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عقالنیت جزء جداناشدنی انقالب به شمار می رود و 
امروز بیش از گذشته به عقالنیت انقالبی نیاز داریم، 
عقالنیت همراه دو مفهوم عدالت ومعنویت اساس وپایه 
مکتب ونهضت امام خمینی بوده است و انقالب براساس 
عقالنیت شکل گرفته و برای اداره امور جامعه وحرکت 
بسوی اهد اف مطلوب وآرمانها ی انقالب از اهمیت و 

جایگاه خاصی برخورداراست
عقالنیت انقالبی یعنی بایدها و نباید هایی را در کار 
فرهنگی یا هر بخش دیگر با محوریت انقالب به  کار 
ببندیم و بایدها و نبایدهایی که فرد را از افتادن به دام 
اشتباه باز می دارد و او را به سوی کار فرهنگی تمیز 

سوق می دهد.
کار  درست،  مطالعۀ  با  که  است  انقالبی  عقالنیت 
کارشناسی شده،  و آینده نگری و توجه به همه ابعاد 
موضوع  تصمیم گیری می کند و به نتیجه مطلوب می 
رسد  برخالف این ها حزب بازی، گرفتار ماندن در بند 
توهم، بی هنری، سازش  کاری با دشمن و تحجر است 
که مانع رسیدن به اهداف مطلوب می شود و منطق 
سازش را برای رسیدن به آرمانهای انقالبی پیشنهاد می 
دهند و می خواهند از این طریق به قله مطلوب اهداف 

دست یابند که امکانش بعید است
لذا بدون عقالنیت انقالبی نه تنها آن هسته فرهنگی دچار 
اختالل خواهد شد بلکه به انقالب نیز خدشه ای جبران 
ناپذیروارد خواهد ساخت.وعقالنیت انقالبی گری و شیوه 
و اصول آن، شیوه چالش با زورگویان و مستکبران است 
بنابراین هر اقدام وتصمیمی که برمبنای عقالنیت انقالبی 
باشد گرچه میانه روی باشد  )پرهیز از افراط و تفریط( 
وبرآمده از عقالنیت باشد نتیجه مطلوب خواهد داشت 
و بسیار ی ازرفتارهای فردی واجتماعی چنانچه از این 
روحیه عقالنیت انقالبی برخوردار باشد  دچارضعف 

وسستی و غفلت نمی شود 
با طرح این سئوال که ایا حضرت ابراهیم فرزندش را به 
قربانگاه برد با عقالنیت سازگاری داشت که اقدام  نمود 
وقطعا  نمی دانست که قربانی عملی نمیشود معرفتی 
که حضرت ابراهیم از حق تعالی داشت همین عین 
عقالنیت است. اگر امر خدا نبودوی این کار را نمی کرد 
این آگاهی حضرت ابراهیم به این نکته بود که امر خدا 
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                                                    قائم مقام وزیر صمت گفت:

حداکثر قیمت مصرف کننده 30 
درصد بیش از قیمت تولید 

                                                        رسپرست معاونت سیاسی استاندار کرمان:

برنامه های دهه فجر با هدف مقابله با 
جنگ ادراکی تهیه شود

                            معاون رئیس جمهورو رئیس سازمان انرژی امتی:

اقتصاد هسته ای ارزش افزوده 
باالیی دارد

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت :

نظام پرداخت حقوق باید فوری و بر 
مبنای عدالت اصالح شود/ قاطعانه 

مانع افزایش قیمت کاالها شوید

ــط  ــل از رواب ــه نق ــه ب ــری معدن نام ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
عمومــی و امــور بیــن الملل شــرکت ســنگ آهــن گهرزمین، 
اســماعیل کروشــاوی، معاونــت توســعه شــرکت ســنگ آهن 
گهرزمیــن بــا اشــاره به طــرح های توســعه ای شــرکت گفت: 
شــرکت گهــر زمیــن مدتهاســت در مــورد نحــوه تعییــن یک 
اســتراکچر توســعه کار کــرد. تا در کنــار این شــعار، گهرزمین 
بــه یــک شــرکت معدنــی و صنعتــی تبدیــل شــود و عــالوه 
بــر تهیــه مــواد معدنــی و تبدیــل آن بــه گندلــه و کنســانتره 
یــک قــدم فراتــر رفتــه و بتوانــد از ســنگ تــا آهــن فــرآوری 

ــته باشد. داش
وی افــزود: بــر اســاس ایــن اهــداف  ســاختار مناســبی تعریف 
ــا  ــه ب ــر از ســیرجان ک ــه وســیع ت ــک منطق ــا در ی شــد. م
ترافیــک صنعتــی و جمعیتی، چالشــهای اجتماعی و مســائل 
ــرم  ــه ن ــت و پنج ــکن دس ــی، مس ــائل گران ــکونت، مس س
مــی کنــد؛ وارد عمــل شــدیم. بــر ایــن اســاس ســه منطقــه  
ســیرجان، بندرعباس و بردســیر برای توســعه کاندیدا شــدند.

ــاب  ــل انتخ ــی از دالی ــد یک ــخص ش ــرد: مش ــار ک وی اظه
ایــن مناطــق، مســائل اشــتغال مــردم و لــزوم توســعه یافتگی 
آنهاســت بــر ایــن اســاس ســندی در وزارت صنایع تنظیــم  و 
کلیه مســئولین قضایی، اســتانی و صنعتــی آن را امضا کردند.

کروشــاوی تصریــح کــرد: بــر اســاس ایــن ســند یــک شــهر 
صنعتــی جدیــد بــه وســعت 5 هــزار هکتــار در حال تاســیس  
اســت کــه باعــث رونــق  شــهر بردســیر مــی شــود و بــا توجه 
بــه فاصلــه کــم آن بــا شــهر کرمــان موجــب مــی شــود تــا 
کرمانی هــا ســهم خــود را از ایــن اشــتغال بــه دســت آورنــد.

کروشــاوی خاطرنشــان کــرد: نتیجــه ایــن تقســیم بنــدی آن 
شــد کــه اگــر موضوعــات حمــل و نقــل در شــهر  بندرعباس 

معاون توسعه شرکت گهرزمین عنوان کرد:

بــه عنــوان یــک مزیــت محســوب مــی شــود.
معاون توســعه شــرکت گهرزمین عنــوان کــرد: اما 
موضــوع انتخــاب زمیــن در آنجــا یــک عیب اســت 
در ضمــن زمینــی که بــرای توســعه ســاختاری در 
نظــر داشــتیم نزدیــک بــه 5 هــزار هکتــار وســعت 
دارد ایــن هــدف در بندرعبــاس محقــق نمــی شــد 
ــر و  ــام گل گه ــه ن ــند ب ــن س ــام ای ــی تم از طرف
گهرزمیــن اســت کــه بایــد بــه صــورت مشــترک  
آن را بــه ســرانجام برســانند و در صــورت انتخــاب 
شــهر بندرعبــاس، ایــن دو شــرکت بایــد ســرمایه 

خودشــان را بــه آن جــا منتقــل مــی کردنــد.
وی در ادامــه افــزود: بــر ایــن اســاس انتخــاب اول 
مــا بــرای توســعه پروژه شــهر بردســیر قــرار گرفت 
تــا بتوانــد مســائل مربــوط بــه اشــتغال، مســائل 
اجتماعــی رعایــت محیط زیســت، چالــش ازدحام 
و ترافیــک صنعت متقاضیــان کار را جوابگو باشــد.

جناب آقای شهباز حسن پور
نماینده   محترم مردم بردسیر وسیرجان

 در مجلس شورای اسالمی
به پاس رشافت و فضیلت حرضتعالی در مســاعدت 
درتامیــن تســهیالت   20  میلیــارد تومانــی  بــه ایــن 
رشکت که بیانگر اهتامم مســتمر و گام های اســتوار 
و مطمنئ حرضت عالی در مســیر پیشــرد، پیرشفت 
ــان  ــن عزیزم ــی میه ــال عال ــداف و آم ــای اه و ارتق
ایــران اســالمی ، شایســته ی تقدیــر و تشــکر اســت.

لــذا بدینوســیله از زحامت وتالشــهای مجدانه وحس 
تعهــد و مســئولیت  باکــامل امتنــان و افتخار نهایت 
تقدیــر وتشــکر را داریــم و از درگاه احدیــت، تــداوم 
توفیــق و موفقیــت،و ســالمت و ســعادت ، برایتــان 

مســالت  مــی مناییم.

مدیرعامل وکارکنان کارخانه الستیک بردسیر

سرتیپ حاجی زاده  فرمانده نیروی هوا فضای سپاه ؛
آزمایش موفق موتور سنگین ماهواره بر سوخت جامد با بدنه غیر فلزی کامپوزیتی 

آزمایــش موفــق موتــور ســنگین ماهــواره بر ســوخت جامد بــا بدنه غیــر فلــزی کامپوزیتی و 
توانمنــدی تغییــر بــردار تراســت با نازل متحرک توســط ســپاه

ســردار امیرعلــی حاجــی زاده از موفقیــت نیــروی هوافضــای ســپاه در آزمایش موتور ســنگین 
ماهواره بــر بــا ســوخت جامــد و بدنــه غیر فلــزی کامپوزیتــی و توانمنــدی تغییر بردار تراســت 

با نــازل متحــرک خبــر داد.
بــه گــزارش مشــرق، ســردار ســرتیپ پاســدار امیرعلــی حاجــی زاده فرمانــده نیــروی هــوا 
فضای ســپاه پاســداران انقالب اســالمی در دوازدهمین اجالســیه سراســری جامعه مدرســین 
و علمــای بــالد، ضمــن ارائــه گزارشــی از آخرین پیشــرفت های دفاعــی و نظامی کشــور بویژه 
در حــوزه هــوا و فضــا، گفــت: اخیــرا آزمایــش موتــور ســنگین ماهواره بــر بــا ســوخت جامــد 
و بدنــه غیــر فلــزی کامپوزیتــی کــه توانمنــدی تغییــر بردار تراســت بــا نــازل متحــرک را دارا 
اســت، بــا تــالش دانشــمندان ایرانــی و متخصصین نیــروی هوافضای ســپاه با موفقیــت انجام 

دادیم.
وی ضمــن تبریــک ایــن موفقیــت راهبــردی بــه ملت ایــران، بــا بیان اینکــه در حــوزه فضایی 
دو عامــل مهــم ، یکــی ماهــواره و دیگــری ماهــواره بــر اســت کــه کار ســاده ای هــم نیســت، 
افــزود : مــا دوســال پیــش اولیــن پرتــاب ترکیبی مایــع و جامــد را انجــام دادیم که موتــور اول 

مایــع و دوم و ســوم جامــد بــود.
ســردار حاجــی زاده بــا تاکیــد بــر اینکــه این دســتاورد ســبب افزایش بیشــتر انرژی موشــک 
و صرفــه جویــی در هزینه هــا خواهــد شــد، خاطــر نشــان کــرد:  ایــن فنــاوری فقــط در چهار 
کشــور جهــان وجــود دارد در تمــام حوزه هــای مرتبــط بــه هوافضــا تولید قــدرت ادامــه دارد و 
ایــران بــه قــدری در مســئله هوافضــا و ماهــواره پیشــرفت کــرده اســت که ایــن اقتدار بــا ترور 

، تهدیــد و تحریــم از بیــن رفتنی نخواهــد بود. 
فرمانــده نیــروی هــوا و فضــای ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی افــزود: امــروز ایــن امــکان 

ــا موتورهــای ارزان ماهواره هــای زیــادی را در مــدار قــرار دهیــم. فراهــم شــده اســت ب
ســردار حاجــی زاده بــا بیــان ایــن کــه امــروز قدرتــی داریــم کــه اگــر صــدام همیــن امــروز 
و در ســال ۱۴۰۰ جنــگ را بــر مــا تحمیــل می کــرد، بــه جــای هشــت ســال هشــت روزه 
جنــگ را تمــام می کردیــم و ایــن معیــار توانمنــدی مــا اســت، اظهــار داشــت: امروز بــه جایی 
ــا تحریم هــای اقتصــادی  ــد در شــرایطی کــه م ــده ســنتکام می گوی رســیده ایم کــه فرمان
فلــج کننــده را بــه اجــرا گذاشــتیم ، ایــران یــک موشــک بالســتیک درجــه یــک ســاخت و با 

پهبادهــای ایرانــی برتــری هوایــی آمریــکا را بــا چالــش مواجــه کــرده اســت.
وی تصریــج کــرد: آمریکایــی هــا تــوان موشــکی ایــران را وحشــتناک توصیــف می کننــد و 
عملیــات عیــن االســد را شــاهد ایــن توانمنــدی می دانند که این مســاله نشــان دهنــده عجز 

آن هــا در برابــر ایــران اســت.
ــده نیــروی هوافضــای ســپاه پیشــرفت های به دســت آمــده را محصــول هدایت هــا و  فرمان
تدابیــر حکیمانــه  رهبــر معظم انقــالب اســالمی و فرمانده کل قوا دانســت و خاطرنشــان کرد 

: در مجموعــه نیروهــای مســلح و ســپاه ایــن تدابیــر جدی 
گرفتــه می شــود و نتیجــه آن بحمــدهلل ایــن قــدرت امــروز 

در کشــور متولد شــده اســت.
ســردار حاجــی زاده افــزود: اگــر می خواســتیم دنبالــه روی 
آن هــا )دشــمنان( باشــیم ســالیان ســال زمان می گذشــت 
تــا بــه پیشــرفت هــای محدود دســت یابیــم   امــا امــروز با 
راه هــای میــان بــر  ،  بــا کســری از هزینه هــای خارجی هــا 
بــه چندیــن برابــر قــدرت دســت یافته ایــم و ایــن می تواند 

الگویــی بــرای ســایر بخش ها باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه در حــوزه فضایــی اولیــن بــار بعــد از ده 
ســال، جلســه شــورای عالــی فضایــی  بــه ریاســت رییــس 
ــت: ایشــان شــش  ــرم تشــکیل شــد ، گف ــور محت جمه
ســاعت بــرای جلســه و بازدیــد از توانمنــدی هــای حــوزه 
فضایــی کشــور وقــت گذاشــتند و مســیر آینــده را روشــن 
، همــوار ، تصویــب و مشــخص کردنــد و انشــاهلل در آینــده 

شــاهد موفقیت هــای خوبــی خواهیــم بــود.
فرمانــده نیــروی هوافضــای ســپاه ضمن مقایســه وضعیت 
امــروز دفاعــی و اقتــدار جمهــوری اســالمی ایــران بــا قبــل 
از انقــالب اســالمی، گفــت: در جنــگ جهانــی اول بــر اثــر 
قحطــی کــه انگلیســی ها بــر ملــت ایــران تحمیــل کردند، 

آگهی مزایده اجاره زمین پارک قائم
شــهردارى بردســیر درنظرداردبــا توجه به مجــوز شــماره 2/291مورخ1400/8/25شــوراى محترم اســامى شــهر 
بردســیر ســى متــر مربــع از زمیــن واقــع درپــارک قائــم رااز طریــق مزایــده عمومــى جهــت راه اندازى فســت 
فــود یــا عرضــه مــواد غذایــى اجــاره دهــد لــذا از واجدیــن شــرایط دعــوت میشــود جهــت دریافــت اســناد 
مزایــده از تاریــخ درج آگهــى بــه مــدت 10روز كارى بــه دبیرخانــه شــهردارى مراجعــه نماینــد درضمــن هزینــه 

كارشناســى ودرج آگهــى برعهــده برنــده مزایــده مى باشــد
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مدیــر حــج و زیــارت بهمــراه مســئول نمایندگی 
بعثــه مقــام معظــم رهبــری در حــج اســتان بــا 
ــتان  ــهردار شهرس ــدار و ش ــه، فرمان ــام جمع ام

بردســیر دیــدار و گفتگــو کردنــد.
در ابتــدای این دیدار حجه االســام و المســلمین 
کرمانــی امــام جمعه شهرســتان بردســیر ضمن 
خیــر مقدم بــه میهمانان از پیشــرو بودن اســتان 
کرمــان در عرصــه اعــزام هــای عتبــات عالیــات 

ــی کرد.  عــراق قدردان
ــلمین  ــام و المس ــه االس ــدار حج ــن دی در ای
ــارت  ــیر زی ــده ای در مس ــت :ع ــازندگی گف س
امــام حســین )علیــه الســام( در صــدد تضییــع 
حقــوق زائــر  بــا هــدف کســب ســود هســتند و 
هیــچ گونــه اســتانداردی را بــرای ارائــه خدمــات 
زائریــن قائــل نمی باشــند که آنهــا بعنــوان اعزام 
کننــدگان غیــر مجــاز در اســتان شناســایی و در 

حــال فعالیــت هســتند. 
مدیــر حــج و زیــارت اســتان در دیــدار بــا حجــه 
االســام و المسلمین کرمانی گزارشی از فعالیت ، 
رســالت و سیاســتهای حــج و زیــارت اســتان در 
خصــوص اعــزام زائــر به عتبــات عالیات، ســوریه، 

حــج تمتــع وعمــره مفــرده تشــریح نمود.
عــرب نــژاد عنــوان کــرد: حــج و زیارت در اســتان 
کرمــان دارای 117 دفتر زیارتــی و ۲۵۰۰ کارگزار 
مجــرب و آمــوزش دیــده در ســطح اســتان مــی 
باشــد کــه خدمــات دهــی بــه زائریــن و انجــام  

ماموریتهــای محولــه را بعهــده دارند. 
مدیــر حــج و زیــارت اســتان گفــت: بحمــدا... بــا 
همــت کارگــزاران توانمنــد، اکنــون جــزء معدود 
اســتانهایی هســتیم کــه بــه زائریــن اســتانهاي 
مجاور از جمله هرمزگان وسیســتان وبلوچســتان 
و ســایر اســتان هــای دیگــر از جملــه ســمنان، 
یــزد، خراســان شــمالی و مازنــدران در شــهرهای 

کربــا و نجــف خدمــات ارائــه مــی نماییــم. 
عــرب نــژاد ادامــه داد :بــا عنایــت بــه اســتقبال 
هــم اســتانی هــای عزیزمــان ، اکنــون کرمــان 
دارای ۲ پــرواز بــه مقصــد ۲ شــهر بغــداد و نجف 
بــا ظرفیــت مجموعــا 36۰ زائر بصــورت هفتگی 
مــی باشــد و ایــن خدمــات توســط دو مجــری 
توانمنــد) شــرکت مرکــزی کارگــزاران زیارتی( و 

)گلگشــت جنــوب شــرق( ارائــه مــی گــردد. 
ــان  ــتان کرم ــای اس ــد :پروازه ــر ش وی متذک
چهارشــنبه و یکشــنبه هر هفتــه در حــال انجام 
ــاد  ــکان ایج ــا، ام ــورت تقاض ــه در ص ــت ک اس
ظرفیــت جدیــد توســط شــرکت هــای مجــری 
در چارچــوب دســتورالعمل هــای ســازمان حــج 

ــت.  ــد داش ــود خواه ــارت وج وزی
عــرب نــژاد اشــاره کــرد: یکــی از نکات برجســته 
ــارت،  ــا کاروان هــای ســازمان حــج و زی ســفر ب
رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی در شــرایط 
ــفرهای کاروان  ــه در س ــد ک ــی باش ــی م کرونای
هــای مجــاز قبــل و بعــد از ســفر آزمایــش کرونا 
از زائــران گرفتــه و در طــول ســفر تمامی پروتکل 

هــای بهداشــتی رعایــت مــی گــردد. 
مدیــر حــج و زیــارت بــا اشــاره بــه فعالیــت آزاد 
ــتفاده از  ــان اس ــا خواه ــتان گفت:م ــا در اس بره
ظرفیــت اطــاع رســانی نمــاز جمعــه و امکانــات 
فرمانــداری و شــهرداری بردســیر در جهت اطاع 
رســانی اعــزام هــای غیــر مجــاز مــی باشــیم که 
ایــن قطعا موجــب جلوگیــری از تضییــع حقوق 
ــم  ــت )علیه ــت اهلبی ــب رضای ــن و موج زائری

الســام( واقــع خواهــد شــد. 
وی ادامــه داد: هــر گونــه فعالیــت غیــر قانونــی 
در اعــزام زائــر بــه عتبــات عالیــات بــا هماهنگــی 
دســتگاه هــای قضایــی مورد پیگــرد قانونــی قرار 

ــد گرفت.  خواهن
ــه از  ــاره ب ــا اش ــتان ب ــارت اس ــج وزی ــر ح مدی
ــوریه از 1۲ دی  ــه س ــر ب ــزام زائ ــری اع ــر گی س
مــاه جــاری از فــرودگاه امــام خمینــی )ره( 
اشــاره کرد:شــرکت هــای زیارتــی توانمنداســتان 
ــرواز مســتقیم  ــدازی پ ــری راه ان ــال پیگی در ح
کرمــان - دمشــق مــی باشــند که پس از کســب 
مجوزهــای الزم ایــن خدمــت نیز به همشــهریان 

عزیــز ارائــه خواهــد شــد. 
ــژاد گفــت: اکنــون کارگروههــا اصــاح  عــرب ن
ــل  ــا هــر شــرایطی کــه مای ــر ب شــده و هــر زائ
ــد.  ــفر کن ــات س ــه عتب ــد ب ــی توان ــد م باش
زائــران می تواننــد بــه تناســب موقعیــت شــغلی 
و امکانــات خــود یــک یــا ســه روزه یــا بیشــتر 
ســفر کننــد یا بــرای دریافــت بخشــی از خدمات 

ماننــد اســکان یــا تغذیــه یــا شــیوه رفــت و آمــد خــود حــق 
انتخــاب داشــته باشــند.

