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انتظار مردم در گام دوم انقالب ،كم شدن فاصله طبقاتي:           
بدون ترديدوضع اقتصادي هر جامعه در چگونگي 
خلّقيات و رفتار افراد آن جامعه نقش اساسي و حياتي 
دارد و اخالق عمومي در هر زمان تحت تأثير شرايط 
اقتصادي آن زمان است و با تحول اوضاع اقتصادي ، 
اخالق مردم نيز متحّول مي گردد و رفتارشان دگرگون 
مي گردد . ودر يك جامعه نمي توان اوضاع اقتصادي را 

جدا از مسائل اخالقي دانست .
دين مبين اسالم نسبت به كار و تالش اهمّيت بسياري 
داده و به دست آوردن روزي حالل را از بهترين كارها 
بلكه عبادت مي داند و اگر كسي در راه به دست آوردن 
روزي وقوت افرادتحت تكفلش جانش را از دست بدهد 

و يا مرگش فرا برسد شهيد مرده است .
پيشوايان دين مقّدس اسالم همواره فقر را نكوهش 
كرده و مردم را تشويق نمودند كه به دنبال امرار معاش 
و زندگي بهتر باشند و وسائل زندگي راحتي را براي زن 
وفرزندانشان فراهم كنند . واز طرفي مي خواهد جسمي 
سالم داشته باشند تا توانايي انجام وظايف الهي را داشته 
باشند . واسالم هم به تغذيه جسم وهم روح اهمّيت داده 
است ، زيرا سالمت هر يك بستگي به ديگري دارد و 
مانند دو همزادند كه يكي بدون ديگري نمي تواند وجود 
داشته باشد . و هر يك ارتباط مستقيم در سعادت فردي 

و اجتماعي افراد دارد .
همان طوريكه بايد به معنويّات و تزكّيه نفس پرداخت 
بايد در بعد ماّدي هم به سالمت جسم و تن پرداخت  
بنا براين در يك جامعه انقالبي داشتن اقتصادي پويا 
و نيرومند و فراگير و مستمر، روند پيشرفت آن را در 
ابعاد مختلف امكان پذير مي كند و با برخورداري مردم 
از امكانات رفاهي مطلوب كمك زيادي به گسترش 
اخالقّيات خواهد نمود. ومانع از رواج فساد وفحشاء و بي 
بند وباري ، تبعيض و رشوه خواري واشاعه فرهنگهاي 
مبتذل خواهد شد . وجامعه از رسيدن به اهدافش باز 
مي ماند .البّته اين بدين معنا نيست كه اقتصاد را يگانه 
عامل سازنده اخالق دانست . بلكه بايد عوامل ديگر را 
مورد توّجه قرار داد تا با كمك و همكاري و بهره گيري 
از كليه امكانات سعي در گسترش ابعاد ماّدي و معنوي 
داشت و با برخورداري از امكانات ماّدي ، زمينه و بستر 
گسترش معنويّت را فراهم كرد و يكي از پشتوانه 
هاي گسترش عدالت اجتماعي ، وضعّيت اقتصادي و 

معيشتي است                                ادامه صفحه7

امــام حســین علیــه الســام : خــداى مــن ! بــه مراجعــه آثــار ، فرمــان دادى . پــس مرا با پوششــى 
از نــور و بینــش و هدايــت ، بــاز گــردان تــا همــان گونــه از آنهــا درگــذرم كــه بــه سويشــان رفتــه 
بــودم ؛ درون ، از چشــم دوختــن بــه آنهــا محفــوظ باشــد و هّمــت ، از اعتمــاد بــه آنهــا بركشــیده 

شــود ، كــه البتــه تــو بــر هــر كارى، توانايــى .                                                  »إقبــال االعمــال : ص ۳۴۸«
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                                                         مدیرعامل موسسه قرآن و نهج البالغه تسنیم کرمان:
تقویت حس تعهد و باورهای دینی دانش آموزان 

از مهمترین وظایف مربیان پرورشی است

                                                        رضایی مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان : 

242 مدرسه در سیل جنوب کرمان 
آسیب دیده است

                           دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان :

مشکالت موجود در مسیر 4 واحد تولیدی در 

استان کرمان بررسی و برطرف می شود

آيت اهلل رئيسی در پايان بازديد از مناطق سيل زده جنوب كرمان گفت :

احساس در کنار مردم بودن دولت باید 
تداوم داشته باشد/ سیل بند جیرفت با 

یک حرکت جهادی به سامان برسد

رهبــر معظم انقــالب اســالمی فرمودند: براســاس فرمايشــات 
ائمــه اطهــار، هيــأت كانــون جهاد عظيــِم تبيين و روشــنگری 

است.
بــه گــزارش گــروه سياســی خبرگــزاری تســنيم، در 
خجســته ســالروز والدت بــا ســعادت حضــرت فاطمــه زهــرا 
ــر انقــالب  ــه ای رهب ــت اهلل خامن ســالم اهلل عليها، حضــرت آي
ــا اشــاره  ــدار جمعــی از مداحــان اهل بيــت، ب اســالمی در دي
بــه برخــی ابعــاد واالی شــخصيت حضــرت صديقه كبــری از 
جملــه حركت هــای اجتماعــی و خدمــت بی منــت به مــردم، 
هيأت هــا را كانــون جهــادِ عظيــِم تبييــن دانســتند و تأكيــد 
كردنــد: هيأت هــا بايــد محــل روشــنگری و پاســخ متقــن و 
صحيــح بــه ســؤاالت روز جامعــه بويــژه نســل جــوان باشــد.

حضــرت آيــت اهلل خامنــه ای در ايــن ديــدار ضمــن تبريــك 
ســالروز ميــالد حضــرت فاطمه زهــرا ســالم اهلل عليها و ســالروز 
ــادر و  ــام م ــت مق ــی)ره( و روز گراميداش ــام خمين والدت ام
ــه برخــی ابعــاد شــخصيت فوق العــاده حضــرت زهــرا  زن، ب
ســالم اهلل عليها براســاس آيــات قــرآن كريــم و احاديــث اشــاره 
كردنــد و گفتنــد: جايــگاه طهــارت، كار بــرای خــدا و خدمــت 
بی منــت، و موقعيــت ممتــاز در مواجهــه بــا جبهــه باطــل در 
قضيــه مباهلــه از جملــه ويژگی هــای بی نظيــر آن حضــرت 
هســتند كــه در قــرآن كريــم صراحتــاً بــه آنهــا اشــاره شــده 

اســت.
ايشــان بــا اشــاره بــه آيــات ســوره »دهــر«، خدمــت بی منــت 
و كمــك خالصانــه بــه نيازمنــدان را از نشــانه های مهم جامعه 
فاطمــی خواندنــد و افزودنــد: بــه لطــف الهــی، بعد از پيــروزی 
انقــالب اســالمی، جامعــه ايــران، فاطمــی شــده اســت و در 
طــول ۴۳ ســال گذشــته حركــت فاطمــی را در دوران دفــاع 

حضرت آيت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی در ديدار جمعی از مداحان اهل بيت، 

مقــدس، در دوران حركــت علمــی و خدمــات 
بی منــت شــهيدانی همچون فخــری زاده، شــهدای 
ــی  ــوم كاظم ــزرگ مرح ــمند ب ــته ای و دانش هس
آشــتيانی، و در حــوادث طبيعــی همچون ســيل و 

ــم. ــا ديده اي ــه باره زلزل
ــا و  ــاری كرون ــيوع بيم ــالب دوران ش ــر انق رهب
خدماتــی را كــه بــدون مــزد و منــت ارائــه شــد و 
ــه ديگــری از حركــت  ــه دارد، نمون ــان ادام همچن
برگرفتــه از الگــوی فاطمــی برشــمردند و تأكيــد 
ــه  ــد در هم ــرا باي ــه زه ــرت فاطم ــد: حض كردن
جهــات بويــژه حركت هــای اجتماعــی و انقالبــی، 

اســوه و الگــو باشــند.
                      ادامه درهمين صفحه

ادامــه بیانــات مقــام معظــم رهبــرى درديــدار 
بامداحــان اهلبیــت علــى هم الســام 

حضــرت آيــت اهلل خامنــه ای در بخش ديگری از سخنان شــان به 
موضــوع هيأت هــا اشــاره كردنــد و گفتنــد: محــور شــكل گيری 
هيأت هــا بــه عنــوان يــك واحــد اجتماعــی، مــودت اهل بيــت و 
زنــده نگــه داشــتن راه و مكتــب ائمه بــوده كــه از زمان خــود آن 

بزرگواران شــكل گرفته اســت.
ــف  ــع مختل ــا را در مقاط ــی هيأت ه ــش و كارآي ــان، نق ايش
به ويــژه دوران انقــالب اســالمی و دفــاع مقــدس، بزرگ و بســيار 
تأثيرگــذار خواندنــد و افزودند: براســاس فرمايشــات ائمــه اطهار، 

هيــأت كانــون جهــاد عظيــِم تبييــن و روشــنگری اســت.
رهبــر انقــالب، ســاختار هيئــت را مركــب از »مغــز و معنــا« و 
»تحــرک و پويايــی« دانســتند و گفتنــد: مغــز و معنــای هيئت 
همــان تبييــن مكتــب اســت و هيئــت، مركــز مهــم تبييــن 
ــه ســؤالهای گوناگــون  مفاهيــم و معــارف اســالمی و پاســخ ب
جوانــان دربــاره مســائل اصولــی و ســبك زندگــی اســت. پويايی 
و تحــرک هيئــت نيــز بــه معنــی فرصــت مواجهــه مســتقيم با 

مخاطــب و انتقــال احساســات اســت.
ايشــان قوام و اســاس هيئــت را مقوله جهــاد خواندنــد و افزودند: 
هــر تــالش خــوب و بجايــی، جهــاد نيســت. جهاد يعنــی تالش 
بــرای هدف گيــری دشــمن، و در هــر زمــان بايــد عرصــه جهــاد 

را به درســتی تشــخيص داد.
حضــرت آيــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه عرصه هــای گوناگــون 
جهــاد در دوره هــای مختلــف همچــون جهــاد نظامــی، علمــی 
و فعاليــت و خدمــت اجتماعــی خاطرنشــان كردنــد: بــه عنــوان 
نمونــه خدمــت اجتماعــی بــه مــردم در شــرايطی كه دشــمن با 
ايجــاد فشــار اقتصــادی ســعی در قــرار دادن آنهــا در مقابل نظام 

اســالمی دارد، جهــادی ارزشــمند اســت.
ايشــان بــا اشــاره بــه تحرک وســيع دشــمنان ملــت ايــران برای 
وارونه ســازی افــكار و تخريــب ايمــان و باورهــای مــردم بوســيله 
انبــوه رســانه ها و بــا اســتفاده از هــزاران متخصــص هنر و رســانه 
و پشــتيبانی های هنگفــت مالــی و امنيتــی، مهمتريــن عرصــه 
جهــاد را عرصه »تبيين و روشــنگری« دانســتند و تأكيد كردند: 

در مقابــل ايــن حركــت شــيطانی، هيئت هــا بايــد از خــود ســؤال 
ــل  ــه حــق و باطــل، و تقاب ــان جبه ــگ بی ام ــه در جن ــد ك كنن
روايــت دروغ و حقيقــت در كجــا قــرار دارنــد و چگونــه آرمانهــا و 

مبانــی اصلــی انقــالب را گســترش می دهنــد.
رهبــر انقــالب، »واعــظ« و »مــداح« را دو ســتون مهــم و پايــدار 
هيئــت برشــمردند و بــا تأكيــد بــر منحصــر به فــرد بــودن هنــر 
مداحــی، گفتنــد: مداحــی بــا جــال دادن دل مخاطب و بــردن او به 
عمــق تاريــخ، بــه او معرفــت دينی، اخالقی و سياســی می بخشــد.
ايشــان بــا تحســين همــكاری شــاعران آيينــی و مداحان بــرای پر 
بــار كــردن مجالــس اهل بيــت و اعتــالی شــعر آيينــی، گفتنــد: 
ــر مداحــی را  ــی صــورت هن ــه خوانندگ ــگ و هندس صــدا، آهن
ــيله و  ــع وس ــه در واق ــورت ك ــن ص ــا اي ــد ام ــكيل می ده تش
ابــزار اســت نبايــد بــر محتــوا غلبــه كنــد و آن هدايــت و محبــت 

ــود. ــم ش ــه در درون آن گ ــت جامع ــه حرك ــده ب جهت دهن
ــر مداحــی  ــوآوری در ام ــكار و ن ــه ای، ابت ــت اهلل خامن حضــرت آي
ــه  ــد ب ــوآوری نباي ــد: ن ــمردند و افزودن ــد برش ــوب و مفي را خ
هنجارشــكنی و تغييــر هويــت مداحــی منجــر شــود و اجــرای 
مــداح را بــه ســمت امــوری كــه مداحــی نيســت بلغزاند؛ چــرا كه 

مداحــی، موســيقِی پــاپ نيســت.
رهبــر انقــالب اســالمی بــا اشــاره بــه نقش آفرينــی و امتحان هــای 
ــه  ــن در فتن ــدس و همچني ــاع مق ــان در دوران دف خــوب مداح
۸۸ گفتنــد: مداحــان بــه معنــی واقعــی كلمــه مجاهدپــروری و 
ــان  ــی مي ــانه ای و فرهنگ ــگ رس ــد و در جن ــهيدپروری كردن ش
جمهــوری اســالمی و دشــمن، صــدای رســای مداحــان انقالبــی 
كارســاز بــود و امــروز نيــز ايــن صــدای رســا همچنــان بايــد در 

مقابلــه بــا جبهــه گســترده دشــمن كارســاز باشــد.
ــرای  ــان ب ــوآوری مداح ــالش و ن ــه ای ت ــت اهلل خامن ــرت آي حض
ــد و در  ــوب و تعالی بخــش خواندن ــی خ ــان را اقدام جــذب جوان
عيــن حــال تأكيــد كردنــد: مراقــب باشــيد، جــذب جوانــان به هر 
قيمتــی نباشــد و اينگونه نشــود كه بــرای جــذب جــوان، از برخی 

آهنگ هــا و نواهــای نامناســب اســتفاده شــود.
ايشــان بــا تأكيــد بــر اينكه جــذب جوانــان بايــد با حفظ ســاختار 
صحيــح هيــأت باشــد، گفتنــد: بايــد مراقبــت شــود تــا تركيــب 

مداحــی و حقيقــت و هويــت آن از بيــن نــرود.

انتظار مردم در گام دوم انقالب 
،کم شدن فاصله طبقاتي          

لغو اخذ سود از دیرکرد اقساط وام ها در دستور کار بانک 
مرکزی قرار گرفت

ــك  ــد، بان ــام تقلي ــع عظ ــات مراج ــال بيان ــه دنب ب
مركــزی لغــو اخــذ ســود از ديركــرد اقســاط وام هــا 

را در دســتور كار قــرار داد.
ــركل  ــا مدي ــی قمری وف ــا، مصطف ــزارش ايرن ــه گ ب
روابــط عمومــی بانــك مركــزی اعــالم كــرد: موضــوع 
چگونگــی لغــو اخــذ ســود از ديركــرد اقســاط وام ها و 
تســهيالت بانكــی كــه از دغدغه هــای مهــم مراجــع 
عظــام تقليــد در ديــدار رئيــس كل بانــك مركــزی در 
ــل  ــه هيات عام ــروز در جلس ــود ام ــم ب ــه ق ــفر ب س

بانــك مركــزی بررســی شــد.
الزم  اجرايــی  تدابيــر  اتخــاذ  افــزود:  قمری وفــا 
دراين بــاره به طورجــدی در دســتور كار اعضــای 

ــت. ــرار گرف ــزی ق ــك مرك ــل بان ــات عام هي
بــه گــزارش ايرنــا،  در ســال های اخيــر مراجــع عظــام 
تقليــد همــواره در ديدارهــا با مســئوالن نظــام بانكی 
ــو اخــذ ســود از ديركــرد  ــت قبــل خواســتار لغ دول

ــز نمی دانســتند.  ــا می شــدند و آن را جاي اقســاط وام ه
ــك  ــژه بان ــه وي ــا توج ــيزدهم ب ــت س ــون در دول اكن
ــه حفــظ احــكام شــرعی در مســائل نظــام  مركــزی ب
بانكــی، قــرار اســت ايــن خواســته ديرينــه مراجــع عظام 

اجرايــی شــود.
ــم  ــزی ه ــك مرك ــس كل بان ــادی رئي ــر صالح آب دكت
هفتــه گذشــته در جمــع اعضــای »كارگــروه تخصصــی 
فقهــی بانــك مركــزی« گفــت: در راســتای نظــارت بــر 
اجــرای مصوبــات شــورای فقهــی در نظام بانكی كشــور، 
ــه  ــا اضاف ــق بانك ه ــه تطبي ــه كميت ناظــران شــرعی ب

خواهنــد شــد.
ــر اســاس  ــه تحــول نظــام بانكــی ب ــان اينك ــا بي وی ب
ــا  ــن دوره ب ــی و شــرعی در اي ــا اصــول فقه ــق ب تطبي
جديــت پيگيــری خواهــد شــد، گفــت: در ايــن راســتا 
ــزی  ــك مرك ــارت بان ــوزه نظ ــت ح ــه نخس و در مرحل
ــرای  ــا در اج ــرد بانك ه ــت عملك ــده اس ــف ش موظ

ــه  ــخص ب ــای مش ــب فرم ه ــرعی را در قال ــول ش اص
ــد. ــرار ده ــورد بررســی ق طــور مســتمر م

 عالی تريــن مقــام بانــك مركــزی ادامــه داد: همچنين 
ــه عنــوان ناظــر  چهارچــوب اضافــه شــدن افــرادی ب
شــرعی در كميتــه تطبيــق بانك هــا بــه منظــور اجــرا 
و نظــارت بــر مصوبــات شــورای فقهــی در ايــن شــورا 

در حــال تدويــن اســت.
صالح آبــادی يــادآور شــد: در هميــن راســتا فهرســت 
افــرادی كــه توســط شــورای فقهــی احــراز صالحيــت 

شــوند در اختيــار بانك هــا قــرار خواهــد گرفــت.
ــرورت  ــر ض ــن ب ــزی همچني ــك مرك ــس كل بان رئي
ــط فقهــی و شــرعی در حــوزه بانكــی  آمــوزش ضواب
ــی  ــبكه بانك ــام پرســنل ش ــران ارشــد و تم ــه مدي ب
ــه  ــد ب ــن رون ــه اي ــرد ك ــدواری ك ــراز امي ــد و اب تاكي
بهبــود فرآيندهــای بانكــی در راســتای اجــرای اصــول 

ــود. ــر ش ــالمی منج ــداری اس بانك
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بــه گــزارش روابــط عمومــی آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر، در 
ابتــدای جلســه جــواد ادیبــی نیــا مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان 
ــرورش،  ــوزش و پ ــوراهای آم ــه ش ــت هفت ــن گرامیداش ــیر ضم بردس
از انتخــاب شــورای آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر بــه عنــوان 

شــورای برتــر اســتان خبــر داد.
ــورای  ــای ش ــدار و اعض ــه فرمان ــت را ب ــن موفقی ــا، ای ــی نی ــواد ادیب ج
آمــوزش و پرورش شهرســتان بردســیر، همــکاران اداری، مدیــران مدارس 
و کلیــه فرهنگیــان شهرســتان تبریک گفــت و ضمــن قدردانــی از همه 
دســتگاه ها و ادارات بــه ســبب همراهــی و همــکاری با مجموعــه آموزش 
و پــرورش، ابــراز امیــدواری کــرد بــا کار جمعــی و برنامــه محــوری ایــن 

موفقیت هــا ادامــه داشــته باشــد.
سیدحســن میرصادقــی فرمانــدار و رئیــس شــورای آمــوزش و پــرورش 
نقــش و جایــگاه شــورای آمــوزش و پــرورش را مهــم دانســت و گفــت: 
شــورای آمــوزش و پــرورش در نگاه رهبری جایــگاه ویــژه ای دارد به گونه 
ای کــه رهبــر انقالب فرمودنــد، شــوراهای آموزش و پــرورش، تبلــور اراده 
مــردم و نظــارت همگانــی بر تعلیــم تربیت اســت و این نشــان از اهمیت 
ایــن شــورا اســت لــذا انتظــار مــی رود جلســات ایــن شــورا بــه صــورت 

مســتمردر راســتای رفــع مشــکالت آمــوزش و پــرورش برگــزار گــردد.
در ادامــه، حجــت االســالم کرمانــی امــام جمعــه بردســیر اظهار داشــت: 
نظــام آمــوزش و پــرورش کشــور مــا بــازوی توانمنــد فکــری و فرهنگــی 
انقــالب اســالمی اســت. توســعه کشــور در گــرو تعلیــم و تربیت اســت و 
تحقــق هدفهــای آموزشــی و پرورشــی،تعالی فرهنــگ تعلیــم و تربیــت، 
تامیــن نیــروی انســانی مــورد نیــاز، بســیج همگانــی  و مشــارکت عملی 
و همــه جانبــه ی  آحــاد مــردم، دســت انــدرکاران و صاحــب نظــران  را 

ــی طلبد. م

وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت ارتباط و اســتفاده از ظرفیــت های موجــود در اولیــا و مربیان تصریح 
نمــود: بایــد بســتری فراهــم شــود  تــا از ایــن ظرفیت بســیار قــوی، برای توســعه برنامــه های 

آمــوزش و پــرورش اســتفاده گردد.
شــایان ذکــر اســت، در پایــان ایــن جلســه، بــا اهــدا لــوح ســپاس از اعضای شــورای آمــوزش و 

پرورش شهرســتان بردســیر تجلیل شــد.
بــر پایــه ایــن گــزارش، آیین تجلیــل از اعضــای شــورای آموزش و پرورش شهرســتان بردســیر 
بــا حضــور سیدحســن میرصادقــی فرمانــدار و رئیــس شــورای آمــوزش و پــرورش، حجــت 
االســالم کرمانــی امــام جمعــه، جــواد ادیبــی نیــا مدیر آمــوزش و پرورش شهرســتان بردســیر 
و ســایر اعضــا در محــل ســالن اجتماعــات امــام رضــا )ع( مدیریــت آمــوزش و پــرورش ایــن 

شهرســتان برگزار شــد.

در هفته شوراهای آموزش و پرورش، از اعضای شورای 
آموزش و پرورش شهرستان بردسیر تجلیل شد

حجــت االســالم کرمانــی امــام جمعــه بردســیر درخطبه 
هــای نمــاز ایــن هفتــه درسلســله گفتــار دعای بیســتم 
مــکارم اخــالق امام ســجادعلیه الســالم بیان داشــت : امام 
در فــرازی مــی فرمایــد : »و مــن صالحــی العبــاد: یعنــی 

بارالهــا! مــرا از بنــدگان صالــح قــرار ده .«
صالــح در لغــت به معنای شایســته اســت . حضــرت امام 
ســجاد )علیــه اســالم ( در ایــن جملــه دعــا و همچنیــن 
دیگــر اولیــای گرامــی اســالم در ســایر ادعیــه و روایات که 
از عبــاد صالــح نــام مــی برنــد، صالحیــت آنــان را از بعــد 
عبودیــت و بندگــی خداونــد، یعنــی از جنبه انســانی آنها 
مــی نگرند.وصالــح کســی اســت کــه بــا اراده جــدی قیام 
نمایــد تــا حقــوق خداونــد و حقــوق بنــدگان خــدا را ادا 
کنــد .قــرآن شــریف در مــوارد متعدد، بعــد از ذکــر ایمان 
، از اعمــال صالحــه نــام بــرده اســت .» ان الذیــن آمنــوا و 
عملــوا الصالحات ، و بشــر الذیــن آمنوا و عملــوا الصالحات 
، و العصــر ان االنســان لفــی خســر. اال الذین آمنــوا و عملوا 

». الصالحات 
ذکــر ارزش ایمــان و عمــل صالــح ، روشــنگر این حقیقت 
اســت کــه ســعادت انســانها وابســته به داشــتن ایمــان و 
عمــل صالــح اســت . اگــر کســی واجــد ایــن دو ســرمایه 
گرانقــدر باشــد، بــه کمــال واقعــی و حســن ختام دســت 
ــا فاقــد یکــی از ایــن  ــد، و اگــر فاقــد ایــن دو ی مــی یاب
دو بــود، بــه ســعادت شایســته مقــام انســان نائــل نمــی 
گــردد. مقــام بنــدگان صالــح در پیشــگاه خداونــد آنقــدر 
رفیــع اســت کــه در قــرآن شــریف نــام آنــان در کنــار نام 

انبیــا و صدیقیــن و شــهدا آمــده اســت 
ــاه و  ــزود: روز اول بهمــن م ــی اف حجــت االســالم کرمان
هجدهــم جمــادی الثانــی ســالروز رحلت صاحــب کتاب 
مفاتیــح الجنــان حاج شــیخ عباس قمــی اســت و یکی از 
جلــوه هــای بــارز حــاج عبــاس قمــی ایــن اســت کــه هر 
کتابــی نوشــت گل کــرده اســت و هــر جــا قــرآن اســت 
مفاتیح الجنــان نیــز هــم هســت و یکــی از جلــوه هــای 
بــارز شــیخ عبــاس قمــی اخــالص ایــن مــرد بــود کــه 
او را بــزرگ کــرد همــان طــور کــه حــاج قاســم را عبــد 
صالــح خــدا مــی گوییــم شــیخ عبــاس نیــز چنیــن بــود 
گمنــام بــود و خداونــد او را بــزرگ کــرد چــرا کــه اعتقــاد 

بــه احادیــث و روایــات داشــت .
ــعادت  ــا س ــک والدت ب ــن تبری ــه ضم ــب جمع خطی
حضــرت فاطمــه زهرا ســالم اهلل علیها بیــان داشــت : روز 
ســوم بهمن و بیســتم جمــادی الثانی روز میالد مســعود 
حضــرت فاطمه زهرا ســالم اهلل علیها و همچنیــن والدت 
فرزنــد بزرگــوارش معمــار کبیــر انقــالب حضــرت امــام 
خمینــی رضــوان اهلل تعالــی اســت که بــه عنــوان روز زن 
و مــادر نامگــذاری شــده اســت و ایــن روز را خدمــت همه 
مــادران و همســران و زنــان تبریــک عــرض نمــود و چند 
نکتــه خانوادگــی و اخالقی در باب تشــکیل خانــواده بیان 

نمود:
 1- بحــث تشــکیل خانــواده، کســانی کــه در پــی نســل 
پــاک و طاهــر هســتند بایــد از قبــل برنامــه ریــزی کنند 
ــالق و  ــا و اخ ــی ه ــی، ویژگ ــریک زندگ ــاب ش 2- انتخ
ــر دارد. 3- از  ــی اث ــات و شــخصیت خانوادگــی خیل صف
ــن  ــت تکوی ــاک جه ــه پ ــتورالعمل های الزم و زمین دس
فرزنــد اســتفاده کــرد. 4- توجــه بــه همســر، در خانــواده 
چــه خانــم و چــه آقــا اختالفــات زندگــی نبایــد بهانــه 
ای بــرای کــم رنــگ شــدن مــالت زندگــی کــه همــان 
محبــت اســت باشــد و تــا محبــت نباشــد زندگی شــکل 

نمــی گیــرد.
ــی  در ادامــه در خصــوص پنــج  حجــت االســالم کرمان
دســتور ویــژه کــه ریاســت جمهــور حضــرت آیــت اهلل 
ــن  ــت، ای ــداری دادندگف ــام بانک ــالح نظ ــی در اص رئیس
دســتورات بــه نفــع مــردم اســت و شــخصا بایــد بــرای 
ــد  ــدان بیاین ــه می ــه ب ــای پنج  گان ــن گام ه برداشــتن ای
و انتظــار ایــن اســت کــه رصــد و پایــش ایــن عملیــات 
و تحقــق دســتورهای صــادر شــده توســط خــود ایشــان 
ــرای مشــکالت کشــور بایــد برنامــه  پیگیــری شــود. وب
ــردم بیشــتر از  ــه هــای م ــرد و یکــی از دغدغ ــزی ک ری
نظــام بانکــی کشــور اســت و ایــن بایــد اصــالح شــود و 
رئیــس جمهــور بیــان کــرد:  تا کنــون بانکداری اســالمی 
شــکل نگرفتــه و تــا ربــا در کشــور حــل نشــود اقتصــاد 
ــژه  ــج دســتور وی ــد شــد و پن ــز حــل نخواه کشــور نی
داشــتند 1- دســتور فرمودنــد بــه بدهــکاران بد حســاب 
میــدان ندهیــد و حتــی اســامی آنهــا را منتشــر و دســت 
آنهــا را قطــع کنیــد 2-تســهیل پرداخــت وام بــه مــردم، 
در تســهیالت خــرد بــه مــردم بــه جــای وثیقــه و ضامــن 
ــدی  ــای کلی ــذاری وام ه ــد 3- واگ ــار ســنجی کنی اعتب
ــا شــود  ــا بحــث تولیــد احی ــد شــده بانک هــا ت و تمدی
4-اســترداد ســود مــازاد دریافتــی از مــردم و تولید کننده، 
آن نــرخ اعالمــی از بانــک مرکــزی همــان ســود اســت 
5- بازنگــری در نظامــات و مقــررات بانکــی به نفــع مردم 
بایــد اجرایــی و اصــالح گــردد و بایــد بــه نفــع مــردم و در 

راســتای عدالــت اجــرا شــود.

