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اخالص.  و  صدق  سلیمانی؛  شهید  اخالص 
اگر اخالص نباشد کار بی برکت میشود؛ اینکه 
می بینید کار برکت پیدا میکند، به خاطر اخالص 
است. اخالص او را از کجا میشود فهمید؟ از 
اینجایی که اصالً دنبال دیده شدن نبود؛ یک 
ذرّه ای هم از دیده شدن فرار میکرد. او از دیده 
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قول و فعل شهیدسلیمانی  حکایت از انسانی می کند 
که هفت شهر عشق را با توفیقات الهی به سالمت طی 
کرده بود و در عالی ترین قله و رفیع ترین مرتبت سلوک 
مشتاقانه جویای شهادت بود. مصداق تمام این سخن 
او »کسی که شهید نبود شهید نمی شد« خود او بود.
با تعمق درسیره عملی وی، شهید سلیمانی یک عارف، 
معلم اخالق و یک انسان در تراز ایمان و عمل صالح 

آن گونه که خداوند در قرآن از آن یاد می کنند، بود.
سیره رفتاری حاج قاسم سلیمانی از نخستین روزهای 
جوانی باایمان به خدا و رسول و جانشینان برحق پیامبر 
و میراث داران انبیا در عصر ما پا در عرصه عمل صالح 
گذاشت.او کمترین تمنای دیده شدن نداشت. او نیک 
می دانست که کافی است خدا ببیند که می بیند. او گفته 
بود؛ »باید به این بلوغ برسیم که نباید دیده شویم. آن که 

باید ببیند می بیند.«
او پرچمدار صیانت از خط امامت و والیت بود و به این 
پرچمداری افتخار می کرد. او نیک می دانست که هزینه 
چنین کار بزرگی رنج و سختی ، بی خوابی و بی تابی 

برای رسیدن به مرزهای شکوهمند شهادت است.
شهید سلیمانی  ۴۰ سال در کوه و بیابان در دشت های 
او  بود.  به دنبال شهادت  به سنگر  ، سنگر  جنوب 
درحالی که قدم به قدم مشغول فتح میدان های بزرگ 
بود. خداوند بزرگ دست اندرکار فتوحات او در قلوب 

مردم ایران ، مردم منطقه و جهان بود.
ایمان و عمل  شایسته وی ، کلید محبوبیت نزد مردم 
شد .و محبوب شدن هم دست خداست. چراکه کلید 
قلب های مردم دست اوست. محبوب شدن، رحمتی 
الهی است که فقط نصیب مؤمنان و صالحان می شود. 
محبوبیت از الطاف و پاداش های الهی است . از امام 
صادق )علیه السالم ( روایت شده است:»والیت امیر 
مؤمنان علی )علیه السالم ( پاداشی است که خدا به 
مؤمنان دارای عمل صالح می دهد.« وسر محبوبیت 
شهید حاج قاسم سلیمانی را در دل های مردم باید در 
رمز و راز این آیه شریفه جست وجو کرد.خداوند در قرآن 
راز محبوبیت یک مؤمن را بیان فرموده است:إَِنّ الَِّذیَن 
الَِحاِت َسَیْجَعُل لَُهُم الَرّْحَمُن وًُدّا .)مریم  آَمُنوا وََعِمُلوا الَصّ
آیه ۹۶(کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام 
داده اند به زودی خدای رحمان برای آنان محبتی در 

دل ها قرار می دهد.
                                      ادامه صفحه5

امــام صــادق علیــه الســام فرمودنــد: بــر شــما بــاد بــه حضــرت زهــرا ، به اســم او 
اســتغاثه کنیــد و مــوالی خــود فاطمــه را صــدا بزنید تــا حاجت هــای شــما برطرف 

شــود و بــه مرادتــان برســید.                                                           »األســرار الفاطمیــة ص ۳۸«

چگونه یک »سپهبد« 
خود را »سرباز« می بیند

موارد اختالف در مذاکرات رفع 
تحریم ها رو به کاهش است

        صفحه۸

6 5 3

                                         زارعی وزیر ارتباطات خرب داد:

بیش از 80 محصول تولیدی پارک 
فناوری اطالعات، در بازار داخلی 

                                                           معاون دادگستری استان کرمان: 

840 پرونده مربوط به جرایم رایانه ای 
در استان کرمان تشکیل شد

                                مخبر معاون اول رییس جمهور:

سیالب هزار میلیارد تومان به جنوب 
کرمان خسارت وارد کرد

بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار تصویری با مردم قم به مناسبت سالروز قیام ۱۹ دی:

 قیام مردم قم در 1۹ دی منشاء 
حرکت سلسله واری شد که به پیروزی 

انقالب اسالمی انجامید

ــن  ــازه تری ــران در ت ــده ارشــد ای ــره کنن مذاک
ــه  ــی ک ــد گفت وگوهای ــود از رون ــی خ ارزیاب
ــان دارد بیــان  ــا محــور رفــع تحریم هــا جری ب
داشــت کــه مــوارد اختــالف موســوم بــه 

ــت. ــش اس ــه کاه ــاز رو ب ــای ب پرانتزه
علــی باقــری کنــی این مطلب را شــنبه شــب 
در پایــان جلســات متعدد بــا نماینــدگان گروه 
۱+۴ و پیــش از آنکــه هتــل کوبــورگ را تــرک 
ــن  ــت. وی همچنی ــگاران گف ــه خبرن ــد ب کن
ــو و در  ــه جل ــرات رو ب ــه مذاک ــرد ک ــد ک تائی

حــال پیشــرفت اســت.
ســاعاتی پیــش مذاکــره کننده ارشــد روســیه 
ــت و جــدی  ــا را مثب ــم فضــای گفت وگوه ه
توصیــف کــرد. وی بــا انتشــار پیامــی در توئیتر 
افــزود کــه مذاکــرات رو بــه جلــو جریــان دارد 
ــه وی  ــه گفت ــی رود. ب ــش م ــج پی ــه تدری و ب
ســایر طرف هــای مذاکــره کننــده نیــز ارزیابــی 

مشــابهی نســبت بــه رونــد مذاکــرات دارنــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، اعضــای گــروه ۴+۱ 
ــی باقــری راهــی هتــل  ــا عل ــدار ب پــس از دی
ماریــوت شــدند تــا بــا هیــات آمریکایــی درباره 
آخریــن وضعیــت مذاکــرات گفت وگــو کننــد. 
دور هشــتم مذاکــرات ویــن از دوشــنبه هفتــه 

بردسیر در وضعیت زرد کرونایی 
مهنــدس برهانــی مدیرشــبکه بهداشــت ودرمــان بردســیر با گفتگوبــا خبرنگار ســپهردرباره 
وضعیــت کرونایــی بردســیر گفت : بعــد از هفته هــا متوالی که شهرســتان بردســیر در رنگ 
بنــدی وزارت بهداشــت و درمــان از نظــر شــیوع بیمــاری کرونــا در وضعیــت آبی قــرار گرفته 

بــود از تاریــخ ۱۸ دی مــاه در وضعیــت زرد قــرار گرفــت 
مهمتریــن عامــل تغییــر رنگ وافزایش شــیوع بیمــاری ،عــادی انــگاری و کاهش اســتفاده از 

ماســک همچنیــن اســتقبال کم مــردم از دوزســوم واکســن می باشــد
 لــذا از همــه افرادبــاالی ۱۸ســال کــه ســه مــاه از تزریــق نوبــت دوم آنها گذشــته تقاضــا دارد 

بــه نزدیکتریــن پایــگاه واکسیناســیون مراجعه و نوبت ســوم خــود را دریافــت نمایند.
 ضمنــا بــا توجه با گســترش روز افزون ســویه جدیــد کرونا اومیکرون تکمیل واکسیناســیون 
افــراد بــاالی ۱۸ ســال در ســه نوبــت ضــروری اســت وطبــق گفتــه متخصصــان افــرادی که 
ســه نوبــت واکســن رادریافــت نمایندبیــش از۸۰درصــد درمقابــل اومیکــرون مصــون مــی 

باشــند ضمنــا تاکنــون ۱۱۳هزار دوز واکســن در ســطح شهرســتان تزریق گردیده اســت

باقری مذاکره کننده ارشد ایران: 

گذشــته )۶ آذر( آغــاز شــده و گفت وگوهــا در مســیر 
رو بــه جلــو ولــی محتاطانــه پیــش مــی رود. جمهوری 
اســالمی ایــران، اعــالم کــرده اســت در صــورت حصول 
توافــق در ویــن ابتــدا طــرف نقــض کننــده توافقــات 
ــام  ــس از انج ــردارد و پ ــا را ب ــد تحریم ه ــال ۹۴ بای س
راســتی آزمایــی، اقدامات هســته ای ایــران در چارچوب 

توافــق برجــام صــورت خواهــد گرفــت.
ــل آمادگــی  ــدر طــرف مقاب ــد دارد هرچق ــران تاکی ای
جدی تــری بــرای لغــو تحریم هــا داشــته باشــد و اراده 
جــدی تــری بــرای پذیــرش ســاز وکارهــای مــد نظــر 
ــران در لغــو تحریم هــا داشــته  جمهــوری اســالمی ای
باشــد زمــان دســت یابــی بــه توافــق نهایــی کوتاه تــر 

خواهــد شــد.

اجرای نمایش خیابانی )فصل گل های محمدی(
به کارگردانی محسن قائمی، در بردسیر

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر نمایــش خیابانــی )فصــل گل هــای 
محمدی(بــه کارگردانــی محســن قائمی، بــا حضور مهنــدس میرصادقــی فرماندار،حجه 
الســالم کرمانــی امــام جمعه،دکتــر خطیبــی شــهردار ،دکتــر توحیــدی مدیــر مجتمع 
ــا  ــد ب ــه من ــدان عالق ــی از هنرمن ــاد و جمع ــس ارش ــی ریی ــاوران ،رجای ــی فن صنعت
موضــوع شــهادت ســردار دلهــا در محــل آمفــی تئاتــر روبــاز شــهرداری بردســیر اجــرا 

شــداین اجــرا بــا حمایــت شــهرداری و شــورای شــهر بردســیر برگــزار شــد 
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 ســخنگوی گمــرک گفــت: در آذر ماه   
امســال یــک میلیــون و ۵۷ هــزار تــن 
ــوری  ــیر جمه ــی از مس کاالی خارج
ــه  ــد ک ــت ش ــران ترانزی ــامی ای اس
ایــن میــزان  نســبت بــه آذر ماه ســال 
گذشــته ۵۳ درصــد رشــد داشــته 

اســت.
بــه گــزارش ایرنــا از گمــرک، »روح اله 
ــار داشــت: از مجمــوع  ــی« اظه لطیف
ــور   ــی کش ــون تن ــارت ۱۲۲ میلی تج
بــه ارزش ۷۲ میلیــارد دالر در ۹ ماهــه 
امســال، ۱۳ میلیــون و ۱۷۲ هــزار تــن 
کاال بــه ارزش هشــت میلیــارد و ۹۵۱ 
میلیــون دالر مربــوط بــه مــاه آذرمــاه 

اســت.
وی افــزود: صــادرات ایــران در آذر مــاه 
۹ میلیــون و ۵۹۳ هــزار تــن بــه ارزش 
چهار میلیــارد و ۴۱ میلیــون دالر بوده 
کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
ــدی در وزن و  ــم درص ــد نی ــل رش قب

۲۳ درصــدی در ارزش داشــته اســت.
نخســت  مقصــد  چیــن، 
ایرانــی کاالهــای  صــادرات 

مقاصــد  خصــوص  در  لطیفــی 
صادراتــی کشــور در آذرمــاه، گفــت: 
کاالهــای  مقصــد  کشــور  پنــج 
صادراتــی ایــران در آذر مــاه بــه 
ــون  ــک میلی ــا ی ــن ی ــب چی ترتی
و ۹۷۷ هــزار تــن بــه ارزش یــک 
میلیــارد و ۱۲۶ میلیــون دالر، عــراق 
ــن  ــزار ت ــون و ۸۳۹ ه ــک میلی ــا ی ب
بــه ارزش ۶۴۹ میلیــون دالر، امــارات 
ــن  ــزار ت ــون و ۱۳ ه ــک میلی ــا ی ب
بــه ارزش ۴۹۹ میلیــون دالر، ترکیــه 
ــه ارزش ۳۶۳  ــن ب ــزار ت ــا ۳۳۸ ه ب
ــا ۲۶۹  ــتان ب ــون دالر و افغانس میلی
ــون  ــه ارزش ۱۴۱ میلی ــن ب ــزار ت ه

دالر بودنــد.
ــزان  ــاره می ــرک درب ــخنگوی گم س
واردات در آذرمــاه خاطرنشــان کرد: 

ــاز کشــور  واردات کاالهــای مــورد نی
ــاه نهــم ســال، ســه میلیــون و  در م
۵۷۹ هــزار تــن کاال بــه ارزش چهــار 
ــوده  ــون دالر ب ــارد و ۹۱۰ میلی میلی
ــه آذر ســال قبــل ۱۹  کــه نســبت ب
درصــد در وزن و ۲۷ درصــد در ارزش 

افزایــش داشــته اســت.
وی در خصــوص کشــورهای تامیــن 
کننــده نیازهــا، گفت: کشــور امــارات 
ــه  ــن کاال ب ــزار ت ــروش ۸۷۸ ه ــا ف ب
ارزش یــک میلیــارد و ۴۲۰ میلیــون 
ــه  ــن ب ــزار ت ــا ۲۸۶ ه ــن ب دالر، چی
ارزش یــک میلیــارد و ۱۹۱ میلیــون 
دالر، ترکیــه بــا ۲۱۲ هــزار تــن 
کاال بــه ارزش ۴۵۴ میلیــون دالر 
ــه  ــن ب ــزار ت ــا ۲۴۰ ه ــوییس ب ، س
ارزش ۱۵۷ میلیــون دالر و آلمــان بــا 
فــروش ۴۴ هــزار تــن کاال بــه ارزش 
۱۵۶ میلیــون دالر ، پنــج کشــور 
ــور در آذر  ــای کش ــن نیازه اول تامی

سخنگوی گمرک اعالم کرد:رشد ۵۳ درصدی ترانزیت کاال در آذرماه

حجت االســام والمســلمین حاج علــی اکبــر کرمانی در 
خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن ضمــن تســلیت شــهادت 
حضــرت فاطمــه زهــرا ســام اهلل علیهــا بیــان داشــت 
ــهادت  ــبت ش ــه مناس ــه ای ب ــن در خطب :امیرالمؤمنی
حضــرت زهــرا ســام اهلل علیهــا مــی فرمایــد :»ســام بر 
رســول خــدا از طــرف مــن حقیــر و دختــرت فاطمــه، آن 
ــرو آمــده و  کســی کــه االن در جــوار شــما آرمیــده و ف
االن در کنــار شماســت حضــرت فاطمه اســت که ســریع 
بــه شــما ملحــق شــده اســت« حضــرت فاطمــه ۹۵ روز 
بعــد از رحلــت رســول اکــرم در ســن هجــده ســالگی بــه 
پیغمبر ملحق شــد ســپس فرمود: یــا رســول اهلل در فراق 
دختــر برگزیــده ات پیمانه صبرم لبریز شــده و داغ فاطمه 
خیلی ســنگین اســت طاقتم از دســت رفته یا رســول اهلل 
آن ودیعــه و امانتــی کــه به مــن داده بــودی باز پــس داده 
شــد و پــس گرفتنــد یــا رســول اهلل ایــن حــزن و انــدوه 
علــی تمــام شــدنی نیســت و همیشــه بــه یــاد فاطمــه 
هســتم و ایــن نهایــت حــزن و انــدوه امیرالمؤمنیــن در 
برابــر شــهادت غــم انگیــز حضــرت فاطمــه اســت فاطمه 
چقــدر بــرای مــن عزیــز بــود یــک پیونــد عاطفــی بیــن 

علــی و فاطمــه بــود. 
وی افــزود: پیامبــر در روزهــای آخــر عمــر شــان دســت 
فاطمــه را در دســت امیرالمؤمنین گذاشــت و فرمود: علی 
جــان فاطمــه هــم امانــت خداســت و هــم امانــت رســول 
خــدا مواظبــش بــاش و خــوب حفاظــت کــن و حضــرت 
علــی علیه الســام مــی فرمایــد: یا رســول اهلل ایــن امانت 
بــاز پــس داده شــد ایــن امانتــی کــه در دســت مــن بــود 
گرفتــه شــد و بــه زودی فاطمــه مــی گویــد کــه امــت تو 
بــا فاطمــه چــه کردنــد دســت بــه دســت هــم دادن در 
جهــت ظلــم بــه فاطمــه، رســول جــان خــودت اصــرار به 

ســوال داشــته بــاش کــه بــه فاطمــه چه گذشــت
خطیــب جمعــه بردســیر در ادامــه گفــت: ســخنان امــام 
علــی علیــه الســام اشــاره بــه شــرایط اســف انگیــز در 
مــدت کوتــاه بعــد از رحلــت پیامبــر اســت کــه اتفــاق 
افتــاد همــان چنــد روز اول درب خانــه حضــرت فاطمــه 
را آتــش زدنــد و باعــث ســقط جنیــن حضــرت فاطمــه 
شــدند و آوردن امیرالمؤمنیــن بــه مســجد بــرای بیعــت 
ــت  ــای اول رحل ــات در روزه ــن اتفاق ــه ای ــردن وهم ک
پیامبــر صــورت گرفــت. و آن حق نشناســان این مســائل 
را بــه افــراد و خانــواده پیغمبــر روا داشــتند. امــا مــا بعد از 
۱۴۰۰ ســال بــرای حضــرت فاطمــه مراســم مــی گیریم 
همــان طــور کــه حضــرت امــام فرمــود کــه بــه مراتــب 
مــردم زمــان مــا از زمــان رســول خــدا بهتریــن هســتند 
و ایــن بصیــرت و والیــت مــداری و درک و شــعور مــا را 

مــی رســاند.
حجــت االســام کرمانــی از مــردم و مســئوالن و همــه 
کســانی کــه بــه خاطــر برگــزاری باشــکوه کیفــی و کمی 
مراســم عــزاداری ایــام شــهادت حضــرت زهــرا ســام اهلل 
علیهــا و دومیــن ســالگرد شــهادت ســردار ســلیمانی در 

شهرســتان و کشــور فعالیــت داشــتند قدردانــی کــرد.
وی افــزود: در احادیــث آمــده اســت کــه هــر کــس بــرای 
خــدا کار کنــد خداونــد در دنیــا و آخــرت اجــرش را مــی 
دهــد و حــاج قاســم مصــداق عینــی بــرای ایــن حدیــث 
اســت و خداونــد بــه خاطــر اعمــال صالحــش بــه او عزت، 

افتخــار و شــوکت در دنیــا و آخــرت داد. 
حجــت الســام کرمانــی جنــگ امــروز را جنــگ اراده ها 
ــا توجــه  در فضــای مجــازی دانســت و تصریــح کــرد: ب
بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبری مســتکبران از نــام و 
عکــس شــهید ســلیمانی هــم مــی ترســند و علــی رغم 
ادعــای آزادی بیــان عکس و اســم ســردار ســلیمانی را در 

فضــای مجــازی حــذف مــی کننــد. 
وی بــر راه انــدازی شــبکه ملــی اطاعــات تاکیــد کــرد 
و گفــت: فضــای مجــازی موجــود زمیــن بــازی دشــمن 
اســت پــس بــه ناچــار قواعــد بــازی هــم قواعــد دشــمن 
ــدازی  ــاد و راه ان ــا ایج ــا ب ــت م ــن الزم اس ــت بنابرای اس
شــبکه ملــی اطاعــات و اصــاح زیرســاخت هــا و ارتقــاء 
ســواد رســانه ای مــردم زمیــن و قواعــد بــازی را خودمــان 
در دســت بگیریــم.  امــروز ســبک دشــمن عــوض شــده 
اســت و بــه جــای ســیطره بــر جغرافیــای زمینــی بــه 
ــا  ــده ه ــا و عقی ــای فکره ــر جغرافی ــیطره ب ــال س دنب
هســتند بــه همیــن دلیــل از رواج و ترویــج مکتــب حاج 

قاســم واهمــه دارنــد و مــی ترســند. 
ــه قیــام خونیــن  ۱۹  خطیــب جمعــه  ضمــن اشــاره ب
دی مــردم قــم گفــت: ایمــان، بصیــرت و اقــدام بــه موقع 
مــردم قــم، توســط مــردم در تبریــز و یــزد ادامه دار شــد و 

بــه ۲۲ بهمــن و پیــروزی انقــاب منجــر شــد. 
ــزوم کاهــش  ــر ل ــان ب ــی در پای حجــت االســام کرمان
فاصلــه طبقاتــی و فاصلــه جغرافیایی تاکید کــرد و گفت: 
ــه دلیــل دوری از مرکــز  متاســفانه بعضــی از مناطــق ب
اســتان یــا پایتخــت از امکانــات کمتــری برخوردارنــد و 
حتــی در مرکــز شهرســتان فاصلــه طبقاتــی دیــده مــی 
شــود کــه امیدواریــم بــا یــک همــت جمعــی تبعیــض 
بیــن مناطــق جغرافیایــی و طبقــات اجتماعــی کاهــش 

پیــدا کنــد و عدالــت در جامعــه فراگیــر شــود.

خداوند به خاطر اعمال صالح 
شهید سلیمانی  به او در دنیا و 

آخرت عزت، افتخار و شوکت داد

بازدیــد  امــام جمعــه ، فرمانــده ســپاه بســیج و معــاون 
فرمانــدار و جمعــی دیگــر از مســئولین شهرســتان 
بردســیر از نمایشــگاه ))فــرازی از وصیتنامــه ســرباز 

ــت(( والی
ــهادت  ــت و ش ــه مقاوم ــیدن ده ــبت فرارس ــه مناس ب
ــلیمانی و  ــم س ــاج قاس ــهید ح ــپاه ش ــزرگ س ــردار ب س
همچنیــن ایــام شــهادت بــزرگ بانــوی اســام حضــرت 
زهــرا )ســام اهلل علیهــا(  نمایشــگاهی بــا عنــوان فــرازی 
از وصیتنامــه ســرباز والیــت در دانشــگاه پیــام نــور واحــد 
بردســیر برگــزار  گردیــد. در ایــن نمایشــگاه فرازهایــی از 
وصیتنامــه ســردار شــهید ســلیمانی بصــورت تصویــری 

در معــرض دیــد بازدیدکننــدگان قــرار گرفتــه اســت.

ــوری  ــا، یوســف ن ــه گــزارش ایرن ب
در نشســت شــورای آمــوزش و 
پــرورش اســتان کرمــان بــا اشــاره 
به پیشــنهاد ایجاد اردوگاه فرهنگی 
راهیــان نــور در کرمــان افــزود: این 
اردوگاه مــی توانــد مدرســه شــهید 
ســلیمانی بــرای ایجــاد ســواد چند 
بعــدی و مســئولیت آفریــن باشــد.
وی بیــان کــرد: از اردوگاه فرهنگــی 
اســتفاده هــای خوبــی مــی تــوان 
کــرد و بــرای تربیت نســل شــهید 
ــور خــاص  ــه ط ــلیمانی از آن ب س
ــر  ــل تکثی اســتفاده کــرد کــه قاب
هــم هســت و مــا هــم مــی توانیم 

کمــک کنیــم.
ــار  ــرورش اظه ــوزش و پ ــر آم وزی
دانــش  اردوی  ســرانه  داشــت: 
آمــوزی مــا قبــل از کرونــا در 
بهتریــن حالــت یــک روز در ســال 
اســت، امــا بهتریــن کشــورها 
دانــش آموزانشــان ۷۰ درصــد وقت 
خــود را بیــرون از کاس و مدرســه 

حجت االسالم واملسلمني کرمانی امام جمعه بردسیر :

خطبه های مناز جمعه

باید برای مکتب سردار سلیمانی مدرسه سازی کنیم
ــد. ــی کنن ســپری م

وی ادامــه داد: در ســند تحــول 
بنیادیــن آمــوزش تاکید شــده که 
۱۰  تــا ۲۰ درصــد اوقــات، دانــش 
ــژه  ــه وی ــب برنام ــوزان در قال آم
ــرون از کاس باشــند. مدرســه بی
ــاال  ــوری تاکیــد کــرد: بایــد در ب ن
بــردن ســواد چند بعدی بکوشــیم 
و در ایــن راســتا بایــد زمینــه هــا 
در افــراد مشــخص شــود و انتقــال 
مفاهیــم صحیح صــورت گیــرد تا 
دانــش آمــوزان بــه مهارت برســند.
ــرای  ــی ب ــت مردم ــزود: دول وی اف
قــوی شــدن نیــاز بــه ســاز و 
ــا  ــی از آنه ــه یک ــی دارد ک کارهای
شــورای  ظرفیــت  از  اســتفاده 

آمــوزش و پــرورش اســت.  
ــان  ــرورش بی ــوزش و پ ــر آم وزی
کــرد: پیشــنهاد اینکــه هنرســتان 
ــک  ــه ی ــان ب ــهر کرم ــوان ش رض
فرهنگــی،  آموزشــی،  اردوگاه 
ــود،  ــل ش ــره تبدی ــی و غی تربیت

ــدارد. ــی ن ــی چندان ــکل قانون مش
وی اظهــار داشــت: مجمــع خیرین 
ــان  ــتان کرم ــاز در اس ــه س مدرس
کارهــای زیــادی کرده و مــی توانیم 
بــرای ســاخت و گســترش فضاهای 
آموزشــی از ظرفیــت هایــی کــه در 
قوانیــن آمده اســت اســتفاده کنیم.
وزیــر آمــوزش و پــرورش ادامــه داد: 
تنهــا دســتگاهی کــه طبــق قانــون 
ــوزش  ــت، آم ــمول اس ــارج از ش خ
ــد از آن  ــه بای ــت ک ــرورش اس و پ

اســتفاده شــود.
ــهرکی  ــا ش ــر ج ــت: ه ــوری گف ن
ــار آن از  ــی شــود در کن ســاخته م
ســهم هــر واحد مســکونی مدرســه 
ایجــاد و باید در طرح ملی  مســکن 

هــم اجــرا شــود.
ــا بیــان  وزیــر آمــوزش و پــرورش ب
اینکه مشــارکت مردم فوایــد زیادی 
دارد افــزود: یکــی از کارهــای خــوب 
دولــت واکسیناســیون بــود کــه بــا 
فرهنــگ ســازی و مشــارکت مــردم 

اخبار کوتاه بردسیر 
وهفته مقاومت 

ــا ســالروز شــهادت شــهید ســپهبد حــاج  ــان ب همزم
ــی  ــر صادق ــا حضــور مهنــدس می قاســم ســلیمانی ب
فرمانــدار و حجــه الســام کرمانــی نماینــده ولــی فقیــه 
در شهرســتان بردســیر ســرهنگ غضنفــری فرماندهی 
نیــروی انتظامــی شهرســتان بردســیر اعضــای شــورای 
شــهر و ســایر مســئولین شهرســتان و مردم نمایشــگاه 
بــزرگ کتــاب با تعــداد ۴۰هــزار کتــاب و دوهــزار عنوان 
و بخــش ویــژه مقاومــت و ســپهبد شــهید حــاج قاســم 

ــاح گردید  ســلیمانی افتت

ــت  ــام اس ــال انج ــی در ح بخوب
ــود  ــن مشــارکت نب ــر ای ــه اگ ک
مجبــور بودیــم همیــن مــدارس 
نیمــه بنــد را هم تعطیــل کنیم.
وی تصریــح کــرد: بــا قــوت اعام 
مــی کنیم کــه مــدارس بایــد باز 
ــروز  ــوزان ام ــش آم ــند و دان باش
از بازگشــایی مــدارس خوشــحال 
هســتند، بــه دلیــل اینکــه بچــه 
هــا همدیگــر را در مدرســه مــی 