عــرب نــژاد در ادامــه حضــور خود در بردســیر از دفتــر زیارتی 
ــد  کــرد و  ــک قاســمی بازدی ــت جــواد مل ــه مدیری ــا ب صب

پیرامــون اعــزام هــای عتبــات گفتگوکردنــد 

هر گونه فعالیت غیر قانونی در اعزام زائر به عتبات عالیات با هماهنگی 
دستگاه های قضایی مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت

ــه  ــام جمع ــی ام ــلمین کرمان ــام و المس ــه االس حج
بردســیردر خطبــه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه  همه 
نمازگــزاران  را بــه کســب تقــوا و انجــام واجبــات و تــرک 
محرمــات توصیــه و ســفارش نمــود و در ادامــه در مــورد 
دعــای پنجــاه و دوم صحیفــه ســجادیه مطالبــی را بیــان 
داشــت وی گفــت : حضــرت امــام ســجاد علیه الســام  از 
خداونــد درخواســت دارد خدایــا مــرا اهــل  »ســداد« قــرار 
بــده یعنــی گفتــار و کــردار بــه وبه وفق مراد باشد .رســول 
خــدا صلــی اهلل علیــه وآلــه  مــی فرمایــد: از خدا  »ســداد« 

 را بخواهید
ــه ســداد  ــن مرحل ــزود: باالتری ــه بردســیر اف ــام جمع ام
جلوگیــری از نفــوذ شــیطان اســت و  اهــل  ســداد چــه 
کســانی هستند؟کســانی کــه بــدون قیــد و شــرط از خدا 
اطاعــت مــی کننــد و دیــن خــدا را بپذیرنــد و اســتقامت 
ــال    ــود ب ــل ســداد ب ــه بارزی که اه ــک نمون ــد و ی بورزن
اذان گــوی پیامبر ســخت ترین شــکنجه هــا را پذیرفت و 
از ایمــان خــود دســت بر نداشــت و شــهید ســلیمانی هم 
 اهل ســداد بــود امــام ســجاد علیــه الســام مــی فرمایــد 

ــده . ــا مــرا اهــل » ســداد«  قرار ب خدای

مادران و همرسان شهدا رسبازان گمنامی هستند 

که راه فرزندان خود را ادامه دادند
ــه  ــا اشــاره  ب حجــت االســام کرمانــی در خطبــه دوم ب
مناســبت هــای هفتــه ۲۴ دی مــاه انتصاب مقــام معظم 
رهبری بعنــوان امــام جمعــه تهــران توســط حضــرت امام 
ــادی  ــاه و جم ــه و ۲6 دی م ــت اهلل علی ــی رحم خمین
الثانــی ســالروز وفــات حضــرت ام  البنیــن ،روز تکریــم از 
ــرد وگفــت: مــادران و  ــام ب مــادران و همســران شــهدا ن
همســران شــهدا صبــررا ازام البنیــن بــه ارث بردنــد زیــرا 
صبــر  از ویژگــی هــای مهــم حضــرت ام البنیــن و توجــه 
بــه زمــان و مســائل زمــان خــودش بــود بعــد از قضیــه 
عاشــورا حضــرت ام البنیــن مــی رفــت داخــل قبرســتان 
بقیــع   گریــه میکــرد تــا از ایــن طریق  صــدای مظلومیت 
شــهدای کربــا را بــه تاریــخ برســاند و مادران و همســران 
شــهدا ســربازان گمنامی هســتند کــه راه فرزندان خــود را 
ادامــه دادنــد و مــادران و همســران شهدااجرشــان کمتــر 
از شــهیدان نیســت ایــن جملــه از حضــرت امــام و مقــام 

معظــم رهبــری هــم هســت
امــام جمعــه بردســیر دربخشــی از خطبــه هــا بــه دیــدار 
تلویزیونــی  مقــام معظــم رهبــری بــا مــردم قــم بــودن 
ــرده  ــان داشــت : دشــمن در محاســباتش اشــتباه ک بی
اســت معموالً دشــمن درهمه محاســباتش دچار اشــتباه 
 شــده اســت .در قضیــه طبس و در آشــوب هــای خیابانی 
ســال ۸۸ ســال ۹۸ و ســال 7۸ و در شــهادت رســاندن 

شــهید ســلیمانی دچار اشــتباه شــد
 امــام جمعه بردســیر بــا طرح این ســئوال  چرا دشــمنان 
در محاســبات شــان  اشــتباه کردند؟گفت: بــه دلیل اینکه 
در تصمیمــات انهــا ، فاکتــور های معنوی جایشــان خالی 
اســت مثــاً چیــزی از امــداد غیبــی و ایمان بخدانیســت 
و همچنیــن بــه موضوع غیــرت دینــی پرداخــت و گفت:  
غیــرت دینی یعنــی در برابر حفــظ دین و ارزشــهای دین 
حساســیت نشــان بدهیــم و بی تفــاوت نباشــیم ودغدغه 
داشــتن در مــورد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر نمونه 
ای از  غیــرت دینــی  اســت  کــه مقــام معظــم رهبــری 
ــد :  عامــل نجــات کشــور غیــرت دینــی اســت  فرمودن
ورهبــری فرمودنــد: انقــاب ایــران انقــاب دینــی  اســت 
نــه انقــاب ســکوالر.  مقــام معظــم رهبری عامــل نجات 

کشــور را در بزنــگاه هــا غیــرت دینی برشــمردند 
 امــام جمعــه بردســیرافزود:  عامــل آفرینــش حماســه 
۹دی  غیرت دینــی بــود ومقــام معظــم رهبــری فرمودند: 
حضــرت آیــت اهلل مصباح رحمــت اهلل علیه هــم در  غیرت 
ــه بردســیر  ــام جمع ــود وام ــت در اوج ب ــی و عقانی دین
ــلیمانی را دراوج   ــهید س ــه ش ــی قهرمانان ــیره و زندگ س

غیــرت دینــی بــود 

سیره و زندگی قهرمانانه 
شهید سلیمانی  دراوج  

غیرت دینی بود 

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانداری بردســیر جلســه 
کمیتــه پایش تصویری شهرســتان بردســیر به ریاســت 
ــدار و باحضــور مســئولین  ــی فرمان ــدس میرصادق مهن
اســتانی و شهرســتانی درســالن اجتماعــات فرمانــداری 

ــکیل شد تش
ضمــن خوشــامد گویــی بــه اعضــا باتوجه به حساســیت 
ــه  ــات صــورت گرفت ــری از اقدام موضــوع پایــش تصوی
توســط شــهرداری هــا و نیــروی انتظامــی و پیگیریهــای 

مســئولین اســتانی قدردانــی نمــود
ــری  ــان کــرد: نصــب دوربین هــای پایــش تصوی وی بی
ــی و  ــاه عموم ــر، رف ــش ت ــت بی ــراری امنی ــت برق جه
پیشــگیری از جرائــم و توســعه شــهری اســت و افــزود: 
امنیت و ســامتی مهمتریــن مــوارد  در پویایی درجامعه 

اســت
ــه  ــاره ب ــیر بااش ــدار بردس ــی فرمان ــدس میرصادق مهن
اهمیــت موضــوع و تکرار ان در جلســات مختلــف عنوان 
کــرد: نصــب دوربین نقــش بســزایی در کاهــش جرایم و 
ســرقت داشــته اســت و لــزوم اســتفاده از سیســتم های 
پایــش تصویــری و دوربیــن هــای مــدار بســته بمنظــور 
کنتــرل مســائل ترافیکــی و امنیتــی تاکید کــرد و گفت: 
پایــش تصویــری از زیر ســاخت های توســعه محســوب 
مــی شــود و امنیــت در توســعه شــهرها نقــش مهــم و 
اساســی را داراســت و اگــر امنیــت بــه هــر دلیلــی مختل 
شــود مطمئناً در ســایر حوزه با مشــکل مواجــه خواهیم 

شــد .
 ایشــان در پایــان خاطر نشــان کــرد: همه دســتگاه های 
ذیربــط شهرســتان باید جهــت راه اندازی ســامانه مذکور 
بــا جدیــت در میــدان باشــند تــا ایــن طــرح بــا موفقیت 
اجرایــی شــود و در بودجــه ســال اتــی ایــن موضــوع را 

ــت قراردهند. دراولوی

حجت االسالم واملسلمني کرمانی امام جمعه بردسیر :

خطبه های مناز جمعه

ارائه تسهیالت اشتغال به کارکنان 
وظیفه منقضی خدمت دارای 

گواهینامه مهارت آموزی
برابــر تدابیــر قــرارگاه مهــارت آموزی ســربازان، ســربازان 
منقضــی خدمت ســال ۹7 به بعــد کــه دارای گواهینامه 
مهــارت آمــوزی هســتند، در صــورت تاییــد طــرح آنــان 
توســط مراجــع مربوطه، مــی توانند از تســهیات بانکی 

بهــره مند شــوند.
همچنیــن بــا هماهنگی هــای صــورت گرفته، ســربازان 
منقضــی خدمــت ســال هــای ۹6 و قبــل از آن نیــز در 
اولویــت دریافــت تســهیات مشــاغل خانگــی قــرار می 
ــام در ســامانه مشــاغل خانگــی و  ــا ثبــت ن ــد و ب گیرن
تکمیــل فرم مربوطــه، می توانند از تســهیات مشــاغل 

خانگــی بهــره مند شــوند.
ثبــت نــام و بررســی طــرح از طریــق ســامانه مشــاغل 
خانگــی و بــه صــورت غیــر حضــوری  انجــام مــی شــود 
و در صــورت نیــاز بــه اصــاح طــرح یــا مــدارک از طریق 
پیامــک در ســامانه مذکــور بــه متقاضــی اطاع رســانی 

مــی شــود.
مشــموالن و خانــواده هــای آنــان بــرای کســب اطاعات 
ــگاه اطــاع رســانی  ــق پای ــد از طری ــی توانن بیشــتر م
 ،www.vazifeh.police.ir ســازمان بــه نشــانی
ســامانه تلفن گویا بــه شــماره ۰۹6۴۸۰  از آخرین اخبار 

مربوطــه مطلــع شــوند.
رئیــس کل گمــرک ایــران گفــت: 
ــا 1۵ کشــور  روابــط تجــاری ایــران ب
همســایه در ۹ مــاه نخســت امســال 
1۸ درصــد ازنظــر وزنــی و ۴۲ درصــد 
ــدت  ــه م ــبت ب ــی نس ــر ارزش ازنظ
مشــابه ســال گذشــته افزایش داشته 
بــه نحــوی کــه در ایــن مــدت میــزان 
تجــارت بــا همســایگان از 7۵ میلیون 
تــن کاال بــه ارزش 36 میلیــارد و ۸۰۰ 

میلیــون دالر عبــور کــرد.
ــران،  ــا از گمــرک ای ــزارش ایرن ــه گ ب
علیرضا مقدســی در خصوص تجارت 
ــا کشــورهای همســایه در حاشــیه  ب
بازدیــد رئیس جمهــور از گمــرک 
شــهید رجایی هرمزگان اظهار داشت: 
یکــی از سیاســت های کلیــدی دولت 
ــط  ــش و توســعه رواب ســیزدهم افزای
ــا کشــورهای  سیاســی و اقتصــادی ب
همســایه اســت و گمــرک ایــران نیــز 
در راســتای ایــن سیاســت برنامه های 
متنوعی در توســعه صادرات، تســهیل 
واردات کاالهــای موردنیــاز و تقویــت و 

پدیدار شدن نشانه های اولیه سیاست دولت سیزدهم در گسرتش تجارت منطقه ای
ارزش تجارت ایران با کشورهای همسایه ۴۲ درصد رشد کرد

روان ســازی ترانزیت از مســیر کشورمان 
ــتور کار دارد. را در دس

وی افــزود: در همیــن راســتا از مجموع 
تجــارت 1۲۲ میلیــون و ۴۵۵ هــزار 
تنــی کاال بــه ارزش 7۲ میلیــارد و 
ــاه  ــور در ۹ م ــون دالری کش ۸7 میلی
نخســت امســال 7۵ میلیون و 17 هزار 
تــن کاال بــه ارزش 36 میلیــارد و ۸1۰ 
میلیــون دالر بــا کشــورهای همســایه 
ایــران بــوده و 61 درصــد وزن و ۵1 
درصــد ارزش کل تجــارت کشــور با 1۵ 

کشــور همســایه بــوده اســت.
ــرد:  ــح ک ــر اقتصــاد تصری ــاون وزی مع
ــایگان  ــه همس ــورمان ب ــادرات کش ص
بیــش از ۵7 میلیــون و 33۵ هــزار 
تــن کاال بــه ارزش 1۸ میلیــارد و 766 
ــه  ــبت ب ــه نس ــوده ک ــون دالر ب میلی
ــد در وزن و ۲۴  ــابه ۹ درص ــدت مش م
ــه و 6۲  ــش یافت ــد در ارزش افزای درص
درصــد وزن و ۵3 درصــد ارزش کل 
صــادرات کشــور را بــه خــود اختصاص 

ــت. داده اس

صــادرات  خصــوص  در  مقدســی 
ــایه  ــورهای همس ــه کش ــه ب ۹ ماه
گفــت: عــراق بــا خریــد 6.۸ میلیــارد 
دالر، ترکیــه بــا چهــار میلیــارد و 131 
میلیــون دالر، امــارات بــا ســه میلیارد 
ــا  ــتان ب ــون دالر، افغانس و ۴33 میلی
یــک میلیــارد و ۴1۲ میلیــون دالر و 
پاکســتان بــا ۹11 میلیــون دالر پنــج 
ــن  ــران در بی ــادرات ای ــور اول ص کش
کشــورهای همســایه هســتند و پس 
ــان،  ــیه، عم ــب روس ــه ترتی از آن ب
جمهــوری آذربایجــان، ترکمنســتان، 
ارمنســتان، قزاقســتان، کویــت، قطــر 

ــد. بحریــن و عربســتان قــرار دارن
رئیــس کل گمــرک در خصــوص 
ــم  ــایه ه ــورهای همس واردات از کش
اظهــار داشــت: از مجمــوع واردات 3۰ 
میلیــون تنــی به کشــور بــه ارزش 37 
میلیــارد دالر در مدت زمــان مــورد 
اشــاره، 17 میلیــون و 6۸۲ هــزار تــن 
کاال بــه ارزش بیش از 1۸ میلیارد دالر 
ــوده  ــران ب از کشــورهای همســایه ای

کــه بــه طــور عمــده کاالهــای اساســی، 
مــواد اولیــه تولید یــا ماشــین آالت تولید 

بودند.
ــورهای  ــزود: واردات از کش ــی اف مقدس
همســایه در ۹ ماهــه امســال 6۲ درصــد 
در وزن و 6۸ درصــد در ارزش افزایــش 
یافتــه و ایــن میــزان کاالی وارده از 
کشــورهای همســایه ۵۹ درصــد وزن و 
۴۹ درصــد کل واردات بــه کشــور را بــه 

ــد. خــود اختصــاص دادن

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانداری بردســیر بــا توجه 
بــه مصــوب شــورای مهــارت کــه در مــورخ ۲۸آذر مــاه 
در خصــوص  خانــه مهــارت در بخــش هــای مرکــزی ، 
نــگار، گلــزار،  اللــه زار جهــت تجهیــز کارگاه هــای مــورد 
نظر تشــکیل شــد،با پیگیــری های مهنــدس میرصادقی 
ــی  ــوزش فن ــر کل آم ــای مدی ــاعدت ه ــدار و مس فرمان
وحرفــه ای  مــواد مصرفــی باارزشــی بالــغ بــر  3 میلیــارد 
ریــال بــه مرکــز  آمــوزش فنی وحرفــه ای بردســیر واگذار 

گردید

رسدار مهری رئیس سازمان وظیفه عمومی :

مهندس میرصادقی فرماندار بردسیر :

امنیت و سالمتی مهمترین موارد  
در پویایی درجامعه است

مساعدت های ۳ میلیارد ریالی به 
مرکز  آموزش فنی وحرفه ای بردسیر 

مدیر حج و زیارت استان کرمان دردیداربا امام جمعه بردسیرگفت:

بهره برداری از 2 طرح کشاورزی در بردسیر
 ســبک خیــز، مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان بردســیر 
گفــت: بــه مناســبت ایــام دهــه فجــر دو طــرح کشــاورزی 
در ایــن شهرســتان بــا هزینــه کــرد قریــب بــه 6۸ میلیارد 
ریــال کــه ۲ میلیــارد ریــال آن از اعتبــارات دولتی اســت به 

بهــره بــرداری می رســد.
وی گفــت: ایــن طرح هــا شــامل یــک طــرح مرمــت قنات 

و مرحلــه اول یــک واحــد گلخانه اســت.
ســبک خیــز افــزود: طــرح مرمــت قنــات بــه طــول ۲7۰ 
ــون  ــار کل ۲هــزارو 6۰۰میلی ــرد اعتب ــه ک ــا هزین ــر ب مت
ریــال کــه ۲ هــزار میلیــون ریــال آن از اعتبــارات دولتــی 
اســت، اجــرا شــده اســت و در ایــن ایــام بــه بهــره بــرداری 

می رســد.
ســبک خیز گفــت: همچنیــن مرحلــه اول گلخانــه تولید 
گوجــه در ایــام دهــه فجــر بــه بهــره بــرداری می رســد که 

بــا افتتــاح ایــن طــرح ۵ نفــر مشــغول بــه کار می شــوند.

