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فتنه به معنای ابتالء و امتحان و نیز به معنای آزمایش 
برای تعیین ماهیت چیزی است. ولی در اصطالح فتنه 
به آشوب و غوغایی گویند که راه گریز از آن سخت و 
برای برخی محال باشد. یکی از گناهان بزرگ، فتنه گری 
بین مؤمنان است. این معصیت که گاه در محدوده ای 
کوچک چون خانواده و یا در سطح وسیعی از اجتماع 
به وقوع می پیوندد، و فتنه از ترکیب چندین گناه چون 
غیبت، تهمت، دروغ، تجسس، سلب امنیت و... به وجود 

می آید.
اولین ویژگی جامعه ای که دچار فتنه می شود این است 
که افراد آن جامعه، حق و باطل را با اشخاص می سنجند. 
یعنی به جای رجوع به اصول و ارزش ها، مواضع افراد 
را شاخص شناخت حق و باطل قرار می دهند.و فتنه 
گران و برنامه ریزان شرایط و وضعیتی برای یک جامعه 
ایجاد می کنند  که قدرت تشخیص حق از باطل برای 
بخش هایی از مردم  تضعیف شده یا بر اثر غلبه ابهامات 
و تردیدها، جامعه توان تشخیص خود را از دست داده 
باشد؛ مانند شرایطی که در روزهای پس از برگزاری 
انتخابات سال ۸۸ عینیت یافت و با تدبیر رهبری معظم 

انقالب مدیریت شد.
اما دومین ویژگی فتنه ،معارضه برخی افراد درون 
حاکمیت علیه حاکمیت است ، یعنی اینکه به جای 
افراد را شاخص  رجوع به اصول و ارزش ها، مواضع 
شناخت حق و باطل قرار می دهند. و زمانی که در یک 
جامعه، حق را با افراد بسنجند و برخی خودی ها علیه 
حاکمیت شورش کنند، شناخت حق برای عامه مردم 

مشکل خواهد شد.
سومین ویژگی فتنه، لغزش خواص است. و خواص، 
گروه مرجع اجتماعی هستند که جامعه در شرایط ابهام 
و تردید به آنها رجوع می کند. اگر خواص برای اظهار 
حق به صحنه نیایند، جامعه به دلیل بقای فضای ابهام، 

دچار فتنه و پیچیدگیهای خاص آن می شود.
چهارمین ویژگی فتنه، به هم ریختن مرز بین دوست و 
دشمن است. اگر مرز بین دوست و دشمن به هم بریزد، 

شناخت حق و باطل نیز سخت می شود.
پنجمین ویژگی فتنه،  گسترش شبهات میان مردم 
جامعه است که همین موضوع مدیریت و مهار آن را 
دشوار و پیچیده می کند. یعنی اینکه فتنه و جریان 
فتنه گر از بخشی از بدنه مردم ولو اندک، در آغاز 

برخوردار باشد.                      ادامه صفحه5

حضــرت فاطمــه زهــرا )ســام اهلل علیهــا( فرمــود: حضــرت محمد)صلــی اهلل علیــه وآلــه( و علی)علیــه 
الســام (، والدیــن ایــن اّمت هســتند، چنانچــه از آن دو پیــروی کننــد آن هــا را از انحرافات دنیــوی و عذاب 
همیشــگی آخــرت نجــات مــی دهنــد؛ و از نعمــت هــای متنــّوع و وافر بهشــتی بهره مندشــان می ســازند.

استراتژی فعلی فتنه گران 
ناامید سازی اجتماعی 

ماهواره بر سیمرغ سه محموله تحقیقاتی را 
با موفقیت به فضا پرتاب کرد

ساخت پایگاه پرتاب ماهواره به مدار 36 هزار 
کیلومرتی به زودی آغاز می شود

ابراز نگرانی آمریکا از پرتاب موفق سه محموله 
تحقیقاتی توسط ماهواره بر سیمرغ

        صفحه۸
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                                           مرکز آمار اعالم کرد:

رشد 3/3 درصدی اقتصاد بدون 
نفت در تابستان 1400

                          متن نامه شهید حاج قاسم سلیمانی: 
شهید قاسم سلیمانی در نامه ی خود به فرزندش 

از چگونگی انتخاب شغل خود می گوید

         رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات گفت: 

دولت 150 هزار میلیارد تومان برای اشتغال 
در بودجه سال آینده پیشنهاد داد

        صفحه5

مدیرعامل و کارکنان  مجتمع فناوران صنعت بردسیر

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار خانواده و اعضای ستاد بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی:

سلیمانی عزیز، ملی ترین و امتی ترین 
شخصیت ایران و دنیای اسالم بود و هست

حاج قاسم ثابت کرد که می توان ملی ترین و در عین حال امتی ترین بود

جناب سرهنگ حسین  امیری فرمانده محترم سپاه شهرستان بردسیر  جناب سرهنگ حسین  امیری فرمانده محترم سپاه شهرستان بردسیر 

جناب سرهنگ حسین  امیری فرمانده محترم سپاه شهرستان بردسیر جناب سرهنگ حسین  امیری فرمانده محترم سپاه شهرستان بردسیر 

بــا نهایــت تأســف ضایعــه غــم بــار درگذشــت ابــوی  گرامی تــان را خدمــت شــما 
و خانــواده محتــرم تســلیت عــرض نمــوده، از خداونــد متعــال بــرای روح پــاک آن 
مرحــوم علــو درجــات و مغفــرت الهــی و بــرای جنابعالــی وخانــواده محتــرم صبــر 

عظیــم آرزومندیــم.
روابط عمومی شرکت مجتمع جهان فوالد

درگذشــت پــدر گرامیتــان را بــه شــما وســایراعضای  آن بیــت شــریف صمیمانــه 
ــینی  ــی و همنش ــران اله ــت و غف ــوم رحم ــرای آن مرح ــم ب ــی گویی ــلیت م تس
بــا صلحــا و اولیــا و بــرای جنابعالــی و ســایر بــاز مانــدگان گرامــی صبــر جمیــل و 

شــکیبایی را از خداوندمتعــال مســئلت داریــم 

مجمع خیرین سالمت شهرستان بردسیر

احترامادرگذشــت ابــوی بزرگوارتــان را تســلیت عــرض نمــوده  و روح آن مرحــوم 
درایــن ایــام گرانقــدر مرهــون رحمــت آفریدگارقــرار گیــرد. از ایــزد منــان صبر و 

شــکیبایی بــرای شــما و خانــواده محترمتان خواســتاریم.

احترامــا درگذشــت پــدر گرامیتــان رابــه جنابعالی و خانــواده محترم تســلیت عرض 
نمــوده، بــرای آن مرحــوم غفــران الهــی و علــو درجــات، بــرای حضرتعالــی و ســایر 

بازمانــدگان صبــر و اجــر جزیــل از خداونــد متعــال مســئلت می نماییم.

روابط عمومی شرکت صنایع   فوالدمشیز بردسیر

افتتاح 200 طرح اشتغال نیروگاه خورشیدی در بردسیر
تعــداد 200 طرح اشــتغال نیروگاه خورشــیدی مددجویان 
کمیتــه امــداد اســتان کرمــان با حضــور قائم مقــام کمیته 

امداد در شهرســتان بردســیر افتتاح شــد.
ــی  ــان، مصطف ــارس از کرم ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــداد کشــور  در مراســم  ــه ام ــام کمیت ــم مق خاکســار قائ
افتتاح 200 طرح اشــتغال نیروگاه خورشــیدی در بردســیر 
کرمــان اظهــار داشــت: کمیتــه امــداد بــر اســاس وظیفــه 
ذاتــی و ســازمانی خــود توجــه جــدی بــه توانمندســازی 
مددجویــان دارد و حــوزه اشــتغال یکــی از حوزه هــای مهم 

و محــوری ایــن نهــاد اســت.
وی از ایجــاد 170 هــزار شــغل بــرای مددجویــان و 
محرومــان طــی 9 ماهــه امســال توســط ایــن نهــاد خبــر 
ــرای  ــز ب ــوان کــرد: 140 هــزار دوره آموزشــی نی داد و عن
مددجویانــی کــه در تــالش بــرای زندگی آبرومندانــه بودند 
و نیــاز بــه آمــوزش داشــتند طــی ایــن مــدت برگزار شــده 

اســت.
خاکســار بــا تاکید بــر اینکه موضــوع پنل های خورشــیدی 

یکــی از مــوارد جــدی اســت کــه در حــوزه اشــتغالزایی بــرای 
توانمندســازی و خودکفایــی مددجویــان در دســتور کار قــرار 
ــت و  ــن ظرفی ــه ای ــف ک ــتان های مختل ــت: در اس دارد، گف
امــکان وجــود داشــته باشــد طــرح نیروگاه هــای خورشــیدی 

ــود. ــرا می ش اج
ــان  ــتان کرم ــداد اس ــه ام ــرکل کمیت ــی مدی ــی صادق یحی
ــو  ــج کیل ــروگاه پن ــرح نی ــن 200 ط ــاح ای ــا افتت ــت: ب گف
ــای نیروگاهــی  ــداد طرح ه ــی خورشــیدی در اســتان تع وات

ــت. ــش یاف ــرح افزای ــزار ط ــه ه ــتان ب ــان در اس مددجوی
وی بــا بیــان اینکــه کمیتــه امــداد اســتان کرمــان بیشــترین 
طــرح نیروگاه هــای خورشــیدی بــرای مددجویــان را در 
کشــور اجــرا کــرده اســت، افــزود: اجــرای طــرح نیروگاه هــای 
خورشــیدی هــر خانــوار بــه طــور میانگیــن ماهیانــه بیــش از 

ســه میلیــون تومــان درآمدزایــی دارنــد.
وی خاطرنشــان کــرد: پیش بینــی می شــود تــا دو مــاه 
آینــده نیــز 200 طــرح نیــروگاه پنــج کیلــو واتی خورشــیدی 

مددجویــان در اســتان کرمــان افتتــاح و وارد مــدار شــود.

650 سری جهیزیه به زوج های جوان نیازمند استان کرمان اهدا شد
در ایــام ســالگرد شــهادت سیدالشــهدای جبهــه مقاومت شــهید ســلیمانی 
۶50 ســری جهیزیــه بــه زوج هــای جــوان نیازمنــد اســتان کرمــان اهــدا 

شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، در دومیــن روز هفتــه مقاومــت 
و در ایــام دومیــن ســالگرد شــهادت سیدالشــهدای جبهــه مقاومت شــهید 
ســپهبد قاســم ســلیمانی آییــن توزیــع ۶50 ســری جهیزیــه بــا حضــور 
محمدمهــدی زاهــدی نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای 
اســالمی، ســردار حســین معروفــی فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان، 
امیــر غالمعلیــان فرمانــده قــرارگاه منطقــه ای جنــوب شــرق ارتــش، قائــم 
مقــام کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( کشــور، روح اللهــی مدیرکل ســتاد 
اجرایــی فرمــان حضــرت امــام )ره( اســتان کرمــان و تعــدادی از مســئوالن 

اســتانی در مصلــی بــزرگ امــام علــی )ع( کرمــان برگــزار شــد.
ســرهنگ جــواد جاللــی مســئول بســیج ســازندگی ســپاه ثــاراهلل اســتان 
کرمــان در حاشــیه ایــن مراســم در جمــع خبرنــگاران بــا گرامیداشــت یــاد 
و خاطــره شــهید ســلیمانی اظهــار داشــت: در آســتانه دومیــن ســالگرد 
شــهادت ســردار دل هــا آییــن توزیــع ۶50 ســری جهیزیــه بــرای زوج هــای 
نیازمنــد اســتان کرمــان در مصلــی امــام علــی )ع( در حــال برگزاری اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه این ســبدهای جهیزیــه بــا همــکاری و محوریت کمیته 
امــداد امــام خمینــی )ره(، بســیج ســازندگی اســتان و ســتاد اجرایــی فرمــان 
حضــرت امــام )ره( اســتان کرمــان تهیــه شــده گفــت: ایــن ســبدها بعــد از ایــن 
مراســم بــه صــورت خودرویــی بــه دســت زوج هــای نیازمندان اســتان می رســد.
مســئول بســیج ســازندگی ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان عنــوان کــرد: از ســال 
گذشــته تــا امــروز 2 هــزار و ۸00 ســری جهیزیــه در قالــب قــرارگاه امام حســن 
مجتبــی )علیــه الســالم( در اســتان تهیــه و بــه زوج هــای نیازمند اســتان کرمان 

اهــدا شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه امســال در قالــب برنامه هــای هفتــه مقاومــت برنامه هــای 
ــام حســن  ــرارگاه ام ــب ق ــدان در قال ــه نیازمن متعــددی در راســتای کمــک ب
مجتبــی )علیــه الســالم( در حــال انجــام اســت افــزود: در نخســتین روز ایــن 
هفتــه توزیــع 30 هــزار بســته معیشــتی بــه ارزش 15 میلیــارد تومــان بــرای 

ــا را داشــتیم. ــده از کرون ــد و آســیب دی ــه خانواده هــای نیازمن کمــک ب
ــم کاال از  ــا 12 قل ــت ت ــامل هش ــه  ش ــته های جهیزی ــه داد: بس ــی ادام جالل
جملــه یخچــال، اجاق گاز، ماشــین لباسشــویی، فــرش، جــارو برقــی، تلویزیون، 
ــی هــر ســبد 20  ســرویس قابلمــه و ســرویس چینــی اســت کــه ارزش ریال

میلیــون  تومــان اســت 
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بــه گــزارش عصــر بردســیر، بــا حضور 
جمعــی از مســئوالن و مــردم والیــت 
ــم  ــیر مراس ــتان بردس ــدار شهرس م
بزرگداشــت روز نهــم دی ماه در ســالن 
ورزشــی مــوالی متقیــان برگــزار شــد. 
در ایــن مراســم ســرهنگ پاســدار 
علــی دســتوری فرمانــده ناحیــه 
مقاومــت ســپاه ســیرجان بــه عنــوان 
ســخنران مراســم ضمن گرامیداشــت 
نهــم دی مــاه گفــت: طبــق فرمایــش 
حضــرت زهــرا ســام اهلل علیهــا اگــر 
ــش را  ــن اعمال ــه تری ــی خالصان کس
نــزد خــدا بفرســتد خداونــد بهتریــن 
ــد.  ــی کن ــازل م ــر او ن سرنوشــت را ب
وی افــزود: حــاج قاســم در طــول عمر 
خــود دنبــال دیــده شــدن نبــود و می 
گفــت بایــد بــه ایــن بلــوغ برســیم که 
دیده نشــویم و همین اعمــال خالصانه 
ســبب شــد تــا بهتریــن سرنوشــت در 
ــکان و  ــن م ــان و بهتری ــن زم بهتری
بهتریــن شــکل کــه همــان شــهادت 

عزتمنــد اســت برایــش رقــم بخــورد. 
ســرهنگ دســتوری بیــان کــرد: 
ــی  ــور نم ــی تص ــس حت ــچ ک هی
ــا  ــا م ــه 8 ســال ب ــرد کشــوری ک ک
در جنــگ بــود روزی تصویــر ســردار 
مــا بــر فــراز کاخ ریاســت جمهوریش 

ــود.  نصــب ش
ــال  ــع س ــه وقای ــاره ب ــن اش وی ضم
88 گفــت: روز نهــم دی یــوم اهلل 
اســت زیــرا شــکل گیــری ارادت هــا 
ــن روز را  و حرکــت عظیــم مــردم ای
از دیگــر روزهــا متمایــز کــرد و نقطه 

ــخ انقــاب شــد.  عطفــی در تاری
فرمانــده ســپاه ناحیــه  ســیرجان 
فضــای منتهــی بــه روز نهــم دی مــاه 
ــزاب  ــگ اح ــه جن ــال 88 ب را در س
ــن و  ــت: منافقی ــرد و گف ــبیه ک تش
ســلطنت طلــب هــا از یــک طــرف، 
آمریــکا و اســرائیل از طــرف دیگــر و 
همــه مخالفان نظام اســامی دســت 
بــه دســت هــم داده بودند بــرای زدن 

ــه  ــی ک ــای انقاب ــاب و ارزش ه انق
ــع از  ــن روز مان ــردم در ای ــرت م بصی
رســیدن آنهــا بــه اهــداف شومشــان 

شــد. 
وی تصریــح کــرد: راه بــرون رفــت از 
فتنــه هــا بصیــرت اســت و دشــمنان 
تمــام تــاش خــود را انجــام دادنــد تا 
بــا فتنــه و آشــوب مانع انتشــار تفکر 
انقابــی در ایــران شــوند اما امــروز به 
برکــت حــاج قاســم تفکــر انقابی نه 
تنهــا در منطقــه کــه به همــه جهان 

بصیرت مردم در روز نهم دی ماه ،مانع  رسیدن دشمنان  به اهداف شوم شان شد

حجــت االســام علــی اکبــر کرمانــی د ر خطبــه هــای  
ــاد و  ــت ی ــن گرامیداش ــه ضم ــن هفت ــه ای ــاز جمع نم
خاطــره ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی گفــت:   
رمــز محبوبیــت حاج قاســم چــه در زمــان زندگــی و چه 
بعــد از شــهادت خدامحــوری و بندگــی خالصانــه بــرای 

خداســت.
وی افــزود: حــاج قاســم محصول ایمــان و عمــل صالح در 
کنــار حرکــت جهــادی اســت و همیــن امــر ســبب شــد 

تــا مــورد تحســین دوســت و دشــمن واقع شــود.
حجــت االســام کرمانــی اظهــار ارادت بــه اهــل بیــت به 
ویــژه حضــرت زهــرا ســام اهلل علیهــا و اطاعــت محــض 
از امــام راحــل و مقــام معظــم رهبــری بــه عنــوان والیــت 
فقیــه را از دیگــر ویژگــی هــای بــارز شــهید ســلیمانی 

برشمرد. 
وی ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهید حســین 
پورجعفــری بیــان کــرد: ایــن شــهید عزیــز بیــش از 30 
ســال در رکاب حــاج قاســم به عنــوان ســرباز و محافظ در 
گمنامــی خدمــت کــرد زیــرا هــدف او رضایــت و بندگی 
خــدا بــود و ایــن انســان هــای وارســته جــزو رویــش های 

انقاب هســتند.
خطیــب جمعــه بردســیر شــهادت حضــرت زهرا ســام 
اهلل علیهــا را تســلیت گفــت و افــزود: مقام معظــم رهبری 
رزق ســال ملــت را در روضــه حضــرت زهــرا مــی گیرند و 

ایــن بیانگــر اهمیت ویــژه ایــام فاطمیه اســت.
وی تاکیــد کــرد: فاطمیــه بســیار مهــم اســت زیــرا ایــام 
رســوایی جنایتــکاران اســت بنابرایــن دعــوت می کنــم از 
همــه شــما ارادتمنــدان بــه حضــرت زهــرا تــا بــا حضــور 
در مراســم عــزاداری ایــام فاطمیــه یک عاشــورای فاطمی 
را در شهرســتان رقم بزنیم و روزی ســال شهرســتان را از 

ایشــان بگیریم. 
حجــت االســام کرمانــی تصریــح کــرد: مکتــب حــاج 
قاســم بایــد الگــوی همــه بــه خصــوص مســئوالن قــرار 
بگیــرد تــا خــدای نکــرده دعــوای سیاســی باعــث غفلت 
آنهــا از معیشــت مردم نشــود زیــرا دود دعواهای سیاســی 
بــه چشــم مــردم مــی رود در حالــی کــه در مکتــب حاج 
قاســم اینگونــه نبــود او فقــط مــرد میــدان نظامــی نبــود 
بلکــه در هــر عرصــه ای که مردم نیــاز داشــتند در میدان 

ــود.  حاضر ب
وی ابــراز کــرد: آمریــکا بــا ترور ســردار ســلیمانی اشــتباه 
ــرا خطــر شــهید ســلیمانی بیشــتر از  بزرگــی کــرد زی
ــم در  ــات و ه ــان حی ــم در زم ــت و او ه ــلیمانی اس س
شــهادتش اســتکبار را شکســت داد بنابرایــن وظیفــه مــا 
ــن  ــب ای ــاد و خاطــره و مکت ــوان ی ــا در حــد ت اســت ت

شــهید عزیــز را زنــده نگهداریــم. 
امــام جمعــه بردســیر تهدیدهــای نظامــی را در حاشــیه 
مذاکــرات بــازی مشــترک رژیــم صهیونیســتی و آمریــکا 
ــراز  ــاج خواهــی و فرصــت خواهــی دانســت و اب ــرای ب ب
کــرد: آنهــا بــا ایــن وقــت کشــی فرصــت را از خودشــان 
مــی گیرنــد زیــرا حتــی در طراحــی بودجه ســال جدید، 
ــا پیــش بینــی ادامــه تحریم هــا بســته شــده  بودجــه ب

اســت.
وی در پایــان از مــردم خواســت تا با انجام واکسیناســیون 
و تزریــق دز ســوم در ریشــه کنــی کرونــا بــا کادر درمــان 

همــکاری کنند.

رمز محبوبیت حاج قاسم 
خدامحوری و بندگی 
خالصانه برای خداست

ــرورش  ــوزش و پ ــر آم ــوی وزی ــی از س ــی حکم ط
ــوزش و  ــرکل آم ــوان مدی ــه عن ــی« ب ــا رضای »رض

ــد. ــوب ش ــان منص ــتان کرم ــرورش اس پ
ــی  ــان، ط ــارس از کرم ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــرورش »رضــا  ــر آمــوزش و پ حکمــی از ســوی وزی
ــرورش  ــرکل آمــوزش و پ ــه عنــوان مدی رضایــی« ب
ــا  ــی ب ــی آیین ــد، ط ــوب ش ــان منص ــتان کرم اس
حضــور مشــاور وزیــر آمــوزش و پــرورش از خدمــات 
احمــد اسکندری نســب مدیــرکل ســابق آمــوزش و 
پــرورش کرمــان تجلیــل و مدیــرکل جدیــد معرفــی 

شــد.
رضایــی مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمان 
ــم و  ــام تعلی ــرورش و نظ ــوزش و پ ــه آم ــه ب توج
ــرای توســعه  تربیــت را مهمتریــن ســرمایه گذاری ب
و پیشــرفت کشــور دانســت و خواســتار همــکاری و 
ــا  ــی ب ــر دولت ــی و غی ــای دولت ــل همــه نهاده تعام

ــرورش اســتان شــد. آمــوزش و پ
ــه مــدارس و مدرســه  ــا بیــان اینکــه توجــه ب وی ب
محــوری ضرورتــی انــکار ناپذیــر در راســتای تحقــق 
ــا  ــرورش ب ــوزش و پ ــزود: آم ــت، اف ــم اس ــن مه ای
ــد  ــده دارد، نیازمن ــه برعه ــالتی ک ــه رس ــه ب توج

برنامه ریــزی اصولــی و اساســی اســت.
کرمــان  اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  مدیــرکل 
خاطرنشــان کــرد: توجــه بــه اســناد بــاال دســتی بــه 
ویــژه ســند تحــول بنیادیــن الزمــه ارتقــا کیفیــت 
تربیــت  و  پرورشــی  و  آموزشــی  فعالیت هــای 

انســان های ماننــد شــهید ســلیمانی اســت
الزم بذکــر اســت مدیــرکل جدیــد آمــوزش و 
ــت و  ــهید اس ــرادر دوش ــان ب ــتان کرم ــرورش اس پ
ســابقه مدیریــت منطقــه چتــرود و ناحیــه 2 کرمــان 
را برعهــده داشــته اســت و قبــل از انتصــاب مســئول 
ــتان  ــان دراس ــورای نگهب ــارت ش ــات نظ ــر هی دفت

ــت بوده اس

مدیرکل آموزش و پرورش 
کرمان منصوب شد

رئیــس کمیســیون برنامــه، بودجه 
و محاســبات مجلــس شــورای 
اســامی گفــت: دولــت ۱۵0 هــزار 
میلیــارد تومان اعتبــار بــرای ایجاد 
اشــتغال جوانــان در بودجــه ســال 
آینــده کشــور پیشــنهاد داده کــه 
گام بلنــدی در جهت حل مشــکل 

بیــکاری اســت.
حمیدرضــا حاجی بابایــی در آئیــن 
در  نهــم دی مــاه  گرامیداشــت 
مصلــی بیت المقــدس اراک، افــزود: 
عــاوه بــر ایــن، ۱۵0 هــزار میلیارد 
ــهیات  ــل تس ــز از مح ــان نی توم
بانکــی بــه ایــن مهــم اضافــه 
می شــود کــه ســهم هــر اســتان از 
آن دســت کــم، 20 هــزار میلیــارد 

ــود. ــرآورد می ش ــال ب ری
وی ادامــه داد: همچنیــن عملیــات 
ــد  ــون واح ــار میلی ــاخت چه س
مســکن نیز ســال آینده در کشــور 
آغــاز می شــود کــه بــر اســاس آن 
ســه هــزار و ۵00 عنــوان فرصــت 

شــغلی ایجــاد می شــود.