   یکی از دغدغه های مردم 
بیشتر از نظام بانکی کشور 

است و  باید اصالح شود

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانداری بردســیر جلســه 
ــواد مخــدر شهرســتان بردســیر  ــا م ــارزه ب شــورای مب
بــه ریاســت مهنــدس میرصادقــی و باحضــور دادســتان 
مســئولین اســتانی و شهرســتانی درســالن اجتماعــات 
فرمانداری تشــکیل شــد فرماندار بردســیردراین جلســه 
از اداراتــی کــه درجلوگیــری ازرونــد رو بــه رشــد مصــرف 
موادمخــدر شهرســتان ،کنتــرل و کاهش تقاضا بــه ویژه 
جمــع آوری معتــادان متجاهــر ازســطح شــهر قدردانــی 
کردوگفت: امروزریشــه بســیاری ازناهنجاریهاوآســیبهای 
ــل  ــی مث ــواده هاوادارات ــه خان ــی اعتیاداســت ک اجتماع
آمــوزش وپــرورش درایــن خصــوص وظایــف ســنگینی 

رابرعهــده دارنــد.
whoــی ــرح جهان ــتای ط ــه: درراس ــات جلس ــم مصوب اه

ــتان  ــات درشهرس ــدون دخانی ــهر ب ــه ش ــرا برنام و اج
بردسیر،روســتای هجیــن بعنــوان پایلــوت انتخــاب شــد
اجــرای طــرح کارمنــد یــاری بعنــوان یکــی از مهمترین 
ماموریتهــای اصلــی در پیشــگیری از اعتیــاد درمحیــط 
اداری  ،اجــرای طــرح یادگیــران زندگی توســط اموزش و 
پرورش-بازدیــد از مــزارع ، گلخانــه ها وعطاریهای ســطح 
شهرســتان بــه منظورجلوگیــری از کشــت خشــخاش و 

شاهدانه

حجت االسالم واملسلمني کرمانی امام جمعه بردسیر :

خطبه های مناز جمعه

آگاه بخشی به آحاد مردم بویژه 
نسل جوان از خدمات نظام 

مقدس جمهوری اسالمی

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانداری بردســیر جلســه 
برنامــه ریــزی ایــام ا...  دهــه مبــارک فجر و گرامیداشــت 
میــالد بــا ســعادت حضــرت زهــرا )ســالم اهلل علیهــا( و 
بزرگداشــت هفتــه مقــام مــادروزن بــه ریاســت حمــزه 
ــا  ــداری و باحضوراعض ــی فرمان ــاون سیاس ــی مع وفای

درســالن اجتماعــات فرمانــداری تشــکیل شــد
معــاون سیاســی فرمانــداری ضمــن بیان اهمیــت اطالع 
رســانی در دنیــای امــروز بــر اهمیــت شــیوه هــا و برنامه 
هــای جدیــد در راســتای اگاه بخشــی بــه احــاد مــردم 
بویــژه نســل جــوان از خدمات نظــام مقــدس جمهوری 

اســالمی تاکیــد کرد.  
  وی افــزود برنامــه هــای دهــه فجــر امســال نیــز باتوجه 
بــه رنگ بنــدی شهرســتان و بنا به دســتور ســتاد کرونا 
بارعایــت پروتــکل های بهداشــتی اجــرا خواهد شــد و از 
ادارات و نهادهــای شهرســتان خواســت ضمــن تعامل با 
شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی نســبت بــه تدوین 
و اجــرای برنامــه هــای بــا کیفیــت در ایــن ایــام اقــدام 
نماینــد. وی در ادامــه ضمــن اعــالم عناویــن روزهــای 
مربــوط بــه هفتــه ی بزرگداشــت مقــام مــادر و روز زن  

بــه تشــریح برنامــه هــا ی ایــن هفتــه پرداخــت.
ــمی  ــک قاس ــرهنگ مل ــط س ــه توس ــای جلس درانته
مســئول شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی شهرستان 
کمیتــه های ســتاد بزرگداشــت دهــه فجر و دســتور کار 
ایــن کمیتــه هــا قرائــت شــد و مقــرر گردید در جلســه 
اتی برنامــه های پیشــنهادی ادارات مطــرح ودرخصوص 
زمــان بنــدی اجــرای برنامــه هــا تصمیــم گیری گــردد.

سرپرســت  ثنایــی  دکتــر 
دامپزشــکی شهرســتان بردســیر 
اعــالم کــرد: طــرح واکسیناســیون 
رایــگان تــب برفکــی دام ســبک در 
ــرا  ــال اج ــتان در ح ــطح شهرس س

ــد. ــی باش م
ــی از  ــی یک ــب برفک ــزود: ت  وی اف
ــر  ــی و واگی ــای ویروس ــاری ه بیم
مــی باشــد کــه مــی تواند خســارت 
ــه  ــداران منطق ــه دام ــادی را ب زی
وارد کنــد. ایــن بیمــاری ویروســی 
واگیــردار همــراه بــا عالئمــی چــون 
اشــتهایی،  بــی  لنگــش،  تــب، 
کاهــش تولیــد شــیر، زخــم دهانی، 
ــره  ــتان و غی ــم و پس ــم در س زخ

مــی باشــد.
وی همچنیــن اضافــه کــرد : اجرای 
طــرح رایــگان واکسیناســیون تــب 
برفکــی در جمعیــت دام ســبک 
ــتان  ــز ( در شهرس ــفند و ب ) گوس
مــاه  آذر  پانزدهــم  از  بردســیر 
ســالجاری آغــاز و بــه مــدت دو مــاه 

طرح واکسیناسیون رایگان تب برفکی دام سبک در سطح شهرستان در حال اجرا 
می باشد/ پایش مشرتک بیامری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در شهرستان بردسیر

ادامــه دارد.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــر ثنای دکت
 2۰۰ تعــداد  طــرح  ایــن  طــی 
ــد  ــینه خواهن ــزار راس دام واکس ه
شــد، از دامــدار محتــرم شهرســتان 
بردســیر خواســت کــه از ورود دام 
ــوده  ــکوک و آل ــاق، مش ــای قاچ ه
ــدا  ــود ج ــه خ ــه گل ــاری ب ــه بیم ب
ــائل  ــه مس ــرده و کلی ــودداری ک خ
بهداشــتی و قرنطینــه ای را رعایــت 
نماینــد، همچنیــن جهــت پوشــش 
ــا  ــیون ب ــدی واکسیناس ــد در ص ص
ــبکه  ــن ش ــی ای ــای عملیات اکیپ ه

همــکاری الزم را داشــته باشــند.

پایــش مشــترک بیمــاری آنفلوآنزای 
ــدگان در شهرســتان  فــوق حــاد پرن

سیر د بر
دامپزشــکی  شــبکه  سرپرســت 
ــت: گشــت  شهرســتان بردســیر گف
و  دامپزشــکی  شــبکه  مشــترک 
در  شهرســتان  زیســت  محیــط 

پایــش  و  پیشــگیری  راســتای 
ــدگان  ــاد پرن ــوق ح ــزای ف آنفلوان
و همچنیــن  اطــراف ســدها  در 
اســتخرهای ذخیــره آب شهرســتان 
ــدای فصــل مهاجــرت  انجــام از ابت
ــی در  ــورت هفتگ ــه ص ــدگان ب پرن

ــت. ــام اس ــال انج ح
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
شهرســتان  دامپزشــکی  شــبکه 
ــدا ثنایــی هــدف  بردســیر دکتــر ن
ــد و گشــت  ــن بازدی ــزاری ای از برگ
مشــترک را مراقبــت و پایــش ایــن 
بیمــاری در ســطح حیــات وحــش 
و پرنــدگان آبــزی و مهاجــر عنــوان 

ــرد. ک
وی افــزود: خوشــبختانه تــا کنــون 
مــواردی از مــرگ و میــر پرنــدگان 
ــوق  ــزای ف ــر آنفلوان ــر در اث مهاج
مشــاهده  شهرســتان  در  حــاد 
نگردیــده اســت امــا تــا زمانــی کــه 
ایــن پرنــدگان در اطــراف ســد هــا 
و مــکان هــای ذخیــره آب حضــور 

دارنــد، ایــن پایــش هــا ادامــه داشــته 
تــا در صــورت مشــاهده پرنــده بیمــار 
یــا تلــف شــده مــوارد را ســریعا 

ــم. ــزارش نمایی ــری و گ پیگی
وی از همشــهریان درخواســت کــرد تا 
در صــورت مشــاهده هرگونــه تلفــات 
ــه  ــریعاً ب ــب را س ــادی، مرات ــر ع غی
ــط  ــا اداره محی ــبکه دامپزشــکی ی ش

زیســت اعــالم نماینــد.

وفایی معاون سیاسی فرمانداری  :

مهندس میرصادقی فرماندار بردسیر :

ریشه بسیاری از  هنجاریهاوآسیبهای 
اجتماعی اعتیاداست 

مواد فروش خودرو سوارگرفتار شد
فرمانــده انتظامــی شهرســتان بردســیر از دســتگیری مــواد 
ــردان شیشــه و  ــواد روانگ ــده ســیار م ــع کنن ــروش و توزی ف

ــهرخبر داد. ــن در ش هروئی
ســرهنگ غضنفــری در تشــریح ایــن خبــر بیــان داشــت بــا 
ارائــه اطالعــات مردمــی و اقــدام دقیــق ماموریــن کالنتــری 
،خــودرو حامــل مــواد مخــدر صنعتــی بــا سرنشــین مجــرم 
متوقــف و در بازرســی از آن مقــدار 3۰ بســته هروئیــن و 14 

بســته شیشــه آمــاده فــروش کشــف شــد.
وی بــا تاکیــد بــر مقابلــه همــه جانبــه بــا فروشــندگان مــواد 
مخــدر توســط پلیــس یادآور شــد بــا تغییــر روشــهای توزیع 
و اســتفاده از خألهــای موجــود ،همــکاری مــردم در مقابلــه با 

مجرمیــن نقــش ویــژه ای دارد کــه بایســتی تقویــت شــود .

تقویت حس تعهد و باورهای دینی دانش آموزان از مهمترین وظایف مربیان پرورشی است
خاکساری مدیرعامل موسسه قرآن و نهج البالغه تسنیم کرمان:

مدیرعامل موسســه قــرآن و نهج البالغه 
ــان و  ــان در جلســه معاون تســنیم کرم
مربیــان پرورشــی مــدارس شهرســتان 
بردســیر گفــت: تقویــت حــس تعهــد 
از  دانش آمــوزان  دینــی  باورهــای  و 
ــی  ــان پرورش ــف مربی ــن وظای مهمتری

ــت. اس
بــه گــزارش روابــط عمومــی آمــوزش و 
پــرورش شهرســتان بردســیر، حســین 
خاکســاری حــداد مدیرعامــل موسســه 
قــرآن و نهــج البالغــه تســنیم کرمــان 
گفــت: یکــی از مهمتریــن وظایــف 
معاونــان و مربیــان پرورشــی ایــن اســت 
ــی  ــای دین ــد و باوره ــس تعه ــه ح ک
دانش آمــوزان را تقویــت کننــد، چــرا که 
اهمیت بحــث پــرورش از آمــوزش باالتر 

اســت و تعلیــم در کنــار تربیــت اســت 
ــدا  ــا پی ــی شــود و معن ــل م ــه کام ک

می کنــد.
ــت  ــم و تربی ــوزه تعلی ــالت ح وی رس
ــرآن و  ــگ ق ــج فرهن را توســعه و تروی
نمــاز عنــوان کــرد و اظهــار داشــت: در 
ســند تحــول بنیادیــن و  ســاحت های 
تربیتــی نیــز بــر فراهــم نمــودن زمینه 
تعلیــم و تربیــت اعتقــادی، عبــادی و 
اخالقــی دانــش آمــوزان تاکیــد شــده 

اســت.
ــت:  ــان داش ــاری بی ــین خاکس حس
ــه  ــوری ب ــا از حض ــوزش ه ــر آم تغیی
ــه  ــای مدرس ــوری و از فض ــر حض غی
بــه فضــای مجــازی کارهــای تعلیمــی 
و تربیتــی را بــا دشــواری مواجــه کــرده 

اســت امــا نتوانســته اســت دســتگاه 
ــال  ــت را از مســیر دنب ــم و تربی تعلی
کــردن اهــداف بلنــد و عمیــق خــود 
منحــرف کنــد چــرا کــه اهداف ســند 
تحول بنیادین در هر شــش ســاحت، 
ــا شــرایط فعلــی برنامــه  متناســب ب
ــه  ــوند ک ــی ش ــری م ــزی و پیگی ری
ــرآن، عتــرت  ــه ق ــوط ب مباحــث مرب
ــن قاعــده مســتثنی  و نمــاز نیــز ازی

نبــوده و نیســتند.
ــازی  ــای مج ــه  فض ــاره ب ــا اش وی ب
ــوزان  ــش آم ــاله دان ــور دو س و حض
در منــزل ایــن امــر را زمینه ســاز  
اجتماعــی  آســیب های  افزایــش 
دانســت و گفــت: معمــوالً در بعضــی 
ــی  ــاجرات خانوادگ ــا مش از خانواده ه

ــش از  ــتفاده بی ــا اس ــود دارد و ی وج
حــد از فضــای مجــازی دانش آمــوزان 
را در معــرض آســیب های اجتماعــی 

ــت. ــرار داده اس ق

اکثر فعالیتها با مشارکت مردم و در قالب تشکلهای مردم 
نهاد صورت گیرد 

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر جلســه شــورای توســعه 
و حمایــت ازســازمانهای مــردم نهــاد بــه ریاســت مهنــدس وفایــی معــاون 

سیاســی فرمانــداری و باحضــور اعضــا تشــکیل شــد
ــریح  ــن تش ــداری ضم ــی فرمان ــی اجتماع ــاون سیاس ــی مع ــزه وفای حم
ــور  ــا در ام ــل انه ــی بدی ــش ب ــاد و نق ــردم نه ــازمانهای م ــت س اهمی
ــن  ــر ای ــالش ب ــف ت ــع مختل ــروز در جوام ــود ام ــح نم ــف تصری مختل
ــکلهای  ــب تش ــردم و در قال ــارکت م ــا مش ــا ب ــر فعالیته ــه اکث ــت ک اس
ــه ی موفقــی در کشــور مــا و ســطح  مــردم نهــاد صــورت گیــرد و تجرب

فرمانده انتظامی شهرستان بردسیر :

جهــان از چنیــن فعالیتهایــی ارائــه گردیــده بدیــن لحــاظ بایــد تــالش 
شــود در ســطح شهرســتان هــر روز بــر تعــداد تشــکلهای مــردم نهــاد 
ــری از  ــره گی ــا به ــی و ب ــورت تخصص ــف بص ــور مختل ــزوده ودر ام اف
تــوان مــردم فعالیــت نماینــد. وی از دفتــر اجتماعــی فرمانــداری و ســایر 
اعضــا خواســت حســب ضوابــط نظــارت الزم را بــر انجــام امــور توســط 
موسســات و ســازمانهای مــردم نهــاد داشــته باشــند و حمایتهــای الزم 
را نیــز معمــول نماینــد. در ادامــه ی ایــن جلســه در خواســتهای ارســالی 

ــدازی ســمن در شهرســتان مطــرح شــد. جهــت راه ان
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سیمای مهدویت در قرآن

سوره ق، آیه ۴۲-۴۱
»واستمع یوم یناد المناد من مکان قریب یوم 

یسمعون الصیحة بالحق. ذلک یوم الخروج«.
گوش فرا ده ومنتظر روزی باش که منادی از مکان نزدیک 
ندا می دهد روزی که همگان صیحه ی رستاخیز را به حق 

می شنوند. آن روز روز خروج است.
آیات آخرین سوره )ق( همانند سایر آیات این سوره بر 
مسئله معاد ورستاخیز تکیه دارد وگوشه ی دیگری از آن 
را مطرح می کند وآن مسئله نفخ صور وخروج مردگان از 
قبر است. مخاطب در استمع )گوش فرا ده( اگرچه شخص 
رسول )صلی اهلل علیه وآله وسلّم( است ولی مسلما مقصود 
همه انسانها هستند. ومنظور از گوش فرا دادن. یا انتظار 
کشیدن است زیرا کسانی که در انتظار حادثه ای به سر می 
برند که با صدای وحشتناکی شروع می شود دائما گوش 
فرا می دهند ومنتظرند ویا منظور گوش فرا دادن به این 
سخن الهی است ومعنا چنین می شود این سخن را بشنو 
که پروردگارت درباره ی صیحه ورستاخیز می گوید. اما این 
منادی )ندا کننده( کیست؟ ممکن است منادی، ذات پاک 
خداوند باشد که این ندا را می دهد. ولی به احتمال قوی 
تر )منادی( همان اسرافیل است که در صور می دمد ودر 
آیات دیگر قرآن نه با نام بلکه با تعبیرات دیگری به او اشاره 
شده است. تعبیر به مکان قریب اشاره به این است که این 
صدا آنچنان در فضا پخش می شود که گویی بیخ گوش 
همه است وهمه آن را یکسان از نزدیک می شوند. در هر 
حال این صیحه، صیحه ی نخستین که برای پایان گرفتن 
جهان است نیست بلکه صیحه دوم یعنی همان صیحه 
قیام وخروج از قبرهاست ودر حقیقت آیه ی دوم توضیح 

وتفسیریست برای آیه اول.
عن الصادق )علیه السالم( قال: ینادی المنادی صیحة القائم 
واسم ابیه )علیه السالم( قوله )یوم یسمعون الصیحة بالحق 
ذلک یوم الخروج قال باسم القائم )علیه السالم( من السماء 
وذلک یوم الخروج. علی بن ابراهیم در تفسیرش که منسوب 
به امام صادق )علیه السالم( است گوید: امام فرمود: منادی 
صیحه ی حضرت قائم ونام پدرش )علیه السالم( را ندا می 
کند واینکه خداوند فرموده. )روزیکه آن صیحه را به حق 
بشنوند آن هنگام روز خروج است( منظور صیحه از سوی 
آسمان بنام قائم )علیه السالم( است وآن روز خروج وظهور 

است.

 آیه اول سوره  نساء :
ای مردم از پروردگارتان که شما را از نفس واحدی آفرید و 
جفتش را )نیز( از او آفرید و از آن دو مردان و زنان بسیاری 
پراکنده کرد پروا دارید و از خدایی که به )نام( او از همدیگر 
درخواست می کنید پروا نمایید و زنهار از خویشاوندان مبرید 

که خدا همواره بر شما نگهبان است.
1- در اولین آیه سوره نساء، روی سخن با چه کسانی 

است؟
روی سخن در نخستین آیه این سوره به تمام افراد انسان 
است، زیرا محتویات این سوره در حقیقت همان مسائلی است 

که تمام افراد بشر در زندگی خود به آن نیازمند هستند.
2- چرا  آیه شریفه با دعوت به تقوی و پرهیزکاری 

شروع شده است؟
سپس به تقوی و پرهیزکاری دعوت می کند که ریشه 
اصلی برنامه های سالم سازی اجتماع می باشد. ادای حقوق 
یکدیگر، تقسیم عادالنه ارث، حمایت از یتیمان و رعایت حقوق 
خانوادگی و مانند اینها، همه از اموری است که بدون پشتوانه 
تقوی و پرهیزکاری به جایی نمی رسد، لذا این سوره را که 
محتوای همه این مسائل است با دعوت به تقوی آغاز می کند.

3- منظور از  »نفس واحده« چیست؟
آیا منظور از نفس واحده یک فرد شخصی است یا یک واحد 
نوعی )یعنی جنس مذکر(؟ شکی نیست که ظاهر این تعبیر 
همان واحد شخصی را می رساند و اشاره به نخستین انسانی 
است که قرآن او را به نام  »آدم« پدر انسان های امروز معرفی 
کرده و تعبیر  »بنی آدم« که در آیات فراوانی از قرآن وارد شده 
نیز اشاره به همین است و احتمال اینکه منظور وحدت نوعی 

بوده باشد از ظاهر آیه بسیار دور است.
4- منظور از اینکه  »همسر آدم از او آفریده شد« 

چیست؟
منظور از آن این است که خداوند همسر او را از جنس او 
)جنس بشر( آفرید. در آیه 21 سوره مبارکه روم می خوانیم 
: »ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، از 
نشانه های قدرت خدا این است که همسران شما را از جنس 
شما قرار داد تا به وسیله آنها آرامش بیابید« و در آیه 72 سوره 
نحل می فرماید : »واهلل جعل لکم من انفسکم ازواجا، خداوند 

همسران شما را از جنس شما قرار داد.«
اینکه در این آیات می خوانیم  »همسران شما را از شما قرار 
داد« به این معنی است که آنها را از جنس شما قرار داد، نه از 

اعضای بدن شما.
5- ازدواج فرزندان آدم چگونه بوده است؟

این جمله می گوید : »خداوند از آدم و همسرش، مردان و زنان 
فراوانی بوجود آورد.« از این تعبیر استفاده می شود که تکثیر 
نسل فرزندان آدم تنها از طریق آدم و همسرش صورت گرفته 
است و موجود ثالثی در آن دخالت نداشته است. الزمه این 
سخن آن است که فرزندان آدم )برادر و خواهر( با هم ازدواج 
کرده باشند، زیرا اگر آنها با نژاد و همسران دیگری ازدواج کرده 

باشند،  »منهما، از آن دو« صادق نخواهد بود.
این موضوع در احادیث متعددی نیز وارد شده است و زیاد هم 
جای تعجب نیست. طبق استداللی که در بعضی از احادیث 
از ائمه اهل بیت )ع( نقل شده این ازدواج ها مباح بوده، زیرا 
هنوز حکم تحریم ازدواج خواهر و برادر نازل نشده بود. بدیهی 
است ممنوعیت یک کار، بسته به این است که از طرف خداوند 
تحریم شده باشد، چه مانعی دارد که ضرورت ها و مصالحی 
ایجاب کند که در پاره ای از زمان ها مطلبی جایز باشد و بعداً 

تحریم گردد.
6- چرا در آیه شریفه دو مرتبه دعوت به تقوی شده 

است؟
اهمیتی که تقوی در ساختن زیر بنای یک جامعه سالم دارد، 
سبب شده مجدداً در ذیل آیه مردم را به پرهیزکاری و تقوی 
دعوت کند. منتهی در اینجا جمله ای به آن اضافه کرده و می 
فرماید : »از خدایی بپرهیزید که در نظر شما عظمت دارد و 
به هنگامی که می خواهید چیزی از دیگری طلب کنید، نام 

او را می برید.«
7- منظور از  »تسائلون« چیست؟ 

 »تسائلون« از ماده »تسائل« به معنی سؤال کردن از یکدیگر 
است و  »تسائل باهلل« به معنی این است که مردم به هنگامی 
که چیزی از یکدیگر می خواهند بگویند  »اسئلک باهلل، تو را 

به خدا« و این نشانه عظمت خداوند در نظرها است.
8-  منظور از تعبیر  »واالرحام« چیست؟

کلمه  »واالرحام« عطف بر  »اهلل« است، لذا در قرائت معروف، 
منصوب خوانده شده است. بنابراین معنی آن چنین می شود : 

»از خویشاوندان )و قطع پیوند از آنها( بپرهیزید.«
ذکر این موضوع در اینجا اوالً نشانه اهمیت فوق العاده ای است 
که قرآن برای صله رحم قائل شده تا آنجا که نام ارحام بعد از 
نام خدا آمده است. ثانیاً اشاره به مطلبی است که در آغاز آیه 
ذکر شده و آن اینکه شما همه از یک پدر و مادر می باشید 
و در حقیقت تمام فرزندان آدم خویشاوندان یکدیگرند و این 
پیوند و ارتباط ایجاب می کند که شما نسبت به همه انسان ها 
از هر نژاد و هر قبیله ای همانند بستگان فامیلی خود محبت 

کنید.
9- در آیه شریفه عبارت  »خداوند مراقب شما است« 

به چه معناست؟
رقیب در اصل به کسی می گویند که از محل مرتفعی به اوضاع 
نظارت کند و سپس، به معنی حافظ و نگهبان چیزی آمده 
است، زیرا نگهبانی از لوازم نظارت است. بلندی محل رقیب 
ممکن است از نظر ظاهری بوده باشد که بر مکان مرتفعی قرار 

گیرد و  نظارت کند و ممکن است از نظر معنوی بوده باشد
در جمله فوق می فرماید : »خداوند مراقب شما است« و تمام 
اعمال و نیات شما را می بیند و می داند در ضمن، نگهبان شما 

در برابر حوادث است.
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مدیــرکل آمــوزش و پــرورش کرمــان 
بــا بیــان اینکــه 2۴2 مدرســه مناطق 
جنوبــی ایــن اســتان در ســیل اخیــر 
آســیب دیــده انــد گفــت: بــر اســاس 
بررســی هــای انجــام شــده 1۵ درصد 
مــدارس ایــن مناطــق در ســیل دچار 

خســارت شــده انــد.
ــی در  ــا رضای ــا، رض ــزارش ایرن ــه گ ب
نشســت شــورای آمــوزش و پــرورش 
ــه  ــان ک ــی کرم ــهر جنوب ــت ش هف
ــرورش  ــر آمــوزش و پ ــا حضــور وزی ب
در شهرســتان منوجــان برگــزار شــد 
ضمــن تقدیــر از حضــور وزیــر آموزش 
و پــرورش در مناطــق  ســیل زده ایــن 
اســتان افــزود: بر اســاس بررســی های 
انجــام شــده میانگیــن ســرانه فضــای 
آموزشــی در مناطــق جنوبــی اســتان 

کرمان از میانگین کشــوری و اســتانی 
پاییــن تــر اســت.