نارضایتی مردم از وضعیت بازار در بردسیر/ نظارت عامل مهم در پیشگیری از گران فروشی
افشین صالحی نژاد دادستان بردسیر :

ــا  ــژاد دادســتان بردســیر در گفتگــو ب افشــین صالحــی ن
خبرنــگار  راه آرمــان، ضمــن اشــاره بــه مطالبــات مــردم از 
مســئوالن  در بحــث گرانــی و تنظیــم بــازار گفــت: مــردم 
بــه خاطــر نابســامانی هــا در بحــث قیمــت هــا و کمبــود 
برخــی کاالهــا حــس رضایتمندی نســبت بــه بــازار ندارند. 
وی افــزود: کمبــود برخــی کاالها در شهرســتان در حالیکه 
ــود دارد  ــا وج ــان کااله ــراف هم ــای اط ــتان ه در شهرس

اصــا مــورد پذیــرش نیســت.
صالحــی بــه لــزوم نظــارت مســتمر و پیگیر بــر بازار اشــاره 
کــرد و گفــت: در بحــث نظــارت بــر  بــازار ۴  تیــم نظارتــی 
ــاف   ــر اصن ــارت ب ــن نظ ــه ضم ــت ک ــده اس تشــکیل ش
بازرســی انبارهــا بــرای مشــخص نمــودن انبارهــای قانونی 

از غیرقانونــی در اولویــت کاری اســت. 
وی تاکیــد کــرد: نظــارت عاملــی برای پیشــگیری اســت و 
ضعــف مــا در انجــام وظایفمــان متاســفانه پای شــخص ما 
نوشــته نمــی شــود و پــای شــخصیت حقوقــی ما نوشــته 
ــد  ــت بای ــا جدی ــروز ب ــن ام ــن از همی ــود بنابرای ــی ش م
نظــارت را در اولویــت کاری خــود قــرار دهیــم بــه خصوص 
بعضــی از مطالبــات از اصنــاف و صنعــت و معــدن کــه بــه 

صــورت فــوری بایــد رســیدگی شــود. 
صالحــی بیــان کــرد: همــه برخوردهــا بــا متخلفیــن و 
همچنین تشــویق منصفین رســانه ای خواهد شــد و ان 
شــاءاهلل بــا همــکاری و کار جهــادی جلــوی بــی نظمــی 

در بــازار را بگیریــم و شــاهد رضایــت مــردم باشــیم.  
وی از اتــاق اصنــاف، صنعــت و معدن و جهاد کشــاورزی 
خواســت تــا هــر چــه ســریعتر بازرســان خــود را معرفی 
کننــد و در کنــار ایــن بازرســان یــک نیــروی بســیجی 
بــرای نظــارت بــر ســامت و بهداشــت جامعــه حضــور 
ــا نظــارت شــود و  ــک ه ــر کار کلنی ــته باشــد و ب داش
ــد  ــازی مــی شــود بای ــردم ب ــا جــان م ــواردی کــه ب م

تعطیــل شــود. 
دادســتان بردســیر از عملکــرد برخــی دســتگاه هــای 
اجرایــی انتقــاد کــرد و افــزود: دســتگاه هــای اجرایــی 
بایــد وظایــف خــود را بــه خوبــی انجــام  و کارآمــدی را 

بــه مــردم نشــان دهنــد. 
وی اظهــار کــرد: بردســیر بــه لحــاظ وجــود کشــاورزان 
و عشــایر بــه خصــوص در ایــن فصــل توزیــع نهــاده هــا 
نظــارت شــود تــا در عیــن حفــظ کرامت انســانی عدالت 

در توزیــع و قیمــت هــا رعایــت شــود. 
ــت:  ــان گف ــیر در پای ــتان بردس دادس
در بحــث کاالهــای یارانــه ای بــا 
توجــه بــه نیــاز شــهرها و روســتاهای 
شهرســتان، اداره صنعــت و معــدن بــا 
همــکاری بســیج ســهمیه کاالهــای 
یارانــه ای را بــرای ایــن مناطــق جذب 

و توزیــع کننــد
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سیمای مهدویت در قرآن

سوره ذاریات، آیه ۲3
»فو رب السماء واالرض، انه لحق مثل 

ما انکم تنطقون«
سوگند به پروردگار آسمان وزمین که این مطلب حق 
است. همانگونه که شما سخن می گویید. در تعقیب آیات 
پیشین که پیرامون مسأله معاد وصفات دوزخیان وبهشتیان 
ونشانه های خدا در زمین ودر وجود خود انسان، سخن می 
گفت: تا از یکسو به مسأله توحید وشناخت خدا وصفات او 
که مبداء حرکت به سوی همه خیرات است آشنا شوند. 
واز سوی دیگر به قدرت او بر مسأله معاد وزندگی پس از 
مرگ، زیرا که خالق حیات در روی زمین واین همه عجائب 

وشگفتیها قادر بر تجدید حیات نیز می باشد.
لذا برای تأکید این مطلب در آیه مورد بحث سوگند یاد 
کرده می گوید: بخدای آسمان وزمین سوگند که این 
مطلب حق است، درست همانگونه که شما سخن می 
گویید. کار بجایی رسیده است که خداوند با آن عظمت 
وقدرت برای اطمینان دادن به بندگان شکاک ودیر باور 
وضعیف النفس وحریص سوگند یاد می کند که آنچه به 
شما در زمینه ی رزق وروزی ووعده های ثواب وعقاب 
قیامت وعده داده شده همه حق است وهیچ شک وتردیدی 
در آن نیست. وتعبیر به )مثل ما انکم تنطقون( همانگونه که 
سخن می گویید تعبیر لطیف وحساب شده ایست که از 
محسوس ترین اشیاء سخن می گوید زیرا گاهی در باصره 
ویا مسامعه انسان خطا واقع می شود. اما در سخن گفتن 
چنین خطایی راه ندارد که انسان احساس کند سخن گفته 
در حالی که سخن نگفته باشد لذا قرآن می گوید: همان 
اندازه که سخن گفتن شما برایتان محسوس است وواقعیت 
دارد. رزق وروزی ووعده های الهی نیز همانگونه است. از 
این گذشته مسأله سخن گفتن یکی از بزرگترین روزیها 
ومواهب پروردگار است که هیچ موجود زنده ای جز انسان 
از آن برخوردار نشده است. ونقش سخن گفتن در زندگی 
اجتماعی انسانها وتعلیم وتربیت وانتقال علوم ودانشها وحل 
مشکالت زندگی بر کسی پوشیده نیست. عن علی بن 

.) الحسین )علیه السالم( فی قول اهلل )عزَّ وجلَّ
)فورب السماء واالرض انه لحق مثل ما انکم تنطقون( 
قال: قوله انه لحق هو قیام القائم. وفیه نزلت: وعد اهلل الذین 
امنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی االرض کما 
استخلف الذین من قبلهم ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی 
لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا. امام زین العابدین )علیه 
السالم( پیرامون آیه ی مورد بحث می فرماید: اینکه خداوند 
فرموده این حق است. منظور قیام حضرت قائم )علیه 
السالم( است ودر همین مورد آیه دیگری نازل شده که 
می فرماید: خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده وعمل 
صالح انجام دهند وعده فرموده )که در ظهور امام قائم )علیه 
السالم( در زمین خالفت دهد. چنانکه امتهای شایسته 
پیامبران گذشته را جانشین پیشینیان خود ساخت. ودین 
پسندیده ی آنان را بر همه جا مسلط ونافذ گرداند وبر همه 
مومنان پس از ترس وهراس از دشمنان، ایمنی کامل عطا 

فرماید.

 آیه ۲00 سوره آل عمران:
ای کسانی که ایمان آورده اید صبر کنید و ایستادگی ورزید 
و مرزها را نگهبانی کنید و از خدا پروا نمایید امید است که 

رستگار شوید.
1- چرا آیه با خطاب  »یا ایها الذین آمنوا« آمده است؟

این آیه آخرین آیه سوره مبارکه آل عمران است و محتوای 
یک برنامه جامع چهار ماده ای برای عموم مسلمانان است. به 

همین جهت با خطاب  »یا ایها الذین آمنوا« آغاز شده است.
2-منظور از  »اصبروا« در آیه شریفه چیست؟

 »اصبروا« نخستین ماده این برنامه، که ضامن سربلندی و 
پیروزی مسلمین است، می باشد. همان استقامت، صبر و 
ایستادگی در برابر حوادث که در حقیقت ریشه اصلی هرگونه 
پیروزی مادی و معنوی را تشکیل می دهد و هرچه درباره 
نقش و اهمیت آن در پیشرفت های فردی و اجتماعی گفته 
شود، کم است این همان چیزی است که حضرت علی )ع( در 
کلمات قصار آن را به منزله سر در برابر بدن معرفی کرده است.  

»ان الصبر من االیمان کالراس من الجسد«
3- منظور از تعبیر  »وصابروا« چیست؟

 »وصابروا« از  »مصابره« )از بابت مفاعله( به معنی  »صبر 
و استقامت در برابر صبر و استقامت دیگران« است. بنابراین 
قرآن نخست به افراد با ایمان دستور استقامت می دهد )که 
هرگونه جهاد با نفس و مشکالت زندگی را شامل می شود( و 
در مرحله دوم دستور به استقامت در برابر دشمن می دهد و 
این خود می رساند که تا ملتی در جهاد با نفس و اصالح نقاط 
ضعف درونی پیروز نشود، پیروزی او بر دشمن ممکن نیست 
و بیشتر شکست های ما در برابر دشمنان به خاطر شکست 
هایی است که در جهاد با نفس و اصالح نقاط ضعف خود با آن 
مواجه هستیم می باشد.ضمنا از این دستور  »صابروا« استفاده 
می شود که هر قدر دشمن بر استقامت خود بیافزاید، ما نیز 

باید بر پایداری و استقامت خود بیافزاییم.
4-چرا در آیه شریفه تعبیر به  »رابطوا« آمده است؟

عبارت  »و رابطوا« از ماده  »رباط« گرفته شده و در اصل به 
معنی  »بستن چیزی در مکانی« است. )مانند بستن اسب در 
یک محل( به همین جهت به کاروانسرا  »رباط« می گویند 
و  »ربط قلب« به معنی آرامش دل و سکون خاطر است. گویا 
قلب به محلی بسته شده است. همچنین  »مرابط« به معنی 
مراقبت از مرزها آمده است. زیرا سربازان و مرکب ها و وسائل 

جنگی را در آن محل نگاهداری می کنند.
5- چرا خداوند نسبت به مراقبت از مرزها دستور اکید 

می دهد؟
این جمله به مسلمانان دستور آماده باش در برابر دشمن و 
مراقبت دائم از مرزها و سرحدات کشورهای اسالمی می دهد، 
تا هرگز گرفتار حمالت غافلگیرانه دشمن نشوند، و نیز به آنها 
دستور آماده باش و مراقبت همیشگي در برابر حمالت شیطان 

و هوس های سرکش می دهد، تا غافلگیر نگردند.
6- منظور از  »مرابطه« چیست؟

 »مرابطه« معنی وسیعی دارد که هرگونه آمادگی برای دفاع 
از خود و جامعه اسالمی را شامل می شود. در فقه اسالمی نیز 
در باب جهاد بحثی تحت عنوان  »مرابطه« یعني آمادگی برای 
حفظ مرزها در برابر هجوم احتمالی دشمن دیده می شود که 
احکام خاصی برای آن بیان شده است. )برای اطالع بیشتر به 

کتب فقهی مراجعه شود.(
7- چرا در برخی از روایات از علما و دانشمندان به  
»مرابط« تعبیر شده است؟در بعضی از روایات به علماء و 
دانشمندان نیز  »مرابط« گفته شده است. امام صادق )ع( طبق 
روایتی می فرماید : »علماء شیعتنا مرابطون فی الثغر الذی یلی 
ابلیس و عفاریته و یمنعونه عن الخروج علی ضعفاء شیعتنا 
و عن ان یتسلط علیهم ابلیس، دانشمندان پیروان ما همانند 
مرزدارانی هستند که در برابر لشکر ابلیس صف کشیده اند و 
از حمله کردن آنها به افرادی که قدرت دفاع از خود ندارند 
جلوگیری می کنند.« در ذیل این حدیث مقام و موقعیت آنها 
برتر و باالتر از افسران و مرزدارانی که در برابر هجوم دشمنان 
اسالم پیکار می کنند، شمرده شده است. این به خاطر آن 
است که آنها نگهبانان عقائد و فرهنگ اسالم هستند، در حالی 
که سربازان تنها حافظ مرزهای جغرافیایی هستند.مسلما ملتی 
که مرزهای عقیده ای و فرهنگی او، مورد حمالت دشمن قرار 
گیرد و نتواند به خوبی از آن دفاع کند، در مدت کوتاهی از نظر 

سیاسی و نظامی نیز شکست خواهد خورد.
به  دعوت  شریفه  آیه  دستور  آخرین  در  چرا   -8

پرهیزکاری شده است؟
 »واتقوا اهلل« باالخره آخرین دستور که همچون چتری بر همه 
دستورهای سابق سایه می افکند دستور به پرهیزکاری است و 
استقامت و مصابره و مرابطه، باید آمیخته با تقوی و پرهیزکاری 
باشد و از هرگونه خودخواهی و ریاکاری و اغراض شخصی به 

دور باشد.
9- چرا در قرآن جمله هایی با کلمه  »لعل« شروع شده 

است در حالی که کلمه  »لعل« نوعی تردید است؟
اتفاقا این تعبیر یکی از نشانه های عظمت و واقع بینی و واقع 
گوئی قرآن مجید است. زیرا قرآن این کلمه را در جائی به کار 
می برد که گرفتن نتیجه احتیاج به شرایطی دارد که به وسیله 
کلمه  »لعل« اشاره اجمالی به آن شرایط شده است. مثال 
سکوت کردن به هنگام شنیدن آیات قرآن و گوش فرا دادن به 
مضمون آیات، به تنهایی کافی نیست، بلکه عالوه بر آن، درک 
و فهم آیات و به کار بستن آنها نیز الزم است، تا انسان مشمول 
رحمت الهی شود. لذا قرآن کریم در سوره مبارکه اعراف آیه 
204 می فرماید : »واذا قری القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم 
ترحمون، هنگامی که قرآن خوانده می شود گوش فرا دهید 
و خاموش باشید شاید مشمول رحمت شوید.« اگر قرآن می 
فرمود : »حتما مشمول رحمت خواهید شد« دور از واقع بینی 
بود. زیرا همانطور که گفتیم این موضوع شرایط دیگری هم 
دارد، ولی هنگامی که می گوید  »شاید« سهم سایر شرایط 

محفوظ مانده است.
10-فلسفه امرها و دستورهایی که به طور مطلق و 
بدون قید آمده چیست؟امرهایی که در این آیه آمده، یعني 
امر  »اصبروا«،  »صابروا«، »رابطوا« و  »اتقوا« همه مطلق و 
بدون قید است، در نتیجه صبرش، شامل صبر بر شدائد، صبر 
در اطاعت خدا و صبر بر ترک معصیت می شود، به هر حال 

منظور از آن صبر تک تک افراد است.
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بحــث ناعدالتــی در نظــام پرداخــت 
ــور  ــی کش ــکالت اصل ــی از مش یک
اســت بــه گونــه ای کــه برخــی 
از  وزارتخانه هــا  و  ســازمان ها 
طریــق کســب برخــی مجوزهــا 
توانســته اند حقــوق کارکنــان خــود 
ــر  ــوی دیگ ــد از س ــش دهن را افزای
ــرورش  ــوزش و پ در درون وزارت آم
نیــز ناعدالتــی در پرداخــت حقــوق 

می شــود. مشــاهده 
بــه گــزارش خبرنــگار اجتماعــی 
ــا  ــن روزه ــنیم؛ ای ــزاری تس خبرگ
الیحــه رتبه  بنــدی معلمــان بــه 
اصلــی  چالش هــای  از  یکــی 
بودجــه  ای و اداری دولــت ســیزدهم 
ــو  ــک س ــت. از ی ــده اس ــل ش تبدی
معلمــان در تنگنــای معیشــتی قــرار 
ــوق خــود  ــا مقایســه حق ــد و ب دارن
ــه،  ــوه مجری ــان ق ــایر کارکن ــا س ب
احســاس بی  عدالتــی می کننــد از 
ــا  ــیزدهم ب ــت س ــر دول ــوی دیگ س
بدهی  هــای عظیــم بــه جــا مانــده از 
دولــت قبــل و کمبــود منابــع مالــی 

ــت. ــه اس مواج
ــوق  ــقف حق ــف و س ــون ک هم اکن
و  آمــوزش  وزارت  در  پرداختــی 

پــرورش محل پرســش اســت؛ طبق 
بررســی هایی کــه خبرنــگار تســنیم 
ــوق  ــل حق انجــام داده اســت، حداق
پرداختــی در تمــام وزارتخانه هــا 3.5 
ــه وزارت  ــت ک ــان اس ــون توم میلی
آمــوزش و پــرورش نیــز از ایــن 
رویــه مســتثنی نیســت البتــه ایــن 
رقم بیشــتر بــرای معلمــان تــازه کار 
)رســمی( در نظــر گرفتــه می شــود.
حقــوق  بیشــترین  همچنیــن 
و  آمــوزش  وزارت  در  پرداختــی 
پــرورش 16 میلیــون تومــان اســت 
ــران  ــه مدی ــوط ب ــاً مرب ــه عمدت ک
مــدارس در مناطــق محــروم و کمتر 

ــت. ــه اس ــعه یافت توس
در  پرداختــی  حقــوق  میانگیــن 
ــرورش نیــز 7 میلیــون  آمــوزش و پ

و 900 هــزار تومــان اســت.
ــع  ــود توزی ــر، نب ــا موضــوع مهمت ام
ــان  ــی می ــوق پرداخت ــوازن حق مت
کارکنــان وزارت آمــوزش و پــرورش 
اســت کــه باعــث تبعیــض درون این 

ــه شــده اســت. وزارتخان
در حالیکــه عمــده اعتراضــات اخیــر 
معلمــان نســبت بــه بحث معیشــت 
ــدی  ــرح رتبه بن ــق ط ــرای دقی و اج

معلمــان اســت امــا در همیــن 
مجموعــه وزارت آمــوزش و پرورش، 
ــتند  ــی هس ــازمان ها و بخش های س
ــی  ــت حقوق ــه لحــاظ وضعی ــه ب ک
بــه طــور ویژه تــری در نظــر گرفتــه 
ــه  ــی ب ــوق پرداخت ــده اند و حق ش
ــان  ــوق معلم ــا حق ــاً ب ــا اساس آنه

ــاس نیســت! ــل قی قاب
ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی 
آموزشــی، دانشــگاه فرهنگیــان و 
ــی  ــازمان مل ــی و س ــهید رجای ش
ــان،  ــتعدادهای درخش ــرورش اس پ
ســازمان های وابســته بــه وزارت 
هســتند  پــرورش  و  آمــوزش 
کــه به صــورت هیئــت امنایــی 
اداره می شــوند و ظاهــراً، حقــوق 
ــی از  ــش حت ــن بخ ــان ای کارشناس
حقــوق روســای ادارات ســتاد آموزش 

ــت. ــر اس ــرورش باالت و پ
ــورت  ــه ص ــه ب ــازمان ها ک ــن س ای
ــد،  ــی فعالیــت می کنن هیئــت امنای
ادارات مالــی مســتقلی دارنــد و بــرای 
تعییــن بودجــه به صورت مســتقل با 
ســازمان برنامــه و بودجــه وارد مذاکره 

می شــوند.
در ســازمان های نوســازی، توســعه و 

پرداخت ناعادالنه حقوق در آموزش و پرورش/ 
سازمان هایی که ویژه تر دیده شدند!

تجهیــز مــدارس و ســازمان آمــوزش و پرورش 
اســتثنایی نیــز بــه دلیــل رفاهیــات موجــود، 
ــا  ــه ب ــوق در مقایس ــت حق ــت پرداخ وضعی

معلمــان بهتــر اســت.
بحــث ناعدالتــی در نظــام پرداخــت یکــی از 
مشــکالت اصلــی کشــور اســت بــه گونــه ای 
کــه برخــی ســازمان ها و وزارتخانه هــا از 
طریــق کســب برخــی مجوزهــا توانســته اند 
ــد از  ــان خــود را افزایــش دهن حقــوق کارکن
ســوی دیگر در درون وزارت آمــوزش و پرورش 
نیــز ناعدالتــی در پرداخــت حقــوق مشــاهده 
می شــود کــه بایــد در دور جدیــد وزارت 
ــای  ــاب آق ــور جن ــرورش و حض ــوزش و پ آم
نــوری در راس ایــن وزارتخانــه کلیــدی، فکری 

ــرای حــل ایــن مســئله کــرد و چــاره ای ب
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ــت:  ــت گف ــر صم ــام وزی ــم مق قائ
ــده  ــرف کنن ــت مص ــر قیم حداکث
نســبت به قیمــت تولید کننــده درج 
شــده بــر روی کاالهــا بــرای کاالهای 
مصرفــی 20 درصــد و بــرای کاالهای 
ســرمایه ای 30 درصــد تعیین شــده 

اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی 
خبرگــزاری فــارس، محمــد صــادق 
مفتــح در یــک برنامــه خبــری درباره 
جزئیــات طــرح درج قیمــت تولیــد 
ــر روی کاالهــای مصرفــی  کننــده ب
ــرح  ــرد: ط ــار ک ــرمایه ای اظه و س
درج قیمــت تولیــد کننــده بــر روی 
کاال از حــدود یــک مــاه پیــش آغــاز 
شــده و هــر هفته تعــداد بیشــتری از 
کاالهــای مصرفــی و ســرمایه ای بــه 
لیســت اضافه و مشــمول طــرح درج 
قیمــت تولیــد کننــده مــی شــوند. 