حجت االسالم واملسلمني کرمانی امام جمعه بردسیر :

خطبه های مناز جمعه

دولت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال در بودجه سال آینده پیشنهاد داد
رئیس کمیســیون برنامــه و بودجه 
مجلــس شــورای اســامی اظهــار 
داشــت: امــروز دولتــی زمــام امــور 
را در دســت گرفتــه کــه شــبانه روز 
بــرای بهبود شــرایط کشــور تاش 
می کنــد و بایــد بــا تمــام وجــود از 
ــرد چــرا  ــت ک ــت حمای ــن دول ای
کــه ایــن اقــدام بــه مثابــه حمایت 

از نظــام اســت.
حاجــی بابایــی بیان کــرد: مجلس 
ــوه  ــت و ق ــامی، دول ــورای اس ش
قضائیــه در ســایه هدایت هــای 
حکیمانــه رهبــر معظــم انقــاب، 
تمــام تــاش خــود را بــرای بهبود 
شــرایط اقتصــادی کشــور بــه 
ــه  ــی ک ــا تمهیدات ــه و ب کار گرفت
دولــت در بودجــه بــه کار گرفتــه، 
بــدون شــک ســال آینــده شــرایط 
معیشــتی و اقتصــادی مــردم بهتر 

خواهــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه نقــد منصفانه 
ــاوت بســیاری  ــیاه نمایی تف ــا س ب
دارد، اضافــه کــرد: مــردم می توانند 

دولــت، مجلــس و قوه قضائیــه را نقد 
کننــد امــا بایــد توجه داشــت کــه در 
این مســیر آســیبی بــه اســاس نظام 

اســامی وارد نشــود.
رئیــس کمیســیون برنامــه، بودجــه و 
محاســبات مجلس شــورای اســامی 
گفــت: اگــر چــه امــروز مــردم ایــران 
درگیــر مشــکات اقتصــادی اســت، 
امــا بــا قــدرت پــای نظــام و رهبــری 
واالی  آرمان هــای  از  و  ایســتاده اند 

ــد. ــت می کنن ــود صیان خ
حاجــی بابایی افزود: کشــور مــا امروز 
ــادی  ــاب اقتص ــکل حب ــر مش درگی
شــده و آمریــکای جنایتــکار مقابل ما 
معبــر ایجــاد کــرده اما بــا وجــود این 
مردم نجیــب و بــا اراده هــای پوالدین 
ایــن  از  بــدون شــک بــه زودی 
مســیر عبــور کــرده و گشــایش های 

اقتصــادی ایجــاد می شــود.
ــران آنچنــان  وی ادامــه داد: مــردم ای
دلبســته انقــاب و نظــام خــود 
ــردار  ــرایطی س ــه در ش ــتند ک هس
حــاج قاســم ســلیمانی با خــون خود 

2۸ دوچرخه سوار مسیر مازندران 
با طی مسافت ۱2۰۰ کیلومتری تا 
مزار سردار دل ها را رکاب زدند 

28 دوچرخــه ســوار بــا رکاب زدن مســیر یکهــزار و 200 
کیلومتــری مازنــدران تــا کرمــان، همزمــان بــا دومیــن 
ســالگرد شــهادت ســپهبد شــهید حاج قاســم سلیمانی 
و هفتــه مقاومــت روز سه شــنبه بــه گلــزار ســردار دل ها 

رسیدند.
مســئول تربیت بدنــی ســپاه کربا اســتان مازنــدران در 
جریــان حضــور ایــن دوچرخه ســواران در گلزار شــهدای 
کرمــان بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت: ایــن حرکــت نمادین 
ورزشــی باهــدف پاسداشــت مقــام شــامخ ســردار دل ها، 
ادای دیــن بــه ایــن شــهید و ســایر شــهیدان واالمقــام 
بــا همــکاری ســپاه و هیــات دوچرخه ســواری مازنــدران 

برنامــه ریــزی و اجــرا شــد.
ســرهنگ کاظــم غفارپــور اظهارداشــت: 28 دوچرخــه 
ــدران در ایــن  ســوار از شــهرهای مختلــف اســتان مازن
حرکــت نمادیــن مســیر یکهــزار و 200 کیلومتــری تــا 
کرمــان را بــه عشــق ســردار دل هــا رکاب زدنــد و اکنون 

بــه ایــن منطقــه رســیدند.
بــه گفتــه وی ایــن دوچرخــه ســواران چهــار روز پیــش 
ــرده  ــان شــروع ک ــه مقصــد شــهر کرم سفرشــان را ب

بودنــد.
ــاه ســال  ــا شــانزدهم دی  م ــا دهــم ت ــه گــزارش ایرن ب
جــاری همزمــان بــا دومیــن ســالگرد شــهادت ســپهبد 
شــهید حــاج قاســم ســلیمانی بــه نــام هفتــه مقاومــت 
نامگــذاری شــده کــه بنــا براعــام فرمانــده ســپاه ثــاراهلل 
ــن  ــه ای ــه ب ــام ۱۷۱ برنام ــن ای ــان، در ای ــتان کرم اس

ــود. ــزار می ش ــبت برگ مناس

رسهنگ پاسدار علی دستوری در مراسم 9دی ماه در بردسیر گفت:

از ایــن انقــاب دفــاع می کنــد و 
ــرایط  ــخت ترین ش ــردم در س م
دســت از حمایــت نظــام بــر 

نمی دارنــد.
رئیس کمیســیون برنامه، بودجه 
ــورای  ــس ش ــبات مجل و محاس
اســامی گفــت: مــردم ایــران بــا 
ــت و رابطــه،  ــا ران ــه ب ــرادی ک اف
ســرمایه کشــور را به یغمــا بردند 
مشــکل دارنــد نه بــا اصــل نظام، 
ــد تمــام  ــن مســئوالن بای بنابرای
تــاش خــود را بــرای مقابلــه بــا 
فســاد و حل مشــکات معیشتی 

مــردم بــه کار بگیرنــد.

دادســتان عمومــی و انقــاب 
مرکــز اســتان کرمــان اعــام 
کــرد کــه مشــکل ۱8 ســاله 
خــط تولیــد شــرکت قطعــه 
ــم  ــه در ب ــوای محرک ــازی ق س
کــه در گیــرودار مســائل بانکــی 

ــد. ــل ش ــود ح ب
ــل از  ــه نق ــا ب ــزارش ایرن ــه گ ب
دادگســتری  عمومــی  روابــط 
کل اســتان کرمــان، دادخــدا 
ــی و  ــه اجرای ــاالری در جلس س
عملیاتــی رفــع موانــع تولیــد 
قــوای محرکــه و ســایر شــرکت 
ــح  ــم توضی ــاز ب ــای خودروس ه
داد: پــس از 2 جلســه بازدیــد 
ــا  ــم ب ــازی ب ــع خودروس از صنای
رییــس کل دادگســتری اســتان، 
جلســه ســتاد اقتصــاد مقاومتــی 
در این شهرســتان تشــکیل شــد 
و پیگیــری قضایــی امــور باهدف 
ــرکت  ــن ش ــکات ای ــع مش رف

ــد. ــاز ش آغ
وی ادامــه داد: باهــدف حــل 
مشــکل ایــن واحــد تولیــدی 
ــاره توقیــف ۱8 ســاله خــط  درب
ــودرو  ــات خ ــواع قطع ــد ان تولی
توســط سیســتم بانکــی، بــا 
ــک  ــران ارشــد بان همراهــی مدی
مربوطــه، راهــکار مناســب بــرون 
رفــت از مشــکل تدبیــر و چــاره 

ــد. ــی ش اندیش
ــرد:  ــان ک ــان بی ــتان کرم دادس
دســتگاه قضایــی بــا بهــره گیری 
از ابزارهــای قانونــی خــود تــاش 
مــی کنــد ضمــن رعایــت حقوق 
بانکــی و بیمــه ای، زمینه توســعه 

صــادر شــده اســت. 
وی در پایــان گفــت:  امــروز در بیــخ 
عــزاداری  مراســم  ســفید  گوشــکاخ 
سیدالشــهدا برگــزار مــی شــود و تفکــر 
ــای  ــه نیروه ــی ب ــان قدرت ــی چن انقاب
مقاومــت داده اســت کــه اســرائیل تــوان 
مقابلــه بــا یــک گــروه کوچــک مقاومــت 
را نــدارد و امــروز مــا در اوج عــزت و 
دشــمنانمان در حضیــض ذلت هســتند، 
بنابرایــن بایــد بــا تمام تــوان پای نظــام و 

ــتیم. ــی بایس ــای انقاب ارزش ه

گره کور ۱۸ ساله تولید قطعات خودرو در کرمان گشوده شد

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی گفت: 

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان اعالم کرد:

اشــتغال فراهــم و موانــع موجــود 
ــته  ــز برداش ــد نی ــیر تولی در مس

شــود.
وی خاطرنشــان کــرد: توقیــف 
۱8 ســاله ماشــین آالت خــط 
ــن  ــدن ای ــتهلک ش ــد، مس تولی
خطــوط و اســتفاده نشــدن از 
آنهــا در امــر تولیــد، بــا توجــه بــه 
اینکــه بــرای واردات ایــن ماشــین 
ــادی از کشــور خــارج  آالت ارز زی
ــتفاده  ــون بااس ــم اکن ــده و ه ش
مصادیــق  از  انــد،  رهــا شــده 
بــارز تضییــع امــوال بیــت المــال 

ــود. ــی ش ــوب م محس
ســاالری گفــت: لــذا بــرای بــرون 
رفــت از ایــن معضــل مقــرر شــد 
ــک، خــط  ــوق بان ــت حق ــا رعای ب
ــن  ــا ای ــدازی شــود ت تولیــد راه ان
ــتفاده  ــی بااس ــای مل ــرمایه ه س
باقــی نمانــد و در امــر تولیــد، 
ــه  ــاز کشــور ب ــع نی اشــتغال و رف
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــات، م قطع

ــرد. گی
ــار  ــف انب ــن تکلی ــرورت تعیی ض
ــقف ــط غیرمس ــات در محی قطع
ــه  ــه ب ــان در ادام ــتان کرم دادس
و  قضایــی  نهادهــای  دغدغــه 
ــات  ــار قطع ــاره انب ــی درب نظارت
ــقف،  ــط غیرمس ــودرو در محی خ
مســتهلک شــدن ایــن قطعــات و 
تعییــن تکلیــف نشــدن ایــن اقام 
کــه ارز زیــادی صــرف واردات 
آنهــا شــده و اکنــون در حــال 
ــز  ــتند نی ــدن هس ــتهلک ش مس
اشــاره و تاکیــد کــرد: دادســتانی 
ــوق  ــظ حق ــه حف ــان از جنب کرم

بیــت المــال، صرفه جویــی ارزی 
و کمــک بــه اقتصــاد کشــور بــه 
ــن  ــف ای ــن تکلی ــوع تعیی موض

ــت. ــرده اس ــه ورود ک محمول
وی یــادآور شــد: در ســال هــای 
ــه  ــه ب ــن جلس ــته چندی گذش
منظــور تعییــن تکلیــف ماشــین 
آالت توقیفــی و قطعــات خــودرو 
ــزار شــده  در ســطح کشــور برگ
امــا نتیجــه مطلــوب حاصــل 
بناچــار  رو  ایــن  از  نشــده، 
قالــب  در  کرمــان  دادســتانی 
ســتاد اســتانی اجــرای کلــی 
سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتی 
و بــه منظــور جلوگیــری از اتاف 
ســرمایه هــای ملــی  بــه موضوع 
ورود کــرده و مقــرر شــد از هفته 
آینــده عملیــات نصــب ماشــین 
ــن  ــد ای ــد تولی ــط جدی آالت خ
آغــاز  خودروســازی  کارخانــه 
واردات  از  را  کشــور  و  شــود 
برخــی اقــام و قطعــات خــودرو 

ــازد. ــاز س ــی نی ب
دادســتان عمومــی و انقــاب 
مرکــز اســتان کرمــان بــه کمبود 
این قطعــات در بازار و  مشــکات 
ــا  ــه آنه ــی ب ــردم در دسترس م
ــا  ــرد: ب ــان ک ــاره و بی ــز اش نی
ــات  ــن قطع ــف ای ــن تکلی تعیی
ضمــن تامیــن نیــاز بــازار و 
ــور  ــردم، کش ــکات م ــع مش رف
ــرای  ــارات ارزی ب ــرف اعتب از ص
خریــد مجــدد و واردات آنهــا بــی 

ــود. ــد ب ــاز خواه نی
ســاالری در ادامــه بــه مشــکات 
و  اشــاره  نیــز  تحریمــی 

خاطرنشــان کــرد: ایــن قطعــات 
بایــد در ســریع تریــن زمــان 
ــود  ــف ش ــن تکلی ــن تعیی ممک
ــدگان  ــاز دارن ــع نی ــرای رف و ب
خودروهــا بــه قطعــه و رفــع 
در  قطعــات  ایــن  کمبــود 
قــرار  متقاضیــان  دســترس 
گیــرد؛ اگــر ایــن اقدامــات انجــام 
نمــی شــد نیــاز بــود کشــور این 
اقــام را بــا دور زدن تحریــم هــا 
ــه کشــور  و صــرف مجــدد ارز ب

وارد کنــد.
وی ضمن تشــکر از همــه نهادها 
ــل  ــرای ح ــه ب ــئوالنی ک و مس
ایــن مشــکل همــکاری داشــتند 
یــادآور شــد: در شــرایط کنونــی 
کــه واردات  قطعــه بــه کشــور با 
ــه روســت،  ــی روب دشــواری های
ــزی شــد  ــه ری ــه نحــوی برنام ب
کــه ضمن پاســخگویی مناســب 
بــه مطالبــات مردمــی، از صــرف 
مجــدد  ارزی  هــای  هزینــه 
درکشــور جلوگیــری شــود و بــا 
پرداخــت حقــوق و عــوارض، 
ــه  ــار خزان ــز در اختی ــی نی وجه

ــرار گیــرد. ــت ق دول

 ستاد کرونا هنوز برای واکسن زیر 
۱۲ ساله ها به نتیجه نرسیده است

بــه گــزارش ایرنــا بهــرام عیــن اللهــی در 
فیلــم ســلیمان  آییــن جشــنواره  حاشــیه 
ســامت در جمــع خبرنــگاران افــزود: وضعیــت 
واکسیناســیون افــراد زیــر ۱2 ســال در ســتاد 
ملــی کرونــا در دســت بررســی اســت کــه اگــر 
مطالعــات آن بــه نتیجــه برســد اعــام خواهــد 

شــد.
وی همچنیــن اظهارداشــت: ســه مــاه پــس از 
ُدز دوم، بایســتی دز ســوم واکسیناســیون کرونا 
انجــام شــود لــذا بــا توجــه بــه اینکــه ســرعت 
ــاه  ــان م ــر و آب ــتر در مه ــیون بیش واکسیناس
ــزان  ــترین می ــه و بیش ــش یافت ــال افزای امس
ــوز  ــتیم، هن ــا داش ــن ماه ه ــات را در ای تزریق
فرصــت داریــم کــه ایــن اقــدام صــورت گیــرد. 
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا 
بیــان اینکــه آمــار واکسیناســیون در هــر هفته 
بــه بیــش از هشــت میلیــون دز رســیده گفــت: 
وضعیــت کنونــی اســتان کرمــان در مقابلــه بــا 

ــود. ــی می ش ــوب ارزیاب ــا مطل کرون
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سیمای مهدویت در قرآن

 »اعلموا ان اهلل یحیی االرض بعد موتها«
بدانید خداوند زمین را بعد از مرگ آن زنده می کند. در آیات 
قبل از این آیه سخن از غفلت وبی خبریست وبا طرح یک 
سوال )بعد از ذکر آن همه انذارهای کوبنده وهشدارهای 
بیدادگر در آیات گذشته وبیان سرنوشت دردناک منافقان 
وکافران در قیامت می فرماید: آیا وقت آن نرسیده است که 
دلهای افراد با ایمان در برابر ذکر خدا وآنچه از حق نازل 
گشته خاشع گردد واز غفلت وبی خبر وقساوت دل دور 

ماند.
واز آنجا که زنده شدن قلبهای مرده با ذکر الهی وپیدا 
کردن حیات معنوی در پرتو خشوع وخضوع در مقابل 
قرآن شباهت زیادی به زنده شدن زمینهای مرده به برکت 
قطرات حیات بخش باران دارد. در آیه ی مورد بحث می 
فرماید: بدانید که خداوند زمین را بعد از مرگ آن زنده می 
کند. در حقیقت این آیه هم اشاره ایست به زنده شدن 
زمینهای مرده به وسیله باران وهم زنده شدن دلهای مرده 
به وسیله ذکر خدا وقرآن که از آسمان وحی بر قلب پاک 
محمد )صلی اهلل علیه وآله وسلّم( نازل شده است. ولذا در 
روایات واخبار در تفسیر این آیه از زبان امام صادق )علیه 
السالم( می خوانیم که فرمود: )العدل بعد الجور( یعنی 
منظور زنده شدن زمین به وسیله عدالت است بعد از آنکه 

با جور مرده باشد
 در حدیث دیگری امام باقر )علیه السالم( در تفسیر این آیه 
می فرماید: )اعلموا ان اهلل یحیی االرض بعد موتها( یعنی 
یحیی اهلل تعالی بالقائم بعد موتها. )یعنی بموتها(، کفر اهلها 
والکافر میت. می فرماید: منظور آیه این است که: خداوند 
زمین را به وسیله حضرت مهدی زنده می کند. بعد از آنکه 
مرده باشد ومنظور از مردن زمین کفر اهل زمین است 
وکافر مرده است. در روایتی دیگر امام موسی بن جعفر 
)علیه السالم( در تفسیر این آیه می فرماید: فان اهلل یحیی 
القلوب المیتة بنور الحکمة کما یحیی االرض المیتة بوابل 
المطر. منظور این است که خداوند دلهای مرده را به نور 
حکمت زنده می کند، همان گونه که زمینهای مرده را با 

بارانهای پر برکت زنده می سازد
(. اعلموا ان  . عن ابی جعفر )علیه السالم( فی قوله )عزَّ وجلَّ
اهلل یحیی االرض بعد موتها. یعنی بموتها کفر اهلها، والکافر 
میت فیحیها اهلل باالقائم )علیه السالم( فیعدل فیها، فیحیی 
االرض ویحیی اهلها بعد موتهم. امام باقر )علیه السالم( راجع 
به این آیه می فرماید: منظور از مردن زمین. کفر ورزیدن 
اهل آن است وکافر مرده است پس خداوند آن را به ظهور 
حضرت قائم )علیه السالم( زنده خواهد کرد یعنی در زمین 
عدالت را بر قرار می سازد. پس زمین را زنده می سازد واهل 

زمین را پس از مرگشان زنده می نماید.

 آیه 196 سوره آل عمران:
مبادا رفت و آمد )جنب و جوش( کافران در شهرها تو را 

دستخوش فریب کند.
1- شأن نزول آیه شریفه چیست؟

بسیاری از مشرکان مکه تجارت پیشه بودند و از این 
راه ثروت قابل مالحظه ای به دست می آوردند و در ناز 
و نعمت به سر می بردند. همچنین یهودیان مدینه در 
تجارت مهارت داشتند و از سفرهای تجاری خود غالباً با 
سودی سرشار باز می گشتند. در حالی که مسلمانان در 
آن زمان به خاطر شرایط خاص زندگی، از جمله مسأله 
مهاجرت از مکه به مدینه و محاصره اقتصادی از ناحیه 
دشمنان نیرومند، از نظر وضع مادی بسیار در زحمت 
بودند و به سختی زندگی می کردند. مقایسه این دو 
حالت این سؤال را برای بعضی طرح کرده بود که چرا 
افراد بی ایمان این چنین در ناز و نعمت اند، اما افراد با 
ایمان در رنج و عذاب و فقر و پریشانی زندگی می کنند؟ 

آیات فوق نازل شد و به این سؤال پاسخ گفت.
2- مخاطب آیه شریفه کیست؟

رفت و آمد پیروزمندانه کافران در شهرهای مختلف هرگز 
تو را نفریبد، گرچه مخاطب در آیه شخص پیامبر است، 

ولی روشن است که منظور عموم مسلمانان می باشند.
3-  براساس آیه شریفه از چه نوع تحرکات دشمن 

باید هوشیار بود؟
اعزام هیات های سیاسی، اقتصادی، نظامی و تشکیل 
جلسات سری و مصاحبه های چند پهلو از سوی دشمن 

شما را فریفته نسازد.

آیه 197 سوره آل عمران :
)این( کاالی ناچیز )و برخورداری اندکی( است سپس 

جایگاه شان دوزخ است و چه بد قرارگاهی است.
1 - چرا پیروزی ها و طغیان گری ها در آیه شریفه 

به متاع قلیل تعبیر شده است؟
شرط،  و  قید  بی  مادی  درآمدهای  و  ها  پیروزی  این 
پیروزی های زودگذر و اندک اند. بسیاری از پیروزی های 
طغیانگران و ستمکاران ابعاد محدودی دارند. همانطور 
که محرومیت ها و ناراحتی های بسیاری از افراد باایمان 
نیز محدود می باشند. نمونه زنده این موضوع را در وضع 
مسلمانان آغاز اسالم و دشمنان آنها می توانیم مشاهده 
کنیم. حکومت اسالم چون در آن زمان به شکل نهالی 
نوخاسته بود و از طرف دشمنان نیرومندی که همچون 
طوفان بر او می تاختند تهدید می شد، بسیار پر و بال 
بسته بود. به خصوص اینکه مهاجرت مسلمانان مکه آنها 
را که در اقلیت بودند، به کلی از هستی ساقط کرده بودند 
و این وضع، مخصوص آنها نبود، بلکه تمام طرفداران یک 
انقالب بنیادی و روحانی در یک جامعه فاسد، یک دوران 

محرومیت شدید در پیش خواهند داشت.
ولی می دانیم که این وضع زیاد طوالنی نشد حکومت 
اسالم ریشه های محکمی پیدا کرد و شاخه های آن 
نیرومند و قوی شد. سیل ثروت به کشور اسالم سرازیر 
شد و دشمنان سرسخت که در ناز و نعمت بودند به 
خاک سیاه نشستند این همان چیزی است که با جمله  

»متاع قلیل« در آیه به آن اشاره شده است.
بی  افراد  از  جمعی  مادی  های  موفقیت  رمز   -2

ایمان در چیست؟
موفقیت های مادی جمعی از افراد بی ایمان بر اثر این 
است که در جمع آوری ثروت هیچ گونه قید و شرطی 
برای خود قائل نیستند و از هر طریقی خواه مشروع یا 
نامشروع و حتی با مکیدن خون بینوایان برای خود ثروت 
اندوزی می کنند در حالی که مؤمنان برای رعایت اصول 
حق و عدالت محدودیت هایی دارند و باید هم داشته 
باشند بنابراین نمی توان حال این دو را با هم مقایسه 
کرد اینها احساس مسئولیت می کنند در حالی که آنها 
هیچ گونه مسئولیتی برای خود احساس نمی کنند. از 
آنجا که عالم، عالم اختیار و آزادی اراده است، خداوند 
هر دو دسته را آزاد گذاشته تا سرانجام هر یک به نتیجه 

اعمال خود برسند.
3-  ضعف و قوت افراد بی ایمان و افراد با ایمان در 

کسب موفقیت و عدم موفقیت چیست؟
یکی دیگر از علل پیشرفت بعضی از افراد بی ایمان و 
عقب ماندگی جمعی از مؤمنان این است که دسته اول 
در عین نداشتن ایمان گاهی نقاط قوتی دارند که در پرتو 
آن پیروزی های چشم گیری بدست می آورند. دسته 
دوم در عین داشتن ایمان، نقاط ضعفی دارند که موجب 

عقب افتادگی آنان می شود.
مثال افرادی را می شناسیم که در عین بیگانگی از خدا در 
کارهای زندگی جدی، مصمم و دارای پشتکار و استقامت 
و هماهنگی با یکدیگر و آگاهی از وضع زمان هستند. 
این افراد در زندگی مادی مسلما پیروزی هایی به دست 
می آورند و در حقیقت یک سلسله از برنامه های اصیل 
دینی را بدون استناد به دین پیاده می کنند. در مقابل، 
افرادی هستند که پای بند به عقاید مذهبی هستند ولی 
بسیاری از دستورات عملی آن را فراموش کرده اند. آنها 
افرادی بی حال، کم شهامت، فاقد استقامت و پشتکار 
و کامال پراکنده و از هم جدا می باشند. مسلما آنها در 
زندگی مواجه با شکست های پی در پی می شوند. ولی 
این شکست ها به خاطر ایمان نیست، بلکه به خاطر 
ضعف آنهاست. آنها گاهی چنین تصور می کنند که تنها 
با خواندن نماز و گرفتن روزه باید در همه کارها پیروز 
شوند، در حالی که دین یک سلسله برنامه های عملی 
برای پیشرفت در زندگی آورده که فراموش کردن آنها با 

شکست و ناکامی همراه است.
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الیحــه رتبه بنــدی معلمــان بــه 
صــورت کامــل در صحــن علنــی 
مجلــس تصویب شــد؛ بر این اســاس، 
ــیار  ــه آموزش ــج رتب ــر پن ــان ب معلم
معلــم، مربــی معلــم، اســتادیار معلــم، 
دانشــیار معلم و اســتاد معلم تقســیم 

می شــوند.
بــه گــزارش خبرنــگار اجتماعــی 
الیحــه  تســنیم؛  خبرگــزاری 
رتبه بنــدی معلمــان بــه صــورت 
ــس  ــی مجل ــن علن ــل در صح کام

تصویــب شــد.
ــج  ــر پن ــان ب ــن اســاس، معلم ــر ای ب
رتبــه آموزشــیار معلــم، مربــی معلــم، 
ــم و  ــیار معل ــم، دانش ــتادیار معل اس
اســتاد معلــم تقســیم می شــوند؛ 
رتبه بنــدی  مصوبــه  براســاس 
ــرای  ــدی ب ــد رتبه بن ــس، فراین مجل
تمــام معلمــان بــر مبنــای امتیــازات 
ناشــی از دوره هــای ضمــن خدمــت، 
شایســتگی های عمومــی، تخصصی و 
حرفــه ای، عمــل کــرد رقابتــی، دانش 
ـ تربیتــی و پژوهشــی،  تخصصــی 
خالقیــت و نــوآوری، ســنوات تجربــه 
در  تحصیــل  ســنوات  معلمــی، 
دانشــگاه فرهنگیــان و تربیــت دبیــر 
ــی در  ــوابق مدیریت ــهیدرجایی، س ش
ــرورش، آخریــن مــدرک  آمــوزش و پ
تحصیلــی و کســب امتیــازات الزم در 
ــان در یکــی  ــدی معلم نظــام رتبه بن
ــق  ــون و مطاب ــن قان ــای ای از رتبه ه
آیین نامــه اجرایــی قانــون حداکثــر تــا 

ــود. ــال 1400 انجــام می ش ــان س پای
ــتلزم  ــر مس ــای باالت ــب رتبه ه کس
حداقــل 5 ســال خدمــت در هــر یــک 
از رتبه ها و کســب ســایر شــرایط الزم 
ــی  ــه اجرای ــن شــده در آیین نام تعیی

قانــون خواهــد بــود.
دوره خدمــت در هــر رتبــه بــرای 
معلمــان شــاغل در دوره ابتدایــی، 
مــدارس اســتثنایی، مناطق محــروم و 
مــرزی و عشــایری بــه ازای هــر ســال 
خدمــت تمام وقــت در ایــن مناطــق 3 

ــد. ــش می یاب ــاه کاه م
حداقــل ســابقه خدمــت معلمی 
رتبه هــای  کســب  بــرای 
دانشــیار معلــم و اســتاد معلــم 
بــه ترتیــب 15 و 21 ســال اســت.
ــد  ــن موضــوع، محم ــا ای در رابطــه ب
وحیــدی؛ عضــو کمیســیون آمــوزش 
مجلس اظهــار کرد: الیحــه رتبه بندی 
بــا تصویب مجلس به شــورای نگهبان 
ارســال شــد، مــالک اصلــی مجلــس 
ایــن بــود کــه رتبه بنــدی بــر اســاس 
نظــام شایســتگی در محیط هــای 
ــرای  ــته ب ــد، در گذش ــی رخ ده علم
ــان  ــی معلم ــی تحصیالت ــدارج عال م
ماننــد فــوق لیســانس و دکتــرا، 
همتــرازی بــا هیئــت علمی دانشــگاه 
اتفــاق می افتــاد هم اکنــون بــا مصوبــه 
مجلس، نظــام رتبه بندی معلمــان در 
5 رتبــه بــا عناویــن دانشــگاهی اجــرا 

می شــود.
عضو کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 

ــت:  ــالمی گف ــورای اس ــس ش مجل
ــه  ــس، رتب ــه مجل ــاس مصوب براس
ــوان  ــه عن ــران ب ــگاه ته ــی دانش مرب
ــر  ــان مدنظ ــدی معلم ــه رتبه بن پای
قــرار گرفــت و حداقــل دریافتــی 
معلمــان 8 میلیــون و 80 هــزار تومان 

می شــود.
وی بــا طــرح ایــن موضوع کــه برخی 
دانشــگاه  هم اکنــون  می گوینــد 
ــد،  ــتخدام نمی کن ــی اس ــران مرب ته
متذکــر شــد: وزارت علــوم هــر ســال 
ــای  ــای اعض ــوق و مزای ــه حق ابالغی
ــران را  ــگاه ته ــی دانش ــت علم هیئ
ــی در  ــوان مرب ــد و عن ــالم می کن اع
جــداول وزارت علــوم وجــود دارد؛ 
ــه دنبــال ایــن بودیــم،  در مجلــس ب
ــرازان  ــا همت ــان را ب ــای معلم رتبه ه
خــود در دانشــگاه هماهنــگ کنیــم 
امــا دولــت موضــوع محدودیــت مالی 

ــرد. را مطــرح ک
برخــی  کــرد:  مطــرح  وحیــدی 
ــدام  ــان در ک ــه معلم ــند ک می پرس
ــون  ــا چ ــد ام ــرار می گیرن ــه ق رتب
هنــوز آئین نامــه رتبه بنــدی تدویــن 
نشــده اســت بنابرایــن نمی تــوان 

رتبه هــا را مشــخص کــرد.
بــرای  فقــط  رتبه بنــدی 
معلمــان رســمی و پیمانــی

و  آمــوزش  کمیســیون  عضــو 
ــه  ــاره اینک ــس درب ــات مجل تحقیق
ــی و  ــدارس غیردولت ــان م ــا معلم آی
خریــد خدماتــی مشــمول رتبه بندی 

اعالم آخرین جزئیات   رتبه بندی معلمان/ کدام گروه از فرهنگیان رتبه بندی نمی شوند؟!