وی اظهــار داشــت: بــر اســاس مصوبه 
شــورای آمــوزش و پــرورش اســتان در 
ســفر قبلــی وزیــر آمــوزش و پــرورش 
ــن  ــان مصــوب شــد میانگی ــه کرم ب
ــه  ــدت س ــی م ــی ط ــای آموزش فض
ســال بــه میانگیــن کشــوری افزایــش 

یابــد.
رضایــی بــا اشــاره بــه تخریبــی بــودن 
ــی از  ــازی برخ ــاوم س ــه مق ــاز ب و نی
ــژه  ــه وی ــی ب ــدارس مناطــق جنوب م
مــدارس بلوکــی تصریــح کــرد: مقــام 
ــای  ــازی فضاه ــازی و استانداردس س
ــه  ــان الزم ــوب کرم ــی در جن آموزش
ارتقــای کیفیــت فعالیــت هــای 
آموزشــی و پرورشــی در ایــن مناطــق 

ــت. اس
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان 
ــش از 12  ــل بی ــه تحصی ــان ب کرم
هــزار و 2۰۰ دانــش آمــوز در بخــش 
ــوب اشــاره و  ــار جن ــان رودب جازموری
ــرورش در  ــر اســتقالل آمــوزش و پ ب

بخــش جازموریــان تاکیــد کــرد.
رضایــی بــا اشــاره بــه تحصیــل هفت 
ــش از ۹۰  ــوز در بی ــش آم ــزار دان ه
مدرســه بخــش چــاه دادخــدا از توابع 
ــتار  ــج، خواس ــه گن ــتان قلع شهرس
اســتقالل آمــوزش و پــرورش در ایــن 

منطقــه نیــز شــد.
وی از تحصیــل هشــت هــزار و ۵۰۰ 
دانــش آمــوز در 1۰2 مدرســه بخــش 
اســماعیلی بلوک جیرفت خبــر داد و 
افــزود: اســتقالل آمــوزش و پــرورش 

۲۴۲ مدرسه در سیل جنوب کرمان آسیب دیده است

در ایــن بخــش نیــز ضــروری اســت.
رضایــی با اشــاره بــه تحصیل بیــش از 1۵۰ 
ــزار و ۶1۴  ــک ه ــوز در ی ــش آم ــزار دان ه
ــی اســتان کرمــان  مدرســه مناطــق جنوب
گفــت: متاســفانه بیــش از 7۰ درصــد 
مــدارس ایــن مناطــق فاقد حصار هســتند.
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وزیــر امــور خارجــه آمریــکا تصمیــم 
ــرای  ــن کشــور ب ــت پیشــین ای دول
ــن  ــزو بدتری ــام را ج ــروج از برج خ
تصمیمــات سیاســت خارجــی اخیر 

ــرد. ــف ک کشــورش توصی
بــه گــزارش گــروه مانیتورینــگ 
فــارس،  خبرگــزاری  بین الملــل 
»آنتونــی بلینکــن«، وزیــر امــور 
خارجــه آمریــکا روز چهارشــنبه )1۹ 
ژانویــه/2۹ دی مــاه( تأییــد کــرد کــه 
ــا  ــع تحریم ه ــرات رف ــران در مذاک ای
در ویــن خواســتار دریافــت تضمیــن 
دربــاره عدم خــروج دوباره واشــنگتن 

ــت. ــده اس ــام ش از برج
بلینکن در ادامه مصاحبه چهارشــنبه 
یــادآوری کــرد کــه ایــران تــا قبــل از 
خــروج آمریــکا از برجــام بــه تمامــی 
تعهداتــش ذیــل ایــن توافــق پایبنــد 
بــوده و دولــت دونالــد ترامــپ هــم به 

ایــن موضــوع اعتــراف کــرده اســت.
او گفــت: »حتــی دولــت قبــل هــم 
ــه  ــش را ب ــران تعهدات ــه ای ــت ک گف
خوبــی اجــرا کرده اســت. مســئله ای 
ــر  ــی فرات ــف و حت ــه تأس ــه مای ک

ایران از ما ضمانت خواسته که دوباره زیر میز نزنیم
ــه از  ــت ک ــن اس ــت ای ــف اس از تأس
ــارج  ــق خ ــا از آن تواف ــه م ــی ک زمان
شــدیم ایــران از آن به عنــوان بهانه ای 
بــرای از ســر گرفتــن بســیاری از 
فعالیت هــای خطرناکــی اســتفاده 
کــرد کــه آن توافــق، مانــع آنها شــده 

ــود.« ب
کشــورهای غربی بــه رهبــری آمریکا 
ــم صهیونیســتی در ســال های  و رژی
گذشــته ایــران را بــه پیگیــری اهداف 
ــن  ــته ای ای ــه هس ــی در برنام نظام
کشــور متهــم کرده انــد. ایــران قویــاً 

ایــن ادعاهــا را رد کــرده اســت.
ــوان  ــه عن ــد ب ــد می کن ــران تأکی ای
پیمــان  امضاکننــدگان  از  یکــی 
ــی  ــالح های اتم ــترش س ــع گس من
)ان پی تــی( و عضــوی از آژانــس بیــن 
المللــی انــرژی اتمــی، حق دســتیابی 
بــه فناوری هســته ای را بــرای مقاصد 

ــز دارد. ــح آمی صل
ــس  ــان آژان ــن، بازرس ــر ای ــالوه ب ع
ــون  ــی تاکن ــرژی اتم ــی ان بین الملل
بارهــا از تاسیســات هســته ای ایــران 
بازدیــد کرده انــد امــا هرگــز مدرکــی 

3 گروه شکارچی غیرمجاز 
در بردسیر دستگیر شدند

ســلجوقی گفت:مامــوران یگان حفاظت محیط زیســت 
بردســیر، طــی ۳ روز ماموریــت شــبانه روزی گشــت و 
ــکارچی  ــروه ش ــتگیری ۳ گ ــه دس ــق ب ــرل، موف کنت

غیرمجــاز شــدند.
باشــگاه خبرنگاران جوان کرمان- ضیاءالدین ســلجوقی، 
سرپرســت اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان 
بردســیر گفــت: مامــوران یگان حفاظت  محیط زیســت 
می داننــد روز هــای برفــی عــده ای متخلــف برای شــکار 
حیــات وحــش دســت بــه اســلحه می شــوند، بــه ایــن 
ــورد  ــه بیدخــوان م ــه، منطق منظــور و براســاس تجرب
پایــش قــرار گرفــت که بــا حضور بــه موقع و هوشــیاری 
مامــوران یــگان حفاظــت، یــک دســتگاه خــودرو کمک 
دار قبــل از آســیب بــه حیــات وحــش متوقــف و یــک 
قبضــه اســلحه گلوله زنــی دوربیــن دار آماده به شــلیک 

از داخــل خــودرو کشــف و ضبــط شــد.
بــه گفته ســلجوقی ماموران یــگان در منطقــه حفاظت 
شــده بیدوئیــه متوجــه حضــور یک دســتگاه خــودروی 
ســواری ســمند می شــوند کــه سرنشــین آن در حــال 
شــلیک بــه ســمت پرنــدگان بــود که بــدون فــوت وقت 
مامــوران یــگان حفاظــت در یــک اقدام ضربتی و ســریع 
متخلفــان را بــه همــراه یک قبضه اســلحه ســاچمه زنی 
و الشــه یــک قطعــه کبک وحشــی دســتگیر می کنند.
ــرل،  ــت و کنت ــت گش ــوم ماموری ــزود: در روز س وی اف
مامــوران حفاظت محیط زیســت شهرســتان در منطقه 
بــن کــوه اللــه زار بــه سرنشــینان یک دســتگاه خــودرو 
ــق  ــز مشــکوک کــه پــس از توقــف خــودرو، موف رونی
بــه کشــف و ضبــط یــک قبضــه اســلحه ســاچمه زنــی 
دولــول، الشــه چهــار قطعــه کبــک وحشــی و تعــدادی 

قشــنگ ســاچمه زنــی شــدند.
ــه سرپرســت اداره حفاظــت محیــط زیســت  ــه گفت ب
شهرســتان بردســیر متخلفان دســتگیر شــده به مرجع 

ــی معرفی شــدند.  قضای
وی گفــت: مامــوران محیــط زیســت بــه طــور شــبانه 
روزی در حــال گشــت زنــی و کنتــرل مناطــق تحــت 
ــا  ــتند  و ب ــیر هس ــتان بردس ــت و آزاد شهرس مدیری
شــکارچیان غیرمجــاز بــا شــدت و قاطعیــت برخــورد 

خواهنــد کــرد.

ــت  ــت اس ــم درس ــما ه ــرف ش ــن ح ای
کــه در نظــام ]حکومتــی[ مــا، نمی تــوان 
چنیــن ضمانت ســخت و ســریعی فراهم 
ــد  ــدن می توان ــور بای ــرد. رئیس جمه ک
بــا قاطعیــت بگویــد کــه تــا زمانــی کــه 
ایــران بــه توافق پایبند باشــد در کســوت 
رئیس جمهــور چــه کاری انجــام خواهــد 
ــد داد،  ــام نخواه ــه کاری انج ــا چ داد ی
ــای  ــم رئیس جمهوره ــا نمی توانی ــا م ام
بعــدی را ]بــه انجــام کاری[ ملــزم کنیــم. 
ــاره آن  ــه درب ــت ک ــی اس ــن موضوع »ای

ــم.« ــت می کنی صحب

     بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا: 

ــز  ــح آمی ــه صل ــد برنام ــه نشــان ده ک
انــرژی هســته ای ایــن کشــور به ســمت 
مقاصــد نظامــی انحــراف داشــته باشــد، 

پیــدا نکرده انــد.
ــکا در ادامــه گفــت:  ــر خارجــه آمری وزی
»متأســفانه ایــن چیــزی اســت کــه مــا 
بــه ارث بردیــم و هنــوز فکــر می کنیــم 
کــه بهتریــن نتیجــه ایــن خواهــد بــود 
ــق آن  ــه تواف ــق بازگشــت ب ــه از طری ک
برنامــه ]برنامــه هســته ای ایــران[ را 

مجــدداً مهــار کنیــم.«
ــت  ــد ضمان ــکا نمی توان ــن: آمری بلینک

ــد بده
ــا  ــه، گزارش ه ــن در ادام ــی بلینک آنتون
دربــاره اینکــه ایــران در جریــان مذاکرات 
رفــع تحریم هــا در ویــن از آمریــکا درباره 
ــت  ــام ضمان ــاره برج ــرک دوب ــدم ت ع

خواســته را تأییــد کــرد.
ــه  ــه ســوال مجــری برنام او در پاســخ ب
ــت.  ــت اس ــما درس ــرف ش ــت: »ح گف
ــا  ــران از م ــه ای ــی ک ــی از چیزهای یک
ــر  ــی ب ــت مبن ــی اس ــته ضمانت خواس
اینکــه مــا دوبــاره زیــر میــز نمی زنیــم.«

ــا  ــرد: »ام ــح ک ــه تصری بلینکــن در ادام

از کرملین تا کرمان؛ خستگی برای 
پیگیری شبانه روزی منافع ملت معنا ندارد

ــان،  ــا کرم ــن ت ــت: از کرملی ــت گف ســخنگوی دول
وقتــی خدمت، تعهــدی صادقانــه  باشــد، در پیگیری 
شــبانه روزی منافــع ملــت، خســتگی معنایی نــدارد.
ــی  ــی ط ــادری جهرم ــی به ــا، عل ــزارش ایرن ــه گ ب
پیامــی کــه در صفحه شــخصی خــود در پیام رســان 
توئیتــر منتشــر کــرد، نوشــت: از کرملیــن تــا کرمان؛  
هنــوز رســانه های داخلــی و خارجــی مشــغول 
ــه و تحلیــل اخبــار ســفر مســکو هســتند کــه  ارائ
رئیس جمهــور بــه مناطــق ســیل زده کرمــان رفــت.

وی افــزود: وقتــی خدمــت، تعهدی صادقانه  باشــد، در 
پیگیــری شــبانه روزی منافع ملت، خســتگی معنایی 

ندارد.
جریان خبر از رییس جمهوری جاماند

ــزاری  ــورای عالی خبرگ ــو ش ــی عض ــپهر خلج س
جمهــوری اســالمی ایــران )ایرنــا( نیــز طــی پیامــی 
در اینســتاگرام نوشــت: رییــس جمهــور محتــرم بعد 
از یــک ســفر فشــرده و مهــم بــه مســکو کــه همــراه 
ــردی  ــدد و راهب ــای متع ــا و برنامه ه ــا مالقات ه ب
بــود دیشــب بــه تهــران بازگشــت و هنــوز از گــرد راه 
نرســیده، برای سرکشــی از حــال و روز مــردم مناطق 

ســیل زده راهــی کرمــان شــد.
وی افــزود: ایــن در شــرایطی اســت کــه در ایــن چند 

روز معــاون اول دولــت و وزیــر کشــور و... و. هــم بــرای یــاری 
رســانی بــه مــردم آســیب دیــده در منطقه حضور داشــتند. 
ــت را  ــن وضعی ــه ای از ای ــا نمون ــد ت ــاری نمیکن ــم ی ذهن

حداقــل در چنــد ســال گذشــته بــه خاطــر بیــاورم.
ایــن اســتاد ارتباطــات تصریــح کــرد: ســفر رییــس جمهور 
بــه مناطــق ســیل زده بالفاصلــه بعد از بازگشــت از مســکو 
حائــز ارزشــهای خبــری شــهرت، تازگی و شــگفتی بســیار 
باالســت و بــه لحاظ نشــانه شناســی نشــانگر اتفــاق دلگرم 
کننــده ای در ســطح عالــی مدیریــت اجرایی کشــور اســت. 
داریــم بــه مرحلــه ای می رســیم کــه جریان خبــر از حجم 
کار و تحــرک و ســرعت عمــل رییــس جمهوری جــا بماند. 
ایــن مســأله را بــه روشــنی می شــود از اولیــن تصاویــری که 
رســانه هــا از ایــن ســفر غافلگیــر کننــده منتشــر کرده انــد، 

فهمید.

بانوی سی سختی به عشق حاج 
قاسم پیاده راهی کربال است

ــری  ــم کب ــزارش عصــر بردســیر؛ خان ــه گ ب
جعفریــان بانویــی کــه به عشــق زیــارت مزار 
ــزار شــهدای  ــا گل ــا از مشــهد ت ــردار دله س
ــای پیــاده طــی مســیر کــرده  ــا پ کرمــان ب
بــود بــه یاد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی و 
مدافعــان حــرم راهــی زیــارت کربــال بــا پــای 

پیــاده شــده اســت.
وی امــروز بــا گــذر از شهرســتان بردســیر بــا 
ــزاده ســید  حضــور در آســتان مقــدس امام
محمــد علیــه الســالم بــه خانــدان اهــل بیت 

علیهــم الســالم عــرض ارادت کــرد.
 خانــم جعفریــان در گفتگــو بــا خبرنــگار مــا 
ضمــن قدردانــی از اســتقبال مــردم کرمــان 
ــوان  ــوان ت ــف و نات ــمنان ضعی ــت: دش گف
مقابلــه بــا شــهید ســلیمانی را نداشــتند بــه 
همیــن دلیــل ناجوانمردانــه او را در ســیاهی 

شــب شــهید کردنــد. 
وی از ابــراز عالقــه اش بــه شــهدا به خصوص 
ــا  ــزود: م ــت و اف ــرم گف ــع ح ــهدای مداف ش
مدیــون خــون شــهدا هســتیم حــاج قاســم 
و شــهدای مدافــع حــرم از حریــم و حرمــت 

مســلمانان دفــاع کردنــد. 
خانــم جعفریــان متولد ســی ســخت اســتان 
کهکیلویــه و بویراحمد اســت و تصمیــم دارد 
ــه  ــد از آن ب ــال و بع ــا کرب ــاده ت ــای پی ــا پ ب

ســوریه و حــرم حضــرت زینــب بــرود.

رضایی مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان : 

 سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بردسیر:

جزئیات جدید آزمون آموزش و پرورش برای استخدام 3۴۰۰۰ نفراعالم شد
خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  ســلیمان زاده  ناصــر 
اجتماعــی خبرگــزاری تســنیم دربــاره برگــزاری 
آزمــون اســتخدامی وزارت آمــوزش و پــرورش اظهــار 
ــا ســازمان  ــه ب ــی ک ــه صحبت های ــا توجــه ب ــرد: ب ک
ــا  ــد ت ــالم کردن ــد، اع ــام ش ــتخدامی انج اداری و اس
اواخــر دی دفترچــه آزمــون را بارگــذاری می کننــد و 

ــود دارد. ــان وج ــرای متقاضی ــام ب ــکان ثبت ن ام
وی افــزود: در آزمــون اســتخدامی امســال، ۳۴ هــزار 
نفــر جــذب می شــوند و از ســال گذشــته نیــز برخــی 

ســهمیه های خالــی باقــی مانــده اســت.
ــور  ــانی و ام ــع انس ــزی مناب ــز برنامه ری ــس مرک رئی
ــون  ــت: در آزم ــرورش گف ــوزش و پ اداری وزارت آم
اســتخدامی امســال در شــهرهای مختلــف از جملــه 
تهــران اســتخدام نیــرو داریــم و در اســتان های 
و  رضــوی  خراســان  بلوچســتان،  و  سیســتان 

شهرســتان های تهــران به دلیــل شــدت نیــاز موجــود، 
ســهمیه اســتخدام قابــل توجــه اســت.پیش از ایــن، 
میثــم لطیفــی رئیــس ســازمان اداری و اســتخدامی 
ــون اســتخدامی  ــزاری آزم ــان برگ ــاره زم کشــور درب
ــع،  ــور قط ــود: به ط ــه ب ــی، گفت ــتگاه های اجرای دس
ــال  ــان امس ــا پای ــتگاه ها ت ــتخدامی دس ــون اس آزم

ــد. ــد ش ــزار خواه برگ
بــه گــزارش تســنیم؛ پیــش از ایــن پذیرفته شــدگان 
در آزمــون اســتخدامی ســال ۹۹ کــه در مرحلــه 
ــرش  ــی پذی ــت کاف ــود ظرفی ــل نب ــه به دلی مصاحب
نشــدند )کارنامه ســبزها( در اعتراضــات متعــدد مقابل 
وزارت آمــوزش و پرورش خواســتار تخصیص ســهمیه 
آزمــون اســتخدامی بــه آنهــا بــرای اســتخدام بودنــد.

هزینــه ثبت نــام در آزمــون اســتخدامی دســتگاه های 
اجرایــی بــرای ســال ۹۹، ۶1 هــزار تومــان بــود
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ریشــه یابی اصــرار جریانــی خــاص بــر   
ــت/  ــادی دول ــم اقتص ــی تی ناهماهنگ
وقتــی منافــع برخــی بــه خطــر افتــاد!
ــه  پنهــان کــردن فاجعــه اقتصــادی ب
یــادگار مانده از گذشــته، تحت الشــعاع 
قــرار دادن موفقیــت دولــت رئیســی در 
کاهــش تــورم و جلوگیــری از افشــای 
ــی،  ــبکه بانک ــه در ش ــای نهفت رانت ه
مهمتریــن دالیــل هجمه یــک جریان 
خــاص به تیــم اقتصــادی دولت اســت.
بــه گــزارش ایرناپــاس، موفقیــت تیم 
اقتصــادی دولــت رئیســی در کاهــش 
تدریجــی نــرخ تــورم بــه عنــوان 
ــران  ــادی ای ــکل اقتص ــن مش مهمتری
و عامــل فقیرتــر شــدن مــردم در 
چنــد مــاه گذشــته در کنــار اقدامــات 
شفاف ســازی کــه در نظــام بانکــی در 
حــال انجــام اســت و منافــع عــده ای را 
بــه خطــر انداختــه، بــه مــذاق برخــی 
جریــان هــای خــاص سیاســی خــوش 

نیامــده اســت.
ــان  ــن جری ــه ای ــک ب رســانه های نزدی
در داخــل طــی ماه هــای اخیــر تــاش 
بســیاری کرده انــد کــه تیــم اقتصــادی 
دولــت رئیســی را ضعیــف، ناهماهنگ، 

ناپختــه و ناکارآمــد نشــان دهند.
ــادی  ــم اقتص ــای تی ــخر وعده ه تمس
اشــتغالزایی،  مــورد  در  دولــت 
و  تحریم هــا  زدن  دور  خودکفایــی، 
ــای  ــه پ ــادی، ب ــد اقتص ــش رش افزای
ثابــت مطالــب رســانه های غربگــرا 

تبدیــل شــده اســت.
ایــن جریــان تــاش دارد کوچک تریــن 
تفــاوت مواضــع دولتی هــا را بــه عنــوان 
شــکاف بــزرگ در تیم اقتصــادی دولت 
ــان  ــه بی ــی ک ــد، در حال برجســته کن
مواضــع کارشناســی متفــاوت از ســوی 

ــی  ــت، طبیع ــادی دول ــای اقتص اعض
ــر  ــی مض ــر زمان ــت و اختاف نظ اس
اســت کــه پــس از تصمیم گیــری 
دربــاره یــک موضــوع، همچنــان 
اعضــا بــر نظــرات خــود اصــرار کننــد 
و از اجــرای مصوبــه دولــت خــودداری 
ــون در  ــه تاکن ــی ک ــد؛ موضوع کنن
ــده  ــده ش ــر دی ــی کمت ــت رئیس دول

اســت.
ریشــه یابی اصــرار جریانــی خــاص بــر 
ــت/  ناهماهنگــی تیــم اقتصــادی دول
وقتــی منافــع برخــی بــه خطــر افتاد!

ــی اســت کــه در برخــی  ایــن در حال
دولــت هــای پیشــین شــاهد تقابــل 
علنــی تیــم اقتصــادی دولــت بودیــم، 
همچــون نامه نــگاری 4 وزیــر بــه 
ــرای  ــابق در ماج ــور س ــس جمه رئی
ــس  ــدید رئی ــات ش ــورس، اختاف ب
جمهــور و وزیــر راه و شهرســازی وقت 
بر ســر مســکن، اســتعفاهای اعتراضی 
مســعود نیلی مشــاور اقتصــادی دولت 
ــر  ــی وزی ــود حجت ــین و محم پیش
ــاره  جهادکشــاورزی، اســتعفای چندب
ولــی اهلل ســیف رئیــس کل وقــت بانک 
مرکــزی و ســپس عــزل وی، برکناری 
ــر  ــی دیگ ــر همت ــی عبدالناص ناگهان
رئیــس کل بانــک مرکــزی بــه علــت 
ــرای  ــی ب ــا روحان ــدم هماهنگــی ب ع
کاندیداتــوری در انتخابــات! یــا تغییــر 
چندبــاره وزرای صمت دولت پیشــین 
به علت ســرپیچی از دســتورات برخی 

ارکان دفتــر رئیــس جمهــور وقــت!
کاهــش تــورم، نشــانه هماهنگــی تیم 

اقتصــادی دولــت اســت
دولــت پیشــین اقتصــاد کشــور را بــا 
باالتریــن تــورم تاریخ، باالتریــن میزان 
ــروض، بیشــترین  ــه مق ــی، خزان بده

ــم  ــن رق ــورم زا، کمتری ــول ت ــاپ پ چ
درآمــد نفتی، کمبود شــدید بــرق و گاز 
و افزایــش 8 برابــری قیمــت مســکن به 

دولــت ســیزدهم تحویــل داد.
قطعــاً فقــط یــک تیــم اقتصــادی 
هماهنــگ و منســجم می توانــد چنیــن 
ــد.  ــت کن ــادی را مدیری ــه اقتص فاجع
ــاه  ــد م ــن چن ــت رئیســی در همی دول
ــاپ  ــود، چ ــه کار خ ــروع ب ــی ش ابتدای
پــول را کــه تنها گزینــه دولــت روحانی 
در تأمیــن حقوق هــا بــود، متوقــف 
کــرده اســت. ایــن مهم، جــز هماهنگی 
بیــن ســه نهــاد اصلــی اقتصادی کشــور 
یعنــی ســازمان برنامــه، بانک مرکــزی و 

وزارت اقتصــاد، ممکــن نیســت.
درواقــع انســجام تیــم اقتصــادی دولــت 
را بایــد در خروجــی آن دیــد همچــون 
ــان  ــه بی ــورم، ن ــی ت ــش تدریج کاه
مواضــع کارشناســی اعضــا دربــاره 
موضوعــات مختلــف که طبیعی اســت 

یکســان نباشــد.
امــا یــک جریــان سیاســی خــاص برای 
ویرانــه ای  دادن  قــرار  تحت الشــعاع 
ــی داد و  ــل رئیس ــی تحوی ــه روحان ک
اقتصــاد متــورم و اوضــاع مالــی و پولــی 
ــز  ــیخته، تمرک ــاط و ازهم گس بی انضب
خــود را بــر بزرگنمایی مواضــع متفاوت 
تیــم اقتصادی دولــت قــرار داده و از عدم 
هماهنگــی آنهــا ســخن می گوینــد. اما 
ایــن تنها ریشــه تمرکــز جریــان غربگرا 
ــرای تخریــب تیــم اقتصــادی دولــت  ب

. نیست
ــاه  ــاص در دو م ــانه ای خ ــان رس جری
ــرای پیشــبرد سیاســت خــود  اخیــر، ب
در تخریــب تیــم اقتصــادی دولــت، 
وزیــر اقتصــاد را ســیبل قــرار داده انــد و 
هفتــه ای یــک بــار از عــزل و اســتیضاح 

مســئولیت هــای اجتماعــی در شــرکت هــای فــوالد 
وقتــی حــرف از شــرکت مــی زنیــم چــه خصوصی و 
چــه دولتــی باشــد اولین نکتــه ای کــه به ذهــن مان 
مــی رســد ابتــدا فعالیت هــای اقتصادی و ســوددهی 
ــرکت ها  ــت ش ــد فعالی ــک بع ــا ی ــا تنه ــت ام اس
اینهــا هســتند. یــک شــرکت ســازمانی اســت کــه 
دارای روابــط انســانی، اجتماعــی و اخاقــی و... بــوده 
کــه ایــن روابــط اجتماعــی خلــق کننــده و ایجــاد 
کننــده ســاختارهایی هســتند کــه بــه دوام و بقــای 
آن شــرکت کمــک کــرده و یــا باعــث از بیــن رفتــن 
آن شــرکت می شــوند یــک شــرکت وقتــی موفــق 
خواهــد بــود کــه فرهنــگ ســازمانی و ارزش هــای آن 
ســازمان و حتــی روابــط غیررســمی اعضای شــرکت 
بتواننــد نقــش مثبــت و پیش برنــده برای اهــداف آن 
شــرکت داشــته باشــند ســود داشــتن برای شــرکت 
نقــش اکســیژن بــرای آدمــی اســت اگــر اکســیژن 
نباشــد انســان زنــده نیســت ولــی آیــا بــرای زنــده 
کــردن تنهــا اکســیژن الزم اســت؟ آیــا فقــط مــی 
خواهیــم زنــده باشــیم و تنهــا نفــس بکشــیم و یــا 
اینکــه بایــد زندگــی کنیــم و همــه نیازهــای مــادی، 
انســانی و اخاقــی را رفــع کنیــم مدیران شــرکت ها 
بایــد ســود اقتصــادی خــود را بــا مفاهیــم انســانی و 
اجتماعــی و اخاقــی و فرهنگــی و... گــره بزننــد تــا 
هــم مجموعــه اقتصــادی آنهــا پویاتــر و اقتصــادی تر 
فعالیــت کنــد و هــم جامعــه انســانی چــه کارگــران 
ــهروندان آن  ــرکت و ش ــاغل در ش ــدان ش و کارمن
شهرســتان از شــرکت و مجموعه آن رضایت داشــته 
باشــند که این رضایت منــدی و همراهی شــهروندان 
ســرمایه ایــی اجتماعــی محســوب مــی شــود کــه 
ضامــن ســامت جســمی و روانــی جامعــه شــده که 
در نهایــت حتــی بــه ســوددهی مالی شــرکت منجر 
مــی شــود کــه باالتریــن ســرمایه هــر شــرکت تعهد 

ســازمانی نیروهــای شــاغل در آن شــرکت اســت.
تعهــد ســازمانی و ارزش های ســازمانی و مســئولیت 
ســازمانی اساســی تریــن وظیفــه مدیــران شــرکت 
هــای اقتصــادی مــی باشــد کــه می تواننــد شــرکت 
ــرده و  ــران ک ــه کارگ ــه خان ــل ب ــه را تبدی و کارخان
ــند  ــته باش ــادی را داش ــوددهی اقتص ــن س باالتری
اینهــا زمانــی محقــق مــی شــوند کــه شــرکت های 
اقتصــادی مدیرانــی داشــته باشــند کــه معتقــد بــه 
انجــام مســئولیت های اجتماعی باشــند مســئولیت 
هــای اجتماعی یعني اینکه شــرکت هــای اقتصادی 
بــه خاطــر کمــک بــه توســعه اقتصــادی پایــدار باید 
تعهــد داشــته باشــند از راه هــای گوناگــون در جهــت 
بهبــود زندگــی کارکنــان و خانوادهایشــان و مــردم 
شهرســتان و منطقــه فعالیــت هایــی را انجــام دهند 
تــا ناراحتــی هــا و دغدغــه هــای زیســت محیطــی و 
اجتماعــی و... مــردم آن منطقــه کــم و باعــث بهبــود 

زندگــی در آن منطقــه شــوند.
ایــن دغدغــه هــا و ناراحتــی هــای مــردم می توانــد 
از آلودگــی آب و هــوا و مشــکات زیســت محیطــی 
تــا رفتارهــای  عادالنــه در اســتخدامها و نپرداختــن 
بــه فعالیــت هــای فرهنگــی و هنــری تــا کیفیــت 
ــامل شــود. انجــام  محصــوالت آن شــرکت و... را ش
ــزارش  ــا و گ ــرکت ه ــی در ش ــئولیت اجتماع مس
ایــن اقدامــات بــه مــردم می توانــد رضایــت خداونــد 
ــا  ــان شــرکت ب و مــردم و همراهــی مــردم و کارکن
مدیــران و بهبــود کیفیــت محصــوالت و... را به همراه 
داشــته و هــدف اصلــی شــرکت کــه ســوددهی مالی 

مــی باشــد را چندیــن برابــر کنــد.
ــدازه  نیــروی انســانی شــاغل در شــرکت هــا هــر ان
تعهد ســازمانی و مســئولیت پذیری بیشــتری داشته 
باشــند آن مجموعــه اقتصــادی پویاتــر و کــم هزینه 
تــر و موفــق تــر و پــر ســودتر خواهــد بــود. نقــش 
نیــروی انســانی پویــا و آمــوزش دیــده و توانمنــد و 
اخــاق مــدار می توانــد موتور محرک شــرکت باشــد 
و مدیــران اقتصــادی موفــق ترند که اجتماعــی ترند. 
مســئولیت های اجتماعی نگــرش و دیــدگاه مدیران 
اقتصادی را وســعت بخشــیده و در برابر آســیب های 
شــغلی و اجتماعــی شــرکت هــا را مصــون و حتــی 
اعتراضــات کارگــری و نارضایتــی هــا را بــه حداقــل 
رســانده و روحیــه مردانگــی و همراهــی بــا مدیــران 
تقویــت و کارگــران بــا دل و جــان خدمــت می کنند. 
حــل مشــکات اجتماعی نیروی شــاغل در شــرکت 
هــا و کارخانــه هــای فــوالد و برنامــه ریــزی جهــت 
آمــوزش مهــارت هــای زندگــی و شــغلی بایســتی 
در اولویــت اول مدیــران قــرار داشــته باشــد. شــرکت 
هــا و کارخانه های ورشکســته بیشــترین ضربــه را از 
نیروهــای انســانی شــاغل خودشــان خــورده انــد ولی 
آمــوزش مدیــران و پرســنل از اصلــی تریــن عوامــل 
پویایــی و موفقیــت شــرکت هــا و کارخانــه هــا بــوده 
اند.انجــام مســئولیت هــای اجتماعــی در همــه ابعاد 
ــان  ــی و انس ــی، اخاق ــی، قانون ــادی، اجتماع اقتص
ــران بایســتی  ــه مدی ــه ای اســت ک دوســتی وظیف
انجــام دهنــد و هــر چــه ایــن مســئولیت هــا چــه در 
مــورد کارکنــان شــاغل در شــرکت هــا و کارخانــه ها 
و چــه در جامعــه بیــرون کارخانــه بهتــر انجــام گیرد 
و اطــاع رســانی صــورت پذیــرد باعــث شــکوفایی و 