. بینند

مدیــرکل دفتر ســامت جمعیت، 
خانواده و مدارس وزارت بهداشــت 
با بیــان اینکــه در وضعیت بســیار 
ــم،  ــرار داری ــی ق ــاص جمعیت خ
گفــت: دانشــمندان اقتصــاد کــه 
نوبــل ایــن رشــته را دریافــت 
ــد  ــل رش ــن عام ــد بهتری کرده ان
ــرخ  ــد ن ــع را رش ــادی جوام اقتص

بــاروری می داننــد.
بــه گــزارش ایســنا، اولین جلســه 
هــم اندیشــی و همفکــری در 
اقنــاع  و  فرزنــدآوری  راســتای 
تزریــق واکســن در روز گذشــته، با 
حضــور مهنــدس محمد هاشــمی 
ــط عمومــی و  ــز رواب رییــس مرک
ــت،  ــانی وزارت بهداش ــاع رس اط
درمــان و آمــوزش پزشــکی و 
ــای  ــی ه ــط عموم ــران رواب مدی
ــکی  ــوم پزش ــای عل ــگاه ه دانش
و خبرنــگاران  سراســر کشــور 
ویدئــو  صــورت  بــه  اســتانی 

ــد. ــزار ش ــس برگ کنفران
ــار  ــی کشــور در کن ــت کنون اولوی
ــازی  ــوان س ــا، ج ــت کرون مدیری

ــت اســت جمعی
در این نشســت دکتر ســید حامد 
برکاتــی مدیــرکل دفتــر ســامت 
جمعیــت، خانــواده و مــدارس 
وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی با بیان اینکــه در وضعیت 
ــرار  ــی ق ــاص جمعیت ــیار خ بس
ــی  ــت کنون ــت: اولوی ــم، گف داری
کشــور در کنــار مدیریــت کرونــا، 

ــت اســت. جــوان ســازی جمعی
دکتــر برکاتی بــا بیان اینکه رشــد 
جمعیــت در ســال هــای گذشــته 
۰.۶۷ درصــد بــوده اســت، اضافــه 
کــرد: شــاخص بــاروری کل در 
کشــور اکنــون ۱.۶۷ درصد اســت 
و رســیدن ایــن آمــار بــه کمتــر از 

مــاه بودند.بــه گــزارش ایرنــا، بــر اســاس 
آخریــن اعــام گمــرک، کل تجــارت 
ــاه ۱۲۲  ــان آذرم ــا پای خارجــی کشــور ت
میلیــون و ۵۰۰ هــزار تــن کاال بــه ارزش 
۷۲ میلیــارد و ۱۰۰ میلیــون دالر بــود که 
ســهم صــادرات ۹۲ میلیــون و ۳۰۰ هــزار 
تن بــه ارزش ۳۵ میلیــارد و ۱۰۰ میلیون 
ــون و ۱۰۰  ــهم واردات ۳۰ میلی دالر و س
هــزار تــن کاال بــه ارزش ۳۷ میلیــارد دالر 

ــوده اســت. ب
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مدیرکل دفرت سالمت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت اعالم کرد:

ــه  ۱.۵ درصــد موجــب ایجــاد چال
جمعیتــی و رســیدن بــه شــاخص 
۱.۳ درصــد منجــر بــه ایجــاد چــاه 
جمعیتــی مــی شــود کــه خــروج 
ــود.  ــد ب از آن بســیار دشــوار خواه
کشــورهایی کــه در چــاه جمعیتی 
افتاده انــد ماننــد برخی کشــورهای 
ــته اند از آن  ــر نتوانس ــی دیگ اروپای
ــذا کشــور آلمــان  خــارج شــوند. ل
ســاالنه بــه مهاجــرت پذیــری روی 
آورده و ســاالنه ۳۰۰ هــزار مهاجــر 
می پذیــرد، ژاپــن هــم پذیــرای 
مهاجــران اســت. شــاخص TFR در 
ایــن کشــورها بــه زیــر ۱.۳ درصــد 

رســیده اســت.
مدیــرکل دفتــر ســامت جمعیت، 
خانــواده و مــدارس وزارت بهداشــت 
در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن 
ــرای  کشــورها مجبــور می شــوند ب
پــر کــردن چــاه جمعیتــی ســراغ 
راه هایــی بــه جــز زاد و ولــد بومــی 
ــران  ــی نگ ــه خیل ــد ک ــود برون خ
کننــده اســت، گفــت: در پنــج 
ــاروری  ــاخص ب ــته ش ــال گذش س
 ۲۰ کشــور  اســتان های  تمــام 
درصــد افــت داشــته اســت. فقــط 
در ســال ۹۹ دو اســتان رشــد منفی 

نداشــته اند.
متوســط ســن جمعیــت کشــور به 

۳۲ ســال رســیده اســت
دکتــر برکاتــی ادامــه داد: در ۱۰ 
ســال گذشــته بــه طــور متوســط 
ســالیانه ۲ درصــد از جمعیــت 
جوان کشــور کاســته شــده اســت، 
بــه نحــوی کــه جمعیــت جــوان از 
ــی  ــازه زمان ــر در ب ــون نف ۲۵ میلی
اعــام شــده بــه ۲۰ میلیــون نفــر 
رســیده اســت. جوانــان متولــد 
ــل  ــه ۶۰ و اوای ــه اول و دوم ده نیم
ــه مــرور زمــان از ســن  دهــه ۷۰ ب

جوانــی کــه تا ۳۰ ســالگی اســت، 
ــن  ــط س ــده اند. متوس ــارج ش خ
جمعیــت کشــور کــه ابتــدای 
ــون  ــوده اکن ــال ب ــاب ۲۲ س انق
ــا  ــه ۳۲ ســال رســیده اســت. ب ب
آن جمعیــت جوان تــر انقــاب 
کردیــم و جنــگ را مدیریــت 
ــه  ــی ک ــا جمعیت ــم االن ب کردی
ــت  ــده اس ــن تر ش ــال مس ۱۰ س
ــاالی  ــه ب ــدی ب ــه بع ــه ده و س
۴۰ ســال خواهــد رســید، بســیار 

ــت. ــم داش ــش خواهی چال
ــا بیــان اینکــه در ۱۰ ســال  وی ب
گذشــته بــه طــور متوســط ۲ 
درصــد از جمعیــت جــوان کشــور 
کــم شــده و رشــد ســالمندی در 
حالــی کــه رشــد جمعیــت مــان 
ــون ۶۷/۰ درصــد اســت  ــم اکن ه
بیــش از ۳.۵ درصــد بــوده اســت، 
ســال ۱۴۳۰  در  کــرد:  اعــام 
مطابــق نقشــه جمعیتی ســازمان 
ملــل، کشــوری خواهیــم بــود بــا 
۹۵ میلیــون جمعیت کــه نزدیک 
بــه ۳۰ میلیــون ســالمند خواهــد 

داشــت.
مدیــرکل دفتر ســامت جمعیت، 
خانواده و مدارس وزارت بهداشــت 
ــم  ــاز داری ــان نی ــزود: در آن زم اف
تخت هــای بیمارســتانی را ۳ تــا ۴ 
برابــر افزایــش دهیــم، زیــرا اکنون 
۵۰ تــا ۷۰ درصــد ایــن تخــت هــا 
در اشــغال ســالمندان هستند. ۳۰ 
ــا ۳۰ درصــد  ــه م ســال دیگــر ک
کشــورهای  داریــم،  ســالمند 
اطــراف مــا بیــن ۱۰ تــا ۳۰ درصد 
ــتان و  ــتند و پاکس ــالمند هس س
ــون و ۱۰۰  ــه ۳۸۰ میلی ــراق ب ع
میلیــون جمعیت بــا کمتــر از ۱۰ 

ــند. ــالمند می رس درصــد س
دانشــمندان اقتصــاد، عامل رشــد 

ــرخ  ــع را رشــد ن اقتصــادی جوام
ــد ــاروری می دانن ب

برکاتــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــل  ــه نوب ــاد ک ــمندان اقتص دانش
ــد  ــت کرده ان ــن رشــته را دریاف ای
ــن عامــل رشــد اقتصــادی  بهتری
جوامــع را رشــد نــرخ بــاروری 
می داننــد، گفــت: بــه عنــوان 
ــای  ــزو اقتصاده ــد ج ــال هن مث
اقتصــاددان  دنیاســت.  بــزرگ 
ــرل  ــا کنت ــد ب ــری می گوی دیگ
ــرل  ــم کنت ــت ه ــاد جمعی اقتص

ــود. ــی ش م
بنابــر اعــام روابط عمومــی وزارت 
بهداشــت، وی بــا بیــان اینکــه هر 
انســانی کــه بــه دنیا مــی آیــد دو 
تــا ســه برابــر از نبودنــش بیشــتر 
ــرای کشــورها  ســود اقتصــادی ب
دارد، عنــوان کــرد: قانــون حمایت 
از خانــواده و جوانــی جمعیــت در 
راســتای رفــع چالــش جمعیتــی 
کشــور مصــوب شــده اســت؛ در 
ایــن قانــون، انســدادهای قانونــی 
و  تســهیل گری ها  برداشــته، 
مشــوق هــا نیــز در نظــر گرفتــه 
ــری  ــا معضــل پی ــده اســت ت ش
جمعیــت برطــرف شــود. همیــن 
قانــون بــرای حرکــت جمعیت به 
ســمت رشــد کفایــت مــی کنــد.

برگــزاری یــادواره ی۱۵شــهید مدافــع حرم بردســیر به 
مناســبت دومین ســالگرد شــهید ســپهبد حاج قاســم 
ســلیمانی باحضــور امــام جمعــه محتــرم شهرســتان 

بردســیر  وسایر مســئولین درمهمانشــهر بردسیر      

برگــزاری دومین ســالگرد شــهادت ســردار ســپهبد حاج 
قاســم سلیمانی و همرزمان شــهیدش در حسینیه ثاراهلل 
ســپاه شهرســتان بردســیر با ســخنرانی ســردار موسوی 
معــاون هماهنگ کننــده فرماندهــی حفاظت ســپاه و با 
حضــور امــام جمعه محترم، ســایر مســئولین و خانــواده 

هــای معظم شــهدا و مــردم والیتمدار شهرســتان

همزمــان با فرارســیدن دومین ســالگرد شــهادت ســردار 
ســرافراز اســام، شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی 
ــت،  ــادت های اســطوره مقاوم ــن رش ــتای تبیی و در راس
نشســت ادبــی »بصیــرت و مقاومــت« بــا حضــور امــام 
جمعه، فرماندار، دادســتان، فرمانده ســپاه، دانشــگاهیان و 
جمعی از شــاعران و اهالی فرهنگ و ادب در دانشــگاه آزاد 
اســامی واحــد بردســیر برگــزار شــد.در این نشســت که 
بــا اهتمام دانشــگاه آزاد اســامی بردســیر، اداره فرهنگ و 
ارشــاد اســامی و اداره کتابخانه هــای عمومی شهرســتان 
برگــزار شــد، ۱۲ تــن از شــاعران شهرســتان بــا ســرودن 
ابیــات و دلنوشــته هایــی در وصــف رشــادت های ســردار 
شــهید ســلیمانی، ضمــن تبییــن ابعــاد شــخصیتی آن 
شــهید واالمقــام، عشــق و ارادت قلبــی خــود را به ســردار 

دل هــا بیــان کردنــد.
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سیمای مهدویت در قرآن

 سوره رحمن، آیه ۴۱ »یعرف المجرمون بسیماهم، 
فیوخذ بالنواصی واالقدام«

مجرمان با قیافه هایشان شناخته می شوند وآنگاه آنها را 
با موهای جلوی سر وپاهایشان می گیرند )وبه دوزخ می 

افکنند(.
برخی آیات سوره مبارکه رحمن به بعضی از حوادث 
رستاخیز می پردازد از قبیل، صحنه قیامت، چگونگی 
حساب، مجازات وکفر. در آیات قبل از آیه مورد بحث از 
بهم ریختن نظام کنونی جهان سخن می گوید واز حوادث 
هولناکی که در سراسر عالم رخ می دهد پرده برمی دارد. 
ونیز به وضع انسانهای گنهکار در آن روز اشاره دارد که 
قیامت روزیست که هیچ کس از انس وجن از گناهش 
پرسش نمی شود. برای اینکه همه چیز در آن روز آشکار 
است. )یوم البروز( است ودر چهره انسانها همه چیز خوانده 
می شود. آری در آن روز سوال نمی شود، بلکه: مجرمان 
با قیافه هایشان شناخته می شوند. گروهی دارای چهره 
هایی شاداب، نورانی که بیانگر ایمان وعمل صالح آنهاست 
وگروهی دیگر صورتهایی سیاه وتاریک وزشت وعبوس 

دارند که نشانه کفر وگناه آنهاست. 
چنانکه در آیات ۳۹ تا ۴۱ سوره ی عبس می خوانیم: در 
آن روز چهره هایی درخشان ونورانی هستند، وچهره هایی 
تاریک که سیاهی مخصوصی آنرا پوشانیده. واژه ها سیما: در 
اصل به معنای عالمت ونشانه است وهرگونه عالمت ونشانه 
ای را که در صورت ویا سایر نقاط بدن آنها باشد شامل 
می شود. ولی از آنجا که عالئم خوشحالی وبدحالی بیشتر 
در صورت نمایان می گردد به هنگام ذکر این لفظ غالبا 
صورت تداعی می شود. نواصی: جمع ناصیه است و)آنطور 
که راغب اصفهانی در مفردات گفته است( ناصیه در اصل 
به معنای جلوی سر است. اقدام: جمع قدم. به معنای پاها 
است. گرفتن مجرمان با موی جلوی سر وپاها ممکن است 
به معنای حقیقی آن باشد که مأموران عذاب این دو را می 
گیرند وآنان را از زمین برداشته، با نهایت ذلت به دوزخ 
می افکنند ویا کنایه از نهایت ضعف وناتوانی آنها در چنگال 
مأموران عذاب الهی است که این گروه را با خواری تمام 
به دوزخ می برند. عن ابی عبداهلل )علیه السالم( فی قول 
اهلل )تبارک وتعالی( )یعرف المجرمون بسیماهم. فیوخذ 
بالنواصی واالقدام( فقال یا معاویة ما یقولون فی هذا؟ قلت: 
یزعمون ان اهلل )تبارک وتعالی( یعرف المجرمین بسیماهم 
فی القیامة. فیأمر بهم. فیوخذ بنواصیهم واقدامهم فیلقون فی 
النار. فقال )علیه السالم( لی: وکیف یحتاج )تبارک وتعالی( 
الی معرفة خلق انشأهم وهو خلقهم. فقلت: جعلت فداک. 
وما ذاک: قال: ذلک: لو قام قائمنا )علیه السالم( اعطاه اهلل 
السیما، فیأمر بالکافر فیوخذ بنواصیهم واقدامهم ثم تخبط 
بالسیف خبطا. معاویه دهنی از امام صادق )علیه السالم( 
روایت کرده که پیرامون آیه مورد بحث فرمود: ای معاویه 
مردم در این باره چه می گویند؟ عرضه داشتم. می پندارند 
که خداوند )تبارک وتعالی( در قیامت مجرمین را به چهره 
هایشان می شناسد. پس امر می شود از پیشانی وپاهایشان 
آنان را می گیرند ودر آتش در می افکنند. امام صادق 
)علیه السالم( فرمود: چگونه خداوند نیاز دارد به شناختن 
خالیقی که آنها را آفریده، گفتم، فدایت شوم پس معنای 
آیه چیست؟ فرمود: هر گاه قائم ما )علیه السالم( بپا خیزد. 
خداوند شناخت چهره ها را به آن حضرت عطا فرماید، پس 
امر کند کافران را با پیشانی وپاهایشان بگیرند سپس از دم 

شمشیر بگذرانند.

 آیه ۱98 سوره آل عمران:
ولی کسانی که پروای پروردگارشان را پیشه ساخته اند باغ 
هایی خواهند داشت که از زیر )درختان( آن نهرها روان است 
در آنجا جاودانه بمانند )این( پذیرایی از جانب خداست و آنچه 

نزد خداست برای نیکان بهتر است.
1- براساس آیه شریفه سرانجام و پایان کار پرهیزکاران 

چیست؟
در این آیه پایان کار پرهیزکاران بیان می گردد و می فرماید : 
ولی آنها که پرهیزکاری پیشه کردند و برای رسیدن به سرمایه 
های مادی موازین حق و عدالت را در نظر گرفتند و یا به خاطر 
ایمان به خدا از وطن خود آواره شدند و در محاصره اجتماعی و 
اقتصادی قرار گرفتند، در برابر این مشکالت، خداوند باغ هایی 
از بهشت در اختیار آنان می گذارد که نهرهای آب زیر درختان 

آن جاری است و جاودانه در آن می مانند.
2- منظور از واژه  »نزل« چیست؟

 »نزل« در لغت به معنای چیزی است که برای پذیرایی 
میهمان آماده می شود و بعضی گفته اند نخستین چیزی است 
که به وسیله آن از مهمان پذیرایی می شود. )همانند شربت 
یا میوه ای که در آغاز ورود برای میهمان می آورند( بنابراین 
آیه فوق می گوید : »باغ های بهشت با آن همه مواهب مادی 

نخستین وسیله پذیرایی از پرهیزکاران می باشد.«
3- مهمترین و عالی ترین پذیرایی الهی چیست؟

پذیرایی مهم تر و عالی تر همان نعمت های روحانی و معنوی 
است که با جمله : »وما عند اهلل خیر لالبرار، آنچه در نزد 

خداست برای نیکان بهتر است.« به آن اشاره شده است.

آیه ۱99 سوره آل عمران :
و البته از میان اهل کتاب کسانی هستند که به خدا و بدانچه 
به سوی شما نازل شده و به آنچه به سوی خودشان فرود آمده 
ایمان دارند در حالی که در برابر خدا خاشعند و آیات خدا را به 
بهای ناچیزی نمی فروشند اینانند که نزد پروردگارشان پاداش 

خود را خواهند داشت آری خدا زودشمار است.
1 - شأن نزول آیه شریفه چیست؟

این آیه به گفته بیشتر مفسران درباره مؤمنان اهل کتاب است، 
آنهایی که دست از تعصب های ناروا برداشتند و به صفوف 
مسلمانان پیوستند، که تعداد قابل مالحظه ای از مسیحیان و 
یهود را تشکیل می دادند. ولی به عقیده جمعی از مفسران، آیه 
در مورد نجاشی زمامدار رعیت پرور حبشه نازل گردید، اگر چه 

مفهوم آن یک مفهوم وسیع است.
در سال نهم هجری در ماه رجب، نجاشی وفات یافت. خبر 
درگذشت او با یک الهام الهی در همان روز به پیامبر رسید. 
پیامبر به مسلمانان فرمود یکی از برادران شما در خارج از 
سرزمین حجاز از دنیا رفته است، حاضر شوید تا به پاس 
خدماتی که در حق مسلمانان کرده است بر او نماز گذاریم 
بعضی سؤال کردند : »او کیست؟« فرمود : »نجاشی« آنگاه به 
اتفاق مسلمانان به قبرستان بقیع آمد و از دور بر او نماز گذاشت 
و برای او طلب آمرزش کرد و به یاران خود دستور داد آنها نیز 
چنین کنند. بعضی از منافقان گفتند: »محمد بر مرد کافری 
که هرگز او را ندیده است، نماز می گذارد، حال آنکه آیین او را 

نپذیرفته است.« آیه فوق نازل شد و به آنها پاسخ گفت.
از این روایت استفاده می شود که نجاشی اسالم را به طور 

کامل پذیرفته بود، اگرچه به آن تظاهر نمی کرد.
2- آیا اهل کتاب همه یکسان هستند؟

سابقاً گفتیم قرآن در بحث هایی که پیرامون پیروان مذاهب 
دیگر می کند، هیچگاه همه را به یک چشم نمی نگرد و رنگ 
ضدیت با -نژاد و جمعیتی به خود نمی گیرد، بلکه داوری 
او براساس برنامه های آنهاست. لذا سهم اقلیت های باایمان 
و درستکاری را که در میان یک اکثریت گمراه هستند را 
فراموش نمی کند. در اینجا نیز بعد از سرزنش بسیاری از اهل 
کتاب به خاطر کتمان آیات خداوند و طغیان و سرکشی آنها، 
که در آیات سابق به آن اشاره شد، سخن از اقلیتی به میان می 

آورد که دعوت پیغمبر را اجابت کردند.
3 - صفات اهل کتاب مؤمن و درستکار چیست؟

برای آنها پنج صفت ممتاز بیان می کند :
الف(  »یومن باهلل« : آنها کسانی هستند که از جان و دل به 

خدا ایمان می آورند.
ب(  »وما انزل الیکم« :آنها به قرآن و آنچه بر شما مسلمانان 

نازل شده است، ایمان می آورند.
ج(  »وما انزل الیهم« :ایمان آنها به پیامبر اسالم در حقیقت 
از ایمان واقعی به کتاب آسمانی خودشان و بشاراتی که در 
آن آمده است سرچشمه می گیرد بنابراین : »آنها به آنچه بر 

خودشان نازل شده ایمان دارند.«
د(  »خاشعین هلل« :آنها در برابر فرمان خدا تسلیم و خاضع 
هستند و همین خضوع آنهاست که انگیزه ایمان در آنها واقعی 
شده و میان آنها و تعصب های جاهالنه، جدایی افکنده است.

ه(  »ال یشترون بآیات اهلل ثمنا قلیال« : آنها هرگز آیات الهی 
را به بهای ناچیز نمی فروشند و همانند بعضی از دانشمندان 
یهود که به خاطر حفظ موقعیت خود و ادامه حکومت بر آن 
جمعیت و گرفتن رشوه ها آیات خدا را تحریف می کردند 
نیستند. بدیهی است نه تنها به بهای ناچیز نمی فروشند، بلکه 
به هیچ بهایی نخواهند فروخت، و اگر تنها اشاره به بهای ناچیز 
شده، منظور این است که همانند آن دسته از دانشمندان دنیا 
پرست دون همت نیستند. به عالوه اصوال در برابر آیات خدا، 

انسان هرچه دریافت کند بی ارزش است.
4-  منظور از تعبیر  »ربهم، پروردگارشان« چیست؟

تعبیر به  »ربهم، پروردگارشان« اشاره به نهایت لطف و مرحمت 
پروردگار نسبت به آنها است و نیز اشاره به این است که خداوند 

آنها را در مسیر هدایت پرورش می دهد و یاری می کند.
5-  خداوند با سرعت حساب بندگان را رسیدگی می 

کند، یعنی چه؟
خداوند با سرعت حساب بندگان را رسیدگی می کند. نه 
نیکوکاران برای دریافت پاداش خود گرفتار مشکلی می شوند 
و نه مجازات بدکاران به تأخیر می افتد. این جمله، هم بشارتی 

است به نیکوکاران و هم تهدیدی برای بدکاران است.
6-  چه ایمانی ارزش دارد؟

ایمانی ارزش دارد که خاشعانه باشد،  »خاشعین هلل« و جامع 
باشد  »وما انزل الیکم وما انزل الیهم« و پایدار بوده و با مادیات 

تغییر نیابد.
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ــور  ــس جمه ــاون اول ریی ــر مع مخب
از خســارت یکهــزار میلیــارد تومانــی 
ســیالب بــه منطقــه جنــوب کرمــان 
خبر داد و گفت: اســتمهال تســهیالت 
ــرای کشــاورزان در  ــد ب کشــاورزی بای

نظــر گرفتــه شــود.
بــه گــزارش ایرنــا، محمــد مخبــر در 
جلســه ستاد پیشــگیری، هماهنگی و 
فرماندهــی عملیات پاســخ بــه بحران 
ــزود:  ــت اف ــان در جیرف ــتان کرم اس
ــه  ــا س ــتمهال ۲ ت ــا اس ــم ب امیدواری
ــاله تســهیالت کشــاورزی شــاهد  س
برگشــت وضعیت کشــاورزان بــه روال 

عــادی زندگــی باشــیم.
ــه مناطــق ســیل زده  وی خســارت ب
جنــوب کرمــان را شــامل بخــش 
کشــاورزی، آبگرفتگــی منــازل، از بین 
رفتــن مســیرهای ارتباطی، خســارت 
بــه پــل هــای ارتباطــی، از بیــن رفتن 
دام هــا و غیــره برشــمرد و بیشــترین 
بخــش  در  را  خســارت  میــزان 

ــرد. ــالم ک ــاورزی اع کش
معــاون اول رییــس جمهــور بــا بیــان 

اینکــه مناطــق ســیل زده قلعــه گنج، 
منوجــان و رودبارجنــوب بــه صــورت 
هوایــی بازدیــد شــدند، تصریــح کــرد: 
در بازدیــد میدانــی نیــز از نزدیــک در 
جریان مســایل و مشــکالت مــردم در 

جنــوب کرمــان قــرار گرفتیــم.
وی افــزود: الزم اســت بســرعت تامین 
خســارت ناشــی از ســیل در جنــوب 

کرمــان انجــام شــود.
مخبــر بــا بیــان اینکــه ســپاه، بســیج، 
هــالل احمر و ســایر نهادهــا بخوبی در 
رفع مشــکالت ناشــی از بروز ســیالب 
ــات  ــد، از زحم ــانی کردن ــک رس کم
ــکر  ــان تش ــتانی در کرم ــران اس مدی

کــرد.
ــال در  ــک س ــه در ی ــزود: اینک وی اف
یــک منطقــه هــم خشکســالی و هــم 
ســیل رخ داده جــای تامــل دارد و 
طبق گــزارش اعــالم شــده در منطقه 
ــا  ــتا ب ــزار روس ــان یکه ــوب کرم جن
تانکــر آبرســانی مــی شــود و اکنــون 
در همیــن منطقــه شــاهد بروز ســیل 

. هستیم

مخبــر یکــی از راه حــل هــای مقابلــه 
ــای  ــرح ه ــرای ط ــیالب را اج ــا س ب
ــرد  ــالم ک ــوان داری اع ــز و آبخ آبخی
ــا  ــرح ه ــن ط ــا ای ــر ج ــت: ه و گف
اجــرا شــده شــاهد خســارت کمتری 
بودیــم لــذا بایــد طــرح هــای مذکــور 
در ایــن منطقــه نیــز بــا ســرعت اجرا 

شــود.
ــزود:  ــور اف ــس جمه ــاون اول ریی مع
الیروبــی هــم از دیگــر راه هــای 

جلوگیــری از ســیالب اســت.
ــه ۱۰ شهرســتان  ــان اینک ــا بی وی ب
در اســتان کرمــان در بارندگــی هــای 
اخیــر دچــار ســیالب شــدند، گفــت: 
بیشــترین میــزان خســارت در چهــار 
نقطــه بــود کــه و از نزدیــک بــا مــردم 

ایــن مناطــق صحبــت کردیــم.
مخبــر افــزود: مــردم خیلی در فشــار 
ــم  ــد بســرعت تصمی ــذا بای ــد ل بودن
گیــری کــرد زیــرا مــردم در مناطــق 
ســیلزده بــا ســرما مواجــه هســتند.