ــت،  ــه دول ــاس الیح ــت: براس ــوند، گف می ش
ــان اســتخدام  ــرای معلم ــدی ب نظــام رتبه بن
رســمی و پیمانــی آمــوزش و پــرورش اســت.
وی دربــاره رتبه بنــدی نیروهــای اداری متذکر 
شــد: پیشــنهاد کمیســیون آمــوزش ایــن بود 
تمــام نیروهــای اداری آمــوزش و پــرورش 
مشــمول شــوند اما در نهایــت مجلس مصوب 
کــرد کــه رتبه بنــدی مشــمول افــرادی شــود 
کــه بــا حکــم معلمــی در ادارات مشــغول بــه 
هســتند یعنــی همــان مشــموالن آییــن نامه 
230 و افــرادی کــه صرفــاً اداری هســتند 

مشــمول رتبــه بنــدی نمی شــوند.
ــه و  ــازمان برنام ــس س ــت: رئی ــدی گف وحی
ــرای ســال  بودجــه در مجلــس گفــت کــه ب
1400، 12 هــزار و 500 میلیــارد تومــان 
اعتبــار بــرای رتبه بنــدی تأمیــن شــده اســت 
و اگــر شــورای نگهبــان، مصوبــه رتبه بنــدی را 
تأییــد کنــد، رتبه بنــدی بــرای 6 ماهه امســال 
عملیاتــی خواهــد شــد و معلمانــی کــه از 31 
ــه بعــد بازنشســته شــوند،  شــهریور 1400 ب

ــد شــد. ــدی خواهن مشــمول رتبه بن

10000100005588

بانویــی کــه مســیر یک هــزار کیلومتــری مشــهد تــا 
ــاده در  ــای پی ــا پ ــه عشــق حاج قاســم ب کرمــان را ب
حــال پیمــودن بــود، به گلــزار شــهدای کرمان رســید.
ــم  ــان، خان ــارس از کرم ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
جعفریــان کــه مســیر یک هــزار کیلومتری از مشــهد 
ــتانه  ــم و در آس ــق حاج قاس ــه عش ــان را ب ــا کرم ت
دومیــن ســالگرد شــهادت ســردار دل هــا با پــای پیاده 
در حــال پیمــودن بــود  بــه گلــزار شــهدای کرمــان 
رســید و بــر ســر مــزار شــهید ســلیمانی حاضــر شــد.
وی در حاشــیه ایــن حضــور اظهــار کــرد: از ۱۵ آذر ماه 
بعــد از نمــاز ظهــر از حــرم امــام رضــا )ع( بــه ســمت 
گلــزار شــهدای کرمــان و مــزار ســردار والیت شــهید 
ســلیمانی حرکــت کــردم و امــروز بعــد از گذشــت ۲۵ 
روز پیــاده روی بــر ســر مــزار این شــهید بــرای دومین 

ســالگرد شــهادتش حضــور پیدا کــردم.
خانــم جعفریــان در خصــوص اهــداف این پیــاده روی 

پیاده روی هزار کیلومتری  به مدت 25 روز به عشق حاج قاسم
بیــان داشــت: چنــد هدف داشــتم، هــدف اصلــی ام به 
نیــت ظهــور آقــا امــام زمــان )عــج( بــود، به نیابــت از 
پاهــای تــاول زده حضــرت زینــب )س( و رقیه خاتون 
و  رشــادت و مجاهــدت چهــل ســاله ســرباز والیــت 
شــهید حــاج قاســم ســلیمانی و یــاران بــا وفایش که 

مدیــون ایــن عزیز نباشــم.
ــن و  ــرافرازی میه ــران و س ــردم ای ــامتی م وی س
ــتی و  ــم صهیونیس ــژه رژی ــه وی ــمن ب ــودی دش ناب
ترامــپ قماربــاز و شــرابخوار را از دیگــر پیام هــا و نیت 
ســفر خــود برشــمرد و گفــت: ســردار را موقعــی کــه 
مــردم ایــران در خــواب بودنــد مظلومانــه به شــهادت 

رســاندند.
ــه  ــن ک ــا ای ــرد: ب ــان ک ــم خاطرنش ــر حاج قاس زائ
بانویــی تنهــا بــودم در این مســیر امــا با ایمــان کامل 
و بــاور بــه اینکــه شــهدا و ائمــه اطهــار مــن را یــاری 

می کننــد  ایــن ســفر را بــه مقصــد رســاندم.
مدیر عامل بانک مسکن اعالم کرد:

تامین مالی بیش از 36۰ هزار 
میلیارد تومان در طرح نهضت ملی

مدیــر عامــل بانــک مســکن از تامیــن مالــی بیــش از ۲۰۰ 

ــر داد  ــی خ ــت مل ــرح نهض ــکونی در ط ــد مس ــزار واح ه

ــد و تامیــن مســکن  ــون جهــش تولی و گفــت: براســاس قان

ــبکه  ــزی ش ــک مرک ــامی، بان ــورای اس ــس ش ــوب مجل مص

بانکــی را بــه تامیــن مالــی ۳۶۰ هــزار میلیــارد تومــان 

ــرده اســت. ــف ک مکل

بــه گــزارش ایرنــا از بانــک مســکن، »محمــود شــایان« اظهار 

داشــت: در انتظــار هســتیم تــا وزارت راه و شهرســازی 

متقاضیــان واجــد رشایــط را بــه شــبکه بانکــی معرفــی کنــد 

تــا بانک هــا نیــز در زمــان باقــی مانــده ســال، بــا توجــه بــه 

تکلیــف قانونــی نســبت بــه تخصیــص منابــع اقــدام کننــد.

ایــن مقــام مســوول افــز ود: در خصــوص آخریــن وضعیــت 

تامیــن مالــی طــرح نهضــت ملــی مســکن اظهــار داشــت: 

ــام توســط وزارت راه و شهرســازی،  ــد ثبت ن ــا آغــاز فراین ب

در حــدود ۲ میلیــون نفــر تاکنــون در ایــن طــرح ثبــت نــام 

کــرده انــد.

ــک  ــن طــرح از ســوی بان ــارات ای ــان اینکــه اعتب ــا بی وی ب

ــاری عامــل  ــه ۲۷ بانــک و موسســه مالــی و اعتب مرکــزی ب

تخصیــص داده شــده اســت، افــزود: ســهم بانــک مســکن 

ــارد  ــزان ۶۳۰ هــزار میلی ــه می ــی ب ــن مال ــم تامی ــن رق از ای

ــت  ــرح نهض ــکونی ط ــد مس ــزار واح ــرای ۲۱۰ ه ــال ب ری

ــی مســکن اســت. مل

ــن  ــوص تامی ــن در خص ــکن همچنی ــک مس ــل بان مدیرعام

ــی  ــدام مل ــرح اق ــده از ط ــی مان ــای باق ــروژه ه ــی پ مال

مســکن بــه عنــوان تکالیــف ایــن بانــک گفــت: بــرای 

تامیــن مالــی ایــن طــرح هــم بیــش از ۲۴۵ هــزار نفــر نــزد 

بانــک مســکن افتتــاح حســاب کردنــد و بیــش از ۱۰۷ هــزار 

ــپرده  ــک س ــزد بان ــان ن ــب متقاضی ــال از جان ــارد ری میلی

گــذاری شــده کــه از ایــن میــزان بیــش از ۵۴ هــزار میلیــارد 

ــه اســت. ــروژه هــا اختصــاص یافت ــه پ ــال ب ری

وی تاکیــد کــرد: منتظــر هســتیم تــا وزارت راه و شهرســازی 

متقاضیــان واجــد رشایــط را بــه شــبکه بانکــی معرفــی کنــد 

تــا بانک هــا نیــز در زمــان باقــی مانــده ســال، بــا توجــه بــه 

تکلیــف قانونــی نســبت بــه تخصیــص منابــع اقــدام کننــد

آگهی مناقصه عمومی حمل ضایعات کارخانه 
نورد بردسیر به انبار قراضه سایت سیرجان 

دومرحله ای »شماره 38-۰۰-خ«
  رشکــت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان در نظــر دارد نســبت بــه » جداســازی ، بارگیــری و حمــل و تخلیــه ضایعــات 
ــه انبارقراضــه ســایت ســیرجان « خــود اقــدام منایــد؛ لــذا از رشکــت هــای دارای حداقــل  ــورد بردســیر ب ــه ن کارخان
دوســال ســابقه باربری، دارای ماشــین آالت ملکی و دارای مجوز باربری که بومی شهرســتان بردســیر یا ســیرجان میباشــند ، دعوت 

بعمــل مــی آورد تــا تاریــخ 1400/10/25 ، پــاکات مناقصــه خــود را بــه آدرس منــدرج در اســنادمناقصه ارســال مناینــد.
رشکــت هــای متقاضــی مــی تواننــد جهــت اطــاع از چگونگــی تنظیم پیشــنهاد فنــی و مالی، اســناد و مشــخصات موضــوع مناقصه 

را از طریــق مراجعــه بــه آدرس اینرتنتــی www.sjsco.ir )قســمت خریــد وفــروش- مناقصــه هــا( دریافــت منایند.

***اسناد و مدارک: 
1-درخواست رسمی با ذکر شامره و موضوع مناقصه) اعام آدرس ایمیل، شامره متاس تلفن ثابت و همراه الزامی است. (

2-اساسنامه و مدارک ثبتی. ) شامره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و ... (
3-رزومــه، ســوابق اجــرا و منونــه قراردادهــا و توافقنامــه هــای انجام شــده مرتبط با موضــوع مناقصه.)قــرارداد و رزومه ارســالی باید 

مربــوط بــه ســال 95 تــا کنــون و مرتبط بــا موضوع مناقصه باشــد(
4-مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.

5-گواهی اعام رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.
6-دانلود،تکمیل وارسال فرم "خوداظهاری تامین کنندگان" از نشانی اینرتنتی SJSCO.IR قسمت خرید وفروش

***شرایط :
1-محــل اجــرا؛ از کارخانــه میلگــرد جهــان فــوالد در بردســیر تــا ســایت رشکــت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان واقــع در شهرســتان 

ســیرجان، کیلومــرت 50 جــاده سیرجان-شــیراز، کیلومــرت 3 جــاده اختصاصــی گل گهــر مــی باشــد.
2-ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد منی کند.

3-رشکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
4-جهت کسب اطاعات بیشرت با شامره 09139964877 متاس حاصل منایید. ) پاسخگویی در ساعات اداری (

5-هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

واحد خرید خدمات مجتمع جهان فوالد سیرجان
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ــاج  ــهید ح ــه ش ــن نام  مت
قاســم ســلیمانی بــه فرزندش

»بسم اهلل الرحمن الرحیم
آیــا ایــن آخریــن ســفر مــن اســت یــا 
تقدیــرم چیــز دیگــری اســت کــه هــر 
ــی ام. در  ــش راض ــد در رضای ــه باش چ
ایــن ســفر بــرای تــو مــی نویســم تــا 
در دلتنگی هــای بــدون مــن یــادگاری 
ــه  برایــت باشــد. شــاید هــم حــرف ب
ــه  ــه ب ــی ک ــوری در آن یافت درد بخ

ــد. کارت آی
هــر بــار کــه ســــفر را آغــاز می کنــم 
ــی  ــر نم ــم دیگ ــی کن ــاس م احس
ــیر  ــول مســ ــا در ط ــان. باره بینمت
ــان را یکــی  ــر از محبتت ــای پ چهره ه
یکــی جلــوی چشــمانم مجســم 
ــه  ــا قطــرات اشــکی ب ــرده ام و باره ک
یادتــان ریختــه ام. دلتنگتــان شــده ام، 
ــه  ــر چ ــپردمتان. اگ ــدا ســ ــه خ ب
کمتــر فرصــت ابــراز محبت یافتــه ام و 
نتوانســتم آن عشــق درونــی خــودم را 
بــه شــما برســانم. امــا عزیــزم هرگــز 
دیــده ای کســی جلــوی آیینــه خــود 
را ببینــد و بــه چشــمان خــود بگویــد 
دوســتتان دارم، کمتــر اتفــاق می افتــد 
امــا چشــمانش برایــش باارزشــترینند. 
شــما چشــمان منیــد. چــه بــر زبــان 
بیــاورم و چــه نیــاورم برایــم عزیزیــد. 
ــه  ــت ک ــال اس ــت س ــش از بیس بی
شــما را همیشــه نگــران دارم و خداوند 
تقدیــر کــرده ایــن جــان پایــان نپذیرد 
و شــما همیشــه خواب خــوف ببینید. 
دختــرم هــر چــه در ایــن عالــم فکــر 
ــم کار  ــم و کــرده ام کــه بتوان مــی کن
دیگــری بکنــم تا شــما را کمتــر نگران 
ــه  ــن ب ــم و ای ــدم نمــی توان کنــم، دی
دلیــل عالقــه ی مــن بــه نظامی گــری 
ــغل  ــل ش ــه دلی ــت. ب ــوده و نیس نب
هــم نبــوده و نخواهــد بــود. بــه دلیــل 
اجبــار یــا اصرار کســی نبــوده اســت و 
نیســت. نــه دخترم مــن هرگــز حاضر 
نیســتم بــه خاطر شــغل، مســئولیت، 
اصــرار یــا اجبــار حتــی یــک لحظــه 
شــما را نگــران کنــم، چــه برســد بــه 

حــذف یــا گریانــدن شــما.
ــم  ــن عال ــس در ای ــدم هرک ــن دی م

ــرده  ــاب ک ــود انتخ ــرای خ ــی ب راه
اســت یکــی علــم می آمــوزد و دیگری 
علــم می آموزانــد. یکــی تجــارت مــی 
کنــد کســی دیگــر زراعــت مــی کنــد 
و میلیون هــا راه یــا بهتــر اســت بگویم 
بــه عــدد هــر انســان یــک راه وجــود 
دارد و هــر کــس راهــی را بــرای خــود 
برگزیــده اســت. مــن دیــدم چــه راهی 
را مــی بایســت انتخــاب کنــم. بــا خود 
ــرور  ــوع را م ــد موض ــیدم و چن اندیش
ــردم و از خــود پرســیدم اوال طــول  ک
ــن راه چقــدر اســت انتهــای آن هــا  ای
کجاســت، فرصــت مــن چقــدر اســت. 
و اساســاً مقصــد مــن چیســت. دیــدم 
مــن موقتــم و همــه موقــت هســتند. 
چنــد روزی مــی ماننــد و مــی رونــد. 
ــا ده  ــال برخی ه ــد س ــا چن بعضی ه
ســال امــا کمتــر کســی بــه یــک  صد 
ســال مــی رســد. امــا همــه مــی رونــد 
و همــه موقتنــد. دیــدم تجــارت بکنم 
عاقبــت آن عبــارت اســت از مقــداری 
ســکه بــراق شــده و چند خانــه و چند 
ماشــین. امــا آن هــا هیــچ تأثیــری بــر 
سرنوشــت مــن در ایــن مســیر نــدارد. 
ــی  ــما زندگ ــرای شــ ــردم ب ــر ک فک
ــد  ــی مهم ای ــم خیل ــدم برای ــم دی کن
ــر  ــه اگ ــوری ک ــه ط ــمندید ب و ارزش
بــه شــما درد برســد همــه ی وجــودم 
ــما  ــر ش ــر ب ــرد. اگ ــرا می گی را درد ف
مشــکلی وارد شــود مــن خــودم را در 
میــان شــــعله های آتــش مــی بینــم. 
اگــر شــما روزی ترکــم کنیــد بند بند 
ــدم  ــا دی ــزد. ام ــی ری ــرو م ــودم ف وج
چگونــه مــی توانــم حــالل ایــن خوف 
و نگرانی هایــم باشــم. دیــدم مــن بایــد 
ــن  ــه ای ــوم ک ــل ش ــی متص ــه کس ب
مهــم مــرا عــالج کنــد و او جــز خــدا 
نیســت. ایــن ارزش و گنجــی کــه 
شــما گل هــای وجــودم هســــتید بــا 
ثــروت و قــدرت قابــل حفــظ کــردن 
ــدان و  ــد ثروتمن ــه بای ــت. وگرن نیس
قدرتمندان از مــردن خود جلوگیــری 
کننــد و یــا ثــروت و قدرتشــــان مانع 
ــود  ــان ش ــای صعب العالجش مرض ه
جلوگیــری  بســترافتادگی  در  از  و 
ــرده  ــن خــدا را انتخــاب ک ــد. م نمای

ــه  ــار اســت کــه ب ام و راه او را. اولیــن ب
ایــن جملــه اعتــراف می کنــــم؛ هرگــز 
نمی خواســــتم نظامی شــوم، هرگز از 
مــدرج شــــدن خوشــــم نمی آمد. من 
کلمــه ی زیبــای قاســم را کــه از دهــان 
پاک آن بســیجی پاســدار شــهید برمی 
ــح  ــی ترجی ــچ منصب ــر هی ــت ب خاس
نمــی دهــم. دوســت داشــتم و دارم 
ــوندی  ــا پیش ــوند ی ــدون پس ــم ب قاس
ــذا وصیــت کــردم روی قبــرم  باشــم. ل
فقــط بنویســید ســرباز قاســم، آن هــم 
ــه قاســم ســلیمانی کــه گنده گویــی  ن
اســت و بــار خورجیــن را ســنگین مــی 

کنــد.
عزیــزم از خــدا خواســتم همــه ی 
همــه ی  و  را  وجــودم  شــریان های 
مویرگهایــم را مملــو از عشــق بــه 
خــودش کنــد. وجــودم را لبریــز از 
عشــق خودش کنــد. ایــن راه را انتخاب 
نکــردم کــه آدم بکشــم، تــو میدانی من 
قــادر بــه دیــدن بریدن ســر مرغــی هم 
ــه دســت  ــر ســالح ب ــن اگ نیســتم. م
ــل  ــتادن در مقاب ــرای ایس ــه ام ب گرفت
آدمکشــان اســت نه بــرای آدم کشــتن. 
خــود را ســرباز در خانــه هــر مســلمانی 
مــی بینــم کــه در معــرض خطر اســت 
ــدرت  ــن ق ــد ای ــت دارم خداون و دوس
را بــه مــن بدهــد کــه بتوانــم از تمــام 
مظلومــان عالــم دفــاع کنــم. نــه بــرای 
اســالم عزیــز جــان بدهــم کــه جانــم 
ــرای شــیعه ی  ــه ب ــدارد، ن قابــل آن را ن
ــه...  ــه ن ــم، ن ــوم کــه ناقابلتــر از آن مظل
بلکــه بــرای آن طفــل وحشــت زده 
بی پناهــی کــه هیــچ ملجأیــی برایــش 
نیســت، بــرای آن زن بچه به ســینه 

آیــت اهلل ســید ابراهیــم رییســی رییس جمهــور با اشــاره 
بــه اینکــه دولــت برنامــه ای بــرای افزایــش نــرخ بنزیــن 
نــدارد، گفــت: در حــال بررســی طــرح هایی هســتیم که 
نحــوه توزیــع بنزیــن را عــادال نــه کنــد کــه آن هــم فعال 

بــه صــورت آزمایشــی و محــدود اجــرا مــی شــود.
رییــس جمهــور در ادامــه ســفر خــود بــه اســتان قــم، 
ــی  ــورای عال ــای ش ــا اعض ــدار ب ــه در دی ــامگاه جمع ش
جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم ضمــن تشــکر از 
زحمــات دولت هــا و مجالــس و مدیــران پیشــین گفــت: 
در شــرایط خاصــی دولــت را تحویــل گرفتیــم بطوریکــه 
حتــی بــرای پرداخــت حقــوق مــرداد کارکنــان دولــت با 
مشــکل روبــرو بودیــم امــا در این مــدت بدون اســتقراض 

از بانــک مرکــزی حقوقهــا پرداخــت شــده اســت.
ــی  ــت در ماههــای ابتدای ــا تشــریح تالشــهای دول وی ب
تحویــل گرفتــن دولــت ، افــزود: بــا انجام واکسیناســیون 
ــده ،  ــی ش ــون ۲ رقم ــا اکن ــی ه ــمار فوت ــترده ش گس
کاالهــای اساســی بــه میــزان کافی ذخیره ســازی شــده، 

و فــروش نفــت هــم افزایــش یافتــه اســت.
ــر و  ــی موث ــازرگام« را اقدام ــامانه  »ب ــاد س ــی ایج رییس
ضــروری برشــمرد و خاطرنشــان کــرد: بــه لطــف خداوند 
ــا  ــرل قیمــت ه ــرای کنت ــم و ب ــم نداری ــازار کاال ک در ب

ــت ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــای خوب برنامه ریزی ه
رییــس جمهــور اتمــام پروژه های نیمــه تمام را در کشــور 
یکــی از مهم تریــن اهــداف دولــت ســیزدهم اعالم کــرد و 
تصریــح کــرد: تنهــا بخــش دولــت کــه اجــازه کلنگ زنی 
دارد وزارت راه و شهرســازی اســت کــه بایــد طــرح ملــی 

مســکن را طبــق قانــون اجرایــی کند.
رییســی در مــورد شــایعه افزایــش نــرخ بنزیــن گفــت: ما 
بــه هیــچ وجــه نمی خواهیــم قیمــت بنزیــن را افزایــش 
دهیــم بلکــه در حــال بررســی طرح هایــی هســتیم کــه 
نحــوه توزیــع ســهمیه  بنزیــن را عدالنــه کنــد کــه انهــم 
فعــال بــه صــورت آزمایشــی و محــدود اجــرا مــی شــود 
تــا اثــار مثبــت و منفــی انــرا دقیــق و بــه صــورت میدانی 

ــی کنیم. ارزیاب

به هیچ وجه نمی خواهیم 
قیمت بنزین را افزایش دهیم

اشعار سردار سرافراز اسالم  
بمناسبت دومین سالگرد شهادت 

ــرای آن آواره در  ــان و ب چســبانده هراس
حــال فــرار و تعقیــب، کــه خطــی خون 
ــته  ــر جــای گذاش ــود ب پشــت ســر خ

اســت مــی جنگــم.
ــپاهی  ــه آن س ــق ب ــن متعل ــزم م عزی
هســتم کــه نمــی خوابــد و نبایــد 
بخوابــد. تــا دیگــران در آرامــش بخوابند. 
بگــذار آرامــش مــن فــدای آرامــش آنان 
بشــود و بخوابنــد. دختــر عزیزم شــما در 
خانــه مــن در امــان و بــا عــزت و افتخــار 
زندگــی مــی کنیــد. چه کنــم بــرای آن 
دختــر بــی پناهــی کــه هیچ فریادرســی 
ــچ  ــه هی ــان ک ــل گری ــدارد و آن طف ن
ــدارد و همــه  چیــز... کــه هیــچ چیــز ن
چیــز خــود را از دســت داده اســت. 
پــس شــما مــرا نــذر خــود کنیــد و بــه 
او واگــذار نماییــد. بگذاریــد بــروم، بــروم 
ــم در  ــم بمان ــی توان ــه م ــروم. چگون و ب
حالــی کــه همــه قافلــه مــن رفته اســت 

ــده ام. و مــن جــا مان
ــی خســته ام. ســی ســال  ــرم خیل دخت
اســت کــه نخوابیــده ام امــا دیگــر نمــی 
خواهــم بخوابــم. مــن در چشــمان خــود 
نمــک مــی ریــزم کــه پلک هایــم جرأت 
بــر هــم آمدن نداشــته باشــــد تــا نکند 
در غفلــت مــن آن طفــل بی پنــاه را ســر 
ببرنــد. وقتــی فکــر مــی کنــم آن دختر 
هراســان تویــی، نرجــس اســــت، زینب 
اســت و آن نوجــوان و جــوان در مســلخ 
خوابانــده کــه در حــال ســربریده شــدن 
اســت حســینم و رضایــم اســت از مــن 
ــم،  ــر باش ــد؟ نظاره گ ــی داری ــه توقع چ
بیخیــال باشــم، تاجــر باشــم؟ نــه مــن 

نمــی توانــم اینگونــه زندگــی بکنــم.
والسالم علیکم و رحمت اهلل«
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سردار سرفراز! تو هرگز نمرده ای
جان را چو دل به حضرت جانان سپرده ای

تو ذره ذره جان به ره دوست داده ای
تو پله پله تا به خدا راه برده ای

خون شما هرآینه هرگز هدر نرفت
سر باختی به راه خداوند و برده ای

سرشار عشق بودی و از نام، بی نیاز
این کائنات را تو »گمان« می شمرده ای

آن نخوتی که داشت به سر، دشمن بزرگ
آن سطوتی که داشت، تو درهم فشرده ای

آن زخم ها که در دل تو بود کم نبود
در کوفه  نفاق بسی زخم خورده ای

فتح الفتوح توست که  شب را شکسته است
ای سرور شهید تو هرگز نمرده ای

اشعاراز : علی اصغر الحیدری از کشور هندوستان

در کوچ پرستوها در همهمه گُل می  کرد
در شور قناری  ها با زمزمه گل می  کرد

در دامن دل تنگی بی  واهمه گل می  کرد
در حنجره سرخش یا فاطمه)ع( گل می  کرد

چون عطر نجیب یاس در پنجره  ها جاری است
با نعره یا عباس)ع( در حنجره  ها جاری است

گلبانگ اذان او از مأذنه می  رویید
مانند گل خورشید از روزنه می  رویید

با تنتنه گل می  کرد با هیمنه می  رویید
در میسره می  جوشید در میمنه می  رویید

مردی که نبردی سخت با ما و منی ها داشت
پیکار اهورایی با اهرمنی  ها داشت

موسیقی چشم او با قافیه می  جوشید
آهنگ مناجاتش در ادعیه می  جوشید
با زمزمه می  رویید با مرثیه می  جوشید