رونــق در همــه ابعــاد خواهــد شــد.
محمد مهدی مسجدی

مشاور اجتماعی و رئیس بهزیستی بردسیر

انجام مسئولیتهای اجتماعی 
شرکت ها ،رضایت خداوند و 

مردم را به همراه دارد 

فلسفه  نماز وسّر آفرینش 
چیست؟

4

ادامــه مبحــث قبــل ...  امــا هــدف از عبــادت که 
یکــی از هدفهــای متوســطی اســت کــه انســان 
را بــه هدفهــای نهایــی قــرب الهــی مــی رســاند 
و اینکــه قصــد عبــادات قــرب الهــی ذکــر شــده 
ــادت  ــه عب ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــت ب اس
بایــد بندگــی را بــه اثبــات برســاند و عبــد خــود 
ــد و  ــش لحظــه ای جــدا تصــور نکن را از موالی
همــه فعــل و اراده خــود را از او بدانــد و در 
همــه حــال او را فرمانبــرداری کنــد ، خواســت 
ــر خــود اُولــی ومقــدم  و فعــل و اراده خــدا را ب
بــدارد کــه هــر چــه را کــه از ســوی موالیــش 
ــرد  ــان و دل بپذی ــا ج ــده اســت ب ــدر گردی مق

ماننــد پیامبــران. 
قــرب الهــی مقامــی اســت کــه سرچشــمه همــه 
نعمتهــا و موهبتهــا و عظمتهاســت و اینکــه 
مراتــب و درجاتــی دارد و ایمــان بــه خــدا 
اولیــن مرتبــه نزدیکــی بــه خداســت و عبــادت 
هفتــاد جــز دارد کــه یکــی از آنهــا نمــاز اســت . 
امــا عبودیــت و بندگــی درتمامــی حــاالت بنــده 
و تمــام مقامــات او از قبیــل عالــم عقــل و روح و 
نفــس و قلــب وتمــام اجــزاء بدنش از ســرگرفته 
تــا بقــدم و تــا تمامــی حــرکات و رفتــار و 
عملــش تجلــی ظهــور خــدا باشــد . یعنــی آنچه 
ــرای خــود  ــرده ب ــت ک ــه او عنای ــه خــدا ب را ک
مالکیتــی قائــل نشــود زیــرا کــه بــرای بنــدگان 
، ملکــی ومالکیتــی نیســت . بایــد مــال را مــال 
ــتور  ــه او دس ــی ک ــان راه ــد و در هم اهلل بدان
ــتن  ــر خویش ــود را مدب ــد و خ ــرف کن داده ص
ــه  ــه ک ــروف آنچ ــش مص ــم و غم ــد و ه ندان
خــدا بــدان امــر نمــوده و یــا از آن بــاز داشــته 
اســت بگردانــد و اگــر چنیــن فکــر کنــد آنچــه 
ــت ،  ــه او داده اس ــا ب ــال دنی ــدا از م ــه خ را ک
ــان  ــرای او آس ــن کار ب ــد و ای ــی کن ــاق م انف
ــس  ــه نف ــه ب ــورش را ن ــر اُم ــر تدبی اســت و اگ
ــد  ــرودگار خــود محــول نمای ــه پ خــود بلکــه ب
تحمــل مصائــب دنیــا بــر او آســان مــی گــردد 
ــه آنچــه کــه خــدا امــر فرمــوده  اگــر انســان ب
ــا از آن نهــی کــرده اســت اشــتغال داشــته  و ی
ــی  ــا و خودنمای ــرای ری باشــد دیگــر فرصتــی ب
و مباهــات برایــش باقــی نمــی مانــد پــس بنــده 
ــع  ــم را در جمی ــات عال ــی مخلق ــود و تمام خ
جهــات نیازمنــد بــه پــروردگار عالیمــان کــه از 
ــر  ــد و ب ــی بین ــت م ــاز اس ــی نی ــت ب ــر جه ه
ــت  ــد . عبودی ــده هــم عمــل میکن ــن عقی همی
ــی  ــه از تمام ــی ک ــی دارد آن کس ــم مراتب ه
ــه  ــی تام ــت و بندگ ــل در عبودی ــات کام جه
اســت ماننــد : رســول گرامــی اســام ) صلی اهلل 
علیــه وآلــه ( و دوازده جانشــین وی کــه اینــان 
ــل  ــات کام ــی مقام ــد و تمام ــب توحی درمرات
هســتند و انســانهای راه یافتــه ای هســتند کــه 

ــد .  ــی و بلنــد رســیده ان ــام عال ــدان مق ب
ــتر  ــش بیش ــه معرفت ــانی ک ــان کس ــد از آن بع
ــا  ــت ت ــوردار اس ــری برخ ــه باالت ــد از مرتب باش
اینکــه بــه اصحــاب یمیــن و پایین تریــن مراتب 
مســلمین برســیم کــه اینــان کســانی هســتند 
کــه بــه توحیــد ویگانگــی خداونــد در خالقیتش 
ــا  ــا ب ــل آنه ــده و عم ــن عقی ــه ای ــد ک معتقدن
ــش  ــرم و فرزندان ــی اک ــالت نب ــه رس ــاد ب اعتق
در آخــرت ســبب نجــات آنهــا خواهــد شــد و از 

ــد .  ــد برخوردارن ــت خداون رحم
ــده  ــه بن ــن اســت ک ــادت : ای ــت عب حقیق
ــه هســتی  ــد ک ــر اســاس معرفتــش درک کن ب
از آن خداونــد اســت و همــه کمــاالت وخیرهــا 
بــه ذات اقــدس الهــی منتهــی مــی شــود آنــگاه 
ــروردگاری  ــن پ ــر چنی ــود را در براب ــی خ وقت
ــد و خــود را  ــارت مــی کن یافــت احســاس حق
ــد پــس  ــدار مــی یاب ــی مق ــد ب ــر خداون در براب
ــود  ــی ش ــام م ــل و تم ــی کام ــت زمان عبودی
کــه بــه خــودش مشــغول نباشــد کــه اشــتغال 
بــه نفــس ) خــود ( منافــی بــا مقــام عبودیــت 
اســت ، عبودیــت بــا منــم زدن و کبــر داشــتن 
مخالفــت دارد علــت آمدن پرســتش و اســتعانت 
ــُد َو  ــاَک نَعُب ــه صیغــه متکلــم مــع الغیــر ) ایّ ب
ــم زدن  ــن دوری از من ــَتعین ( همی ــاَک نَس ایّ
ــا  ــدا ب ــده خ ــذا بن ــت ل ــوده اس ــتکبار ب و اس
ــدگان خــدا را  ــه بن ــادت هم ــادت خــود عب عب

ــرد . ــی گی در نظــر م
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تخت روانچی از بازگشت حق رای ایران در سازمان ملل خبرداد

ارسار مناز 

ــا  ــد. ام ــر می دهن ــتعفای وی خب و اس
پــس از چنــد روز کــه ادعــای آنهــا 
ــان  ــه روی خودش ــود، ب ــق نمی ش محق
ــرده  ــی ک ــن ادعای ــه چنی ــد ک نمی آورن
بودنــد و دوبــاره موضــوع را از جنبــه 

ــد. ــرح می کنن ــری مط دیگ
دربــاره علــت ســیبل قــرار گرفتــن وزیر 
اقتصــاد بــه نظــر می رســد تصمیماتــی 
ــر  ــای اخی ــاد در ماه ه ــه وزارت اقتص ک
بــرای شفاف ســازی نظــام بانکــی اتخــاذ 
کــرده، منافــع جریــان اصاح طلــب 
را کــه از دیربــاز از بانک هــا ارتــزاق 
ــت. ــه اس ــر انداخت ــه خط ــد، ب می کنن

الزم بــه یــادآوری اســت کــه تولــد 
از  ایــران،  در  خصوصــی  بانک هــای 
طرح هــای سیاســی دولــت هفتــم 
بانک هــای  اکثــر  و  بــود  و هشــتم 
ــته  ــراد وابس ــور را اف ــی در کش خصوص
بــه جریــان خــاص سیاســی بنــا نهادنــد 
و حتــی در برخــی بانک هــای خصوصی 
شــاهد مدیریــت خانوادگــی ایــن جریان 

ــم. بودی

*

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارگری 
رانندگان حمل و نقل جاده ای مسافر شهرستان بردسیر

بدینوســیله بــه اطــاع کلیــه اعضــای انجمــن صنفــی کارگــری 

ــدگان حمــل و نقــل جــاده ای مســافر شهرســتان بردســیر  رانن

مــی رســاند جلســه مجمــع عمومــی عــادی در تاریخ پنجشــنبه 

ــه مــدت 20 روز کاری(  1400/11/28 )از زمــان درج آگهــی ب

در محــل هتــل ســجاد راس ســاعت 9 صبــح برگــزار مــی گــردد 

لــذا از کلیــه اعضــا جهــت رشکــت در جلســه دعــوت بــه عمــل 

مــی آیــد.

دستور کار مجمع :

1_ تأیید اساسنامه انجمن

2_ انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسین

بــه گــزارش ایرنــا، ســفیر و نماینــده دائــم ایــران در ســازمان ملل شــنبه شــب به 
وقــت محلــی تاییــد کــرد بدهی معوقــه ایــران به ســازمان ملــل پرداخت شــده و 
بــه محــض وصــول در نیویــورک، حــق رای کشــورمان باید طبیعتــا در آغاز هفته 

ــنبه( بازگردد. میادی )دوش
کــره جنوبــی بیــش از 18 میلیــون دالر از دارایی هــای بلوکــه شــده ایــران را بــه 
عنــوان بدهــی حــق عضویــت معوقــه تهــران بــه ســازمان ملــل پرداخــت کــرده 

اســت.
بــه گــزارش ایرنــا، تخــت روانچــی پیــش از ایــن، در 24 دی مــاه اعــام کــرده بود 
رایزنــی هــا را بــا ســازمان ملــل بــرای رفــع تعلیــق حــق رای ایــران و واریــز حــق 
عضویــت در ایــن نهــاد بیــن المللــی شــروع کــرده ایــم و امیدواریــم ایــن کار در 

اســرع وقــت بــه نتیجه برســد.
ســفیر و نماینــده دائــم ایــران در ســازمان ملــل متحد افــزود: جمهوری اســامی 
ایــران بــه عنــوان عضــو فعــال ســازمان ملــل همیشــه متعهــد بــوده اســت حــق 
عضویــت خــود را بــه موقــع پرداخــت کنــد و مــا در عمــل نیــز ایــن موضــوع را 

ثابــت کــرده ایــم.
 نماینــده ایــران در ســازمان ملــل گفــت: اما متاســفانه بــرای دومین ســال پیاپی 
بــا مشــکل پرداخــت حــق عضویــت خــود مواجه شــدیم که دلیــل آن بــه اعمال 

تحریــم هــای ظالمانــه و یکجانبــه آمریکا علیه ایــران برمــی گردد.
وی تصریــح کــرد: تحریــم هــای ظالمانــه آمریکا نه تنهــا در زمینــه های مختلف 
از جملــه دارو، تهیــه اقــام انســانی، تجهیــزات پزشــکی و غیره تاثیر داشــته بلکه 

در کار ســازمان ملــل نیــز وقفــه ایجاد کرده اســت.
ــی  ــره جنوب ــت ک ــات دول ــل از مقام ــه نق ــی ب ــه تازگ ــاپ ب ــزاری یونه  خبرگ
اعــام کــرد: کــره جنوبــی و ایــران در حــال مذاکــره دربــاره احتمــال اســتفاده از 
دارایی هــای مســدود شــده تهــران بــرای پرداخــت حــق عضویــت این کشــور در 

ســازمان ملــل هســتند.
بــه گــزارش ایرنــا، خبرگــزاری کــره جنوبــی بــه نقــل از منابــع دولتی این کشــور 
گــزارش داد: کــره جنوبــی بــا ایــران دربــاره پیشــنهاد اســتفاده از دارایــی هــای 
مســدود شــده ایــران بــه دلیــل تحریــم هــای آمریــکا، بــه منظــور کمــک بــه 
پرداخــت حــق عضویــت این کشــور بــه ســازمان ملــل و بــه دســت آوردن دوباره 
حــق رای خــود  مذاکــره مــی کنــد. ایــران بیــش از 7 میلیــارد دالر دارایــی در 
 worri( و بانــک  ووری )IBK( دو بانــک کــره جنوبــی شــامل بانــک صنعــت کــره
Bank( دارد کــه بــه دلیــل تحریــم هــای ظالمانه و یکجانبه آمریکا مســدود شــده 
اند.ایــران خواســتار آزادی دارایــی هــای بلوکــه شــده خــود اســت کــه یکــی از 

موضوعــات حســاس در روابــط دو جانبــه ایــران و کــره جنوبــی محســوب مــی شــود.
ــاره ایــن  ــر اســاس گــزارش یونهــاپ ، مقامــات آگاه از مذاکــرات ایــران و کــره درب ب
موضــوع که خواســتند نامشــان فــاش نشــود، گفتنــد، دو طرف بــه دنبال اســتفاده از 

ایــن دارایــی هــا بــرای حــل مشــکل معوقــات ایــران بــه ســازمان ملــل هســتند.
یکــی از مقامــات مربوطــه بــه خبرگــزاری یونهــاپ گفــت: دولت مــا در حــال رایزنی با 

دولــت ایــران در ایــن زمینــه و مذاکــره بــا آمریکا و ســازمان ملل اســت.
بــه گــزارش ایرنــا، آنتونیــو گوتــرش دبیــر کل ســازمان ملل بــه تازگــی در نامــه ای به 
رئیــس مجمــع عمومــی ســازمان ملــل اطــاع داده بــود ایــران حــق رای خــود را بــه 

دلیــل افزایــش حــق عضویــت معوقــه در ســازمان ملــل از دســت داده اســت.
بــر اســاس مــاده 19 منشــور ملــل متحــد، حــق رای یــک کشــور عضو ســازمان ملل 
متحــد، زمانــی تعلیــق مــی شــود کــه بدهــی هــای معوقــه آن برابــر یــا بیشــتر از 

میزانــی باشــد کــه بایــد طــی دو ســال پرداخــت کنــد.
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ســردار ســلیمانی دورانــی کــه فرمانده 
لشــکر ثــاراهلل کرمــان بودنــد دســتور 
ــزء ۳۰  ــه ج ــربازی ک ــر س ــد ه دادن
قــرآن را حفــظ کنــد، ۲۰ روز مرخصی 

تشــویقی بــه او تعلــق پیــدا کنــد.
ــه گــزارش گــروه دیگــر رســانه های  ب
عبدالصمــد  فــارس،  خبرگــزاری 
ــاالن  ــان و فع ــی از قاری ــی، یک مرزوق
ــال  ــه در س ــت ک ــور اس ــی کش قرآن
۱۳۵۵ در اســتان هرمــزگان و جزیــره 
کیــش در یک خانــواده مذهبی متولد 
شــد و پــدرش به علت عالقه شــدیدی 
که به عبدالباســط محمــد عبدالصمد، 
قــاری معــروف مصری داشــت نــام او را 
عبدالصمــد برگزید و همیشــه در خانه 
بــه نام عبدالباســط صــدا زده می شــد. 
شــهر و زادگاه او جزیــره کیــش اســت، 
امــا بــرای ســربازی بــه کرمــان اعــزام 
می شــود و دو ســال در لشــکر ۴۱ 
ــال های ۷۴  ــن س ــان بی ــاراهلل کرم ث
ــاج  ــهید ح ــردار ش ــرباز س ــا ۷۶ س ت
قاســم ســلیمانی می شــود؛ بــه طوری 
کــه در تمــام مراســم داخــل اســتانی 
ــرآن  ــالوت ق ــه ت در حضــور ســردار ب

ــت. ــه اس می پرداخت
مرزوقــی در گفت وگــو بــا خبرگــزاری 
ایکنــا، بــه بیــان خاطره هایــی از 
حضــور ســردار ســلیمانی در دوران 
خدمــت ســربازی اش و عنایــت ویــژه 
ــه او و همچنیــن  ســردار ســلیمانی ب
توجــه ویــژه ایــن شــهید واال مقــام بــه 
ــی پرداخــت  مفاحــل و مباحــث قرآن
کــه بخش هــای مهــم آن پیــش روی 

شــما اســت. 
طرحــی کــه زندگــی بســیاری از 

ســربازان را قرآنــی کــرد!
- حــاج قاســم هرچنــد وقــت یک بــار 
ــه  ــن ارائ ــه م ــی را ب ــک طــرح قرآن ی
ــی  ــای خیل ــی از کار ه ــد؛ یک می دادن
خــوب و اثرگــذاری که خبــر آن در کل 
پادگان هــای کرمــان پیچیــد ایــن بود 
کــه دســتور دادنــد هــر ســربازی کــه 
جــزء ۳۰ قــرآن را حفــظ کنــد ۲۰ روز 
مرخصــی تشــویقی بــه او تعلــق یافته 
و مرخصــی رفتنــش هــم در صورتــی 
نافــذ می شــد کــه ابتــدا امضــای مــن 
و ســپس امضــای ســردار زیــر برگه اش 
ــی  ــکر خیل ــا لش ــون آنج ــد. چ باش
ــود و مراکــز زیــر مجموعــه  بزرگــی ب
در کنــارش بودنــد، ایــن قضیــه ســر و 
ــه پــا کــرد و اثــرات  صــدای زیــادی ب
ــذا موضــوع حفــظ  ــادی داشــت، ل زی
ــی ۲۰ روزه  ــرآن و مرخص ــز ۳۰ ق ج

ــور  ــم مأم ــن را ه ــد و م ــرح کردن را مط
کردنــد کــه ایــن طــرح را اجــرا کنــم. من 
هــم تالشــم را کــردم تــا به نحوه احســن 

آن اجــرا کردیــم.
- در آن ســال تعــداد بســیار زیــادی 
از ســربازان بــه هــوای همــان ۲۰ روز 
مرخصــی بــا قرآن بیشــتر آشــنا شــدند. 
ــا  ــی از آن ه ــه خیل ــم ک ــا فهمیدی بعد ه
به خاطــر همــان حرکــت در ظاهــر کــم، 
ــرده و مسیرشــان  ــر ک زندگیشــان تغیی
قرآنــی شــده اســت. خیلی هــا می گفتند 
کــه مــا تنها بــه عشــق ۲۰ روز تشــویقی 
آمده ایــم، امــا حــاال قــرآن را می خوانیــم 
ــن  ــد ای ــن ح ــم. در ای ــه می دهی و ادام

افــراد عــوض شــدند.
حــاج قاســم بــاب رفاقــت خاصــی 
بیــن ســربازها و قــرآن بــاز کردنــد

- ایشــان مسئولیت لشکر بزرگ چندهزار 
نفــره کرمــان را بــر عهــده داشــتند و بــه 
همیــن خاطــر پیــش می آمد کــه در بین 
ایــن ســربازان گاهــی فردی مریض شــود 
و یــا نیــاز بــه اورژانــس داشــته باشــد کــه 
بــا ســختی و دشــواری مراحــل درمــان و 
اجــازه رفتــن بــرای طــی کــردن مراحــل 
ــاز  بیمــاری داده می شــد. حــاج قاســم ب
لطــف دیگــری به بنــده کردنــد و گفتند، 
چــون تــو در بیــن ســربازان هســتی و به 
ــی  ــر کس ــد، اگ ــرام می گذارن ــما احت ش
ــد  مریــض شــد و شــما تشــخیص دادی
کــه بایــد بــه بیمارســتان بــرای درمــان 

بــرود بــرای مــا کافــی اســت.
- ســردار بــه مــن اجــازه امضــا هــم داده 
بودنــد تــا بــه عنــوان مســئول شــب کــه 
حکمش جانشینی فرماندهی لشکر را در 
خــارج از زمــان اداری داشــت، امضــا کنم، 
لــذا بــه محض اینکه تشــخصی مــی دادم 
فــردی مشــکلی دارد، امضــا می کــردم و 
آمبوالنــس هــم می آمد و مســئول شــب 
هــم خیلــی راحــت ایشــان را بــه بیــرون 
هدایــت می کــرد. ســردار بــا ایــن کار هــا 
قــرآن و رفتــار قرآنی را خیلی قشــنگ در 
لشــکر جــا انداختنــد. نمی دانیــد چقــدر 
بحــث قــرآن بــه کام ســربازان و هــزاران 
نفــر از افــرادی کــه آنجــا می آمدنــد 
شــیرین شــده بــود و یــک بــاب دوســتی 
و رفاقــت خــاص بیــن ایــن افــراد و قــرآن 
بــاز کــرده بودنــد و بــه قــول معــروف در 

عمــل از قــرآن حمایــت می کــرد.
حــاج قاســم هنــگام تــاوت 
آیــه نفــس مطمئنــه بلنــد گریــه 

د می کــر
- طــی دو ســالی که ســرباز ایشــان بودم، 
هرســاله در دهــه فاطمیــه یــک روضــه 

معروف در منزلشــان برگــزار می کردند 
و همیشــه دم در می ایســتادند.

ــم و  ــا می رفت ــن آنج ــه م ــی ک - گاه
ــک  ــه ی ــی ب ــدم، وقت ــرآن می خوان ق
ــد:  ــرآن مانن ــات خــاص ق ســری از آی
ــُة ارِْجِعی  »یــا أَیَُّتَهــا النَّْفــُس الُْمْطَمِئنَّ
ــًة َفاْدُخلِــی  ــًة َمْرِضیَّ ِّــِک راِضَی ــی رَب إِل
اْدُخلِــی َجنَِّتــی«  فِــی ِعبــادِی وَ 
ــه  ــد گری ــد بلن ــیدم، بلن ــه می رس ک
می کردنــد و بــا همــان حــال از مــردم 
اســتقبال می کردنــد. همیــن طــور که 
ــه ایشــان در  ــدم صــدای گری می خوان

ــد. ــا می پیچی کل فض
ــه لشــکر  ــی هــم ب - ایشــان زمان های
ــه  ــد و ب ــد روز می مان ــد و چن می آم
خانــه نمی رفــت؛ ایــن درحالی بــود که 
تا مرکز شــهر چهــل دقیقه راه بیشــتر 
ــان  ــدر کار روی سرش ــا اینق ــود، ام نب
ریختــه بــود کــه می مانــد تــا آن هــا را 
انجــام دهــد و در زمــان نمــاز مغــرب 
ــجد  ــل مس ــرآن در داخ ــه ق و جلس
می آمدنــد و در گوشــه ای می نشســتند 
و بــا رفقــای خــود و فرماندهــان دیگــر 

حــرف می زدنــد.
بــه او بگویــد ســلیمانی از رفقــای 
قدیمی تــان بــرای دیدنــش آمــد!

- بعــد از دوســال خدمــت مــن تمــام 
شــد و حــدود ســه ســال از اتمــام آن 
گذشــت، ســردار ســلیمانی هــم دیگر 
ــد و در  ــه بودن ــان رفت ــکر کرم از لش
تهــران مشــغول خدمــت بودنــد. در آن 
ــه کیــش داشــتند  ســال ها ســفری ب
ــان  ــه روز مهم ــا دو، س ــهر م و در ش
بودنــد. بعــد از اینکــه بــا رفقــای خــود 
در کیــش مالقــات می کننــد، یــاد من 
ــوال  ــای اح ــا جوی ــد و از آن ه می افتن
ــن را  ــخصات م ــوند و مش ــن می ش م
می دهنــد؛ اتفاقــا رفقــای ایشــان هــم 
که ســاکن کیــش بودنــد، گفتنــد او را 
می شناســیم و آدرس منــزل مــا را بــه 

ــد. ــردار می دهن س

ابتکار شهید سلیمانی در جذب سربازان به قرآن/ آیه ای که حاج قاسم 
هنگام تالوت آن به شدت گریست

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. 

ارزش  های فطری انسانی زن :
فاقــم وجهــک للدیــن حنیفــا فطــرت اهلل التــی فطــر 
النــاس علیهــا ال تبدیــل لخلــق اهلل ذلــک الدیــن القیم 

و لکــن اکثــر النــاس ال یعلمــون )روم - 30(
پــس روی خــود را بــا گرایــش تمــام بــه ســوی ایــن دیــن کن 
و بــا همــان سرشــتی کــه خــدا مــردم را بــه آن سرشــته اســت. 

آفرینــش خدا تغییــر ناپذیر اســت.
ــی در  ــودن خداشناس ــری ب ــر فط ــریفه بیانگ ــه ش ــن آی ای
انسان هاســت کــه متوجــه همــه مــردم اســت و جنــس خاصی 
مــورد نظــر نیســت و دلیــل بــر اعمــال و رفتارهــای فطــری 
انسانیســت کــه خداونــد در آنهــا نهفتــه اســت. ویژگــی هــای 
فطری انســان دو دســته هســتند :برخی از آنها آموختنی اســت 
ماننــد : خواندن و نوشــتن و تیرانــدازی و... برخی از آنها آموختنی 
نیســت یعنی هــر انســان از بدو تولــد آنهــا را همــراه دارد مانند : 
عالقــه بــه فرزنــد، فــرار از خطــر، همدردی نســبت بــه دیگران 
و... و در بیــن ایــن ویژگی هــا بعضــی مشــترک بیــن انســان و 
حیــوان اســت ماننــد زاد و ولــد، خــوردن و آشــامیدن و بعضــی 
مخصــوص انســانند ماننــد علــم جویــی، خداجویــی، عالقه به 
کارهــای خیــر، بنابرایــن آن دســته از ویژگــی هــای انســان که 
غیراکتســابی و غیــر آموختنی هســتند و در همه انســانها وجود 
دارد آنهــا را امــور فطــری مــی گوینــد. یکــی از امــور فطــری 
روحیــه خداجویــی اســت وقتــی کــه آدمــی درمانــده و بــی پناه 
مــی گــردد و امیــد بــه جایــی نــدارد بــی اختیــار بــه یــاد خــدا 
مــی افتــد و حضــور خــدا را در اعمــاق قلــب خود احســاس می 
کنــد و از روی اخــالص او را مــی خوانــد و از او اســتمداد مــی 
جویــد. بــا ذکــر ایــن توضیحــات امــورات فطــری آن دســته از 
خصلتهــا و ویژگــی هایــی هســتند کــه در درون انســان بالقــوه 
وجــود دارنــد و آدمــی بــا کمک آنهــا می توانــد حقایــق را درک 

کنــد و پــی بــه معرفــت خالــق و هــدف از آفرینــش ببــرد.
ــد آن  ــی نتوان ــردد آدم ــی گ ــث م ــل باع ــی عل ــه بعض البت
اســتعدادهای درونــی خــود را درک کنــد و بیابــد و بــه کار بنــدد 
چــرا کــه گرایــش بــه بعضــی از امیــال باعــث تحــت الشــعاع 
قــرار گرفتــن ســایر امیــال مــی گــردد و مانــع رشــد آنهــا مــی 
شــود بــا اینکــه تحــت تاثیــر آیین هــا و عقایــد و افــکار باطله و 
امتــزاج بــا خرافــات و رســومات قبیلــه ای باعث عدم رشــد آنها 
مــی شــود و بــا گرایــش بــه مادیــات گرایــش های معنــوی به 
فراموشــی ســپرده مــی شــود. پــس یکــی از راههای شــناخت 
حقایــق عالــم راه فطــرت اســت زیــرا آنچه کــه الزمه رســیدن 
بــه انســانیت و فــالح و رســتگاری و ســعادت اســت در درون 
انســان نهفتــه اســت و قوانیــن و مقرراتــی کــه دیــن اســالم 
وضــع نمــوده اســت همــه آنهــا عملــی و موافــق بــا فطــرت 
انسانهاســت و همیشــه فطــرت بشــر و احتیاجــات طبیعــی او 
را مــورد نظــر قــرار داده اســت و هیــچ گاه بــا فطــرت بشــر و 
احتیاجــات او مخالفــت نکــرده اســت و همــه اصالحات خــود را 
بوســیله اصــالح و تهذیــب نفــس و بــاال بردن ســطح طبیعت 
بشــری انجــام می دهــد و بدین وســیله انســان به عالــی ترین 
مراتــب خیــر و ســعادت نائــل مــی گــردد بنابرایــن در سلســله 
بحــث موضــوع زیباتــر از حــور العین توجــه زنــان را به امــورات 
فطــری جلــب مــی نماییــم و مــوارد مختلــف آن بــه ترتیــب 

چــاپ خواهــد رســید 

اصالت زن در نظام آفرینش 
قــرآن کریــم از زن بــه عنــوان یــک موجــود کامــل و بــا اراده 
یــاد کــرده و آن را طفیلــی مــرد و یــا پــاره ای جــدا شــده از بــدن 
مــرد نمی دانــد و بــرای او دســتورات خاصــی در زندگی حقوقی 
و اجتماعــی و فــردی او بیــان فرمــوده اســت و ســوره ای بــه 
نــام نســاء نامگــذاری کــرده و بیــش از حــد توجــه بــه حرمت و 
شــخصیت زن داشــته و در تمــام شــئون ســهمی بــرای او قائل 
شــده و او را فــردی یگانــه و مســاوی بــا مــرد در مقام انســانیت 
و رســیدن بــه کمــاالت عالیــه اصالت بخشــیده. قــرآن زنانی را 
نــام بــرده و هــر کــدام را بــا داشــتن تقــوا و عفــت و پاکدامنــي 
معرفــی نمــوده و ایــن صفــات را نشــانه ظهــور انســانیت آنهــا 
دانســته اســت و بنابرایــن زن وظیفه شــناس و پرهیــزگار با مرد 
متقــی و درســتکار در اصالــت و ســعادت فرقــی نــدارد. پیامبــر 
گرامــی اســالم )ص( چنــان حمایــت و پشــتیبانی از زن نمــوده 
ــچ  ــد و هی ــرای زن فرســتاده ان ــی آن را فقــط ب ــد کــه گوی ان
موضوعــی را بــه انــدازه موضــوع زن حمایــت نکرده اســت. اگر 
قــرآن کریــم بــه مــردان هشــدار مــی دهــد کــه حقــوق زنــان 
را پایمــال نکننــد و آنهــا را مســئول مــی دانــد کــه حقــوق الزم 
آنهــا را بــه خودشــان بدهنــد بــرای ایــن اســت کــه موقعیــت و 
شــخصیت زن را در جهــان هســتی مشــخص نمــوده اســت و 
همــگان را آگاه نمــوده و بــه نقــش ارزنــده او در نظــام تکویــن و 
تشــریع اهمیــت فــراوان داده اســت. حمایــت بی حصــر خداوند 
در قــرآن از زنــان بــه دلیل ظلمهایی اســت کــه در اثر ســقوط و 
انحطــاط فکــری بشــر از ابتــدای آفرینــش به آنها شــده اســت 
و خداونــد خواســته بــا حمایــت هــای خود مقــام اصلی زنــان در 

جامعه اســالمی شــناخته شــود.