جزئیات درج قیمت تولیدکننده روی کاال/ حداکثر 
قیمت مصرف کننده 30 درصد بیش از قیمت تولید 

وی افــزود: کاال بعــد از تولیــد، فرآیند 
توزیــع را نیــز طــی مــی کنــد و بعــد 
ــرده  ــه در خ ــث عرض ــز بح از آن نی
فروشــی مطــرح اســت کــه هــر کدام 
از ایــن دو مرحلــه هزینــه مســتقلی 
ــر قیمــت عرضــه تحمیــل مــی  را ب
کنــد و بــه عبارتــی قیمــت کاال برای 
مصــرف کننــده  بــا احتســاب هزینه 
هــای مذکــور از قیمت تولیــد کننده 

بیشــتر خواهــد بــود. 
قائــم مقــام وزیــر صنعــت، معــدن و 
ــه  ــه ک ــت: آنچ ــار داش ــارت اظه تج
تاکنــون بــه عنــوان قیمــت مصــرف 
ــر روی کاال درج مــی شــد  ــده ب کنن
بــدون در نظــر گرفتــن هزینــه حمل 
براســاس بعــد مســافت بــوده اســت 
ــه  ــر ایــن اســاس یــک قیمــت ب و ب
عنــوان قیمــت مصــرف کننــده برای 
کاال در اقصــی نقــاط کشــور تعییــن 

۵ هزار قطعه لوازم 
احتکاری خودرو در 

کرمان کشف شد
فرمانــده انتظامــی شهرســتان کرمان از کشــف پنج 
هــزار قطعــه لــوازم خــودرو احتــکار شــده بــه ارزش 
هشــت میلیارد ریــال در عملیات مامــوران کالنتری 

11 شــهر کرمــان طــی روزهــای اخیر خبــر داد.
بــه گــزارش کرمــان نــو بــه نقــل از پایــگاه خبــری 
پلیــس، ســرهنگ مهــدی پــور امینایــی  افــزود: در 
ــا محتکــران و مفســدان  اجــرای طــرح برخــورد ب
اقتصــادی، مامــوران کالنتــری 11 شــهر کرمــان در 
پــی اقدامــات اطالعاتــی از احتــکار لــوازم یدکــی در 
یــک انبار در حاشــیه شــهر کرمــان مطلع شــدند و 

موضــوع را در دســتور کار خــود قــرار دادنــد.
وی ادامــه داد: مامــوران پــس از شناســایی محــل و 
هماهنگــی با دســتگاه قضا در بازرســی از انبــار مورد 
نظــر، پنــج هــزار قطعــه خــودرو و هفــت دســتگاه 
موتــور کامــل خــودرو مربوط بــه خودروهــای زانتیا، 

پــژو 405 و پــژو 206 را کشــف کردنــد.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان کرمــان خاطرنشــان 
کــرد:در ایــن زمینــه یــک متهــم دســتگیر و پــس 
از تشــکیل پرونــده بــرای اقدامــات قانونــی تحویــل 

مراجــع قضایــی شــد.
ــا مخــالن امنیــت  ــا بیــان اینکــه برخــورد ب وی ب
بــازار و مفســدان اقتصــادی در اولویــت برنامــه های 
نیــروی انتظامــی قــرار دارد به کســانی کــه کاالهای 
مــورد نیــاز مــردم را احتــکار می کننــد، هشــدار داد 
و گفــت: مامــوران پلیــس بر ایــن موضوع اشــرافیت 
کامــل دارنــد و بــا متخلفــان به طــور قاطــع برخورد 

ــود. می ش

اقصــی نقاط کشــور  تعیین شــده اســت. 
قائــم مقــام وزیــر صمــت بیــان داشــت: 
ــده درج  ــد کنن ــت تولی ــن قیم همچنی
شــده بــر روی کاال مبنــای دریافــت 
مالیــات از تولیــد کننــده اســت و بــر این 
اســاس نیــز تولیــد کننــده نمــی توانــد 
قیمتــی بیــش از قیمت تمــام شــده را بر 

روی کاال درج کنــد.

            قائم مقام وزیر صمت گفت: 

مــی شــد.  
وی  افــزود: روش قیمت گــذاری کــه 
تاکنــون بــه عنــوان قیمت بــرای مصرف 
کننــده اجرایــی مــی شــد امــکان برخی 
گــران فروشــی ها و تخلفــات را در الیــه 
هــای توزیــع یــا خــرده فروشــی ها  

فراهــم می کــرد. 
مفتــح اظهــار داشــت: قیمــت مصــرف 
ــاس  ــون براس ــر روی کاال اکن ــده ب کنن
قیمــت تولیــد کننــده بــه اضافــه هزینه 
حمــل بــر اســاس بعــد مســافت و 
ســود مشــخص توزیــع کننــده تعییــن 

می شــود. 
وی افــزود: برایــن اســاس حداکثر قیمت 
مصــرف کننــده کاالهــای مصرفــی 20 
درصــد بیشــتر از قیمــت تولیــد کننــده 
آن کاال و حداکثــر قیمــت مصرف کننده 
در مــورد کاالهــای ســرمایه ای 30 درصد 
بیشــتر از قیمت تولید کننده آن کاال در 

خسارت 40 میلیارد تومانی سیل به 
مددجویان جنوب کرمان

ــه امــداد اســتان  ــر کل کمیت مدی
ــارد  ــارت 40 میلی ــان از خس کرم
ــان  ــه مددجوی ــیل ب ــی س تومان

ــر داد. ــان خب ــوب کرم جن
ــل از  ــه نق ــنا ب ــزارش ایس ــه گ ب
کمیتــه  اطالع رســانی  پایــگاه 
امــداد، یحیــی صادقــی مدیــرکل 
کمیتــه امــداد اســتان کرمــان 
ضمــن تشــریح اهــداف ســفر دو 
ــان  ــوب کرم ــه جن ــود ب روزه خ
ــن  ــوری تری ــی از مح ــت: یک گف
کارهــای ایــن نهــاد را ایجــاد 
اشــتغال بــرای خانوارهــای تحــت 
حمایــت بــه منظــور رســیدن بــه 
ــت. ــات اس ــدار و باثب ــد پای درآم

ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک وی بی
حجــم بــاالی خانــواده هــای تحت 
ــن  ــاد و همچنی ــن نه ــت ای حمای
مشــکالتی کــه ایــن خانــواده هــا 
دارنــد از همــان ســاعات اولیــه بعد 
ــدا  ــور پی ــه حض ــیل در منطق س
کردیــم و بررســی میدانــی میــزان 
خســارت وارد شــده بــه مددجویان 
ــم.  ــام دادی ــت را انج تحــت حمای
ــه امــداد اســتان  ــر کل کمیت مدی
ــبختانه  ــه داد: خوش ــان ادام کرم
ــی  ــارت جان ــیل خس ــر س ــر اث ب
ــی  ــود ول ــه کســی وارد نشــده ب ب
متاســفانه 40 میلیــارد تومــان 
خســارت بــه مســکن، طــرح های 
اشــتغال و وســایل ضــروری منازل 

ــت.  ــده اس ــان وارد ش مددجوی
صادقــی گفــت: از همــان روز اول 
رئیــس کمیتــه امــداد کشــور پیگیر 
موضــوع بودنــد و گــزارش لحظــه ای 
از مناطــق ســیل زده مــی گرفتنــد و 
ایشــان نســبت بــه پرداخت یــک ماه 
ــای  ــواده ه ــرای خان ــازاد ب ــوق م حق
ســیل زده قــول مســاعد دادنــد کــه 
بــه حســاب ایــن خانوارهــا واریز شــد.
ــن  ــوص تامی ــه داد: در خص وی ادام
ــان  ــزل مددجوی ــروری من ــوازم ض ل
ــس  ــه رئی ــی ک ــق صحبت ــم طب ه
کمیتــه امــداد کشــور بــا بنیــاد 
ــول تامیــن  مســتضعفان داشــتند ق
وســایل ضــروری مددجویــان آســیب 

ــد. ــده را داده ان دی
وی بیــان کــرد: 212 طــرح اشــتغال 
ایــن نهــاد در حــوزه کشــاورزی 
ــه  ــن رفت ــا از بی ــده و ی خســارت دی
انــد کــه بــرآورد خســارت وارد شــده 
بــه ایــن طــرح هاحــدود 19 میلیــارد 

ــان اســت. توم
مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان 
کرمــان در ادامــه ضمن تشــریح مهم 
تریــن اهــداف و برنامــه های ســفر دو 
روزه خــود بــه جنــوب کرمــان گفت: 
ــه  بخشــی از ســفر دو روزه ای کــه ب
جنــوب کرمــان داشــتیم مربــوط بــه 
بازدید از مناطق ســیل زده و بخشــی 
دیگــر نیــز بازدیــد از پــروژه مســکن 
مهــری در شهرســتان کهنــوج اســت 

که ســالها به کنــدی پیــش رفته و 
چندیــن بــار با پیمانــکار و ســازنده 
ــذاری  ــوص واگ ــی در خص مذاکرات
تعــدای از ایــن واحدهای مســکونی 
بالتکلیــف بــرای مددجویــان فاقــد 
مســکن در کل شــهرهای جنوبــی 
انجــام دادیــم تــا بتوانیم بخشــی از 
مشــکل مســکن آن هــا را برطــرف 

. کنیم
وی از دیگــر اهــداف ســفر دو روزه 
خــود بــه جنــوب کرمــان را افتتاح 
10 واحــد مســکونی مددجویان که 
بــا همــکاری بنیــاد خیریــه وفــاق 
ــته در  ــال گذش ــوی س ــبز عل س
روســتای بوئینــگ زهکلوت کلنگ 
ــزود:  ــرد و اف ــالم ک ــده اع ــی ش زن
هــم چنیــن بــا همــکاری کمیتــه 
امــداد و بنیــاد وفــاق ســبز علــوی 
تعــدادی جهیزیــه بیــن زوج هــای 
نیازمنــد توزیــع و جشــن تکلیفــی 
نیــز بــرای دانش آمــوزان روســتای 
بوئینــگ با همــکاری کمیتــه امداد 

برگــزار شــد.

مرد شیطان صفت گرفتار شد

بردســیر  شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده 
ازدســتگیری فــردی کــه در فضــای مجــازی با 
تهدیــد بانــوان از آنهــا  ســوء اســتفاده مــی کرد 

توســط پلیــس فتــا دســتگیر شــد .
ــزود:  ــه اف ــن رابط ــری در ای ــرهنگ غضنف س
مردی مریض و شــیطان صفت در اینســتاگرام 
بااغفــال و فریــب بانــوان ضمن برقــراری ارتباط 
و مالقــات حضــوری بــا تهیــه عکــس و فیلــم 
،از آنهــا اخــاذی می کــرد بــا شــکایت آســیب 
دیــدگان و اقدامــات فنی پلیس فتای بردســیر 
شناســایی و در عملیــات پلیســی دســتگیر وبا 
تشــکیل پرونــده قضایــی بــه مرجــع قضایــی 

ــد. معرفی ش
فرمانــده انتظامــی شهرســتان بردســیر یــادآور 
ــای  ــان ه ــام رس ــازی و پی ــای مج ــد فض ش
موجــود مــی تواننــد بــا ورود افــراد بــی هویــت 
و بیمــاران روانــی جوالنــگاه خطرناکــی بــرای 
افــراد در معــرض خطــر و بویــژه بانــوان باشــد .
ــه اصــول و قواعــد اســتفاده از ســواد  توجــه ب
رســانه ای در فضــای مجــازی ضرورتــی انــکار 

ناپذیــر اســت .

فرمانده انتظامی شهرستان بردسیر :
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رهبــر انقــاب ماجــرای تفقد حاج قاســم از   
فرزنــد کدام شــهید را نقــل کردند

ــض  ــرای بغ ــی از ماج ــزارش روایت ــن گ ای
رهبــر معظــم انقــاب هنــگام نقــل یــک 
داســتان در دیــدار روز گذشــته بــا خانــواده 
ســردار شــهید حاج قاســم ســلیمانی است.
ــم  ــر معظ ــدار رهب ــا، دی ــزارش ایرن ــه گ ب
انقــاب بــا خانــواده ســردار شــهید، حــاج 
ــع داشــت؛  قاســم ســلیمانی دقایقــی بدی
ــه  ــدار ک ــن دی ــی از ای ــه در لحظات از جمل
رهبــر معظــم انقاب بــا ذکــر خاطــره ای از 
کتــاب یکــی از همرزمان شــهید، بغــض در 
گلویشــان شکســت و در یــاد ســردار دل ها 

ــتند. ــابقه ای گریس ــو کم س ــه نح ب
آن خاطــره از کتــاب »حاج قاســمی که من 
می شناســم« نقــل شــد که حجت االســام 
علــی شــیرازی خاطــرات نزدیــک به چهل 
ســال رفاقتــش بــا شــهید حاج قاســم 
ــت؛  ــرده اس ــو ک ــلیمانی را در آن بازگ س
دوســتی ای کــه از ســال 1361 در حمیدیه 
اهــواز آغــاز شــد. آن زمــان ســردار قاســم 
ســلیمانی از جایــگاه فرمانــده تیــپ ثــاراهلل، 
ســخنران بــود و علــی شــیرازی، روحانــی 
ــر، شــنونده. همانجــا  گــردان شــهید باهن
ــت.  ــش نشس ــه دل ــم ب ــق حاج قاس عش
فروردیــن 6۵ آن دوســتی شــکل همــکاری 
بــه خــود گرفــت و حاج قاســم، مســئولیت 
تبلیغــات لشــکر را به علی شــیرازی ســپرد. 
همراهــی آن دو پــس از جنــگ نیــز ادامــه 
داشــت و در ســال 13۹۰ بــه خواســت 
ســردار ســلیمانی، علی شــیرازی مســئول 
ــدس  ــروی ق ــه در نی ــی ولی فقی نمایندگ
شــد و هشت ســال از پرفــراز و نشــیب ترین 
روزهــای جبهــه مقاومــت را بــا حاج قاســم 

همــراه مانــد.
داســتانی کــه بــا عنــوان »عمــوی بچه هــا« 
در کتــاب »حــاج قاســمی کــه مــن 
می شناســم« منتشــر شــده، خاطــره ای بود 
کــه رهبــر معظــم انقــاب در سخنانشــان 
ــتند و خاصــه ای از آن  ــاره داش ــه آن اش ب
را نقــل کردنــد. »عمــوی بچه هــا« حکایت 
ــواده  ــه خان ــا ب ــردار دل ه ــتگی س دلبس
شهداســت؛ شــهدایی کــه همچون بــرادران 
ــد و حــاال حــاج قاســم از  و پســرانش بودن
هــر فرصتــی بــرای ســرزدن و رســیدگی به 

ــرد. ــتفاده می ک ــان اس خانواده هایش
در بخشــی از ایــن روایــت کــه مــورد اشــاره 
ــرار گرفــت،  ــز ق رهبــر معظــم انقــاب نی
آمــده اســت: »مهــدی مغفــوری، فرمانــده 
ســپاه کرمان بــود. آمد جبهــه و در عملیات 
کربــای چهــار شــهید شــد. از فرماندهــان 
ــد داشــت:  ــود. ســه فرزن ــان ب ــارف کرم ع
فاطمــه، مریــم و مصطفی. همســر فاطمه، 

 علــی تهامــی )فرزنــد شــهید تهامی( اســت؛ 
عقدشــان را رهبــر معظــم انقاب در ســفری 
کــه بــه کرمــان داشــتند، خواندنــد. فاطمــه 

خانــم، دو بچــه دارد: حســین و زینــب«.
ــم  ــه فاطمــه خان حــاج قاســم در نامــه ای ب
ــم  ــت:»دخترم و گل ــته اس ــور نوش ــن ط ای
کــه محبــت دخترانــه ات، خســتگی را از من 
می زدایــد!  فاطمــه ام،  خداونــد را سپاســگزارم 
کــه همســری همچــون علــی کــه نزدیــک 
بــه علــی اســت و بوی شــهید از او استشــمام 
ــد بســیار  ــی دو فرزن ــه همراه می شــود را ب
خــوب عاطفــی عزیــز بــه تــو عزیــز دختــرم 
عطــا فرمــوده اســت. فاطمــه، دختــر خوبــم، 
همیشــه بــه دعــا و محبــت مادرانــه ات 
ــاالت  ــه ح ــرا در هم ــرم، م ــدم. دخت نیازمن
ارتبــاط بــا خداوند ســبحان، به خاطر بســپار. 
نیازمنــد دعــای تــو هســتم؛ نــه،  مــن همــه 
امیــدم، بــه دعــای تــو دختــر عزیــزم اســت. 
فاطمــه ام،  ســعی کــن هماننــد فاطمــه بــه 
علــی خدمت کنــی و همانند علــی و فاطمه، 
 حســین و زینب را بپرورانید«. شــوهر فاطمه 
خانــم، علی تهامــی، خلبــان اســت. آن روزی 
کــه حــاج قاســم بــه خانه شــان رفتــه. علــی 
ــوده، حــاج قاســم  ــه نب ــرواز داشــته و خان پ
گوشــه همــان نامــه می نویســد: »جــای علی 

خالــی«.
در ادامــه ایــن روایــت آمــده اســت: »زینــب، 
ــه  ــد و ب ــض ش ــم، مری ــه خان ــر فاطم دخت
ــرد. حــاج  ــدا ک ــاج پی عمــل جراحــی احتی
قاســم، همیــن کــه بــا خبــر شــد زینــب را 
ــا  ــد،  ب ــتان برده ان ــه بیمارس ــل ب ــرای عم ب
حســین پورجعفــری بــه بیمارســتان رفــت. 
ســپس بــا همــه مشــغله کاری ایســتاد تــا 
ــا  ــد. عمــل جراحــی ب زینــب را عمــل کنن
موفقیــت تمــام می شــود. فاطمــه خانــم بــه 
حــاج قاســم می گوید:»حــاال کــه خیال تــان 
راحــت شــد، برویــد بــه کارتــان برســید« که 
ــه  ــت را ب ــن،  بابای ــم می گوید:»م ــاج قاس ح
ــه جــای او  جــای خــودم فرســتادم؛ حــاال ب
اینجــا هســتم.«! آن قــدر می مانــد تــا زینــب 
بــه هــوش می آیــد؛ یعنــی بــرای نوه شــهید 

ــد. ــی می کن ــدر بزرگ ــم پ ــوری ه مغف
وقتــی مهــدی مغفوری شــهید شــد، فاطمه 
ســه ســال داشــت. همــه بچه هــای مــا،  آن 
زمــان، در همیــن ســن و ســال بودنــد. حــاج 
ــی  ــا عموی ــن بچه ه ــه ای ــرای هم ــم ب قاس
ــت.  ــرم می گرف ــا گ ــا بچه ه ــود. ب ــان ب مهرب
ــم  ــاج قاس ــی،  ح ــه، از بچگ ــرم فاطم دخت
ــا او  ــم ب ــم ه ــاج قاس را دوســت داشــت. ح
ــد،  ــران می آم ــه ته ــر ب ــود. اگ ــی ب صمیم
مشــتاق بــود هر طــور شــده، حــاج قاســم را 
ببینــد. حــاج قاســم، او را عمــو صــدا می کرد؛ 