آن مرد که خون او در بادیه می  جوشید
گل  های شقایق را آتش زده داغ او

داغی که فروزان خواست این کوره چراغ او
مردی که تبار او از ایل تبر بوده است

یک عمر خلیل  آسا همزاد خطر بوده است
قد قامت تکبیرش هنگام اثر بوده است

در حنجر فریادش طوفان شرر بوده است
مردی که پای زر زنجیر زدن داند

شیری که به روی زور شمشیر زدن داند
                   اشعار از : محمدعلی مجاهدی
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 شهید قاسم سلیمانی در نامه ی خود به فرزندش از چگونگی انتخاب شغل خود می گوید

آگهی مزایده اموال منقول  »خودرو« 
نظــر بــه اینکــه در  پرونــده اجرایــی کالســه 9900363   اجــرای احــکام  دادگســری بردســیر در نظــر دارد یــک 
دســتگاه ســواری پرایــد )صبــا( جــی تــی ایکــس مــدل 1380 رنــگ ســفید بــا وضعیــت ظاهــری و فنی خــودرو 
)در زمــان بازدیــد( طبــق نظــر کارشــناس :الــف مشــخصات فنــی وســیله نقلیه ســواری پرایــد جی تــی ایکس، 
 ،S1412280688611 : مــدل 1380، رنــگ :ســفید روغنــی، شــاره پــالک 764 م 24 _ ایــران 65، شــاره موتــور
شــاره شاســی : M13 /180250 ســوخت بنزیــن مــی باشــد. ب_ ارزیابــی و اظهــار نظــر بــا عنایت بــه مراتب 
فــوق و بررســی هــای انجــام شــده در خصــوص ایــن خــودرو که هــم اکنــون از لحاظ اتــاق و موتور و الســتیک 
مســتهلک شــده و تودوزی نیز فرســوده اســت و کارکرد موتور و گیربکس و دیفرانســیل نامشــخص می باشــد 
بــا ایــن وضعیــت در بــازار کنونــی ارزش آن طبــق نظــر کارشــناس رســمی دادگســری بــه مبلــغ 160/000/000 
)یکصــدو شــصت میلیــون ( ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده اســت. از طریــق مزایــده در تاریــخ  1400/10/25  
) شــنبه( ســاعت 12 ظهــر در محــل ایــن اجــرا بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب رشکــت در مزایــده و 
خریــد مــی باشــند مــی تواننــد در مــدت پنــج روز قبــل از روز فــروش جهــت مالحظــه خــودرو بــه پارکینــگ 
مراجعــه مناینــد و جهــت ارائــه پیشــنهاد تــا قبــل از مزایده  قیمت پیشــنهادی خــود را به انضــام فیش بانکی 
دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلــغ کارشناســی  بــه این اجــرا ارائه منایند، هزینــه آگهی و کلیه هزینه هــای مربوط 
بــه نقــل و انتقــال برعهــده برنده مزایــده می باشــد و در صورتی که برنــده ظــرف مــدت ده روز از تاریخ انجام 
مزایــده نســبت بــه واریــز باقیانــده مبلغ پیشــنهادی اقدام نناید مبلغ ســپرده بــه نفع دولت ضبــط خواهد 

شــد بــه درخواســت هایــی کــه حیــن و بعــد از مزایــده ارائه شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد .
                                                                مدیر اجرای احکام مدنی دادگسری  بردسیر -بنی اسد/  52 م الف
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صف عاشقان سردار دل ها در 
گلزار شهدای کرمان

مــردم عاشــقانه از شــهرهای مختلف ایــران خــود را به 
ــای  ــانده اند و در صف ه ــان رس ــهدای کرم ــزار ش گل
ــه  ــا لحظ ــردار  دل ه ــزار س ــارت م ــرای زی ــی ب طوالن

ــد. ــماری می کنن ش
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان ، دو ســال 
ــردی  ــهادت م ــر ش ــی خب ــن روزهای ــش در چنی پی
آســمانی قلــب مردمانمــان را فشــرد، مــردی که زمین 
ســنگینی قدم هایــش را روی خــود حــس می کــرد و 
آســمان از ســایه افکنــی بر ســرش بــه خــود می بالید، 
گاهــی می تــوان او را اقیانوســی عمیــق دانســت کــه 
افــزون بــر شــگفتی های اعماقــش نگاهــی آرام و نــرم 
دارد. او بســان کوهــی اســتوار بــود کــه هیــچ طوفانــی 
یــارای لرزاندنــش را نداشــت، شــخصیتی بی نظیــر که 
بشــریت در قرن هــای اخیــر کمتــر مبــارز و مجاهــدی 

اینچنیــن بــه خــود دیــده اســت. 
رهبــر معظــم انقــالب در وصف ســردار دل هــا اینگونه 

ــد: می گوین
ایرانی هــا بــه خودشــان افتخــار کننــد کــه مــردی از 
میــان آنهــا از یــک روســتای دورافتــاده برمی خیــزد، 
ــه چهــره  درخشــان  تــالش و خودســازی می کنــد، ب
و قهرمــان اّمــت اســالمی تبدیــل می شــود. 99/9/۲6

در دیدار شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:

7 خیِّر رفسنجانی ۳5۰ هکتار باغ 
پسته را وقف بخش درمان کردند

ــت:  ــنجان گف ــر رفس ــالل احم ــت ه ــس جمعی رئی
هفــت خیــر ایــن شهرســتان حــدود 350 هکتــار از 
ــه منظــور تامیــن هزینــه  باغ هــای پســته خــود را ب
هــای بخــش درمــان، وقــف موقوفــات ایــن جمعیــت 
ــداث  ــرای اح ــل از آن ب ــد حاص ــه درآم ــد ک کردن
فضاهــای درمانــی و کمــک بــه نیازمنــدان در بخــش 

ــود. ــه می ش ــرف و هزین ــان ص درم
ــا خبرنــگار  حســن امینــی رنجبــر در گفــت و گــو ب
ــرادی،  ــای م ــام ه ــه ن ــر ب ــت خی ــزود: هف ــا اف ایرن
ــن زاده  ــان، معی ــس، امینی ــک نف ــور، نی ــفیعی پ ش
ــری بخشــی از اراضــی پســته خــود  ــران باق و خواه
در مجمــوع حــدود 350 هکتــار بــه منظــور تامیــن 
ــر  ــالل احم ــف ه ــان وق ــش درم ــای بخ ــه ه هزین

ــد. کردن
ــاغ  ــار ب ــزار هکت ــش از 80 ه ــت: بی ــار داش وی اظه
ــن  ــران ای ــه خی پســته در رفســنجان وجــود دارد ک
حــوزه بخشــی از درآمــد حاصــل از فــروش محصــول 
پســته را صــرف امــور خیــر از جملــه درمــان، امنیت، 
ســاخت مســجد و حســینیه، احــداث مدرســه و غیره 

مــی کننــد.
ــا بیــان  رئیــس جمعیــت هــالل احمــر رفســنجان ب
اینکــه موقوفــات رفســنجان، بخــش اعظمــی از 
ــه شــمار مــی رود  ــات هــالل احمــر کشــور ب موقوف
ادامــه داد: بیمارســتان خیر ســاز مرادی رفســنجان از 
ســال هــای قبــل از انقــالب تأســیس شــده و خدمات 
درمانــی در حــوزه اعصــاب و روان و چشــم پزشــکی 
بــه مــردم ارائــه مــی دهــد ضمــن اینکــه بیمارســتان 
تخصصــی چشــم پزشــکی نیــز توســط آقای شــفیعی 

پــور خیــر رفســنجانی در حــال احــداث اســت.
ــاهد  ــر ش ــال حاض ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــات رفســنجان در  ــی در موقوف ــای خوب پیشــرفت ه
ــتیم  ــالک هس ــی و ام ــاورزی، مال ــای کش ــش ه بخ
ــظ  ــن و حف ــات واقفی ــرای نی ــرد: اج ــان ک خاطرنش
جایــگاه جمعیــت هــالل احمــر بســیار حائــز اهمیــت 
اســت و یکــی از فعالیــت هــای ذاتــی ایــن جمعیــت 

ــد اســت. ــد و دردمن ــراد نیازمن ــه اف رســیدگی ب
ــتان  ــر اس ــالل احم ــت ه ــس جمعی ــن رئی همچنی
کرمــان بــه همــراه فرمانــدار و هیــات موقوفــات هالل 
احمــر شهرســتان رفســنجان از بــاغ های پســته وقف 
شــده بخــش درمــان در ایــن شهرســتان بازدیــد کرد.

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر باینکــه آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصی ششــدانگ بــاغ رودخانــه پــاک  785   اصلــی واقع 
در گلــزار )بــاغ ســرباال( بخــش 21 کرمــان منتشــر و لیکن بدلیــل اشــتباه روزنامــه در رعایت قانونی 
بیــن تاریــخ انتشــار و تاریــخ تحدیــد حدود و عــدم رعایــت مــاده 67 آیین نامــه قانون ثبــت از نوبت 
خــارج گردیــده و تحدیــد حــدود بعمــل نیامــده لــذا  حســب تقاضــای وارده بشــماره 4968 - 1400 
مــورخ 1400/10/5 وکیــل مالــک طبــق وکالتنامــه شــماره 34014 مــورخ 1400/10/1 تنظیمــی 
دفترخانــه 122 کرمــان  بدینوســیله آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی آن باســتناد  تبصــره ذیــل 
مــاده 13 قانــون مذکــور و مــاده 13 آئیــن نامــه آن منتشــر و عملیــات تحدیــدی آن از ســاعت 9 
صبــح روز  پنجشــنبه 1400/11/7    محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بــه مالــک )مالکین( و 
صاحبــان امــاک مجــاور رقبــه مزبــور اخطــار می گــردد در موعــد مقــرر در ایــن اعــان در محــل 
وقــوع ملــک حاضــر و در صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیــات تحدیــدی بــا معرفــی مالــک 
یــا نماینــده قانونــی وی وفــق مقــررات مــواد 14 و 15 قانــون و 70 آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجام و 
اعتــراض اشــخاص بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی برابــر مــواد 20 قانــون و 74 آئین نامــه قانون ثبت 
از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی بمــدت 30 روز پذیرفته شــده و معترض بایــد ظرف مدت 
یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت بــه مرجع ذیصــاح قضایی تقدیــم نمایــد واال پس 
از گذشــت مهلــت یــک ماهــه و عــدم تســلیم دادخواســت برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد.تاریخ 

ــنبه 1400/10/13 انتشار : دوش
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون ششــدانگ یــک درب خانــه بــاغ پــاک 2 فرعــی 5348   اصلــی واقــع در  بخــش 20 کرمــان مــورد تقاضای مهــدی رضایــی پــور فرزنــد همــت طبــق رای شــماره 140060319011000980 مورخ 
1400/6/13 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی  در مالکیــت نامبــرده قــرار گرفته و آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئین نامــه قانون 
مذکــور منتشــر و مــورد واخواهــی ســپری گردیــده اســت و نیــاز بــه تحدیــد حــدود دارد و اعمــال تبصــره ذیــل مــاده 15 قانون ثبت میســر نمی باشــد لــذا  حســب تقاضــای  شــماره 1400/11018/5040/و 
مــورخ 1400/10/7 مالــک بدینوســیله آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی آن باســتناد  تبصــره ذیــل مــاده 13 قانــون مذکــور و مــاده 13 آئین نامه آن منتشــر و عملیــات تحدیدی آن از ســاعت 9 صبــح روز  
چهارشــنبه 1400/11/6    محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بــه مالــک )مالکیــن( و صاحبــان امــاک مجــاور رقبــه مزبــور اخطــار می گــردد در موعــد مقــرر در ایــن اعــان در محــل وقــوع ملــک 
حاضــر و در صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیــات تحدیــدی بــا معرفــی مالــک یــا نماینــده قانونــی وی وفــق مقــررات مــواد 14 و 15 قانــون و 70 آئیــن نامــه قانــون ثبت انجــام و اعتراض اشــخاص 
بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی برابــر مــواد 20 قانــون و 74 آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلس تحدیــدی بمــدت 30 روز پذیرفته شــده و معتــرض باید ظرف مــدت یکماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد واال پــس از گذشــت مهلت یــک ماهه و عدم تســلیم دادخواســت برابر مقــررات اقــدام خواهد شــد.. تاریــخ انتشــار : دوشــنبه 1400/10/13 
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هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان        سال چهاردهم           شماره 512            دو شنبه    سیزدهم دی ماه 1400

  

بــه گــزارش ایرنــا از معاونــت فرهنگی 
و روابــط عمومــی وزارت دفــاع، ســید 
احمــد حســینی اظهــار داشــت: پــس 
ــدی  ــه توانمن ــور ب ــتیابی کش از دس
بومــی فضایــی و ایجــاد قابلیــت پرتاب 
ــواره  ــا ماه ــک ب ــای کوچ ــواره ه ماه
برهــای ســفیر و قاصد، توســعه پرتاب 
گرهــای بــا قابلیــت باالتــر مــد نظــر 
ــی و  ــتا طراح ــن راس ــد و در همی ش
توســعه پایــگاه فضایــی حضــرت امــام 
خمینــی ) رحمــه اهلل علیــه( و ماهواره 

بــر ســیمرغ در برنامــه صنعــت فضایــی 
کشــور قــرار گرفــت.

ــر  ــواره ب ــرد ماه ــوص عملک وی درخص
ســیمرغ  گفــت: در ایــن پرتــاب عملکرد 
اجــزای پایــگاه فضایی و عملکــرد مراحل 
ماهــواره بــر به درســتی انجــام و در نهایت 
اهــداف تحقیقاتی مد نظــر از ایــن پرتاب 

ــد. محقق ش
و  دفــاع  وزارت  فضایــی  ســخنگوی 
پشــتیبانی نیروهای مســلح خاطرنشــان 
کــرد: در ایــن مأموریــت تحقیقاتــی 

فضایــی، برای نخســتین بــار ۳ محموله 
ــه  ــان ب ــورت همزم ــه ص ــی ب تحقیقات
ــا ســرعت  ــری و ب ــاع ۴۷۰ کیلومت ارتف
۷۳۵۰ متــر بــر ثانیــه پرتــاب و محقــق 

شــد.
حســینی بــا بیــان اینکــه در ایــن پرتاب 
داده هــای تلــه متــری از فراینــد پرتــاب 
بــه طــور کامــل احصــا شــد، افــزود: بــا 
ــرد  ــق عملک ــا و تطبی ــق داده ه تطبی
هــا، برنامــه ریــزی الزم جهــت پرتــاب 

عملیاتــی انجــام مــی شــود.

ماهواره بر سیمرغ سه محموله تحقیقاتی را با موفقیت به فضا پرتاب کرد

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. 

تساوی خلقت زن و مرد
مــن عمــل صالحــا مــن ذکــر و انثــی و هــو مومــن فلنحیینــه 
حیــاة طیبــه ولنجزینهــا اجرهــم باحســن مــا کانــوا یعملــون 
ــردار شایســته ای انجــام  ــه ک ــرد و زن ک ــر م )نحــل 9۷( )ه
دهنــد در حالیکــه مومــن باشــند مســلماً بــه  آنهــا در دنیــا 
زندگــی خــوش و مرفــه ای عنایــت مــی کنیــم و البته پــاداش 
آنهــا را از آنچــه انجــام داده انــد بهتــر مــی دهیم تاریــخ حقوق 
زن  را مــی تــوان بــه دو دوره قبــل از اســام و بعــد از اســام 
تقســیم نمــود کــه دوره قبــل از اســام مربــوط مــی شــود بــه 
آداب و رســوم قبایــل و طوایــف بــدوی و صحرانشــین  تا مراکز 
تجمــع شــهری کــه هــر کــدام برداشــتی و انتظــاری خــاص از 
زن داشــته انــد و بــه تناســب آن قوانیــن و وظایفــی برایــش 
ــد و  ــد کاال خری ــع مانن ــد در بعضــی جوام ــی کردن وضــع م
فــروش مــی شــد و هیچگونــه حقــی در سرنوشــت خویــش 
ــی  ــرار م ــره کشــی ق ــورد اســتثمار و به نداشــت همــواره م
گرفــت اگــر چــه در بعضــی جوامــع زنــان در مقــام ملکــه و 
رئیــس قبیلــه از قــدرت تصمیــم گیــری و تســلط در امــورات 
برخــوردار بودنــد امــا بــاز جایــگاه واقعــی آنــان هویــدا نگشــته 
بــود حتــی در جوامعی کــه از پیشــرفت های علمی برخــوردار 
بودنــد نتوانســته جایگاه و موقعیــت زن را بشناســند و با کمال 
تأســف روح او را پســت شــمرده و معتقــد بودنــد در آفرینــش 
تفــاوت هــای زیــادی بــا مــردان دارنــد و بایــد مطیــع چــون 
و چــرای او باشــد. یونانیــان باســتان زن را موجــودی پلیــد و 
کارهایــش را عمــل شــیطان دانســته و هر گونه ضــرب المثلی 
را در امــور شــر و شــقاوت و بدبختــی بــه او نســبت مــی دادنــد 
روس هــا هــم بــا یونانیــان هم عقیــده بودنــد کــه زن دارای روح 
انســانی نیســت و عبادتــش مــورد پذیــرش خداونــد قــرار نمی 

گیــرد روح انســانی منحصــرا در اختیــار مــردان اســت.
جالــب توجــه اســت بدانیــم تــا همیــن اواخــر یعنــي قریــب 
ــپانیا بحــث و  ــا مســیحیت در اس ــش علم ــال پی ــاه س پنج
مجادلــه مــی کردنــد کــه آیــا زن هــم ماننــد مــرد دارای روح 
انســانی اســت و روح او بعــد از مــرگ جاودانــه خواهــد مانــد یــا 
خیــر؟ ســرانجام نتیجــه گرفتنــد کــه روح زن روحــی برزخــی 
اســت و مابیــن روح انســانی و حیوانــي اســت و معتقــد بودنــد 

تنهــا روح حضــرت مریــم )س( جاودانــه اســت.
ــارزه  ــک مب ــره عربســتان ی ــور اســام در شــبه جزی ــا ظه ب
علمــی شــدید و گســترده برعلیــه اولین رســم غلــط جاهلیت 
کــه دختــران را زنــده بــه گــور مــی کردنــد انجــام گرفــت و 
آنهــا را از عمــل زشــت و ناپســند نهــی فرمــود: تقتلــوا اوالدکم 
مــن خشــیه امــاق نحــن نرزقهــم و ایاکــم )اســرا 2( فرزنــدان 
)دختــران( خویــش را از بیــم تنگدســتی و فقر نکشــید زنده به 

گــور نکنیــد مــا هــم آنهــا و شــما را روزی مــی دهیــم.
اســام مانــع از مــورد تهاجــم قــرار گرفتــن زن و تجــارت آن به 
ماننــد کاال شــد و بــا هــر گونــه آداب و ســنن غلــط و خرافــه 
پرســتی و حــق کشــی مبــارزه کــرد و در طلیعــه نــورش اول 
ــری او را  ــه ارزش و شــخصیت زن توجــه نمــود و ارزش براب ب
در تســاوی خلقــت مطــرح نمــود و در مبــارزات نبــرد هــای 
بــا دشــمنان و مخالفین و معاندین و مشــرکان از کشــتار زن و 
اســارت آنهــا خــودداری کــرد و چنانچــه گروهــی محاصره می 
شــدند. ســالخوردگان و زنــان و اطفــال را از درگیــری و اســارت 
نجــات مــی دادنــد و بــا آنهــا مهربانانه و دلســوزانه برخــورد می 
کردنــد و بدیــن وســیله عمــاً جایــگاه و موقعیــت زن ارزش 
قائــل شــد و بدیــن وســیله اعــام نمــود کــه زن از روح متعالی 
برخــوردار اســت و دارای اراده و اختیــار بســان مــردان مــی بــرد 
و او مــی توانــد در مســیر تکامــل کــه هــدف نهایــی آفرینش و 
رســیدن به رستگاریســت دســت یابد و اســام مدافع و حامی 
آنهــا شــد تــا عــزت و حقــوق و ارزش از دســت رفتــه خــود را 
بازیابنــد. قــرآن کریــم در کلیه برنامــه های تربیتــی و اعتقادی 
و اخاقــی هــم زن و هــم مــرد را مــورد خطــاب قرار داده اســت 
و مــی فرمایــد : مــن عمــل صالحــا مــن ذکــر و انثــی و هــو 
مومــن فاولئــک یدخلــون الجنــة یرزقــون فیهــا بغیر حســاب، 

مومــن آیــه ۴۰.
هــر مــرد و زنــی کــه کــردار شایســته انجــام دهــد و مؤمــن 
باشــد جایگاه او بهشــت اســت و بــدون حســاب روزی داده می 
شــوند و یــا در اهــداف قــرآن کــه هدایــت بــرای مــردم ذکــر 
شــده بــا ایــن بیــان تفاوتــی میــان مــرد و زن نگذاشــته اســت 
و مــی فرمایــد :شــهر رمضــان الــذی انــزل فیــه القــرآن للناس، 
ســوره بقــره آیــه 18۵. و همچنیــن کلیــه آیاتــی کــه بــا کلمه 
ایهــا النــاس و یــا ایهــا الذیــن آمنوا آمــده هــر دو گــروه را یعني 
مــرد و زن را مــورد خطــاب قــرار داده و همچنیــن نعمــت های 
بهشــتی و عــذاب هــای جهنــم را بــرای هــر دو مطــرح کــرده 
اســت. در ایــن آیــه شــریفه :یــا ایهــا النــاس اتقــوا ربکــم الــذی 
خلقکــم مــن واحــده، ســوره نســاء آیه یــک، ای مردم بترســید 
از پروردگارتــان کــه شــما را از نفــس واحــده آفریــد. منظــور 
از نفــس واحــده در رتبــه ای از خلقــت یعنــی اینکــه هــر دو 
دارای ذات و گوهــر و روح انســانی مــی باشــند و عمــا موظفند 
وظایــف خویــش را انجــام دهنــد و بــا اعمــال و رفتار شایســته 
خــود و اطاعــت از اوامــر الهــی بــه مراتــب عالیه کمال انســانی 
برســند و نهایــت و غایــت آفرینــش برای هــر دو مساویســت.

زیباتر از حورالعین

ــه آن فکــر  ــواده، واژه ای پرمعناســت کــه وقتــی ب خان
می کنیــم موجــی از احســاس و عاطفــه را در مــا برمــی 
انگیــزد. خانــواده جایــگاه آســایش و اطمینــان، اولیــن 
نهــاد اجتماعــی و اســاس و بنیــان هــر جامعــه اســت; 
ــه  ــعه یافت ــورهای توس ــروزه در کش ــه ام ــی ک مفهوم
مــی رود کــه فضــای اصیــل خــود را از دســت بدهــد. به 
راســتی خانــواده یعنــی چــه و آیــا وجــود آن ضــرورت 

دارد؟
در فرهنــگ اســامی، خانــواده بــه مثابــه دژی اســتوار 
و نهــادی مقــدس، بیشــترین مســئولیت را در رشــد و 
تحــول، تربیــت و تعالــی و ســعادت انســان بــر عهــده 
دارد. اســاس تشــکیل خانــواده و ازدواج در نظــام الهــی 
رســیدن بــه آرامــش روان و آســایش خاطــر، پیمــودن 
طریــق رشــد، نیــل به کمــال انســانی و تقــّرب بــه ذات 

حــق اســت.
نقطــه آغــاز شــکل گیــری خانــواده زمانــی اســت کــه 
دو فــرد بالــغ )یــک زن و یــک مــرد( بــا هدف تشــکیل 
خانــواده بــه یکدیگــر می پیوندنــد. عقــد ازدواج نقشــی 
را بــه وجــود مــی آورد کــه جــدا از نقــش هــای قبلــی 
اســت.بدون تردیــد، خانــواده هــای لجــام گســیخته و 
متزلــزل، جامعه متزلــزل را پدیــد می آورنــد. جامعه ای 
کــه در آن نشــانی از خانــواده ســالم یافــت نشــود میزان 
طــاق روز بــه روز بــاال مــی رود و ازدواج هــای مطلوب و 
برنامــه ریــزی شــده کمتــر صــورت می گیــرد. بــه طور 
کلــی، ریشــه بســیاری از کجــروی هــای اجتماعــی را 
بایــد در خانواده جســتجو کرد. در نشســتی که توســط 
انجمــن اولیــا و مربیــان انجــام شــده بــود، در مبحــث 
کــودک و خانــواده گزارش هــا و نتایــج تحقیقاتــی 
حاکــی از آن بــود کــه اگــر شــاهد لجــام گســیختگی 
جوامــع هســتیم، اگــر میــزان ارتــکاب جرایــم روزبــه 
روز افزایــش می یابــد، اگــر میــزان اختــاالت رفتــاری و 
شــخصیتی هــر روزه بیشــتر می شــود، اگر بیــش از ۵۰ 
درصد تخــت های بیمارســتانی را بیماران اســکیزوفرن 
اشــغال کــرده انــد و اگــر از هــر چهــار ازدواج قریب ســه 
ازدواج بــه طــاق منجــر می شــود، ریشــه تمامــی ایــن 

مســائل را بایــد در خانــواده جســتجو کــرد.
ــر اســت؟  ــا ایــن حــد مؤث ــواده ت ــا خان ــه راســتی آی ب
ــی  ــد، ول ــت می باش ــواب مثب ــه ج ــت ک ــلم اس مس
پرســش اصلــی ایــن اســت کــه ویژگــی یــک خانــواده 
ســالم چیســت؟ چگونــه می تــوان از بروز مشــکات در 
خانــواده جلوگیــری نمــود؟ محققــان و روان شناســان، 
بــه ویــژه خانــواده درمانگــران و مشــاوران خانــواده، در 
ــی  ــد و ویژگ ــی دارن ــالم تعاریف ــواده س ــوص خان خص

هایــی را برشــمرده انــد.
خانــواده هایــی کــه دارای عملکــرد مطلــوب هســتند 
مشــکات خــود را در زمــان بنــدی هــای خــاص حــل 
ــای  ــودن فرآینده ــک نم ــج و خش ــد و از فل می کنن
تعاملــی در خانــواده اجتنــاب کــرده و وقتــی اتفــاق و 
ــری و  ــچ گی ــد از م ــواده رخ می ده ــکلی در خان مش
ــد، در  ــودداری می کنن ــکار خ ــرد گناه ــتجوی ف جس
حالــی کــه در خانــواده های مشــکل دار وقتی مشــکلی 
رخ می دهــد آن را بــه گــردن یکدیگــر می اندازنــد و در 
آخــر یــک نفــر کــه ضعیــف تــر اســت و نمــی توانــد از 
خــود دفــاع کنــد باید بــار همه گناهــان و مشــکات را 
بــه دوش بکشــد. معمــوال ایــن فــرد اســت کــه نشــانه 
ــروز می دهــد و برچســب بیمــاری  هــای بیمــاری را ب
می خــورد و بــه اصطــاح باگــردان )ســپر بــا( خانواده 
ــاری  ــای رفت ــیوه ه ــالم ش ــای س ــواده ه ــت. خان اس
ناموفــق در حــل مشــکات را رهــا ســاخته و بــه 
جســتجوی اســتراتژی هــای نــو و خــّاق می پردازنــد، 
ــکار  ــه ان ــکل دار ب ــای مش ــواده ه ــه خان ــی ک در حال
مشــکل می پردازنــد و یــا ســعی می کننــد آن را 
بــر اســاس منطــق روزمــّره و شــیوه هــای ناکارآمــد و 

هیجانــی حــل کننــد.
بــه طــور کلــی، خانــواده هــای ســالم از ویژگی 

ــر برخوردارند: ــای زی ه
الــف. بهــره منــدی اعضــا از آزادی هــای اولیــه، بــه گونه 

ای کــه قادرنــد پنــج نــوع آزادی را درک نمایند:
1. آزادی تصــور کــردن 2. آزادی اندیشــه۳. آزادی 
احســاس کــردن ۴. آزادی انتخــاب ۵. آزادی خّاقیــت.