زیباتر از حورالعین)3(

خانــواده اولیــن و مهــم تریــن نهــادي اســت کــه زن و 
مــرد بــا هــم فکــری و تفاهــم همــراه بــا مهــر و محبت 
آنرا تشــکیل مــي دهند. در منابع اســالمی اعــم از آیات 
و روایــات صــادر شــده از حضــرات معصومیــن )علیهــم 
ــگاه واال و بســیار ارزشــمندی  ــواده از جای الســالم( خان
برخــوردار گشــته اســت.بنابراین بــا توجــه بــه گســتره 
،زوایــا و رویکردهــای مختلــف خانــواده و مباحــث آن، 
در ایــن مقالــه ســعی شــده تنهــا بــه عوامــل تحکیــم 
بخــش و تقویــت کننــدة مناســبات خانواده با تمّســک 
بــه کلمــات و ســلوك امــام علــي )علیــه الســالم( مورد 

بحــث و تبییــن واقــع گــردد.
خانــواده، در عیــن حــال کــه هســتة اصلــي جامعــه را 
تشــکیل مــي دهــد؛ تأثیــر مســتقیمي بــر تحــوالت و 
رخدادهــاي جامعــه بــر جــاي خواهــد داشــت. اهمیــت 
معرفــي خانــوادة امــام علــي )علیــه الســالم( بــه عنوان 
یــک خانــواده الگــو، ســالم و دســت یافتنــي، ضــرورت 
تأمــل و تدبــر در ایــن خانــواده پر از حکمــت و عطوفت 
ــرورت  ــر ض ــویي دیگ ــازد. از س ــي س ــکارتر م را آش
بررســي خانــواده ایــن امــام همام کــه از لحــاظ تاریخي 
در حســاس تریــن مقطــع و از نظــر مشــکالت و رنــج 
هــا، دوران ســکوت ۲۵ ســاله و دوران حکومــت نزدیــک 
بــه ۵ ســال را تجربــه نمــوده اســت و در عین حــال نوع 
برخــورد و ســلوك هــر یــک از اعضــاء ایــن خانــواده بــا 
مســائل، مشــعل فروزانــی فــرا روی بشــریت بــرای الهام 
گیــری و تمســک جویــي دائمــي بــراي همیشــه اعصار 

خواهــد بــود.
تعریف خانواده

خانــواده بــه عنــوان یــک سیســتم اجتماعــي، شــامل 
گروهــي از افــراد اســت کــه از طریــق ازدواج بــا یکدیگر 
زندگــي مــي کننــد. رابطــه ي اعضــاي خانــواده، رابطــه 
ــه ي  ــه تاریخچ ــت ک ــه اس ــد الی ــق و چن اي عمی
ــاره ي جهــان و اهــداف  مشــترك و درونــي شــده درب
ــاً براســاس. در ایــن  مشــترك بنــا شــده اســت عمدت
نظــام، افــراد توســط عالیــق و دلبســتگي هــاي عاطفي 

نیرومنــد، دیرپــا و متقابــل بــا یکدیگــر پیونــد دارنــد.
بــراي خانــواده از لحــاظ کارکــرد و جهــان بینــي هــاي 
مختلــف، تعاریــف گوناگونــي از ســوي اندیشــمندان و 

متفکــران ارائــه شــده اســت.
عوامــل تحکیــم خانــواده از دیــدگاه امــام علی 

ــام( )علیه الس
خانــواده خمیرمایه و ســنگ بناي جامعه بزرگ انســاني 
اســت. حکمــت الهــي بنابــر فطــرت و آفرینش انســانها 
طــوري نظــام منــد آفریده شــده اســت کــه براي رشــد 
و شــکوفایي و رســیدن بــه آرامــش و امنیــت رواني نیاز 
بــه تشــکیل خانــواده منــوط گشــته اســت. در رابطــه 
ــه الســالم( و  ــي )علی ــن عل ــر المؤمنی ــا زندگــي امی ب
برتریــن بانــوي عالــم حضــرت فاطمــه )علیهاالســالم(

کــه برتریــن اســوه و الگــو مردمــان در همــه ی اعصــار 
مــی باشــند خانــواده اهمیــت و جایــگاه ممتــازی را بــه 
خــود اختصــاص داده اســت. از ایــن رو مــا در ایــن فــراز 
بــه شــمارش و تبییــن عوامــل تحکیــم خانــواده مــی 

پردازیــم :
 1. تعاون و همکاري و تقسیم کار

 در یــک خانــواده منســجم، پویــا و اعتــدال گــرا هر یک 
از اعضــاء در کارهــا و رفــع ســختي هــا و مشــکالت بــا 
هــم دیگر مشــارکت و همــکاري دارنــد. ضــروري ترین 
عامــل در اســتواري هــر کانــون انســاني، )تقســیم کار( 
ــش از  ــیم کار، بی ــي تقس ــن چگونگ ــت و در تعیی اس
هــر چیــز مــي بایــد بــه اســتعدادهاي تکوینــي مــرد و 
زن نظــر داشــت و چنیــن دقــت نظــري بــدون بهــره 
گیــري از افــق برتــر وحــي امــکان پذیــر نخواهد بــود. از 
ســویي علــي بــن ابــي طالــب )علیــه الســالم( در خانــه 
بــا همســرش زهــرا)س( همــکاري مــی کــرد. کار خانه 
ــي  ــرده و عل ــار خــودش انتخــاب ک ــه اختی ــرا ب را زه
ــه او تحمیــل نمــي کنــد. در عیــن  )علیــه الســالم( ب
حــال علــي )علیــه الســالم( مــي خواهــد فشــاري بــر 
همســر عزیــزش وارد نیایــد )و در کارهــا بــه او کمــک 

مــي کنــد(.
ــه(  ــه وآل ــی اهلل علی ــدا )صل ــول خ ــه رس ــي ک هنگام
ــه  ــي )علی ــام عل ــزل ام ــیم کار در من ــنهاد تقس پیش
الســالم( را مــي دهند، حضــرت فاطمه )علیهاالســالم(( 
ــراز  ــه اب مســرور شــده و رضایــت خویــش را ایــن گون
ــُرورِ إاِلَّ  مــي نماینــد: »َفــاَل یَْعلـَـُم َمــا َداَخلَِنــي ِمــَن السُّ
ــاِب الرَِّجــال «،  ــلَ رَِق ِ ص تََحمُّ ــوُل اهللَّ ُ بِإِْکَفائـِـي رَُس اهللَّ
»جــز خــدا کســي نمــي دانــد کــه از ایــن تقســیم کار 
]کار منــزل برعهــده زهــرا )علیهاالســالم(( و تدبیــر امور 
بیــرون بــر عهــده علــي )علیــه الســالم([ تــا چه انــدازه 
ــه رســول خــدا  مســرور و خوشــحال شــدم ، چــرا ک
مــرا از انجــام کارهایــي کــه مربــوط بــه مــردان اســت، 

بازداشــت.«

خانواده در نهج البالغه
)بخش اول(

جایگاه زن دراسالم

- ســردار جلــوی در منــزل آمــده بودنــد 
تــا مــن را ببیننــد ولــی متأســفانه همان 
ــز  ــه مرک ــی ب ــفر قرآن ــک س ــن ی روز م
ــتم.  ــاس داش ــهر بندرعب ــتان در ش اس
تابســتان بــود و ماشــینی کــه همــراه آن 
بودنــد را ســر کوچــه می گذارنــد و از 
ــه  ــدو ب ســر کوچــه تنهایــی آمــده بودن
در منــزل مــا کــه می رســند شــروع بــه 
ــت  ــادرم پش ــد. م ــدن در می کنن کوبی
ــالم  ــان س ــه ایش ــد و ب ــه می آی در خان
ــد  ــادرم می گوی ــه م ــد. ســردار ب می کنن
ــد  ــم؛ عبدالصم ــی را می خواه ــن فالن م
ــادرم  ــت؟ م ــه اش اینجاس ــی خان مرزوق
می گویــد بلــه؛ می پرســند که کجاســت، 
مــن آمــده ام او را ببینــم؛ مادرم به ایشــان 
می گویــد او نیســت و بــرای یــک ســفر 
یــک روزه بــه بندرعبــاس رفتــه اســت و 
فــردا می آیــد. مــادرم ســردار را نشــناخته 
ــه او  ــد ب ــه بودن ــادرم گفت ــه م ــود و ب ب
بگویــد ســلیمانی از رفقــای قدیمی تــان 
ــادرم فکــرش را  ــد. م ــش آم ــرای دیدن ب
هــم نمی کــرد و انتظــارش را نداشــت که 
ســردار ســلیمانی اینگونــه بــه دیــدن مــا 
بیایــد و لــذا فکــر کــرده بــود کــه ایشــان 

یکــی از دوســتان مــن اســت.
ــای  ــتم رفق ــفر برگش ــه از س ــردا ک - ف
ایشــان بــه ما گفتنــد کــه ســردار جلوی 
در خانــه شــما آمد و قبــل از رفتنــش در 
زد، امــا شــما نبودیــد و مادرتــان گفتنــد 
او نیســت و ایشــان هــم رفتنــد. همیــن 
کــه رفتــم و ماجــرا را بــه مــادرم گفتــم، 
ــاد و  ــارش افت ــد و فش ــد ش ــش ب حال
گریــه کــرد. جالــب اینجــا بــود کــه بعــد 
از دو ســال کــه بــه شــهر مــا آمــده بــود، 
ــم  ــی اس ــد و حت ــن را گرفتن ــراغ م س
ــم  ــود آن ه ــده ب ــان مان ــن در ذهنش م
ــا مشــغله های بســیاری کــه داشــتند،  ب
ــود  ــد، در هــم زده ب ــه آمــده بودن در خان
کــه سربازشــان را ببینــد. ایــن صفــات و 
ویژگی هــا در خیلــی از افــراد امــروز دیــده 

نمی شــود.

10000100005588

 یــک کارشــناس مســائل بین الملــل گفــت: 
ــم  ــه ه ــیه ب ــران و روس ــع ای ــه مواض هرچ
نزدیــک باشــد در پیشــبرد خواســته های 
ایــران در مذاکــرات بــه ویــژه رفــع تحریم های 

ــود. آمریــکا موثــر خواهــد ب
ــا ایســنا  ــو ب ــر در گفت وگ ســیدرضا میرطاه
ــه مســکو در  ــای رییســی ب ــت: ســفر آق گف
وهلــه اول همــان طــور کــه خودشــان در زمان 
انتخابــات و پــس از انتخــاب بــه عنــوان رییس 
جمهــور در رئــوس سیاســت خارجــی گفتــه 
بودنــد، در چارچــوب نــگاه بــه شــرق اســت و 

جایــگاه خاصــی دارد.
ــای  ــرارداد همکاری ه ــد از ق ــه داد: بع وی ادام
۲۵ ســاله ایــران و چیــن، انتظــار اســت 
همــکاری راهبــردی بیــن ایــران و روســیه که 
درســال ۱۳۷۹ منعقــد شــده و مهلــت آن نیز 
تمــام شــده اســت، بار دیگــر تجدیدنظر شــود 
تــا مبنایــی بــرای گســترش روابــط دو کشــور 

شد. با
ایــن کارشــناس مســائل اســتراتژیک اظهــار 
کــرد: در موقــع کنونی ســفر رییس جمهــور از 
ابعــاد دیگــر هــم حائــز اهمیــت اســت. بــه هر 
حــال روســیه یــک قــدرت بیــن المللی اســت 
ــت های  ــکاری در سیاس ــل ان ــش غیرقاب و نق
ــا  ــطح رایزنی ه ــش س ــه ای دارد و افزای منطق
دربــاره مســایل مــورد عالقــه دو طــرف مــی 
توانــد حائــز اهمیــت باشــد. یکــی از مســایلی 
ــت  ــو اس ــورد گفت وگ ــتا م ــن راس ــه در ای ک
بحــث مذاکــرات ویــن و آینــده برجــام اســت 

کــه هرچــه مواضــع ایــران و روســیه در ایــن 
رابطــه بــه هــم نزدیــک باشــد در پیشــبرد 
ــه ویــژه  خواســته های ایــران در مذاکــرات ب
رفــع تحریم هــای آمریــکا موثــر اســت. 
هم چنیــن همکاری هــای دیگــر ایــران 
ــن  ــراق، یم ــوریه، ع ــث س ــیه در بح و ورس
و دیگــر مســائل منطقــه ای حایــز اهمیــت 
اســت. در رابطــه با حضــور آمریکا و ســیطره 
آمریــکا و طرح هایــی کــه غــرب در منطقــه 
دارد، ایــران و روســیه تــا حــدی زیــادی هــم 
ــای  ــر گفت وگوه ــه نظ ــتند و ب ــر هس نظ

ــت. ــم داش ــاره خواهی ــی در این ب مهم
ــط حــوزه  میرطاهــر گفــت: گســترش رواب
ــرژی  ــادی، ان ــرژی، اقتص ــاری، ان ــای تج ه
هســته ای و غیــره از مســائلی اســت کــه در 

ــرد. ــرار می گی ــر ق ــا مدنظ گفت وگوه
ــته  ــای گذش ــال ه ــرد: در س ــار ک وی اظه
هــر چــه تحریــم هــای غــرب علیــه ایــران 
ــران در  ــی ای ــه خاص ــت، توج ــش یاف افزای
ســال هــای اخیــر بــه قــدرت هــای دیگــر 
از جملــه روســیه و چیــن داشــته اســت. این 
کشــورها پتانســیل قــوی دارنــد و بــه ویــژه 
ایــران مــی توانــد ایــن کشــورها را بــه عنوان 
جایگزیــن اروپــا بــرای صــادرات انتخاب کند 
بــه عــالوه کــه ایــران هــم بــازار خوبــی برای 
ایــن کشورهاســت. ایــران به عنوان کشــوری 
کــه موقعیــت ژئوپلتیــک خاصــی دارد نقش 
مهمــی در معــادالت منطقــه دارد از ایــن رو 
قدرتهــای جهانــی از جملــه روســیه و چین 

هرچه مواضع ایران و روسیه به هم نزدیک باشد در پیشربد خواسته های 

ایران در مذاکرات به ویژه رفع تحریم های آمریکا موثر خواهد بود
نیــز بــه ایــران توجــه ویــژه دارنــد.

ایــن کارشــناس مســائل بیــن الملــل تصریــح 
کــرد: در برهــه کنونــی تقابــل نظامــی روســیه 
ــر ســر اوکرایــن  ــکا ب و غــرب و روســیه و امری
ــاره  ــیده اســت و درب ــک رس ــای باری ــه جاه ب
مســاله اوکرایــن برخی تحلیــل گــران از حمله 
قریــب الوقــوع روســیه بــه اوکرایــن ســخن می 
ــام  گوینــد، هــم چنیــن ســفرهای مکــرر مق
ــه روســیه نشــان مــی دهــد  هــای اروپایــی ب
کــه تــالش دارنــد نســبت بــه عــدم هرگونــه 
ــیه  ــن از روس ــه اوکرای ــه ب ــری و حمل درگی
ــن مســاله  ــت دریافــت کننــد. البتــه ای ضمان
کمتــر بــه ایــران ربــط دارد، امــا اگــر ایــن اتفاق 
بیفتــد محیــط بیــن اللملــی دچــار تحــوالت 
بنیادیــن می شــود و شــاید جهــان وارد عصــر 
جدیــدی از روابــط بین المللــی شــود. در عیــن 
ــه  ــد ک ــان داده ان ــواره نش ــا هم ــال روس ه ح
ــات  ــه موضوع ــادی ب ــای زی ــکار عمل ه ــا ابت ب
ــد  ــک بع ــن ی ــوند و ای ــی ش ــف وارد م مختل
مثبــت دارد تــا مــا بتوانیــم از تــوان دیپلماتیک 
روســیه بــرای منافــع ملــی و بین المللــی خــود 

اســتفاه کنیــم.
میرطاهــر ابــراز عقیــده کــرد کــه روس هــا در 
تعامــالت شــان و در نــگاه بــه کشــورها، آن هــا 
ــد،  ــی بینن ــی م ــاری و سیاس ــریک تج را ش
طبیعــی اســت کــه ایــن شــراکت هــا موضعی 
و موقتــی اســت از ایــن رو نمــی تــوان خیلــی  
بــرای روابــط تهــران و مســکو بعد اســتراتژیک 

در نظــر گرفــت.

یک کارشناس مسایل بین امللل مطرح کرد:
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و  خانواده   و  زنان  امور  در  جمهور  رییس  معاون 
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت هفته مقام زن و روز 
مادر گفت: حضرت فاطمه )سالم اهلل علیها( در ابعاد 
برای  فقط  نه  جامعه  الگوی  حیات خویش  وجودی 

زنان بلکه برای همه مردان و زنان است.
سخنرانی  در  خزعلی  انسیه  دکتر  ایرنا،  گزارش  به 
پیش از خطبه نماز جمعه تهران در آستانه سالروز 
روز  و  علیها  اهلل  سالم  زهرا  فاطمه  حضرت  والدت 
مادر و بزرگداشت مقام زن اظهار کرد: میالد حضرت 
پیامبر خشم وخشنودی  علیها( که  اهلل  زهرا )سالم 
ایشان را به مهر و غضب خود پیوند زده خدمت شما 

و همه مسلمانان جهان تبریک عرض می کنم.
وی افزود:  تبریک و تکریمی که پیامبر اعظم )صلی 
اهلل علیه وآله( از این بانوی یگانه در مواقف گوناگون 
دارند از یک سو و تبیین موقعیت حضرت در تداوم 
افکار تحقیر  رسالت و از سوی دیگر خط بطالن بر 

آمیز جاهلی نسبت به زنان بود.
خزعلی ادامه داد: همانگونه که در سیره نبوی تکریم 
توصیف شده  بزرگان  و  کریمان  و خوی  زنان خلق 
است به فال نیک می گیریم که این میالد استقبالی  
است برای ایام دهه شکوهمند فجر و از آن حضرت 
در غلبه بر مشکالت جامعه خصوصا مشکالت بانوان 

مدد می جوییم.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: 
این روز بزرگ به حق و شایسته به زنان تعلق گرفت 
ابعاد وجودی  در  علیها(  اهلل  فاطمه )سالم  البته که 
حیات خویش الگوی جامعه نه فقط برای زنان بلکه 
برای همه مردان و زنان است و تاریخ همه زنان اهل 
بیت به زیبایی ترسیم گر این الگوهای بی بدیل است.

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت هفته مقام زن و روز 
مادر تصریح کرد: از حضرت خدیجه تا دخت بزرگوار 
و  نوادگان  و  علیها(  اهلل  )سالم  زهرا  ایشان حضرت 
و  البنین  ام  خانم  و  زینب  حضرت  از  منصوبین 
بسیاری از زنان خاندان نبوت که با خرد ورزی مسیر 
والیت را هموار کردند و در شرایط سخت چالش ها 

را به فرصت تبدیل کردند.
وی ادامه داد: مادران و همسران شهدا یک عمر در 
که حتی  مسأله ای  و  فداکاری  کردند،  زندگی  فراق 
زنان  می شکنند.  آن  مقابل  در  مردان  از  بسیاری 
مقدس  دفاع   در  سازنده  بسیار  نقشی  کشورمان 
داشتند و به عنوان یار، پشتیبان و مددکار رزمندگان 
به  تا  اسالمی  انقالب  نبودند  اگر  و  داشتند  حضور 

اینجا نمی رسید.
حضرت  صمیمانه  نگاه  شاید  داشت:  اظهار  خزعلی 
زهرا )سالم اهلل علیها( و ام البنین  )سالم اهلل علیها( 
و  مادران  فداکاری های  پاسخگوی  بتواند  که  باشد 

همسران شهدا باشد.
پیش از این انسیه خزعلی روز سه شنبه در نشست 
مادر  روز  و  زن  مقام  هفته  مناسبت  که  خبری 
میالد حضرت  پیشاپیش  تبریک  شد، ضمن  برگزار 
مردان  و  زنان  الگوی  که  علیها(  اهلل  فاطمه)سالم 
مسلمان است، اظهار داشت: برنامه و همایش اصلی 
که  نامگذاری شده  »بانوی خردمند«  نام  به  امسال 
برگرفته از تعالیم و فرمایشاتی است که رهبرمعظم 
انقالب در دیدار با برخی از بانوان و پرستاران داشتند 
بارزی که می تواند  از نمونه های  که عنوان کردند 
عقالنیت، تدبیر و خرد زن را به عنوان یک قهرمان 

نشان دهد حضرت زینب )سالم اهلل علیها( است.
تاکید داشتند  انقالب مکررا  افزود: رهبر معظم  وی 
که بانوان با خردمندی و تدبیر می توانند بسیاری از 
بیان صحیح  با  نقشه های دشمن را خنثی کنند و 
که  همانطور  کنند  جلوگیری  تحریف  از  مطالب، 

حضرت زینب این نهضت تبیین را به راه انداخت.
معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه نشست های 
زنان  و  اسالمی  کشورهای  در  زن  وزرای  با  مجازی 
درباره  داشت،  خواهیم  هم  مقاومت  حوزه  در  فعال 
روز  و  زن  مقام  بزرگداشت  هفته  روزهای  عناوین 
مادر گفت: روزهای این هفته به ترتیب شنبه، زن؛ 
نهضت علمی و فناوری- جهش تمدنی، یک شنبه، 
مومنانه،  زیست  آگاهانه  ایمان   - فاطمی  زن؛ سیره 
دوشنبه، زن؛ فرهنگ و هنر -   سبک زندگی ایرانی 
اسالمی، سه شنبه، زن؛ فرهنگ سازی ازدواج آسان 
مدیریت،  زن؛  چهارشنبه،  سابق،  نسل  پایداری  و 
نشاط و نقش آفرینی در عدالت اجتماعی، پنجشنبه، 
زن؛ افتخارآفرینی- حماسه سازی و عزت ملی و روز 
و  تولید  در  آفرینی  نقش   - خودباوری  زن؛  جمعه، 

اقتصاد نامگذاری شده است.

ــردن  ــان از برطــرف ک دادســتان کرم
مشــکل چهــار واحــد تولیدی اســتان 
ــی  ــت: تمام ــر داد و گف ــان خب کرم
مدیــران باید جنــگ بــزرگ اقتصادی 
ــاور  ــور را ب ــه کش ــده ب ــل ش تحمی

کننــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم 
در  ســاالری  دادخــدا  کرمــان،  از 
نشســت ســتاد اســتانی اجــرای کلــی 
ــی در  ــاد مقاومت ــت های اقتص سیاس
ابعــاد حقوقــی و قضایی کرمــان اظهار 
داشــت: تفــاوت جلســات اقتصــاد 
مقاومتــی در دادگســتری کل اســتان 
کرمــان با ســایر جلســات در اســتفاده 
ــه  ــی و حاکمیتــی ب از ابزارهــای قانون
منظــور حمایــت از تولیــد و رفــع 
مشــکالت واحدهــای تولیــدی اســت.
ــه اینکــه راهکارهــای  ــا اشــاره ب وی ب
ــتاد  ــی در س ــده قانون ــی ش پیش بین
ــتری کل  ــی دادگس ــاد مقاومت اقتص
ــه ای نیســت و  ــان توصی اســتان کرم
ــر  ــه داد: ب ــود ادام ــد ب ــی خواه اجرای
ــف  ــون دســتگاه ها را مکل ــای قان مبن
بــه اجــرای مصوبــات قانونــی بــه 
ــای  ــکالت واحده ــل مش ــور ح منظ
تولیــدی می کنیــم و در صــورت عــدم 
اجــرای ایــن مصوبــات از ضمانت هــای 

ــده  ــی ش ــی پیش بین ــی قانون اجرای
اســتفاده خواهــد شــد.

ــز  ــالب مرک ــی و انق ــتان عموم دادس
ــد  ــرد: بای ــان ک ــان بی ــتان کرم اس
بــاور کنیــم جنــگ بزرگــی در حــوزه 
اقتصــادی از ســوی جبهــه اســتکبار 
بــه ســرکردگی آمریــکا بــه کشــور مــا 
تحمیــل شــده و تولیدکننــدگان یکی 
ــن خــط   از مدافعیــن و رزمنــدگان ای
هســتند و مســئوالن اجرایــی و بانکی 
بــه عنــوان عوامل ســتادی  بایســتی با 
ــه کمــک رزمنده هــای  ــوان ب تمــام ت

ایــن عرصــه بشــتابند.
ــران و  ــی مدی ــرد: تمام ــد ک وی تاکی
دســت اندرکاران بایــد بــاور کننــد 
ــی  ــور و کوتاه ــه قص ــر گون ــه ه ک
در پشــتیبانی و حمایــت از جبهــه 
ــازی  اقتصــادی کشــور در حقیقــت ب
کــردن خواســته یــا ناخواســته در 
زمیــن دشــمن اســت و دســتگاه 
ــه  ــر گون ــر ه ــن منظ ــی از ای قضای
قصــور، غفلــت و تــرک فعــل مدیــران 
را بــه صــورت کامــل رصــد کــرده و در 
صــورت اقتضــاء مــورد برخــورد قانونی 

قــرار می دهــد.
ســاالری از حمایت هــای معاونــت 
اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع 

جــرم دادگســتری کل اســتان کرمان، 
ســازمان بازرســی، اداره کل اطالعــات، 
اتــاق بازرگانــی، دســتگاه های اجرایــی 
و بانک هــا در راســتای حــل مشــکالت 
حــوزه اقتصــاد تقدیر کــرد و ادامــه داد: 
ــوی  ــده از س ــام ش ــای انج فعالیت ه
مدیــران دســت اندرکار در زمینــه رفــع 
موانــع تولیــد، اقدامــی جهــادی و قابل 

تقدیــر و تشــکر اســت.
ــد  ــار واح ــکالت چه ــل مش وی از ح
ــتانی  ــتاد اس ــدی در نشســت س تولی
ــاد  ــت های اقتص ــی سیاس ــرای کل اج
مقاومتــی در ابعــاد حقوقــی و قضایــی 
اســتان کرمــان خبــر داد و گفــت: 
تمامــی مدیــران باید جنــگ اقتصادی 
تحمیــل شــده بــه کشــور را بــاور کرده 
و پشــتیبانی الزم از جبهه اقتصــادی را 

داشــته باشــند.
ــزی  مهــدی بخشــی معــاون برنامه ری
ــات دادگســتری کل  ــاوری اطالع و فن
ــن جلســه  ــز در ای ــان نی اســتان کرم
تولیدکننــدگان،  داشــت:  اظهــار 
ســربازان جبهــه اقتصــادی در شــرایط 
کنونــی جنــگ اقتصادی هســتند و بر 
مبنــای فرمایشــات و تاکیــدات مقــام 
معظــم رهبــری تــالش می کنیــم که 
موانــع و مشــکالت موجــود در مســیر 

مشکالتموجوددرمسیر۴واحدتولیدیدراستانکرمانبررسیوبرطرفمیشود

تولیدکننــدگان رفــع شــده و زمینــه الزم 
برای توســعه اقتصــاد و اشــتغال در جامعه 

فراهــم شــود.
ــت  ــن نشس ــنیم در ای ــزارش تس ــه گ ب
مشــکالت واحدهــای صنایــع غذایــی فرد 
ســیرجان و کلینیــک نیمــه شــعبان مورد 
ــات الزم  ــت و تصمیم ــرار گرف ــی ق بررس

ــود. ــام می ش ــا انج ــل آنه ــرای ح ب
در ادامــه ایــن نشســت مشــکالت موجــود 
ــان  ــه کرم ــا تپ ــه تفریحــی زیب در منطق
مقــرر شــد ســازمان بازرســی بررســی های 
ــام داده و در دو  ــه را انج ــن زمین الزم در ای
هفتــه آینــده راهکارهــای رفــع مشــکالت 

ایــن واحــد تولیــدی انجــام شــود.