وی تصریــح کــرد: وســایل بســیاری 
ــیل زده  ــق س ــا در مناط ــه ه از خان

سیالب هزار میلیارد تومان به جنوب کرمان خسارت وارد کرد

جنــوب کرمــان از بیــن رفتــه و صحنــه هــای 
ــم. ســختی را امــروز شــاهد بودی

ــا  ــه داد: م ــور ادام ــس جمه ــاون اول ریی مع
شــرمنده مردم هســتیم و امیدواریم بســرعت 
مشــکالت مــردم در مناطــق ســیل زده 
برطــرف شــود.وی بــه ســیالب اخیــر کشــور 
اشــاره کــرد وگفــت: رییــس جمهــور دســتور 
دادند در چهار اســتان سیســتان و بلوچستان، 
جنــوب کرمــان، هرمــزگان و فــارس از نزدیک 
مســایل و مشــکالت مناطــق ســیل زده 

بررســی شــود.
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مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان 
کرمان گفت: شــهید ســلیمانی فرزند 
عشــایرزاده ای بــود کــه هیــچ کــس 
او را نمــی شــناخت و پــدر ثروتمندی 
هم نداشــت خدا خواســت از روستای 
ــی  ــه عزت ــردی را ب ــاده ای ف دورافت
ــروز  ــه ام ــاند ک ــی برس ــن چنین ای
شــاهدیم در کشــورهای اروپایــی هم 
بــرای او مراســم گرامیداشــتی برگزار 
مــی کننــد، چــرا کــه مخلص بــود و 

کارش را خدایــی انجــام مــی داد.
رضــا رضایــی در مراســم صبحــگاه 
ــوزش و  ــت: آم ــترک اداری گف مش
ــن دســتگاه  ــرورش فرهنگــی تری پ
کشــور اســت کــه خدمــت خالصانــه 
بــه مــردم بایــد بیــش از پیــش در آن 

مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ــاد همــه  وی ضمــن گرامیداشــت ی
ــم  ــهیدان قاس ــژه ش ــه وی ــهدا ب ش
ســلیمانی و حســین پورجعفــری 

شهید سلیمانی مخلص بود و کارش را خدایی انجام می داد
گفــت: الزم اســت کارمــان را خدایــی 
کنیــم، اربــاب رجــوع نباید فکــر کند 
چــون کســی را نــدارد کارش راه نمی 
افتــد و دنبــال پــل زدن و پیــدا کردن 
پارتــی باشــد کــه ایــن موضــوع برای 
ــلمانی  ــای مس ــه ادع ــا ک ــه م جامع

داریــم زیبنــده نیســت.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان 
ــه  ــت: در زمین ــار داش ــان اظه کرم
فضاهــای آموزشــی مولفه هــای ۵۰۲ 
مدرســه شــهر کرمــان ارزیابــی شــده 
ــوزش  ــق از آم ــناختی عمی ــا ش و ب
و پــرورش پذیــرای پیشــنهادها و 
ــران  ــب نظ ــه صاح ــای هم نظره

هســتیم.
هیــچ  تحــت  گفــت:  رضایــی 
ــچ  ــه هی ــی ب ــی احترام ــرایطی ب ش
همــکاری را نمــی پذیریم، پســندیده 
نیســت رنجــش خواهــر یــا بــرادری 
ــد. ــاق بیفت ــکاری اتف ــژه هم ــه وی ب

وزیر جهاد کشاورزی:

تسهیالت کشاورزان جنوب 
کرمان استمهال می شود

بــه گــزارش ایرنــا، ســید جــواد ســاداتی نــژاد در ســتاد پیشــگیری، 

هامهنگــی و فرماندهــی عملیــات پاســخ به بحــران اســتان کرمان 

افــزود: ســیالب بــه بخش کشــاورزی جنوب کرمــان خســارت هزار 

میلیــارد تومانــی وارد کرده اســت.

وی بــا بیــان اینکــه اتفــاق خوبــی در دولــت بــرای رفــع خســارت 

کشــاورزان بــه وقــوع مــی پیونــدد اظهــار داشــت: عمــده مــردم 

جنــوب کرمــان کشــاورز هســتند و ضعــف کشــاورزی این منطقه 

بــه عنــوان قطــب کشــاورزی کشــور، خــام فروشــی اســت.

وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه کشــاورزی جنــوب کرمــان 

نیازمنــد وجــود پایانــه صادراتــی اســت، بــر راه انــدازی هــر چــه 

رسیعــر پایانــه در ایــن منطقــه تاکیــد کــرد و گفــت: محصــول 

کشــاورز روی زمیــن مــی مانــد و رسمایــه کشــاورز، آب و خــاک مــا 

از بیــن مــی رود.

ــه بخــش  ــیل اخیــر ب ــنگینی در س ــارت س ــه داد: خس وی ادام

کشــاورزی بویــژه قنــوات و چــاه های منطقه جنــوب کرمــان وارد 

شــده اســت.

ســاداتی نــژاد افــزود: ۱۰ مــورد خســارت ســیالب بــه بخــش 

کشــاورزی جنــوب کرمــان وارد شــده کــه پیگیر رفع مشــکالت این 

بخــش هســتیم.وی بــه تکــرار ســیل و بــی آبــی در مناطــق جنوب 

ــه  ــزداری در منطق ــر اجــرای طــرح هــای آبخی ــان اشــاره و ب کرم

جنــوب کرمــان تاکیــد کــرد.

وزیــر جهــاد کشــاورزی اظهــار داشــت: اعتبــار ویــژه ای بایــد بــه 

طــرح هــای آبخیــزداری تعلــق گیــرد.وی از صبــوری مــردم 

ســیلزده جنــوب کرمــان تشــکر کــرد 

نظــام اســامی رشــد کــرده ایــم و حفــظ 
نظــام از واجبــات اســت.

ــل از  اداره  ــه نق ــنا و ب ــزارش ایس ــه گ ب
اطــاع رســانی و روابــط عمومــی آموزش 
ــر  ــرورش اســتان کرمــان، رضایــی ب و پ
ــات  ــزاری جلس ــب در برگ ــم و ترتی نظ
و شــروع بــه موقــع آن هــا تاکیــد کــرد 
ــت  ــگ وق ــت: ضــرورت دارد فرهن و گف
شناســی در برگــزاری مراســم و جلســات 

را  نهادینــه کنیــم.

مخرب معاون اول رییس جمهور:

رضایی مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان:

وی بیــان کــرد: تغییــر، الزمه پیشــرفت 
ــی  ــی حرمت ــه ب ــری ک ــا تغیی اســت ام
ــه  ــد، پذیرفت ــاد کن ــی ایج ــرای کس ب
ــرورش فرهنگــی  ــوزش و پ نیســت، آم
تریــن دســتگاه کشــور اســت، رعایــت 
ــژه در  ــه وی ــاب رجــوع ب ــه ارب ــرام ب احت
نظــام آمــوزش و پــرورش بســیار مهــم 
اســت، اگــر پاســخ مــا بــه اربــاب رجــوع 
منفــی هــم هســت بایــد بــه گونــه ای 
ــد  ــکند و ناامی ــرد نش ــه دل ف ــد ک باش
ــد  ــا را رصــد خواهن نشــود، عملکــرد م
کــرد و قطعــا در زمــان مســئولیت مــان 
ارزیابــی خواهیــم شــد امــا برخوردمــان 
بــا مــردم تــا همیشــه در اذهــان، ماندگار 

اســت.
ــتان  ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم مدی
کرمــان گفــت: برپایــی نمــاز بــه صورت 
باشــکوه در مــدارس و ادارات بســیار مهم 
اســت کــه اصــل و اساســی تریــن کار و 
پایــه اســام اســت، مــا در بســتر ایــن 

بازداشت یکی از متهامن کالهربداری ۲۵۰۰ میلیاردی هنگام ورود به کشور
بین الملــل  پلیــس  رئیــس 
کشــور  انتظامــی  فرماندهــی 
متهمــان  از  یکــی  بازداشــت  از 
کالهبــرداری ۲۵۰۰ میلیارد تومانی 
در یکــی از فرودگاه هــای کشــور 

خبــر داد.
ــی  ــگار انتظام ــزارش خبرن ــه گ ب
ــردار  ــا، س ــگاران پوی ــگاه خبرن باش
ــر  ــالم خب ــا اع ــیرزاد ب ــادی ش ه
ــاخه های  ــی از سرش ــت یک بازداش
اصلــی پرونــده کالهبــرداری دو 
ــی، در  ــارد تومان ــزار و ۵۰۰ میلی ه
ــرد:  ــار ک ــر اظه ــن خب ــریح ای تش
ــته های  ــی از سردس ــرد یک ــن ف ای
گــروه جعــل و کالهبــرداری خــارج 
ــته  ــه روز گذش ــت ک ــور اس از کش
ــرت و  ــس مهاج ــکاری پلی ــا هم ب
ــور  ــه کش ــگام ورود ب ــه هن گذرنام

در یکــی از فرودگاه هــای بین المللــی 
ــل مراجــع  کشــور بازداشــت و تحوی

ــی شــد. قضائ
رئیــس پلیــس بین الملــل فرماندهی 
انتظامــی کشــور افــزود: متهمــان این 
ــده از طریــق شــبکه ماهــواره ای  پرون
معــروف، بــا عنــوان درخواســت 
ــاً  ــرمایه گذاری مخصوص ــا س ــزا ی وی
در کشــورهای اروپایــی و آمریــکا 
ــی  ــان و مدع ــب هموطن ــث فری باع
می شــدند کــه هموطنــان در صــورت 
ــراد  ــن اف ــق ای ســرمایه گذاری از طری
در کشــورهای مذکــور، هــم موفــق به 
اخــذ اقامــت می شــوند و هــم ســود 

ــی کســب خواهنــد کــرد. فراوان
وی تصریــح کــرد: متهمــان ایــن 
پرونــده در کشــورهای همســایه و 
اطــراف ایران ســمینار و همایش هایی 

ــرکت در  ــرای ش ــردم ب ــزار و از م برگ
ــد؛  ــوت می کردن ــا دع ــن همایش ه ای
همچنیــن محــل همایش آنهــا مجلل 
بــود و از همیــن مســیر باعــث فریــب 

ــدند. ــان می ش هموطن
این مقــام انتظامــی ادامــه داد: متهمان 
ــه  ــرم ب ــه ف ــا ارائ ــش ب ــن همای در ای
هموطنــان، نحــوه درخواســت ویــزا یــا 
ســرمایه گذاری در آمریکا و کشــورهای 
ــد  ــد و بع ــح می دادن ــی را توضی اروپای
از جــذب داوطلبــان، یــا در همــان 
ــا از  ــغ را اخــذ ی ــش مبال محــل همای
مســیر صرافی هــا پــول را جابه جــا 

می کردنــد.
به گفته شــیرزاد، تاکنــون بالغ بــر ۲۳۰ 
نفــر از متهمــان بازداشــت شــده اند و از 
ایــن گــروه به مبلــغ حــدود 8۹ میلیون 
ــارد  ــزار و ۵۰۰ میلی ــدود دو ه دالر )ح

تومان( شــکایت کالهبرداری شــده اســت.
رئیــس پلیــس بین الملــل فرماندهــی 
ــالش  ــه ت ــاره ب ــا اش ــور ب ــی کش انتظام
مأمــوران اینترپــل تهــران در ردیابــی ایــن 
متهــم و همچنیــن انعــکاس تحت تعقیب 
ــور،  ــای ورودی کش ــه مرزه ــودن وی ب ب
یــادآور شــد: ایــن پرونده ســه متهــم اصلی 
ــالن  ــز اع ــان نی ــایر متهم ــرای س دارد و ب

ــز صــادر شــده اســت. قرم

سومین جشنواره ملی تئاتر سردار آسمانی در کرمان آغاز به کار کرد
ایــام دومیــن ســالگرد شــهادت سیدالشــهدای جبهــه مقاومــت آییــن افتتــاح 
ســومین جشــنواره ملــی تئاتــر ســردار آســمانی در بیــت الزهــرای حاج قاســم 

برگــزار شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، در ایــام دومیــن ســالگرد شــهادت 
سیدالشــهدای جبهــه مقاومت شــهید ســپهبد قاســم ســلیمانی آییــن افتتاح 
ســومین جشــنواره ملــی تئاتــر ســردار آســمانی در بیــت الزهــرای حاج قاســم 

برگــزار شــد.
در ایــن آییــن محمدرضــا علیــزاده مدیــرکل ارشــاد اســتان کرمــان بــا بیــان 
اینکــه خــدا را شــاکریم کــه بــه مناســبت دومیــن ســالگرد شــهادت ســردار 
دل هــا میزبــان جمعــی از هنرمنــدان از سراســر کشــور هســتیم اظهار داشــت: 
جشــنواره تئاتــر ســردار آســمانی یکــی از بزرگ تریــن رویدادهــای هنــری در 

راســتای ترویــج مکتــب شــهید ســلیمانی اســت.
مدیــرکل ارشــاد اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکه امــروز کرمــان رنــگ و بوی 
الهــی و شــهدایی گرفتــه و روح حــاج قاســم بــر دل هــا حاکــم اســت گفــت: 

اســتقبال خوبــی از جشــنواره ملــی تئاتــر ســردار آســمانی شــده اســت.
وی بــا عنــوان بالــغ بــر ۲۴6 اثــر بــه دبیرخانــه جشــنواره رســیده کــه از ایــن 
تعــداد ۱۳۵ اثــر در حــوزه تئاتــر خیابانــی، 7۱ اثــر نمایشــنامه نویســی و ۴۱ اثر 
در بخــش رادیــو نمایش ارســال شــده اســت افــزود: از ۲۱ اســتان کشــور در این 

دوره از جشــنواره در کرمــان حضــور دارنــد.

علیــزاده بــا بیــان اینکــه ۱6 گــروه اجرای بخــش خیابانــی دارنــد و ۳۱ اجــرای خیابانی 
در ســطح شــهر کرمــان اجــرای عمومی می شــود گفــت: در مجمــوع میزبــان ۱7۰ نفر 
از هنرمنــدان و عوامــل برگــزاری جشــنواره در شــهر کرمان هســتیم که از تمــام نهادها 
و ادارات اســتان کــه در برگــزاری جشــنواره همــکاری کردنــد صمیمانه تشــکر می کنم.
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 تجلــی عشــق بــه حــاج قاســم ســر ســفره 
عقــد؛ بانوی گلســتانی که مهریه اش ســفر 

بــه مــزار حاج قاســم شــد
ــه ای در  ــتانی از جرق ــوان گلس ــوی ج بان
ــد  ــه بع ــد ک ــی گوی ــان م ــش برایم ذهن
ــه اش  ــم در اندیش ــاج قاس ــهادت ح از ش
خطــور کــرد تا بــرای همیشــه نشــانه ای از 
ســردار دلهــا در زندگانی اش داشــته باشــد، 
ســفر بــه کرمــان و مزار شــهید حاج قاســم 
ســلیمانی جرقــه ای کــه مهریه ایــن بانو در 

پیونــد بــا همســرش شــد.
امــروز ســیزدهم دی مــاه و روزی اســت که 
صبــح اش از افــق نــگاه ســرداری طلوع می 
کنــد کــه چشــمانش نافذتریــن چشــمان 
ــامی  ــران اس ــای ای ــم ه ــود، تقوی ــا ب دنی
ــاز هــم  ــن کــرده و ب ــر ت ــگ مشــکی ب رن
اندوهبــار و متاثــر فــراق یــاری را فریــاد می 
کننــد که بودنــش نعمتــی بــود و نبودنش 

اشــک بــر چشــمان ولــی.
امــروز کــه رســیده یعنــی دوســال از پــرواز 
سیدالشــهدای مقاومت به ســوی معبــود و 
یارانــش مــی گــذرد و ما همچنان با شــعله 
ــدان ســردار  ــه خــون فق ــی آغشــته ب های
ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی را 

مویــه کــرده و آه مــی کشــیم.
امــا در ســالروز شــهادت ایــن بــزرگ مــرد 
ــر  ــم در نش ــاش کردی ــامی ت ــت اس ام
خوبــی هــا ســهیم بــوده و از زوایــه ای دیگر 
به تجلــی ارادت عاشــقان ســردار بپردازیم و 
بــه همیــن منظــور بــه ســراغ بانویــی رفته 
ایــم کــه در مهریــه اش ســفر بــه کرمــان و 
مضجــع و مــزار نورانی شــهید ســلیمانی را 

قــرار داده اســت.
از ایــن رو بــا ســرکار خانــم مریــم امینــی 
ــوی جــوان اهــل شهرســتان آزادشــهر  بان
اســتان گلســتان به گفت و گو نشســتیم تا 
از حــس و حــال وی و دالیــل ایــن اقدامش 
ســوال کنیــم و آنچــه در ذهــن و جــان او 
مــی گــذرد را بــرای مخاطبــان و بــه ویــژه 

عاشــقان ســردار دلهــا روایــت کنیــم:
بــه احتــرام روح ســردار عقدمــان را ۴۰ روز 

ــه تعویــق انداختیم ب
او کامــش را بــا جماتــی از لحظــات 
رســیدن خبر شــهادت ســردار شــهید حاج 

قاســم ســلیمانی آغــاز مــی کنــد:
ــواده  ــا خان ــود ب ــی ب ــواده مدت  بنــده و خان
همســرم آشــنا شــده و برنامــه ریــزی هایی 

را بــرای برگزاری مراســم عقــد در دی ماه ۹۸ 
انجــام داده بودیــم، در حیــن گفــت و گوهــا و 
رفــت و آمدهای اولیه برای شــناخت بیشــتر 
یکدیگــر بودیــم کــه خبــر تاثربــار شــهادت 
حــاج قاســم عزیــز به مــا رســید و همه مــا را 
غــرق در اشــک و ماتــم کــرد اولــش باورمــان 
نمــی شــد امــا کــم کــم متوجــه شــدیم که 
بلــه خبــر صحــت داشــته و این نعمــت الهی 

از کشــور و مــردم مــا گرفتــه شــده اســت.
ــر ســردار  ــه روح مطه ــرام ب ــه نشــانه احت ب
ــد از  ــا بع ــان را ت ــم عقدم ــلیمانی مراس س
ــه تعویــق  چهلمیــن روز شــهادت ایشــان ب
انداختیــم، در همیــن فاصلــه و در مراســمات 
ــرای  ــن ب ــه م ــود ک ــان ب ــت ایش گرامیداش
آنکــه بتوانــم نــام و یــاد شــهید ســلیمانی را 
در زندگانــی ام بــرای همیشــه ثبــت داشــته 
باشــم و از دعــا و عنایــت ایشــان بهــره منــد 
شــوم بــا همســرم شــرط کــردم کــه مهریــه 
ام ســفر زیارتــی بــه کرمــان و مــزار شــهید 

ســردار ســلیمانی باشــد.
وی واکنــش همســر و خانواده همســرش در 
برابــر شــرط چنیــن مهریــه ای را اینگونــه به 

تصویــر می کشــد:
همســرم وقتــی بــا ایــن شــرط و پیشــنهادم 
مواجــه شــد نــه تنهــا واکنش منفی نداشــت 
بلکــه بــا خوشــحالی و خرســندی بــه مــن 
گفــت عاقــه ام به تو بیشــتر شــده و فکرش 
را هــم نمــی کــردم کــه چنیــن همســری با 
اعتقــادات راســخ نصیبم شــده باشــد و از این 
بابــت خــدا را هــزاران مرتبه شــکر مــی کنم. 
خانــواده ایشــان هــم بــا خوشــرویی و محبت 
ایــن موضــوع را پذیرفتنــد و خانــواده خــودم 

هــم گفتنــد ایــن بــرای مــا افتخار اســت.
مــن بــه شــدت بــه ایشــان بــه عنــوان الگــو 
ــه  ــه ب ــا توج ــتم و ب ــی داش ــب خاص تعص
اتفاقــی کــه رخ داده بــود و شــهادت ایشــان 
دوســت داشــتم نشــانه ای از ایشــان همیشه 
در زندگــی ام باشــد و امیــدوارم کــه ســردار 
عزیــز ایــن اقــدام را از مــن پذیرفتــه باشــند.

او نکتــه جالبــی را از واکنــش افــراد بــه 
ــه وی  ــناختی نســبت ب ــه ش ــا ک ــژه آنه وی
ــه  ــد ک ــی کن ــان م ــد بی و همســرش ندارن

ــت: ــف نیس ــی از لط ــنیدنش خال ش
وقتــی ایــن خبــر بیــن دوســتان و آشــنایان 
و بعدتــر میــان مــردم شــهر پیچیــد همــه 
بــا خــود مــی گفتنــد کــه حتمــا شــوهرش 
پاســدار و یــا نظامــی اســت، کــه خــب البتــه 

شــغل شــریف پاســداری آرزو و افتخــار بزرگــی اســت ولــی آنهــا هنــوز 
هــم فکــر مــی کردنــد حــاج قاســم فقــط متعلــق بــه عــده ای خــاص 
اســت امــا همســرم راننــده خــودروی ســنگین اســت و خــودم هــم که 
بــه تازگــی تحصیاتــم را در مقطــع دیپلــم تمــام کــرده ام خانــه دار 

. هستم
نکتــه مهــم ایــن جاســت کــه مــن اصا بــه ایــن خاطر عاشــق ســردار 
ســلیمانی شــدم کــه برایــش هیــچ قشــر و گروهــی در اولویت نبــود و 
ــگ و مذهــب و پوشــش دوســت  ــژاد و رن ــارغ از ن ــان را ف همــه جوان
داشــت و دختــران خــود مــی دانســت. ایــن روحیــه ســردار ســلیمانی 
حتــی از روحیــه شــجاعت و دلیــری او هــم بــرای مــن جــذاب تــر بود.

امیدوارم زینب سلیمانی من را خواهر خود بداند
مــن دوســت دارم اگــر صدایــم بــه رهبــر معظــم انقــاب و دختــر حاج 
قاســم زینــب ســلیمانی مــی رســد بگویــم کــه مــا همــه دختــران 
ســردار ســلیمانی هســتیم و نمــی گذاریــم که رهبــری تنها مانــده و یا 
خانــواده شــهید ســلیمانی احســاس تنهایی کنند، فقــط امیــدوارم که 

زینــب خانــم مــا را بــه عنــوان خواهــرش بپذیرد.
او خطــاب بــه جوانــان و هــم ســن و ســاالنش نیــز آنهــا را به ســادگی و 

قناعــت توصیــه می کنــد و میگوید:
خواهــش مــن از جوانــان عزیــز ایــن اســت کــه زندگــی را بر خودشــان 
ســخت نگیرنــد و بگذارنــد زندگــی بــا فضایــی راحــت تــر و بدومــن 
چالــش آغــاز شــود، خودشــان را درگیــر هزینــه هــای بســیار نکننــد.

ــرای  ــداری و اســتحکام ب مــن حاضــرم قســم بخــورم کــه آنچــه پای
خانــواده مــی آورد مهربانی و محبت و خداترســی اســت و شــک نکنید 
کــه مهریــه هــای ســنگین بــه انــدازه ســال تولــد و عددهــای گــزاف 

هیــچ کمکــی بــه پایــداری زندگــی نمــی کنــد.

هم زمــان بــا اجــرای نمایــش خیابانــی »مضیــف« 
به عنــوان آغازگــر فصــل اجراهــای نمایش هــای خیابانــی 
ــدان  ــمانی در می ــردار آس ــر س ــنواره تئات ــومین جش س
گنجعلی خــان کرمــان شــاهد حضور و اســتقبال پرشــور 
مــردم دیــار کریمــان از هنرمنــدان و آثــار حاضــر در ایــن 

رویــداد هســتیم.
ــه گــزارش روابــط عمومــی و ســتاد خبــری ســومین  ب
جشــنواره سراســری تئاتــر ســردار آســمانی؛ نخســتین 
ــار حاضــر در ســومین جشــنواره تئاتــر  روز از اجــرای آث
ســردار آســمانی در شــرایطی از روز شــنبه )1۸ دی ماه( از 
ســاعت 1۰ صبــح بــا اجــرای نمایش خیابانــی »مضیف« 
بــه نویســندگی محمدرضــا حیــدری و کارگردانــی 
مشــترک محمدرضــا حیــدری و رضــا طالبــی در میــدان 
گنجعلی خــان)داوری( آغــاز شــده کــه شــاهد حضــور و 
اســتقبال گــرم، پُرشــکوه پُرشــور مــردم هنردوســت دیار 
کریمان )شــهر کرمــان( از آثــار حاضر در رویداد هســتیم.

نمایــش »مضیــف« در حالــی اجــرای خــود را در 
میــدان گنجعلی خــان به عنــوان آغازگــر فصــل اجــرای 
هنرمنــدان تئاتــر خیابانــی در ســومین جشــنواره تئاتــر 
ــروز در  ــی ام ــه ط ــت ک ــاز کرده اس ــمانی آغ ــردار آس س
ــش »روزگار  ــار نمای ــی چه ــای خیابان ــش نمایش ه بخ
ســرد«، »کربــای آب«، »اونــی کــه باید باشــه نیســت« و 
»مدافــع آخــر« در همیــن نقطــه )میــدان گنجعلی خان( 

بــه صحنــه خواهنــد رفــت.
ــی  ــنامه نویس ــش نمایش ــای بخ ــزد ه نام
ســومین جشــنواره تئاترسردارآســمانی 

ــدند ــی ش معرف
دبیرخانه ســومین جشنواره سراســری تئاترسردارآسمانی 
نامزدهــای بخــش نمایشــنامه نویســی ایــن جشــنواره را 

ــرد. معرفی ک
ــومین  ــتادخبری س ــی و س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

ــمانی ــری تئاترسردارآس ــنواره سراس جش
نامزدهای این بخش به شرح زیر می باشد:

1- مامور خیابان ۹2/داوود فتحعلی بیگی/البرز-کرج
2- آخرین پیام/ آقای علی میرزا عمادی/تهران-تهران
3- عکاسی دمشق/علی حسین افشاری/تهران-تهران

۴-انبار/کاوه مهدوی/تهران -تهران
5-وقت خوب مردن/اصغرگروسی/شیراز-فارس

6-دشت عباس/لیلی عاج/تهران -تهران
7-دو قــدم مانده به صبح/محمدصالح کرمی/گچســاران-

کهکیلویه و بویراحمد
۸- رســتگاری در مناطــق مــرزی جنوب/مهــدی اکبری/

کرج-البرز
۹-مرد/حسین احمدخانی/تهران-تهران

1۰- ژنرال/غامحســین دولــت آبــادی و حامــد صحــت/
تهران-تهران

دکتریوســف فخرایــی ، رضــا گشتاســب و دکتــر صــادق 
ــز  ــن بخــش و شــهرام احمــد زاده نی رشــیدی داوری ای
مدیریــت ایــن بخــش از جشــنواره را برعهــده داشــتند.