ــه  ــات ب ــواده ســالم درخواســت ها و موضوع ب. در خان
شــکل مبهــم و چندپهلــو مطــرح نمــی شــوند، بلکه به 

شــیوه ای واضــح بیــان می گردنــد.
ج. خصومــت و کشــمکش میان اعضــا در خانــواده انکار 
نمــی شــود، بلکــه دربــاره آن بحــث و گفتگو می شــود.

د. هــر فــرد قــادر بــه درگیــر کــردن خــود بــا نظــرات 
دیگــران اســت، هــر چنــد متفــاوت و مخالف نظــر خود 
او باشــند. فــرد امیدهــا، ترس هــا و انتظــارات خــود را از 

افــراد دیگــر خانــواده مطــرح می نمایــد.
ـ. در خانواده سالم طرح نظرات غیرمتعارف مجاز است. ه

ــات رفتــاری گوناگــون قــدرت  و. هــر فــرد بیــن امکان
انتخــاب داشــته و از طریــق تجربــه می آزمایــد و 

ــذارد. ــار می گ ــند را کن ــق و ناپس ــای ناموف الگوه

خانواده و آسیب های روانی 
موجود در آن)بخش  اول(

جایگاه زن دراسالم

10000100005588

ابراز نگرانی آمریکا از پرتاب موفق سه محموله تحقیقاتی 
توسط ماهواره بر سیمرغ

یــک ســخنگوی وزارت خارجــه آمریــکا 
ــر ســیمرغ  ــاب موفــق ماهواره ب ــه پرت ب
واکنــش نشــان داد و مدعــی شــد کــه 
ایــن اقــدام »یــک نگرانی قابــل  توجه« و 
»ناقض قطعنامه هــای شــورای امنیت« 

اســت.
بــه گــزارش ایســنا، ماهواره بــر ســیمرغ 
ســه محموله تحقیقاتــی را بــا موفقیت 
ــد  ــید احم ــرد. س ــاب ک ــا پرت ــه فض ب
ــی وزارت  ــخنگوی فضای ــینی س حس
ــلح  ــای مس ــتیبانی نیروه ــاع و پش دف
ــس از  ــت: پ ــار داش ــاره اظه ــن ب در ای
دســتیابی کشــور بــه توانمنــدی بومــی 
فضایــی و ایجــاد قابلیت پرتــاب ماهواره 
هــای کوچــک بــا ماهواره برهای ســفیر 

ادامــه ســرمقاله...    ششــمین ویژگــی فتنه ، 
جابه جــا شــدن متــن بــا حاشــیه اســت کــه ایــن 
ــه  ــت و ب ــاز اس ــت چالش س ــد جه ــأله از چن مس
ــه  ــد. کســانی ک ــه می انجام ــر شــدن فتن عمیق ت
در معارضــه بــا جریــان حــق قــرار دارنــد همیشــه 
ــد،  ــا آن برنمی خیزن ــه ب ــه مقابل ــت ب ــا صراح ب
ــا حــق  ــد معارضــه مســتقیم ب ــه می دانن چــرا ک
موجــب پــس زدن آنهــا از ســوی مــردم و جامعــه 
بنابرایــن جابه جــا کــردن مســائل  می شــود. 
ــی و  ــائل اصل ــه مس ــی ب ــائل فرع ــل مس و تبدی
ــزرگ نشــان  ــزرگ و ب کوچــک کــردن مســائل ب
از مؤلفه هایــی  دادن مســائل کوچــک، یکــی 
ــش  ــار چال ــه را دچ ــخیص جامع ــه تش ــت ک اس

ــد. ــدی می کن ج
امــا اینکــه چگونــه فتنــه88 کــه بــه قصــد 
برانــدازی نظــام اســامی بــود و عــده ای از 
ــا  ــده ای ب ــو و ع ــد پهل ــخنان چن ــا س ــواص ب خ
ــات و  ــه اعتراض ــرای ادام ــود راه را ب ــکوت خ س
شــبهات بیشــتر مهیــا کردنــد و بوقهــای تبلیغاتی 
خــارج از کشورهمســو بــا ســران فتنــه ســعی در 
گســترش و دامــن زدن بــه فتنــه را داشــتند 

و قاصــد، توســعه پرتابگرهــای بــا قابلیت 
باالتــر مــد نظــر قــرار گرفــت و در همین 
راســتا طراحــی و توســعه پایــگاه فضایی 
ــه اهلل  ــی ) رحم ــام خمین ــرت ام حض
علیــه( و ماهــواره بــر ســیمرغ در برنامــه 

صنعــت فضایــی کشــور قــرار گرفــت.
یــک ســخنگوی وزارت خارجــه آمریــکا 
ماهواره بــر  پرتــاب  بــه  واکنــش  در 
ــدام  ــن اق ســیمرغ، مدعــی شــد کــه ای
»یــک نگرانــی قابــل  توجــه در راســتای 
گســترش ســاح های هســته ای« اســت 
ــورای  ــای ش ــض قطعنامه ه و آن را »ناق

امنیــت« دانســت.
ــی  ــانه های آمریکای ــام رس ــر اع ــا ب بن
ایــن ســخنگوی وزارت خارجــه آمریــکا 

سخنگوی فضایی وزارت دفاع خبر داد؛

ساخت پایگاه پرتاب ماهواره به مدار 36 هزار کیلومتری به زودی آغاز می شود
ــا  ــران ب ــی ای رئیــس ســازمان فضای
ــور  ــد رئیــس جمه ــه تاکی اشــاره ب
بــرای دســتیابی بــه مــدار ۳۶ هــزار 
کیلومتــری تــا ۴ ســال آینــده گفت: 
بســیاری از طراحــی ها و فنــاوری ها 
را بــرای رســیدن بــه ایــن مــدار آغاز 
کــرده ایــم و اکنــون طراحــی پایــگاه 

ایــن پرتــاب کامــل شــده اســت.
ــنیم،  ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
مرتضــی بــراری در برنامــه گفتگوی 
ویــژه خبــری شــبکه دو ســیما 
بــا بیــان اینکــه مــدار ۳۶ هــزار 
ــد  ــردی وکلی ــدار راهب ــر م کیلومت
موفقیــت کشــور در حــوزه نظامــی، 
ــزود:  ــی اســت اف اقتصــادی و امنیت
ــی کشــور  نقشــه راه صنعــت فضای
قــرار دادن ماهــواره در مــدار ۳۶ هزار 
کیلومتــری در بــازه زمانی 1۰ ســاله 
ــا رئیــس جمهــور تأکیــد  اســت ام
دارد ایــن زمــان کاهــش یابــد و مــا 
بــه رغــم پیچیــده بــودن این مســیر 
ــی  ــام م ــود را انج ــاش خ ــه ت هم
دهیــم کــه در زمــان کوتــاه تــری به 

ایــن مــدار دســت یابیــم.
وی گفــت: بســیاری از طراحــی هــا 
و فنــاوری هــا را بــرای رســیدن بــه 
ایــن مــدار آغــاز کــرده ایــم و اکنــون 
طراحــی پایــگاه ایــن پرتــاب کامــل 
شــده و بــه ســرعت ســاخت آن آغاز 

مــی شــود.
ــواره  ــه ماه ــزود: در زمین ــراری اف  ب
بــر نیــز بــرای فرســتادن ماهــواره به 

ایــن مــدار تحقیقات آغاز شــده اســت و 
بلــوک انتقــال مــداری ســامان آزمایش 

هــای نهایــی خــود را مــی گذرانــد.
ــواره را از  ــوک، ماه ــن بل ــت: ای وی گف
مــدار ۴۰۰ کیلومتــر بــه مــدار ۷ هــزار 
کیلومتــر، ســامانه دوی آن ماهــواره را از 
۴۰۰ کیلومتــر بــه 1۰ هــزار کیلومتر و 
در نهایــت ماهــواره را بــه مــدار ۳۶ هزار 

کیلومتــر منتقــل مــی کند.
 بــراری تأکیــد کــرد: تــاش مــی کنیم 
در ســریع تریــن زمــان بــه ایــن مــدار 

ــت یابیم. دس
ــای  ــه ه ــال 9۵ برنام ــت: از س وی گف
ــر  ــد و ه ــش ش ــش بخ ــی، بخ فضای
دســتگاه برنامــه خــود را بــه طــور 
ــور  ــد و کش ــی ده ــام م ــتقل انج مس
ــود. ــی ب ــع فضای ــه جام ــدون برنام ب

بــراری بــا بیــان اینکــه در شــورای عالی 
ــی از  ــو حقوق ــازی 9 عض ــای مج فض
ــای  ــتاد کل نیروه ــس س ــه رئی جمل
مســلح، رئیــس ســازمان صدا و ســیما، 
رئیس ســازمان برنامه و بودجــه و وزرای 
علــوم، صنعــت، راه، ارتباطــات و دفــاع و 
۳ عضــو حقیقــی وجــود دارنــد، افــزود: 
اکنــون تکلیــف همــه ایــن دســتگاه ها 
مشــخص شــده و همــه برنامــه شــفاف 

دارنــد.
وی گفــت: رئیــس جمهــور تأکیــد دارد 
ســند جامــع 1۰ ســاله فضایــی کشــور 
دوبــاره تدویــن و در جلســه اســفند این 

ســند بررســی و تصویــب شــود.
 بــراری افــزود: اکنــون برنامــه فضایــی 

کشــور تــا پایــان ســال 1۴۰1 تدویــن 
شــده و زمــان پرتــاب ماهــواره هــا تــا 

پایــان ســال مشــخص اســت.
ــش  ــه ورود بخ ــد زمین ــت: بای وی گف
خصوصــی را بــه صنعت فضایــی فراهم 
کنیــم زیــرا از نظــر نیــروی متخصــص 
ــا  ــت و در دنی ــه نخس ــه رتب در منطق
رتبــه 11 تــا 1۳ را داریــم و متخصصان 
بســیار ارزشــمندی در کشــور هســتند.

 بــراری افــزود: ایجــاد زمینــه اشــتغال 
موجــب مــی شــود نیــروی متخصــص 
بیشــتری در دانشــگاه هــا پــرورش یابد.

وی گفــت: زیرســاخت هــای بســیاری 
از خدمــات در دنیــا در حــال انتقــال بــه 
فضاســت مانند توســعه منظومــه های 
ماهــواره ای کــه نســل پنجــم ارتباطات 
ــه آن  ــد ب ــن بان ــت په ــیار و اینترن س
بســتگی دارد و کل اقتصــاد ایــن بخش 

را جــذب مــی کنیــم.
ــورهایی در  ــه کش ــزود: البت ــراری اف  ب
حــال ایجــاد منظومــه هــای ماهــواره 
ای برخــاف معاهــدات ســازمان ملــل 
ــا و  ــردن فض ــلیحاتی ک ــی تس و در پ
انتقــال ســامانه هــای نظامی بــه مدارها 

. هستند
وی گفــت: کشــورهای توســعه یافتــه 
ــردن  ــدود ک ــی مح ــدت در پ ــه ش ب
ــا  ــه فض ــورها ب ــر کش ــی دیگ دسترس
هســتند زیــرا هــر جــا عرصــه اقتــدار 
ــران را  ــد دیگ ــی خواهن ــا م ــد آنه باش

ــد. محــدود کنن
 بــراری افــزود: از جملــه مصوبــات 

ــال  ــی، فع ــی فضای ــورای عال ــه ش جلس
کــردن دیپلماســی فضایی و حضــور مؤثر 
ــرای  ــی ب ــن الملل ــای بی ــازمان ه در س
جلوگیــری از ایجــاد ایــن محدودیــت هــا 

ــود. ب
ــه اینکــه عرصــه  ــا توجــه ب وی گفــت: ب
ــاوری  ــم فن ــور محــرک عل ــی، موت فضای
اســت نخواهیــم گذاشــت جلوی توســعه 
کشــورها در عرصــه فضایــی گرفته شــود.
بــراری افــزود: بــه عنــوان نمونــه امریــکا 
در ســال 19۶1 و در بدتریــن شــرایط 
اقتصــادی هیجده و نیــم میلیــارد دالر در 
صنعــت فضایــی ســرمایه گــذاری کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه از 2۰۰ کیلومتــر تــا 
2 هــزار کیلومتــر مــدار لئــو و از 2 هــزار 
کیلومتــر تــا ۳۶ هــزار کیلومتر مــدار مئو 
و ژئــو نــام دارد افــزود: تاکنــون ۴ ماهــواره 
امیــد، نوید، فجــر و رصــد را در مــدار ۳۰۰ 
کیلومتــری قــرار داده ایم و ســال گذشــته 
نیــز ماهواره نــور در مــدار ۴۳۰ کیلومتری 
قــرار گرفــت. وهمــه تــاش مــا این اســت 
کــه در ســریع تریــن زمــان در مــدار ۵۰۰ 
تــا هــزار کیلومتری که بیشــترین فعالیت 
ماهــواره هــا در فضــا در ایــن ارتفاع اســت 

افــزود کــه ایــاالت متحــده همچنــان 
نگــران » توســعه ابزارهــای پرتــاب فضایــی 
توســط ایــران« اســت و ایــن یــک نگرانــی 
قابــل  توجــه در راســتای آنچــه گســترش 
ــت. ــد، اس ــته ای می نامی ــاح های هس س

خارجــه  وزارت  رســانه ای  مقــام  ایــن 
آمریــکا همچنیــن مدعــی شــد کــه پرتاب 
ــه 22۳1  ــض قطعنام ــران ناق ــر ای ماهواره ب
ــد  ــل متح ــازمان مل ــت س ــورای امنی ش
اســت. )قطعنامــه ای کــه خواهــان توقــف 
هرگونــه فعالیــت مرتبــط بــا موشــک های 

بالســتیک اســت.(
ــه  ــکا ادام ــی آمری ــن مســئول مطبوعات ای
ــام  ــان از تم ــده همچن ــاالت متح داد: ای
ابزارهای منع اشــاعه تســلیحات هســته ای 

در اختیــار خــود بــرای جلوگیری از پیشــرفت 
بیشــتر برنامه هــای موشــکی ایــران اســتفاده 
می کنــد و از دیگــر کشــورها می خواهــد 
کــه بــه فعالیت هــای توســعه موشــکی ایــران 

رســیدگی کننــد.
ــاره میــزان تاثیــر ایــن  او در عیــن حــال درب
ــه  ــت: برنام ــن گف ــرات وی ــر مذاک ــدام ب اق
هســته ای ایــران عما توســط برجــام محدود 
ــران  ــپ[ ای ــت ترام ــی ]دول ــت قبل شــد. دول
ــا ایــن  را از ایــن محدودیت هــا رهــا کــرد و ب
ــورد  ــا در م ــر م ــای دیگ ــه نگرانی ه کار هم
سیاســت های ایــران، از جمله برنامه موشــکی 
بالســتیک را بیشــتر کــرد. بــه همیــن دلیــل 
اســت کــه مــا به دنبــال بازگشــت متقابــل به 
پایبنــدی کامــل بــه توافــق برجــام هســتیم.

 

کــه بــا تدبیــر حکیمانــه مقــام معظــم رهبــری  
درخطبــه هــای نمــاز جمعــه 29 خــرداد 88 و 
دردیدارهایــش بــا اقشــار مختلــف مــردم مقابله 
ــی توانســت  ــرت افزای ــا بصی ــرم وب ــا جنــگ ن ب
جامعــه را از فتنــه نجــات دهــد. و  اولیــن 
محــور در مدیریــت مقــام معظــم رهبــری، 
ــوان  ــا عن ــات ب ــد از انتخاب ــوادث بع ــل ح تحلی
فتنــه عمیــق بــود. چــرا کــه اغتشاشــات ســال 
ــود. محــور  88 همــه مؤلفه هــای فتنــه را دارا ب
دوم در مدیریــت رهبــری انقــاب، به کارگیــری 
و  شفاف ســازی  یعنــی  فتنــه  تــز  آنتــی 

بصیرت افزایــی بــود.
حــال ســئوال اینجاســت ایــا بــا گذشــت دوازده 
ســال از فتنــه و قیــام نهــم دیمــاه مــردم 
ــت  ــه فعالی ــا دیگرب ــه ، انه ــوش آثارفتن وخام
خودادامــه نمــی دهنــد بایــد گفــت خیــر! 
انهــا همچنــان برطبــل فتنــه بــا شــکلی دیگــر 
مــی کوبنــد و اســتراتژی اصلــی آنهــا ، ناامیــد 
ــردم از وضــع  ســازی اجتماعــی و نارضایتــی م
موجوداســت و انهــا از تقابــل خــود بــا حاکمیت 
ــت در  ــام ظرفی ــا تم ــد و ب ــم نکردن ــزی ک چی

ــد  ــی کنن ــدان کارم می
ــدن  ــا روی کارام ــا ب ــرایط خصوص ــن ش ــا درای ام
دولــت انقابــی و مواجــه شــدن دولــت بــا 
مشــکات عدیــده ای کــه ســوغات برجــای مانــده 
ــه  ــی ک ــارات وتوقعات ــت و انتظ ــل اس ــت قب دول
ــکوت  ــد و س ــی دارن ــان م ــاه بی ــن چندم در ای
ــخنان  ــواع س ــا ان ــروز ب ــل ام ــدگان دوره قب کنن
و مصاحبــات بدنبــال ناامیــدی مــردم ونقــش 
مطالبــه گــری بــازی مــی کننــد و دلســوز مــردم 
ــی  ــل م ــوارتر از دوره قب شــدند  و شــرایط را دش
داننــد  بایــد همچنــان آمــوزه نهــم دی مــاه را بیاد 
و خاطــر داشــت و بــا روشــنگری مناســب، شــرایط 
بــرای تشــخیص حــق و باطــل در موقعیــت فتنــه  
انگیــزی بــرای مــردم فراهــم  شــود. زیــرا در حــال 
حاضــر نیــز کــه شــبهه انگیــزی توســط مخالفــان 
ــا تأســی از حماســه  نظــام اســامی ادامــه دارد، ب
ــردم و  ــم از م ــاب اع ــان انق ــد جری ــم دی بای نه
مســئوالن، نقــش روشــنگری و بصیــرت افزایــی را 
در مقابــل جریــان تحریف گــر ضدانقــاب را  ایفــا 
کنند.ومجالــی بــه شــکل گیــری فتنــه ای دیگــر 

ــد  را ندهن
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دکتر روناک میالدی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به 
شناسایی سویه جدید »اُمیکرون« در کشور گفت: متاسفانه 
این سویه جدید هم اکنون در 110 کشور جهان شیوع پیدا 
کرده و چندی است که در کشور ما هم شناسایی شده است.
میالدی به قدرت سرایت باالی این سویه جدید اشاره کرد 
و افزود: یکی از نشانه های بارز این سویه جدید قدرت باالی 
انتشار آن است، طوری که ظرف حدود یک ماه از شناسایی 
آن در آفریقای جنوبی هم اکنون در 110 کشور جهان 

شناسایی شده است.
این متخصص بیماری های عفونی با بیان اینکه عالئم این 
سویه جدید هم مشابه سویه های قبلی است، گفت: این سویه 
جدید هم در اغلب موارد مشابه عالئم یک سرماخوردگی 

ساده ظاهر می شود.
میالدی گفت: گرفتگی بینی، عطسه، سردرد و سرفه خشک 

از جمله عالئم این سویه جدید است.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان 
اینکه افتراق این سویه جدید از سویه های قبلی بسیار دشوار 
است، گفت: تنها راه در این زمینه بحث همه گیری این 

ویروس در محیط خانواده یا کار و ... است.
میالدی گفت: سویه های قبلی عمدتا بصورت » تک گیر« 
خود را نشان می دادند، بطور مثال یک یا دو نفر در خانواده 
درگیر کرونا می شدند، اما با شیوع این سویه جدید اغلبا 

درگیری ها بصورت خانوادگی است.
وی افزود: زمانی که اعضای یک خانواده ظرف مدت کوتاه 
به کرونا مبتال شوند، شک اصلی سمت سویه  همگی 

»اُمیکرون« می رود.
این متخصص بیماری های عفونی گفت: از قدرت سرایت 
ویروس در یک مکان یا یک خانواده یا یک محفل و دورهمی 

است که می توان به ابتال به »اُمیکرون« مشکوک شد.
میالدی با بیان اینکه عالئم این سویه جدید سه روز بعد از 
ورود ویروس به بدن خود را نشان می دهد، گفت: این عالئم 

حدود 9 روز و یا شاید حدود دو هفته طول می کشد.
وی افزود: خوشبختانه فعال گزارشاتی که منتشر شده نشان 
می دهد عالئم این سویه جدید نسبت به دلتا ضعیف تر 

است.
میالدی گفت: این سویه جدید عمدتا سیستم فوقانی را 
درگیر کرده و کمتر درگیری در سیستم تحتانی تنفسی 
ایجاد می کند، بنابراین عالئم آن نسبت به سویه دلتا ضعیف 

تر است.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی افزود: البته هنوز 
یک ماه از شناسایی این سویه جدید گذشته و قضاوت درباره 
شدت بیماری زایی و مرگ و میر ناشی از آن هنوز زود است.
میالدی در ادامه اشاره ای هم به راهکارهای پیشگیری از این 
سویه جدید داشت و افزود: مهمترین راه پیشگیری از این 

سویه جدید بحث تزریق دوز سوم واکسن کرونا است.

ــوی  ــیمرغ از س ــر س ــواره ب ــاب ماه پرت
ــوان  ــه عن ــران ب ــالمی ای ــوری اس جمه
یکــی از فعالیت هــای علمی و تحقیقاتی 
کشــور، بــا مداخلــه جویــی هــای برخــی 
مدعیــان غربــی از جملــه فرانســه همراه 
بــود. آمریــکا و آلمــان هــم ادعاهایــی را 
در واکنــش بــه ایــن اقــدام علمــی ایــران 

مطــرح کردنــد.
ــور خارجــه  ــا، وزارت ام ــه گــزارش ایرن ب
فرانســه  در بیانیــه ای مداخلــه جویانــه، 
ــر  ــواره ب ــاب ماه ــه پرت ــد ک ــی ش مدع
ســیمرغ  نقــض قطعنامــه هــای شــورای 

امنیــت ســازمان ملــل اســت.
فرانســه در بیانیــه ای سیاســی و بــا گــره 
زدن پرتــاب ماهــواره بــه عنــوان یک گام 
علمــی- تحقیقاتــی بــا رونــد مذاکــرات 
ــوری  ــی جمه ــدام علم ــن اق ــن، ای وی

ــد. ــران را تاســف آور خوان اســالمی ای
ــا پیــش  ــور خارجــه فرانســه ب وزارت ام
ــی- ــدام علم ــن اق ــاره ای ــاوت درب قض

ــران، مدعــی شــده اســت  تحقیقاتــی ای
موشــکی کــه ایــران بــرای پرتــاب 
ــد  ــی توان ــرده، م ــتفاده ک ــواره اس ماه

قابلیــت حمــل کالهــک های هســته ای 
ــد. ــته باش داش

پاریــس درحالــی نســبت بــه ایــن اقــدام 
ــالمی  ــوری اس ــی جمه علمی-تحقیقات
ایــران بــا هــدف مانــع تراشــی در مســیر 
پیشــرفت هــای عملــی ایــران ابــراز 
ــه  ــی کــرده کــه چشــم خــود را ب نگران
ــم  ــته ای رژی ــک هس ــا موش روی صده
صهیونیســتی کــه بزرگترین خطــر برای 
ــی رود،  ــمار م ــه ش ــه ب ــت منطق امنی

بســته اســت.
در ادامــه اظهارنظرهــای مداخلــه جویانه 
ــی، یــک ســخنگوی وزارت خارجــه  غرب
آمریــکا مدعــی شــد کــه توســعه 
ــب  ــران موج ــر ای ــک های ماهواره ب موش
ــه  ــی در زمین ــل توجه ــای قاب نگرانی ه
ــود.  ــته ای می ش ــالح هس ــترش س گس
ادعــا کــرد چنیــن  ایــن ســخنگو 
ــه شــورای  ــی تخطــی از قطعنام اقدامات
امنیــت ســازمان ملــل متحــد در مــورد 

ــت. ــته ای ۲01۵ اس ــق هس تواف
آلمــان نیــز در اظهارنظری غیرســازنده و 
مداخلــه جویانــه از ایــران خواســته کــه 

پرتــاب موشــک ماهواره بر را متوقــف کند. 
یــک دیپلمــات آلمانــی ادعــا کــرده کــه 
ایــن پرتاب هــا می تواننــد بــرای آزمایــش 
فنــاوری موشــک های بالســتیک و حمل 

ــد. ــه کار رون ســالح های هســته ای ب
در پاســخ بــه فضاســازی هــای بیگانــه و 
ــی  ــه برخــی غرب ــه جویان ــه مداخل بیانی
هــا، ســعید خطیــب زاده ســخنگوی 
ــالمی  ــوری اس ــه جمه وزارت امورخارج
ــران گفــت: پیشــرفت  هــای علمــی و  ای
تحقیقاتــی از جملــه در حوزه هــوا - فضا، 
حق مســلم ملــت ایران بــوده و اظهــارات 
مداخلــه جویانــه در عزم ملت ایــران برای 
پیشــرفت در ایــن حــوزه، خللــی ایجــاد 

نخواهــد کــرد.
ســعید خطیب زاده افــزود: هیچ قطعنامه 
ای جمهــوری اســالمی ایــران را از برنامــه 
آزمایش هــای  و  فضایــی   تحقیقــات 
مرتبــط از جملــه در حــوزه ماهــواره برها 
منــع نمی کند، لــذا اســتناد بــه قطعنامه 
۲۲۳1 مغالطــه ای بــی مــورد و از اســاس 

خــالف واقــع اســت.
 ســخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان 

مداخله جویی فرانسه در فعالیت های علمی-تحقیقاتی ایران

ــه کــه پیشــتر  خاطــر نشــان کــرد: همانگون
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــده جمه ــح ش تصری
طبــق موازیــن بین المللــی حــق اســتفاده از 
فناوری هــای صلــح آمیــز در مســیر توســعه 
ــن  ــی خــود را دارد و در ای علمــی - تحقیقات
مســیر منتظــر نظــر برخــی کشــورهایی کــه 
در صــدد تحمیــل رای خــود هســتند نخواهد 

بــود.
وی افزود:دولــت و ملــت ایــران قــدردان 
ــح  ــای صل ــی و فنآوریه ــای علم ــوآوری ه ن
آمیــز بومــی فرزنــدان دانشــمند و نخبــه خود 
در عرصــه هوا-فضــا کــه در دوران تحریمهای 
غیرقانونــی و ناعادالنــه حاصل شــده هســتند.