ــود  ــودک خ ــم ک ــن معل ــن وتاثیرگذارتری ــما اولی ش
هســتید و هــر روز دائمــا بــه کــودک بــرای یادگیــری 
ــاری  ــیوه های رفت ــا و ش ــد، مهارت ه ــات جدی اطالع
ــه  ــی ب ــای زندگ ــوزش مهارت ه ــد. آم کمــک می کنی
کــودکان می توانــد قــدم مهمــی در مدیریت رفتــار آنها 

باشــد.
مهارتهای زندگی برای کودکان؛

 8 مهارتی که باید به کودک خود بیاموزید
پســر جــوان ۱۸-۱۷ســاله ای را تصــور کنیــد کــه فقط 
ــر و کتاب هــای  ــد دفت ــزرگ کــرده، نمی توان ــکل ب هی
ــه  ــه ب ــه همیش ــد، درحالی ک ــدا کن ــی اش را پی درس
دنبــال لبــاس تمیــز اســت، بــه اینکــه گاهــی می توانــد 
لباس هایــش را خــودش بشــوید فکــر هــم نمی کنــد، 
ــپزی  ــرد و از آش ــرض می گی ــول ق ــا« پ ــب از »باب مرت
فقــط کار کــردن بــا مایکروویــو را بلــد اســت! در مــورد 
دختر هــا هــم اوضــاع چنــدان بهتــر نیســت! هیــچ فکر 
کرده ایــد فرزنــدان جوان تــان کــه در آســتانه ی ورود بــه 
دنیــای حقیقــی بیــرون از خانــه هســتند، چقــدر برای 
ــر  ــده اند؟! اگ ــز ش ــاده و مجه ــزرگ آم ــر ب ــن تغیی ای
مایلیــد بدانیــد چگونــه می توانیــد فرزندان تــان را بــرای 
زندگــی آینده شــان مجهــز کنیــد بــا مــا همراه باشــید 
تــا بــا مهمترین مهارتهــای زندگی بــرای کودکان آشــنا 

بشوید.
پــدر و مادرهــای بســیاری ممکــن اســت دچــار ایــن 
بــاور غلــط باشــند کــه دوران کودکــی زمــان تفریــح و 
بچگــی کــردن اســت و هیــچ وظیفــه  و مســئولیتی به 
عهــده ی فرزنــدان نیســت، امــا وقتــی بچه هــا بــزرگ 
می شــوند و بــه بلــوغ می رســند، ایــن حقیقــت آشــکار 
می شــود کــه غفلــت از آموزش هــای اساســی و مهــم 
ــرا  ــوده اســت، زی ــی ب ــتباه بزرگ ــی اش در دوران کودک
پیش زمینــه ی آمادگــی فرزنــدان بــرای ورود بــه دنیای 

بیــرون از خانــواده اســت.
ــرای کــودکان بســیار مهــم اســت.  مهــارت زندگــی ب
فرزندتــان را در اولیــن جلســه ی کالس در دانشــگاه یــا 
اولیــن روز کاری اش تصــور کنیــد. انتظــار داریــد چــه 
ــد  ــی مانن ــرد؟ مهارت های ــه کار بگی ــی را ب مهارت های
تعامــل بــا دیگــران، مدیریــت زمــان، پــول و دارایی هــا 
ــه  ــه اینک ــط ب ــم فق ــذرد؟ شــاید ه ــان می گ از ذهن ت
شازده پســر یــا گل دخترتــان از عهــده ی شســتن 
ــرای اینکــه  ــع هســتید؟! ب ــد قان لباس هایــش برمی آی
ــن  ــوید، ای ــده ی نش ــن آروزی ناامیدکنن ــار چنی دچ

مطلــب را از دســت ندهیــد.
 ارتباط با دیگران

ــال  ــه احتم ــوند و ب ــزرگ می ش ــم روزی ب ــا ه بچه ه
زیــاد مشــغول بــه کاری می شــوند، ازدواج می کننــد و 
بــا مشــکالت و مســائل گوناگونــی مواجه می شــوند. آیا 
فرزندتــان می توانــد بــا چنیــن فشــارهایی کنــار بیاید؟ 
بی شــک اگــر او را بــرای چنیــن موقعیت هایــی آمــاده 

کــرده باشــید، نتیجــه ی بهتــری خواهــد گرفت.
و/یــا  خواهر)هــا(  میــان  تعامــالت  و  بده بســتان 
برادر)هــا( تمریــن خوبــی بــرای رویارویــی با مشــکالت 
ــر زندگــی آینــده اســت. بحــث و جــدل  اجتناب ناپذی
در زندگــی خانوادگــی طبیعــی اســت. کســب توانایــی 
مخالفــت کــردن در عیــن حفظ کنتــرل خــود و احترام 
طــرف مقابــل ممکــن اســت ســال ها زمــان ببــرد، امــا 
هرگــز نبایــد از تمریــن و تــالش بــرای رســیدن بــه آن 

دســت بکشــید.
ــوا  ــر دع ــا یکدیگ ــاد ب ــم زی ــاص فرزندان در دوره ای خ
می کردنــد. مــن بــدون اینکــه دلیلــش را بگویــم از آنها 
خواســتم یکدیگــر را در انــدازه ی واقعــی روی ملحفه ای 
نقاشــی کننــد. هــر بــار کــه یکــی از آنهــا دیگــری را 
می رنجانــد بایــد قســمتی از ملحفــه ی مربــوط بــه آن 
فــرد را پــاره می کــرد. ایــن کار تأثیــر شــگرفی روی آنها 
داشــت و باعــث شــد بفهمنــد رنجانــدن دیگــران چــه 

ــذارد. ــا می گ ــری روی آنه تأثی
مدیریت زمان

ــان  ــور وقت ت ــی چط ــه ی معمول ــر هفت ــک آخ در ی
را می گذرانیــد؟ همــه ی فعالیت هــای بیهــوده ای را 
مشــخص کنیــد کــه باعــث اتــالف وقــت می شــوند. 
تماشــای بیــش از حــد تلویزیون یا خریــد کردن ممکن 
ــذارد. ــی بگ ــط خانوادگ ــی روی رواب ــر منف اســت تأثی
همچنیــن در بررســی برنامــه ی روزانــه و هفتگی تــان 
می توانیــد بــه کــودک نوپــای خــود ترتیــب زمانــی را 
آمــوزش بدهیــد. بهتــر اســت بــرای نمایــش برنامــه ی 
روزانــه ی فرزندتــان از نقاشــی و تصویــر اســتفاده کنید.
ــان، بایــد ســاعت زنــگ دار  ــر شــدن فرزندت ــا بزرگ ت ب
مخصــوص خودش را داشــته باشــد. این کار مســئولیت 
را بــه کــودک واگــذار می کنــد و نشــان می دهــد تقــال 
ــرای بیــدار شــدن موضوعــی اســت بیــن کــودک و  ب
ــد  ــویق کنی ــما!فرزندتان را تش ــه او و ش ــاعتش، ن س
کارهــای مدرســه را بــا نظــم و ترتیــب انجــام بدهنــد. 
شــاید بــد نباشــد فرزندتــان مســئولیت های روزانــه اش 
ــروژه ی  ــا پ ــژه اگــر تکلیــف ی ــد، به وی را یادداشــت کن
بلندمدتــی دارد. او بایــد تکالیفــش را به موقــع تحویــل 
بدهــد. بــرای اطمینــان از اینکــه بــه موضوعــات مربوط 
بــه پروژه هــای مدرســه اش می پــردازد، چگونگــی 

اســتفاده ی او را از اینترنــت بررســی کنیــد.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده ؛

تفهیماتهام۲مسئولاستانکرماندرپیاخاللدرمسیرحمایتازتولید/متهمانمحاکمهمیشوند
دادســتان عمومــی و انقــالب مرکــز 
ــان از احضــار و تفهیــم  اســتان کرم
اتهــام بــه دو مســئول اســتانی از باب 
ــت از  ــل در مســیر حمای ایجــاد خل
تولیــد و عــدم اجرای مصوبات ســتاد 
اســتانی اجــرای کلــی سیاســت های 
اقتصــاد مقاومتــی در ابعــاد حقوقی و 

قضایــی خبــر داد.
ــزاری تســنیم از  ــزارش خبرگ ــه گ ب
کرمــان ، دادخدا ســاالری در حاشــیه 
جلســه اقتصــاد مقاومتــی در جمــع 
ــت  ــه ضمان ــا اشــاره ب ــگاران ب خبرن
اجــرای مصوبــات ســتاد اســتانی 
اقتصــاد  سیاســت های  اجــرای 
ــار  ــه اظه ــوه قضایی ــی در ق مقاومت
ــده  ــاط دو پرون ــن ارتب داشــت: در ای
در معاونــت حقــوق عامــه دادســرای 
عمومــی و انقــالب کرمــان تشــکیل 

ــده اســت. ش
وی از احضــار و تفهیــم اتهــام بــه دو 
مســئول اســتانی از بــاب ایجــاد خلل 
در مســیر حمایــت از تولیــد و عــدم 
اجــرای مصوبــات ســتاد اســتانی 
اجــرای کلــی سیاســت های اقتصــاد 

مقاومتــی در ابعــاد حقوقــی و قضایــی 
خبــر داد و گفــت: دو مســئول کرمانی 
از بــاب ایجــاد خلل در مســیر حمایت 
ــی  ــه م ــز محاکم ــای می ــد پ از تولی

رونــد.
ــز  ــالب مرک ــی و انق ــتان عموم دادس
اســتان کرمــان تصریح کــرد: مجموعه 
قضایــی اســتان کرمــان دفاع تمــام قد 
و قانونــی از تولیدکننــدگان بــه عنوان 
افســران جبهــه اقتصــادی کشــور 
را در دســتور کار قــرار داده اســت و 
ــی و  ــات تخصص ــزاری جلس ــا برگ ب
کارشناســی تــالش می کنــد کــه 
ــی جهــت  ــای قانون ــن راهکاره بهتری
تســهیل کار واحدهای تولیــدی و رفع 

مشــکالت آنهــا را فراهــم کنــد.
وی خاطرنشــان کــرد: بارهــا بــه 
ــده  ــر داده ش ــه تذک ــران مربوط مدی
ــی  ــات قانون ــرای مصوب ــدم اج ــه ع ک
ــتانی  ــتاد اس ــده س ــی ش و کارشناس
ــاد  ــت های اقتص ــی سیاس ــرای کل اج
مقاومتی مســئولیت کیفــری و قضایی 
ــی  ــن رو مدیران ــال دارد و از ای ــه دنب ب
ــه منظــور حــل  کــه همــکاری الزم ب

مشــکالت موجــود را نداشــته اند بــه 
ــده و  ــار ش ــان احض ــرای کرم دادس
تفهیــم اتهــام آنهــا نیــز انجــام شــده 

اســت.
ســاالری ادامــه داد: مصوبــات ســتاد 
اســتانی اجــرای کلــی سیاســت های 
اســاس  بــر  مقاومتــی  اقتصــاد 
ــه  ــان مربوط ــر کارشناس ــالم نظ اع
ــی  ــی و امنیت ــازمان های نظارت و س
انجــام و بــا پشــتوانه قضایــی صــادر 
ــا  ــرای آنه ــن رو اج ــود و از ای می ش
ــرار  ــران ق ــت کار مدی ــد در اولوی بای

ــرد. گی
ــران در  وی بیــان کــرد: تمامــی مدی
تمامــی ســطوح بایــد بــه ایــن بــاور 
ــه کشــور در  ــد ک ــدا کنن دســت پی
شــرایط جنــگ تحمیلــی اقتصــادی 
قــرار دارد و ســربازان ایــن جبهــه نیز 
تولیدکننــدگان، کارگــران و نیروهای 
مولــد بنگاه هــای اقتصــادی هســتند 
کــه حمایــت از آنهــا امری ضــروری و 

غیرقابــل انــکار اســت.
دادســتان عمومــی و انقــالب مرکــز 
اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه 

متاســفانه برخــی مســئوالن هنــوز ابعاد 
جنگ گســترده اقتصادی تحمیل شــده 
ــار  ــد، اظه ــاور نکرده ان ــور را ب ــه کش ب
داشــت: هــر فــرد در هــر جایگاهــی در 
ــیر  ــال در مس ــا اهم ــور ی ــورت قص ص
ــالل در  ــاب اخ ــد، از ب ــت از تولی حمای
نظــام تولیــدی کشــور، تضییــع بیــت 
المــال و یــا عــدم اجــرای قوانیــن 
و مقــررات قانونــی و دولتــی مــورد 
ــئولیت  ــه و مس ــرار گرفت ــری ق پیگی

ــت. ــد داش ــری خواه کیف
وی گفــت: در ســالی کــه از ســوی مقام 
معظــم رهبــری بــه عنــوان رفــع موانــع 
تولید نامگذاری شــده، متاســفانه برخی 
از مســئولین خواســته یــا ناخواســته به 
ــیر  ــالً در مس ــع عم ــع موان ــای رف ج
ــع  ــدگان مان ــرای تولیدکنن ــد  و ب تولی
ایجــاد کــرده و ســنگ در مســیر تولیــد  
قــرار می دهنــد کــه ایــن دادســتانی در 
ــی  ــف والیت ــن تکلی ــرای ای ــت اج جه
اعالمــی از ســوی مقــام معظــم رهبری 
کــه الزم االجــرا و حکومتــی اســت، بــه 
تکالیــف قانونــی خــود در ایــن زمینــه 

عمــل خواهــد کــرد

مهارت هایی که باید در زندگی 
به کودکان آمورش دهیم)1(
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بــه گــزارش ایرنــا از وزارت راه و شهرســازی، »علیرضــا جعفــری« در خصــوص تعهــدات 
شــرکت عمــران بــرای تکمیــل واحدهــای باقی مانــده مســکن مهــر افــزود: بــا توجــه بــه 
اینکــه در ســال های گذشــته کنــدی در حــوزه اجــرای تعهــدات مســکن مهــر رخ داد و از 
ســوی دیگــر برخــی متقاضیان مســکن مهــر مشــکالت و نارضایتی هایی داشــتند، برخی 

از واحدهــا باقــی مانــده اســت.
سرپرســت شــرکت عمــران شــهرهای جدیــد ادامــه داد: بــا تاکیــد رییس جمهــوری و وزیر 
راه و شهرســازی دولت ســیزدهم، حل مســاله مســکن مهر و تعیین تکلیف آن در دســتور 
کار اســت.  اکنــون ۴۰ هــزار واحــد مســکونی در تعهــد شــرکت عمــران شــهرهای جدید 
اســت کــه بایــد تکمیــل و تحویل شــود و با تاکیــد وزیــر راه و شهرســازی این تعهــدات در 
ابتــدای ســال آینــده به طــور کامــل تکمیــل می شــود و تحویل متقاضیــان خواهد شــد.به 
گفتــه سرپرســت شــرکت عمــران شــهرهای جدیــد، واحدهــای باقی مانــده مســکن مهر 

بــا کمتــر از ۱۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی در حال اتمام اســت. 

ــه اینکــه تاکنــون حــدود هفــت هــزار مــورد از  ــا اشــاره ب اســتاندار کرمــان ب
ــیده  ــت رس ــه قطعی ــتان ب ــن اس ــت مســکن در ای ــرح نهض ــای ط ثبت نامی ه
ــه  ــهری ک ــدوده ش ــای مح ــرح در زمین ه ــن ط ــاز اول ای ــت: ف ــت، گف اس

ــود. ــرا می ش ــده، اج ــن ش ــا تامی ــاخت های آنه زیرس
ــتان  ــکن اس ــورای مس ــت ش ــد در نشس ــی ون ــی زین ــا، عل ــزارش ایرن ــه گ ب
کرمــان افــزود: نبایــد محدودیتــی در تامیــن زمیــن بــرای متقاضیــان بــا توجــه 

ــه قانــون جهــش مســکن ایجــاد شــود.  ب
ــتفاده  ــدون اس ــی ب ــن از اراض ــن زمی ــدی تامی ــل بع ــه داد: در مراح وی ادام
نهادهــا، الحــاق بــه حریــم، ایجــاد شــهرک جدیــد در اولویت بنــدی پروژه هــای 

ــرد. ــرار می گی ــکن ق مس
ــور  ــان اینکــه طــرح جهــش مســکن شــعار محــوری رییــس جمه ــا بی وی ب
اســت، تصریــح کــرد: ایشــان در ســفر اخیــر خــود نیــز مجــدد تاکیــد کردنــد 

چهــار میلیــون مســکن طــی چهــار ســال ســاخته مــی شــود.
ــه اعضــای شــورای مســکن ایــن اســتان تصریــح  اســتاندار کرمــان خطــاب ب
کــرد: دســتگاه هــای خدمــات رســان بایــد کارهــای این حــوزه را تســریع کنند 
و بیــش از ۲ هفتــه نمــی توانیــم زمــان بدهیــم لــذا مجوزهــا و اســتعالمات یــا 
بایــد پاســخ منفــی قانونــی را داشــته باشــند در غیــر ایــن صــورت سکوتشــان 

نشــانه رضایــت اســت و شــورای مســکن کار خــود را ادامــه دهــد.  
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هشدار کارشناس ارشد روانشناسی بالینی:

اینفودمیبدترازاپیدمیاست
ــی  ــی بالین ــد روانشناس ــناس ارش ــنا،  کارش ــزارش ایس ــه گ ب
تاکیــد کــرد: در دوران بحــران بایــد اطالعــات ســالم بــه مــردم 
برســانیم و بدانیــد کــه اینفودمــی خیلــی بدتــر از اپیدمــی اســت.
علــی بهرام نــژاد در نشســت خبــری بــا محوریــت بررســی 
ســالمت روان در دوران کرونــا گفــت: در شــرایط بحــران هرچــه 
میــزان تــاب آوری کمتــر باشــد آســیب در جامعــه بیشــتر مــی 

شــود.
ــار  ــت و اظه ــران پرداخ ــای دوران بح ــن پیامده ــه تبیی وی ب
ــه مــی  کــرد: در اســترس هــا مــردم از ارزش هــای خــود فاصل
ــد و اگــر نتوانیــم اســترس هــا را مدیریــت کنیــم آســیب  گیرن
هــا بیشــتر و ســاختار جامعــه در جهــت منفــی ســوق دهــد لــذا 

ــا کاهــش دهیــم. ــد اســترس هــای ناشــی از کرون بای
ــی  ــرد: برخ ــوان ک ــی عن ــی بالین ــد روانشناس ــناس ارش کارش
اوقــات اســترس منجــر بــه رشــد افــراد مــی شــود مــا در دوران 

ــم. ــاد گرفتی ــا ی ــی چیزه ــا خیل کرون
وی بیــان کــرد: در زمــان اســترس بایدهــا خیلــی مهــم نیســت 

بلکــه نبایدهــا مهمتــر هســتند.
ــا تاکیــد برآنکــه در زمــان بحــران بایــد ســاز و کار  ــژاد ب بهرام ن

ســازگاری را بیشــتر و واکنــش هــا را کمتــر کنیــد.
ــراد  ــا اف ــم ت ــود را کنی ــالش خ ــه ت ــد هم ــرد: بای ــد ک وی تاکی
ــراد  ــی از اف ــرا برخ ــوند زی ــا ش ــاری کرون ــار بیم ــری دچ کمت
مبتــال دچــار اختــالل روان پزشــکی مــی شــوند بــه طــور مثــال 
ــی  ــالل م ــن اخت ــار ای ــتری در ICU دچ ــراد بس ــوم اف ــک س ی

شــوند.
ــب  ــن مطل ــان ای ــا بی ــی ب ــی بالین ــد روانشناس ــناس ارش کارش
کــه بایــد مســئولیت همگانــی بیشــتر کنیــم و بــه ایــن اپیدمــی 
ــن،  ــا، مصلحی ــانه ه ــش رس ــرد: نق ــح ک ــم، تصری ــان دهی پای
ــن  ــرا ای ــر اســت زی ــان و... از ســازندگان واکســن مهمت فرهنگی
قشــرها فکــر مــردم را تغییــر مــی دهنــد و مــی تواننــد بــا بیــان 
مطلبــی مــردم را ترغیــب بــه تزریــق واکســن بکننــد و برعکــس.
ــا حجــم  ــای مواجهــه ب ــه معن ــه گــزارش ایســنا، اینفودمــی ب ب
ــه  ــت ب ــازی اس ــوع مج ــای متن ــبکه ه ــات در ش ــیع اطالع وس
طــوری کــه کاربــر در تشــخیص صحــت و ســقم ایــن داده هــا 

ســردرگم مــی شــود.
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رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه بــدون 
تردیــد توســعه روابــط ایــران و روســیه 
ــک  ــت کم ــاه دو مل ــت و رف ــه امنی ب
خواهــد کــرد، گفــت: حتمــا ایــن 
ــرای  ــاز ب ــت س ــای امنی ــکاری ه هم

ــود. ــد ب ــه خواه منطق
ــگار گــروه سیاســی  ــه گــزارش خبرن ب
برگــزاری فــارس، آیت اهلل ســید ابراهیم 
رئیســی رئیس جمهــور کشــورمان که 
از روز چهارشــنبه 29 دی مــاه 1400 به 
دعوت رســمی همتای روس خــود و در 
راســتای گســترش تعامالت اقتصــادی، 
سیاســی و فرهنگــی، بــه روســیه ســفر 
کــرده بــود، دقایقــی پیــش وارد تهــران 

. شد
ــران در  ــه ته ــدو ورود ب ــی در ب رئیس
تشــریح دســتاوردهای این ســفر گفت: 
ــای  ــات و دیداره ــفر جلس ــن س در ای
ــی  ــث های ــتیم، و بح ــی داش مختلف
کــه بیــن مــا و مســئوالن عالــی رتبــه 
کشــور دوســت مــا روســیه انجــام شــد 
در جهــت اهــداف کالن جمهــوری 

ــود. اســالمی ب
ــت  ــم در سیاس ــدف مه ــزود: ه وی اف
خارجــی جمهــوری تعامــل حداکثــری 
ــوص  ــه خص ــان ب ــورهای جه ــا کش ب
کشــورهای همســایه، هم پیمــان و هم 

ســو بــا ماســت.
ــا کنــون  رئیســی گفــت: مناســباتی ت
بیــن مــا و روســیه بــوده ولــی در ایــن 
ســفر توافقــات اساســی برای گســترش 
همــه جانبــه پایدار و ســودمند بــرای دو 

کشــور صــورت گرفــت.
ــدون  ــد: ب ــادآور ش ــور ی ــس جمه رئی
ــه  ــا روســیه ب ــط ب ــد توســعه رواب تردی
امنیــت و رفــاه دو ملــت کمــک خواهــد 
کــرد. حتمــا ایــن همــکاری هــای 
امنیت ســاز بــرای منطقــه خواهــد بود.

رئیســی تاکیــد کــرد: صحبــت هایــی 
ــی در  ــم گام های ــا می توانی ــه م ــد ک ش
جهــت شکســتن ســلطه دالر و بــا پول 

ملــی تبــادالت را ادامــه دهیــم.
رئیــس جمهــور گفــت: وزیــر نفــت مــا 
ــرژی  ــا مســئوالن ان ــی ب توافقــات خوب
روســیه داشــت کــه آثــار آن بعــد از این 

مشــخص خواهــد شــد.
وی افــزود: در ایــن ســفر نســبت به رفع 
موانــع تجــاری و جهــش روابــط تجاری 
توافقــات خوبــی صــورت گرفــت. روابط  
ــول  ــل قب ــن دو کشــور قاب ــاری بی تج
نیســت و مــا هــدف گیــری کردیــم در 
گام اول ده میلیــارد دالر ســطح تجــارت 

دو کشــور ارتقــا پیــدا کنــد.
حــوزه  در  کــرد:  تاکیــد  رئیســی 

ــی  ــای خوب ــم بحــث ه ــاورزی ه کش
ــادالت  ــه مب ــه ب ــت ک ــورت گرف ص
واقعــی محصــوالت کشــاورزی منجــر 
ــل  ــل و نق ــوزه حم ــود. در ح ــی ش م
هــم بحــث هایــی انجــام شــد و قــرار 
شــد حــوزه ترانزیتــی دنبــال شــود بــه 
نحوی کــه بتوانیــم کار کریدور شــمال 
ــور  ــکاری دو کش ــا هم ــوب را ب و جن
ــن مســیر ترانزیتــی  ــم. ای ــال کنی دنب
حمــل و نقــل را آســان و زمــان حمل و 

ــرد. ــد ک ــم خواه ــل را بســیار ک نق
ــث  ــه داد: در بح ــور ادام ــس جمه رئی
حــوزه هــای صنایــع، همــکاری هــای 
دفاعــی، هــوا و فضــا و همــکاری هــای 
فضایــی هــم قــرار شــد توســعه هــای 
الزم صــورت گیــرد و قــرار شــد وزارت 
خارجــه و رئیس کمیســیون اقتصادی 
ــا  ــه را ت ــورت گرفت ــات ص ــا توافق م

حصــول نتیجــه پیگیــری کننــد.
ــت  ــوزه سیاس ــت: در ح ــی گف رئیس
ــن  ــه بی ــن موضوعــی ک خارجــی اولی
ــک ادراک  ــث ی ــد بح ــرح ش ــا مط م
ــی  ــوالت خارج ــاره تح ــترک در ب مش
اســت که ایــن ادراک مشــترک موجب 
همــکاری هــای طرفیــن خواهــد شــد. 
ــا و  ــای م ــکاری ه ــد هم ــدون تردی ب
روســیه مــی توانــد در حــوزه سیاســت 

سالم با طعم نفت
یکــی از بــزرگان میگفــت: ما یک گاریچــی در محلمان 
بــود، کــه نفــت می بــرد و بــه او عمو نفتی مــی گفتند.
یــک روز مــرا دید و گفت:ســالم. ببخشــید خانه تــان را 

گازکشــی کــرده اید!؟
گفتــم: بله!گفــت: فهمیــدم. چون ســالم هایــت تغییر 
کــرده اســت! مــن تعجــب کــردم، گفتــم: یعنــی چه!؟
گفت:قبــل از اینکــه خانــه ات گازکشــی شــود، خــوب 
ــم را مــی پرســیدی.  مــرا تحویــل مــی گرفتــی، حال
همــه اهــل محــل همینطــور بودنــد. هرکــس خانــه 
اش گازکشــی میشــود، دیگــر ســالم علیــک او تغییــر 
میکنــد...از اون لحظــه، فهمیــدم ســی ســال ســالمم 
ــوی انســانیت و  ــه ب ــوض اینک ــداد. ع ــت می ــوی نف ب
ــوب  ــالق خ ــا اخ ــال او را ب ــی س ــات بدهد.س اخالقی
تحویــل گرفتــم. خیــال میکــردم اخالقم خوب اســت. 
ولــی حــاال کــه خانــه را گازکشــی کــردم ناخــودآگاه 

فکــر کــردم نیــازی نیســت بــه او ســالم کنــم.

درمورد زود قضاوت نکردن دیگران
انســان ســرمایه داری در شــهری زندگــی میکــرد امــا 
بــه هیــچ کســی ریالــی کمــک نمــی کــرد. فرزنــدی 
هــم نداشــت و تنهــا بــا همســرش زندگــی مــی کــرد. 
در عــوض قصابــی در آن شــهر بــه نیازمنــدان گوشــت 
رایــگان میــداد. روز بــه روز نفــرت مــردم از این شــخص 
ســرمایه دار بیشــتر میشــد. مردم هر چه او را نصیحت 
ــرای چــه کســی  ــد کــه ایــن ســرمایه را ب مــی کردن
میخواهــی در جــواب مــی گفــت: نیــاز شــما ربطــی به 
مــن نــداره برویــد از قصاب بگیریــد. تا اینکــه او مریض 

شــد، احــدی بــه عیــادت او نرفــت.
ــچ  ــان داد؛ هی ــی ج ــت تنهای ــخص در نهای ــن ش ای
ــرود،  ــازه ی او ب ــه تشــییع جن کــس حاضــر نشــد ب
همســرش بــه تنهایــی او را دفــن کــرد امــا از فــردای 
آن روز اتفــاق عجیبــی در شــهر افتــاد. دیگــر قصاب به 
کســی گوشــت رایــگان نــداد! او گفت کســی کــه پول 

گوشــت را میــداد دیــروز از دنیــا رفــت!