استقبال پرشکوه مردم از 
نخستین اجرای جشنواره 

تئاتر سردار آسمانی

اشعار سردار سرافراز اسالم  
بمناسبت دومین سالگرد شهادت 
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ساعتی که دو چشم عشق گریست
ساعت زخم و دلبری یک و بیست

آن شب جمعه ماه باران بود
گیسوی روضه ها پریشان بود

از گلو بغِض تازه می جوشید
روضه ای پرگدازه می جوشید
جگرم بی قرار و درمانده است

در رگم شور خون فرمانده است
شعله آن شب که فکر غارت بود

شب جمعه، شب زیارت بود
آن شب جمعه، روضه احیا شد

تِن فرمانده عرباً عربا شد
ساعتی که دو چشم عشق گریست
ساعت زخم و دلبری یک و بیست

وسط ِعطر سیب، کشته شُد
ای بمیرم، غریب کشته شُد

دل فرمانده فی المثل شمع است
همه روضه ها در او جمع است

ُگل کجا، داِس مست...؛ گریه کنید
روضِه قاسم است، گریه کنید

دوره کردند نیزه ها جان را
بی هوا می زدند مهمان را
وای اگر مرد را زند، نامرد
وای اگر بی هوا زند، نامرد

نعل، جلوه فروخت در غربت
تن فرمانده سوخت در غربت

شیشِه ِعطر شد، سرش گم شد
خوِن َمرد آبروی مردم شد

ساعتی که دو چشم عشق گریست
ساعت زخم و دلبری یک و بیست

این زمستان، بهار قاسم ماست
تازه آغاز کار قاسم ماست

مالک ما دلیل راه علی است
دست او پرچم سپاه علی است

دست او مانده، رو نما باشد
مانده تا دست گیر ما باشد

چشم فرمانده، تورمان کرده است
خون قاسم غیورمان کرده است
گرچه در بنِد صبر و حوصله ایم

ما چو مختار، فکر حرمله ایم
ُزلف این داغ دسِت حاشا نیست

هر که کوتاه آید از ما نیست
بین خون خفته ایم و می گوییم

بارها گفته ایم و می گوییم
علم از دست ما نمی افتد

کربال از صدا نمی افتد
دل، به نور امید باید داد

پای پرچم، شهید باید داد
این شهادت، غیورمان کرده است

بی قرار ظهورمان کرده است
قائلیم، این کرانه مواج است
افق ما به جلوه محتاج است

و انأ الفانی و غزل الباقی است
همه حرف ها هوالباقی است
یوسف ما هنوز در چاه است

انتقامی شدید در راه است
این زمستان بهار قاسم ماست

تازه آغاز کار قاسم ماست
ساعتی که دو چشم عشق گریست
ساعِت زخم و دلبری یک و بیست

                                                  اشعار از : احمد بابایی

جدول شماره : 513
افقــی:1 افقــی: نظــاره کــردن - تبدیــل گاز به مــاده جامــد2 افقی: 
مــاه شــروع مــدارس - افســانه - مناجــات3 افقــی: ژاله - ناز و کرشــمه 
- بــت و صنــم۴ افقی: موی ســر ســیاه و ســفید5 افقــی: درون - نهر - 
شــتابنده6 افقــی: زنجبیل شــامی - اختیاری نیســت7 افقــی: جایگاه 
زور - گــودال - برکــه۸ افقــی: نخســتین پادشــاه مغول شــیعه۹ افقی: 
رایــگان - حدیــد - تاخــت و تــاز1۰ افقــی: گل ســرخ - لغزنــده - از 

شــهرهای اســتان یــزد11 افقــی: شــب هــای عــرب - موجــود زنده

عمودی: 
1 عمــودی: ســامان دادن - از شــهرهای اســتان همــدان2 عمــودی: جــای 
وزش بــاد - پشــت ســر - پــاک از گنــاه3 عمــودی: لــوالی دســت - زگیــل 
- تصدیــق روســی۴ عمــودی: آلبومی از ســینا ســرلک5 عمودی: شــالوده - 
گیــاه کتیرا - دســت آمــوز6 عمودی: مطــرب - محصوالت شــیر7 عمودی: 
ســخن بیهــوده - نیــروی حیات - تیــزی آرنــج۸ عمودی: نتیجــه گرفتن از 
بحــث هــا و اســتدالل هــا۹ عمــودی: نــام آذری - دوســت - خوش انــدام1۰ 
عمــودی: بــازی کــردن - فریــاد - اصــاح کــردن جامــه11 عمــودی: ابــزار 

بنایــی - افــزون تر
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بانوی گلستانی که مهریه اش سفر به مزار حاج قاسم شد

پاسخ آیت اهلل خامنه ای به استفتائی درباره 
»حق طالق زن« و »خمس پول پیش«

پاســخ اســتفتائاتی از دفتــر مقــام معظــم رهبــری از ســوی کانــال فقــه و 
احــکام رهبــری منتشــر شــد.

بــه گــزارش خبرنــگار فرهنگــی خبرگــزاری تســنیم، کانــال فقــه و احکام 
مقــام معظــم رهبــری پاســخ اســتفتائاتی از معظــم لــه را دربــاره »حــق 

طــاق زنــان« و »خمــس پــول پیــش« منتشــر کــرد.
خمس پول پیش متن پرسش و پاسخ به این شرح است: 

پرســش: آیــا پولــی کــه مســتأجر ناچــار اســت بــرای اجــاره خانــه بــه 
موجــر قــرض )رهــن( بدهــد، خمــس دارد؟

پاســخ: اگــر مســتأجر تــوان پرداخــت اجــاره کامــل را ندارنــد یــا موجــر 
نمی پذیــرد، بــه مقــدار پولــی کــه بــرای اجــاره مســکن مطابــق شــأن، 
بایــد طبــق قــرارداد بــه موجــر قــرض دهــد، خمــس تعلــق نمی گیــرد و 

احــکام مئونــه را دارد.
حــق طاق:پرســش: آیــا دختــر می توانــد ضمــن عقــد ازدواج شــرط کند 

کــه در صــورت ازدواج مجــدد شــوهر، حــق طاق داشــته باشــد؟
پاســخ: شــرط حــق طــاق بــرای زن، باطــل اســت، مگــر شــرط شــود 
کــه زن، وکیــل شــوهر در طــاق دادن باشــد کــه اگــر او مجــدداً ازدواج 
کــرد بتوانــد از طــرف شــوهر خــود را طــاق دهــد؛ در ایــن صورت شــرط، 

صحیــح اســت.
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 خودرو و اموال منقول برای وثیقه 
پذیرفته می شوند

بــه گــزارش گــروه اجتماعــی خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل از 
مرکــز رســانه قوه قضائیــه؛ دادســتانی کل کشــور در راســتای 
کاهــش جمعیــت کیفــری مــواردی را بــه مــوارد صــدور قــرار 
وثیقــه اضافــه کــرد و در بخشــنامه ای بــه دادســتان های مراکز 
اســتان ها در راســتای کاهــش جمعیــت کیفــری، خــودرو و 

امــوال منقــول را در مــوارد پذیــرش وثیقــه قــرار داد.
در بخشــنامه دادســتانی کل کشــور بــه دادســتان های 
عمومــی و انقــاب مرکــز آمــده اســت:»از آنجــا کــه براســاس 
گزارش هــای رســیده و بازرســی های بــه عمــل آمــده، تعــداد 
ــرادی  ــا را اف ــه زندان ه ــری وارده ب ــت کیف ــادی از جمعی زی
تشــکیل می دهنــد کــه بــه صــورت کوتاه مــدت بــه ندامتــگاه 
اعــزام می شــوند و تعــداد قابــل توجهــی از ایــن متهمــان بــه 
علــت عجــز از معرفــی کفیل یــا وثیقــه، اتمــام وقــت اداری یا 
تقــارن بــا ایــام تعطیــل و طوالنی شــدن فراینــد معرفی وثیقه 
ملکــی و تشــریفات ارزیابــی و توقیــف آن، بــه زنــدان معرفــی 
می شــوند، لــذا مقتضــی اســت بــه منظــور تســهیل فراینــد 
پذیــرش تأمیــن و پرهیــز از بازداشــت متهمــان بــه علت عجز 
از معرفــی کفیــل یــا ایــداع وثیقــه نقــدی یــا غیرمنقــول و در 
راســتای اعمــال بنــد )خ( مــاده 217 قانــون آییــن دادرســی 
کیفــری، بــا یــادآوری تبصــره مــاده 226 ایــن قانــون، نســبت 
بــه پذیــرش وثایــق معرفــی شــده از نــوع امــوال منقــول نظیر 
ــورد خــودرو چنانچــه ارزش  ــدام شــود و در م خــودرو و ... اق
متعــارف آن به تشــخیص مقام قضائــی تکافوی میــزان وثیقه 
صــادره را بنمایــد بــا مراجعــه وثیقه گــذار و ماحظــه مــدارک 
معتبــر و احــراز مالکیــت وی، دســتور توقیــف صــادر و خودرو 
بــا مســئولیت وثیقــه گــذار بــه پارکینگ هــای مجــاز معرفــی 
و قبــض مربــوط در پرونــده نگهــداری و قــرار قبولــی وثیقــه 
صــادر شــود. بدیهــی اســت در ایــن حالــت مفــاد مــاده 22۰ 
قانــون آییــن دادرســی کیفــری در خصــوص تبدیــل تأمیــن 

اعــم از کفالــت یــا وثیقــه نیــز مجــری خواهــد بــود.«

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر باینکــه آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ اراضــی ابــردژ بردســیر دارای پالکهای 
170 - 173- 160- 236- 234 همگــی اصلــی واقــع در بخــش 20 کرمــان منتشــر و بعلــت عــدم 
مراجعــه مالــک از نوبــت خارج گشــته، بنــا بدرخواســت کتبــی وارده شــماره 4199-4198- 4200- 
4201 /1400/11081 مــورخ 1400/8/30 آقــای ســید محمــود آیــت الهــی موســوی بعنــوان احد از 
مالکیــن مشــاعی تحدیــد حــدود اختصاصــی، ششــدانگ پــالک فــوق از ســاعت 9 صبــح بشــرح 

ذیــل : 

   در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار می گــردد که 
راس ســاعت و روز مقــرردر محــل حضوربهــم رســانند و اال تحدیــد حــدود به معرفی مالــک یا قائم 
مقــام قانونــی وی بــا رعایــت مــواد 14 و 15 قانــون و68 الــی  73 آئیــن نامــه قانــون ثبــت  در محل  
انجــام واعتــراض مجاوریــن و دارنــدگان احتمالــی حقــوق ارتفاقــی برابــر مــواد 20 قانــون و 74 آئین 
نامــه قانــون ثبــت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدیــدی بمــدت 30 روز پذیرفته و به اســتناد ماده 
86آیــن نامــه قانــون ثبت  معتــرض بایدعــالوه برآن ظــرف مدت یکمــاه از تاریخ تســلیم اعتراض، 

دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضایی تقدیــم نماید.
تاریخ انتشار : دوشنبه 1400/10/20

                    حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر /م الف 55

       



www.sepehrbrd. i r

5 
هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان        سال چهاردهم           شماره 513            دو شنبه    بیستم دی ماه 1400

  

ــان  ــتان کرم ــتری اس ــاون دادگس مع
مربــوط  پرونــده  از تشــکیل ۸۴۰ 
بــه جرایــم رایانــه ای در ۹ ماهــه 
امســال در اســتان کرمــان خبــر داد و 
گفــت: بیشــترین جرایــم مربــوط بــه 
ــت. ــوده اس ــه ای ب ــرداری رایان کالهب

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم 
از کرمــان، ســیدمهدی قویــدل در 
کمیتــه تخصصــی بررســی، تحلیــل 
نویــن  جرایــم  اولویت بنــدی  و 
فضــای مجــازی بــا اشــاره بــه اینکــه 
کمیتــه تخصصــی بررســی، تحلیــل و 
ــای  ــن فض ــم نوی ــدی جرای اولویت بن
مجــازی تمرکــز ویژه ای بر پیشــگیری 
اظهــار  دارد  ســایبری  جرایــم  از 
ــه همفکــری و  ــن کمیت داشــت:در ای
اقــدام مشــترک الزم در زمینــه تولیــد 
محتــوای مــورد نیــاز انجــام می شــود 
تــا بــر ایــن اســاس بتــوان برنامه هــای 
ــگیری از  ــه پیش ــبی را در زمین مناس

ــام داد. ــایبری انج ــم س جرای
ــه اینکــه پرونده هــای  ــا اشــاره ب وی ب
مربــوط به جرایــم رایانــه ای در اســتان 
ــر رشــد  ــاه اخی ــان طــی ســه م کرم
قابــل توجهــی داشــته و از 55۰ پرونده 
بــه ۸۴۰ پرونــده رســیده اســت، ادامــه 
داد: مجمــوع جرائــم مربــوط به فضای 
مجــازی در ســال گذشــته یک هــزار و 

2۴ مــورد بــوده اســت.

معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع 
ــان  ــتان کرم ــتری کل اس ــرم دادگس ج
ــح کــرد: گســتردگی تاثیرگــذاری  تصری
جرایــم فضــای مجــازی در جامعــه و 
ــم،  ــن جرای ــان ای ــداد قربانی ــش تع افزای
باعــث احســاس ناامنــی در جامعــه 
می شــود و از ایــن رو پیشــگیری از بــروز 
ایــن جرائــم از اهمیت ویــژه ای برخــوردار 

ــت. اس
قویــدل بــا تاکیــد بــر اینکــه بــر اســاس 
ــان،  ــتان کرم ــای اس ــس فت ــالم پلی اع
۴3 درصــد جرایــم ســایبری اســتان 
مربــوط بــه کالهبــرداری رایانــه ای اســت 
ــوزه  ــانه در ح ــزار رس ــد از اب ــت: بای گف
اطالع رســانی، بهره گیــری الزم انجــام 
ــای  ــه اعض ــی رود ک ــار م ــود و انتظ ش
ــل و  ــی، تحلی ــی بررس ــه تخصص کمیت
اولویت بنــدی جرایــم نویــن فضــای 
مجــازی پیشــنهادات تخصصــی خــود را 
مطــرح کــرده و پــس از تصویــب کمیتــه 

ــد. ــری کنن ــژه ای پیگی ــورت وی به ص
وی بیــان کــرد: فضــای مجــازی بــا وجود 
تمامــی مزایــا و فرصت هایــی کــه ایجــاد 
کــرده اســت، در جامعــه کنونــی کــه بــا 
ــی  انفجــار مرزهــای فرهنگــی و اطالعات
ــی از  ــه یک ــل ب ــتیم، تبدی ــه رو هس روب
تهدیــدات اجتماعــی شــده و رهبر معظم 
ــه  ــزوم توجــه ب ــر ل انقــالب نیــز بارهــا ب
ایــن حــوزه تاکید داشــتند که متاســفانه 

کمتــر بــه آنهــا پرداختــه شــده اســت.
معــاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع 
جــرم دادگســتری کل اســتان کرمــان 
ــا آســیب ها  تاکیــد کــرد: متاســفانه ب
ــازی  ــای مج ــه از فض ــی ک و تهدیدات
متوجــه جامعــه، نظــام و ســاختارهای 
ــده ایم و  ــراه نش ــده، هم ــی ش اجتماع
ــا  بــه همیــن دلیــل در ایــن زمینــه ب

مشــکالت زیــادی مواجــه هســتیم.
قویــدل تصریــح کــرد: در حــوزه 
و  اطالع رســانی  رســانه ای،  ســواد 
ارتقــای اطالعــات عمومــی مــردم بــه 
ــدازه مــورد نیــاز کار نشــده اســت و  ان
ــوزه  ــن ح ــی در ای ــتگاه های متول دس
اقدامــات شایســته، مــورد نیــاز و 
ضــروری را در دســتور کار خــود قــرار 

نداده انــد.
وی بــا بیــان اینکه هــر روز شــاهد بروز 
مشــکالتی در فضای مجازی هســتیم 
گفــت: حتــی در مــواردی آســیب های 
ایــن فضــا از فضای فیزیکــی و حقیقی 
جامعــه پیشــی گرفتــه و ایــن نشــان 
ــت  ــوزه غفل ــن ح ــه در ای ــد ک می ده

کرده ایــم.
ــه  ــه در ۹ ماه ــان اینک ــا بی ــدل ب قوی
امســال ۸۴۰ پرونــده مربوط بــه جرائم 
ــان تشــکیل  ــه ای در اســتان کرم رایان
ــم  ــرد: بیشــترین جرائ ــان ک شــده بی
ــا  فضــای مجــازی در ســال جــاری ت

۸۴۰ پرونده مربوط به جرایم رایانه ای در استان کرمان تشکیل شد

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
در ادامــه موضــوع تســاوی خلقــت زن و مــرد بــود کــه بــه اینجــا 
رســیدیم کــه در خلقــت، مــرد و زن از تســاوی برخوردارنــد اگرچــه بــا 
توجــه بــه مختصــات عاطفــی و روانــی و موقعیــت و مقتضیــات هر 
کــدام وظایــف خاصــی را منظــور نمــوده اســت و اینکــه آدم و حــوا 
انســانهای اولیــه هــر دو از تســاوی در خلقت برخــوردار بودنــد و بعد از 

آن دو مــردان و زنــان دیگــری تکثیــر و تناســل پیــدا کردنــد.
البتــه در بعضــی فــرق و مذاهب شــایع اســت که خلقــت حــوا از دنده 
چــپ آدم بوده،مگــر نعــوذ بــاهلل خداونــد قــادر بــه آفرینش همســری 
بــرای آدم نبــوده اســت کــه از قســمتی از بــدن آدم او را بیافرینــد. آیــه 
شــریفه بیانگــر خلقــت تســاوی هــر دو مــی باشــد و حــوا طفیلــی و 
مــازاد از خلقــت آدم نیســت بلکــه پــس از آفرینــش آدم )ع( خداونــد 
اراده فرمــود و از همــان گل، حــوا را بــرای همســری او آفریــد و بــاز 
قــرآن مــی فرماید :فاســتجاب لهــم ربهم انــی ال اضیع عمــل عامل 
منکــم مــن ذکــر و انثــی بعضکــم مــن بعــض، )پــس اجابــت کــرد 
آنهــا را پروردگارشــان کــه ضایــع نمــی کنــم عمــل، عمــل کننــده را 
از شــما مــرد یــا زن، شــما از یکدیگریــد( ســوره آل عمــران آیــه 195 
یعنــی بــه عمــل صالــح هــر دو پــاداش داده مــی شــود. هــر دو مــی 
تواننــد بــه رســتگاری برســند فرقــی بین آنها نیســت پــس در خلقت 
مســاوی و در هــدف و غایــت آفرینش هــم مســاوی و آنچه اختالف 
اســت بــا توجه بــه وضعیت جســمی و عاطفــی و روانی آنهاســت که 
هــر کــدام وظایــف خــاص خــود را دارنــد و بــا انجــام فرامیــن الهــی 
بــه هــدف نهایــی آفرینــش خواهنــد رســید و بــاز قــرآن مــی فرماید 
: »یــا ایهــا النــاس انــا خلقناکــم مــن ذکــر و انثــی و جعلناکم شــعوبا 
و قبائــل لیتعارفــوا ان اکرمکــم عنــداهلل اتقاکــم، شــما را از یــک زن و 
یــک مــرد آفریدیــم و قبیله قبیله قــرار دادیــم تا یکدیگر را بشناســید 
ولــی گرامــی تریــن شــما نــزد خداونــد بــا تقواتریــن شماســت. )آیــه 
18 ســوره حجرات(.پــس امتیــاز و مــالک برتــری انســانها چــه زن و 
چــه مــرد تقــوای الهــی اســت و انجــام دســتورات و فرامین پــروردگار 
اســت پــس هیــچ یــک از دو گــروه بــر دیگــری فرقــي ندارنــد و بــا 
کســب  تقــوا مــی تواننــد نــزد خداونــد تقــرب جوینــد. تبــارک الــذی 
نــزل الفرقــان علی عبــده لیکون للعالمیــن نذیــرا، بزرگوار اســت پاک 
خداونــدی کــه قــرآن را بــر بنــده خــاص خــود نــازل فرمــود تــا اهــل 

عالــم را متذکــر و خداتــرس گردانــد )فرقــان آیــه 1(
قــل یــا ایهــا النــاس انــی رســول الــه الیکــم جمیعــا الــذی لــه ملک 
الســموات و االرض، ای رســول مــا بــه خلــق بگــو کــه مــن )بــدون 
اســتثنا بــر همــه شــما جنــس بشــر( رســول خدایــم آن خدایــی کــه 

آســمانها و زمیــن همــه ملــک اوســت. )اعــراف 158(.
دو آیــه مذکــور پیامبــر و قــرآن را راهنمــای زندگــی انســان ها )چــه 
زن و چــه مــرد( معرفــی مــی کنــد و خطــاب بــه همه بشــر اســت و 

مــوردی خــاص و اســتثنا نگردیــده اســت. 
ــن و  ــات و القانتی ــن و المومن ان المســلمین و المســلمات و المومنی
القانتات و الصادقین و الصادقات و الخاشــعین و الخشــعات و الصابرین 
و الصابــرات و المتصدقیــن و المتصدقــات و الصایمیــن و الصایمات و 
الحافظیــن فروجهــم و الحافظــات و ذاکریــن اهلل و ذاکــرات اعــداهلل 

لهــم مغفــره و اجــرا عظیمــا )احــزاب آیــه 35(.
همانــا مــردان و زنــان مســلمان، مــردان و زنــان باایمــان، مــردان و 
زنــان اهــل طاعــت و عبــادت، مــردان و زنان راســتگو، مــردان و زنان 
صابــر، مــردان و زنــان خداتــرس، مــردان و زنــان خیرخــواه، مــردان و 
زنــان روزه دار، مــردان و زنــان حفــظ کننــده خــود از تمایــالت حــرام 
مــردان و زنانــی کــه بســیار یــاد خداونــد مــی کننــد. بــر همــه آنهــا 
پــاداش و مغفــرت بــزرگ مهیــا ســاخته اســت در ایــن آیــه شــریفه 
صفــت مشــترک مــردان و زنــان نــام بــرده شــده اســت که هــر دوی 
آنهــا در صفــات مذکــور و رســیدن به قرب الهی مســاوی و یکســانند 
از نظــر اعتقــاد و عمــل و اخــالق اســالمی دارای فضیلت می باشــند 
برخــی از مفســرین گفتــه انــد :هنگامــی کــه اســماء بنــت عمیــس  
همســر جعفــر بــن ابیطالــب بــا شــوهرش از حبشــه بــاز می گشــت 
بــه دیــدن همســران پیامبر رفــت و یکی از نخســتین ســئواالتی که 
مطــرح نمــود ایــن بــود کــه آیــا چیــزی از آیــات قــرآن دربــاره زنــان 
آنهــا نــازل شــده، آنها پاســخ دادنــد :خیر، اســماء خدمت پیامبر رســید 
و عــرض کــرد یــا رســول اهلل زنــان گرفتــار حــزن و زیــان هســتند 
پیامبــر فرمــود :چــرا؟ او عــرض کرد:بــه دلیــل اینکــه در قرآن اســالم 
فضیلتــی دربــاره زنــان هماننــد مــردان نیامده اســت در ایــن وقت بود 
کــه ایــن آیــه شــریفه 35 احــزاب نــازل شــد و پیامبــر آن را تــالوت 
فرمــود. و بــه زنــان اطمینــان داد کــه زن و مــرد در نــزد خداوند متعال 
از نظــر قــرب و منزلــت یکســانند و مهــم آن اســت که از نظــر اعتقاد 
در عمــل و اخــالق اســالمی و اجــر دارای فضیلــت مــی باشــند. پس 
هیــچ فرقــی از نظــر جنبه های انســانی و مقامــات معنوی میــان زن 
و مــرد در برنامــه هــای اســالم وجــود نــدارد و فقــط تفــاوت هــای 
حقوقــی و مــادی اســت کــه ارتبــاط و موقعیــت اجتماعــی و شــرایط 
طبیعــی آنهــا دارد کــه هر کــدام دلیل و فلســفه خــاص خــود را دارند. 
بنابرایــن ابهــام داشــتن بــه عــده تســاوی خلقــت زن و مــرد و یــا 
تحقیــر و اهانــت بــه شــخصیت واالی و انســانی زن در بعضی جوامع 
و یــا خــورده گیــری از برنامــه دســتورات مکتــب انســان ســاز اســالم 
ناشــی از بــی اطالعــی از مفــاد و متــون آیــات و ســیره و روش پیامبر 

گرامــی )ص( و ائمــه معصومیــن علیهــم الســالم می باشــد.

زیباتر از حورالعین

ــه  ــازماندهی و سلس ــی س ــالم نوع ــای س در خانواده ه
مراتــب انعطــاف پذیــر در مرزهــای بیــن نســلی )والدین 
ـ فرزنــدان( حاکــم اســت، اّمــا در خانــواده هــای مشــکل 
دار اغتشــاش در مرزهــای بین نســلی تــوأم با اضمحالل 
ســازماندهی و شــکل گیــری مثلــث هــای بیمارگــون 
ــن  ــث بیمارگــون ای مشــاهده می شــود. منظــور از مثل
اســت کــه دو نفــر از اعضــای خانــواده بــر علیــه یــک نفر 
متحــد می شــوند; بــرای مثــال، مــادر و پســر بــر علیــه 
پــدر متحــد می شــوند و جبهــه ائتالفــی را بــه وجــود 

می آورنــد.
ی. در خانواده ســالم نظام ارزشــی مشــترک برقرار اســت. 
ایــن نظــام ممکن اســت مذهبی، سیاســی، اقتصــادی و 
یــا شــامل همــه مــوارد باشــد. در این نــوع خانــواده اعضا 
مراقــب و همــدل یکدیگر هســتند و به یکدیگــر احترام 
می گذارنــد و هــم زمــان از نظــر شــخصیتی اســتقالل 

خــود را حفــظ می کننــد.
ز. در خانواده های ســالم طیف گســترده ای از احساســات 
مجــال بــروز می یابنــد; مثــال، احساســات محبــت آمیــز 
همــان گونــه ابــراز می گردنــد کــه احساســات متعــارض 
و غمگیــن. در ایــن خانواده هــا مکانــی بــرای مجادلــه و 
مشــاجره وجــود دارد. مجادله هــا بــه ســوی پاالیــش و 
ــر  ــش زی راه حــل ســوق داده می شــوند و همچــون آت

خاکســتر باقــی نمــی مانند.

خانواده ناسالم )آسیب زا(
خانــواده ناســالم خانــواده ای اســت کــه قــادر بــه تأمیــن 
نیازهــای تکاملــی، حــل مشــکالت و تعارض هــای خود 

نبــوده و کارکردهایــش مختــل می باشــد.
ــواده  ــا توجــه بــه چنیــن مفروضــه ای، خان بنابرایــن، ب
ــق  ــای ناموف ــر ازدواج ه ــا مســئله دار در اث آســیب زا ی
ــه وجــود می آیــد و ازدواج هــای ناســالم نیــز توســط  ب
ــرد. از آن رو،  ــراد ناســالم و مشــکل دار شــکل می گی اف
کــه افــراد مســئله دار همــواره مترصــد ازدواج بــا شــبیه 
خــود هســتند )همســان همســری( فرآیند چندنســلی 
ــد و  ــود می آین ــه وج ــئله دار ب ــای مس ــواده ه از خان
ــد.  ــه نســل انتقــال می یاب ــن نظــام مختــل نســل ب ای
در ایــن نــوع خانواده هــا سلســله مراتــب قــدرت هــرج 
و مــرج گونــه اســت، بــه گونــه ای کــه یکــی از والدیــن 
قــدرت تــام دارد و یــا اینکــه والدیــن افــرادی منــزوی و 
کنــاره گیــر بــوده و فرزنــدان کنتــرل اوضــاع را بــه عهده 
دارنــد. در ایــن نظــام، مرزهــا نامشــخص و مبهــم اســت، 
اعضــای خانــواده اســتقالل رأی ندارند، تناقض ها فــراوان 
دیــده می شــود، ابــراز آزادانــه احساســات دچــار مشــکل 
می باشــد، الگــوی ارتبــاط هــرج و مــرج اســت و بحــث 
و گفتوگــو بــه کلــی تعطیــل می باشــد. ایــن خانواده هــا 
ــادی مواجــه  ــا دشــواری هــای زی در حــل مشــکالت ب
ــه خانواده هــا دارای  ــه طــور کلــی، ایــن گون هســتند. ب
اختیــار و قــدرت بســیار نامشــخص، غیرشــفاف و نامؤثر 
ــت.  ــی اس ــی از نارضای ــز حاک ــات نی ــتند و ارتباط هس
روحیــه افراد پایین و به ســمت افســردگی گرایــش دارد. 
نظــام خانــواده بســته و اعضــای آن دچار ســردی عاطفی 
و از هــم گسســتگی می باشــند. در بعضــی از ایــن نــوع 
ــه  ــراد نســبت ب خانواده هــا مرزهــا بســیار خشــک و اف
ــت  ــن اس ــا ممک ــند ی ــاوت می باش ــی تف ــر ب یکدیگ
مرزهــا بــه هــم تنیــده باشــد. عشــق و محبــت در ایــن 
مکان هــا بــه صــورت مشــروط اســت و حریــم شــخصی 
افــراد محترم شــمرده نمی شــود، آســتانه تحمل بســیار 
پاییــن و کشــمکش و تنش بســیار باالســت. مشــکالت 
توســط اعضــا نادیده انگاشــته می شــود و اعضــا در صدد 
یــاری رســاندن و یا کمک خواســتن از یکدیگر نیســتند 
و بــه نظــر می رســد کــه نشــانه هــای مرضــی از یــک 
عضــو بــه عضــو دیگــر منتقــل می شــود. ویژگــی هــای 
ایــن خانــواده در یــک ترســیم کلــی عبارتنــداز: اضطراب 
زیــاد، تداخــل مرزهــا، مقــّررات مبهــم و پنهــان، فقــدان 

آزادی و روابــط متقابــل دروغیــن.