ــاک  ــد بســیار خطرن ــی توان ــوارد م ــن م ــر دو ای در کل ه
ــری  ــدر ســخت گی ــد آن ق ــه شــما بای ــع ن باشــد. در واق
کنیــد کــه باعــث حساســیت و لجاجت نوجــوان تان شــود 
و نــه آن قــدر بــی خیــال باشــید کــه متوجــه رفتــار هــای 
او و دوســتانش نشــوید. شــما بایــد زمــان هــای مشــخصی 
را بــرای فرزنــد تــان تعییــن کنیــد تــا بتوانــد آن زمــان را با 

دوســتانش ســپری کنــد.
در واقــع ایــن امــر بســیار کلــی اســت و بــه ســایر نیازهــای 
نوجوانــان نیــز بایــد به انــدازه کافــی و بــه موقع پاســخ داده 

شــود تــا نتایــج مطلوبــی بــه همراه داشــته باشــد. 
ــده ی  ــان نشــان دهن ــای نوجوان ــاختن نیازه ــرف س برط

ــه آنهاســت ــن ب توجــه والدی
احترام گذاشتن به نوجوانان

نوجوانــان در ایــن ســن بــه مــورد احتــرام قــرار گرفتــن از 
طــرف جامعــه بــه خصــوص خانــواده بســیار نیــاز دارنــد. 
شــما بــه عنــوان پــدر و مــادر یــک نوجــوان بایــد بــا کمال 
ادب و احتــرام بــا فرزنــد تــان صحبــت کنیــد تــا او بیــش از 
همیشــه احســاس ارزش و اعتمــاد بــه نفــس کنــد. در واقع 
اگــر شــما نتوانیــد بــا فرزنــد تــان بــا احتــرام و ادب رفتــار 
کنیــد و مــدام او را بــه خاطــر رفتــار هایــش ســرزنش کرده 
و بــه او احســاس بــی ارزش بــودن بدهیــد, اعتمــاد به نفس 
را از فرزنــد تــان خواهیــد گرفــت و او در جامعــه و آینــده 

فــردی ســرخورده خواهــد شــد.
ــا احتــرام  ــا فرزنــد تــان ب شــما بــرای ایــن کــه بتوانیــد ب
ــی  ــد م ــه او حــس ارزشــمندی بدهی ــرده و ب ــورد ک برخ
توانیــد همــواره در امــور نظــر او را جویــا شــوید. یــا ایــن که 
در مــورد رفتــار هــا و احساســاتش بیشــتر صحبــت کــرده 
ــادی درســت  ــا حــد زی ــش ت ــد حــرف های ــه او بگویی و ب
اســت. بــه عــالوه در امــور مهــم و خانوادگــی بــا فرزنــد تان 
مشــورت کــرده و نظــر او را درمــورد مســائل روزمــره جویــا 
شــوید. در ایــن صــورت فرزنــد تــان حــس ارزش بیشــتری 

دریافــت خواهــد کــرد. 
برقراری ارتباط با نوجوانان به نحو صحیح

ــا  ــتر ب ــی بیش ــن نوجوان ــد در س ــن بتوانن ــه والدی هرچ
ــد آن  ــی توانن ــر م ــد بهت ــرار کنن ــاط برق ــان ارتب فرزندش
ــن دوران مهــم  ــرل کــرده و فرزندشــان را در ای ــا را کنت ه
یــاری کننــد. در واقــع شــما بایــد بتوانیــد زمــان زیــادی را 
بــه فرزنــد تــان اختصــاص دهیــد و بــه نحــوی درســت و 
اصولــی بــا او صحبــت کنیــد. هرچــه در ایــن ســن ارتبــاط 
بیــن اعضــای خانــواده و همچنین نوجــوان بهتر و با عشــق 
تــر باشــد, نوجــوان مــی تواند ایــن مرحلــه از زندگــی اش را 

بــه بهتریــن نحــو ســپری کنــد.
ــن شــما و  ــی بی ــد و خوب ــه ارتباطــی مفی ــن ک ــرای ای  ب
نوجــوان تــان بــه وجــود بیایــد شــما بایــد ســعی کنیــد در 
مــورد موضوعــات متفــاوت با آن ها بیشــتر صحبــت کنید. 
مثــال مــی توانیــد درمــورد دوســتان ان هــا یــا شــرایطش 
در مدرســه بــا او حــرف بزنیــد. حتــی مــی توانیــد درمــورد 
دوران مــدرس و دوســتان خــود تــان نیــز برایــش خاطراتی 
جــذاب تعریــف کنیــد تــا نوجــوان تــان حــس صمیمیــت 

بیشــتری بــا شــما داشــته باشــد. 
البتــه ایــن گفــت و گــو نباید تنهــا از طــرف یکــی از والدین 
صــورت بگیــرد بلکــه هــم مــادر و هــم پــدر بایــد بــه خوبی 

بــا فرزنــد شــان در ارتباط باشــند.
یکــی از دالیــل مخالفــت هــای نوجوانــان بــا والدیــن جلب 

ــت توجه اس
 مقایسه نکردن نوجوان

ــر  ــا ه ــد ب ــی توانی ــه م ــی ک ــن رفتارهای ــی از بدتری یک
شــخصی انجــام دهیــد مقایســه کــردن فرد بــا افــراد دیگر 
اســت. حــال شــما یــک نوجــوان را در نظــر بگیریــد کــه 
احساســاتی لطیــف و آســیب پذیــری دارد. اگــر شــما او را 
بــا شــخصی مقایســه کنیــد مطمئــن باشــید که بــد ترین 
رفتــار را در قبــال او انجــام داده ایــد و بــه عواطــف و روحیــه 

اش ضربــه بزرگــی وارد کــرده ایــد. 
ــری نیســت و  ــبیه شــخص دیگ ــس ش ــچ ک مســلما هی
همــواره تفــاوت هــای زیــادی میــان افراد و همچنین نســل 
هــای مختلــف وجــود دارد. هــر کســی بــرای خــودش یک 
ســری خوبــی هــا و یــک ســری بــدی هایــی دارد. پــس 
هیــچ گاه نبایــد مورد مقایســه بــا فرد دیگــری قــرار بگیرد. 
شــما بایــد بــه نوجــوان تــان اعتمــاد کــرده و اجــازه دهیــد 
رفتــار هــای خــودش را بــروز دهــد و اگر شــاهد رفتــار بدی 
از او بودیــد بجــای مقایســه کــردن ســعی کنیــد به روشــی 
دیگــر او را متوجــه رفتــار بــدش کنیــد و بــه او کمک کنید 

تــا رفتــار اشــتباهش را تــرک کند. 
زیر پا قرار ندادن اصول و قوانین

مســلما در هــر خانــه و خانــواده ای قوانینــی وجــود دارد که 
تمــام اعضــای خانــواده بایــد بــه آن پــای بند باشــند. گاهی 
ــا ناخواســته  ــان خواســته و ی پیــش مــی ایــد کــه نوجوان
ایــن قوانیــن را زیــر پــا مــی گذارنــد. در ایــن صــورت وقــوع 
چنیــن اتفاقــی برخــی از خانــواده هــا به شــدت بــا نوجوان 
شــان برخــورد کــرده و بــا آن هــا پرخاشــگری مــی کننــد. 
و برخــی دیگــر از خانــواده هــا نیــز بــا بــی خیالــی از کنــار 

ایــن موضــوع عبــور مــی کنند. 
ــتباه  ــا اش ــار ه ــن رفت ــر دوی ای ــه ه ــد ک ــد بدانی ــا بای ام
هســتند. در واقــع شــما بایــد نســبت بــه قوانیــن و امــور 
خانــه قاطــع باشــید امــا ایــن قاطعیــت بــه معنــای خشــم 
و پرخاشــگری نیســت. در صورتــی کــه نوجوان شــما قانون 
شــکنی کــرد بایــد بــا آرامــی بــا او صحبــت کنیــد و علــت 
را جویــا شــوید و او را بــه نرمــی متوجــه کنیــد کــه همــه 
ــه اصــول و  ــواده حتــی خــود والدیــن بایــد ب اعضــای خان
قوانیــن خانــه پــای بنــد باشــند تــا امــور خانــه به درســتی 

اجــرا شــود.

چگونه  بفهمیم به  رفتار از کودکی تا نوجوانی)2(
»اُمیکرون« مبتال شده ایم؟

ــرز  ــتان الب ــای اس ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــخنگوی س س
گفــت: آبریــزش بینی، خســتگی، ضعف و تعریق شــبانه 
مهمتریــن عالیــم ابتــال بــه ســویه جدیــد کرونــا اســت.
وی بــا اشــاره به اینکه عالئم ســویه امیکرون در مقایســه 
بــه ســویه های قبلــی شــدید نیســت، توضیــح داد: عالئم 
این ســویه شــباهت زیــادی بــه ســرماخوردگی دارد ولی 

قــدرت ســرایت آن چنــد برابــر ســویه های قبلی اســت.
وی در پاســخ بــه اینکــه آیــا بــرای مبتالیــان بــه ایــن 
ســویه نیــازی بــه قرنطینــه اســت، گفــت: چــون قــدرت 
ســرایت ایــن ســویه بیشــتر اســت حتمــا بایــد قرنطینه 
ــان آن در  ــدت زم ــت م ــن اس ــی ممک ــود ول ــام ش انج

مقایســه بــا ســویه های قبــل کمتــر باشــد.
بابایــی تاکیــد کــرد: تزریــق واکســن بــه ویــژه دز ســوم 
نقــش بــه ســزایی در پیشــگیری از ابتــال بــه ایــن ســویه 
دارد بــه همیــن دلیــل از واجدیــن شــرایط درخواســت 
می شــود حتما نســبت بــه تزریــق واکســن اقــدام کنند.

ســخنگوی ســتاد مقابلــه بــا کرونای اســتان البــرز گفت: 
ــبانه  ــق ش ــف و تعری ــتگی، ضع ــی، خس ــزش بین آبری
مهمتریــن عالیــم ابتــال بــه ســویه جدیــد کرونــا اســت.
ــال  ــرای پیشــگیری از ابت ــرد: ب ــه ک ــن مســئول اضاف ای
بــه ایــن ســویه، در کنــار تزریــق واکســن بایــد شــیوه 
ــک و  ــتفاده از ماس ــژه اس ــه وی ــتی ب ــای بهداش نامه ه

ــوش نشــود. ــی فرام ــه اجتماع ــت فاصل رعای

تشکیالتی با عنوان »شهردار شب« یا »اداره شب«در شهرداری سیرجان راه اندازی شده است
شهردار ســیرجان در اســتان کرمان 
ــوان  ــا عن ــکیالتی ب ــد تش می گوی
ــا »اداره شــب«  »شــهردار شــب« ی
در ایــن نهــاد راه انــدازی شــده 
ســاعت های  در  فعالیت هــا  تــا 
غیــراداری هــم بــا ســامان و نظــارت 

ــود. ــام ش ــری انج بهت
ــب  ــهردار ش ــا ش ــزارش ایرن ــه گ ب
برخــی  تشــکیالت  در  عنوانــی 
شــهرداری هــای بــزرگ ماننــد 
پایتخــت اســت کــه هرشــب یکــی 
ــه  از مســئوالن شــهری آن مجموع
ــئولیت  ــهردار، مس ــت ش ــا هدای ب
و  نظــارت  بازدیــد،  بیداربــاش، 
ــت  ــه فعالی ــی هم ــت میدان مدیری
هــای شــبانه آن نهــاد را از نزدیــک 
زیــر نظــر می گیــرد و بــا هماهنگی 
شــهردار، فعالیــت هــا را ســامان می 
دهــد تــا خدمــات رســانی بیشــتر و 

ــر انجــام شــود. ــت بهت ــا کیفی ب
درواقــع فعالیــت هــای تعریف شــده 
ــب،  ــهردار ش ــکیالت ش ــرای تش ب
نافــی مســئولیت هــای شــهردار یــا 

ــر مســئوالن شــهری نیســت،  دیگ
ــه  ماموریــت هــای جدیــدی نیــز ب
ــن  ــر ای ــرا اگ ــی رود زی ــمار نم ش
تشــکیالت هــم وجــود نداشــته 
ــران  ــایر مدی ــهردار و س ــد، ش باش
ــرای  ــر اج ــد پیگی ــهری موظفن ش
امــور باشــند امــا باتوجــه بــه 
ــران و  ــه مدی ــتن هم ــور نداش حض
پرســنل در ســاعت های غیــراداری، 
انتظــار مــی رود کــه بــا راه انــدازی 
ــای  ــت ه ــب، فعالی ــکیالت ش تش
خدمــات رســانی بــا تمرکــز و 

ــود. ــام ش ــری انج ــارت بهت نظ
ــور شــهردار  ــی اکبــر کریمــی پ عل
ــن  ــنبه در ای ــیرجان روز پنجش س
زمینــه در گفــت وگــو بــا خبرنــگار 
ایرنــا توضیــح داد: تصمیــم گرفتــه 
ــرل،  ــرای کنت ــس ب ــن پ ــد از ای ش
ــوادث  ــه ح ــیدگی ب ــارت و رس نظ
ــی کــه در طــول  ــات احتمال و اتفاق
شــب رخ دهــد تشــکیالتی بــا 
داشــته  عنــوان شــهردار شــب 

ــیم. باش

ــف شــهردار شــب  ــاره وظای وی درب
ــب  ــرح در قال ــن ط ــح داد: ای توضی
شــهرداران شــب مناطــق و نواحــی 
ــزای  ــه اج ــت؛ هم ــده اس ــده ش دی
ــا  ــتاد ی ــر س ــر نظ ــهرداری  زی ش
همــان شــهردار شــب کل فعالیــت 
هــم  اولویــت  و  کــرد  خواهنــد 
پیشــبرد ســریع تر و سرعت بخشــی 
بــه حــل مشــکالت و رفــع موانــع در 

ــت. ــهری اس ــت ش ــوزه مدیری ح
کریمــی پــور عنــوان کــرد: وظیفــه 
ــی  ــرل و بررس ــب کنت ــهردار ش ش
ــهر از  ــطح ش ــع رخ داده در س وقای
جملــه نظــارت بــر پیمانــکار، همــه 
ــی  ــع نواقص ــهرداری و رف ــور ش ام
اســت کــه از روز بــه شــب یــا 
ــد؛  ــد ش ــل خواهن ــس منتق برعک
ضمــن اینکــه شــهرداران شــب 
بازدیــد میدانــی از مناطــق مختلــف 

ــت. ــد داش را خواهن
ــت  ــت: اولوی شــهردار ســیرجان گف
برنامــه  ایــن  اجــرای  اصلــی 
ــا ســازمان های خــارج  هماهنگــی ب

از شــهرداری مثــل حــوادث مختلــف یا 
مشــکالتی اســت کــه در حــوزه هــای 
آب، بــرق یــا گاز بــه وجــود مــی آیــد 
ــه شــهرداران شــب هماهنگی هــای  ک
الزم را در رفــع مشــکالت بــا ادارات یــا 
نهادهــای مربوطــه خواهنــد داشــت و 
مــا بــه دنبــال رضایــت شــهروندان در 
همه موارد و مســائل شــهری هســتیم.
بــه گفتــه وی انتخــاب شــهردار شــب 
هــر شــب، بــه صــورت دوره ای و از بین 

نیروهــای شــهرداری خواهــد بــود.

پیشگیری از امیکرون با 
تزریق دز سوم

دالیل مخالفت های فرزندان با 
والدین در دوره نوجوانی چیست؟ 

رشکــت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان در نظــر دارد » انجــام خدمــات ایــاب و ذهــاب کارکنــان کارخانــه 

ــیر« خــود را بــه پیامنــکار واجــد صالحیــت واگذارمنایــد؛ لــذا از رشکــت هــای دارای مجوزســازمان حمــل  ــورد بردس ن
ونقــل و پایانــه هــا کــه دارایــی توانایــی مناســب و ســوابق مــورد قبــول مــی باشــند، دعــوت بــه عمــل مــی آیــد حداکــر تــا 

تاریــخ 1400/10/18، پــاکات خــود را بــه آدرس منــدرج در اســنادمناقصه ارســال مناینــد.

رشکــت هــای متقاضــی مــی تواننــد جهــت اطــالع از چگونگــی تنظیــم پیشــنهاد فنــی و مالــی، اســناد و مشــخصات موضــوع 

مناقصــه را از طریــق مراجعــه بــه آدرس اینرتنتــی www.sjsco.ir )قســمت خریــد وفــروش- مناقصــه هــا( دریافــت مناینــد.

***اسناد و مدارک: 
1-درخواست رسمی با ذکر شامره و موضوع مناقصه) اعالم آدرس ایمیل، شامره متاس تلفن ثابت و همراه الزامی است. (

2-اساسنامه و مدارک ثبتی. ) شامره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و ... (

3-رزومــه، ســوابق اجــرا و منونــه قراردادهــا و توافقنامــه هــای انجــام شــده مرتبــط بــا موضــوع مناقصه.)قــرارداد و رزومــه 

ارســالی بایــد مربــوط بــه ســال 95 تــا کنــون و مرتبــط بــا موضــوع مناقصــه باشــد(

4-مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.

5-گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.

6-دانلود،تکمیل وارسال فرم »خوداظهاری تامین کنندگان« از نشانی اینرتنتی SJSCO.IR قسمت خرید وفروش

*** شرایط :
1-محــل اجــرا؛ از کارخانــه میلگــرد جهــان فــوالد ســیرجان واقــع در شهرســتان بردســیر، کیلومــرت دو جــاده بردســیر-کرمان 

بــه شــهرها و روســتاهای اطــراف و بالعکــس مــی باشــد.

2-ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد منی کند.

3-رشکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

4-جهت کسب اطالعات بیشرت با شامره 09139964877 متاس حاصل منایید. ) پاسخگویی در ساعات اداری (

5-هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

واحد خریدخدمات مجتمع جهان فوالد سیرجان

 آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای جهت
» انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان کارخانه نورد بردسیر«

»شماره 5-00-ت«
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مرکــز آمــار در تازه تریــن گــزارش 
خــود اعــام کــرد کــه رشــد اقتصادی 
ــه  ــدون نفــت در تابســتان امســال ب ب

ــید.  ــد رس ۳.۳ درص
بــه گــزارش ایرنــا، مرکــز آمــار در 
پایــان هــر فصــل گزارشــی از وضعیت 
اقتصــادی را ارائــه می کنــد. برایــن 
اســاس در تابســتان امســال محصــول 
ــه  ــت ب ــدون نف ــی ب ــص داخل ناخال
ــم  ــه رق ــت ســال ۱۳۹۰ ب قیمــت ثاب
یــک میلیــون و ۶۲۳ هــزار و ۲۱۳ 

ــت.  ــوده اس ــال ب ــارد ری میلی
همچنیــن در این دوره رشــد اقتصادی 
ــه  ــت ب ــدون نف ــادی ب ــد اقتص و رش
ترتیــب برابــر ۴.۲ و ۳.۳ درصــد بــوده 

اســت.
ــات  ــا و خدم ــت کااله ــاخص قیم ش
تابســتان  در  مصرفــی کل کشــور 
ــز  ــال ۱۳۹٥ نی ــای س ــر مبن ۱۴۰۰ ب
۳۳۸.۷ بــوده اســت کــه نــرخ تــورم ۱۲ 
مــاه منتهــی بــه شــهریور مــاه ۱۴۰۰ 
ــرخ  ــل ن ــابه قب ــه دوره مش ــبت ب نس

ــت. ــوده اس ــد ب ۴٥.۸ درص

همچنیــن نــرخ بیــکاری جمعیــت ۱٥ 
ســاله و بیش تــر ۹.۶ درصــد بــوده 
ــل،  ــه فصــل قب ــه نســبت ب اســت ک
ــش داشــته  ــم واحــد افزای هشــت ده

ــت. اس
براســاس ایــن گــزارش، جمــع کل 
نقدینگــی کشــور بــه ۴۰ هــزار و ۶۷۶ 
هــزار میلیــارد ریــال رســیده اســت که 
ــان ســال گذشــته ۱۷  ــه پای نســبت ب

درصــد رشــد داشــته اســت.
بهــادار  اوراق  بــورس  شــاخص کل 
تهــران بــا ۱۸.۶ درصــد افزایش نســبت 
بــه فصــل گذشــته بــه یــک میلیــون و 
۳۸۶ هــزار و ۴٥۱ واحد رســیده اســت. 
در ایــن فصــل ارزش جاری بازار ســهام 
ــه  ــش نســبت ب ــا ۱۹.۳ درصــد افزای ب
فصــل گذشــته بــه رقــم ٥۶ میلیــون و 
۹۴ هــزار و ۹۰۴ میلیــارد ریــال رســید.

ــازار  ــات ب ــن ارزش کل معام همچنی
ــورس اوراق بهــادار چهــار میلیــون و  ب
۳۱۴ هــزار و ٥۸۶ میلیــارد ریــال بــوده 
اســت کــه نســبت بــه فصــل گذشــته 
۶۳.۷ درصــد افزایــش داشــته اســت.

کل واردات از گمــرک کشــور ۱۰ هــزار 
و ۸۱۰ هــزار تــن و بــه ارزش ۱۲هــزار 
و ۸۰۹ میلیــون دالر بــوده اســت کــه 
نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل از 
نظــر وزنــی ۳۹.۹ درصــد افزایــش و به 
لحــاظ ارزش ۳۷.۶ درصــد افزایــش 

داشــته اســت.
در ایــن فصــل کل صــادرات غیرنفتــی 
از گمــرک جمهــوری اســامی ایــران 
۲۹ هــزار و ۸۱۳ هــزار تــن و بــه ارزش 
ــوده  ــون دالر ب ــزار و ۹۸۰ میلی ۱۰ ه
ــابه  ــه دوره مش ــبت ب ــه نس ــت ک اس
ســال قبــل از نظــر وزن ۲۰٥ درصــد 
افزایــش و بــه لحــاظ ارزش ٥۲.۱ 

ــش داشــته اســت. درصــد افزای
ــر  ــت ه ــط قیم ــار۱۴۰۰ متوس در به
بشــکه نفــت خــام ســبد اوپــک ۶۶.۱ 
دالر بــوده اســت کــه نســبت بــه فصل 
زمســتان ۱۲.۸ درصــد افزایش داشــته 

اســت.
میانگیــن قیمــت ســکه طــرح جدیــد  
۱۱۳ میلیــون و ٥۶۴ هــزار ریــال، نیــم 
ســکه ٥۸ میلیــون و ۷٥۶ هــزار ریــال 

وقتی که او ُمرد
وقتــی کــه مــرد، حتــی یــک نفــر هــم تــوی محــل مــا 
ناراحــت نشــد. بچه هــای محــل اســمش رو گذاشــته بودنــد 
ــه او  ــی درد و بی کــس. و ایــن لقــب هــم چقــدر ب مرفــه ب
می آمــد نــه زن داشــت نــه بچــه و نــه کــس وکار درســتی.
شــنیده بودیــم که چنــد تایــی بــرادرزاده و خواهــرزاده دارد که 
آنهــا هــم وقتــی دیــده بودنــد آبــی از اجــاق عموجــان و دایی 

جــان برایشــان گرم نمی شــود، تنهایــش گذاشــته بودند.
وقتــی کــه ُمــرد، مــن و ســه چهــار تــا از بچه هــای محــل 
کــه می دانســتیم ثــروت عظیــم و بی کرانــش بی صاحــب 
ــایه ها  ــی از همس ــم کس ــه بگذاری ــدون اینک ــد، ب می مان
بفهمــد، شــب اول بــا تــرس و لــرز زیــاد وارد خانه  اش شــدیم 
و هــر چــه پــول نقــد داشــت، بلنــد کردیــم. بعــد هم بــا خود 
کنــار آمدیــم کــه: ایــن کــه دزدی نیســت تــازه او بــه ایــن 
پول هــا دیگــر هیــچ احتیاجــی هــم نــدارد. تــازه می توانیــم 
کمــی هــم از ایــن پول هــا را از طرفــش صــرف کار خیــر 

کنیــم تــا هــم خــودش ســود بــرده باشــد و هــم مــا…
ــا همــت  امــا دو روز بعــد در مراســم خاکســپاری اش کــه ب
ریــش ســفید های محــل بــه بهشــت زهــرا رفتیــم، مــن و 

بچه هــا چقــدر خجالــت کشــیدیم.
موقعــی کــه ١۵٠ بچــه یتیــم از بهزیســتی آمدنــد بــاالی 
ســرش و فهمیدیــم مرفــه بــی درد خــرج سرپرســتی همــه 
ــک  ــه اش ــم ک ــم را دیدی ــای یتی ــی داده، بچه ه ــا را م آنه
ــد از  ــان را از دســت داده ان ــدری مهرب ــگار پ ــد و ان می ریختن

خودمــان پرســیدیم: او تنهــا بــود یــا مــا؟

 آیا کارمندان خود را می شناسید؟
روزی مدیــر یکــی از شــرکت های بــزرگ در حالی کــه بــه 
ســمت دفتــر کارش می رفــت چشــمش بــه جوانــی افتــاد 
کــه در کنــار دیــوار ایســتاده بــود و بــه اطــراف خــود نــگاه 

می کــرد.
جلــو رفــت و از او پرســید: شــما ماهانه چقدر حقــوق دریافت 

می کنی؟جــوان بــا تعجب جــواب داد: ماهــی دوهــزار دالر.
مدیــر بــا نگاهــی آشــفته دســت بــه جیــب شــد و از کیــف 
پــول خــود شــش هــزار دالر را در آورده و بــه جــوان داد و به او 
گفــت: ایــن حقــوق ســه ماه تــو، بــرو و دیگــر اینجــا پیدایت 
نشــود، مــا بــه کارمنــدان خــود حقــوق می دهیــم کــه کار 
کننــد نــه اینکــه یک جــا بایســتند و بــی کار بــه اطــراف نگاه 

. کنند
جــوان بــا خوشــحالی از جــا جهیــد و بــه ســرعت دور شــد. 
مدیــر از کارمنــد دیگــری که در نزدیکــی اش بود پرســید: آن 

جــوان کارمنــد کــدام قســمت بود؟
کارمنــد بــا تعجــب از رفتــار مدیــر خــود بــه او جــواب داد: او 
پیــک پیتزافروشــی بود کــه بــرای کارکنــان پیتــزا آورده بود.