ــت. ــو می گف ــم عم او ه

حجت االســام شــیرازی در ادامــه ایــن خاطــره افــزوده اســت: »یــک 
روز خانــه فاطمــه بودیــم. فاطمــه، دفترچــه اش را بــه حــاج قاســم داد و 
از او خواســت چیــزی برایــش بنویســد. همــان جــا دفترچــه را گرفــت 
و برایــش نوشــت: »بــرادرزاده عزیــزم، فاطمــه خانــم عزیــز! عموجــان، 
مــن کــه از خــود چیــزی نــدارم کــه بــرای تو بنویســم؛ امــا بــزرگان ما 
تأکیــد زیــادی بــر رابطــه خودشناســی و اثر آن بــر عبودیــت و توجه به 
مبــدأ هســتی خداونــد ســبحان می کننــد. خودشناســی یعنــی چــه؟ 
خودشناســی یعنــی فقــر خــود را دیــدن در مقابــل عظمت اســتغنای 
الهــی. خودشناســی یعنــی کوچکــی خــود را در مقابل عظمــت بزرگی 
خداونــد دیــدن. خودشناســی یعنــی نیــاز پیوســته خــود را در مقابــل 
هســتی بخــش بی نیاز دیــدن. دختــرم، هرکس خــدا را بشناســد، به او 
رغبــت خــاص پیــدا می کند؛ خصوصــاً در عبــادات و از گنــاه و معصیت 
دوری می کنــد. کســی کــه عظمــت خداونــد را دیــد و شــناخت، پــاک 
دامنــی و زهــد پیــدا می کنــد و معرفــت بــه خداونــد ســبحان، موجب 
ــب  ــد موج ــه خداون ــت ب ــود. معرف ــان می ش ــای انس ــلیم و رض تس
ــر  ــه دخت ــم ب ــد می خواه ــود. از خداون ــران می ش ــازی از دیگ بی نی
متدیــن و خــوب و محجبــه قابــل افتخــار، توفیــق توجــه بــه خــدا و 
معرفــت بــه خداوند ســبحان بدهد. عمویــت و ملتمس دعایت، قاســم 

.»13۹4/1/1۰ سلیمانی 
او در ادامــه یــادآور شــده اســت: »ســردار ســلیمانی،  عاشــق بچه هــای 
ــذا  ــا غ ــا آنه ــرد. ب ــی می ک ــهدا زندگ ــای ش ــا بچه ه ــود. ب ــهدا ب ش
ــای  ــا بچه ه ــی ب ــرد. گاه ــت می ک ــت و برخاس ــورد و نشس می خ
شــهدا بــه کــوه یــا بــه زیــارت امــام زاده هــای تهــران می رفــت. تمــاس 
فرزنــدان شــهدا بــا ســردار ســلیمانی، خیلــی راحــت برقــرار می شــد. 
ایــن برنامــه، فقــط مربــوط بــه ایــران هم نبــود. در ســوریه و لبنــان هم 
کــه بــود، بچه هــای شــهدا بــا او تمــاس می گرفتنــد، حــرف می زدنــد 
و مشکات شــان را می گفتنــد. حتــی روز پنجشــنبه ای کــه فردایــش 
ــه شــهید  ــه خان ــی ب ــود. وقت ــرار ب ــا برق ــن تماس ه شــهید شــد، ای
ــدرش آمــده؛ احســاس  می رفــت، بچــه شــهید احســاس می کــرد پ

می کــرد گــم شــده اش را پیــدا کــرده اســت«.

تلویزیونــی  زنــده  برنامه هــای  از  یکــی  در 
ــش  ــال پخ ــر کان ــا مدی ــی ب ــی، گفتگوی اروپای

فیلم هــای زننــده انجــام شــد.
مجــری برنامــه خانمــی بــود کــه از ایــن مدیــر 

ــرد. ــوال می ک ــی س ــیک پوش آمریکای ش
ــتیاق  ــتهجن بااش ــای مس ــر برنامه ه ــن مدی ای
ــاره  ــی داد و درب ــح م ــای ش توضی ــاره کاره درب
تولیــد فیلم هــا صحبــت می کــرد و افتخــار 
می کــرد کــه در ایــن زمینــه یــک مدیــر بســیار 
ــق اســت و بعــد مجــری از او ســوال کــرد  موف

ــت ــه سنینی س ــاص چ ــما خ ــای ش برنامه ه
 جــواب داد کــه مــا بــرای تمــام ســنین فیلــم 
تولیــد کردیــم و حتــی اختــاط ســنین را هــم 

ــم ــر گرفته ای در نظ
ــود  ــود و به خ ــت ب ــرق در صحب ــرد، غ ــن ف ای
می بالیــد تــا بــه ایــن مرحلــه رســید کــه 
گفــت مــا حتــی ارتبــاط بــا محــارم را هــم بــه 

کشــیده ایم تصویــر 
 و آموزش میدیم

ــی  ــن کانال ــم اولی ــام می کنی ــار اع ــا افتخ  و ب
ــم و  ــان دادی ــزل نش ــه ... را در من ــتیم ک هس
ــا  ــی، م ــیار عال ــای بس ــه فعالیت ه ــه ب ــا توج ب
همیشــه مــورد تشــویق دولــت آمریــکا بوده ایــم
مجــری برنامــه کــه دیگــر نزدیــک پایــان برنامه 
ــه مشــخص  ــرد ک ــان ســؤالی از او ک ــود ناگه ب

ــوده اســت... ــزی نشــده ب ــود برنامه ری ب
سوال کرد شما چندفرزند دارید

جواب داد: دو فرزند
ــی 16  ــه اول ــر ک ــی پس ــر و دوم ــی دخت  اول

ــت ــاله اس ــی 14 س ــت و دوم ــاله اس س
مجــری گفــت: آیــا دختــر و پســر شــما از ایــن 
ــی  ــان اســت بخوب ــر آن پدرش ــه مدی ــال ک کان

ــد ــوزش می بینن ــد و آم ــتفاده می کنن اس
ــان  ــنید ناگه ــؤال را ش ــن س ــا ای ــرد ت ــن ف ای
برافروختــه شــد، بــا عصبانیــت بلنــد شــد و بــا 
صــدای بلنــد بــه مجــری گفــت: اصــًا فرزنــدان 
مــن و همــه فرزنــدان دیگــر خانواده هــای 
آمریکایــی و اروپایــی حــق ندارنــد از ایــن 
ــورها  ــن کش ــد و در ای ــتفاده کنن ــا اس برنامه ه
ــرای  ــاً ب ــا صرف ــن برنامه ه ــه. ای ــش نمیش پخ
پخــش در کشــورهای جهــان ســوم و باالخــص 

ــه... ــد میش ــلمان تولی مس
بــا یــه حســاب ســر انگشــتی و بــا توجــه 
خودشــان  کشــور  در  ماهــواره  اینکــه  بــه 
پولــی و در کشــور مــا رایــگان! اســت بــه 
ایــن نتیجــه می رســیم کــه تهیه کننــدگان 
فیلم هــای  و  عکس هــا  توزیع کننــدگان  و 
غیراخاقــی و شــیطانی کــه بــه تازگــی در 
ــم  ــا ه ــایر نرم افزاره ــس اپ و س ــرام و وات تله گ
ــه  در حــال پخــش شــدن اســت، هدف شــان ب
فســاد کشــیدن و گمــراه کــردن جوانــان و 

نوجــوان مســلمان اســت.
ــاور ونجیبــی  ــا هیــچ انســان باشــرف و خداب آی
بــرای فاســدکردن بــرادران و خواهــران ایمانــی 
خــود اقــدام بــه تهیــه و منتشــر کــردن فســاد 

ــد ــا می کن و فحش
ــه  ــه ب ــا وقــت آن نرســیده اســت کــه آگاهان آی

ــگاه کنیــم قضیــه ن
ــا  ــر خانم ه شــما جــوان و نوجــوان، شــما دخت

و آقــا پســرها
شما غیر از این می فهمید

ــه فســاد  ــرای ب ــرب ب ــی غ ــم فرهنگ ــا تهاج آی
کشــیدن خواهــران و بــرادران مــا هنــوز مبهــم 

اســت
ــا خــود اندیشــیده ایم  ــا به حــال ب ــه راســتی ت ب
کــه چــه کســی و یــا چــه کســانی ودر کجــا و 
ــا  ــا چــه امکاناتــی در حــال تولیــد و توزیــع ب ب
ــیطانی  ــای ش ــا و فیلم ه ــن عکس ه کیفیت تری

ــا ســریال هــای ضداخاقــی هســتند ی
یافــت  مــوش  تلــه  در  فقــط  مفــت  پنیــر 

لطفــا...... باشــید  هــوش  بــه  می شــود 
آگاه  باشیم...................

معاونت فرهنگی اجتماعی انتظامی شهرستان بردسیر

گزارش مصاحبه  با سازنده 
فیلم  های   مستهجن

فلسفه  نماز وسّر آفرینش 
چیست؟
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فلسفه  نماز وسّر آفرینش چیست؟
بحــث اول : چــرا عبــادت ؟ قبــل از بحــث عبــادت بهتــر 
اســت بــه ، چــرا خلقــت ؟ و اینکه چــرا خداونــد آفرینش 

را آغــاز نمــود مطالبــی را عرضــه بــدارم . 
ســّر آفرینــش چیســت ؟ چــون خداونــد کمــال مطلــق 
ــت  ــض نیس ــال مح ــز کم ــه ج ــدی ک ــت و خداون اس
آفرینــش و رحمــت رســانیدن الزمه صفات ذات اوســت و 
چــون کمــال مطلــق اســت مــی آفرینــد و آفرینش عین 

رحمــت و کمــال اوســت . 
ــد و  ــا جــودی کن ــد ت ــان و انســان را آفری ــد جه خداون
از رحمــات خویــش آنهــا را بهــره منــد کنــد و انگیــزه 
آفرینــش محبــت اســت کــه خداونــد از روی محبــت و 
رحمــت و عشــق آفریــد . جهــان را آفریــد بــرای انســان و 
انســان کامــل را آفریــد بــرای تقــّرب بــه خــودش و وقتی 
کــه انســان را از گل سرشــت و ) نفخــت مــن روحــی ( 
را بــه صیحــه ظهــور رســانید ازهمــه صفــات جمــال و 
جالــش بــه آدمــی بخشــید و او را بــه مرتبه ای رســانید 
کــه از مائــک باالتــر رود و ایــن شایســتگی را پیــدا کنــد 
تــا فرشــتگان بــر او ســجده کننــد و او را خلیفــه اهلل قــرار 
داد و بــه او صفــت جاودانگــی عطــا فرمــود تــا بــا رشــد و 
اســتعدادهای فطریــش بــه گفته قــرآن صبغــه اهلل گردد 
یعنــی کارهایش رنــگ خدایی بگیــرد و خداگونه گــردد . 
» ِصبَغــَه اهللِ وََمــن اَحَســُن ِمــَن اهللِ َصبَغــًه وَ نَحــُن لـَـُه 
ـِِِـُدوَن « ) بقــره 13۸ ( یعنــی : رنــگ خدایــی و چــه  عاب
رنگــی از رنــگ خدایــی بهتر اســت و مــا تنهــا او را عبادت 
ــه ای چشــم و گــوش و دســتش  ــه گون مــی کنیــم . ب
خدایــی شــود . و عمــل و رفتــارش خدایــی گــردد و جــز 

خداونــد نبینــد و نشــنود . 
من نکردم خلق را تا سودی کنم   

                         بلکه تا بر بندگان جودی کنم 
حــال بــا ایــن مختصر بــه بحــث چرا عبــادت مــی کنیم 
مــی پردازیــم ؟ ابتــدا عبــادت ازنظــر لغــوی بــه معنــای 
غایــت خضــوع و خــواری ) تّذلل( دانســته انــد و گفته اند 
چــون عبــادت اعلــی مراتــب خشــوع اســت پــس الیــق 
نیســت پرســتش کســی جــز اینکــه باالتریــن مراتــب 
وجــود و کمــال و بزرگتریــن مراتــب نعمــت و احســان را 
دارد. و از ایــن جهــت عبــادت غیــر حــق شــرک اســت 
و شــاید عبــادت کــه در فارســی بــه معنــای پرســتش و 
بندگــی اســت در حقیقت بیــش از ایــن معنی را داشــته 
باشــد و آن عبــارت اســت از خضــوع بــر خالــق و خداونــد 
و اگــر خضــوع بــدون ایــن اعتقــاد باشــد اســباب کفــر و 

شــرک اســت . 
امــا خضــوع در برابــر پیامبــران و امامــان : بــا اعتقــاد بــه 
اینکــه آنهــا بندگانــی هســتند کــه در همه چیــز محتاج 
بحــق تعالــی هســتند و در اصــل وجــود و کمــال آنــان 
بنــدگان صالحی هســتند کــه بواســطه عبودیــت مقّرب 
درگاه حــق تعالــی گشــته انــد و لــذا وســیله عطّیــات و 
فیوضــات گردیــده انــد و بــه هیــچ وجــه شــائبه شــرک 
ــّب  ــدا و ح ــان خ ــرام خاص ــت و احت ــردر آن نیس و کف

خاصــان خــدا ، حــّب خداســت . 
عبــد بــه معنــای انســان یــا هــر دارای شعوریســت کــه 
ملــک غیــر باشــد یعنــی تمــام موجــودات با شــعور عبد 
هســتند » َعبــداًَ َمملُوکاً أل یَقدر شــی ءٍ « ) نحــل ۷۵ (  » 
عبــد بنــده ایســت که توانایــی هیــچ کاری نــدارد « . » اِن 
ــمواِت وَ االَرِض ااِّل آتـِـی الرَّحمــِن َعبداً «  ُکلَّ َمــن فــِی السَّ
) مریــم ۹3 (  » هیــچ کــس در آســمان و زمیــن نیســت 
مگــر آنکه بــا عبودیــت رحمان خواهنــد آمد « عبــادت و 
پرســتش عبــارت اســت ازنشــان دادن مملوکیت خویش 
ــی  ــن ِعباَدتِ ــَتکِبروَُن َع ــَن یَس ی ــرودگار » إِنَّ الذَّ ــرای پ ب
َســَید ُخلُون َجَهنَّــَم داِخریَن « ) غافــر 6۰ (   » آنهایی که 
از عبــادت مــن ســرپیچی مــی کننــد و تکبــر مــی ورزند 
بــزودی بــا خــواری و ذلــت داخــل جهنــم مــی شــوند  «   
ــف 11۰ (  »  ــداً « ) که ــِه اََح َّ ــادِهِ رَب ــریَک بِعب . » واَل َش

احــدی را شــریک در عبــادت پــروردگارش نگیریــد « . 
بنابرایــن هــر موالیــی از عبــد خــود درخواســت اطاعــت 
و فرمانبــرداری و بندگــی دارد زیــرا مالــک اوســت . » مــا 
ــات ۵6 (  ــُدوَن « ) ذاری ــَس ااِلّ لَِیعُب ــنَّ وَ االِن ــُت الِج َخلََق
ــد مالــک مطلــق بنــدگان اســت بایــد از  . چــون خداون
مــوالی خــود اطاعــت کننــد و او را بــه عنــوان معبــودی 
ــه  ــط ب ــتش را فق ــق پرس ــد و ح ــادت کنن ــر عب حاض
ــداً َعبــُدهُ وَ رَُســولُُه ( بیانگــر  او بدهنــد ) اَشــَهُد اَنَّ ُمَحمَّ
ــه رســالت رســید یعنــی مقــام  بندگــی پیامبــر کــه ب
بندگــی از مقــام رســالت برتر اســت بــا بندگی اســت که 
انســانها بــه مقامــات عالــی مــی رســند پــس عبد بــرای 
موالیــش کــه عبــادت مــی کنــد بایــد عبادتــش ظاهــر 
و باطــن باشــد و خــدای را بــا دینــداری خالــص عبــادت 
یــِن ( پس وقتــی عبادت  کنــد ) َفاعُبــداهللِ ُمخلِصــاً لـَـُه الدِّ
تمــام و کامــل اســت کــه بــه غیر خدا به کســی مشــغول 
نباشــد و در عملــش شــریکی بــرای او قائل نشــود و دلش 
در حــال عبــادت متعلــق بجائــی نباشــد نــه بــه امیــدی 
، نــه ترســی حتــی نــه امیــد بــه بهشــت و نــه تــرس از 
دوزخ ، در ایــن صــورت عبادتــش خالــص برای خداســت 
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون ششــدانگ یــک بــاب خانــه پــاک یــک فرعــی 4۷۷2   اصلــی واقــع در  بخــش 
2۰ کرمــان مــورد تقاضــای مجیــد جعفــری گوهــری فرزنــد عبــاس طبــق رای شــماره 
14۰۰6۰31۹۰11۰۰1463 مــورخ 14۰۰/۷/2۵ هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی  در مالکیــت نامبــرده قرار 
گرفتــه و آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون مذکــور منتشــر و مــورد 
واخواهــی ســپری گردیــده اســت و نیــاز بــه تحدید حــدود دارد و اعمــال تبصره ذیــل ماده 
1۵ قانــون ثبــت میســر نمــی باشــد لــذا  حســب تقاضــای  شــماره 4۰۹۷ - 14۰۰ مورخ 
14۰۰/۸/2۵، مالــک بدینوســیله آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی آن باســتناد  تبصــره 
ذیــل مــاده 13 قانــون مذکــور و مــاده 13 آئیــن نامــه آن منتشــر و عملیات تحدیــدی آن 
از ســاعت ۹ صبــح روز  دوشــنبه 14۰۰/11/1۸     محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا 
بــه مالــک )مالکیــن( و صاحبــان امــاک مجــاور رقبــه مزبــور اخطــار می گــردد در موعــد 
مقــرر در ایــن اعــان در محــل وقــوع ملــک حاضــر و در صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن 
عملیــات تحدیــدی بــا معرفــی مالــک یــا نماینــده قانونــی وی وفــق مقــررات مــواد 14 و 
1۵ قانــون و ۷۰ آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام و اعتــراض اشــخاص بــر حــدود و حقــوق 
ارتفاقــی برابــر مــواد 2۰ قانــون و ۷4 آئیــن نامــه قانــون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیــدی بمــدت 3۰ روز پذیرفتــه شــده و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض، دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد واال پــس از 
گذشــت مهلــت یــک ماهــه و عــدم تســلیم دادخواســت برابر مقــررات اقــدام خواهد شــد

تاریخ انتشار : دوشنبه 14۰۰/1۰/2۷
حسین تقی زاده -رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان بردسیر /م الف ۵6

       

ارسار مناز 

تزریق ۳۷۰ هزار ُدز سوم واکسن کرونا در استان کرمان
ــون در  ــا کن ــت: ت ــان گف ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــخنگوی دانش س
اســتان کرمــان 3۷۰ هــزار و 111 ُدز واکســن کرونــا در نوبــت ســوم 

ــق شــده اســت. تزری
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، ســعید صحبتی ســخنگوی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان در تشــریح آخریــن وضعیــت بیمــاری 
ــا در اســتان کرمــان مــوارد بســتری قطعــی در بیمارســتان های  کرون
اســتان کرمــان را ۹1 مــورد دانســت و اظهــار کــرد: تعــداد کل 
ــزار و ۵6۷  ــان 44 ه ــتان کرم ــا در اس ــت کرون ــتری مثب ــوارد بس م
ــته در  ــاعت گذش ــتری در 24 س ــد بس ــوارد جدی ــت.وی م ــورد اس م
ــدت را  ــن م ــای ای ــورد و فوتی ه ــتان را  21 م ــتان های اس بیمارس
ــا در اســتان  ــای کرون ــرد: مجمــوع فوتی ه ــوان ک ــام و عن ــر اع 2 نف

کرمــان ۵1۹۸ نفــر اســت.
صحبتــی خاطرنشــان کــرد: واکســن تزریــق شــده نوبت اول در اســتان 
کرمــان 2 میلیــون و 16۸ هــزار و 3۰۰ دز، نوبــت دوم  یک میلیــون و 
۸۹3 هــزار و ۷۹۹ دز و نوبــت ســوم 3۷۰ هــزار و 111 دز بــوده اســت.
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نایــب رئیــس کمیســیون اقتصــادی 
مجلــس، گفــت: وزیــر امــور اقتصــاد 
ــه طــی ۲  ــرد ک ــام ک ــی اع و دارای
ــره ۱۸  ــارات تبص ــده اعتب ــاه آین م
الیحــه بودجــه ۱۴۰۰ تخصیــص 
داده می شــود، ایــن درحالــی اســت 
کــه پــس از گذشــت ۱۰ مــاه اعتبار 
ــی  ــارد تومان ــزار میلی ــدود ۳۰ ه ح
ایــن تبصــره عملیاتی نشــده اســت.
ــزاری  ــگار خبرگ ــزارش خبرن ــه گ ب
حســن  شــهباز  ملــت،  خانــه 
پوربیگلــری نایب رئیس کمیســیون 
اقتصــادی مجلس شــورای اســامی 
در جمــع خبرنــگاران در تشــریح 
ــنبه ۲۱ دی  ــه ش ــت روز ) س نشس
مــاه ( کمیســیون متبــوع خــود، 
گفــت: ســواالت مطــرح شــده از 
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــه 
ــا کلیــت مســائل  ــوط ب نحــوی مرب
از  برخــی  و  دولــت  اقتصــادی 

ناهماهنگی هــا در تیــم اقتصــادی بــود 
ــا توجــه  کــه تعــدادی از نماینــدگان ب
ــع و  ــده قان ــرح ش ــخ های مط ــه پاس ب
برخــی دیگــر قانــع نشــدند و تعــدادی 
ــه  از نماینــدگان مهلتــی را جهــت ارائ

ــد. ــن کردن ــزارش تعیی گ
ــیر  ــیرجان و بردس ــردم س ــده م نماین
در مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره 
بــه اینکــه نگرانی هــا در خصــوص 
وضعیــت بــازار بــورس همچنــان ادامــه 
ــا  ــردم ب ــب م ــورت مرت ــه ص دارد و ب
نماینــدگان در ایــن زمینــه در ارتبــاط 
هســتند، ادامــه داد: یکــی دیگــر از 
مباحــث مطــرح شــده در نشســت 
امــروز وضعیــت سیســتم بانکــی و ارائه 
تســهیات بــود، وزیــر امور اقتصــادی و 
دارایــی بــا توجــه بــه شــناختی کــه از 
نماینــدگان دارد می دانــد کــه دغدغــه 

اصلــی نماینــدگان مــردم هســتند.
وی، افــزود: ایــراد و ســوال اصلــی 

مطــرح شــده ایــن اســت کــه چــرا 
بــازار  از  حمایتــی  پیشــنهاد   ۱۰
ســرمایه قبــل از ارســال الیحــه 
بودجــه مصــوب نشــده تــا بــه 
دغدغــه نماینــدگان تبدیــل نشــود.