ویژگی ها و مشخصات خانواده های ناسالم
1. انــکار: ایــن قبیــل خانواده هــا مشــکل خــود را انــکار 
می کننــد. بــه همیــن دلیــل، مســائل آنــان هیــچ گاه 

حــل نمــی شــود.
2. خــأ صمیمیــت: صمیمیــت از میــان اعضــا رخــت 

بربســته اســت.
3. نقــش هــای بــدون انعطــاف: اجبــار و الــزام در ایــن 
خانواده هــا سرســام آور اســت. فرزنــدان حقانیــت خــود 

را بــه خاطــر فرزنــد بــودن از دســت می دهنــد.
۴. مرزهــای نامشــخص: همــه افــراد بــه جــای یکدیگر 
فکــر  می گیرنــد،  تصمیــم  می کننــد،  احســاس 

می کننــد و حتــی عمــل می کننــد.
5. فــدا شــدن نیازهــای فــردی: افــراد اعضــای فراموش 
ــرآورده نمــی شــود،  ــان ب شــده هســتند. نیازهــای آن
تقریبــاً اعضــا همیشــه خشــمگین و افســرده هســتند.

ــا یکدیگــر  ــل ب ــا در تقاب 6. ارتبــاط نادرســت: اعضــا ی
هســتند و یــا اینکــه بــا هــم توافــق کــرده انــد کــه بــا 

یکدیگــر مخالفــت نکننــد )پرخــاش یــا ســکوت(.
ــواده را  ــه خان ــواردی ک ــه م ــازی: از جمل 7. مرموزس
ــودن و  ــوز ب ــی دارد مرم ــه م ــد نگ ــت منجم ــه حال ب
ــن شــرایط، همــه اعضــا از  ــودن اســت. در ای ــاکار ب ری
برخــی مســائل آگاه هســتند، اّمــا تظاهــر به ندانســتن 

می کننــد.
۸. فقــدان حــد و مــرز: افــراد بــرای حفظ نظــام خانواده 

از حــد و مــرز شــخصی خــود عــدول می کنند.

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

جایگاه زن دراسالم

پایــان آذرمــاه مربــوط بــه کالهبــرداری 
ــده در  ــوده اســت و 1۹1 پرون ــه ای ب رایان
ایــن زمینــه در دســتگاه قضایــی اســتان 

کرمــان مطــرح شــده اســت.
وی ادامــه داد: هتــک حیثیــت و انتشــار 
صــوت، تصویــر و مســائل خصوصــی بــه 
عنــوان موضوعــی نگــران کننده بــا 1۸2 
مــورد، دسترســی غیرمجــاز بــه داده هــا 
و سیســتم های رایانــه ای و مخابراتــی 
بــا 15۰ مــورد، جعــل اینترنتــی بــا 
۸۸ پرونــده، انتشــار اکاذیــب بــا 75 
پرونــده، تولیــد و انتشــار آثــار مســتهجن 
ــی  ــر امنیت ــص تدابی ــورد و نق ــا 63 م ب
ــردن  ــک ک ــه ای و ه ــتم های رایان سیس
ــه  ــورد ب ــا 56 م ــتم های ادارات ب سیس
ترتیــب بیشــترین جرائــم مطــرح شــده 
در دســتگاه قضایــی اســتان کرمــان بوده 

اســت.

10000100005588

هزینه های درمان 
ناباروری تا ۳ نوبت 

درسال پرداخت می شود
مدیــر عامــل ســازمان بیمــه ســالمت ایــران گفــت: 
ــت درســال  ــا 3 نوب ــاروری ت ــان ناب ــای درم هزینه ه

پرداخــت مــی شــود.
ــارس،  ــزاری ف ــالمت خبرگ ــروه س ــزارش گ ــه گ ب
ــات  ــه خدم ــت: ارای ــی گف ــدی ناصح ــد مه محم
نابــاروری از ســال گذشــته در قانــون بودجــه 1۴۰۰ 
ــارد  ــرای امســال 7۰۰ میلی ــی شــده و ب ــش بین پی
ــر  ــاروری در نظ ــات ناب ــرای خدم ــار ب ــان اعتب توم

ــه شــد. گرفت
مدیــر عامــل ســازمان بیمــه ســالمت ایــران افــزود: 
از دو مــاه پیــش تاکنــون بیمــه ســالمت بــه صــورت 
فعــال بــا مراکــز ارایــه دهنــده خدمــت در خصــوص 
درمــان زوجیــن نابــارور قــرار داد جدید منعقــد کرده 
ــده  ــد ش ــدد تمدی ــته مج ــای گذش ــرار داده ــا ق ی
ــی از ایــن خدمــات تحــت  ــذا درصــد باالی اســت، ل

پوشــش بیمــه ســالمت قــراردارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هزینه هــای درمان نابــاروری 
ــح  ــت درســال پرداخــت مــی شــود تصری ــا 3 نوب ت
کــرد: بیمــه ســالمت تــا پایــان ســال جــاری تمــام 
ــد و زوجیــن مــی  ــه هــا را پرداخــت مــی کن هزین
تواننــد بــا ارایــه فاکتــور نســبت بــه دریافــت هزینــه 
هــای پرداختــی از ابتــدای ســال نیــز اقــدام کننــد.

ناصحــی تاکیــد کــرد: اطــالع رســانی کافــی در ایــن 
زمینــه انجــام شــده و ایــن فرصــت بــرای همــکاری 
مراکــز درمانــی دولتــی و خصوصــی با ســازمان بیمه 
ســالمت در درمــان نابــاروری فراهــم اســت، از ایــن 
رو هیــچ نگرانــی وجــود نداشــته و بیمــه ســالمت از 
تمــام ظرفیــت خــود بــرای ارایــه خدمات بــا کیفیت 

بــه زوجیــن نابــارور اســتفاده مــی کنــد.
مدیــر عامــل ســازمان بیمــه ســالمت ایــران اظهــار 
ــارور  ــون زوج ناب ــار ۴.5 میلی ــر اســاس آم داشــت: ب
در کشــور زندگــی مــی کننــد کــه عمــده ایــن افــراد 
ــه  ــد، بیم ــی کنن ــت م ــات را دریاف ــران خدم در ته
ســالمت و ســازمان تامیــن اجتماعــی بــا توجــه بــه 
اســتانداردهای تعریــف شــده خدمــات را ارایــه مــی 

دهنــد.

ــالمی  ــالب اس ــر انق ــرمقاله...   رهب ــه س ادام
در بیــان همیــن حقیقــت حــاج قاســم چــه خــوب 
ــرد و  ــرار می ک ــدن ف ــت : »او از دیده ش ــوده اس فرم
اهــل تظاهــر نبود و آن تشــییع ده ها میلیونــی و رواج 
نــام و یــاد او در جهــان اولیــن پــاداش و جــزای الهــی 

ــود.« ــا ب و اخــالص او در دنی
مراســم هایی کــه در ایــران و جهان برای بزرگداشــت 
ــود و  ــر ب ــر و کم نظی ــان بی نظی ــا شــد در جه او برپ
ــت او را  ــای محبوبی ــه ای از جغرافی ــازه گوش ــن ت ای
نشــان مــی داد. او یــک ژنــرال نظامــی بــود. حضــور 
ــوب  ــدد در جن ــف و متع ــای مختل او در عملیات ه
ــر و ســپس  ــرد نفس گی ــال نب و شــمال طــی ۸ س
درگیــری او بــا اشــرار شــرق و در نهایــت نبردهــای 
ــا  خونیــن در عــراق و ســوریه و لبنــان در مصــاف ب
صهیونیســت ها وداعــش و آمریکایی هــا قاعدتــا 
بایــد از او یــک چهــره خشــن و خشــمگین بســازد 
ــب و گشــاده رویی او  ــر ل امــا تبســم همیشــگی او ب

معاون دادگستری استان کرمان: 

ــا همیــن ســیما و  ــود .او ب ــی آرام ب ــت از دل حکای
صدای دلنشــین خــود امــواج آرامــش را در خانواده 
خــود، ملــت خــود و ملت هــای منطقــه بــه ارمغان 

آورد.
بایــد عقــال، اندیشــمندان و فیلســوفان جهــان بــه 
تماشــای ایــن حقیقــت بایســتند که چگونه اســت 
کــه یــک »ســپهبد« خــود را »ســرباز« می بینــد. 
بایــد یــک طوفانــی از جهاد اکبــر و نبــرد درونی در 
قلــب و ذهــن او بپــا شــود تــا پــس از فرونشســتن 
گردوخــاک و رفتــن بــوی بــاروت ایــن نبــرد درونی 

خــودرا یــک »ســرباز« ببیند.
داغ حــاج قاســم در دل هــای امــت اســالم هیــچ گاه 
ــردم و  ــدا در دل م ــب او را خ ــود. ح ــرد نمی ش س
ــچ گاه  ــا هی ــه و از یاده ــن انداخت ــای مؤمنی دل ه
فرامــوش نمی شــود.زیرا او  بــه حقیقــت ایــن 
جهــان پــی بــرده و بــه وادی معرفت واالی انســانی 

و الهــی رســیده اســت. 

بــا برپایــی آئیــن هــای بــزرگ داشــت ســردار شــهید 
ــژه  ــان بوی ــران وجه ــت ، در ای ــالم و والی ــرباز اس س
ــهادت  ــال از ش ــت دو س ــس از گذش ــه  پ درمنطق
او نشــان داد مکتــب ســلیمانی ماندنــی و  پابرجــا و 
زوال پذیــر نیســت. و مــردم آزادیخــواه جهان باتاســی 
از ســیره عملــی وی در همــه عرصــه هــای مختلــف 
مبــارزه بــا ظلــم وســتم وتبعیــض را ســرلوحه ادامــه 

حیــات خودقــرار مــی دهنــد 
مقــام معظــم رهبــری در تازه تریــن رونمایــی از ابعــاد 
ناشــناخته شــخصیتی شــهید ســلیمانی و راز و رمــز 
محبوبیــت مردمــی وی فرمودنــد :»حادثــه شــهادت 
ــی ،  ــه جهان ــک حادث ــلیمانی ی ــم س ــهید قاس ش

ــت.« ــالم اس ــل اس ــی در بین المل ــه ای و مل منطق
ــد : »شــهید ســلیمانی یــک واقعیــت  و نیــز فرمودن
ماندنــی و تــا ابــد زنــده اســت او یک حقیقت جــاری، 
ــت اســالم  ــان ام ــرای جوان جوشــان و الهام بخــش ب

اســت.«

چگونه یک »سپهبد« خود را »رسباز« می بیند

هفت کشته و سه مصدوم در تصادف زنجیره ای در ابتدای محور منوجان به هشتبندی
تصــادف خــودروی حامــل ســوخت قاچــاق در ابتــدای محــور منوجــان بــه هشــتبندی 7 کشــته و ســه 

مصــدوم بــه جــای گذاشــت.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از روابــط عمومــی اورژانــس جیرفــت ابراهیــم محمــدی رئیــس اورژانــس 
پیــش بیمارســتانی جیرفــت بیــان کــرد: در تاریــخ 17 دی 1۴۰۰ ســاعت 2۰:55دقیقــه طــی تمــاس 
تلفنــی بــا مرکــز ارتباطــات اورژانــس جیرفــت خبــر از تصــادف زنجیــره ای چنــد خــودرو شــامل یــک 

خــودروی پــژو دو خــودروی پرایــد و دو موتــور ســیکلت داده شــده اســت.
محمــدی افــزود: در کمتریــن زمــان ممکــن ســه دســتگاه آمبوالنــس از پایــگاه هــای ســرراس،منوجان، 
ونــودژ بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند. متاســفانه بــه دلیــل حمــل ســوخت قاچــاق توســط یکــی از 
خودروهــا پــس از برخــورد دچــار حریــق شــده و هفــت کشــته و ســه مصــدوم نتیجــه ایــن حادثــه بــوده 
اســت.وی ادامــه داد: مصدومیــن  ایــن حادثــه توســط آمبوالنــس هــای اورژانــس بــه بیمارســتان امــام 

حســین منوجــان منتقــل شــدند.

مناینده ایرلندی پارملان اروپا :

مبارزات قهرمانانه سپهبد سلیمانی و ابومهدی 
المهندس علیه تروریسم هرگز فراموش نخواهد شد

نماینــده ایرلنــدی پارلمــان اروپــا در پیامــی توئیتری با گرامی داشــتن یاد و خاطره شــهید ســپهبد ســلیمانی و 
شــهید ابومهــدی المهنــدس تأکیــد کــرد کــه مبــارزات قهرمانانه آنهــا علیه تروریســم هرگــز فرامــوش نخواهد 

. شد
بــه گــزارش گــروه بین الملــل خبرگــزاری تســنیم، »کلیــر دالــی« نماینــده ایرلنــدی پارلمــان اروپــا در پیامــی 
توئیتــری  در واکنــش بــه اینفوگرافــی مرکــز دیپلماســی عمومــی وزارت امــور خارجــه دربــاره شــهید ســپهبد 
ســلیمانی، تأکیــد کــرد که میراث شــهید ســلیمانی و هــم رزم ایشــان شــهید ابومهدی المهنــدس در مبــارزه با 

تروریســم، پیــروز خواهــد شــد.
کلیــر دالــی در حســاب کاربــری رســمی خود در توئیتر نوشــت: »به یاد ســپهبد ســلیمانی و ابومهدی المهندس 
کــه دو ســال پیــش در چنیــن روزی توســط آمریــکا بــه طــور غیرقانونــی تــرور شــدند. مبــارزات قهرمانانــه آنها 

علیــه تروریســم هرگــز فرامــوش نخواهد شــد. میــراث آنها پیــروز خواهد شــد.«

ماموریت ۴ ساعته اورژانس ۱۱5 گلزار)بردسیر( در برف و 
یخ زدگی/ انتقال مادر و نوزاد به بیمارستان

ــل  ــکی در مراح ــای پزش ــت ه ــم فوری ــی تی ــات درمان ــا اقدام ــاه( ب ــنبه)16 دی م ــداد پنجش بام
ــوزاد دختــر خــود را در  ــع شهرســتان بردســیر( ن ــزاری)از تواب ــاردار ۴1 ســاله گل زایمــان، مــادر ب

ــا آورد. ــس بدنی آمبوالن
نــوزاد و مــادر بــا حــال عمومــی مســاعد جهــت تکمیــل اقدامــات درمانــی بــه بیمارســتان افضلــی 
پــور کرمــان منتقــل شــدند. بــا توجــه بــه بــارش شــدید بــرف و یــخ زدگــی مســیر، ایــن ماموریــت 

تــا زمــان تحویــل مــادر و نــوزاد بــه بیمارســتان ۴ ســاعت بــه طــول انجامیــد.
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حسین صافی زاده معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان از 
شناسایی 3 بیمار مبتال به سویه اُمیکرون در استان کرمان 
خبر داد و اظهار داشت: پس از آزمایش های انجام شده، 
3 بیمار مبتال به سویه جدید اُمیکرون در استان کرمان 
شناسایی شدند که شامل دو زن 29 و 35 ساله و یک مرد 

54 ساله است.
وی با بیان اینکه دو نفر از بیماران سابقه سفر به داخل و خارج 
از کشور و یک نفر نیز سابقه تماس با مسافرانی از یکی از 
استان های همجوار را داشته است گفت: متاسفانه هیچکدام 
از سه بیمار شناسایی شده، دوز سوم واکسن کرونا را دریافت 
نکرده اند و یکی از موارد هم تنها یک دوز واکسن دریافت 

کرده است. 

قرنطینه اُمیکرونی های کرمان انجام 
شد اما مراقبت ها را افزایش دهید

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان می گوید اقدامات 
قرنطینه ای و غربالگری اطرافیان افراد شناسایی شده مبتال به 
سویه اُمیکرون در این استان انجام شده اما به طور قطع موارد 
مبتالیان بیشتر است و ضرورت دارد شهروندان مراقبت ها را 

افزایش دهند.
سعید صحبتی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تاکید کرد: 
تقاضای ما از مردم عالوه بر رعایت پروتکل های بهداشتی 
بویژه استفاده از ماسک و حضور نیافتن در تجمع ها، تزریق 

نوبت سوم واکسن کرونا در اسرع وقت است.
صحبتی گفت: افراد باالی ۱۸ سال که نوبت اول و دوم 
واکسن کرونا را دریافت کرده اند حتما برای دریافت نوبت 

سوم این واکسن به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.

مبتالیان با سابقه سفر خارج از کشور
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با توضیح درباره 
سابقه افراد مبتال به سویه اُمیکرون در این استان گفت: پس 
از آزمایش های انجام شده، چند بیمار مبتال به سویه جدید 

اُمیکرون در استان کرمان شناسایی شده اند.
وی توضیح داد: برخی بیماران مبتال به اُمیکرون سابقه سفر به 
داخل و خارج از کشور و یک نفر نیز سابقه تماس با مسافران 

از استان های همجوار را داشته است. 
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان کرد: متاسفانه 
هیچکدام از بیماران شناسایی شده، نوبت سوم واکسن کرونا 
را دریافت نکرده اند و یکی از موارد هم تنها یک نوبت واکسن 

را دریافت کرده است.
به گفته وی به طور قطع موارد ابتال به اُمیکرون در استان 
بیشتر است لذا رعایت شیوه نامه ها و افزایش مراقبت ها بیش 

از هرزمان ضرورت دارد.

اســتاندار کرمــان گفــت: تمــام دارایی 
مــردم در ســیل جنــوب اســتان 
ــم  ــردم ه ــه و م ــن رفت ــان از بی کرم
زندگــی و هــم منبــع درآمــد خــود را 

ــد. ــر ســیل از دســت دادن ــر اث ب
ــنیم از  ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــه  ــد در جلس ــی زینی ون ــان، عل کرم
ســتاد مدیریــت بحــران اســتان 
کرمــان کــه بــا حضــور رئیــس ســتاد 
ــام )ره(  ــرت ام ــان حض ــی فرم اجرای
کشــور برگــزار شــد بــا بیــان اینکــه 
در جریــان ســیل در جنــوب اســتان 
کرمــان معــاون اول رئیــس جمهــور، 
وزیــر کشــور، رئیــس جمعیــت 
ســیل  خســارات  از  هالل احمــر 
ــر  ــت: ب ــار داش ــد اظه ــد کردن بازدی
ــتیم  ــه داش ــدارهایی ک ــاس هش اس
از حــدود هشــت روز قبــل اقدامــات 
پیشــگیرانه در اســتان آغاز شــده بود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه حجــم 
تقریبــا  اســتان  در  بارندگی هــا 
شهرســتان  در  و  بــود  بی ســابقه 
میلیمتــر  حــدود 240  منوجــان 
بارندگــی داشــتیم گفــت: خســارت 
ــتان  ــه شهرس ــاً در س ــیل عمدت س
شهرســتان های  و  اســت 
ــج  ــوب، منوجــان و قلعه گن رودبارجن
ســه شهرســتانی اســت که بیشترین 

را دیدنــد. خســارات 
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــتاندار کرم اس
ســال های گذشــته هــم شــاهد 
ــم  ــن شهرســتان ها بودی ســیل در ای
ادامــه داد: در ســال های اخیــر بــا 
پیشــگیری های انجــام شــده، اقدامات 
ــان  ــتان کرم ــوب اس ــی در جن خوب

ــد. ــام ش انج
وی بــا عنــوان اینکــه ۱32 کیلومتــر 
رودخانــه الیروبــی شــده بــود و اگــر 
ایــن اقدامــات نشــده بود امروز شــاهد 
نابــودی کامــل برخــی شهرســتان ها 
ــات  ــبختانه تلف ــزود: خوش ــم اف بودی
جانی در ســیل نداشــتیم و خســارات 

زیرســاختی نیــز حداقلــی بــود.
زینی ونــد بــا اشــاره بــه اینکه ســاعت 
ســه صبح شــاهد وقــوع ســیل بودیم 
و ســتاد بحــران اســتان کامــالً آمــاده 
ــانی  ــه امدادرس ــود و بالفاصل ــاش ب ب
آغــاز شــد گفــت: شــخصا در همــان 
ســاعات اولیــه در منطقــه ســیل زده 

حضــور پیــدا کــردم.
ــر،  ــالل احم ــه ه ــان اینک ــا بی وی ب
نیــروی  جهــادی،  گروه هــای 
انتظامــی، ســپاه و بســیج همــکاری 
خوبــی داشــتند و بالفاصلــه بــه 
ــه داد: راه  ــد ادام ــردم آمدن ــک م کم
دسترســی حــدود ۱56 روســتا قطــع 

ــود. ــده ب ش
اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
بیــش از هــزار و 700 واحد روســتایی 
ــی شــده  ــار آبگرفتگ و عشــایری دچ
بودنــد و 9 راه و جــاده اصلــی مســدود 
ــه  ــارت اولی ــزود: خس ــود اف ــده ب ش
بخــش کشــاورزی حــدود هــزار 
میلیــارد تومــان بــرآورد شــده اســت.

وی بــا بیــان اینکــه کشــاورزی مــردم 
ــت  ــه اس ــن رفت ــیل از بی ــر س ــر اث ب
ــدود  ــز ح ــته نی ــال گذش ــت: س گف
ــارت  ــان خس ــارد توم ــزار میلی ۱3 ه
ســرمازدگی بــه محصــول کشــاورزی 
ــود کــه نتوانســتیم کمکــی  مــردم ب
بــه مــردم بکنیــم و آنچــه کــه بــرای 
احیــای قنــوات اختصــاص داده شــده 

ــوده اســت. ناچیــز ب
زینی ونــد بــا اشــاره بــه اینکــه تمــام 
دارایــی مــردم روســتا چنــد دام از گاو 
ــف شــده و  ــه تل ــوده ک و گوســفند ب
حــدود هــزار راس دام بــر اثر ســیالب 
تلــف شــده اســت ادامــه داد: یخچال، 
ــردم  ــی م ــباب زندگ ــون و اس تلویزی

تخریــب شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بــر اثــر ســیالب 
ســرویس  و  فاضــالب  چاه هــای 
ــده و  ــب ش ــردم تخری ــتی م بهداش
مشــکالت بهداشــتی ایجــاد می شــود 

مردم جنوب کرمان زندگی و منبع درآمد خود را بر اثر سیل از دست دادند

گفــت: مــردم هــم زندگــی و هــم منبــع 
ــر ســیل از دســت  ــر اث درآمــد خــود را ب
دادنــد و از ســتاد اجرایــی فرمان امــام)ره( 
درخواســت داریــم بــرای کمــک بــه 
ســیل زدگان در جنــوب اســتان کرمان به 

ــد. ــا بیای کمــک م
اســتاندار کرمــان عنــوان کرد: بــرای ایجاد 
ســیل بند در رودبــار جنــوب، قلعــه گنج و 
منوجــان حدود پنــج هزار میلیــارد تومان 
اعتبــار الزم اســت تــا ایمنــی حداقلــی در 

برابــر ســیالب ایجاد شــود.
ــوازم  ــن ل ــه تامی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
زندگــی مــردم، احشــام و مــکان نگهداری 
ــتی از  ــرویس بهداش ــداث س ــام، اح احش
اولویت هــای مــا بــرای کمــک بــه ســیل 
زدگان اســت افــزود: برخــی خانه هــا 
ــر و  ــه تعمی ــد ک ــدی دیدن ــیب ج آس

ــود. ــری می ش ــا پیگی ــازی آنه بازس

دادن مسئولیت به نوجوانان
نوجوانــان در ســن و ســالی هســتند کــه بــه مســتقل 
بــودن اهمیــت زیــادی مــی دهنــد. اگــر شــما بــه آن 
هــا وظایــف و مســئولیت هایی را بســپارید هــم آن ها 
را خــوش حــال کــرده و بــه آن هــا احســاس غــرور و 
ارزش مــی دهیــد و هــم از ســنین پاییــن مســئولیت 
ــد  ــان خواهی ــوان ت ــه نوج ــی را ب ــری در زندگ پذی

آموخــت.
 اگــر نوجــوان شــما گاهــی از زیر مســئولیت هایش در 
رفــت و یــا آن هــا را بــه نحــو احســن انجــام نداد شــما 
بایــد به شــکلی درســت او را متوجه اشــتباهش کنید. 
دقــت کنیــد کــه نبایــد آن هــا را مــورد ســرزنش قــرار 
دهیــد. همچنیــن مــی توانیــد هنگامــی کــه نوجــوان 
تــان مســئولیتش را درســتی انجــام داد او را تشــویق 

کنیــد تا بهتــر مســئولیت پذیــری را یــاد بگیرند. 
در بیشــتر خانــواده هــا مخالفــت هــای نوجوانــان بــا 

ــن وجــود دارد والدی
مســلما در تمامــی خانــواده هــا اختالف میــان نوجوان 
و ســایر اعضــای خانــواده بــه ویــژه والدیــن بــه چشــم 
مــی خــورد. پــس ایــن موضــوع به هیــچ عنــوان نباید 
بــرای شــما نگــران کننــده باشــد. در واقــع نوجوانــان 
چــون عالقــه دارنــد کــه اظهــار وجــود کننــد و مــدام 
ــزرگ و  ــر ب ــه دیگ ــد ک ــادآوری کنن ــران ی ــه دیگ ب
مســتقل شــده انــد کارهایــی را از خــود بــه نمایــش 
مــی گذارنــد کــه چنــدان مورد پســند والدین نیســت. 
امــا در ایــن رابطــه والدیــن بــه جــای بحــث و جــدل 
بــا نوجــوان و حســاس کــردن او در ایــن دوران مهــم 
بایــد بتواننــد از راه حــل هــای درســت نوجــوان شــان 
را کنتــرل کــرده و بــه آن هــا نحــوه برخــورد و ارتبــاط 
صحیــح بــا جامعه و خانــواده را آمــوزش دهنــد. در این 
صــورت نوجــوان و خانــواده او مــی تواننــد به ســالمت 

و بــا آرامــش ایــن دوره حســاس را ســپری کننــد.
چــرا فرزنــدان در دوران نوجوانــی از پــدر و مادر 

فاصلــه مــی گیرند؟
ــه،  ــل توجی ــای غیرقاب ــت ه ــی محدودی ــاد برخ ایج
محیــط خشــن، نبــود رابطــه دوســتانه بیــن والدیــن و 
فرزنــد، تــرس از والدیــن و... از جملــه مهم تریــن دالیل 
کمرنــگ شــدن ارتبــاط میــان فرزنــد و والدیــن اســت.
ورود اینترنــت و شــبکه هــای ماهــواره ای بــه خانــه هــا 
در ســال هــای اخیــر ســبک زندگــی هــا را تغییــر داده 
اســت بــه طــوری کــه برخــی نوجوانــان تــا حــدی از 
فضــای ســنتی خانــواده دور شــده انــد و بــه انــزوا یــا به 
ســمت گــروه همســاالن نا شــناس کشــیده اســت. هر 
چــه فرزنــد بــه دوره نوجوانــی نزدیــک تــر مــی شــود از 
خانــواده بیشــتر کنــاره مــی گیــرد و بــه ســمت گــروه 

همســاالن جــذب مــی شــود.
در ایــن وضعیــت والدیــن احســاس نگرانــی مــی کنند 
ــا  ــد ب ــاط فرزن ــا ارتب ــد ت ــه ســعی دارن ــه طــوری ک ب
دوســتان خــود کــم رنــگ شــود، همیــن اختــالف نظر 
هــا موجــب بــروز پدیــده ای بــا عنــوان شــکاف بیــن 
فرزنــد و والدیــن مــی شــود. یک رفتــار شــناس، در این 

بــاره توضیــح مــی دهــد.
 چــرا در دوره نوجوانــی ارتبــاط بــا خانــواده کم 

ــود؟ ــگ می ش رن
ــه،  ــل توجی ــای غیرقاب ــت ه ــی محدودی ــاد برخ ایج
محیــط خشــن، نبــود رابطــه دوســتانه بیــن والدیــن و 
فرزنــد، تــرس از والدیــن و... از جملــه مهم تریــن دالیل 
کمرنــگ شــدن ارتبــاط میــان فرزنــد و والدیــن اســت. 
کســانی کــه در ســن نوجوانــی قــرار دارنــد همســاالن 
خــود را عاقــل تــر از والدیــن خــود مــی داننــد بــر ایــن 
اســاس پاســخ ســؤال هــای خــود را در گــروه دوســتان 

جســتجو مــی کنند.
 عواقــب کــم رنــگ شــدن رابطــه والدیــن بــا 

فرزنــدان چیســت؟
افســردگی، افزایــش روحیــه ضــد خانواده، پرخاشــگری 
وســتیزه جویــی نتیجــه ایــن برخوردهاســت؛ هــر چــه 
ایــن رابطــه بــا شــکاف بیشــتری باشــد ایــن عکــس 
العمــل هــا بیشــتر اســت تــا جایــی کــه ایــن موضــوع 
موجــب مــی شــود تــا فــرد به ســوی گــروه همســاالن 
کشــیده شــوند و در ایــن زمــان افــراد ســودجو از خــأ 
نبــود ارتبــاط فرزنــد بــا والدیــن اســتفاده مــی کننــد 
و فــرد را بــه بیراهــه مــی کشــند. بــه طــوری کــه در 
باندهــای فســاد، قاچاق مواد مخــدر، اعتیاد و.. وارد شــده 
و در همیــن مراکــز اســت کــه ممکــن اســت رفتارهای 
پرخطــر جنســی نیــز از ســوی بچــه هــا امتحــان مــی 
شــود. البتــه نبایــد نقــش ارزش هــای دینــی را نادیــده 
گرفــت زیــرا بــا کــم رنــگ شــدن اعتقادهــای مذهبی، 

زمینــه بســیاری از فســاد هــا فراهــم مــی شــود.