دروغگویی چهار دانشجو 
چهــار فــرد دانشــجو کــه به خودشــان خیلــی مطمئن 
بودنــد یــک هفتــه پیــش از امتحــان پایــان تــرم بــه 
ســفر رفتنــد و با هم بســیار خوشــگذرانی کردنــد. ولی 
هنگامــی کــه به شــهر خود بازگشــتند متوجه شــدند 
کــه در بــاره تاریــخ امتحــان خــود اشــتباه کرده انــد و 
بــه جــای ســه شــنبه، امتحــان دوشــنبه صبــح برگزار 
شــده اســت.   پــس تصمیــم گرفتنــد اســتاد خــود را 
پیــدا کننــد و دلیــل جــا مانــدن از امتحــان را بــرای او 
بگوینــد . بنابرایــن آنها براي غیبتشــان به دنبــال راهی 
گشــتند! و بــه دروغ بــه اســتاد گفتنــد : مــا بــه شــهر 
دیگــری رفتــه بودیــم کــه هنگام بازگشــت الســتیک 
خودرومــان پنچــر شــد و چــون زاپــاس نداشــتیم تــا 
مــدت زمــان طوالنــی نتوانســتیم کســی را پیــدا کنیم  
و از او کمــک بگیریــم، بــه همیــن علــت دوشــنبه دیر 
هنــگام بــه خانه رســیدیم. اســتاد فکــری کــرد و قبول 

کــرد کــه آنهــا روز بعــد بیاینــد و امتحــان بدهند.
آن چهــار دانشــجو روز بعــد به دانشــگاه رفتند و اســتاد 
آنهــا را بــه چهــار اتــاق جداگانــه فرســتاد و بــه هر یک 
ورقــه امتحانــی داد و از آنها خواســت که پاســخ بدهند. 
آنهــا بــه نخســتین ســوال نــگاه کردنــد کــه 5 نمــره 
داشــت. ســؤال خیلــی راحــت بــود و بــه آســانی بــه 
آن پاســخ دادنــد. بعــد از آن ورقــه را برگرداندنــد تــا بــه 
ســوال 95 امتیــازی پشــت ورقــه جــواب بدهنــد کــه 
ســؤال ایــن بــود :کــدام الســتیک پنچــر شــده بــود؟!!!

دروغ آشکار امیرحسین
ســلطان حســین بایقرا که حاکم خراســان و زابلســتان 
ــود  ــا یعقــوب میــرزا کــه حاکــم آذربایجــان  ب ــود ب ب
رفیــق بــود و بــا هــم نامــه نــگاری مــی کردنــد و بــرای 

هــم هدیــه نیــز می فرســتادند.
زمانــی کــه ســلطان حســین قــدری چیزهــای گــران 
قیمــت بــه فــردی بــه نــام امیرحســین ابیــوردی داد 
و گفــت: ایــن هدیــه هــا را بــا کتابــی کــه از کتابخانــه 
بــه نــام کلیــات جامــی اســت می گیــری و بــه عنــوان 

هدیــه بــرای ســلطان یعقــوب میــرزا می بــری.
امیرحســین پیش کتابــدار رفت و کتــاب کلیات جامی 
را خواســت و او اشــتباهاً کتــاب فتوحــات مکیه تاءلیف 
محــی الدیــن عربــی کــه به همــان انــدازه و حجــم بود 
داد.امیــر حســین بــه ســمت آذربایجــان رفــت و نــزد 
یعقــوب میــرزا آمــد و نامــه ســلطان حســین و هدایای 
بــا ارزش را تقدیــم او کــرد. یعقــوب میرزا پــس از قرائت 
نامــه و احوالپرســی از ســلطان و ارکان دولــت، از خــود 
امیرحســین احــوال پرســید و از دوری راه کــه دو مــاه 
طــول کشــیده بــود ســئوال کــرد و گفــت: حتمــاً هــم 
صحبتــی نیــز داشــتی کــه بــه شــما خــوش گذشــته 
باشد.امیرحســین گفــت: بلــی کتــاب کلیات جامــی را 
کــه تــازه رونویســی شــده بــود همراهــم بــود و مرتــب 
بــه خوانــدن آن مشــغول بــودم و از آن لــذت می بــردم.
یعقــوب میــرزا تــا نــام کتــاب کلیــات جامی را شــنید 
ــودم و از آوردن ایــن کتــاب  گفــت: خیلــی مشــتاق ب
ــان را  ــی از مالزم ــین یک ــدم. امیرحس ــحال ش خوش
فرســتاد و کتــاب را آورد بــه دســت یعقــوب میــرزا داد.
یعقــوب میــرزا هنگامــی کــه کتــاب را بــاز کــرد، دیــد 
ــه امیرحســین  ــی اســت و رو ب ــات مک ــاب فتوح کت
کــرد و گفــت: ایــن کلیــات جامــی نیســت، چــرا دروغ 
ــه عقــب برگشــت و  ــر حســین از شــرم ب گفتی؟!امی
دیگــر صبــر نکــرد جــواب نامــه را بگیــرد، بــه ســمت 
خراســان حرکــت کــرد و گفــت: حاضــر بــودم وقتــی 

کــه دروغــم آشــکار شــد مــی مــردم.

داستانهای آموزنده توسعه روابط ایران و روسیه به رفاه ۲ ملت کمک می کند

خارجــی نســبت بــه بحــران هــای منطقه 
ای و مســائل بیــن المللی و امنیــت و ثبات 

کمــک کنــد.
رئیــس جمهــور گفــت: اطمینــان داریــم 
حضــور ایــران در منطقــه حضــور امنیــت 
ســاز اســت و کشــورهای منطقــه هــم این 
را دیــده انــد. برعکــس حضــور کشــورهای 
بیگانــه در منطقــه همــواره بــرای منطقــه 

مشــکل امنیتــی ایجــاد کــرده اســت.
وی افــزود: در ایــن ســفر همچنیــن دیــدار 
ــن  ــای پوتی ــا آق ــی ب ــاعته خوب ــه س س
داشــتیم و درباره مســائل مختلف صحبت 
کردیــم و توافقــات خوبی حاصل شــد. وزرا 
نیــز دیدارهــا و گفــت وگوهــای مشــترک 
خوبــی داشــتند و توافقــات خوبــی حاصل 
شــد. امیدواریــم ایــن ســفر نقطــه عطفی 
باشــد و ایــن روابــط بــه امنیــت منطقــه 

کمــک کنــد.

رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری از جرایــم 
ســایبری پلیــس فتــا ناجــا دربــاره چگونگــی حضــور 
امــن کــودکان در فضای مجــازی و همچنیــن ضرورت 
توجــه بــه محتــوا و نظــام رده بنــدی ســنی بازی هــای 

آنالیــن ســخن گفــت.
گــروه انتظامــی خبرگــزاری فــارس :اینترنت دنیــای تو 
در تــو و بــی نهایتــی اســت کــه وقتــی وارد آن شــدی 
و عالقمنــدی ات بیــش از حــد شــد، در دامــش گرفتار 

ــد. خواهی ش
اصــال عالقــه شــدید بــه هــر چیــزی و صــرف زمــان 
و هزینــه بســیار زیــاد بــرای آن چیــز، اعتیــاد بــه آن را 

بــرای فــرد بــه بــار مــی آورد.
ایــن موضــوع نــه تنهــا در مواجهه بــا بزرگســاالن بلکه 
در مــورد کــودکان هــم صــدق کــرده و مــی توانــد بــا 
توجــه بــه شــرایط کرونایــی و مجــازی شــدن آمــوزش 
هــا و وقت گذرانــی بیشــتر آنهــا در فضــای مجــازی بــه 

اعتیــاد اینترنتــی کــودکان منجر شــود.
هرچــه کــودکان زمــان بیشــتری را بــا اینترنــت ســر 
کننــد، درمقابــل از میــزان زمانــی کــه صــرف محیــط 
اجتماعــی واقعــی خواهنــد کــرد، کاســته خواهد شــد. 
از ســویی دیگر گــردش بی هــدف کــودکان در اینترنت 
باعــث مــی شــود تــا زمــان آنهــا بیهــوده تلــف شــده و 
بــه مــرور منجــر به اعتیــاد اینترنتــی در کودکان شــود.
ــوع  ــن موض ــری از ای ــرای جلوگی ــاده ترین روش ب س
ــتفاده  ــرای اس ــخص ب ــوع مش ــان و موض ــن زم تعیی
کــودکان از اینترنــت اســت تــا از گــردش بــدون هــدف 

آنــان جلوگیــری کنــد.
اعتیاد اینترنتی کودکان و نوجوانان چیست؟

 کارشناســان اعتیــاد اینترنتــی را گونــه ای از مشــکالت 
روانــی دانســته کــه کاربر به عناصر ارتباطــی و اینترنتی 
ــه ای  ــازی هــای رایان ماننــد شــبکه های اجتماعــی، ب
،خریــد اینترنتــی و ... معتــاد شــده و زمــان زیــادی را 

بــدون هــدف در اینترنــت ســپری مــی کنــد.
در مقایســه با ســایر مشــکالت روانی )مانند افســردگی 
ــه ای  ــای رایان ــان به بازی ه ــاد نوجوان و اضطــراب(، اعتی
بــرای خانواده هایشــان، مشــکلی نســبتاً جدیــد اســت 
ــن اطالعــات دقیقــی  ــد والدی ــه همیــن خاطــر، بای ب
ــه ای داشــته  ــه بازیهــای رایان ــم اعتیــاد ب ــاره عالئ درب

باشند.
ــت  ــی از دس ــد از: ناتوان ــم عبارتن ــن عالی ــی از ای برخ
کشــیدن از بــازی؛ اختــالالت خــواب ناشــی از بــازی؛ 
عصبانیت، خشــونت و پرخاشــگری؛ خســتگی چشــم، 
ســردرد، مــچ و ســاعد و کمــر درد و حتــی  فرامــوش 

کــردن بهداشــت شــخصی یــا وعــده هــای غذایــی!
علت اعتیاد کودکان به بازی های اینترنتی چیست؟

در حقیقــت مهــم تریــن علــت اعتیــاد کــودکان بــه 
ــت  ــات فراغ ــردن اوق ــر ک ــری پ ــای کامپیوت ــازی ه ب
اســت. کــودکان بــا توجــه بــه ســن خــود درک کافــی 
از بــد بــودن یــا خــوب بــودن نداشــته و از ایــن رو نمــی 
داننــد بــرای پــر کــردن اوقــات فراغــت خود چــه کاری 

انجــام دهنــد.
از ایــن رو بــازی هــای کامپیوتــری را بهتریــن و هیجان 
انگیــز تریــن روش بــرای پرکــردن اوقــات فراغتشــان 
ــا ضررهــای ایــن نــوع بــازی آشــنا  دانســته چراکــه ب
نیســتند، اگــر والدیــن بــا اســتفاده از دیگــر بــازی هــا 
ــازی هــای  ــی و ب ــازی هــای فکــری- معمای ــد ب مانن
فیزیکــی کــودک خــود را مشــغول کننــد ایــن کودک 
ــای  ــازی ه ــی ب ــش یعن ــه بخ ــه س ــود را ب ــت خ وق
کامپیوتــری، بــازی های فکــری- معمایی و بــازی های 
فیزیکــی تقســیم کــرده و دیگــر اوقــات فراغت خــود را 

بــه یــک بــازی اختصــاص نمــی دهــد.
در حقیقــت اعتیــاد کــودکان به بازی هــای کامپیوتری 
تــا حــد زیــادی بــه والدیــن بســتگی دارد؛ از همیــن رو 
بــه والدیــن توصیه می شــود بــرای جلوگیــری از اعتیاد 
بــه بــازی هــای رایانــه ای فرزنــدان خــود، مــدت زمــان 
بــازی هــای رایانــه ای را بــه شــدت محــدود کننــد چرا 
کــه اســتفاده افراطی و نادرســت از اینترنــت و فضــای 
ــه همــه  ــان کــه ب مجــازی توســط کــودکان و نوجوان
جوانــب و تهدیــد هــای موجــود آگاه نیســتند صدمات 

جبــران ناپذیــری بــه آنهــا وارد مــی کند.
آیــا در بازی هــای اینترنتــی تهدیــدی متوجــه 

کودکان اســت؟
ــیاری از  ــه بس ــت ک ــروری اس ــه ض ــن نکت ــر ای ذک
ــه  ــا چــت ب ــو ی ــت گفت وگ ــروف قابلی ــای مع بازی ه
صــورت متنی،صوتــی و ویدیویی را دارند که متاســفانه 
والدیــن از خطــرات آن بــی اطــالع هســتند چــرا کــه 
مجرمــان ســایبری با هویــت غیــر واقعــی در بازی های 
آنالیــن شــرکت کــرده و اقــدام بــه اغفــال کاربــران بــه 
ــن  ــد بنابرای ــان می کنن ــودکان و نوجوان ــوص ک خص
والدیــن بایــد ضمــن رعایــت رده بنــدی ســنی بازی هــا 
بــرای فرزنــدان خــود، ارتبــاط آنــان را نیــز در بازی های 

آنالیــن بــا دقــت زیــر نظــر داشــته باشــند.
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فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟
از بازی های رایانه ای تا اعتیاد 

اینترنتی+ بایدها و نبایدهای پلیسی

رئیس جمهور در بازگشت به تهران  گفت :

انتظار مردم در گام دوم انقالب ،کم 
شدن فاصله طبقاتي           

مراســم افتتــاح بیســت و هفتمین جشــنواره ملی شــعر رضــوی در جوار 
مرقــد مطهــر شــهید حــاج قاســم ســلیمانی در گلــزار شــهدای کرمــان 

آغــاز بــه کار کــرد.
ــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، مراســم افتتــاح بیســت و  ب
هفتمیــن جشــنواره ملــی شــعر رضــوی  بــا حضــور شــاعران راه یافته به 
مرحلــه نهایــی این جشــنواره، جمعی از اســاتید و شــاعران  پیشکســوت 
از سراسرکشــور  در جــوار مرقــد مطهــر شــهید ســپهبد حــاج قاســم 
ســلیمانی سیدالشــهدای جبهــه مقاومــت در گلزار شــهدای کرمــان آغاز 

بــه کار کــرد.
در آییــن آغــاز بــه کار ایــن جشــنواره محمدرضا علیــزاده مدیرکل ارشــاد 
اســتان کرمــان با تبریک میــالد حضرت زهــرا )س( و گرامیداشــت هفته 
زن و روز مــادر بــه عشــق و ارادت شــهید ســلیمانی بــه حضــرت زهــرا 
ــگاه مــادر اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: در  ــه جای ســالم اهلل علیهــا و ب
آســتانه میــالد ایــن بانــوی بــزرگ اســالم شــاهد آغــاز بــه کار بیســت و 
هفتمیــن جشــنواره ملــی شــعر رضــوی در جــوار مرقــد مطهــر شــهید 

ســپهبد حاج قاســم ســلیمانی هســتیم.
ــل  ــه دلی ــنواره ب ــن جش ــته ای ــال گذش ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
محدودیت هــای کرونایــی بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد گفــت: امــا 
ــور  ــا حض ــازی و ب ــوری و مج ــورت حض ــه  ص ــنواره ب ــن دوره از جش ای

ــود  . ــزار می ش ــور برگ ــر کش ــی از سراس ــاعران و ادیبان ش
مدیــرکل ارشــاد اســتان کرمــان با اشــاره بــه برنامــه هــای دو روز برگزاری 
ایــن جشــنواره در کرمــان بــه نشســت های تخصصــی، محفل شــعری و 
بازدیــد از بیــت الزهــرا )س( اشــاره کــرد و گفــت: ســوم بهمن مــاه نیــز 
مراســم اختتامیــه بیســت و هفتمین جشــنواره شــعر رضــوی در کرمان 

برگــزار می شــود.
وی بــا عنــوان اینکــه بــرای شــرکت در ایــن جشــنواره هــزار و 673 اثر به 
دبیرخانــه دائمی جشــنواره ارســال شــده افــزود: از ایــن تعــداد 831 اثر در 
بخــش کالســیک، 417 اثــر در بخــش ســپید، 214 اثر در بخــش ترانه و 

211 اثــر در بخش ویژه دانشــجویی ارســال شــده اســت.

ادامــه ســرمقاله... کــه بایــد در ســایه عدالــت اقتصــادي و اشــتغالزایي این مّهــم صورت 
پذیــرد .در روایتــي از پیامبــر اکــرم ) صلـّـي اهلل علیــه وآلــه( چنیــن نقــل گردیده کــه وي این 

گونــه دعــا مي نمــود :
َّنا (  َّــُه لـَـوال الُْخْبــَز ما َصلَّینــا وَ ال ُصْمنــا وَ اَدَّینــا َفرائـِـَض رَب ) اَللُّهــمَّ بــارِْک لَنــا فـِـي الُْخْبــزِ ، َفاٍن
خداونــدا ! نــان مــا را مبــارک فرمــا ) مــا را موّفــق بــه تنظیم مســائل اقتصادیمان بفرمــا ( زیرا 
کــه اگــر نــان نباشــد ، نه نمــاز مي خوانیــم و نــه روزه خواهیــم گرفــت و نه ســایر واجباتمان 

را ادا خواهیــم کرد .
زیــرا کــه انســان نیازمنــد بــه حرکــت در مســیر تکامــل الهــي اســت و اگــر قــدرت و نیــرو 
نداشــته باشــد از حرکــت بــاز مــي ایســتد. و تنظیم مســائل اقتصادي بــراي حیــات و زندگي 
انســان الزم وضروریســت و اســالم کــه برمبنــاي واقعّیــات پایه گذاري شــده ، چگونــه امکان 

دارد کــه بعــد مــاّدي انســانها را بــا توّجــه بــه دو بعــد ي بــودن انســان فرامــوش کنــد ،
 زیــرا کــه تــن وجســم انســان بــه منزلــه مرکــب او و وســیله حیــات واقعــي او تلّقــي مــي 
گــردد. ومکتــب اســالم که خواســتار رســانیدن زندگي به کمال انسانیســت اهمّیــت خاّصي 
بــه تنظیــم مادیـّـات ومســائل اقتصــادي در جامعــه دارد و احــکام مالــي دیــن ماننــد خمس 
، زکات و انفــاق و غیــره نشــانه بــارزي از عنایــت خداونــد بــه بعــد مالــي جوامع انسانیســت .

در منابــع فقهــي اســالم ، قــرآن و ســّنت بــه زندگــي مــاّدي و بهبــود وضــع اقتصــادي توّجه 
شــده ، وبــدون تنظیــم مالکّیــت و امــورات مــاّدي و تأمیــن وســائل امــرار معــاش نمــي توان 
توّقعــي در جهــت بهبود بخشــیدن بــه اخالقّیــات و معنویـّـات داشــت . زیرا کــه پرداختن به 

ایــن بعــد زندگــي از ضروریــات جامعه اســت .
 مــردم در مبــارزه بــا حکومــت ستمشــاهي یکــي از رنجهایي که مــي بردنــد فاصله طبقاتي 
و برخــورداري اقلّیتــي ازجامعــه ازهمــه گونــه امکانــات و محــروم مانــدن اکثریّت مــردم بود . 
وامــروزه در پنــاه حکومــت اســالمي بایــد حقــوق مــردم بــه گونــه اي تنظیم گــردد کــه : اواّلً 
ســرمایه در دســت عــّده اي خــاص نباشــد و کارگــزاران هــم فرصتي ایجاد نکننــد که فاصله 
طبقاتــي دو بــاره شــکل گیــرد . کــه ضــرورت دارد درگام دوم انقــالب بــه ایــن مهــم توجــه 

شــود وایــن فاصلــه زیــاد طبقاتــی موجــود کاهــش وبــه حداقل برســد 
ثانیــاً کار گــزاران بــه  زندگــي ســاده خــو گیرنــد تــا آنهایي کــه از وضعّیــت خوبي برخــوردار 
نیســتند بــا دیــدن زندگــي ســاده آنهــا از زندگیشــان راضــي شــوند .و اگر مســئو الن ســاده 
زیســتي و قناعــت را از یادببرنــد و ماننــد دولتمردان فاســد طاغوت زندگي اشــرافي تشــکیل 

بدهنــد ، آن روز روز جدایــي ملّــت از مســئوالن خواهــد و روز از بیــن رفتــن ارزشهاســت .

بیست و هفتمین جشنواره ملی شعر رضوی در جوار 

مرقد شهید سلیمانی در کرمان آغاز به کار کرد

۱۲۵هزار میلیارد ریال برای اجرای 
طرح رتبه بندی معلامن مصوب شد

ســخنگوی کمیســیون آمــوزش مجلــس در گفت وگــو بــا تســنیم: 125هــزار میلیــارد ریال 
بــرای اجــرای طــرح رتبه بنــدی معلمــان مصــوب شــد/ نماینــدگان  مدافع معلمان هســتند 
ســخنگوی کمیســیون تحقیقــات، آمــوزش و فنــاوری مجلــس شــورای اســالمی از مصوبــه 
اعتبــار 125هــزار میلیــارد ریــال بودجــه اجــرای طــرح رتبه بنــدی معلمــان در ســال 1401 

در مجلــس خبــر داد.
رضــا حاجی پــور در گفت وگــو بــا خبرنــگار تســنیم در آمــل دربــاره آخریــن وضعیــت طــرح 
رتبه بنــدی معلمــان در صحــن علنــی مجلس شــورای اســالمی اظهار کــرد: پس از بررســی 
جزئیــات طــرح در کمیســیون تحقیقــات، ایــن طــرح در صحــن علنــی مجلس بــا اکثریت 
آرا مصــوب شــد و از طریــق اداره کل قوانیــن بــرای شــورای نگهبــان فرســتاده شــد. شــورای 
نگهبــان از ایــن طــرح  چنــد ایــراد جزئــی گرفتــه اســت و ایــن ایرادهــا در حــال برگردانــدن 

ــد. می باش
نماینــده مــردم آمــل در مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان اینکه یکــی از ایــرادات اصــل 75 
در امــر تأمیــن مالــی اســت، عنــوان کــرد: در ایــن زمینــه ســازمان برنامــه و بودجــه حــدود 
25هــزار میلیــارد تومــان بودجــه بــرای اجــرای طــرح رتبه بنــدی معلمــان در ســال 1401 

بــرآورد کــرده بــود.
حاجی پــور بــا تأکیــد بــر اینکــه مجلــس مبلــغ 12هــزار و 500 میلیــارد تومــان را از ابتــدای 
نیمــه دوم امســال مصــوب کــرده بــود و ســازمان برنامــه و بودجــه نیــز موافــق تصویــب این 
بودجــه بــود، ابــراز کــرد: ایــن میــزان بودجه طبــق توافــق و با حضور ریاســت ســازمان برنامه 
و بودجــه در صحــن علنــی مجلــس بــرای اجــرای طــرح رتبه بندی معلمــان در ســال 1401 

تأمیــن می شــود.
ــادآور شــد: اعضــای کمیســیون  ســخنگوی کمیســیون تحقیقــات و آمــوزش مجلــس ی
دفاعیــات الزم را پــس از رفــع ایرادهــا ایــن طــرح و برگشــتن آن بــه صحــن علنــی مجلــس 

انجــام خواهنــد داد.
حاجی پــور بــا تصریــح بــه اینکــه تمــام نماینــدگان مجلــس به ویــژه اعضــای کمیســیون 
مدافــع معلمــان هســتند، خاطرنشــان کــرد: طبــق تقبل ســازمان برنامــه و بودجــه مبنی بر 

آن میــزان بودجــه در مجلــس، طــرح بــه اجــرا در می آیــد.

آغاز واکسیناسیون کرونا برای سنین ۵ تا ۱۱ 
سال با رضایت والدین در رسارس کشور

سرپرســت مرکــز روابــط عمومــی و اطــالع رســانی وزارت بهداشــت پیرو 
مصوبــات ســتاد ملــی کرونا گفت: ســتاد مصــوب کرد که واکسیناســیون 
گــروه ســنی 5 تــا 11 ســال در سراســر کشــور بــه صــورت پلکانــی و بــا 

رضایــت والدیــن آغاز شــود.
بــه گــزارش ایســنا، مهنــدس محمــد هاشــمی درخصــوص مصوبــات 
پیشــنهادی جهــت تصویــب در ســتاد ملــی کرونــا بــه ریاســت رییــس 
جمهــور، مــورخ اول بهمــن 1400، عنــوان کــرد: بــر ایــن اســاس، با توجه 
بــه لــزوم آمادگــی کامــل مراکــز درمانــی مقابلــه بــا کرونــا؛ اجــرای مــاده 
27 قانــون جمعیــت مبنــی بــر بــه کارگیــری خانم هــای پزشــک دارای 
فرزنــد در محــل ســکونت بــه مــدت 6 مــاه به تعویق مــی افتــد و مطابق 

روال قبلــی وزارت بهداشــت خدمــت مــی کننــد.  
ــه  ــرد ک ــوب ک ــتاد مص ــن، س ــزود: همچنی ــدا، وی اف ــالم وب ــر اع بناب
واکسیناســیون گــروه ســنی 5 تا 11 ســال در سراســر کشــور بــه صورت 

پلکانــی و بــا رضایــت والدیــن آغــاز شــود.
فعالیت مدارس به قوت خود باقی است 

سرپرســت مرکــز روابــط عمومــی و اطــالع رســانی وزارت بهداشــت بیان 
کــرد: فعالیــت مــدارس نیــز بــه قوت خــود باقی بــوده و تعطیل نیســتند 
و چنانچــه ســتاد ملــی کرونــا تصمیمــات جدیــد اتخــاذ کنــد، اعــالم 

خواهــد شــد.
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در پنجــم اســفند ســال هــزار و ســیصد و چهــل و پنــج در شــهر راور بــه دنیــا 
آمــد. پســر آروم و خــوش مشــرب احمدآقــا ، ســه ســاله بــود کــه بــه همــراه 
خانــواده بخاطــر شــغل پــدر، بــه بردســیر آمدنــد. پــدر کارمنــد ثبــت احــوال 
بــود و وضعیــت زندگــی از لحــاظ اقتصــادی متوســط بود. پدر انســانی شــریف 
و مقیــد بــود و می کوشــید همــواره فرزنــدان را با تربیت نیکوی اســامی رشــد 
دهــد. علیرضــا نیز مانند دیگــر فرزندان از ســن کودکی و قبل از شــروع تکلیف، 
مقیــد بــه رعایت مســائل و احکام شــرعی بــود؛ از همیــن رو در بحبوحه انقاب 
بــی تفــاوت ننشســت و همــراه بــا بــرادر از فعالیــن انقابــی و عامــل تکثیــر و 
پخــش اعامیــه هــای امــام در شــهر بردســیر بــود. از آنجــا که روحیه مشــکل 
گشــایی را از پــدر بــه ارث بــرده بــود، همــواره در کارهــای عــام المنفعــه حضور 
داشــت. عضــو انجمــن اســامی مدرســه بــود و بخاطــر گذرانــدن دوره امــداد و 
نجــات هــال احمــر، ســه روز در منطقــه گلبافت بــه مــردم زلزلــه زده خدمت 
رســانی مــی کــرد. پس از پیــروزی انقاب شــکوهمند اســامی ایــران، در قالب 
اردوهــای جهــادی بــه همراه اکیپــی از نیروهای بســیجی به روســتاها و مناطق 
اطــراف بردســیر رفتــه و بــدون اینکــه حتی صاحبــان مــزارع کســی از این بچه 
هــا را بشناســند، در درو و دیگــر کارهــای کشــاورزی بــه کشــاورزان یــاری مــی 
رســاندند و بــه بازســازی مــدارس و ســاخت مســاجد مناطــق محــروم همــت 
مــی گماردنــد. ســال ۶۲-۶۱ بــود کــه ضمن تحصیل در رشــته فرهنــگ و ادب 
در حــوزه علمیــه ثبــت نــام کــرد امــا تقدیــر الهــی بــه گونــه ای رقــم خــورد تا 
علیرضــا بتوانــد راه صــد ســاله را یــک شــبه طــی نمایــد؛ از ایــن رو بــا شــروع 
جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران، مدرســه و تحصیــل را رهــا کــرد و علــی 
رغــم ســن کــم و مخالفــت اطرافیــان راهی جبهه شــد. ســه مرتبــه در مناطق 
عملیاتــی حضــور یافــت و بعنــوان امدادگــر بــه یــاری رزمنــدگان می شــتافت 
و معمــوال از مکبرانــی بــود کــه بــرای برپایــی نمــاز اردوگاه پیــش قــدم میشــد. 
همزمــان بــا دفــاع از میهــن عزیــز اســامی، در کاس هــای درســی کــه بــرای 
دانــش آمــوزان از ســوی اســاتید و معلمــان رزمنــده در جبهــه برگزار می شــد، 

نیــز شــرکت می کــرد. 
ســرانجام در مرحلــه ســوم کــه بــرای بازســازی شــهر بســتان بــه خوزســتان 
اعــزام شــده بــود، در تاریــخ هشــتم شــهریور ســال هــزار و ســیصد و شــصت و 

ســه بــه مــدرک زیبــای شــهادت دســت یافــت.
بابــا بــه همــه مــا قبــل از مدرســه رفتــن، قــرآن یــاد مــی داد. علیرضا خیلــی از 
ســوره هــای کوچــک قــرآن رو حفظ بــود. قــرآن صبحــگاه مدرســه رو از حفظ 
مــی خونــد. بــا اینکــه ســن کمــی داشــت، در ادارات و جلســات مختلفــی از 

علیرضــا بــرای قرائــت قــرآن دعــوت مــی شــد.
                                             راوی: آقای حمیدرضا عسکری راد)برادر شهید(

پشــت ســر بابــا مــی ایســتادم و بــه جماعــت نمــاز مــی خوندیــم. علیرضــا هم 
بــا اینکــه هنــوز مدرســه نمــی رفــت، کنــار بقیــه مــی ایســتاد و حــرکات نماز 