ایــن نماینــده مــردم در مجلــس 
شــورای اســامی، گفــت: وزیــر 
امــور اقتصــاد و دارایــی در نشســت 
امــروز اعــام کــرد کــه طــی ۲ 
ــره ۱۸  ــارات تبص ــده اعتب ــاه آین م
الیحــه بودجــه ۱۴۰۰ تخصیــص 
ــت  ــی اس ــن درحال ــود ای داده می ش
کــه پــس از گذشــت ۱۰ مــاه اعتبــار 
ــی  ــارد تومان ــزار میلی ــدود ۳۰ ه ح
ایــن تبصــره عملیاتی نشــده اســت و 
ــه در  ــی ک ــفانه وزارت خانه های متاس
ــته اند  ــه داش ــوص وظیف ــن خص ای

همــکاری الزم را نکرده انــد.
نایــب رئیــس کمیســیون اقتصــادی 
ــح  مجلــس شــورای اســامی، تصری

منابع ۳۰ هزار میلیاردی برای اشتغالزایی در استان ها عملیاتی نشده است

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

تساوی خلقت زن و مرد
در کتــاب در المنثــور بــه نقــل از بیهقــی آمــده اســت روزی اســماء 
دختــر یزیــد انصــاری نــزد پیامبــر آمــد در حــال کــه در جمــع یارانش 
نشســته بــود و عــرض کــرد :پــدر و مــادرم بفدایت من بــه نمایندگی 
از ســوی زنــان بــه نــزد شــما آمــدم مــی دانــم کــه هیــچ زنــی در 
شــرق و غــرب عالــم نیســت مگــر به همیــن تفکری کــه مــن دارم. 
خداونــد شــما را بــه حقیقت بــر مــردان و زنان مبعــوث نمــود و ما نیز 
بــه تــو و بــه خدایــی که تــو را فرســتاده ایمــان آوردیــم ما گــروه زنان 
محدود و محصور و خانه  نشــین شــما مردان هســتیم شــهوات شــما 
را رفــع مــی کنیــم نــوزاد شــما را حمــل می کنیــم در حالی که شــما 
مردهــا بــر مــا برتــری داریــد بــه نمــاز جمعــه و جماعــت مــی توانید 
برویــد عیــادت مریــض و تشــییع جنــازه مــی رویــد و حج مــی توانید 
انجــام دهیــد و از همــه مهمتــر در راه خــدا بــه جهــاد مــی رویــد و 
همگــی مــردان بــرای حــج و عمــره و جهــاد از خانــه بیــرون مــی 
رونــد و مــا امــوال آنهــا را حفظ مــی کنیــم فرزندانشــان را تربیت می 
کنیــم آیــا در اجــر و ثــواب مردان شــریک نیســتیم؟ حضرت رســول 
اعظــم )ص( رو بــه اصحــاب نمــود و فرمــود : آیــا تــا به حال ســخنی 
بــه ایــن خوبــی از زنــی شــنیده ایــد؟ پاســخ دادند :خیــر یا رســول اهلل 
گمــان نداریــم زنــی چنیــن ســخنی را گفته باشــد و ســپس حضرت 
رو بــه زن نمــود و فرمــود :ای زن! بــه خانــه ات بــرو و بــه زنــان دیگــر 
هــم اعــام کن نیکو شــوهری داری شــما زنــان، جلــب رضایت مرد 
و پیــروی موافقــت او مســاوی تمــام اعمالی اســت کــه نام بــردی، آن 
زن پــس از شــنیدن پاســخ تکبیر گویان بازگشــت و از ســخن پیامبر 
خشــنود بــود کــه به حقــوق زنــان احتــرام گذاشــته می شــود و حقی 

از آنهــا بــه خاطــر یکســری دســتورات خــاص ضایــع نمی شــود.
پیامبــر اکــرم صلــی اهلل علیــه و آلــه مــی فرمایــد : کل الحــدود علی 
المســلم حــرام دمــه و عرضــه و مالــه یعنــی کلیــه حــدود و حیثیــات 
شــخص مســلمان محتــرم اســت و بــرای هیــچ شــخص مســلمان 
روا نیســت کــه بــه جــان و مــال و آبــرو و نامــوس خانــواده او تجــاوز 
کننــد )شــهاب االخبــار صفحــه 64 حدیــث شــماره 143( بــا نگرش 
دقیــق بــه ایــن حدیــث پــی خواهیــم بــرد پیامبــر و دیــن او بــه همه 
ــر دیگــری  جنــس بشــر )مــرد و زن( احتــرام گذاشــته و یکــی را ب
ترجیــح نمــی دهــد و ایــن پاســخ کســانی اســت کــه ادعــا می کنند 
کــه اســام عمــا دیــن مــردان اســت و توجهــی بــه زنــان نــدارد و 
یــا اصــا آنــان را بــه حســاب نیــاورده اســت و بــه همــه آن نظــرات 
خــط بطــان مــی کشــد و همیــن طــور اگــر نگاهــی منصفانــه بــه 
تاریــخ پــر افتخــار اســام داشــته باشــد متوجه خواهند شــد کــه زنان 
در مواقــع مختلــف بــه ســهم خــود به پیشــبرد اهــداف عالــی مکتب 
نقــش بســزایی داشــته انــد و در جریــان پیمــان عقبــه دوم در ســال 
ســیزدهم بعثــت کــه حــدود هفتــاد و پنج نفــر با پیامبــر دیدار داشــته 
باشــند دو نفــر از آنــان زن بــوده کــه بــا پیامبــر ماننــد مــردان عهــد و 
پیمــان بســتند کــه از او دفاع نماینــد و مطیــع اوامر او باشــند. خدیجه 
)س( همســر گرامــی پیامبــر کــه از زنان ثروتمنــد مکه بود بــا افتخار 
پیــدا کــردن همســری پیامبــر کلیــه دارایی خــود را نثــار دین اســام 
نمــود و بــا بــی صبــری منتظــر پیــام الهی بــود و اولیــن زنی بــود که 
اســام آورد. و حضــرت فاطمــه زهــرا )س( و دختــر گرامیش حضرت 
زینــب )س( کــه بــه تمــام و کمــال شــخصیت و ابعــاد وجــودی زنان 
در تاریــخ اســام از خــود بــه یــادگار گذاشــتند و الگــو و نمونــه زنــان 
جهان گردیدند. ســمیه اولین زن شــهیده در اســام در برابر شــکنجه 
هــای کفــار پــس از مقاومت هــای پــی در پی ســرانجام به شــهادت 
رســید. زنانــی را قــرآن کریــم بــرای نمونــه نــام مــی بــرد از جملــه 
مریــم مــادر حضــرت عیســی )ع( کــه پــاک دامن و عفیــف بــود و از 
مــادرش کــه او را بــرای خدمــت بــه معبــد بــه آنجــا فرســتاد تا تحت 
تعلیــم یحیــی پیامبر قــرار گیــرد مریــم )س( بــا عفــت و پاکدامني و 
مجاهــدت بــه آن مرحلــه از کمــال مــی رســد کــه غذاهای بهشــتی 
بــرای او فرســتاده مــی شــود که موجب تعجــب یحیی )ع( می شــود 
و حضــرت یحیــی فرمــوده :هــر وقت بــا مریم ماقــات می کــرده او 
را در حالــی مــی دیــدم کــه بــا کســانی صحبت مــی کرد کــه متوجه 
شــدم بــا فرشــتگان حــرف می زنــد. قــرآن از  آســیه همســر فرعون 
نــام مــی بــرد از ســاره همســر ابراهیــم )ع( کــه عنــوان زنــان نمونــه 
یــاد کــرده ویژگــی هــای آنهــا را بــر شــمرده تــا سرمشــق دیگــران 
قــرار گیرنــد و همســر فرعــون کــه از همــه مقامــات دنیــوی خــود را 
رهانیــد و از خداونــد بهشــت و ســعادت را درخواســت نمود. با بررســی 
در آیــات کریــم مــی بینیــم کــه خداونــد همــان گونــه کــه از مردانی 
نمونــه و الگــو نــام بــرده از زنانــی نمونــه هــم نــام بــرده. زنــان مومن 
و آزاده و انقابــی ایــران اســامی کــه در دوران ستمشــاهی در مبــارزه 
بــا طاغــوت مجاهــدت نمــوده و بــا تحمل شــکنجه هــا و زنــدان ها 
نمونــه ای جاویــد از خــود بــه یــادگار گذاشــتند در دوران دفــاع مقدس 
بــه یاری رزمنــدگان در جبهه و پشــتیبانی از رزمنــدگان نقش موثری 
ایفــا نمودنــد و در دوران ســازندگی بــاز همــدوش بــا بــرادران مؤمــن 
خــود در عمــران و آبادانــی کشــور در زمینــه هــای مختلــف تــاش 
و کوشــش بــی دریــغ از خــود نشــان دادنــد و آنــان بــه عنــوان نیمی 
از پیکــر اجتمــاع حافــظ امنیــت و ســعادت و تعالــی خــود و جامعــه 
اســامی بودنــد. توصیــه بــه خواهــران ایمانــی کــه اوقــات فراغــت 
خــود را در راه شــناخت ویژگــی هــای خــدادادی خویش بــه کار گیرند 
و بــه طــور جــدی و بــا پشــتکار و تاشــی مضاعــف  بــا اســتفاده از 
تفاســیر قــرآن کریــم و احادیث معصومین علیهم الســام بــه جایگاه 

واقعــی شــخصیت زنــان توجــه کنند. 

زیباتر از حورالعین

حــال کــه بــا ویژگــی هــای خانــواده ســالم و ناســالم از 
نظــر عملکــردی آشــنا شــدیم، در اینجــا لــزوم خانــواده 
درمانــی مطــرح می شــود. افــراد در خانــواده هــای 
مشــکل دار چــه سرنوشــتی دارنــد؟ آیــا آن هــا مقهــور 
طبیعــت نابهنجــار خــود هســتند؟ مســلماً خیــر. هــر 
فــردی می توانــد بــرای تغییــر تــاش کنــد و خــود را به 

یــک فــرد ســالم نزدیــک ســازد.
لزوم خانواده درمانی

افــراد در خانــواده های مشــکل دار چه سرنوشــتی دارند؟ 
آیــا آن هــا مقهــور طبیعــت نابهنجــار خــود هســتند؟ 
مســلماً هــر فــردی می توانــد بــرای تغییــر بــه ســمت 
ــه یــک فــرد ســالم و  مثبــت تــاش کنــد و خــود را ب
ــک  ــا مشــورت ی ــن کار ب ــا ای ــد. اّم ــک کن کامــل نزدی
مشــاور و خانــواده درمانگــر بــا ســهولت بیشــتری انجــام 
ــای  ــانه ه ــا از نش ــه خانواده ه ــواردی ک ــود. در م می ش
نابهنجــار زیــادی برخوردارنــد، اصــاح و تغییر به ســمت 
ــر  ــکان پذی ــاور ام ــک مش ــورت ی ــا مش ــز ب ــال ج کم
نیســت. دامنــه فعالیــت مشــاوران خانوادگــی گســترده 
اســت. آن هــا از راه هــای گوناگونــی بــه رشــد خانواده هــا 

کمــک می کننــد کــه عبارتنــد از:
1. ساده سازی رشد

مصاحبــه و مشــاوره بــا اعضــای خانــواده باعــث تقلیــل 
ــد  ــر رش ــر س ــه ب ــود ک ــی می ش ــا و موانع مقاومت ه
ــای  ــی اعض ــرار دارد. وقت ــواده ق ــای خان ــی اعض طبیع
ــراد آشــنا شــدند و نحــوه  ــا مســیر رشــد اف ــواده ب خان
برخــورد صحیــح را فــرا گرفتنــد، دانســته هــای خــود را 
بــه کار خواهنــد گرفــت و خانــواده ای پربارتــر خواهنــد 

داشــت.
2. کمک به برخورد مناسب با بحران های خانوادگی

ــار  ــی دچ ــود گاه ــخ خ ــول تاری ــواده در ط ــر خان ه
بحــران می شــود. ایــن بحــران ممکــن اســت ناشــی از 
ــا و  ــت اقتصــادی، بیماری ه ــی، وضعی ــرایط اجتماع ش
حــوادث غیرمنتظــره باشــد. در ایــن صــورت، خانــواده با 
احساســات متضــاد و گاهــی مخالــف مواجــه می گــردد 
کــه عمــا تــوان برخــورد بــا آن را نــدارد. گاهــی بحــران 
در اثــر وجــود کــودک عقــب مانــده یــا ناســازگار ایجــاد 
می گــردد، و گاهــی مــرگ یــا جدایــی همســر ســبب 
بحــران در خانــواده می گــردد. در چنیــن مــواردی 
مشــاوره خانوادگــی می تواند به بررســی امکانــات و نحوه 

برخــورد بــا مشــکل کمــک کنــد.
3. آموزش به کودکان و نوجوانان

بســیاری از خانواده هــا نحــوه صحیــح برخــورد بــا 
کــودکان و نوجوانــان را نمــی داننــدو برخوردغیرمنطقی 
ــاور  ــت. مش ــد داش ــدان خواهن ــا فرزن ــه ب وگاه خصمان
خانــواده می توانــد بــه تصحیــح ایــن روابط کمــک کند.

4. بهبود ارتباطات در درون خانواده
بعضی از همســران رابطــه خوبی با یکدیگر ندارنــد. آن ها 
بــه عایق، خواســته ها و نیازهای همدیگــر توجهی نمی 
کننــد. بــا اینکــه آن هــا از نظر قانونــی با یکدیگــر زندگی 
می کننــد ولــی از نظــر روانــی از یکدیگــر گسســته اند و 
اصطاحــاً »طــاق روانــی« در بیــن آن هــا جریــان دارد. 
مشــاور در چنیــن حالتــی می توانــد آنــان را بــه داشــتن 
رابطــه ای بــاز تــوأم بــا احتــرام تشــویق نمایــد، شــبکه 
ارتباطــات غلــط را تصحیــح نمایــد و آنــان را در جهــت 

مثبــت و ســازنده هدایــت نماید.
5. کمــک بــه تشــکیل خانــواده و جلوگیــری از 

بــه هــم پاشــیدن آن
از جلســات مشــاوره خانوادگــی می تــوان بــرای تــدارک 
ازدواج اســتفاده کــرد و بــه افراد برای شــناخت و آشــنایی 
بیشــتر بــا یکدیگــر کمک نمــود. همچنیــن می تــوان از 
بــه هــم پاشــیدن خانــواده جلوگیری نمــود. بســیاری از 
جدایی هــا در اثــر نبــودن یــک مجــرای ارتباطی صحیح 
و وجــود روابــط غلــط و پیچیــده ای اســت که در شــبکه 
و نظــام خانــواده وجــود دارد و مشــاور خانــواده می توانــد 
بــه خانواده هــا کمــک کنــد تــا کانــال ارتباطی روشــن و 

رابطــه ای بــاز و نظامی کارســاز داشــته باشــند.
عواملــی کــه ذکــر گردیدنــد، لــزوم خانــواده درمانــی را 
مطــرح می ســازند، اّمــا یــک درمانگــر چگونه تشــخیص 
ــاوره دارد و  ــه مش ــاز ب ــواده نی ــک خان ــه ی ــد ک می ده
مشــاوره با خانواده ســودمندتر از مشــاوره تــک تک اعضا 
اســت؟ گرچــه خانواده هــا مشــکات خــود را در قالــب 
مشــکل یکــی از اعضا و غالبــاً کــودکان و نوجوانــان بیان 
می کننــد، ولــی مشــکل را بایــد در ســاخت خانــواده و 
نظــام آن و در شــبکه ارتباطــات خانوادگــی جســتوجو 
کــرد. خانــواده هایــی کــه مشــکل دارنــد، دارای شــبکه 
ارتباطی مناســبی نیســتند و مشــاور این ارتباط معیوب 
را از کلمــات، تـُـن صــدا، حالــت چهــره، وضعیــت بــدن، 
اشــارات و عایمــی کــه بیــن اعضــا رد و بــدل می شــود 

ــد. می فهم
ــادی در  ــردم ع ــا م ــده ب ــرب و زب ــاور مج ــاوت مش تف
ایــن اســت کــه او نــکات ریــز و خاصــی را در ارتبــاط بــا 
خانواده هــا رعایــت مــی کنــد. او هرگــز مشــکل خانــواده 
را کوچــک نمــی شــمرد، وقتــی افــراد خانــواده مشــکل 
خــود را مؤدبانــه بیــان می کننــد ممکــن اســت چنیــن 
برداشــت شــود کــه مشــکل آنــان ناچیــز و بــی اهمیــت 
اســت، در صورتــی کــه چنیــن نیســت و ممکــن اســت 
مشــکل عمــده ای در میــان باشــد; مثــا، اگــر خانمــی 
احســاس کنــد که شــوهرش بــا احترام بــا او رفتــار نمی 
کنــد، درمانگــر ایــن مســئله را بــی اهمیــت ندانســته و 
بــه تفصیــل جویــای ماجــرا می شــود. همچنیــن یــک 
مشــاور مجــرب از موضوعــات انتزاعــی اجتنــاب می کند 