3 مورد امیکرون شناسایی  رفتار از کودکی تا نوجوانی)3(
در استان کرمان شد

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد بــا 
بیــان اینکــه تعییــن نــوع واکســن بــرای دز ســوم بــا 
ــوع واکســن های نوبــت قبلــی ارتبــاط دارد، واکســن  ن
پیشــنهادی دز ســوم را بــرای گروه هــای مختلــف 

معرفــی کــرد.
فریــدون رحمانــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار فــارس در 
شــهرکرد، بــا بیــان اینکــه اگــر فــردی در نوبــت اول و 
دوم، واکســن های غیرفعــال ماننــد برکــت، ســینوفارم و 
بهــارات تزریــق کــرده باشــد بهتر اســت دز ســوم را هم 
از همــان واکســن تزریــق کنــد، گفــت: چنانچــه فــرد، 
متقاضی تزریق پاســتوکووک، آســترازنکا و اســپایکوژن 

بعنــوان دز ســوم باشــد نیــز منعــی نــدارد.
ــه  ــب برپای ــن های نوترکی ــه واکس ــرادی ک ــه اف وی ب
آدنوویــروس ماننــد اســپوتنیک یــا آســترازنکا در نوبــت 
ــرای دز  ــرد: ب ــه ک ــد، توصی ــق کرده ان اول و دوم تزری

ســوم همــان واکســن قبلــی را تزریــق کننــد.
ــهرکرد  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــاون درم مع
ــل  ــای قب ــه در نوبت ه ــردی ک ــرد: ف ــان ک خاطرنش
آســترازنکا تزریــق کــرده، می توانــد پاســتوکووک نیــز 

ــد. ــق کن ــوان دز ســوم تزری ــه عن ب
رحمانــی افــزود: فــردی کــه در نوبت هــای قبــل 
پاســتوکووک تزریــق کــرده بایــد همــان واکســن را بــه 

ــد. ــق کن ــز تزری ــوان دز ســوم نی عن
وی اضافــه کــرد: تعییــن نــوع واکســن بــرای دز ســوم 
ــی  ــاط دارد ول ــی ارتب ــت قبل ــوع واکســن های نوب ــا ن ب

محدودیــت زیــادی وجــود نــدارد.

بیش از ۸۰ محصول تولیدی پارک فناوری اطالعات، در بازار داخلی و خارجی
وزیــر ارتباطــات گفــت: پــارک 
ــات، در  ــات و ارتباط ــاوری اطالع فن
ــان بیــش از 50  حــال حاضــر میزب
ــاوری  ــوزه فن ــوآور در ح ــرکت ن ش
ــش از ۸0  ــه بی ــت ک ــات اس اطالع
ــه  ــا را روان ــدی آن ه ــول تولی محص
بین المللــی  و  بازارهــای داخلــی 

می شــود.   
عیســی  ایرنــا،  گــزارش   بــه 
ــه  ــات در صفح ــر ارتباط زارع پوروزی
اینســتاگرام خــود نوشــت: چنــد روز 
ــاوری  ــارک فن ــه پ ــرزده ب ــل س قب
ــراه  ــات در بزرگ ــات و ارتباط اطالع
ــور  ــم و همان ط ــرج رفت ــران ک ته
ــا نوآوری هــا  کــه حــدس مــی زدم ب
روبــرو  جالبــی  خالقیت هــای  و 

ــدم. ش
کاری،  فضاهــای  از  افــزود:  وی 
و  امکانــات  زیرســاخت ها، 
تعــدادی  و  پــارک  مزیت هــای 

از شــرکت های نــوآور مســتقر در 
ــن  ــی ای ــردم. خدای ــدن ک ــا دی آنج
جوان هــای ایــران هــر کاری اراده 
کننــد،  قــادر بــه انجامــش هســتند، 
مهــم ایــن اســت کــه باورشــان کنیم 
و ســر راه شــان مانعــی ایجــاد نکنیــم.

زارع پــور تاکیــد کــرد: ایــن پــارک در 
ــش از 50  ــان بی ــر میزب ــال حاض ح
شــرکت نــوآور در حــوزه فنــاوری 
اطالعــات اســت کــه بیــش از ۸0 
ــه  ــا را روان ــدی آن ه ــول تولی محص
بین المللــی  و  داخلــی  بازارهــای 

می شــود.   
تأســیس  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
فنــاوری  و  علــم  پارک هــای 
ــه  ــورها ب ــرد کش ــن رویک جدیدتری
مقولــه دانــش و فنــاوری اســت کــه با 
هــدف عملیاتــی کــردن آموخته های 
علمــی در محیــط کســب  و کار، 
فراهــم ســازی زیرســاخت بقاء، رشــد 

و توســعه شــرکت های نوپــا و در 
ــه از  ــروت جامع ــش ث ــت افزای نهای
طریــق ترویــج و گســترش نــوآوری 
مبتنــی بر فرهنــگ رقابــت در میان 
ــارک  ــر پ ــو در ه ــرکت های عض ش

ــت. ــاوری اس ــی و فن علم
در همیــن راســتا، وزارت ارتباطات و 
فنــاوری اطالعــات )فــاوا( بــا هــدف 
و  فنــاور  واحدهــای  از  حمایــت 
ــال در حــوزه  ــای فع کســب و کاره
ICT، در ســال ۱396 اقــدام بــه 
تأســیس پــارک فنــاوری اطالعــات 
و ارتباطــات )فــاوا( کــرد. پــارک فــاوا 
ــی، در  ــارک مل ــک پ ــوان ی ــه عن ب
حــال حاضــر قطــب تولیــد فنــاوری 
در کشــور و نیــز ارائــه دهنــده 
ــزات  ــهیالت و تجهی ــات، تس خدم
ــی  ــاور داخل ــرکت های فن ــرای ش ب
در حــوزه آی.ســی.تی محســوب 

می شــود.

پــارک فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات 
حامی و پشــتیبان تمامی شــرکت های 
ــاوری در حــوزه آی.ســی.تی اســت  فن
ــیده و  ــول رس ــه محص ــه مرحل ــه ب ک
قصــد ورود بــه بــازار فنــاوری آی.ســی.
ــی، منطقــه ای و  ــی در ســطوح داخل ت

ــد. ــی را دارن بین الملل

ُدز سوم چه واکسنی بزنیم؟

دالیل مخالفت های فرزندان با 
والدین در دوره نوجوانی چیست؟ 

زارعی وزیر ارتباطات خرب داد:

۴۰ واحد مسکونی مددجویان تحت 
حمایت کمیته امداد کرمان افتتاح شد

بــه گــزارش خبرگزاری تســنیم از کرمان، 
بــه مناســبت دومیــن ســالگرد شــهادت 
شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی 
40 واحــد مســکونی مددجویــان تحــت 
حمایــت کمیتــه امــداد کرمــان در قالــب 
طــرح چهــل قســیم بــا حضــور اختــری 
ــواده وزارت  ــان و خان ــور زن ــرکل ام مدی
کشــور، حســینی مشــاور وزیــر صمــت 
ــواده، بحرآســمانی  ــوان و خان در امــور بان
مدیرکل امــور بانوان و خانواده اســتانداری 
کرمــان، یحیــی صادقــی مدیرکل کمیته 
امــداد اســتان کرمــان، شــعرباف شــهردار 
کرمــان و جمعــی از مســئوالن اســتان در 
روســتای ســعیدی کرمــان افتتــاح شــد.

در مراســم افتتاح این واحدهای مسکونی 
یحیــی صادقــی مدیــرکل کمیتــه امــداد 
ــاد و  ــت ی ــا گرامیداش ــان ب ــتان کرم اس
ــاج  ــهید ح ــا ش ــردار دل ه ــره س خاط
قاســم ســلیمانی اظهــار داشــت: کلنــگ 
احــداث طــرح چهــل قســیم حاج قاســم 
ســلیمانی به مناسبت نخســتین سالگرد 
شــهادت شــهید ســلیمانی به زمیــن زده 
شــد و بــا همــکاری و مشــارکت خیــران 
ایــن واحد هــای مســکونی احــداث و بــه 
مناســبت دومیــن ســالگرد ایــن شــهید 
ــان  ــل مددجوی ــاح و تحوی ــوار افتت بزرگ

کرمــان شــد.
ــن  ــال ای ــه دنب ــرد: ب ــان ک وی خاطرنش
ــن  ــاط ای ــا حی ــجد و ی هســتیم در مس
منــازل مســکونی مکانــی را بــه منظــور 
ــی  ــی و تربیت ــای فرهنگ ــه آموزش ه ارائ
و هــم چنیــن اشــتغال بــرای مددجویان 
ــت  ــان سرپرس ــا زن ــم ت ــدازی کنی راه ان
خانــوار در کنــار خانــه داری و تربیــت 
فرزنــدان، از محــل ایجــاد مشــاغل خــرد 
و خانگــی منبــع درآمــدی نیــز داشــته 

باشــند.
صادقــی در ادامــه از اهــدا 650 فقــره 
جهیزیــه بــه زوج هــای نیازمنــد، واگــذاری 
ــدان  ــه فرزن ــت نیســان ب 50 دســتگاه وان
مددجویــان تحــت حمایــت کمیتــه امداد 
ــیدی  ــل خورش ــاح 200 پن ــتان و افتت اس
مددجویــان بــه مناســبت دومین ســالگرد 
ــم  ــاج قاس ــپهبد ح ــهید س ــهادت ش ش
ــر داد و  ــان خب ــتان کرم ــلیمانی در اس س
افــزود: اجــرای ایــن برنامه هــا از بــرکات یاد 

ــام ســردار ســلیمانی اســت. و ن
وی در ادامــه از کلنگ زنــی 400 واحــد 
مســکونی بــرای مددجویــان و نیازمنــدان 
بــا مشــارکت ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان 
ــن  ــاخت ای ــگ س ــت: کلن ــر داد و گف خب
ــنبه ۱5  ــکونی روز چهارش ــای مس واحده
دی مــاه بــه صــورت نمادیــن در روســتای 
قنــات ملــک زادگاه شــهید ســلیمانی بــه 

ــد شــد. ــن زده خواه زمی
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان در 
ادامــه بــه آمار بــاالی فقــر و محرومیــت در 
اســتان کرمــان اشــاره کــرد و گفت: اســتان 
کرمــان یــک اســتان ثروتمنــد و بهشــت 
ــن  ــوده و ای ــه ب ــادن کشــور و خاورمیان مع

آمــار زیبنــده اســتان نیســت.
ــه  ــان در زمین ــده اســتاندار کرم ــه ای وی ب
ایجــاد مســئولیت های اجتماعی در اســتان 
ــم موضــوع  ــزود: امیدواری ــرد و اف ــاره ک اش
مســئولیت های اجتماعــی ســریع تر در 
ــرای آن  ــاز و کاری ب ــی و س ــتان اجرای اس

تعریــف شــود.
ــم از  ــن مراس ــنیم در ای ــزارش تس ــه گ ب
تعــدادی از خیــران و مســئوالنی کــه 
در ســاخت ایــن واحدهــای مســکونی 
ــر  ــوح تقدی ــا اهــدا ل مشــارکت داشــتند ب

ــد. ــل ش تجلی

سالمی در مراسم افتتاح تاالر شهید سلیامنی در موزه دفاع مقدس کرمان:

فرمانــده کل ســپاه پاســداران 
ــهید  ــادی ش ــیر جه ــت: مس گف
ســلیمانی و تاثیــرات ارزشــمندی 
ــان  ــران و جه ــخ ای ــه در تاری ک
ــر  ــه تصوی ــد ب اســالم داشــته بای

ــود. ــیده ش کش
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم 
از کرمــان ، ســردار سرلشــکر 
پاســدار حســین ســالمی فرمانده 
کل ســپاه پاســداران در آییــن 
رونمایی از تاالر شــهید ســلیمانی 
ــان  ــدس کرم ــاع مق ــوزه دف در م
اظهــار داشــت: یــادم هســت 
فرماندهــی  آخــر  ســال های 
ــکر 4۱  ــلیمانی در لش ــهید س ش
ثــاراهلل کار ســاخت ایــن مــوزه را 
ــای حضــور  ــرد و در انته ــاز ک آغ
حــاج قاســم در ایــن لشــکر ایــن 

ــد. ــاح ش ــوزه افتت م
ــوزه  ــن م ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
گنجینــه نفیــس و ارزشــمندی از 
مجاهدت هــای لشــکر 4۱ ثــاراهلل 
ــاع  ــان در دوران دف ــتان کرم اس
ــاح  ــت: افتت ــت گف ــدس اس مق
ایــن فضــای جدیــد توانســته تــا 
ــای شــهید  حــدودی  مجاهدت ه
ســلیمانی در دوران پــس از دفــاع 

ــر بکشــد. ــه تصوی مقــدس را ب
فرمانــده کل ســپاه پاســداران 
ــد  ــن قســمت جدی ــه داد: ای ادام
در ابتــدای کار اســت و قطعــاً بــا 
کامــل کــردن مســتمر و تکامــل 
ــه  ــی ک ــن حرکت ــه ای ــی ب بخش
ــا  ــوان فضــای ب ــاز شــده می ت آغ
ارزشــی را بــرای شناســاندن ابعاد 

جهــادی شــخصیت حــاج قاســم 
فراهــم کــرد.

شــهید  تــاالر  در  افــزود:  وی 
ســلیمانی در مــوزه دفــاع مقدس 
کرمــان بایــد مســیر جهــادی که 
حــاج قاســم پیمــوده و خــط 
ــای  ــه ج ــود ب ــه از خ ــری ک اث
گذاشــته و همچنیــن تاثیــرات و 
ــه در  ــمندی ک ــای ارزش پیامده
ــان  ــه و جه ــران، منطق ــخ ای تاری
اســالم داشــته در اینجــا بــه 

ــود. ــیده ش ــر کش تصوی
بیــان  بــا  سرلشــکر ســالمی 
ــوط  ــا مرب ــاالر تنه ــن ت اینکــه ای
بــه شــخص حــاج قاســم نیســت 
تاریــخ  از  بخشــی  واقــع  در  و 
می شــود  محســوب  انقــالب 
گفــت: ایــن تــاالر بایــد نقــاط بــه 
ــخ دوران  ــته ای از تاری ــم پیوس ه
انقــالب تــا بــه شــهادت رســیدن 
ایــن ســردار بــزرگ را طــی کنــد.
وی بیــان کــرد: تــاالر شــهید 
دفــاع  مــوزه  در  ســلیمانی 
مقــدس کرمــان مــی  توانــد برای 
نســل های بعــد درس آموز باشــد 
و بــه جاودانگــی و مانــدگاری این 

ــد. ــک کن ــدس کم ــیر مق مس

باید ابعاد جهادی شخصیت حاج 
قاسم به مردم معرفی شود
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ســردار ســلیمانی را نبایــد فقــط یــک 
شــخصیت عالی رتبــه نظامــی دیــد؛ او 
تخصــص فتــح ســرزمین ها را داشــت 
ــود کــه  ــر از آن تخصصــی ب امــا مهم ت
خداونــد بــرای فتح دلهــا در او قــرار داده 

بــود.
ــت  ــوزه دول ــگار ح ــزارش خبرن ــه گ ب
ــید  ــت اهلل س ــنیم، آی ــزاری تس خبرگ
ابراهیــم رئیســی بعــد از ظهر دوشــنبه 
ــردار  ــهادت س ــالروز ش ــن س در دومی
ــام  ــلیت ای ــا تس ــلیمانی ب ــم س قاس
شــهادت حضــرت فاطمــه )س( گفــت: 
ــوان  ــا عن ــن م ــدای بصیرت آفری مقت
مکتــب حاج قاســم ســلیمانی را مطرح 
و حــاج قاســم را نــه بــه عنوان یــک فرد 
بلکــه به عنــوان یــک فرهنگ، یــک راه 

و یــک مکتــب معرفــی فرمودنــد.
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه وقتــی 
شــخصیت وجــودی یــک فــرد توســعه 
ــک  ــط ی ــر فق ــرد دیگ ــد، آن ف می یاب
شــخص حقیقــی نیســت بلکــه از او به 
ــاد  ــک امــت ی ــت و ی ــک مل ــوان ی عن
می شــود، افــزود: حاج قاســم ســلیمانی 
بــا پیــروی از آیــات قــرآن و آموخته های 
اهــل بیــت عصمــت و طهارت و تأســی 
از والیــت دارای وســعت وجــودی شــده 
ــود،  ــک شــخص نب ــه دیگــر ی ــود ک ب

بلکــه یــک مکتــب بــود.
راه و مکتب حاج قاســم ســلیمانی 
ــام خمینی)ره(  در امتداد مکتب ام

ــت و امام خامنه ای اس
ــک  ــه ی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب رئیس
ــی  ــک و باق ــرور و موش ــا ت ــب ب مکت
ــار داشــت: راه و مکتــب  ــد، اظه می مان
حاج قاســم ســلیمانی در امتداد مکتب 
ــه ای  ــام خامن ــی)ره( و ام ــام خمین ام

اســت. او اهــل مراقبــه، صــدق، دلدادگی 
ــود. ــه خــدا و اخــاص ب ب

رئیــس جمهــور تصریــح کــرد: اولیــن 
ــب حــاج قاســم  ــه در مکت ــه ای ک نکت
ســلیمانی بایــد دنبــال کرد، اندیشــیدن 
و عمــل کــردن برای خــدا و ایســتادگی 
کــردن در مســیر خداونــد اســت. رمــز 
ــدا  ــیت خ ــم خش ــاج قاس ــروزی ح پی
بــود. تــوان ظاهــری آمریــکا، ســازوبرگ 
ــا را  ــاران آنه ــا و ی ــی آمریکایی ه نظام
می شــناخت و بــا علــم بــه همــه اینهــا 
از عمــق جــان عقیــده داشــت آمریــکا 

ــد بکنــد. هیــچ غلطــی نمی توان
بــه  اشــاره  بــا  رئیســی  آیــت اهلل 
ــان  ــق ج ــم از عم ــاج قاس ــه ح اینک
ــم و  ــا می توانی ــه م ــت ک ــده داش عقی
بهانه هایــی مثــل اینکــه نمی شــود، 
ــود دارد  ــی وج ــم؟ موانع ــر می توانی مگ
ــرد در  ــک جــوری ســازش ک ــد ی و بای
منطــق حــاج قاســم نبــود، تاکیــد کرد: 
ایســتادگی، مقاومــت، دشمن شناســی 
و دشمن ســتیزی اصــول مکتــب حــاج 
قاســم بــود. او بــه مثابــه یــک مکتــب و 

ــرد. ــد عمــل ک ــان بلن ــک آرم ی
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکه شــهید 
ســلیمانی یک شــخصیت نظامــی بود، 
ــه عنــوان یــک  امــا او را نبایــد فقــط ب
ــد،  ــی دی ــه نظام ــخصیت عالی رتب ش
بلکــه او دارای یــک فرهنگ بــود، گفت: 
او تخصــص فتــح ســرزمین های غصب 
ــا  ــر از آنه ــا مهم ت ــت، ام ــده را داش ش
خداونــد متعــال تخصصــی در وجــود او 

بــرای فتــح دلهــا قــرار داده بــود.
شــهید ســلیمانی در مقابــل 
مقابــل  در  و  آمریکایی هــا 
ــود ــخت ب ــن سرس ــمنان دی دش

ــرد: در روز تشــییع  ــه ک رئیســی اضاف
آقــا  حضــرت  حاج قاســم،  جنــازه 
هنــگام ورود بــه محــل نمــاز فرمودنــد، 
"قیامتــی بــر پــا شــده، ببینیــد". ایــن 
قیامــت را چــه کســی برپــا کــرد؟ ایــن 
خــدا بــود کــه دلهــا را بــه یــک ســردار 
فــداکار و مخلــص متوجــه کــرد. ایــن 
فتــح دلهــا بــا پــول و امکانــات اتفــاق 
ــد دســت قــدرت  نمی افتــد، فقــط بای

خــدا دلهــا را متوجــه کنــد.
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکه ســردار 
ــه  ــه ب ــود ک ــی ب ــلیمانی روح بزرگ س
ــی  اءُ َعلَ ــَدّ ــم "أَِش ــرآن کری ــر ق تعبی
ــار  ــود، اظه ــْم" ب ــاءُ بَْیَنُه ــارِ رَُحَم الُْکَفّ
ــل  ــلیمانی در مقاب ــهید س ــت: ش داش
آمریکایی هــا و در مقابــل دشــمنان 
ــل  ــا در مقاب ــود، ام ــن سرســخت ب دی
یــک فرزنــد شــهید و یک فــرد مظلوم 
ــت  ــا می رف ــر ج ــد. ه ــاب می ش بی ت
دنبال حل مســائل و مشــکات مــردم، 

ــود. ــواده شــهدا و گرفتارهــا ب خان
آیــت اهلل رئیســی تصریــح کرد: شــهید 
ــتی  ــده و استراتژیس ــلیمانی فرمان س
بــزرگ بــود کــه بیــن میــدان و 
ــرد؛  ــاد نک ــی ایج ــی دوگانگ دیپلماس
میــدان داری  و  مقتــدر  دیپلماتــی 
دیپلمــات بــود کــه در هــر دو میــدان 
خــوش درخشــید. یــک فرمانــده 
انقابــی و یــک فرمانــده فراجناحی بود 
که مســاله او نجات اســام و مســلمین، 
دفــع شــر، فســاد و ظلــم بــود. هــدف 
شهید ســلیمانی دفاع از ســنی ، شیعه، 
ــزدی،  ــی، ای ــی، یمن فلســطینی، لبنان
مســیحی و همــه متدینیــن بــه ادیــان 
ابراهیمــی بــود، لذا نــگاه او ایــن بود که 
چگونه شــر دشــمن را از منطقــه بَِکند 

دعای مادر
از بایزیــد بســطامی، عــارف بــزرگ، پرســیدند:این مقام 
ارزشــمند را چگونه یافتی؟ گفت:شــبی مــادر از من آب 
خواســت. نگریســتم، آب در خانــه نبود. کوزه برداشــتم 
و بــه جــوی رفتــم کــه آب بیــاورم. چــون بــاز آمــدم، 
مــادر خوابــش بــرده بــود. پــس بــا خویــش گفتم:»اگر 
بیــدارش کنم، خطــاکار خواهم بــود.« آن گاه ایســتادم 
ــواب  ــداد، او از خ ــگام بام ــود. هن ــدار ش ــر بی ــا مگ ت
برخاســت، ســر بــر کــرد و پرســید:چرا ایســتاده ای؟! 
قصــه را برایــش گفتــم. او بــه نمــاز ایســتاد و پــس از 
بــه جــای آوردن فریضــه، دســت بــه دعــا برداشــت و 
گفت:»خدایــا! چنــان کــه ایــن پســر را بــزرگ و عزیــز 
ــزرگ  ــز و ب ــز او را عزی ــق نی ــان خل ــدر می داشــتی، ان

گــردان«.
پیام متن:

اشــاره بــه جلــب رضایــت مــادر و تأثیــر دعــای او در 
حــق فرزنــد، و ایــن کــه جلــب رضایت مــادر، آدمــی را 

بــه مقــام هــای واالی معنــوی مــی رســاند.

گران بهاترین شی
شــیخ ابــی ســعید ابــی الخیــر را گفتند:فــان کــس 
ــت،  ــهل اس ــیخ گفت:»س ــی رود. ش ــر روی آب م ب
وزغــی و صعــوه ای بــر روی آب مــی بــرود.« شــیخ را 
گفتند:فــان کس در هــوا می پرد. شــیخ گفت:»زغنی 
و مگســی نیــز در هــوا بپــرد.« او را گفتند:فــان کــس 
در یــک لحظــه از شــهری بــه شــهری می برود. شــیخ 
گفت:»شــیطان نیــز در یک نفــس از مشــرق به مغرب 
مــی شــود. این چنیــن چیزهــا را بس قیمتی نیســت. 
مــرد آن بــود کــه در میــان خلق بنشــیند و برخیــزد و 
بجنبــد و بــا خلــق داد و ســتد کنــد و با خلــق درآمیزد 

و یــک لحظــه از خــدا غافــل نباشــد«.
پیــام متــن:ارزش واقعــی انســان بــه ایــن اســت کــه 
همــواره بــه یــاد خداونــد باشــد و هرگــز حضــور او را 

از یــاد نبــرد.