رو تقلیــد مــی کرد.
قبــل از ســن تکلیــف، بــرای گرفتــن روزه، ســحرها بیــدار مــی شــد امــا وقتــی 
بخاطــر جثــه ضعیفــش با مخالفت خونــواده روبرو شــد، مجبــور شــد روزه های 

کلــه گنجشــکی بگیــرد. راوی: آقــای حمیدرضا عســکری راد)برادر شــهید(
داداش کوچکــم شــیطنت داشــت. علیرضــا بهــش مــی گفــت: وقتــی خــواب 
رفتــی، مــی زنمــت؛ ولــی هیــچ وقــت ایــن اتفــاق نیفتــاد. گاهــی کــه بــا هــم 

کشــتی مــی گرفتــن، علیرضــا دلــش نمــی اومــد کــه  شکســتش بــده.
                                              راوی: آقای حمیدرضا عسکری راد)برادر شهید(

کمــک کار مــادر بــود. از جــاروی خونــه گرفتــه تــا شســتن ظــروف و انجــام 
خریــد بیــرون. حتــی خــودش لباسشــو مــی شســت و بــه عهــده مــادر نمــی 

گذاشــت.
ــود. از غذایــی کــه احتمــال مــی داد ســهم امــام درش  ــه خمــس ب مقیــد ب
هســت، پرهیــز مــی کــرد. خمــس هــزار تومنــی کــه بعنــوان اولیــن حقــوق 

ــود، رو هــم حســاب کــرد.راوی:  دریافــت کــرده ب
                                                     آقای حمیدرضا عسکری راد)برادر شهید(

اوائــل جنــگ بــود و علیرضــا ُمصــر بــرای رفتــن بــه جبهــه بــود. امــا بخاطــر 
ســن کمــش، بــا ایــن خواســته ش موافقــت نمــی شــد. از طــرف دیگــه هــم 
پــدر و مــادر بهــش مــی گفتــن: وقتــی برادرهــات جبهــه هســتن، شــما دیگه 
بمــون و درســتو بخــون. امــا علیرضــا جــواب مــی داد: هــر کســی مســئولیت 
خودشــو داره، ثــواب شــماها رو پــای مــن نمی نویســند؛ همــه در قبــال انقاب 
و نظــام مســئولند. اگــه درس بخونــم و مــدرک بگیــرم، وقتــی شــهید شــدم به 
تابوتــم مــی زنــن کــه مدرکــم ایــن هســت؟! مــدرک اصلــی دســت خداســت؛ 
االن مهمتریــن مســئله، بیرون راندن دشــمن از کشــوره، بعد، ادامــه تحصیل ...                                                                                                                                              
                                    راوی: آقــای حمیدرضــا عســکری راد)بــرادر شــهید(

بهــش گفتــم: مــن مــی دونــم االن عملیات نیســت. شــما بــرو، هــر وقــت قرار 
شــد عملیــات بشــه، مــن خودم بهــت اطــاع میــدم. قبول نکــرد و گفــت: من 

بــرای خدمــت اومــدم، نیامــدم کــه برگــردم؛ تــا پایــان مأموریت مــی مانم.
راوی: آقــای حمیدرضا عســکری راد)برادر شــهید(به نقل از همســر خواهر،آقای 

عسکری.
تــو جبهــه دیدمــش. ازش پرســیدم: پــول نیــاز داری؟ گفــت: نــه. گفتــم: اگــه 
پــول داری بــه مــن بــده. متوجــه شــدم پــول نــداره امــا بخاطــر عــزت نفســی 

کــه داشــت، نخواســت عنــوان کنــه کــه پــول نــداره.
راوی: خانــم زهــرا عســکری راد)خواهــر شــهید(به نقل از همســر خواهــر، آقای 

عسکری.
بــرادر بزرگمــون حــاج مهــدی از طــرف ارتــش تــو جبهــه خدمــت مــی کــرد. 
از جبهــه آمــده بــود مهمانســرای اهــواز، مــن هــم آمــدم دنبــال علیرضــا داخل 
اردوگاه  تــا بــا هــم بریــم مهمانســرا، همدیگــه رو ببینیــم. وقــت غــذا، علیرضــا 
لــب بــه غــذا نــزد.  دلیــل نخوردنشــو پرســیدم، گفــت: شــاید حــاج مهــدی از 
آشــپزخونه ارتش)ســهمیه غــذای رزمنــده هــای ارتشــی( ایــن غــذا رو آورده. 
وقتــی بــه داداش مهــدی گفتــم، گفــت: اتفاقــا به خاطر همین مســئله غــذا رو 

جــای دیگــه ســفارش دادم و از ســهمیه ارتــش اســتفاده نکــردم.
                                               راوی: آقای حمیدرضا عسکری راد)برادر شهید(
آخریــن دیــداری کــه بــا هــم داشــتیم تــو مرخصــی کــه اومــده بــود، انگشــتر 
عقیقشــو بــه زحمــت از دســتش درآورد و داد بــه مــن. انگشــتری کــه خــودش 
ســفارش داده بــود و خیلــی دوســتش داشــت. گفتــم: خــودت دوســتش داری! 

گفــت: دیگــه نیــازش نــدارم، ایــن یــادگاری باشــه پیــش شــما.
                                             راوی: آقای حمیدرضا عسکری راد)برادر شهید(

شهید معظم    علیرضا عسکری راد
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احساس در کنار مردم بودن دولت باید تداوم داشته باشد/ 
سیل بند جیرفت با یک حرکت جهادی به سامان برسد

اشعاروالدت حضرت زهرا )س(
هر کس هر آنچه دیده اگر هر کجا تویی 

یعنی که ابتدا تویی و انتها تویی
در تو خدا تجلی هر روزه می کند 

»آیینه متام منای خدا« تویی
میالد تو تولد توحید و روشنی است 

ای مادر پدر! غرض از روشنا تویی
چیزی ندیده ام که تو در آن نبوده ای 

تا چشم کار می کند ای آشنا! تویی
نخل والیت از تو نشسته چنین به بار 

رسچشمه فقاهت آل عبا تویی
غیر از علی نبود کسی همطراز تو 
غیر از علی ندید کسی تا کجا تویی
تو با علی و با تو علی روح واحدید 

نقش علی است در دل آیینه، یا تویی؟
ایامن خالصه در تو و مهر تو می شود 

مکه تویی، مدینه تویی، کربال تویی
زمزم ظهور زمزمه های زالل توست 

مروه تویی، قداست قدسی! صفا تویی
بعد از تو هر زنی که به پاکی زبانزد است 

سوگند خورده است که خیرالنسا تویی
شوق تالوت تو شفا می دهد مرا 
ای کوثر کثیر! حدیث کسا تویی

آن راز رس به مهر که »حافظ« غریب وار 
می گفت صبح زود به باد صبا تویی

هنگام حرش جز تو شفاعت کننده نیست 
تنها تویی شفیعه روز جزا تویی

در خانه تو گوهر بعثت نهفته است 
راز رسالت همه انبیا تویی

»آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند«
بی تو چه می کنند؟ تویی کیمیا تویی

قرآن ستوده است تو را روشن و رصیح 
یعنی که کاشف همه آیه ها تویی
درد مرا که هیچ طبیبی دوا نکرد 
آه ای دوای درد دو عامل! دوا تویی

من از خدا به غیر تو چیزی نخواستم 
ای چلچراغ سبز اجابت! دعا تویی

مرتضی امیری اسفندقه

رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه بایســتی 
ظــرف ده روز آینــده تمــام لــوازم مــورد نیــاز و 
دام از بین رفتــه مــردم آســیب دیــده از ســیل 
کرمــان تهیــه شــود، گفــت: ایــن احســاس که 
دولــت بــرای رفــع مشــکات و گره گشــایی در 
کنــار مــردم اســت باید همچنــان ادامه داشــته 

باشد.
ــان،  ــارس از کرم ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
آیــت اهلل رئیســی در پایــان بازدیــد از مناطــق 
ســیل زده جنــوب کرمــان در جمــع خبرنگاران 
اظهار داشــت: ابتدا باید از مســئوالن در اســتان 
کرمــان تشــکر کنــم کــه همــت کردنــد و در 
کنــار مــردم بودنــد و بــرای کاهــش مشــکات 

مــردم تــاش کردنــد. 
رئیــس جمهــور بــا تقدیــر از نیروهای مســلح، 
ســپاه پاســداران و بســیج عنوان کــرد: نیروهای 
ــار  ــد و در کن ــاش کردن ــزه ت ــا انگی مســلح ب
ــا  ــه در اینج ــی ن ــک خوب ــیار کم ــت بس دول
بلکــه در همــه حــوادث در کنار مردم هســتند 

ــه امدادرســانی تــاش می کننــد. نســبت ب
وی ادامــه داد: از اســتاندار و فرمانــداران تقدیــر 
می کنــم کــه تــاش کــرده و در همــان 
ســاعات اولیه مســائل مــردم را پیگیــری کردند 
کــه امــر امدادرســانی کــه اولویــت اول در ایــن 

مناطــق بــود خــوب انجــام شــده اســت.
وی ادامــه داد: بخــش مهــم بعــدی ایــن اســت 
ــه  ــه اینک ــبت ب ــود نس ــی ش ــه پیش بین ک
ــته  ــزوالت داش ــارش ن ــت ب ــن اس ــم ممک ه
ــذا الزم  ــود، ل ــگیری ش ــم پیش ــیم و ه باش
ــرای حفــظ وضعیــت  اســت ســیل بندهایی ب
کشــاورزی مــردم و شــهرهایی کــه در مســیر 

ــد ســریع انجــام شــود. ــد بای ــرار دارن ق
آیــت اهلل رئیســی گفــت: نســبت بــه مردمــی 
کــه منــازل آنهــا دچــار آبگرفتگــی شــده برای 
ــد  ــا بای ــدام شــده ام ــا اق ــع مشــکات آنه رف
لــوازم منــزل آنهــا تهیــه شــود و ظــرف ده روز 
آینــده انشــاءاهلل تمــام لــوازم مــورد نیــاز مــردم 

آســیب دیــده تهیــه شــود، همچنیــن نســبت بــه 
آنهایــی کــه احشــام آنهــا از بیــن رفته بــرای اینکه 
دامــداران دچار مشــکل نشــوند احشــام مــورد نیاز 
خریــداری و در اختیــار آنهــا قــرار می گیــرد و ظرف 
ده روز آینــده بایــد بــه صــورت ســریع انجــام شــود 
کــه مــردم احســاس نکنند مشــکل ادامه دار اســت.

وی بــا بیــان اینکــه کارهایــی کــه در میــان مــدت 
ــزداری و  ــا انجــام شــود مســئله آبخی ــد حتم بای
آبخــوان داری اســت کــه بســیار مهــم اســت، بیــان 
کــرد: کار بلنــد مدتــی کــه در منطقــه جیرفــت 
بایــد انجــام شــود مســئله ســیل بند معــروف بــه 
ســیل بند جیرفــت اســت کــه یــک آغــاز بــوده و 

چنــد کیلومتــری انجــام شــده اســت.
ــام کار  ــرای اتم ــیل بند ب ــن س ــه داد: ای وی ادام
نیازمنــد تخصیــص اعتبــارات دولــت اســت و اگــر 
دنبــال شــود از کارهــای بســیار خــوب اســت کــه 
قــرارگاه ســازندگی بتوانــد کار را دنبــال کنــد هــم 
از درآمدهــای معــادن اســتان و هــم دولــت بتوانــد 
ــک  ــا ی ــن کار ب ــد و ای ــاص ده ــه ای اختص بودج

حرکــت جهــادی بــه ســامان برســد.
رئیــس جمهــور اظهار داشــت: قــرارگاه ســازندگی 
کارهــای خوبــی در کشــور انجــام داده و اینجــا هم 
حتمــا بایــد بتوانــد بــه عنــوان اینکــه منطقــه از 
خطــر ســیاب حفــظ شــود، انجــام دهــد و ایــن 
اتفــاق اخیــر آخریــن اتفاق نیســت و اگــر وضعیت 

متفــاوت باشــد بــاز هــم تکــرار خواهــد شــد.
 وی بــا تأکیــد بــر اینکــه مــردم احســاس آنهــا این 
اســت که مســئوالن کنارشــان هســتند، بیان کرد: 
ســیل اول کــه در ایــن منطقــه اتفــاق افتــاد عاوه 
بــر مســئوالن اســتان و نیروهــای مســلح، معــاون 
اول رئیــس جمهــور و وزیــر کشــور نیز سرکشــی و 
پیگیــری کــرد و مصوبــات خوبــی هم داشــتند اما 

بــه نظــر مــن کفایــت نمی کنــد.
ــردان در  ــرد: دولتم ــح ک ــی تصری ــت اهلل رئیس آی
بخش هــای مختلــف بایــد در کنــار مــردم باشــند 
نــه در ایــن حادثــه بلکــه در تمــام حــوادث و ایــن 
احســاس کــه دولــت در کنــار مــردم اســت بایــد 

همچنــان بــرای رفع مشــکات مــردم و گره گشــایی 
از کار مــردم ادامــه داشــته باشــد.

رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه هــر مشــکلی را بــا 
ــرد،  ــل ک ــود ح ــردم می ش ــارکت م ــور و مش حض
گفت: این ســفر، ســفر اســتانی نیســت و بــه صورت 
دفعــی به خاطــر ســیل اتفــاق افتــاد انشــاءاهلل ســفر 
اســتانی بــه کرمــان خواهــم داشــت و مناطقــی کــه 
نتوانســتم حضــور پیــدا کنم، حضــور پیدا مــی  کنم.

وی گفــت: بــه برخــی از مناطــق رفتیم و در ماشــین 
ــه  ــود کــه ب یــک جلســه شــورای تامیــن ســیار ب
گزارشــات دوســتان توجــه می کردیــم و هــم مناطق 
را بازدیــد کردیــم و در نظــر داشــتم مناطقــی را بروم 
امــا بــه دلیــل وضعیــت آب و هوایــی گفتنــد کــه 
بــه آینــده موکــول شــود و در آینــده مناطقــی کــه 
ــم انشــاهلل در ســفر  ــن ســفر بروی نتوانســتیم در ای

اســتانی تــدارک ســفر خواهیــم داشــتیم.
آیــت اهلل رئیســی بــا بیــان اینکــه از همیــن جــا بــه 
مــردم اســتان کرمــان و در جنوب و شــرق و ... ســام 
ــن  ــا همی ــرد:  انشــاءهلل ب ــم، خاطرنشــان ک می کن
روحیــه انقابــی و باصفایــی کــه مــردم ایــن منطقه 
دارنــد کــه همــواره نســبت بــه انقــاب و ارزش هــای 
انقابــی روحیــه حســاس داشــتند و روحیــه 
بســیجی داشــتند باقــی بمانــد. و بایــد بــه شــرایط 
ــه  ــزات در منطق ــه تجهی اطمینان بخشــی در زمین
جنــوب کرمــان برســیم تــا شــرایط تغییــر کنــد و 
مــا بایــد در دولــت مطــرح کنیــم و شــهرداری های 

مناطــق را تجهیــز کنیــم.

ــی  ــیه ،برخ ــه روس ــور ب ــس جمه ــفر رئی ــا س *ب
سیاســتمداران مــا متأســفانه روســیه را بــه »روســیه 
تزارهــا« و »روســیه شــوروی« می شناســند و حاضــر 
ــه حافظــه تاریخــی خــود  ــی ب ــک تکان نیســتند ی
ــی  ــس از فروپاش ــیه را پ ــوالت روس ــد و تح بدهن
ــد،  ــرار دهن ــنجش ق ــی و س ــورد ارزیاب ــوروی م ش
به ویــژه روســیه ای کــه بــا پوتیــن وارد هــزاره ســوم 
شــد.                                        7۱----9۱33

ــم  ــدان معل ــک می ــه ترافی ــه ب ــا توج ــام ب *باس
مخصوصــا از ســاعت ۱۱تــا یــک بعــداز ظهرپرحجم 
اســت پلیــس هــم بــرای هدایــت خودروهــا نیســت 
ضــرورت نصــب چــراغ یــا تبدیل کــردن ایــن میدان 
بــه چهــارراه دردســتور کار شــورا و شــهرداری و 
شــورای ترافیک قــرار بگیرد ممنــون    ۲۶----9۱34
*دولــت رئیســی در عمــر 4 ماهــه خــود بــه انــدازه 
4 ســال دیپلماســی خارجــی را جلــو بــرده اســت که 
کارکــرد آن را در تســهیل روابــط بــا همســایگان و بــا 
قــدرت هــای بــزرگ منطقــه ای و جهانــی و بهبــود 
نســبی اوضــاع اقتصــادی کشــور می شــود دیــد. مــا 
ــم  ــول آن را ه ــیم پ ــت می فروش ــم نف ــون داری اکن
می آوریــم ایــن در حالــی اســت کــه FATF هســت، 
تحریم هــای ظالمانــه هم هســت.حاال قســم حضرت 
عبــاس دولــت قبــل قبــول کنیم کــه میگفــت بدون 
ــی  ــن الملل ــط بی ــادی ورواب ــود کاراقتص fatf نمیش
داشــت یــا کارهــای فعلــی را ؟          ۶0----9۱3۲

*باســام ایــن جوبهــای آب دوطــرف خیابــان 
ــیاب  ــدم س ــع آب وع ــوذ و تجمی ــرای نف ــه ب ک
ــود در  ــر میش ــهرداری حف ــط ش ــا توس درخیابانه
ــرای  ــد ب ــی اینکارنمــی توان ــاه مــدت مفیــد ول کوت
همیشــه ماندگارشــودچون همیــن اب به زیر ســطح 
اســفالت نفود و باعت شکســتن و فرونشســت خیابان 
ومخصوصــا پیــاده روهــا میشــودلذا ضــرورت برنامــه 
ریــزی بــرای فاضــاب شــهر یــا ســرمایه شــرکتهای 
فــوالدی بایــد دردســتور کار شــورای شــهر وشــورا ی 
تامیــن قــرار بگیــرد در شهرســتان زرند درحــال اقدام 
توســط فوالدزرنــد اســت و اب حاصــل از ان را بــرای 
مصرف شــرکت اســتفاده مــی کنــد    99----9۱3۲

*کاشــکی یک مســئولی بــه این بانکها هشــدارمیداد 
اینقــدر مــردم را معطــل وتونوبــت نگذارنــد وام 
ــه  ــاس ب ــرایط حس ــن ش ــان را درای ــهیات ان وتس
ــه  ــا کمتریــن آمــد ورفــت ب کوتاهتریــن مــدت و ب
مــردم ارائــه دهنــد خــدا را خــوش نمیاد کــه چندین 
روز معطلــی و ایرادهــای بــه اصطاح قانونــی وحضور 
ــک و...                    40----9033 ــن دربان ضامنی

ــاری و  ــد ام ــتان بیاین ــئولین شهرس ــام مس *باس
کارهــای که برای کاســتن آســیبهای اجتماعی انجام 
دادنــد بگوینــد فقط صحبــت از آســیبهای اجتماعی 
میشــود ولــی جلساتشــان خروجــی نــدارد و باعــث 
کاهــش هــم نشــده انــد چــون تصمیمــات میدانــی 
ــت                            0۶----9۱۲۲ ــی نیس و عمل

 آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت :

نایــب رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس 
ــازمان  ــران س ــت: مدی ــامی گف ــورای اس ش
بــورس بــه جــای فرافکنــی در حــوزه مســائل 
بازارســرمایه بایــد بــا برنامــه ریــزی صحیــح و 
ــردم حراســت و  ــع از ســرمایه های م ــه موق ب

حفاظــت کننــد.
ــردم  ــده م ــری نماین شــهباز حســن پوربیگل
ســیرجان و بردســیر و رییــس مجمــع 
نماینــدگان اســتان کرمان در مجلس شــورای 
اســامی در گفت وگــو بــا خبرنــگار خبرگزاری 
خانــه ملــت، بــا اشــاره بــه لــزوم رســیدگی به 
وضعیــت بازار ســرمایه گفـــت: تعیین تکلیف 
ــات  ــی از مطالب ــرمایه یک ــازار س ــت ب وضعی
ــوده و نماینــدگان مجلــس  ــردم ب اساســی م
شــورای اســامی وظیفه پیگیری درخواســت 
ــئوالن  ــا را از مس ــه آنه ــردم و مطالب ــای م ه
ــرمایه  ــازار س ــائل ب ــوص مس ــد. در خص دارن
هــم بنــده در جلســه کمیســیون اقتصــادی 
ــاد و  ــر اقتص ــور وزی ــا حض ــه ب ــس ک مجل
ــان  ــورس برگــزار شــد، بی رئیــس ســازمان ب
کــردم کــه مســئوالن بایــد بــه دنبــال جبران 
خســارت های وارد شــده بــه مــردم در بــورس 
باشــند و بــی تردیــد یــک راه آن ایجــاد ثبــات 

ــازار ســرمایه اســت. در ب

نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلــس، 
عنــوان کــرد: مدیــران ســازمان بــورس بــه جــای 
فرافکنــی در حــوزه مســائل بازارســرمایه بایــد بــا 
برنامــه ریــزی صحیــح و به موقــع از ســرمایه های 
مــردم حراســت و حفاظــت کنند. از طرفــی باالتر 
ــوی  ــای معن ــادی، ســرمایه ه از ســرمایه های م
یعنــی اعتمــاد مــردم اســت. لــذا تیــم اقتصــادی 
دولــت بایــد بــا برنامــه ریــزی صحیــح و اصولــی 
ــع خدشــه دار شــدن اعتمــاد مــردم شــده و  مان
همچنیــن بــرای افزایــش این ســرمایه ارزشــمند 
تــاش کننــد. کمــا اینکــه رئیــس قــوه قضاییــه 
ــا  ــت ب ــس دول ــت خــود و رئی ــات مثب ــا اقدام ب
ســفرهای اســتانی گام هــای خوبــی بــرای جلب 
اعتمــاد مــردم برداشــته انــد امــا ایــن مســیر باید 

تــداوم پیــدا کنــد.
ایــن نماینــده مــردم در مجلس شــورای اســامی 
ــرفت  ــی از پیش ــار خوب ــه اخب ــان اینک ــا بی ب
ــوان  ــود عن ــنیده می ش ــته ای ش ــرات هس مذاک
کــرد: در حــال حاضــر قیمت نفــت افزایــش پیدا 
کــرده و پیــش بینــی می شــود ســال آینــده تــا 
۱.5 میلیــون بشــکه نفــت بفروشــیم لذا بــا توجه 
بــه ایــن اتفاقــات مثبــت بایــد از بررســی شــتاب 
زده الیحــه بودجــه ۱40۱ پرهیــز شــود. از طرفی 
نبایــد بــه هــر بهانــه ای دســت در جیــب مــردم 

مدیران سازمان بورس به جای فرافکنی به دنبال حفاظت از سرمایه های مردم باشند

ــر افزایــش  شــود، طــی ۲0 ســال گذشــته حداکث
نــرخ مالیــات ۲5 درصــد بــوده اما امســال بــه عنوان 
ــات، ۱۲8  ــرخ مالی ــان، ن ــتان کرم ــرای اس ــال ب مث
درصــد رشــد داشــته اســت. این امــر موجب فــراری 

ــود. ــذاران می ش ــرمایه گ دادن س
نایــب رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلــس عنوان  
کــرد: مــا هــم معتقدیــم کشــور بایــد بــا درآمدهای 
مالیاتــی اداره شــود ، امــا نبایــد ایــن مالیــات هــا از 
تولیــد کننــدگان اخذ شــود. بلکــه باید جلــوی فرار 
هــای مالیاتــی گرفتــه شــود و از افــرادی که فعالیت 
هــای زیرزمینــی دارنــد نیز بــا تدویــن ســاز و کاری 
مناســب مالیــات اخذ کنیــم و از اقدامــات غیرقانونی 

ــود. جلوگیری ش

جزئیات پرداخت وام بدون ضامن/ 
تسهیالت تا 50 میلیون فقط با کرس از 

حقوق وام گیرنده
معــاون وزیــر اقتصــاد جزئیــات پرداخــت وام بــدون ضامن را تشــریح کــرد و گفت: 
در مرحلــه اول شــامل کارکنــان و بازنشســتگان و مســتمری بگیران دســتگا ه های 
ــرکت های  ــی و ش ــر دولت ــی غی ــای عموم ــی، نهاده ــرکت های دولت اجرایی، ش

بــزرگ خصوصــی را شــامل می شــود.
بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اقتصــادی خبرگــزاری فــارس،  ســید عباس حســینی 
معــاون بانــک و بیمــه و شــرکت های دولتــی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در 
مــورد جزئیــات پرداخــت وام خــرد بــدون ضامــن اظهار داشــت: پیرو جلســه ای که 
خدمــت رئیــس جمهــور و نماینــدگان ارشــد بانکــی داشــتیم، بــا توجــه بــه تاکید 
رئیــس جمهــور مبنــی بــر آسان ســازی پرداخــت تســهیالت بــه آحــاد جامعــه روز 
چهارشــنبه بــا مدیــران بانکــی تابــع وزارت اقتصــاد جلســه داشــتیم و محورهــای 

جلســه بــا رئیــس جمهور بررســی شــد.
ــرد  ــت وام خ ــرایط دریاف ــه اول ش ــرد: در مرحل ــالم ک ــر اقتصــاد اع ــاون وزی مع
بــرای شــاغالن، بازنشســتگان، مســتمری بگیران دســتگاه های اجرایــی، اعــم از 
وزارتخانه هــا، ســازمان ها، شــرکت های دولتــی و نهادهــای عمومــی غیردولتــی و 
شــرکت های بــزرگ بخــش خصوصــی کــه از شــعب بانک هــای ذی ربــط حقوق 
پرداخــت می کننــد، در صورتــی کــه در رتبــه اعتبــاری A، B و C باشــند، می تواننــد 

بــدون ضامــن تســهیالت دریافــت کنند.
حســینی افــزود: بخشــنامه و مصوبــات اجرایی شــدن این موضــوع در حــال اجرا و 
ابــالغ اســت. مصوبــات هیــات مدیره هــا اخذ شــده، بــر این اســاس تســهیالت تا 
50 میلیــون تومــان تســهیالت بــدون ضامــن و بــا نامه کســر از حقوق )شــخص 
وام گیرنــده( و همچنیــن از 50 تــا 100 میلیــون تومــان بــدون ضامــن و بــا کســر 
از حقــوق )شــخص وام گیرنــده( بــه همــراه چــک یا ســفته حســب مــورد )امکان 

پرداخــت دارد( بــه بانــک ارائــه می دهنــد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی گفت:

تخفیف مجازات ۱۳۵ مددجوی زنان زندانی
رییــس کل دادگســری و جمعــی از مســوالن قضایــی کرمــان، همزمــان بــا ســالروز والدت 
حــرت زهــرا )س( و روز زن بــا حضــور در زنــدان مرکــزی ایــن اســتان بــه درخواســت های 
۱۳۵ مددجــوی زن ایــن زنــدان رســیدگی و تخفیفــات قانونــی بــرای آزادی و کمــک به آنها 

ــال کردند. اع
بــه گــزارش ایرنــا، ۱۳۵ مددجــوی بنــد نســوان زنــدان کرمــان مشــکالت و درخواســت هــای 
خــود را بــا جمعــی از مســئوالن قضایــی ایــن اســتان و در راس آنهــا رییــس کل دادگســری 

کرمــان مطــرح کردند.
ایــن افــراد کــه بــه دالیــل مختلــف از جملــه بدهــکاری مالــی و غیــره در زندان بــه رس می 
برنــد اکنــون بــا طــرح درخواســت هــای خود شــامل تخفیــف مجــازات و در برخی مــوارد 

آزادی از زنــدان شــدند.
ایــن اقــدام شایســته دادگســری کرمــان در ســالروز والدت دخــت نبــی اکــرم )ص( و روز 
زن موجــب بازگشــن برخــی از بانــوان گرفتــار در بنــد بــه کانــون گــرم خانــواده و تخفیف 

مجــازات آنهــا شــد. 
رییــس کل دادگســری اســتان کرمان در نشســت با مددجویــان زن زندان کرمان گفــت: در 
آســتانه روز زن طــرح دیــدار بــا محکومــان زن زنــدان کرمان اجرایی شــد تــا به میمنت این 
شــب عزیــز، زمینــه آزادی تعــدادی از آنهــا و نیــز ارائــه تخفیــف مجــازات بــه افــراد واجــد 

رشایــط فراهم شــود.
یداللــه موحــد تاکیــد کرد: در این نشســت درخواســت هــای مددجویــان زن زنــدان کرمان 

مطــرح و مــورد رســیدگی قــرار گرفت.
مناینــده عالــی قــوه قضاییه در اســتان کرمــان خطاب به خیــران اظهار داشــت: تعــدادی از 
بانــوان بــه دلیــل ناتوانایــی در پرداخــت بدهی هــای مالــی وارد زندان شــده انــد و با توجه  
بــه اینکــه فرزنــدان آنهــا بدون رسپرســت هســتند و در معرض آســیب های مختلفــی قرار 
دارنــد، جلــب کمــک خیــران بــرای آزادی ایــن افــراد از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت و 

قطعــا اجــر واالیــی خواهد داشــت.