                                                         ...ادامه دارد

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

جایگاه زن دراسالم

نماینــدگان  از  تعــدادی  کــرد: 
ــروز از  ــت ام ــده در نشس ــوال کنن س
ــر  ــه شــده توســط وزی پاســخ های ارائ
امــور اقتصــادی و دارایــی قانــع شــدند، 
آقــای خانــدوزی دغدغــه زیــادی دارند 
ــی  ــه در صحــن علن ــا مســائلی را ک ت
ــد ــق کن ــرده اســت را محق مطــرح ک
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اســت ، باهم نگــری و جامع نگــری )ارزشــها( برآمــده از عقانیــت اســت ،  تکریــم 
جایــگاه دانشــمندان، علمــا، نخبــگان، معلمــان نشــانگر رشــد عقانیــت اســت،  
بصیــرت برآمــده از عقانیــت اســت ،اصــول حکمــت و مصلحــت در سیاســت 

خارجــی مــا برآمــده از عقانیــت اســامی اســت«
بدیهــی اســت کــه تنهــا راه عــاج مشــکات اقتصــادی و تقویــت ارکان ملــی و 
مقابلــه بــا دزدان غارتگــر غربی »تمرکز بر مســئله تولید«، »جلوگیری از ســقوط 
پــی درپــی ارزش پــول ملــی« و »بســتن رخنه هایــی همچــون قاچــاق، واردات 

بــی رویــه، فســاد مالــی و...« تنهــا  عقانیــت انقابی راهگشاســت
امــا مفهــوم عقانیــت در اندیشــه مقــام معظم رهبــری، برمحور ســه اصــل بیان 
شــده » اول، داشــتن رویکــرد منطقی و محاســبه  گــر، دوم، نگاه انقابــی و به دور 

از محافظــه کاری، ســوم، توجــه بــه واقعیات و وضعیــت موجود.«
لــذا از ایــن  تعاریــف مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه عقانیــت مــورد نیازجامعــه 
امــروز مــا عقانیــت انقابــی اســت یعنــی تصمیمــات عقایــی تــوام بــا رفتــار 
انقابــی و جهــادی باشــد یعنــی تصمیماتی محاســبه گــر و دقیق و با شــجاعت 
وقابــل اجــرا در حداقــل زمــان تــا بــه نتیجــه مطلــوب و آرمانــی برســد. همــراه با 
ایثــار و مجاهــدت نفــس همراه بــا طمانینــه وبرنامه ریــزی جامع وکامــل وتوجه 
بــه واقعیــات و وضعیت موجــودو بدون محافظه کاری و دخالت ســائق سیاســی 

در عرصه هــای مختلــف تحلیلــی واقعــی، انقابــی و منطقــی داشــته باشــد

 بــه گــزارش ایرنــا بــه نقــل از خبرگــزاری یونهــاپ، 
ــرد:  ــام ک ــی اع ــره جنوب ــه ک ــور خارج وزارت ام
آمریــکا دولــت کــره جنوبــی را مجــاز ســاخته اســت 
ــی«  ــروه دیان ــه »گ ــته را ب ــای گذش ــا غرامت ه ت
ایــران پرداخــت نمایــد. کره جنوبــی در ســال ۲۰۱۸ 
محکــوم شــده بــود کــه در چارچــوب یــک پرونــده 
دعــوای حقــوق دولــت کــره بــا ایــن گــروه ســرمایه 

گــذار بــه طــرف ایرانــی غرامــت پرداخــت نمایــد.
ــه داری  ــی خارجــی وزارت خزان ــرل دارای ــر کنت دفت
آمریــکا )OFAC( روز ششــم ژانویــه یــک »مجــوز 
خــاص« صــادر کــرد تــا مطابــق آن دولــت ســئول 
ــا در  ــاط ب ــی در ارتب ــه ســرمایه گــذار ایران ــد ب بتوان
اختیــار گرفتــن )خریــداری( ناموفــق شــرکت »دوو 
ــت  ــال ۲۰۱۰ غرام ــه س ــوط ب ــس« مرب الکترونیک

پرداخــت نمایــد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: 

ــگ – کان«  ــوی جون ــاری »چ ــاه ج ــتر در م پیش
ــیه  ــی در حاش ــره جنوب ــه ک ــر خارج ــاون وزی مع
ــژه  ــده وی ــی نماین ــرت مال ــا راب ــن ب ــرات وی مذاک

ــود. ــرده ب ــدار ک ــران دی ــور ای ــکا در ام آمری
در ســال ۲۰۱۸ »مرکــز بیــن المللــی بــرای حــل 
ــه  ــذاری« ICSID ب ــرمایه گ ــاوی س ــل دع و فص
ــه در  ــود ک ــتور داده ب ــی دس ــره جنوب ــت ک دول
حــدود ۷۳ میلیــارد »وون« )۶۳ میلیــون دالر( 
بــه خانــواده دیانــی پرداخــت نمایــد امــا پرداخــت 
ایــن غرامــت بــه علــت تحریــم هــای آمریــکا انجام 

نشــد.
ــن  ــه ای ــرد ک ــام ک ــره اع ــور خارجــه ک وزارت ام
مجــوز خــاص و مــوردی بــه دولــت ســئول اجــازه 
مــی دهــد تــا بــا اســتفاده از ســامانه مالــی آمریــکا 
ــد.  ــال نمای ــی« ارس ــواده »دیان ــرای خان ــول را ب پ

کره جنوبی برای انتقال پول غرامت به رسمایه گذار ایرانی مجوز خاص گرفت

توییت امیر عبداللهیان درباره دیدار با وزیر خارجه چین:

وزیــر امــور خارجــه در حســاب کاربری 
ــه دیــدار  ــا اشــاره ب خــود در توییتــر ب
خــود بــا وزیــر خارجــه چیــن نوشــت: 
در دیــدار بــا اقــای وانــگ یــی، مشــاور 
دولتــی و وزیــر امــور خارجــه چیــن در 
طیــف گســترده ای از موضوعــات از 
جملــه برنامــه همکاری هــای جامــع و 
ــن  ــرات وی ــورد مذاک ــورت ها در م مش

بــه اجمــاع مهمــی دســت یافتیــم.
بــه گــزارش روز جمعــه ایرنــا حســین 
امیــر عبداللهیــان کــه بــه چیــن ســفر 
کــرده اســت، بعــد از دیــدار بــا همتــای 
خــود در توییتــی نوشــت: در آغــاز 
ســال جدیــد ۲۰۲۲، بســیار خرســندم 
کــه اولیــن ســفر رســمی بعنــوان وزیــر 

امــور خارجــه بــه چیــن آمــده ام.
 وی اضافــه کــرد: در شــهر زیبــای 
ووشــی در اســتان جیانگســو بــا آقــای 
ــر  ــی و وزی ــاور دولت ــی، مش ــگ ی وان
امــور خارجــه چیــن در طیف گســترده 
برنامــه  از جملــه  از موضوعــات  ای 
ــع و مشــورت ها در  همکاری هــای جام

رئیــس ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور از تشــکیل کارگروه تدویــن الیحه جامع 
حقــوق و دســتمزد کارکنــان نظــام اداری کشــور و دســتور رئیــس جمهــور مبنی بر 

اصــاح نظــام پرداخــت حقــوق و دســتمزد بــه صــورت عادالنه خبــرداد.
بــه گــزارش خبرگزاری تســنیم بــه نقــل از روابط عمومــی و بین الملل ســازمان اداری 
و اســتخدامی کشــور، روز ۲۲ دی پــس از دریافــت دســتور فــوری رئیس جمهــور، به 
ســرعت برنامه ریــزی بــرای تشــکیل کارگــروه ویــژه »تدویــن الیحــه جامع حقــوق و 
دســتمزد کارکنــان نظــام اداری کشــور« در دســتورکار  ایــن ســازمان قرار گرفــت و از 
همــان شــب پــس از برگزاری جلســه توجیهــی و تقســیم کار، فعالیــت خــود را آغاز 

کرد.
ایــن کارگــروه تحــت عنــوان »ســتاد جهــادی شــهید مهــدی باکــری« بــه ریاســت 
میثــم لطیفی؛ معــاون رئیس جمهور و رئیــس ســازمان اداری و اســتخدامی، از هفت 
کمیتــه »علمی«، »آمــار و هوشمندســازی«، »حقوقــی«، »ایثارگــران«، »محتوایی«، 
»رســانه« و »پشــتیبانی« تشــکیل شــد و در حــال حاضــر بــه صــورت شــبانه روزی و 

بــدون تعطیلــی تــا انجــام دســتور، فعال اســت.
ــت در  ــراری عدال ــتای برق ــور در راس ــتخدامی کش ــازمان اداری و اس ــت س فعالی
پرداخت هــا بــه کارکنــان نظــام اداری کشــور، از چهــار مــاه گذشــته بــا راه انــدازی 
ســامانه »ثبــت حقــوق و مزایــای کارکنــان دولــت« آغاز شــده اســت و تاکنــون آمار و 
اطاعــات ۲ میلیــون و ۶۰۰ هــزار کارمنــد در این ســامانه جمع آوری شــده کــه برای 

هــر یــک از آنهــا »شناســه یکتــا« ایجــاد شــده اســت.
در حــال حاضــر بــا دســتور رئیس جمهور مبنی بــر فوریــت در برقراری نظــام عادالنه 
پرداخــت حقوق و دســتمزد، حساســیت موضوع »شــفافیت و عدالــت در پرداخت به 
کارکنــان دولــت« جدی تــر مــورد توجــه دســتگاه های دیگــر قــرار گرفتــه و ســازمان 
اداری و اســتخدامی کشــور بــا تشــکیل کارگــروه جهــادی بــا عنــوان »ســتاد شــهید 
مهــدی باکــری«، ســرعت انجــام عملیــات را بــا برنامه ریــزی بــرای کار شــبانه روزی، 

شــدت بخشــیده است.

تشکیل کارگروه ویژه برای تدوین الیحه 
جامع حقوق و دستمزد کارمندان

بنــا بــه اعــام روســای ســایر دانشــگاه های علــوم پزشــکی اســتان کرمــان، 
تاکنــون مــورد جدیــد مبتــا بــه ایــن ســویه گــزارش نشــده اســت.

چنــد روزی از اعــام وزارت بهداشــت در خصــوص ابتــای ۳ بیمــار مبتــا 
ــان می گــذرد. ــه امیکــرون در کرم ب

ــار در  ــن ۳ بیم ــرده ای ــام ک ــان اع ــکی کرم ــوم پزش ــه عل ــور ک آن ط
شــهرهای ارزوئیــه، کرمــان و بردســیر حضــور دارنــد.

بنــا بــه اعــام روســای ســایر دانشــگاه های علــوم پزشــکی اســتان کرمــان، 
تاکنــون مــورد جدیــد مبتــا بــه ایــن ســویه گــزارش نشــده اســت.

بــه گفتــه ی معــاون بهداشــتی علــوم پزشــکی کرمــان، کیت هــای تشــخیص 
امیکــرون فقــط در شــهر کرمان اســت.

ــه ی  ــت نمون ــتورالعمل وزارت بهداش ــق دس ــت: طب ــی زاده گف ــر صاف دکت
ــی  ــرایط خاص ــد و ش ــت باش ــا مثب ــی آر آن ه ــت پی س ــه تس ــرادی ک اف
ــا از  ــود و در این ج ــال می ش ــع ارس ــگاه مرج ــه آزمایش ــند ب ــته باش داش

ــوند. ــش می ش ــرون آزمای ــر امیک نظ
ــراد، مشــکوک  ــه مــواردی کــه اف ــکل وزارت بهداشــت، از جمل طبــق پروت
ــواده ابتــای  ــه امیکــرون طلقــی می شــوند کســانی هســتند کــه در خان ب
انفجــاری داشــته باشــند، در آی ســی یو بســتری شــوند و یــا فــوت کننــد.
البتــه مــوارد متعــدد اســت و بــه تشــخیص پزشــک نمونه هــا بــرای آزمایش 

ــود. ــال می ش ــرون ارس امیک

درباره همکاری های جامع و مشورت ها در مورد 
مذاکرات وین به اجماع مهمی دست یافتیم

ــه اجمــاع  مــورد مذاکــرات ویــن ب
ــم. مهمــی دســت یافتی

 وزیــر امــور خارجــه ادامــه داد: 
امیــدوارم روابــط دو کشــور بــا 
پنجــاه ســال دوم  وارد  جهــش 
خــود شــود؛ همچنیــن آرزومنــدم 
بازی هــای زمســتانی پکــن کــه در 
عیــد بهــاره چینــی برگــزار خواهد 
ــل نشــاط و ســرزندگی  شــد، حام
بــرای دنیــا در دوران  همــه گیــری 

ــا باشــد. کرون

 مورد جدید ابتال به امیکرون در کرمان 
نداشته ایم/ کیت فقط در شهر کرمان 

مبلــغ دقیــق ایــن پــول از طریــق رایزنی هــای بعــدی 
مشــخص خواهــد شــد.

در بیانیــه وزارت خارجــه کــره آمــده اســت: انتظــار می 
رود کــه ایــن مجــوز بــه نهایــی  و مختومــه شــدن این 
مناقشــه حقوقــی بــا خانــواده دیانــی منجــر شــود کــه 
یکــی از موضوعــات بیــن کــره جنوبــی و ایــران بــوده 
ــط  ــود رواب ــه بهب ــاله ب ــن مس ــه ای ــت ک ــد اس و امی
ــودو  ــت موج ــات و وضعی ــه کمــک کند.واقعی دوجانب
ــی  ــائق سیاس ــت س ــه کاری و دخال ــدون محافظ ب
ــی و  ــی، انقاب ــی واقع ــف تحلیل ــای مختل در عرصه ه
منطقــی داشــته باشــدمقامات ســئول در عیــن حــال 
گفتنــد کــه بــا ایــن حــال هنــوز سرنوشــت ۷ میلیارد 
ــده ایــران در بانــک هــای کــره  دالر دارایــی راکــد مان
جنوبــی عمدتــا بــه سرنوشــت مذاکــرات بیــن ایــران و 

قدرتهــای جهانــی بســتگی دارد.
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معاون آبخیزداری کرمان گفت: میزان آب ذخیره شده حاصل 
از بارندگی های دی ماه امسال در سازه های آبخیزداری شمال 

کرمان، ۷۶ میلیون متر مکعب است.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان -  شجاعی، معاون آبخیزداری 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری شمال  استان کرمان 
گفت: کارشناسان اداره کل منابع طبیعی، میزان آب ذخیره 
شده حاصل از بارندگی های چند روز گذشته را در سازه های 
آبخیزداری به طور میانگین ۷۶ میلیون متر مکعب اعالم 

کرده اند.
به گفته او این میزان آبگیری سازه های آبخیزداری، نقش 

مهمی در تغذیه سفره های آب زیرزمینی دارد.
شجاعی گفت: در پی بارندگی های دی ماه در استان کرمان، 
۱۲۶ میلیون متر مکعب رواناب در سازه های آبخیزداری 

استان کرمان مدیریت شده است.
به گفته معاون آبخیزداری منابع طبیعی استان کرمان، 
شهرستان های سیرجان، بافت و بردسیر بیشترین میزان 
بارندگی و ذخیره نزوالت را در شمال استان کرمان به خود 

اختصاص داده اند.
او گفت: تاکنون مجموعه عملیات آبخیزداری اجرا شده 
مساحتی بیش از یک میلیون و ۲۰۰ و ۲۰ هزار هکتار 
از سطح حوزه های آبخیز استان کرمان را تحت تاثیر قرار 
می دهد که نتیجه آن کاهش و کنترل فرسایش خاک 
و حمل رسوب، استحصال آب ناشی از بارش های ساالنه، 
کنترل سیالب های مخرب ساالنه و کاهش خسارت احتمالی 

ناشی از آن است.
شجاعی از ساخت ۸ هزار سازه  آبخیزداری در شمال استان 
کرمان خبر داد و گفت: امسال نیز ساخت ۲۵۶ سازه  دیگر با 
اعتبار هزار میلیارد ریال در دستور کار است که تعدادی از این 

سازه ها تا پایان امسال به بهره برداری می رسند.
به گفته او تعداد زیادی از این طرح ها از محل اعتبارات 
صندوق توسعه ملی طی سه سال گذشته احداث شده که 

خوشبختانه به دنبال بارش های اخیر آبگیری شدند.
 شجاعی می گوید: آبخیزداری، یکی از شیوه های نوین 
حفاظت از آب و خاک، مهار و پخش سیالب ها است که 
باعث کنترل سیالب های مخرب و نفوذ آب به سفره های آب 

زیرزمینی می شود.

ــس  ــور و رئی ــس جمه ــاون رئی مع
ســازمان انــرژی اتمــی ایــران گفــت: 
امــروز اقتصــاد هســته ای ارزش افزوده 
باالیــی دارد بــه طوری کــه آالیندگی 
آن صفــر بــوده و پاک تریــن صنعــت 
محســوب  جهــان  بــرق  تولیــد 

می شــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، محمد 
اســالمی در ســفر بــه آذربایجــان 
شــرقی در دیــدار بــا حجــت االســالم 
والمســلمین ســید محمــد علــی آل 
هاشــم نماینــده ولــی فقیــه در ایــن 
اســتان و امــام جمعــه تبریــز در 
خصــوص مســئله هســته ای و آخرین 
تالش هــا و اقدامــات ســازمان انــرژی 
اتمــی ایــران توضیحاتــی ارائــه کــرد.
بــا  جمهــور  رئیــس  معــاون 
گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای 
انقــالب اســالمی بــه ویــژه ســه تــن 
از شــهدای هســته ای کــه در همیــن 
ــام  ــیدند و ای ــهادت رس ــه ش ــاه ب م
ــه  ــان اینک ــا بی ــالگرد آنهاســت، ب س

آذربایجــان شــرقی همــواره در طــول 
تاریــخ نقش آفریــن بــوده اســت، 
ــزرگ  ــای ب ــت: قدرت ه ــار داش اظه
ــتند، در  ــته ای هس ــاً هس ــه عمدت ک
ــاوری هســته ای در  ــه فن ــند ک تالش
اختیــار دیگــر کشــورها قــرار نگیــرد 
و فقــط در انحصــار خودشــان باشــد، 
ــالمی در  ــه اس ــن جامع ــرای همی ب
پرتــو رهبــری داهیانــه حضــرت آیت 
اهلل خامنــه ای، رهبــر معظــم انقــالب 
اســالمی کــه مســیر عــزت را انتخاب 
فنــاوری  از  دارد  نظــر  در  کــرده، 
بخش هــای  تمــام  در  هســته ای 

صلح آمیــز بهره منــد شــود.
وی تاکیــد کرد: دشــمنان مــدام مانع 
ایجــاد کــرده و اتهامــات نــاروا بــه مــا 
ــراف  ــغول انح ــم مش ــد و دائ می زنن
افــکار عمومــی هســتند و محیــط را 
بــرای پیشــبرد جنــگ روانــی همــوار 
می کننــد ولــی بــدون حمایــت 
دیگــران و بــه رغــم همــه مزاحمت ها 
امــروز در چرخــه ســوخت، از نقطــه 

صفــر معــدن تــا مرحلــه غنی ســازی 
دارای ظرفیــت قابــل اعتماد هســتیم.