سفال ماندنی، بهتر از کالمی نماندنی
نقــل شــده نادرشــاه افشــار، بــه ســید هاشــم خــار کن 
)کــه از علمــای بــزرگ نجــف بــود( گفت:مــن تعجــب 
ــروت و شــوکت و  ــن همــه ث ــم کــه چــرا ای مــی کن
شــهرت و لــذت را واگذاشــته و بــه عبــادت و نیایــش و 
خارکنــی و ریاضــت پرداختــه ای؟ بــه راســتی چــرا از 
لــذت روی برگرفته ای و به ریاضت روی آورده ای ســید 
هاشــم خــار کــن گفت:مــن هــم تعجــب می کنــم که 
ــی و  ــای عال ــذت ه ــه ل ــو از آن هم ــرا ت ــه و چ چگون
مانــدگار اخــروی بریــده و  لــذت هــای فانــی دنیــوی 
کــه  مانــع لــذت هــای عالــی اخــروی مــی شــود. بــه 
راســتی اگــر دنیــا طای فانــی باشــد که نیســت و اگر 
آخــرت ســفال باقــی باشــد )بلکــه طــای باقی اســت( 
بهتــر نیســت ســفال باقــی را بــه طــای فانــی ترجیح 
دهــی؟ در حالیکــه آخــرت طــای باقــی و دنیا ســفال 

فانــی اســت.

نقش ما، در دین گریزی دیگران
نقــل شــده اســت کــه شــیخ محمــد بافقــی یــزدی، 
مدتی بســیار می گریست. شــاگردانش پرسیدند:استاد 
مدتــی اســت زیاد متأثــر و گریانید، چــرا؟ گفت:گریه ام 
بــرای دیــن اســت کــه ایــن همــه در دنیا غیرمســلمان 
و بــی دیــن درســت کــرده ایــم؟! پرســیدند:چه ربطــی 
دارد؟ شــما چــه نقشــی در بــی دینــی دیگــران داشــته 
ــح و  ــار ناصحی ــرد ناشایســت و رفت ــد؟ گفت:عملک ای
ــر  ــن همــه غی ــا باعــث شــده ای ــوب م ــار نامطل گفت
ــت  ــاورده و در راه نادرس ــام روی نی ــه اس ــلمان ب مس
خــود گام بردارنــد، اگــر مــا شــیعیان حضــرت علــی 
علیــه الســام بــه راســتی بــه آمــوزه هــای دینــی خود 
عمــل مــی کردیــم؛ یــک غیرمســلمان در دنیــا باقــی 
نمــی مانــد. همــه مســلمان می شــدند. چرا که انســان 
هــا بــر اســاس فطرت خــود، عشــق، محبــت، صحبت، 
عدالــت، ظلــم ســتیزی، صداقــت و معنویــت کــه در 
اســام وجــود دارد را مــی ســتایند. اگــر مــا بــه اســام 

عمــل مــی کردیــم همــه مســلمان مــی شــدند.

دکتر و خبر مرگ
زنــی جــوان در راهروی بیمارســتان ایســتاده، نگــران و 
مضطــرب. در انتهــای در کادر بزرگــی دیــده می شــود 
بــا تابلــوی »اتــاق عمــل«. چند لحظه بعــد در اتــاق باز 

و دکتــر جــراح از آن خــارج مــی شــود.
زن نفســش را در ســینه حبــس مــی کنــد. دکتــر بــه 
ســمت او مــی رود. زن بــا چهــره ای آشــفته بــه او نــگاه 

مــی کنــد ...
دکتــر: واقعــاً متاســفم، مــا تمــام تــاش خودمــون رو 
کردیــم تــا همســرتون رو نجــات بدیــم. امــا بــه علــت 
شــدت ضربــه، نخــاع قطــع شــده و همســرتون بــرای 
همیشــه فلــج شــده. مــا ناچــار شــدیم هــر دو پــا رو 
ــم  ــه کردی ــم تخلی ــم، چشــم چــپ رو ه قطــع کنی
... بایــد تــا آخــر عمــر ازش پرســتاری کنــی، بــا لولــه 
مخصــوص بهــش غــذا بــدی، روی تخــت جابجــاش 
ــی و  ــز کن ــرش رو تمی ــی، زی ــش کن ــی، حموم کن
باهــاش صحبــت کنــی ... اون حتــی نمــی تونــه حرف 

ــده ... ــه، چــون حنجــره اش آســیب دی بزن
بــا شــنیدن صحبــت هــای دکتر بــه تدریــج بــدن زن 

شــل مــی شــود، بــه دیــوار تکیــه مــی دهــد...
سرش گیج می رود و چشمانش سیاهی می رود.

بــا دیــدن ایــن عکــس العمــل، دکتــر لبخنــدی مــی 
ــی  ــذارد و م ــی گ ــد و دســتش را روی شــانه زن م زن
گویــد: شــوخی کــردم ... شــوهرت همــون اولــش ُمرد.

داستانهای آموزنده شهید سلیمانی یک دیپلمات مقتدر و یک میدان دار دیپلمات 
بود/ ترامپ باید محاکمه و قصاص شود

ــد. ــه را آزاد کن ــه منطق و چگون
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــس جمه رئی
خداونــد بزرگتریــن مدالــی کــه بــه انبیــاء 
ــر و  ــتادگی، صب ــدال ایس ــرد م ــا ک اعط
ــاج  ــرد: ح ــان ک ــود، خاطرنش ــاری ب بردب
قاســم هم خــودش بســیار با ظرفیــت بود 
و در جهــان اســام ظرفیت ســازی کــرد و 
ایــن ظرفیت را از درِ خانــه خدا، از عبودیت 
پــروردگار و از حرکــت والیــی برگرفته بود. 
ــون  ــد چ ــدان ش ــرد می ــم م ــاج قاس ح
ظرفیــت داشــت. او در افغانســتان در 
ــت  ــوریه ظرفی ــراق و در س ــن، در ع یم
جوانــان را شــناخت و بــرای دفــاع از دین و 
کشورشــان بــه میــدان آورد و نتیجــه ایــن 
ــی ها و  ــش و داعش ــرگ داع ــا م تاش ه
پیــروزی جبهــه مقاومــت در منطقه شــد.
ــه  ــران جبه ــمن نگ ــت: دش ــی گف رئیس
حــزب اهلل در لبنــان بــود، امــا چنــد 
ــان  ــه جری ــل ب ــاد و تبدی ــزب اهلل ایج ح
حــزب اهلل و جبهــه مقاومــت در منطقــه، 
و جریــان مقاومــت بین المللــی شــد. 
ایــن شــناخت ظرفیت هاســت؛ بایــد 
ــورد  ــع م ــه موق ظرفیت هــا را شــناخت ب
اســتفاده قــرار داد و آن را در مقابــل جریان 
اســتکباری بــا شــهامت، بــا شــجاعت، بــا 

ــدان آورد. ــه می ــاده ب ــزه و آم انگی

ــرای جنــگ  ــه ای را میتــوان ســاحی ب ــازی هــای رایان ب
هــای تبلیغاتــی ایــاالت متحــده آمریــکا دانســت. ارتــش 
آمریــکا بــه صورت مســتقیم و غیرمســتقیم از ســاخت این 

بــازی هــا حمایــت مــی کنــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم»پرونده حکمرانــی فضای 
مجــازی«؛ امــروزه رســانه نوظهــور بــازی هــای رایانــه ای 
ــه عنــوان  ــا توانمنــدی و ویژگــی هــای خــاص خــود، ب ب
ابــزار نویــن دشــمنان بــرای عملیــات روانــی و قــدرت نــرم 
تبدیــل شــده انــد و در واقع برخــی از بــازی هــای رایانه ای 
تنهــا مبحــث جنــگ نــرم را دنبــال مــی کننــد. ســان تزو 
در کتــاب هنــر جنــگ در اهمیــت ایــن جنــگ مــی گوید: 
مهمتریــن کار ایــن اســت کــه شــما در یــک نبــرد بــدون 
جنــگ، پیــروزی را بــه دســت بیاوریــد. در ایــن بــاره مــی 
تــوان گفــت چیــزی کــه او مدنظــر قــرار داده اســت، همان 
عملیــات روانــی و جنــگ نــرم از طریــق بــازی هــای رایانــه 
ای اســت. از طریــق ایــن بــازی هــا بــه راهبردهــای رقیب و 

روحیــه او حملــه مــی شــود.
بــازی هــای رایانــه ای بــه ویــژه بــه دلیــل برخــورداری از 
فنــاوری و برنامــه نویســی پیشــرفته و همچنیــن ایجــاد 
ــق ســخت افزارهــای  ــر بازیگــر از طری ــک ت ــاط نزدی ارتب
جانبــی پیشــرفته، بــه راحتــی خشــونت را بــه مخاطبــان 
خــود القــا مــی کننــد و غیــر از معــدودی از آنهــا کــه از 
محتــوای ورزشــی یــا آموزشــی برخوردارند، بقیه خشــونت 
را زمینــه ای هیجــان انگیــز و مهمتــر از آن عاملــی بــرای 
ــه طــور کلــی محتــوای  ــد. ب ــرار داده ان فــروش بیشــتر ق
طبقــه بنــدی شــده و تفکیــک شــده ابعــاد و مولفــه هــای 
تاثیــر بــازی هــای رایانــه ای بــر امنیــت داخلی را مــی توان 

در ایــن موضوعــات بــه شــرح زیــر توصیــف کــرد:
خشــونت: نمایــش خشــونت یعنــی نمایــش رفتــاری کــه 
بــرای آســیب رســاندن بــه دیگــر از کســی ســر مــی زنــد 
و دامنــه آن از تخریــب امــوال و دارایــی و آســیب رســاندن، 
نابــود کــردن، از کار انداختــن غیرجانــدار گســترده اســت.

اســتفاده از تنباکــو و مــواد مخدر: مشــاهده مصــرف تنباکو 
و یــا مــواد مخــدر در بــازی هــا مــی توانــد تابــوی درونــی 
اجتماعــی مصــرف نکــردن آنهــا را بــرای مخاطب بشــکند.

محــرک هــای جنســی: تنــوع جنســی، روابــط جنســی 
خــارج از هنجارهــای اجتماعــی در بــازی هــا مــی توانــد 
منجــر بــه آســیب هــای روحــی و جســمی مرتبط بــا نیاز 

جنســی مخاطــب و موقعیــت اجتماعــی او گــردد.
ــدم  ــر ع ــی ب ــی مبن ــی احســاس درون ــرس نوع ــرس: ت ت
امنیــت و نیــز بــی اعتمــادی بــه فضای موجــود اســت. این 
احســاس درونــی مــی توانــد در ســنین مختلــف منجــر به 
آســیب هایــی نظیــر اســترس هــای مزمــن، لکنــت زبــان 
در کودکــی و بیمــاری هــای قلبــی و تنفســی و همچنیــن 
ــه در محیــط  حــس بدبینــی و رفتارهــای محافظــه کاران

اجتماعــی گــردد.
نقــش ارزش هــای دینی: نقــش ارزش هــای دینی منطبق 
بــا اصــول اســامی در نظــر گرفتــه خواهــد شــد. مولفــه 
هــای مهــم آن در بــازی هــای رایانــه ای عبــارت اســت از: 
نقــض اصول اساســی یا باورهــای دینــی )چگونگی نمایش 
بهشــت و جهنــم(، توهیــن بــه اماکــن مقــدس )توهین به 
مســجد و کلیســا(، نقــض هنجارهــای اجتماعی)اســتفاده 
ــر  ــه منج ــتی ک ــای ناشایس ــک و رفتاره ــات رکی از کلم
بــه هنجارشــکنی اجتماعــی مــی شــود، از آســیب هــای 
اجتماعــی اســت کــه کــودکان و نوجوانــان در بــازی هــا بــا 

آن برخــورد مــی کننــد(
ناامیــدی: معیــار ناامیــدی در بــازی ها مرتبط با احساســی 
اســت کــه بازیکــن برخــاف میــل خــود مجبــور اســت 
عملــی را انجــام دهــد یــا ندهــد. ایــن اتفــاق باعــث ایجــاد 
نوعــی عــذاب وجــدان و احســاس گنــاه در او مــی شــود.

ــرای  ــده ای ب ــد پدی ــا نبای ــه ای را تنه ــای رایان ــازی ه ب
ســرگرمی کــودکان و نوجوانــان دانســت، بلکــه ایــن بــازی 
ــای  ــام ه ــت نظ ــی در دس ــی مهم ــزار تبلیغات ــه اب ــا ب ه
سیاســی اســتکباری تبدیــل شــده اند کــه در واقــع اهداف 
سیاســی، فرهنــگ و نظامــی خــود را بــرای دســتیابی بــه 
ســلطه جهانــی و تشــکیل امپراتــوری صهیونیســتی خــود 
دنبــال مــی کننــد. بر اســاس گــزارش نشــریه بیــن المللی 
ــه طــور  ــکا ب ــش آمری ــازی« پنتاگــون و ارت ــات ب »مطالع
مســتقیم و غیرمســتقیم در تولیــد و توزیــع بــازی هــای 
رایانــه ای جنگــی و نظامــی دخالــت دارند. آنــان ماهرترین 
برنامــه نویــس را جــذب کــرده و تواناترین موتورهــای بازی 
را خریــده انــد و در مواقعــی کــه نتواننــد بــه شــکل دلخواه 
بــازی هــای رایانــه ای مــورد نظــر را تولیــد کننــد، ســایر 
ــه ایــن کار دعــوت  ــه ای را ب ــازی هــای رایان ســازندگان ب
مــی کننــد.در نهایــت بایــد گفــت بــازی هــای رایانــه ای، 
امــروزه بــه عنــوان ســاحی برنــده در جنگ هــای ترکیبی 
شــناختی ایــاالت متحــده آمریــکا  شــناخته شــده و نظــام 
ســلطه کــه تأثیــرات مخــرب فرهنــگ خــود را بــه طــور 
ــت بومــی و مذهبــی اســتوار  ــق نفــی هوی عمــده از طری
ســاخته بــا بکارگیــری بــازی هــای رایانــه ای تــاش مــی 
ــربازان  ــه س ــل ب ــازی را تبدی ــای مج ــران فض ــد کارب کن
ــود در  ــی خ ــات مذهب ــام و مبلغ ــاده نظ ــی، پی فرهنگ
کشــورهای اســامی نمــوده تــا بــه اهــداف شــوم خــود در 

تشــکیل امپراطــوری صهیونیســتی خــود دســت یابنــد.
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فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟
بازی های رایانه ای؛ ابزار تبلیغاتی 

ارتش ایاالت متحده آمریکا

آیت الله رئیسی رئیس جمهور گفت:

تصویب اعطای وام ۹۰ میلیون دالری به ایران 

در بانک جهانی برای مقابله با بیماری کرونا
ــذاری و  ــرمایه گ ــازمان س ــس س ــاد و رئی ــر اقتص ــاون وزی مع
ــران از تصویــب اعطــای وام  کمــک هــای اقتصــادی و فنــی ای
ــه ایــران در بانــک جهانــی بــرای مقابلــه  ۹۰ میلیــون دالری ب
ــی رژیــم  ــکا و الب ــا وجــود مخالفــت آمری ــا ب ــا بیمــاری کرون ب

ــر داد. ــتی خب صیهونیس
ــار  ــبکه اخب ــل از ش ــه نق ــارس ب ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
اقتصــادی و دارایــی ایران)شــادا(، فکــری معــاون وزیــر اقتصــاد 
ــادی و  ــای اقتص ــرمایه گذاری و کمک ه ــازمان س ــس س و رئی
ــا نادیــده گرفتــن تــاش  ــی ب ــران افــزود: بانــک جهان فنــی ای
آمریــکا و البــی صهیونیســتی بــا اعطــای وام بــه وزارت 
ــامی  ــوری اس ــکی جمه ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش

ــرد.  ــت ک ــران موافق ای
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن وام از پایین تریــن نــرخ ســود در 
مقایســه بــا ســایر فاینانس هــای بیــن المللــی برخــوردار اســت، 
اظهــار داشــت: تمامــی نیــاز هــای دارویــی و تجهیزاتــی وزارت 
ــازمان  ــط س ــا توس ــاری کرون ــا بیم ــه ب ــرای مقابل ــت ب بهداش
بهداشــت جهانــی خریــداری و بــه کشــورمان تحویــل می شــود 
ــه ایــن ترتیــب مشــکات نقــل و انتقــال بانکــی و تحریــم  و ب
هــا در ایــن خصــوص بــی اثــر خواهــد بود.دریافــت ایــن وام در 

آخریــن جلســه هیــات دولــت نیــز بــه تصویــب رســید.

با مدیران بانک های متخلف در پرداخت 
تسهیالت برخورد می شود

بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا، ســید احســان خانــدوزی روز )شــنبه( در حاشــیه بازدید 
ســرزده از بانک هــای دولتــی گفــت: ۲ هفتــه پیــش جلســه ای بــا مدیــران عامــل بانک هــای 

دولتــی برگــزار شــد و وزارت اقتصــاد مطالبــات و درخواســت هایی را عنــوان کــرد.
وی افــزود: در آن جلســه وعــده دادم کــه بنــای دولــت ســیزدهم بــر ایــن اســت که اگــر مصوبه 
و قاعــده ای تصویــب می شــود به طــور حتــم بایــد در عرصــه اجــرا و عمــل فعــاالن اقتصــادی، 
مــردم و خانوارهــا احســاس کننــد کــه ایــن اتفاق پیگیــری می شــود و وعــده دادیم کــه نظارت 

بــر مصوبــات را پیگیری خواهیــم کرد.
وزیــر اقتصــاد اظهــار داشــت: از مصوبه هــای اخیــر ایــن اســت کــه فعــاالن اقتصــادی حــق 
دارنــد نســخه ای از قراردادهــای بانکــی خــود را در اختیــار داشــته باشــند، همچنین نرخ ســود 

تســهیات پرداختــی و جرایــم و دیرکردهــا بــه وضــوح بایــد پیگیــری شــود.
وی ادامــه داد: در ایــن زمینــه ســامانه ای در وزارت اقتصــاد طراحــی شــده اســت و همــه اســتان 
هــا می تواننــد مــوارد را معرفــی کننــد. در روزهــای گذشــته مــواردی از تخلفــات عنــوان شــده 
اســت و بــا جدیــت بــا مدیــران شــعبی که تخلفــات آنهــا احــراز شــود برخــورد و اطاع رســانی 

ــود. می ش
ــه بازدیــد ســرزده خــود از دو بانــک دولتــی، گفــت: در بازدیــد امــروز  ــا اشــاره ب ــدوزی ب خان
بســیاری از مشــتریان راضــی بودنــد و در برخــی از مــوارد نیــز بی دقتی هایــی را شــاهد بودیم یا 

اینکــه مراجعه کننــدگان نســبت بــه حقــوق خــود مطلــع نبودنــد.
وی اضافه کــرد: مقــرر شــد پیگیری هــای الزم بــرای رفــع مســائل پیــش روی مشــتریان انجــام 
شــود تــا بانک هــا بیــش از گذشــته در خدمــت تولیــد و خانوارهــا قــرار گیرنــد تــا زحماتــی که 
در شــبکه بانکــی کشــیده می شــود منجــر بــه رشــد اقتصــادی و تســهیل تامیــن مالــی بــرای 

تولیدکنندگان شــود.

 

 شهرداری الله زارزایده آگهی م
 به پیما نکار واجد شرایط مزایدهرا از طریق  شورای اسالمی شهر الله زار مزرعه شهرداری   10با عنایت به صورتجلسه شماره شهرداری الله زار در نظر دارد 

به  وشرکت در مزایدهجهت دریافت اسناد به عمل می آید  دعوتمتقاضیان . لذا از کلیه به مدت یکسال زراعی به اجاره دهد  )فقط بومیان شهر الله زار(
 مراجعه نمایند. www.setadiran.irسامانه ستاد به آدرس 

بایستی به  ر مزایدهزئیات مربوط به قرارداد در اسناد مربوطه می باشد. سپرده شرکت دسایر اطالعات و جقبول پیشنهادات مختار است. هرداری در رد یاش
درصورتیکه برندگان اول تا سوم  باشد.   به نام شهرداری و یا بصورت ضمانت نامه بانکی معتبره الله زار حساب های ذیل نزد بانک ملی شعب هصورت واریز ب

 شد.  حاضر به انعقاد قرارداد نباشند، تضمین شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهدزایده م

پایه  مبلغ عنوان مورد اجاره شماره آگهی ردیف
 اجاره)ریال(

بلغ تضمین )ریال( م
 شرکت در مزایده

شماره حساب  برای 
واریز مبلغ ضمانت 

 نامه

  مدت اجاره

1 5000093108000001 
 

 یکسال زراعی 0106429178006 ریال 27.500.000 550.000.000 اجاره مزرعه شهرداری الله زار 

 (مزایدهسامانه ستاد) محل اسناد دریافت
  22/10/1400مورخ  8.00ساعت تا  مهلت

 سامانه ستاد محل تحویل پیشنهادها
 10/11/1400مورخ  19.00ساعت تا  مهلت

 (شهرداری الله زارسامانه ستاد ) محل بازگشایی پیشنهادها
 10، ساعت 11/11/1400مورخ  زمان



بزرگان آسمانی شهر من پیامک های شما

                                                  

      

10000100005588 شماره ارسال پیامک

شــهید محمــد حقگوئــی در ســال هــزار ســیصد و چهــل و هفــت در محلــه 
بهجــرد بردســیر بــه دنیــا آمــد. دوران ابتدائــی و راهنمائــی را در همیــن محلــه 
بــه مدرســه رفــت تــا اینکــه بخاطــر کمــک بــه آقــا حبیــب الــه کفاش دســت 
از تحصیــل کشــید تــا بیشــتر از پیش کمــک حال پــدر باشــد. در کنــار بنایی 
و کســب درآمــد حــال، از رســیدگی بــه مــادر هــم غفلــت نمــی کــرد و مثــل 

یــک دختــر بــرای کــم کــردن زحمــات مــادر، کارِ خونــه انجــام مــی داد. 
عضــو پایــگاه بســیج بــود و همــواره بــه مســجد امــام حســن عســکری)علیه 
الســام( رفــت و آمــد داشــت. در زمانــی کــه دشــمن بــه مرزهــای کشــورش 
هجــوم آورده و دیــن و نامــوس و کشــورش را تهدیــد مــی کــرد، در حالــی کــه 
دوران نوجوانــی را طــی مــی کــرد، بــرای رفتــن بــه جبهــه و مقابلــه با دشــمن 
پافشــاری مــی کــرد. امــا ســن کــم و مخالفــت اطرافیــان مانــع از حضــورش 
در میــدان نبــرد گردیــد؛ تــا اینکــه باخــره توانســت پــس از ســال هــا چشــم 
انتظــاری، در گــردان ۴۲۳ الحدیــد لشــکر ۴۱ ثــارالّل مشــغول خدمــت شــود. 
هفــده مــا در جبهــه در واحــد ادوات بــه فعالیــت پرداخــت و ســرانجام  در تاریخ 
67/۳/۱5 در ســرزمین شــلمچه بــه آرزوی خــود کــه شــهادت در راه خــدا بــود، 
دســت یافت.پیکــر مطهــرش پــس از تشــییع در گلزار شــهدای شــهر بردســیر 

بــه خــاک ســپرده شــد.
تمیــز بــود و آراســته. بــه لباس پوشــیدنش اهمیت مــی داد. شــب حتما حمام 
مــی کــرد. بــه بقیــه هــم بــرای رعایــت نظافــت و پاکیزگی ســفارش مــی کرد. 
تــو حیــاط مدرســه کــه بچــه ها اشــغال مــی ریختنــد، تذکــر مــی داد و گاهی 

خــودش زبالــه هــا رو جمــع مــی کرد.
بیشــتر، بنایــی مــی کــرد. کاری کــه بــه عهــده ش بــود،  صاحــب کار حضــور 
داشــت یــا نداشــت، بــه خوبــی انجــام مــی داد. بــه مــن هــم ایــن ســفارش رو 
داشــت. تــا مــی شــد کار رو بهتــر از اونچه ســفارش شــده بــود، تحویل مــی داد. 
اگــه خــوب هــم از کار در نمــی آمــد ناراحــت می شــد. تقریبــا بیــش از نیمی از 

حقوقــش رو هــم تحویل خونــواده مــی داد.        
                                                   راوی: آقای حمید رباطی)خواهرزاده شهید(

یــک روســری از رو طنــاب بــر مــی داشــت، بهمون نشــون مــی داد چطــور باید 
روســری بپوشــیم کــه حجابمــون رعایــت بشــه. وقتــی موهای مــادر از گوشــه 

روســری مــی آمــد بیــرون، مــی گفــت: مــادر! موهاتو بپوشــون.
ظهــر کــه مــی رســید خونه، مــی رفت ســر قنات وضــو می گرفــت. مــادر ازش 
مــی خواســت ناهــار بخــوره، امــا محمد می گفــت: اول میرم مســجد نمــاز می 

خونــم، بعد میــام خونه.   راوی: خانم معصومه انصاری)همســربرادر شــهید(
بابــا بنــدر عبــاس خدمــت مــی کــرد و عمــو محمــد اهــواز. بــا توجه بــه اینکه 
عمــو فرزنــد کوچــک خونــه بــود تــاش صــورت گرفــت تــا محــل خدمــت دو 
بــرادر جابجــا بشــه. امــا عمــو بخاطــر عاقه ای کــه به جبهه و شــهادت داشــت 
قبــول نکــرد و علــی رغــم درســت شــدن کار انتقالــی، راضی بــه عقب آمــدن از 
مناطــق عملیاتــی نشــد.           راوی: آقــای محمــد حقگوئی)برادرزاده شــهید( 
رابطــه ش بــا تمــام اقــوام خــوب بــود و بهشــون ســر مــی زد. متواضعانــه رفتار 
مــی کــرد و اگــر بحــث و دعوایــی رخ مــی داد، ســکوت مــی کــرد؛ بــا ایــن حال 

از زمانــی کــه جبهــه رفتــه بــود، اخاقــش بهتــر شــده بود
                                                        راوی: آقای حسین حقگوئی)برادر شهید(

به خواهر بزرگشون که تک دختر خونه بود، احترام ویژه می گذاشت.
  هــر موقــع از جبهــه زنــگ مــی زد، دلــداری مــی داد: خواهــر: نگــران نبــاش 
مــن خوبم.ســفارش مــی کــرد: اگــه مــن شــهید شــدم، جیــغ و فریــاد نکنیــد، 
حواســتون بــه محــرم و نامحــرم باشــه.  راوی: خانم معصومــه حقگوئی)خواهر شــهید(
وقتــی حــرف از شــهادت مــی زد، مــادر مــی گفــت: نگــو ننــه، مــن ناراحــت 
میشــم. محمــد هــم دلداریــش مــی داد و مــی گفــت: نه مــادر باید خوشــحال 

باشــی، مثــل مــن چنــد تــا پســر دیگــه هــم داری...
                                           راوی: خانم معصومه انصاری)همسر برادر شهید(

ســفر آخــر از همــه حالیــت طلبیــد. نامــه هایی کــه از جبهــه می فرســتاد رو 
زیــر فــرش گذاشــته بــودن. همــه رو جمــع کــرد و یکجــا تــوی باغچــه آتیــش 
زد.آقــام گفــت: چــرا اینــکار مــی کنــی؟ گفــت: ایــن دفعه کــه من برم، شــهید 
میشــم، نمــی خــوام مــادر بــا خونــدن ایــن نامــه هــا اذیــت بشــه، مــی خــوام 
یــادگاری ازم نداشــته باشــه.     راوی: خانــم زهــرا رنجبر)همســر بــرادر شــهید(

آخریــن ســفری کــه اومــد مرخصــی، بــا دوســتاش آمــدن گلــزار شــهدا. ســر 
مــزار بــرادرم حســن نشســته بودیــم. بعــد از خوندن فاتحه، اشــک مــی ریخت 
و بــا خــودش صحبــت مــی کــرد. ســنگ کوچکــی کــه تــو دســتش بــود رو 
پــرت کــرد. ســنگ حــدود یــک متر پاییــن تــر از مزار حســن بــه زمیــن افتاد. 
گفــت: حســن جــان! اگــه پیــش خــدا آبرویــی داری، کاری کــن منــم بیــام 
پیشــت. مدتــی بعــد، همــون جا کــه اشــاره کــرده بــود، به خاک ســپرده شــد.