 پیرمرد و شا دی
ــرد. او یکــی از  ــی ک ــی م ــتا زندگ ــک روس ــردی در ی پیرم
بدشــانس تریــن آدم هــای دنیــا بــود. کل روســتا از دســت او 
خشــمگین و عصبانی بودند. او همیشــه افســرده بود و درباره 
هــر چیــزی اعتــراض مــی کــرد و در یــک کالم همیشــه 

حالــش بــد بــود!
هرچــه ســنش باالتــر مــی رفــت بداخالق تــر و بــد دهن تر 
می شــد. مــردم از او دوری می کردنــد، چــرا کــه بدشانســی او 
مســری بــود. او حــال بــدش را بــه بقیــه نیز منتقــل می کرد.
امــا یــک روز، وقتــی بــه هشــتاد ســالگی رســیده بــود، یک 

اتفــاق عجیــب افتاد.
شــایعه ای فــورا در میــان مــردم پخــش شــد:پیرمرد امــروز 
خوشــحال اســت؛ او دربــاره هیــچ چیــز شــکایت نمی کنــد، 
لبخنــد می زنــد و حتــی چهــره اش بــاز شــده اســت.اهالی 
روســتا دور هــم جمــع شــدند. از پیرمــرد پرســیده شــد: چــه 

اتفاقــی بــرای تــو افتــاده اســت؟
گفــت: اتفــاق خاصــی نیفتــاده. هشــتاد ســال مــن بــه دنبال 
ــم  ــود. حــاال تصمی ــده ب ــی فای ــن کار ب ــودم و ای شــادی ب
گرفتــم بــدون شــادی زندگــی کنــم و فقــط از زندگــی لذت 

ببــرم. بــه همیــن دلیــل االن شــادم!

داستانهای آموزنده رشد ۳/۳ درصدی اقتصاد بدون نفت در تابستان ۱۴۰۰

ــزار  ــون و ۷۲۶ ه ــکه ۳۶ میلی ــع س و رب
ریــال بــوده اســت کــه نســبت بــه فصــل 
گذشــته بــه ترتیــب ۸.۷ درصــد افزایش، 
یــک و ۳.۸ درصــد کاهش داشــته اســت.
ــر  ــازار آزاد براب ــرخ دالر در ب ــط ن متوس
۲٥۸ هــزار و ۳۱۹ ریــال بــوده اســت 
کــه نســبت بــه فصــل قبــل ۱۰.۱ درصد 

ــته اســت. ــش داش افزای
همچنیــن متوســط قیمت یــورو در بــازار 
ــوده  ــال ب ــر ۳۰٥ هــزار و ۳۸۴ ری آزاد براب
ــه فصــل قبــل ۸.۷  اســت کــه نســبت ب

درصــد افزایــش داشــته اســت.

خشــونت در بــازی هــای رایانــه ای آســیب هــا و عــوارض 
ــه  ــا اشــاره ب ــزارش ب ــن گ ــال دارد. در ای ــه دنب ــی ب مختلف
عــوارض ایــن بــازی هــا، برخــی راهکارهــا پیشــنهاد شــده 

اســت.
ــای  ــانه ه ــی از رس ــنیم؛ یک ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
محبــوب در میــان کــودکان و نوجوانــان و جوانــان در دنیــا 
و از جملــه ایــران، بــازی هــای رایانــه ای اســت؛ بــه طــوری 
کــه طبق تحقیقــات انجام شــده، ٥۶ درصــد جوانــان ایرانی 
ــد. عنصــر  ــا دارن ــازی ه ــن ب ــه ای ــادی ب ــه بســیار زی عاق
خشــونت یکــی از مهم تریــن و پرطرفدارتریــن موضوعــات 
بــازی هــای رایانــه ای در دنیــا بــه شــمار مــی رود. در واقــع 
ــت  ــای جذابی ــن محرک ه ــونت، از مهمتری ــر خش عنص
ــن،  ــای اکش ــواع ژانره ــژه در ان ــه ای به وی ــای رایان بازی ه
اســتراتژیک بی درنــگ، جنگــی و .... اســت کــه آســیب های 
بســیاری بر رفتار و واکنــش کودکان و نوجوانــان دارد؛ چراکه 
طبــق نظــر محققــان، نمایــش رفتارهــای پرخاش گرانــه در 
ــری و  ــناخت پرخاش گ ــه ش ــر ب ــه ای منج ــای رایان بازی ه
عامــل مهمــی بــرای بــروز خشــونت در کــودکان می گــردد.

ــای  ــونت در فض ــر خش ــودن تأثی ــان ب ** یکس
ــی ــای واقع ــازی و فض مج

کــودکان و نوجوانــان و حتــی جوانان در تماشــا و بــازی های 
بــا محتــوای خشــونت بــا انتخــاب انــواع ســاح هــا ماننــد 
چاقــو، ســاطور، شمشــیر و غیــره و بــا شــیوه هــای مختلف 
رفتارهــای تهاجمــی آشــنا مــی شــوند. بر اســاس تحقیقات 
ــه ای دارای  ــای رایان ــازی ه ــاهده ب ــی، مش ــان آلمان محقق
صحنــه هــای خشــونت آمیز، همــان تاثیــر روانی منفــی در 
درگیــری فیزیکــی را بــر مغــز انســان مــی گذارند؛ بــه گونه 
ای کــه اســکن مغز ایــن افــراد همان عائمــی را نشــان داده 
کــه گویــا ایــن افراد عمــا حضــور در صحنه های خشــونت 

آمیــز واقعــی را تجســم مــی کنند.
بــا  رایانــه ای،  بازی هــای  در ســناریوهای  بازی ســازان 
توجیه هایــی ماننــد نجــات دادن خــود یــا ازبین بــردن 
ــازی  ــول ب ــه در ط ــای پرخاش گران ــروز رفتاره ــمن، ب دش
را بــه بهانــۀ دفاع کــردن طبیعــی جلــوه می دهنــد و 
ــبب  ــازی س ــای ب ــا کاراکتره ــودک ب ــداری ک هم ذات پن
می شــود باورهــای هنجــار منع کننــده پرخاش گــری در وی 
تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه و بــه مــرور زمــان مهارگــر درونی 

پرخاش گــری از بیــن بــرود.
همچنیــن پژوهشــگران دانشــگاه میســوری آمریــکا بــرای 
ــار  ــر رفت ــن ب ــه ای خش ــای رایان ــر بازی ه ــل تأثی تحلی
ــازی   ــگام انجــام ب ــر را هن ــز ۳۹نف ــت مغ ــا، فعالی بازیکن ه
ــا اندازه گیــری واکنــش P300 مغــز  ــد. آنهــا ب بررســی کردن
افــراد در زمــان دیــدن صحنه هــای خشــونت آمیز، نســبت 
ــد و ســپس  ــا را نمی دیدن ــن صحنه ه ــه ای ــه کســانی ک ب
فرصــت دادن بــرای تنبیــِه مخالفــی تخیلی، متوجه شــدند 
کســانی کــه بیشــترین کاهــش را در واکنش P300 داشــتند 
ــال  ــا را اعم ــدیدترین تنبیه ه ــونت(، ش ــدگان خش )بینن

کردنــد.
ــای  ــاهده ها و اعتراف ه ــی، مش ــات علم ــته از تحقیق گذش
ــت.  ــات مدعاس ــرای اثب ــری ب ــران، راه نزدیک ت ــود کارب خ
ــران ۶۸ درصــد  ــای ای ــک بررســی در ســطح کلوپ ه در ی
کاربــران بــه تأثیــرات عملــی بازی هــای خشــن در زندگــی 
خــود اذعــان کرده انــد. همچنیــن خانواده هــا بارهــا شــاهد 
تأثیــر فیلم هــای رزمــی و خشــن بــر کودکان شــان، 

ــد. ــم بوده ان ــه پــس از اتمــام فیل بافاصل
** نهادینــه شــدن خصمانگــی بــا تکــرار صحنــه 

هــای خشــونت آمیــز در بــازی هــای رایانــه ای
تکــرار بیــش از حــد برخــی از صحنه هــای خشــونت آمیز 
ماننــد کشــتن بــا ســاح گــرم، بریــدن ســر، ســاخی و .... 
منجــر بــه ازبین رفتــن مفهــوم درد و رنــج و نهادینه شــدن 
خصمانگــی و خشــونت در ذهــن کــودک می شــود و نیــز 
بــا توجــه بــه نظریــه شرطی شــدن فعــال، چــون بازیکــن 
بــه دلیــل بــروز رفتارهــای پرخاش گرانــه پــاداش )امتیــاز( 
ــود؛  ــرطی می ش ــر ش ــارت دیگ ــه عب ــد، ب ــت می کن دریاف
پرخاش گــری در ذهنــش ســودمند و بــه صــورت ارزش در 
نظــر گرفتــه می شــود و پــاداش یــا تقویت مثبت به وســیله 
امتیــاز منجر به تحکیــم پرخاش گــری در رفتارهــای درونی 
کــودک می شــود و کــودک پرخاش گــری را روش مناســبی 
بــرای فایق آمــدن بــر تعــارض میان فــردی و برطرف کــردن 

احســاس ناکامــی یــا خصومــت می دانــد.
** ماندگاری تأثیرات بازی های رایانه ای طوالنی است

بــر طبق نظر اندرســون و بوشــمن، تاثیرات بازی هــای رایانه 
ای خشــن در زمــان کوتــاه و بــا مانــدگاری طوالنی اســت؛ به 
ایــن صــورت کــه در زمــان کوتاهــی عملکــرد ایــن بــازی ها 
متغیر مناســبی بــرای افزایــش ادراک و رفتار پرخاشــگرایانه 
و برانگیختگی جســمانی نسبت به پرخاشــگری و در نتیجه 
افزایــش خشــونت رفتــاری اســت و در زمــان طوالنــی ایــن 
بــازی هــا اعتقــادات و نگــرش هــای خصمانــه و تمایــات 
ــه پرخاشــگری و خشــونت  ــه منظــور مبــادرت ب فــردی ب

ایجــاد مــی کنند.
** آثــار جســمی بازی هــای رایانــه ای بر کــودکان 

نوجوانان و 
بــازی هــای رایانــه ای بــه خصــوص بــازی هــای رایانــه ای با 
موضــوع اکشــن، آثــار و پیامدهــای منفــی دارنــد کــه برخی 
از آنهــا عبارتند از: مشــکات جســمانی مانند ســوزش و درد 
در نواحــی انگشــتان، مــچ، کتــف، گــردن، ســتون فقــرات 
ــی  ــواب، برانگیختگ ــال در خ ــرس، اخت ــراب، ت و ...، اضط
فیزیولوژیــک، چاقــی، تغییــر در ســوخت و ســاز بــدن، صرع 

ــا. ــدن بازی ه ناشــی از دی

10000100005588

فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟
آسیب ها و چالش های عنصر خشونت 

در بازی های رایانه ای

۲۳۰۰ زائر از خدمات هالل احمر در 
گلزار شهدای کرمان بهره مند شدند

مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان کرمــان گفــت: ۲ هــزار و ۳۰۰ زائــر بــارگاه 
ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی طــی ۲ روز گذشــته از خدمــات امــدادی و عام 

المنفعــه ایــن جمعیــت در گلــزار شــهدای کرمــان بهره مند شــدند.
بــه گــزارش ایرنــا و بــه نقــل از روابــط عمومــی جمعیــت هــال احمــر اســتان کرمان، 
رضــا فــاح بــا اشــاره بــه حضــور زائــران ایرانــی و خارجــی در اســتان کرمــان افــزود: 
نیروهــای امــدادی و داوطلــب جمعیــت هــال احمــر کرمــان همزمــان بــا دومیــن 
ســالگرد شــهادت سپهبد شــهید حاج قاســم ســلیمانی، خدمات امدادی، بشردوستانه 
و عــام المنفــه در مبــادی ورودی و مرکــز ایــن اســتان به زائران شــهدای مقاومــت ارائه 

ــی دهند. م
وی بــا تاکیــد بــر ارائــه خدمــات امدادی و بشــر دوســتانه به ۲ هــزار و ۳۴۰ نفــر در طی 
روزهــای پنجشــنبه و جمعــه نهــم و دهــم دی ماه ســال جاری اظهــار داشــت: اعضای 
جوانــان ایــن جمعیــت ۲ هــزار ماســک و ٥٥ لیتر مایــع ضدعفونی کننده بیــن زائرین 

گلزار شــهدای کرمــان توزیــع کردند. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ۲٥۰ زائــر توســط اعضــای جوانــان هــال احمــر کرمــان بــا 
توجــه بــه مســیرها و مــکان هــای مــورد نظــر زائــران راهنمایی شــدند، تصریــح کرد: 
نیروهــای امــدادی جمعیــت هــال احمــر کرمــان فشــارخون ۳٥ زائــر مرقــد مطهــر 

ســپهبد شــهید ســلیمانی را انــدازه گیــری کردند. 
فــاح بــا اشــاره بــه مفقــودی یــک کــودک چهــار ســاله در مســیر گلــزار شــهدای 
کرمــان خاطرنشــان کــرد: نیروهــای امدادی پس از ۲ ســاعت جســتجو این کــودک را 

بــه آغــوش خانــواده برگرداندند. 
وی تصریــح کــرد: همچنیــن طی روز گذشــته یــک زن ۳۰ ســاله در محــل پارکینگ 
گلــزار شــهدا بیهــوش شــده بــود کــه پــس از اقدامــات پیــش بیمارســتانی توســط 

نیروهــای امــدادی هــال احمــر بــه پرســنل اورژانــس تحویــل داده شــد. 

آگهی مزایده اموال غیر منقول  
»ملک« )نوبت اول ( 

مرکز آمار اعالم کرد: 

تاکید رییس جمهور بر ضرورت اجرای 
کامل قانون نسخه   الکترونیکی

رییــس جمهــوری بــا تاکید بر ضــرورت اجــرای کامل قانون نســخه الکترونیکی، 
ــروری  ــوارد ض ــرای م ــهرها ب ــی ش ــاخت ها در برخ ــل زیرس ــا تکمی ــت: ت گف
و اســتثنایی بــا تشــخیص وزارت بهداشــت و درمــان بــه منظــور جلوگیــری از 
اجتمــاع و ازدحــام جمعیــت و خطر شــیوع بیماری مجوزهــای الزم صادر شــده 

تــا مشــکلی بــرای شــهروندان بوجــود نیاید.
بــه گــزارش ایرنــا از پایــگاه اطــاع رســانی ریاســت جمهــوری، آیــت اهلل ســید 
ابراهیــم رییســی در جلســه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــا اشــاره بــه اهمیت 
توجــه بــه واکسیناســیون مهاجــران افغانســتانی و ســایر کشــورها کــه بــه هــر 
شــکلی در کشــور حضــور دارنــد، اظهارداشــت: بــرای قطــع زنجیــره بیمــاری و 
جلوگیــری از شــیوع کرونــا ضــرورت دارد بــرای واکسیناســیون همه افــراد بویژه 

مهاجریــن اقــدام شــود.
رییســی همچنیــن بــا تاکیــد بــر انجــام تســت کرونــا از همــه کســانی کــه بــه 
ــراد از  ــردد اف ــرزی ت ــتان های م ــت اس ــت: الزم اس ــوند، گف ــور وارد می ش کش
مرزهــای زمینــی، هوایــی و دریایــی را بــا دقت و جدیــت کنترل کننــد و از همه 
ایــن افــراد تســت کرونــا گرفتــه شــود و بــه برگه هــای تســت کــه بعضــا جعلی 
هســتند، اکتفــا نکننــد چرا کــه هرگونــه ســهل انــگاری در این زمینــه، زحمات 

همــه کادر درمــان و دســت انــدرکاران مقابلــه بــا کرونــا را از بیــن می بــرد.
رئیــس جمهــور همچنین با اشــاره به ضــرورت پیگیری واکسیناســیون عمومی 
ــد واکسیناســیون  ــدون تردی ــق ُدز ســوم، اظهارداشــت: ب ــژه اهمیــت تزری بوی
عمومــی می توانــد در مقابــل ویــروس کرونــا مصونیــت ایجــاد کنــد و بایــد بــا 

قــوت ادامــه یابــد.
رییــس دولــت ســیزدهم یادآورشــد: طــرح شــهید ســلیمانی در پیــش بینــی و 
پیشــگیری از بیمــاری کرونــا بــرکات فراوانــی داشــته اســت و ادامــه آن ضروری 

ست ا

ــه اینکــه در  پرونــده اجرایــی کاســه ۰۰۰۰۹۴۲   اجــرای  نظــر ب
ــاک  ــگ پ ــر دارد شــش دان ــیر در نظ ــکام  دادگســتری بردس اح
ثبتــی شــماره ۴۲ فرعــی از ۳۴۳۴ اصلــی بخــش ۲۰ بــه مســاحت 
ــع  ــه دســیمتر مرب ــودو پنــج متــر و پنجــاه و ن )۱۹٥/٥۹( صــدو ن
ــا  ــد ســیف اهلل ب ــوالدی نســب فرزن ــای محمــد ف ــه آق ــق ب متعل
مشــخصات اعامــی از طــرف کارشــناس رســمی دادگســتری بــه 
ایــن شــرح : الــف( مشــخصات ملــک : ملــک مــورد نظــر قطعــه 
زمینــی اســت محصــور کــه در بــر بلــوار ۲۲ بهمــن بردســیر واقــع 
شــده اســت و در حــال حاضر تعمیــرگاه اتومبیــل در آن دایر اســت. 
دارای ســند رســمی و امتیــازات آب، بــرق و گاز دارد قســمتی از آن با 
ســقف فلــزی موقــت مســقف شــده اســت کاربــری کلــی ملــک به 
لحــاظ موقعیــت تجــاری مــی باشــد. ارزیابــی براســاس اینکــه ملک 
طلــق بــوده و ربطــی بــه وقــف نداشــته و ضمنــا بــا معــارض بــوده 
و دیــون احتمالــی نیز نداشــته باشــد انجــام شــده اســت. ب( ارزیابی 
بــا توجــه بــه مشــخصات فــوق الذکــر، ارزش عادلــه روز ملــک مزبور 
مبلــغ ۱۰/۲۲۰/۶۸۰/۰۰۰ )ده میلیــارد و دویســت و بیســت میلیون 
و ششــصد و هشــتاد هــزار( ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده اســت از 
ــخ  ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ) یکشــنبه ( ســاعت ۱۲  ــده در تاری ــق مزای طری
ظهــر در محــل ایــن اجــرا بــه فــروش برســاند لذا افــرادی کــه طالب 
شــرکت در مزایــده و خریــد مــی باشــند مــی تواننــد در مــدت پنج 
روز قبــل از روز فــروش جهــت ماحظــه ملــک مراجعــه نماینــد و 
جهــت ارائــه پیشــنهاد تــا قبــل از موعــد مقــرر قیمــت پیشــنهادی 
خــود را بــه انضمــام فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلــغ 
کارشناســی  بــه ایــن اجــرا ارائــه نماینــد، هزینــه آگهــی و کلیــه 
هزینه هــای مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایــده مــی 
باشــد و در صورتــی کــه برنــده ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انجــام 
مزایــده نســبت بــه واریــز باقیمانــده مبلغ پیشــنهادی اقــدام ننماید 

مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد 
    مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری  بردسیر - 

بنی اسد/  ٥۳ م الف

 آگهی مناقصه عمومی انجام خدمات بارگیری، حمل 
و انبارش بیلت مصرفی و میلگرد های تولیدی کارخانه 

نورد بردسیردومرحله ای»شماره ۴۰-۰۰-خ«
رشکــت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان در نظــر دارد نســبت بــه جــذب پیامنــکار » انجــام خدمــات بارگیــری، حمل و انبــارش بیلت 

مصرفــی و میلگــرد های تولیــدی کارخانــه نــورد بردســیر« خــود اقــدام منایــد؛ لــذا از رشکــت هــای دارای حداقــل دوســال ســابقه 
باربــری، دارای ماشــین آالت ملکــی و دارای مجــوز باربــری که بومی شهرســتان بردســیر یا ســیرجان میباشــند ، دعــوت بعمل مــی آورد تا تاریخ 

1400/10/25 ، پــاکات مناقصــه خــود را بــه آدرس مندرج در اســنادمناقصه ارســال منایند.

رشکــت هــای متقاضــی مــی تواننــد جهــت اطــاع از چگونگی تنظیم پیشــنهاد فنی و مالی، اســناد و مشــخصات موضــوع مناقصــه را از طریق 

مراجعــه بــه آدرس اینرتنتــی www.sjsco.ir )قســمت خریــد وفــروش- مناقصه هــا( دریافت منایند.

***اسناد و مدارک: 
1-درخواست رسمی با ذکر شامره و موضوع مناقصه) اعام آدرس ایمیل، شامره متاس تلفن ثابت و همراه الزامی است. (

2-اساسنامه ومدارک ثبتی.)شامره ثبت، کداقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت،گواهی آخرین تغییرات و ...(

3-رزومــه، ســوابق اجــرا و منونــه قراردادهــا و توافقنامــه هــای انجــام شــده مرتبــط بــا موضــوع مناقصه.)قــرارداد و رزومه ارســالی بایــد مربوط 

بــه ســال 95 تــا کنــون و مرتبــط بــا موضــوع مناقصه باشــد(

4-مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.

5-گواهی اعام رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.

6-دانلود،تکمیل وارسال فرم "خوداظهاری تامین کنندگان" از نشانی اینرتنتی SJSCO.IR قسمت خرید وفروش

***شرایط :
1-محل اجرا؛ شهرستان سیرجان، کیلومرت 50 جاده سیرجان-شیراز، کیلومرت 3 جاده اختصاصی گل گهر - رشکت مجتمع جهان فوالد سیرجان می باشد.

2-ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد منی کند.

3-رشکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

4-جهت کسب اطاعات بیشرت با شامره 09139964877 متاس حاصل منایید. ) پاسخگویی در ساعات اداری (

5-هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

واحد خرید خدمات مجتمع جهان فوالد سیرجان



بزرگان آسمانی شهر من پیامک های شما

                                                  

      

10000100005588 شماره ارسال پیامک

 ســال هــزار و ســیصد و چهــل و چهــار  بــود کــه خانــه شــکراله بــا تولــد موســی رنگ 
تــازه ای بــه خــود گرفــت. زندگــی اربــاب رعیتــی و ظلم رژیــم طاغوتی پهلــوی، جایی 
بــرای آســایش مــردم باقــی نگذاشــته بــود. اهالــی روســتای الیــه دارون)گلــو رود( نیز 
از ایــن قاعــده مســتثنی نبودنــد. شــکراله مــی کوشــید تــا بــا تــاش و زحمــت لقمه 
ای حــال بــه خانــه ببــرد. موســی کــه بــزرگ شــده و نســبت بــه  مخــارج خانــواده 
و ســنگینی بــار زندگــی بــر دوش پــدر، احســاس مســئولیت مــی کــرد، بعــد از پنجم 

ابتدائــی مدرســه را رهــا کــرد و بــرای کمــک بــه  خانــواده مشــغول بــه کار شــد. 
انقــاب اســامی پیــروز شــده  و نســیم خــوش عدالــت شــروع بــه وزیــدن کــرده بود. 
امــا دیــری نپاییــد کــه بــا شــروع جنــگ تحمیلــی عــراق، بــار دیگــر رخــت آرامــش 
از آســمان و زمیــن ایــران عزیــز اســامی پــر کشــید تــا ایــن نهــال نوپــا بــا ریشــه ای 

محکمتــر تمریــن مقاومــت کند.
در همیــن ایــام بــود کــه پســر خــوش اخــاق، مؤمــن و مهربــان منطقــه کــوه پنــج، 
موعــد ســربازیش فــرا رســید. بــدون تردیــد بــرای ثبــت نــام اقــدام کــرد و راهی جبهه 

 . شد
جــوان بــود و پــدر و مــادر مشــتاق دامــادی آخریــن پســر خانــواده. امــا هر بــار صحبت 
دامادیــش پیــش مــی آمــد، طفــره مــی رفــت و ازدواج را بــه بعــد تمــام شــدن خدمت 

ســربازی موکــول مــی کرد.
هفــت مــاه  حضــور در مناطــق عملیاتی و ســینه ســپر کــردِن مقابــل دشــمن دین و 
نامــوس، از موســی مــردی ســاخته بــود کــه زندگــی دنیایــی بهــای اندکــی بــرای این 
خاکــی افاکــی شــده بــود.  ســرانجام در تاریــخ 64/۵/24 در جزیــره مجنــون بــا مدال 
ســرخ شــهادت، مــزدش را از خداونــد کریــم دریافــت کــرد و پیکــر مطهــرش پــس از 

تشــییع در روســتای الیــه دارون بــه خــاک ســپرده شــد.