                                          راوی: آقای علی بهرامی فرد)درکی علی آبادی(

شهید  معظم  محمد حقگویی  

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

قیام ۱۹ دی مردم قم منشاء پیروزی انقالب اسالمی شد

اشعار فراق انتظار 
نگاه رحمتت بر ماست، می دانم که می آیی

ز اشک دوستان پیداست، می دانم که می آیی

گذشته چارده قرن و هنوز ای یوسف زهرا

تو تنها و علی تنهاست می دانم که می آیی

به گوش شیعه از پشِت در آتش زده گویی

صدای ناله ی زهراست می دانم که می آیی

به یاد کربال، کرب و بال شد عامل امکان

زمان، هر روز عاشوراست، می دانم که می آیی

هنوز آیات قرآن از لب جّدت به نوک نی

به گوش زینب کرباست، می دانم که می آیی

به یاد آب آب تشنگان، چشم محبانت

ز اشک و خون دل دریاست، می دانم که می آیی

هنوز آن زخم پیکانی که بر چشم عمویت خورد

به چشم خون فشان ماست می دانم که می آیی

متاشای خیالیِّ رس اصغر به نوک نی

رشار آتش دل هاست می دانم که می آیی

به خون پاک مظلوماِن عامل می خورم سوگند

که مهدی مصلح دنیاست می دانم که می آیی

اگرچه غایبی »میثم« به چشم خویش می بیند

لوای دولتت برپاست می دانم که می آیی

اشعار از: غالمرضا پرهیزگار ) میثم(

ــام  ــد: قی ــاب اســامی فرمودن ــم انق ــر معظ رهب
مــردم قــم در ۱۹ دی منشــاء حرکت سلســله واری 
شــد کــه بــه پیــروزی انقــاب اســامی انجامیــد.

بــه گــزارش ایرنــا،  حضرت آیــت الل خامنــه ای روز 
ــم کــه  ــا مــردم ق ــری ب ــدار تصوی یکشــنبه در دی
ــام ۱۹ دی انجــام شــد،   ــه مناســبت ســالروز قی ب
ــم  ــه مه ــاره حادث ــروز درب ــت ام ــد: صحب فرمودن
ــی از  ــت . بعض ــاه  ۱۳56 اس ــی ۱۹ دی م و تاریخ
حــوادث تاریخــی کــه دارای مضمون هــای عمیــق 
هســتند و پیام هــای بلنــدی را به مردم نســل های 
بعــد مــی رســانند، باید زنــده بماننــد و دربــاره اینها 
بایــد بحــث و صحبت شــود و نبایــد بگذاریــم غبار 
فراموشــی روی ایــن حــوادث بــزرگ بنشــیند کــه 

حادثــه ۱۹ دی از ایــن قبیــل اســت. 
ــی  ــه ۱۹ دی را وقت ــه حادث ــد: البت  ایشــان افزودن
بحــث مــی کنیــم در واقــع ایــن حادثــه و 
دنباله هــای ایــن حادثــه. ایــن حادثــه منشــا یــک 
حرکــت سلســله واری شــد کــه همــان حرکت هم 
بــه پیــروزی انقــاب انجامیــد. بنابرایــن نــگاه صرفا 
بــه یــک حادثــه محــدود و یکی یــا دو روز نیســت. 
ــک تحــول  ــوان سرمنشــاء ی ــه عن ــه ب ــن حادث ای

بزرگــی اســت.
 رهبــر انقــاب اســامی فرمودنــد: ایــن حادثــه و 
دنباله هــای آن نشــانه عمــق دینــی مــردم اســت. 
ایــن نکتــه را مــا روی آن تاکیــد می کنیــم جــزو 
واضحــات و بینــات انقــاب اســت منتهــا تبلیغات 
کســانی کــه کینــه انقــاب همچنــان در دل آنهــا 
اســت، بتدریــج منجــر بــه ایــن می شــود کــه حتی 

بینــات انقــاب هــم مــورد تردیــد قــرار بگیــرد.
 ایشــان در بخــش دیگــری از بیاناتشــان فرمونــد: 
یــک شــخص و آدم بــا نفــوذ ممکــن اســت بتوانــد 
ــرک  ــه تح ــی وادار ب ــردم را در جای ــدادی از م تع
بکنــد، لکــن حرکــت عظیــم مــردم و تــکان دادن 
ــوس عظیــم فقــط  ــه مــوج درآوردن ایــن اقیان و ب
کار عالــم دینــی و مرجــع روحانــی اســت و از اینجا 
می شــود راز دشــمنی قدرت هــای مســتکبر عالــم 
ــن  ــا دی ــای سیاســی، ب ــن، علم ــای دی ــا علم را ب
سیاســی فقــه سیاســی و عالم سیاســی فهمید که 
چــرا دشــمن هســتند.چون حضــور اینهــا حضــور 
ضــد اســتکباری و ضــد اســتعماری اســت و ایــن 

قضایــای بــزرگ را بــه وجــود آوردنــد.
 حضــرت آیــت الل خامنــه ای خاطرنشــان کردنــد: 
اینهــا می داننــد لــذا بــا عالــم سیاســی و بــا مرجــع 
ــن  ــا دی ــی، ب ــه سیاس ــا فق ــد، ب ــی مخالفن دین
سیاســی، اســام سیاســی صریحــا می گوینــد کــه 
مخالفنــد و ایــن حقیقتــی اســت کــه بایــد توجــه 
داشــت و دشــمنی و کینــه ورزی عمیــق آمریــکا با 
نظــام جمهــوری اســامی ایــران هــم از همیــن جا 

فهمیــده مــی شــود.
مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد: نظــام جمهــوری 
اســامی مظهــر اعتقــاد دینــی مــردم و ناشــی از 
نــگاه انقابــی برخاســته از دیــن بــه مســائل جاری 
جهــان و کشــور اســت. از ایــن جهت راس اســتکبار 
ــا جمهــوری اســامی مخالــف  کــه آمریکاســت ب

اســت. اینکــه بعضی هــا می گوینــد چرا شــما بــا آمریکا 
مخالــف هســتید و می گوییــد مــرگ بــر آمریــکا اینهــا 
بــه نظــر مــا ظاهربینانــه و ســطحی نگری اســت. عمق 
قضیــه ایــن اســت که طبیعــت اســتکبار بــا پدیــده ای 
مثــل جمهــوری اســامی کــه همــه چیــز آن از دیــن 
اســت مربــوط به تفســیر علمــای دیــن اســت، که یک 

حرکــت دینــی اســت، مخالفنــد.
ایشــان در ادامــه گفتنــد: شــخصیتهای دینــی غالبــاً 
دارای عقانیــت بــاال هســتند. نمونــه اش شــخص امام 
بزرگــوار کــه اوج غیــرت دینــی بــود. واقعــاً هیــچ کــس 
را مــا ندیدیــم و نشــناختیم کــه از لحاظ غیرت نســبت 
بــه دیــن و فرهنــگ دینــی و زندگــی دینــی و ســبک 
زندگــی دینــی و احــکام دینی مثل امــام بزرگوار باشــد 
در عیــن حــال در اوج عقانیــت بــود، خردمنــد، عاقل و 

ــمند بود. دانش
 حضــرت  آیــت الل خامنــه ای گفتنــد: خــوب اســت در 
این مناســبت یــاد کنم از فقیــه و فیلســوف معاصرمان 
مرحــوم آیــت الل مصبــاح یزدی کــه ایشــان هم همین 
ــته  ــاگرد شایس ــاً ش ــم انصاف ــان ه ــد. ایش ــور بودن ج
امــام بــود و هــم در غیــرت دینــی در اوج بــود هــم در 
عقانیــت یک فیلســوف بــه معنــای واقعی کلمــه بود.

 محاسبه غلط آمریکایی ها ادامه دارد
ــبه  ــد: محاس ــاب اســامی فرمودن ــم انق ــر معظ رهب
غلــط آمریــکا در دســتگاه محاسباتی شــان ادامــه دارد. 
االن هــم همیــن جــور اســت. االن هــم دربــاره مســائل 
گوناگــون یــک محاســبه ای می کنند. نمونــه اش همین 
مســئله تازه باقیمانده شــهادت شــهید عزیزمان شهید 
ســلیمانی اســت. چــی فکــر می کردنــد چــی شــد. آنها 
ــردن شــهید ســلیمانی  ــا از بیــن ب ــد ب فکــر می کردن
ــود  نهضــت و حرکــت عظیمــی کــه او نماینــده اش ب
نمــودارش بــود و نمــادش بــود ایــن خامــوش خواهــد 
شــد. می بینیــد کــه بیشــتر شــده اســت.  امســال در 
ســالگرد دوم شــهادت شــهید ســلیمانی ایــن حرکــت 
عظیــم، ایــن کار کــی بــود دســت کــی بــود ایــن را کی 
ــا  ــردم م ــن ک ــن کار را م ــه ای ــد ک ــا کن ــد ادع می توان
کردیــم جــز کار قــدرت الهــی و دســت قــدرت الهــی 
نبــود در ایــران و در کشــورهای غیــر از خــارج از ایــران.
ــری از  ــش دیگ ــه ای در بخ ــت الل خامن ــرت آی حض
بیاناتشــان گفتنــد: یکــی از کارهایی که امروز به شــدت 
در برنامــه ریزی های دشــمنان انقاب و دشــمنان نظام 
ــارت اســت از  ــوری اســامی مطــرح اســت، عب جمه
 حساســیت زدایی نســبت بــه اصــول و بینــات و مبانــی 
ــه مســائل اساســی انقــاب  انقــاب. مــردم نســبت ب
حساســند و کســی تعرضــی به ایــن مبانی کنــد، مردم 

ــد. ــع می گیرن موض
ــه  ــن حساســیت را ب ــد ای ــد: می خواهن  ایشــان گفتن
تدریــج کــم کننــد ایــن هــم بــاز از راه همیــن تبلیغات 
وســیعی اســت در فضــای مجــازی در رســانه های 
جمعــی بیگانــه بــه انحــاء مختلــف انجــام می گیــرد. 
گاهــی آدم هایــی کــه خیلــی ارزشــی هــم ندارند-نــه 
حرفشــان و نــه فکرشــان - آنهــا را برجســته می کنند و 
افــراد کــم مایــه و پــر مدعــا هســتند که همیــن مبانی 

ــد. ــر ســوال می برن انقــاب و اصــول انقــاب را زی
حضــور دولتمــردان در میــان مردم موثر اســت 

و بایــد ادامــه یابد
حضــرت آیــت الل خامنــه ای بــا تاکید بــر مردمــی بودن 
دولــت گفتنــد: بحمــدالل دولتــی کــه امــروز بــر ســر کار 
اســت ارتباطــات خوبــی بــا مــردم دارد، بــه میــان مــردم 
مــی رود، ایــن حرکــت مردمــی و ایــن گرایــش مردمــی 
محســوس اســت. ایــن حرکــت بایــد ادامــه پیــدا کنــد. 
برخــی ایــن حرکــت را زیــر ســوال می برنــد نبایــد بــه 
ایــن ســخنان اعتنــا کــرد. حضــور در میــان مــردم ولــو 
اینکه برای دولتمردان خســته کننده باشــد و کار آســانی 
نیســت امــا بســیار موثــر اســت و بایــد ادامــه پیــدا کنــد.
 مقــام معظــم رهبــری افزودنــد: وعده هایــی که بــه مردم 
داده می شــود بایــد در موعــد خــود عمــل شــود و مــردم 
بداننــد کــه دولــت جــدی اســت و آنجایــی کــه عمــل به 
وعده هــا امکانپذیــر نیســت بــرای مــردم توضیــح دهیــم 
ــه  ــت ب ــده اس ــا داده ش ــن وعده ه ــه ای ــی ک ــه مردم ب

صــورت صریــح و واضــح توضیــح دهیــم.
از  راکــه  کردنــد: شــیوه هایی  ایشــان خاطرنشــان 
ــرای کار در  ســوی مــردم صاحبنظــران و متخصصــان ب
بخش هــای مختلــف بیــان می شــود را مــورد توجــه قــرار 
دهیــد و ســاز و کاری را در پیــش بگیریــد کــه بتوانیــد از 

ایــن نظــرات اســتفاده کنیــد.
 حضــرت  آیت الل خامنــه ای افزودند: مــردم را در تصمیم 
ســازی های دســتگاه ها شــریک کنیــد و ســازو کارهایــی 
بــرای اســتفاده از ظرفیت هــای مردمــی تدویــن کنیــد. 
کســانی هســتند کــه حاضرنــد بــه دولــت بــرای کارهــا 
کمــک کننــد بایــد ســاز و کار اتصــال کمــک مردمــی به 

ایــن بخش هــا اندیشــیده شــود.
در مقابل حساسیت زدایی باید ایستاد

 رهبــر معظــم انقــاب اســامی یادآورشــدند: مقابــل این 
حساســیت زدایی بایــد ایســتاد. اهــل فکــر، اهــل قلــم، 
اهــل بیــان، اهل فعالیــت های گوناگــون اجتماعــی، اهل 
فعالیــت در فضــای مجــازی، کســانی کــه می تواننــد و 
دستشــان در ایــن زمینــه بــاز اســت مســئولیت دارنــد و 
نگذارنــد دشــمنان بــه تدریــج ایــن حساســیت و حمیت 

مردمــی را کمرنــگ کننــد.
 حضرت آیــت الل خامنــه ای تاکیــد کردنــد: ایــن را هــم 
ضمنــا بدانیــم کــه تصــور اینکه ایــن اصــول برای مــردم، 
ــده ســودمند نیســت، تصــور  ــرای آین ــرای کشــور و ب ب
بســیار غلــط، خــاف واقــع و بی انصافــی محــض اســت. 
مــا در کشــورمان در ایــن چهــل و ســه ســال هرجایی که 
پیشــرفتی داشــتیم و حرکت موفقی داشــتیم و دست باز 
داشــتیم آنجایــی بوده اســت کــه افــراد انقابی بــا روحیه 
و مجاهــدت فعــال شــده وارد میــدان شــدند کار کردند و 

ــش رفتیم. پی

*باســام بــه شــهردار عزیــز لطفــا وســط کوچه 
ادیــب همــون کوچــه بهزیســتی قدیــم ترمیــم 
ــاج  ــه هســت. وســطاش احتی ــا چال ــد دوت کنی
بــه ســرعت گیــر هــم داره خــودم شــاهد چنــد 

تصــادف بخاطــر ســرعت زیــاد بــودم
۹۳6۳----۲۳                                               

*باســام پدیــده قرن حاضــر در جهان بشــریت 
حــاج قاســم ایــن ســردارجان برکف بــودو هرچه 
زمــان میگــذرد ابعاد زیبایــی از چهره زیبــای وی 
هویــدا میشــود و درواقــع انســانی کامــل درهمه 
ابعــاد بــود و در نــزد ازاد اندیشــان وعقــای جهان 
و درهمــه ادیــان بجزصهیونیســتها به نیکــی و با 
شــجاعت وشــهامت و صــدق گفتــار و عمــل یاد  
میشــودامیدوارم کــه مســئولین تــاش کننــد 
چندتــا ازصفــات وی را درخودشــان رشــد بدهند 
تــا جامعــه رو بــه تعالــی و رشــد درهمــه زمینــه 
هــا حرکــت کنــد و الگــوی واقعی نظام اســامی 

بــه جهــان معرفــی شــود           ۱6----۹۲۲8
دربلــوار  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  *ســام 
ــه  ــع شــده  و درهفت کشاورزمدرســه الزهــرا واق
ــل  ــه دلی ــی رخ داد احتماالب ــم تصادف ــل ه قب
عــدم ایجــاد پیــاده رو هســته کــه دانش امــوزان 
وعابــران پیــاده بایــد از کناره خیابــان عبور کنند 
لطفــا اقــدام کنیــد                 0۴---۹۱۳۴

*درفضــا ی مجــازی مطلبــی برتفــاوت حقــوق 
کارگــران در فــوالد بردســیر بــا ســیرجان طــرح 
ــری  ــط موضــوع را پیگی شــده مســئولین ذیرب
کننــد وکــم وکیــف موضــوع اطــاع رســانی و 
ــد                 ۹۹----۹۱۲5 ــبهه کنن ــع ش رف

*چندیــن ســال طــرح فاضــاب زرنــد توســط 
ــه هــم  ــد خــورده ک ــان کلی ــد ایرانی ــوالد زرن ف
ابهــای ســطحی شــهر جمــع میشــوند و درزمان 
بارندگــی هم ابهــای بــه کانالها هدایت میشــوند 
و مشــکل ابگرفتگــی بــه حداقل میرســد چــرا با 
اینکه بردســیر ۳ فوالد د اردکســی پیگیر نیست 
لذا شــورای شــهر و شــهردار و فرمانداری و ســایر 
دســت انــدرکاران تــاش کننــد طــرح فاضــاب 
شهربردســیر عملی شــود تــا وقتی کــه بارندگی 
ــرما  ــهرداری درس ــای ش ــام نیروه ــود تم میش
بدنبال هدایت ســیابها هســتند و کار با مشقتی 
انجــام مــی دهنــد چرا هیچکــس مطالبــه گری 
ــدارد                                      ۴۱----۹۳85 ن
*ســام کوچــه تاالرگلهــا جنــب بهــداری قدیم 
کــه چندمتــری تعریــض داشــته نیــاز فــوری به 
ترمیــم واســفالت دارد چــون ایــن کوچــه عبــو ر 
ومــرور زیــادی بخاطــر تــاالر داردلطفــا شــهردار 
پرتــاش  و کوشــا اقدام نماینــد     ۹0----۹۱۳۳

*هشــداربه همشــهریان وهــم وطنــان ،بردســیر 
در وضعیــت قرمزقــرار گرفــت ایــن یعنــی ســاده 
ــا در شهرســتان  ــگاری و شــیوع مجــدد کرون ان
اســت لطفــا برای حفــظ خــود و خانــواده هایتان 
ــت دســتورات بهداشــتی و زدن ماســک را رعای
 کنید                                         78----۹۱۳۲
*گرانــی همچنــان بیــداد میکنــد دیــروز 
مغــازه همســایه مــا گفــت قنــد وشــکر و 
حبوبــات از دیــروز گرانترشــد بــدون دلیــل                                                                                                                                             

۱۹----۹۱۳6                                  
*ســام اخیرا در بعضی مراســمات وســخنرانیها 
نماینــدگان مــردم درمجلــس شــورای اســامی 
ــا ملــت مــی نامنــد عصــاره  را عصــاره مــردم ی
ــدۀ  ــای شــیره وافشــره وچکی ــه معن ــت ب درلغ
هرچیــز فشرده شــده ای  را مــی گوینــد و ایــن 
ــردم نیســت  ــت وم ــرای مل ــردی ب ــه کارب کلم
ــا اســتفاده نشــود باســپاس ۹۱68----۲۳ لطف

تماس ها و پیامک های جعلی قرعه کشی ها یکی از روش های فریب افراد

فریــدون فعالــی در جلســه هماهنگــی پنــج شــهر نامزد ثبــت ملی صنایع دســتی 
اســتان کرمــان بیــان کــرد: هم اکنــون 70 هــزار نفــر در حــوزه صنایع دســتی و 

72 هــزار نفــر در حــوزه فــرش دســت بافــت اشــتغال دارنــد.
مدیــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی اســتان کرمــان از 
صــادرات دو میلیــون دالری صنایع دســتی ایــن اســتان خبــر داد و گفــت: بیشــتر 
ایــن صــادرات بــه صــورت چمدانــی و یــا از گمــرکات ســایر اســتان های کشــور 

انجــام مــی شــود.
وی بــا بیــان اینکــه یــک چهــارم صــادرات حــوزه صنایع دســتی اســتان کرمــان 
را ســنگ های قیمتــی و نیمه قیمتــی شهرســتان شــهربابک تشــکیل می دهــد 
ــادرات  ــی در ص ــل توجه ــهم قاب ــز س ــم نی ــت بافته های گلی ــرد: دس ــار ک اظه

ــد. صنایع دســتی اســتان دارن
فعالــی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه گرایش جوانــان به ســمت آمــوزش و ترویج 
ــت  ــن صنع ــدون شــک ای ــرد: ب ــان ک ــه اســت بی ــش یافت صنایع دســتی افزای

می توانــد فضــای کســب و کار اســتان کرمــان را رونــق دهــد.
وی بــا تاکیــد براینکــه ثبــت هــر شــهر بــه عنــوان شــهر ملــی صنایع دســتی 
ســبب معرفــی و رونــق هنــر شــاخص آن شــهر و منطقــه می شــود عنــوان کرد: 
بــرای یــک ســال پنج شــهر از اســتان کرمــان نامزد ثبت در فهرســت شــهرهای 

ملــی صنایع دســتی ایــران شــده اند و بایــد از ایــن فرصــت اســتفاده کــرد.
فعالــی خواهــان همــکاری مســئوالن محلــی بــه ویــژه شــهرداران شــهرهای 
نامــزد ثبــت ملــی صنایع دســتی شــد و افــزود: بایــد فضــای ایــن قبیــل شــهرها 
بــه المان هــا و نمادهــای صنایع دســتی آراســته و معابــری بــه نــام رشــته های 

صنایع دســتی شــاخص آن منطقــه نامگــذاری شــوند.

بیانات رهرب معظم انقالب اسالمی در دیدار تصویری با مردم قم به مناسبت سالروز قیام ۱۹ دی:

صادرات دو میلیون دالری صنایع دستی استان کرمان

توزیع نان رایگان  بیاد و عشق و عالقه به حاج قاسم 
بمناســبت ایــام فاطمیــه وشــهادت یگانــه دختــر نبی اکــرم صلــوات الل علیهما 
و  تقــارن ایــن ایام با ســالگرد ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی دو نانوایی 
دربردســیر بــه پخــت نــان و توزیــع رایــگان بــه عشــق و عاقــه بــه حــاج قاســم 
اقــدام کردنــد کــه امــام جمعــه ضمــن بازدیــد از زحمــات نانوایــان بخاطــر ایــن 

کارخداپســندانه تقدیــر نمود 

ــت:  ــان گف ــتان کرم ــا اس ــس فت ــس پلی رئی
طریــق  از  تلفنــی  تماس هــای  برقــراری 
ــک ،از  ــال پیام ــی و ارس ــبکه های اجتماع ش
مهم تریــن روش هــا بــرای ترغیــب کاربــران به 
انجام خواســته مــورد نظــر کاهبرداران اســت.

ــادگار  ــن ی ــرهنگ امی ــا؛ س ــزارش برن ــه گ ب
نــژاد در ایــن خصــوص اظهــار داشــت: همــواره 
مجرمــان ســایبری بــا اســتفاده از ترفند هــای 
خــاص ســعی دارنــد طعمه هــای خــود را 
انتخــاب و بــا جلــب اعتمــاد قربانیــان از آن هــا 

کاهبــرداری کننــد.
ــی از  ــای تلفن ــراری تماس ه ــت: برق وی گف
طریــق شــبکه های اجتماعــی، ارســال پیامک 
و... از مهم تریــن روش هــا بــرای ترغیــب کاربران 
ــه انجــام خواســته موردنظــر اســت، گاهــی  ب
اوقــات ایــن تماس هــا و پیامک هــا بــه عنــوان 
برنامه هــای مطــرح رادیویــی و تلویزیونــی و یــا 
ــرد. اپراتور هــای تلفــن همــراه صــورت می گی

 ســرهنگ یــادگار نــژاد در خصــوص ایــن نــوع 
ــن تماس هــا  ــر ای از کاهبــرداری گفــت:  اکث
و پیامک هــا جعلــی بــوده و تنهــا بــرای 
ــه  ــداف مجرمان ــری اه ــرداری و پیگی کاهب

طراحی شــده اند.
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب ــام انتظام ــن مق  ای
سوءاســتفاده از اعتمــاد شــاکی نقطه اشــتراک 
ــای  ــایبری و پرونده ه ــم س ــیاری از جرائ بس
تشکیل شــده اســت تصریــح کــرد: پــس 
شــهروندان بایــد بیشــتر مراقب بــوده و مــوارد 
ایمنــی به ظاهــر کوچــک را جدی گرفتــه و به 

هرکســی اعتمــاد نکننــد.
ــران  ــی از کارب ــات برخ ــی اوق ــزود: گاه وی اف
ــد،  ــرکت نکرده ان ــه ش ــی هایی ک در قرعه کش
برنــده می شــوند؛ پــس هم وطنــان عزیــز قبــل 
ــتفاده های  ــورد سوءاس ــر کار در م ــام ه از انج
احتمالــی آن کمــی دقیــق و حســاس باشــند.

رئیــس پلیــس فتــا اســتان کرمــان بــه 

ــده  ــورت برن ــرد: در ص ــه ک ــان توصی هموطن
وجــه  واریــز  و  قرعه کشــی ها  در  شــدن 
به حســاب شــان، تنهــا کافــی اســت شــماره 
ــار  ــود را در اختی ــاب خ ــا شماره حس کارت ی
فــرد واریــز کننــده قــرار داده و نیــازی بــه اعام 
ــای  ــل رمز ه ــی از قبی ــات بانک ــایر اطاع س

ــور نیســت. عب

تصویب اختصاص 6۱5 میلیارد ریال تسهیالت 
به تأسیسات گردشگری استان کرمان

معــاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگــی، 
از  کشــور  صنایع دســتی  و  گردشــگری 
ــال  ــارد ری ــاص 6۱5 میلی ــب اختص تصوی
تســهیات به ۴5 پــروژه گردشــگری در این 

اســتان خبــر داد.
 علــی اصغــر شــالبافیان در حاشــیه بازدیــد 
از پــروژه هــای ســرمایه گذاری صنعــت 
گردشــگری شهرســتان رفســنجان بــا بیان 
ــروژه در  ــان ۱5۲ پ ــتان کرم ــه در اس اینک
حــوزه تاسیســات گردشــگری در حــال 
ســاخت اســت بیــان کــرد: ایــن تســهیات 
از طریــق بانک هــای عامــل در اختیــار 
گردشــگری  پروژه هــای  ســرمایه گذاران 

قــرار می گیــرد.
معــاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دســتی افــزود: حجــم 
ریالــی ایــن ســرمایه گذاری هــا بــه ۲۱ هــزار 

میلیــارد ریــال می رســد.
وی بــا تاکیــد براینکه اســتان کرمــان جزو 
ــه  ــی گردشــگری کشــور ب مقاصــد  اصل
شــمار مــی رود افزود: بــا بهره بــرداری از این 
حجم سرمایه گذاری بســیاری از مشکات 
موجــود در حــوزه زیرســاخت های صنعت 

گردشــگری منطقــه مرتفــع می شــود.
ــهید  ــردار ش ــزار س ــه م ــان اینک ــا بی او ب
حاج قاســم ســلیمانی در شــهر کرمان قرار 
دارد بیــان کــرد: این شــهر در حــال تبدیل 
شــدن بــه یکی از شــهرهای زیارتی کشــور 
اســت که نیــاز به توســعه زیرســاخت های 
آن در حوزه هــای مختلــف بــه ویــژه 
ــالبافیان  ــوس است.ش ــگری محس گردش
خاطرنشــان کرد: توســعه زیرســاخت های 
گردشــگری اســتان کرمــان در دســتور کار 

ــرار دارد. ــی ق وزارت میراث فرهنگ