شهید  معظم موسی  پاییزه  

هفته نامه ی فرهنگیـ  سیاسی استان کرمانـ  تحلیلی خبری
صاحب امتیاز ، مدیر مسئول : محمد رضا شجاعی باغینی
جانشین مدیر مسئول و سردبیر : عمید شجاعی باغینی 

صفحه آرایی : سپهر بردسیر )09134423926(
گستره ی توزیع استان کرمان
آدرس : بردسیرـ خیابان امام)ره(ـ  ساختمان خطیبی - طبقه  اول - جنب دفتر ازدواج
تلفن : 33521188-034 ، 09133414471 فاکس : 034-33528860

     www.sepehrbrd.ir : پایگاه اینترنتی

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

شهید سلیمانی ملی ترین و امتی ترین شخصیت ایران و دنیای اسالم بوده و هست

اشعار شهادت حضرت 
فاطمه )سالم علیها (

می روی اما اگر میشد مبانی خوب بود

با تو زهرا، لحظه های زندگانی خوب بود

ای متام ماه ها خورشیدها در خانه ات

خانه ام با بودن تو کهکشانی خوب بود

شد سالمم بی جواب و فاطمه در غربتم

مایه ی آرامشم شد، همزبانی خوب بود

زندگی کردی کنارم، ساده و بی اّدعا

در کنارت خوردن یک قرص نانی، خوب بود

در غروب کوچه ها و در میان شعله ها

بر دفاع از حق حیدر پاسبانی خوب بود

خنده را از تو گرفته درد پهلوهای تو

خنده هایت فاطمه در این جوانی، خوب بود

می روی از هوش هردم، حال و روزت خوب نیست

می روی، اما اگر میشد مبانی خوب بود

یادم آید روزهایی را که می گفتی »حسیـــن«

با نوای تو چقدر این روضه خوانی خوب بود

گر که می شد قتلگاهش پیش چشم زینبش

خالی از هر خولی و شمر و سنانی، خوب بود

کربال هم گفت زینب لحظه های واپسین

ای برادر جان اگر میشد مبانی خوب بود

                                 اشعار از :وحید ولوی

رهبــر معظــم انقــاب اســامی »صــدق« و 
ــب  ــه مکت ــاد و نمای ــه و نم ــاص« را خاص »اخ
ســلیمانی خواندنــد و بــا اشــاره بــه الگو شــدن حاج 
قاســم در میــان جوانــان منطقه افزودند: ســلیمانی 
عزیــز، ملی تریــن و امتی تریــن شــخصیت ایــران و 

ــوده و هســت. دنیــای اســام ب
بــه گــزارش روز شــنبه ایرنــا از پایــگاه اطاع رســانی 
دفتــر حفــظ و نشــر آثــار حضــرت آیــت اهلل  
خامنــه ای، رهبــر معظــم انقــاب اســامی صبــح 
ــتاد  ــای س ــواده و اعض ــدار خان ــنبه( در دی روز )ش
بزرگداشــت ســردار شــهید حاج قاســم ســلیمانی، 
»صــدق« و »اخــاص« را خاصــه و نمــاد و نمایــه 
ــا اشــاره بــه الگــو  مکتــب ســلیمانی خواندنــد و ب
ــه  ــان منطق ــان جوان ــم در می ــاج قاس ــدن ح ش
افزودنــد: ســلیمانی عزیــز، ملی تریــن و امتی تریــن 
شــخصیت ایــران و دنیــای اســام بــود و هســت.

رهبر انقاب، شــهادت سردار ســلیمانی را حادثه ای 
ــل اســامی برشــمردند و  ــه بین المل ــی و حادث مل
ــاج  ــه ح ــی و مبتکران ــت مردم ــد: بزرگداش افزودن
ــرو  ــان دهنده ی پیش ــران نش ــر ای ــم در سراس قاس
بــودن ملــت در قدرشناســی از ایــن شــهید واالمقام 

اســت.
ایشــان بــا اســتناد بــه آیــات متعــدد قــرآن کریــم 
گفتنــد: صــدق و اخــاص، جوهــره و شــکل دهنده 
مکتــب ســلیمانی اســت کــه هــم زندگــی و هــم 
شــهادت او را پربرکــت ســاخت و کیفیت شــهادت 
او نیــز، بــه فضــل الهــی حجــت را بر همــه بندگان 

خــدا و دشــمنان اســام تمــام کــرد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای پایبنــدی و وفــاداری 
کامــاً صادقانــه ســردار ســلیمانی بــه عهــدی که با 
پــروردگار بســته بــود و تعامــل از ســر صــدق حــاج 
قاســم بــا امــام و آرمان های اســام و انقــاب را مایه 
برکــت فعالیت هــای ســردار ســلیمانی خواندنــد و 
افزودنــد: ســردار عزیــز ملــت ایــران، رنــج مجاهدت 
در راه آرمانهــا را بــا همــه وجــود تحمــل می کــرد و 
بــا کمــال دقــت و در همــه عمــر بــه وظایــف خــود 
در قبــال ملــت ایــران و امــت اســامی وفــادار بــود.

ــا  ــته ی ــه خواس ــانی ک ــاد از کس ــا انتق ــان ب ایش
ناخواســته خــط دشــمن در ترویج دوگانــه دروغین 
»ملــت و امــت« را دنبــال می کننــد، گفتنــد: حــاج 
ــن و در  ــوان ملی تری ــه می ت ــرد ک ــت ک قاســم ثاب

ــود. ــن ب ــال امتی تری ــن ح عی
رهبــر انقــاب بــا اشــاره بــه حضــور ده هــا میلیونی 

ملت در تشــییع پیکر مطهر ســردار ســلیمانی افزودند: 
ایــن واقعیــت نشــان می دهــد حــاج قاســم ملی تریــن 
چهــره بــوده و هســت، ضمــن اینکــه نفــوذ روزافــزون 
یــاد و نــام او در دنیــای اســام اثبــات می کند ســلیمانی 
ــوده و  ــز، امتی تریــن چهــره دنیــای اســام نیــز ب عزی

. هست
ــر  ــم را مظه ــاج قاس ــه ای، ح ــت اهلل خامن ــرت آی حض
تــاش و کار خســتگی ناپذیر و حیرت انگیز برشــمردند 
و افزودنــد: ســردار قهرمــان ملت ایــران، در همــه کارها و 
فعالیت هــای بــی پایانش در حد تحســین برانگیــزی از 
شــجاعت و شــهامت و در عین حال عقانیــت برخوردار 
بــود و ضمــن شــناخت دقیــق از دشــمن و امکانــات و 
ابزارهایــش، بــدون ذره ای بیــم، بــا قــدرت و تدبیــر وارد 
ــزی  ــای اعجاب انگی ــد و کاره ــه می ش ــدان مقابل می

انجــام مــی داد.
ایشــان تحســین ملت از شــجاعت سردار ســلیمانی را از 
جملــه نتایــج صــدق حــاج قاســم در وفــاداری بــه عهد 

الهــی خواندند.
رهبــر انقــاب، »اخــاص و کار بــرای خــدا« را ویژگــی 
دیگــر شــهید ســلیمانی و مایه برکــت بی بدیــل در کار 
او دانســتند و افزودنــد: او از دیــده شــدن فــرار می کــرد 
ــا  ــود و آن تشــییع ده ه ــی نب ــر و الف زن ــل تظاه و اه
میلیونــی و رواج نــام و یــاد او در جهــان، اولین پــاداش و 

جــزای الهــی بــه اخــاص او در دنیــا بــود.
ایشــان بــا اشــاره به تبدیل شــدن شــهید ســلیمانی به 
الگــو و قهرمــان جوانــاِن دنیای اســام و منطقه، گفتند: 
امــروز ســلیمانی در منطقــه مــا نمــاد امیــد، اعتمــاد 
به نفــس، رشــادت و رمــز اســتقامت و پیــروزی اســت 
و همچنان کــه برخــی بــه درســتی گفته اند، »شــهید« 
ســلیمانی بــرای دشــمنانش خطرناک تــر از »ســردار« 

ــلیمانی است. س
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای افزودنــد: دشــمنان خیــال 
ــا شــهادت ســلیمانی، ابومهــدی و دیگــر  ــد ب می کردن
همراهــان ایشــان، کار تمــام خواهــد شــد امــا امــروز به 
برکــت آن خــون عزیــز و مظلومانه، آمریکا از افغانســتان 
فــرار کــرده اســت، در عــراق ناچــار بــه تظاهر بــه خروج 
و اعــام نقــش مستشــاری و بدون حضور نظامی اســت 
ــن  ــا هوشــیاری ای ــد ب ــی بای ــرادران عراق ــه ب ــه البت ک
مســئله را دنبــال کننــد، در یمــن جبهــه مقاومــت رو 
ــه پیشــرفت اســت، در ســوریه، دشــمن، زمین گیــر  ب
و بــدون امیــد بــه آینــده اســت، و در مجمــوع جریــان 
مقاومــت و ضد اســتکباری در منطقــه، امروز از دو ســال 
قبــل، پــر رونق تــر، شــاداب تر و امیدوارتــر در حــال کار 

و حرکــت اســت.
رهبــر انقــاب با نقل نمونــه ای از برخورد عمیقــاً مهربانانه 
شــهید ســلیمانی با فرزنــدان شــهدا، خاطرنشــان کردند: 
آن شــهید عزیــز بــا آن روحیه عطــوف در مقابــل خانواده 
شــهدا، در مقابــل اشــرار و مفســدان داخلــی و خارجــی 
چنــان قاطــع و بــا شــدت بــود کــه حتی خبــر حضورش 

در یــک منطقــه، روحیــه دشــمن را نابــود می کــرد.
ایشــان برخورد حذفی مســتکبران با شــهید سلیمانی در 
فضــای مجــازی را نشــانه ترس آنها حتی از اســم شــهید 
ــنگ  ــوی گران س ــر آن الگ ــان از رواج و تکثی و واهمه ش
دانســتند و گفتنــد: در دنیــای امــروز، فضای مجــازی زیر 
کلیــد مســتکبران اســت و ایــن واقعیــت باید مســئولین 
فضــای مجــازی کشــور را نیــز هوشــیار کنــد تــا به نحوی 
عمــل کننــد کــه دشــمن نتوانــد بــه هر شــکل و هــر جا 

کــه اراده کــرد، در فضــای مجــازی برخــورد کند.
ــه ای شــهید ســلیمانی را یــک  ــت اهلل خامن حضــرت آی
واقعیــت ماندنی و تــا ابد زنــده، خواندنــد و افزودند: قاتان 
او همچــون ترامــپ و امثــال آن، جــزو فراموش شــدگان 
ــور  ــخ گــم و گ ــه دان تاری ــود و در زبال ــد ب ــخ خواهن تاری
می شــوند، البتــه پــس از آنکــه تقــاص جنایــت دنیــوی 

خــود را پــس بدهنــد.
رهبــر انقــاب بــا تحســین فعالیت هــای خانــواده، 
همرزمــان و دوســتان شــهید ســلیمانی و بویــژه ســردار 
قاآنــی فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه پاســداران در دنبال 
کــردن و بــه پیــش بــردن خط مبــارک مقاومــت، گفتند: 
خداونــد بــه کســانی کــه در راه اراده و اهــداف او حرکــت 
ــاع و نصــرت داده اســت و ایــن وعــده  کننــد، وعــده دف

امیدبخــش شــامل حــال ملــت ایــران خواهــد بــود.
پیــش از ســخنان رهبــر انقــاب اســامی، خانــم زینــب 
ســلیمانی فرزند شــهید و مســئول بنیاد شهید سلیمانی 
گزارشــی از فعالیت هــای ایــن بنیــاد و همچنیــن اقدامات 
انجام شــده در ســتاد مردمی بزرگداشــت دومین ســالگرد 

شــهدای مقاومــت بیــان کرد.

*بــا ســام مصاحبــه نماینــده مجلس با شــبکه 
ــب ،  ــته از مطال ــنال گذش ــران نش ــعودی ای س
تاییــدی بــر ایــن شــبکه هــای معانــد و مخالــف 
ــرف  ــرف ح ــت ط ــن اس ــه ممک ــت گرچ اس
درســتی هــم زده باشــد امــا بــا دروغ پراکنیهــای 
آن چــرا موضــع نمیگیــرد اینهــا حــق توجــه به 
ماهــواره های معانــد و برانــداز را ندارنــد واال مردم 
شــاید تصــور کننــد ایــن فــرد هــم تمایلــی بــه 
حرکتهــای تخریــب انهــا دارد لــذا مــردم عزیــز 
ــت                                                                                                                                               ــا در راه اس ــه ه ــوز فتن ــند هن هوشیارباش

9133----71                                        
ــرم  ــای محت ــهردار و اعض ــت ش ــام خدم *س
ــن و  ــر و میادی ــو معاب ــد از نصــب تابل شــهر بع
نصــب تابلــوی محلــه لطفــی به پــاک گــذاری 
منــازل داشــته باشــید اکثــر منــازل فاقــد پاک 
هســتند هنــوز بــه شــیوه قدیمیها می نویســیم 
کوچــه فــان ســمت چــپ منــزل هشــتم درب 
کــرم منــزل... حــاال اگــر خواســتید پــاک نصب 
کنیــد لطــف کنید کد پســتی هــر محلــه را هم 
زیــر پــاک بنویســید ممنــون     60----9132

ــرای تخصیــص  ــت ب ــم دول ــه تصمی *حــاال ک
ــت اوال  ــوار اس ــراد خان ــه اف ــن ب ــهمیه بنزی س
چندســالی اســت کــه بچــه هــای ۵و 6 ســاله 
ــد  ــه هیــچ اقدامــی نکردن جهــت دریافــت یاران
لــذا درطــرح ســهمیه بنــدی بنزیــن جدیــد هم 
محاســبه نخواهندشــد بایدمســئولین تدبیــری 
اتخــاذ تــا همــه افــراد خانــواده درطــرح گنجانده 
شــوند ضمنــا معلوم نیســت قیمــت فــروش انها  
چقــدر اســت و دولــت از انهــا بــا چــه مبلغی می 
خــرد و بــه چــه نحــو خرید وفــروش ان ســهمیه 
هــا انجــام میشــود احتمــاال در پمــپ بنزینهــا 
شــغل جدیــدی رونــق میگیــرد خریــد و فروش 
بنزیــن ، دولــت بــا اختصاص ســهمیه بــه انهایی 
کــه فاقــد خــودرو هســتند پــول نقــدی بدهد تا 
مانــع ازخریــد و فــروش و مســائل جانبــی شــود                                                                                                                                              

9134----26                                          
*بــا توجــه بــه ســالگرد نهــم دیمــاه و گذشــت 
دوازده ســال هنــوز عوامــل فتنــه گــران در 
پســتهای کلیــدی شــاغلند و ان پســتها را رهــا 
نمــی کننــد و مــی گوینــد ما توبــه کردیــم وجز 
توابیــن هســتیم حــاال چقــدر میشــود اعتمــاد 
کــرد باید بــه زیگزاگــی رفتارشــان در ایــن مدت 

بعــد ازفتنــه وقبــل از آن توجــه کــرد 
9127----37                                             

*ســام ای کاش مســئولین بجــای ایــن همــه 
ادعــا و بیــان ســیره عملــی شــهید ســردار دلهــا 
ــهید  ــات آن ش ــا و صف ــا از ویژگیه ــط دوت ، فق
ســرافراز را در رفتــار خودشــان عمــل میکردنــد 
ایــران گلســتان و حاکمیــت اســام متبلــور می 
ــری  شــد یکــی خدامحــوری و اخــاص و دیگ
والیــت پذیــری وســاده زیســتی   40----9169
* اگــر مســئوالن، تدابیــر رهبــری را ماننــد حاج 
قاســم کــه خــود را ســرباز مــی دانســت، اجــرا 
کننــد و بــا روحیــه و مدیریــت حــاج قاســم وارد 
عمــل شــوند، بــه یقیــن بــرای حــل مشــکات 
مــردم کمــک می کنند.چــون امــروز کشــور مــا، 
ــی  ــی و انقاب ــادی، والی ــای جه ــه مدیریت ه ب
ماننــد مدیریت حاج قاســم ســلیمانی نیــاز دارد.                                                                                                                                            
9380----۵1                                            

*باســام شــورای شهربردســیر چــون دوره های 
ــم  ــوش تصمی ــراغ خام ــان چ ــته همچن گذش
میگیــرد وحرکــت می کنــد وهیچ گونــه خبری 
هم منتشــر نمیشــود از مصوبــات وتصمیمات نه 
درفضــای مجازی ونه دررســانه هــا99----9132

حضور مسئوالن پارلمان های کشورهای اسالمی در گلزار شهدای کرمان 

بــه گــزارش ایرنــا، دختــران تهرانــی از نواحــی مختلــف بســیج روز شــنبه در آســتانه 
دومیــن ســالگرد شــهادت حاج قاســم ســلیمانی بــه دعوت ســپاه محمد رســول اهلل 
تهــران بــزرگ بــه یــاد و نــام ایشــان گردهــم آمدنــد و بــار دیگــر بــا آرمانهــای ایــن 
شــهید گرانقــدر بیعــت و اعــام کردنــد کــه با ایــن شــهید واال مقــام رابطــه دختر و 

فرزنــدی معنــوی دارند.
ســمیه؛ دختــر جوان ۲۱ ســاله اســت کــه امــروز در این همایــش حضــور دارد؛ انگیزه 
خــود از حضــور در ایــن همایــش را گرامی داشــت یــاد ســردار دلهــا عنــوان می کنــد 
و مــی گویــد: ایــران اســامی بعــد از ســردار دلهــا ســخت تریــن روزهای خــود، طی 

ســالهای گذشــته را تجربه کرده اســت.
او معتقــد اســت؛ ســردار ســلیمانی از درایــت و کیاســت برخــوردار بــود بــه نحوی که 
توانســت در شــرایط ســخت بیــن المللی اهــداف اســام را در کشــورهای همســایه 

اجــرا و جــان هــزاران زن و کــودک را نجــات دهــد.
بــه گفتــه ایــن دختــر جــوان؛ سیاســتمداران و دولتمــردان باید ســردار را الگــوی خود 
قــرار دهنــد تــا در مذاکــرات خــارج از کشــور و هــم در مناســبت هــای داخلــی موفق 

باشند.
زهــرا طوســی، خانــم جــوان دیگری اســت کــه در این همایــش حضور یافته اســت 
زنــده کــردن آرمــان هــای حــاج قاســم و یــادآوری عقایــد پــاک ایشــان را از دالیــل 

حضــور خــود در ایــن همایــش عنــوان مــی کند.
وی بــا اشــاره بــه شــاخص هــای ســردار ســلیمانی، می گویــد: در بیــن صفــات و 
شــاخص هــای ســردار، شــجاعت، رشــادت و مقاومــت ایشــان در برابــر ظلــم، مثال 
ــی  ــات ســردار ســلیمانی را در زندگ ــن صف ــه ای ــدوار اســت ک ــی اســت و امی زدن

شــخصی خــود داشــته باشــد.
ســمانه پیلــه ور، نیــز دختــر جــوان دیگری اســت که عاقــه به حــاج قاســم را دلیل 
حضــور در ایــن همایــش مــی دانــد و می گویــد: ایشــان پــدر معنــوی همــه دختران 
ایرانــی هســتند و ثابــت کردنــد کــه طــی ســالهای حیــات خــود از جانشــان بــرای 

آبــادی و آزادی ایران گذشــتند.
وی، سیاســت حضــور در میــدان و کســب نتایــج موفــق و مثبــت را از ویژگــی های 
ســردار دلهــا مــی دانــد و مــی گوید: ایشــان همــه چیــز را برای خــدا می خواســتند و 

خداونــد کســی کــه اینگونــه باشــد را جاودانــه مــی کند.

مریــم؛ یکــی دیگــر از هــزاران دختــری اســت کــه در ایــن همایــش حضــور دارنــد؛ 
او معتقــد اســت کــه ســردار ســلیمانی بزرگترین سیاســتمدار بعــد از انقاب اســامی 
اســت و ضــروری اســت کــه روش هــای مدیریتــی و رفتــاری ایشــان به عنــوان واحد 

درســی در مــدارس و دانشــگاه ها تدریــس شــود.
وی بــا بیــان اینکــه دشــمن مــردم ایــران، بــا بــه شــهادت رســاندن ســردار دلهــا و 
حامــی کــودکان و زنــان ظلــم دیــده، در سراســر خاورمیانه، پســتی خــود را به نمایش 
گذاشــت؛ مــی گویــد: ســالهای ســال طــول خواهد کشــید تا جهــان مــردی همچون 

حــاج قاســم را تربیــت کند.
او نیــز همچــون ســایر حاضــران خــود را فرزنــد معنــوی حــاج قاســم مــی دانــد و می 
گویــد: ایــن افتخــاری بــزرگ اســت کــه تــاش کنیــم راه ایشــان را ادامــه دهیــم و 

پرچــم شــان را بلنــد کنیم.
بــه گــزارش ایرنــا هــزاران نفــر از دختران تهرانــی در حالیکــه تصاویری از شــهید حاج 
قاســم ســلیمانی در دســت دارنــد، بــا حفظ فاصلــه اجتماعــی و رعایــت  پروتکل های 

بهداشــتی را در ایــن همایش شــرکت کــرده اند.

ادامه خاطرات شهید حسین کاظمی نیا
ــا ۵7  ــا از ســال ۵4 ت ــا تعــدادی از رفق ب
ــات  ــم جلس ــه اس ــع ب ــجد جام در مس
آمــوزش قــرآن، نشســت و گفتمــان 
داشــتیم. شــهید حســین  سیاســی 
کاظمــی، شــهید امــان الــه غامحســین 
پــور، شــهید علیرضــا عســکری، شــهید 
غامرضــا  شــهید  یــاوری،  علیرضــا 
رمضانــی، شــهید هاشــم باقــرزاده، حــاج 
بهــرام خســروی، بنــده و ... شــرکت مــی 
کردیــم. ایــن جلســه منشــعب شــده از 
ــه ریاســت  حــزب جمهــوری اســامی ب

شــهید بهشــتی بــود. بــه طــوری کــه تعــدادی از ایــن بچــه هــا هــر چنــد وقــت 
ــت  ــس از دریاف ــد و پ ــی یافتن ــور م ــامی، حض ــوری اس ــزب جمه ــار در ح یکب
اطاعــات و تحلیــل هــای سیاســی اجتماعــی و اوضــاع کشــور و ... در نقاط مختلف 
شــهر و روســتاهای اطــراف پخــش شــده و بــه تبلیــغ و تبییــن مســائل پرداختــه 
مــی شد.حســین رابــط بیــن شــهر، روســتا هــا و بخــش هــای اطــراف بردســیر، و 

ــودم. ــر حــزب ب مــن دبی
اولیــن جرقــه پیشــنهاد تأســیس صنــدوق قــرض الحســنه بــرای حــل مشــکات 
ازدواج جوانان در بردســیر، توســط حســین زده شــد. جلســه ای با حضور حســین، 
حــاج آقــا طاهــری و تعــدادی از خیریــن شــهر تشــکیل شــد. مقــرر شــد هــر کس 
مقــداری پــول بــه انــدازه وســع خــود در صنــدوق بگــذارد و بصــورت وام بــدون 
بهــره در اختیــار متقاضیــان قــرار دهــد. اینگونــه شــد کــه ســنگ بنــای صنــدوق 
قــرض الحســنه توحیــد در بردســیر گذاشــته شــد. تــا چنــد ســال مدیریــت ایــن 
ــه دیگــران  ــه دانشــگاه، ب ــود کــه بعــد از رفتــن ب ــه عهــده حســین ب صنــدوق ب

واگــذار شــد.
در هــر کاری صاحــب نظــر و کارآمــد بــود. تمــام کارهای ســاخت خونــه رو خودش 
انجــام داد. از شــفته کــردن تــا آهــن ریــزی، گــچ کاری، نمــای ســوفال و ... یــک 
ــور روی آبگرمکــن نصــب کــرد، طــوری کــه هــم شــوفاژها رو گــرم  الکتــرو موت
مــی کــرد و هــم آِب گــرم خونــه تأمیــن مــی شــد. راوی: آقــای ابراهیــم غنچــه 

پور)دوســت شــهید(
حتــی در حرفــه پــدر هــم نــوآوری و ابتــکار بــه خــرج مــی داد. بــا طراحــی هــا و 
دوخــت هایــی کــه روی لحــاف و تشــک هــا پیــاده مــی کــرد، عــاوه بــر زیباتــر 

شــدن کار، باعــث رونــق بیشــتر کاســبی هــم میشــد.
                                                   راوی: آقای ابراهیم غنچه پور)دوست شهید(

هــر از گاهــی بــرای تفریــح و شــنا بــه دریاچــه حلبــی ســاز مــی رفــت. از آنجــا که 
شــنا در ایــن دریاچــه خطرنــاک و احتمــال غــرق شــدن بــه همــراه داشــت، جلیقه 
نجاتــی طراحــی کــرده بــود کــه بــا چــوپ پنبه هــای تعبیــه شــده در ایــن جلیقه، 

ورزش شــنا را بــرای هــر کســی میســر می ســاخت.
طراحــی بــرای برنامــه هــا، مراســمات، راهپیمائــی هــای شــهر بــه عهــده حســین 
بــود و در ایــن عرصــه صاحــب نظــر بــود. دعــوت از بهتریــن ســخنران هــا و منــع 
ســخنرانی بعضــی از افــراد در شــهر از جملــه کارهایــی بــود کــه حســین در آن ها 

نقــش محــوری داشــت.
لوســتری بــرای یــک مراســم طراحــی کــرده بــود کــه در هنــگام چرخــش، آیاتــی 
در مــورد وحــدت را بــا نــوری کــه منشــعب مــی کــرد، در بــاالی ســر جمعیــت به 

نمایــش می گذاشــت.
ــودم. بهــم گفــت:  ــود. اون موقــع مــن معــاون پرورشــی اداره ب از جبهــه آمــده ب
مــی خــوام یــک مجتمــع آموزشــی فرهنگــی بــه صــورت شــبانه روزی بــرای بچه 
هــای روســتا بــا هزینــه خــودم پایــه ریزی کنــم. بــا وســاطت آقــای معینیان)یکی 
از فرهنگیــان شــهر( توانســت نخلســتان پــدر خانمــش را اجــاره و خرمــای بــاغ 
ــه مناطقــی چــون مشــهد، اصفهــان و شــیراز ارســال  ــد و ب را بســته بنــدی کن
کنــد. بــا 3۵0 هــزار تومــن درآمــدی کــه بدســت آورد، عــاوه بــر پرداخــت اجــاره 
نخلســتان، توانســت  زمیــن یــک بــاغ را بــرای احــداث مجتمــع مــد نظــرش، در 

بردســیر خریــداری کنــد.
بهــم گفــت: بــه مــن زنــگ زدن کــه بایــد بــرم جبهــه. شــما بیــا تا بــا هــم کارهای 
انتقــال مالکیــت را انجــام بدیــم تــا اگــه مــن برنگشــتم، حداقــل ایــن بــاغ متعلــق 

بــه آمــوزش و پــرورش باشــد.
بعــد از انجــام کارهــای ثبــت، وقتــی خیالــش از ایــن بابــت راحــت شــد، از هــم 
خداحافظــی کردیــم و رفــت اهــواز. چیــزی از رســیدنش بــه خــط مقدم نگذشــته 

بــود کــه خبــر دادن حســین شــهید شــد.
اگــر چــه طــرح مجتمــع آموزشــی- فرهنگــی شــهید کاظمی)شــامل ایجــاد مراکز 
علمــی پیــش دبســتانی تــا دبیرســتان و حتــی حــوزه علمیه( با شــهادت حســین، 
بــه انجــام نرســید، امــا در محــل بــاغ خریــداری شــده، مدرســه راهنمائــی به اســم 
خــود شــهید تأســیس گردیــد.      راوی: آقــای ابراهیــم غنچه پور)دوســت شــهید(

رهرب معظم انقالب اسالمی در دیدار خانواده و اعضای ستاد بزرگداشت رسدار شهید حاج قاسم سلیامنی، 

همایش بزرگ دختران حاج قاسم به منظور گرامیداشت دومین سالگرد شهادت جانگداز سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 

سالروز شهادت پرافتخار رسداردلها  سلیامنی عزیز تسلیت باد