وی ادامــه داد: در این مســیر بایســتی 
رشــته ها و ســرفصل های گوناگــون را 
کــه در ســفره مــردم تأثیرگذار اســت، 
ــال  ــه در ح ــم ک ــزی کنی ــه ری برنام

ــذاری هســتیم. پایه گ
ــا  ــی ب ــرژی اتم ــازمان ان ــس س رئی
ــر اینکــه ۲ ســرفصل مهــم  ــد ب تاکی
ــه در  ــم، اول اینک ــی بری ــش م را پی
ادامــه چرخــه ســوخت، نیروگاه هــای 
ــم داد،  هســته ای را گســترش خواهی
بــرای ایــن مهــم حکــم قانونــی بــرای 
ده هزارمــگاوات بــرق هســته ای را 

دریافــت کرده ایــم.
ــل  ــرد: فص ــان ک ــالمی خاطرنش اس
ــن  ــم، ای ــه پیــش می بری ــی را ک دوم
اســت کــه بایــد در فناوری هــای 
زیردســتی جهــش پیــدا کنیــم و در 
درمــان  ایزوتوپ هــا،  رادیوداروهــا. 
ــی  ــای ســرطان، در پرتوده بیماری ه
ــه صــورت  ــد ب بخــش کشــاورزی بای

اقتصاد هسته ای ارزش افزوده باالیی دارد

ــا  ــم ام ــورش می بردی ــه آن ی ــترده ب گس
ــت. ــده اس ــت ش غفل

وی اظهــار کــرد: اکنــون ۱۲ قطــب 
پرتودهــی بــرای کار تعییــن و اســتخراج 
شــده اســت کــه یــک قطــب آن در 
اینکــه  و  اســت  شــرقی  آذربایجــان 
ــترک  ــب مش ــزات در قال ــاخت تجهی س
ــش  ــان و بخ ــرکت های دانش بنی ــا ش ب

ــم ــی بری ــش م ــی را پی خصوص

 این مهارت ها را در کودک خود پرورش دهیم:
1 - خالقیت:

شــاید اولیــن چیــزی کــه دربــاره خالقیــت بــه ذهــن 
ــرد خــالق کســی اســت  ــن باشــد کــه ف می  رســد ای
کــه بتوانــد راه  هــای جدیــد را کشــف و امتحــان کنــد. 
گویــی یــک فراینــد ذهنی اســت کــه فــرد در طــی آن 
تــالش می  کنــد از آنچــه دارد، بهتریــن را به وجــود آورد. 
ــد  کنجــکاوی، جســت  وجوگری و فکــر کــردن، می  توان

ــه خالقیت شــود. منجرب
۲ - مهارت گفت  وگو و مذاکره

 طــی گفت  و شــنود و مذاکــره بــا دیگــران، می  توانیــم از 
راه  حل هــا، ایده هــا و دیدگاه  هــای متفــاوت دیگــران نیــز 
باخبــر شــویم. اگــر افــراد در کودکــی مهــارت گفت  وگو 
کــردن و شــنیدن نظــرات دیگــران را تمریــن نکنند در 
بزرگ ســالی مشــکالت زیــادی را متحمــل می  شــوند و 

نمی  تواننــد از پــس مشــکالت مختلــف برآیند.
۳ - توانایی حل مساله

ــات  ــکالت و اتفاق ــا مش ــورد ب ــوال در برخ ــردم معم م
مختلــف دو نــوع برخــورد دارنــد. آنهــا یــا بــه شــدت 
ــک راه  حــل  ــال ی ــه دنب ــا ب هیجــان  زده می  شــوند و ی
می  گردنــد. اگــر افــراد هیجان  هــای شــدیدی را تجربــه 
کننــد دچــار اضطــراب می  شــوند و در نتیجــه میــزان 
عملکــرد حافظــه آنهــا نیــز کاهــش می   یابــد. بــه ایــن 
ترتیــب نمی  تواننــد راه  حــل  هــای مختلــف را بررســی 

کننــد و از ســد یــک مشــکل عبــور کننــد.
۴ - مدیریت افراد دیگر

افــراد بایســتی مهــارت مدیریــت و برنامه  ریــزی بــرای 
افــراد دیگــر را حداقــل یکبار تجربــه کرده باشــند. مثال 
در مســافرت  ها در خریــد و یا تقســیم وظایف. اگــر افراد 
در کودکــی هرگــز فرصــت مدیریــت منابــع، زمــان یــا 
تقســیم کار بین افراد را نداشــته باشــند، در بزرگســالی 
هــم نمی  توانند از ســد بســیاری از فشــارها عبــور کنند.

۵ - هماهنگی و همکاری با دیگران
بســیاری از کــودکان بــه خصــوص آنهایــی کــه تــک 
فرزنــد هســتند فرصت همــکاری و شــرکت در کارهای 
گروهــی را از دســت می  دهنــد. بــه ایــن ترتیــب نمــی-
 تواننــد ایــن مهارت  هــا را در خــود پــرورش دهنــد. پس 
تــالش کنیــم تــا جــای ممکــن کــودکان را در کارهای 

گروهــی مشــارکت دهیم.
6 - هــوش هیجانی:هــوش هیجانــی بــه توانایــی و 
مهــارت کنتــرل هیجانــات خــود و دیگــران گفتــه می  شــود. 
ــی عواطــف و احساســات  ــه خوب برخــی افــراد می  تواننــد ب
دیگــران را تشــخیص دهنــد. اگــر در دوران کودکــی فرصــت 
ــراز احساســات، دوســت داشته شــدن و دوســت داشــتن  اب
ــریعتر  ــر و س ــم بهت ــالی ه ــته ایم، در بزرگس ــران داش دیگ

می توانیــم هــوش هیجانــی خــود را بــه کار بگیریــم.
 ۷ - مهارت تشخیص و قدرت تصمیم   گیری

اگــر افــراد در کودکــی ایــن مهــارت را تمریــن کــرده 
باشــند و فرصــت تصمیم  گیــری و فکــر کــردن داشــته 
باشــند، می  تواننــد در بزرگســالی هــم بــا داشــتن ایــن 
مهــارت، مشــکالت خــود را بــه خوبــی حــل و فصــل 
کننــد. مــا در مــورد انتخــاب کوچکتریــن چیزهــا هــم 
می توانیــم بــه کــودک گزینه هایــی بــرای انتخــاب ارائه 
کنیــم. مثــال بــرای لبــاس پوشــیدن یــا انتخــاب نــوع 
ــردن و  ــد انتخــاب ک ــن شــیوه می توان ــه ای ــازی. او ب ب

تصیم گیــری را تجربــه کنــد.
۸ - انعطاف  پذیری شناختی:

انعطاف پذیــری شــناختی بــه عنــوان مهــارت و توانایی 
ذهــن برای ســوئیچ کــردن بیــن دو موضــوع مختلف و 
توانایــی فکر کــردن در مــورد مفاهیم چندگانــه به  طور 
همزمــان توصیف شــده  اســت. ایــن مهــارت در کودکی 
ــی و  ــاختنی و خراب کردن ــری، س ــای فک ــا بازی ه ب

همچنیــن بازی هــای فکــری پــرورش می یابــد.
۹ - مهارت تشخیص نیازهای دیگران

ــی  ــای توانای ــه معن ــب و کار( ب ــارت )در کس ــن مه ای
ــن  ــای مشــتری اســت. ای ــرآوردن نیازه ــناخت و ب ش
مفهــوم جدیــد کــه بــه تازگــی رایــج شــده اســت، در 
آینــده از اهمیــت ویــژه  ای برخــوردار می  شــود کــه الزم 
اســت مــا آن را حداقــل از دوران نوجوانــی در کــودکان 
خــود پــرورش دهیــم. در حقیقــت ایــن مهــارت نیــز 
نوعــی خالقیــت در روابــط اســت کــه بــا ارائــه خدمات 
ــای او را  ــم نیازه ــر می  توانی ــورد نظ ــب م ــه مخاط ب
ــا او ایجــاد  ــری ب ــط محکم  ت ــم و رواب ــی کنی پیش  بین
کنیــم. در دوران کودکــی بازی هــای گروهــی یــا دونفره 
مثــل نمایش بــازی یــا بازی هــای وانمــودی می تواننــد 

ــد. ــزی کنن ــارت را در کــودکان پی ری ــن مه ای
1۰ - تفکــر انتقادی:ایــن نــوع تفکــر دقیقــا از »نه« 
گفتن  هــای کــودکان سرچشــمه می گیــرد. اگــر فردی 
در بزرگســالی در مقابــل هر مســاله  ای، ذهــن کنجکاو و 
ســوال کننده نداشــته باشــد و همــه چیــز را بی  چــون و 
چــرا و ســریع قبــول کند یعنــی مهــارت »نــه« گفتن، 
نقــد کردن یا ســوال  پرســیدن نــدارد و از تفکــر انتقادی 
بی  بهــره مانــده اســت. اینکــه در ذهــن مــا ســوال ایجاد 
ــوال  ــل س ــتندات و دالی ــا، مس ــاره علت ه ــود و درب ش

کنیــم، یعنــی ما مجهــز به تفکــر انتقادی هســتیم.
                            ترجمه: مهرنوش خالقی / سایت تخصصی کودکان "تا 6"

طی بارندگی های اخیر رخ داد؛

سرپرســت انتظامــی رفســنجان از دســتگیری ۲ ســارق و 
یــک مالخــر با کشــف بیــش از ۱۰۰ فقره ســرقت ســیم و 

تجهیــزات بــرق رســانی در این شهرســتان خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ســرهنگ محمدجــواد آرامــون بیــان 
کــرد: در پــی وقــوع ســرقت هــای متعــدد ســیم و کابــل 
هــای بــرق شــبکه توزیــع نیــرو در نقــاط مختلــف شــهر 
رفســنجان و مناطــق روســتایی، مامــوران پلیــس آگاهی 
بــا بررســی میدانــی محــل وقــوع ســرقت هــا و پیجویــی 
های بعدی، شناســایی و دســتگیری ســارقان را در دستور 

کار قــرار دادنــد.
ــات  ــام اقدام ــا انج ــوران ب ــتا مام ــن راس ــزود: در ای وی اف
اطالعاتــی بــه ســرنخ هایــی در رابطــه بــا دســت داشــتن 
یــک متهــم ســابقه دار در بســیاری از ایــن ســرقت هــا 
دســت پیــدا کــرده و بــا زیــر نظــر گرفتــن چنــد روزه این 
متهــم و پــس از اطمینــان از حضــور ایــن فــرد در صحنه 
هــای ســرقت، ایــن متهــم را در یــک عملیــات غافلگیرانه 

بــه همــراه ۲ همدســت وی دســتگیر کردنــد.
ســرهنگ آرامــون اظهــار کــرد: در بازرســی از مخفیــگاه 
ایــن متهمــان بیــش از یــک تن انــواع ســیم و کابــل برق، 
ــل هــای فشــار قــوی روکــش دار، موتورهــای  ــواع کاب ان
کشــاورزی، کابــل و قطعــات داخلــی ترانــس بــرق، چنــد 
دســتگاه ترانــس بــرق و انــواع فیــوز مربــوط بــه تابلوهای 
ــدی  ــای بع ــی ه ــوی کشــف و در بازجوی ــرق فشــار ق ب
مشــخص شــد ایــن ســارقان کــه یکــی از آن هــا مالخــر 
ــرقت  ــره س ــش از ۱۰۰ فق ــت بی ــروقه اس ــوال مس ام
تجهیزات برق رســانی را در شــهر رفســنجان و روستاهای 

اطــراف انجــام داده انــد.
 سرپرســت انتظامــی رفســنجان اظهار داشــت: برخــی از 
ــا دعــوت از نماینــده اداره بــرق و  ایــن امــوال مســروقه ب
دیگــر مالباختــگان تحویــل آنــان شــد و ایــن ۲ ســارق و 
یــک مالخــر نیــز بــا تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضائی 

ــدند. معرفی ش

ســودجو غالبــاً مســائل خرافاتــی را بــه شــکل های مختلــف در 
بیــن مــردم یــا از طریــق شــبکه های اجتماعــی رواج می دهند 
و از ســادگی و زودبــاوری طعمه هــای خــود ســوء اســتفاده مــی 

طرحی برای استخدام ۲۰۰ هزار معلم غیررسمی
نماینــدگان مجلس برای ســاماندهی 
۲۰۰ هــزار معلم غیررســمی طرحی 
ــاس،  ــن اس ــد و برای ــه کرده ان را تهی
آمــوزش و پــرورش بایــد ۶۰ درصــد 
از نیــروی مــورد نیــاز خــود را از میان 

ایــن گــروه تأمیــن کند.
ــی  ــگار اجتماع ــزارش خبرن ــه گ ب
خبرگــزاری تســنیم، نماینــدگان 
مجلــس از فعالیت حــدود ۲۰۰ هزار 
نیــروی غیررســمی در آمــوزش و 
پــرورش خبــر می دهنــد کــه بــرای 
ســاماندهی و اســتخدام آنهــا طــرح 
تعییــن تکلیــف اســتخدام نیروهــای 
ــده و  ــه ش ــرورش تهی ــوزش و پ آم
ــوزش  ــیون آم ــون در کمیس هم اکن
و تحقیقــات در حــال بررســی اســت.
ــوزش  ــرح، آم ــن ط ــاس ای ــر اس ب
ــرف ۵  ــت ظ ــف اس ــرورش مکل و پ
ســال نیروهــای مــورد نیــاز خــود را 
بــا جزئیــات احصــا کنــد و ســازمان 

ــه  ــف ب ــز موظ ــتخدامی نی ــور اس ام
ــرای بســتر  ــردن شــرایط ب ــم ک فراه

ــت. ــا اس ــن نیروه ــتخدامی ای اس
ــادی رئیــس کمیســیون  علیرضــا من
آمــوزش و تحقیقــات مجلــس در ایــن 
زمینــه گفت: آمــوزش و پــرورش ۲۰۰ 
هــزار نفــر نیــرو دارد کــه جــذب آنهــا 
بــه صــورت دعــوت بــه همــکاری بوده 
اســت و ایــن افــراد در قالــب نیروهــای 
برون ســپار، خریــد خدمات آموزشــی، 
ــوادآموزی و  ــت س ــیاران نهض آموزش
ــد.  ــت می کنن ــا فعالی حق التدریس ه
ــا  ــاماندهی آنه ــرای س ــدگان ب نماین
ــد  ــه کــرده بودن ــون ۶ طــرح ارائ تاکن
کــه همــه آنهــا ادغــام شــد و در نهایت 
ــرح  ــرورش، ط ــوزش و پ ــه آم کمیت
هفــت مــاده ای جدیــدی را ارائــه کــرد.

طبــق طــرح مدنظــر نماینــدگان 
ــد  مجلــس، نیروهــای غیررســمی بای
در آزمــون اســتخدامی شــرکت کننــد 

البتــه ســابقه کاری آنهــا بــا ضریــب 
ــهمیه دارد.  ــون س ــن آزم ۱.۱ در ای
همچنیــن آمــوزش و پــرورش بایــد 
۶۰ درصــد از نیــروی مــورد نیــاز 
ــا و 4۰  ــن نیروه ــان ای ــود را از می خ
ــالن  ــان فارغ التحصی ــد را از می درص

ــد. ــن کن ــگاه ها تأمی ــایر دانش س
و  آمــوزش  کمیســیون  رئیــس 
ــه  ــاره ب ــا اش ــس ب ــات مجل تحقیق
ایــن موضــوع گفــت: وزیــر آمــوزش 
و پــرورش گفتــه اســت کــه »در 
ــرای  ــه ای ب ــال الیح ــه دنب ــت ب دول
جــذب نیروهــای آمــوزش و پــرورش 
هســتیم«. اگــر دولــت الیحــه را 
ارائــه دهــد، طــرح مجلــس متوقــف 
می شــود. در مجلــس بــه شــدت 
ــراد هســتیم  ــن اف ــال جــذب ای دنب
تــا بخــش عمــده ای از معلمــان 
غیرانتفاعــی، نیروهــای نهضتــی، 
خریــد خدماتی هــا و ... بــا توجــه بــه 

ســوابق کاری بتواننــد جــذب آمــوزش و 
ــوند. ــرورش ش پ

ــالب  ــی انق ــورای عال ــن ش ــش از ای پی
فرهنگــی، مــاده واحــده »نحــوه جــذب 
منابــع انســانی در مشــاغل آموزشــی و 
ــرورش« را  ــوزش و پ ــی وزارت آم تربیت
در ۶ تبصــره مصــوب و ابــالغ کــرده بود.

دستگیری ۲ سارق 
با 1۰۰ فقره سرقت

۱۰مهارتی که کودکان برای 
شغل آینده شان به آن نیاز دارند

پاالیشگاه نفت خام فوق 
سنگین قشم به دست رییس 
جمهور به بهره برداری رسید

ــا ظرفیــت تبدیــل  ــاز نخســت پاالیشــگاه نفــت خــام فــوق ســنگین قشــم ب ف
روزانــه 3۵ هــزار بشــکه نفــت خــام بشــکه ســنگین بــه فــرآورده هــای نفتــی 

ــرداری رســید. ــه بهــره ب ــر در قشــم توســط رییــس جمهــور ب ســبک ت
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از قشــم، پاالیشــگاه نفــت خــام فــوق ســنگین 
قشــم روزانــه ۱۶ هــزار بشــکه قیــر و ۱۹ هــزار بشــکه بــرش هــای ســبک نفتــی 

تولیــد خواهــد کــرد.
ایــن پاالیشــگاه ۸۵۰ میلیــون دالر در ســال فــروش محصــول خواهــد داشــت و 

محصــوالت آن جنبــه صادراتــی دارد.
فــاز نخســت ایــن پاالیشــگاه در زمــان ســاخت بــرای ۵ هــزار نفــر اشــتغالزایی 
داشــته و هــم اکنــون 3۰۰ نفــر در آنجــا مشــغول بــه کار هســتند. احــداث ایــن 
پــروژه از ســال ۹۶ آغــاز شــده و ظــرف مــدت 4 ســال در زمینــی بــه مســاحت 
4۵ هکتــار بــا ســرمایه گــذاری ۲۲۰ میلیــون یــورو بــه بهــره بــرداری رســیده و 
ســرمایه گــذار ایــن پــروژه هلدینــگ شــرکت گســترش انــرژی پاســارگاد اســت.

ــزار  ــه ۱۰۰ ه ــت ب ــش ظرفی ــروژه به منظــور افزای ــن پ ــاز دوم ای ــم ف ــروز ه دی
ــی  ــر نفــت کلنگ زن ــود کیفیــت محصــوالت توســط وزی بشــکه خــوراک و بهب

شــد.
خــوراک فــازدوم ایــن پاالیشــگاه ۶۰ هــزار بشــکه در روز میعانــات گازی اســت 
و در فــاز دوم تولیــد بنزیــن، گاز مایــع و HEAVY END بــا کیفیــت یــورو ۵ دارد 
ــه  ــورو در مــدت ســه و نیــم ســال ب ــار 4۶۰ میلیــون ی ــا اعتب ــاز دوم آن ب و ف

بهره بــرداری می رســد

وزیر صنعت در کرمان: 

وزیــر صمــت گفــت: در هــر 
ــوج  ــه کهن ــتانی از جمل شهرس
طــرح آمایــش صنعــت، معــدن 
در  کــه  داریــم  تجــارت  و 
ایــن طــرح تمــام فرصت هــا 
شهرســتان  ظرفیت هــای  و 

می شــود. بررســی 
خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
ــید رضا  ــاد، س تســنیم از عنبرآب
از  بازدیــد  در  فاطمی امیــن 
کهنــوج  تیتانیــوم  کارخانــه 
اظهــار داشــت: واحــد فــرآوری 
تیتانیــوم ســال ها در کهنــوج 
ــال  ــک س ــوده و در ی ــرح ب مط
ــه بخــش خصوصــی  گذشــته ب

ــت. ــده اس ــذار ش واگ
قــول  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــد  ــه ۶۰ درص ــر ب ــم اگ می ده
پیشــرفت فیزیکــی برســد در 
ــه  ــن مجموع ــی ای ــن مال تامی
کار  کــه  می کنیــم  کمــک 
زودتــر بــه اتمــام برســد گفــت: 
ایــن  از  بهره بــرداری  برنامــه 
ــده  ــال آین ــن س ــه بهم مجموع
اســت امــا امیدواریــم بــا کمــک 
ــال  ــز س ــا پایی ــت ت وزارت صم
ــرداری برســد. ــه بهره ب آینــده ب

و  معــدن  صنعــت،  وزیــر 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــارت ب تج
در هــر شهرســتانی از جملــه 
کهنــوج طــرح آمایــش صنعــت، 
معــدن و تجــارت داریــم کــه در 
ایــن طــرح تمــام فرصت هــا 
شهرســتان  ظرفیت هــای  و 
افــزود:  می شــود  بررســی 
طــرح آمایــش صنعــت، معــدن 
ــه  ــدف ک ــن ه ــا ای و تجــارت ب
اشــتغال مــورد نیــاز طرح هــا را 
ــود. ــرا می ش ــم اج ــن کنی تامی

در  کــرد:  خاطر نشــان  وی 
زیــادی  معــادن  کهنــوج 
وجــود  تیتانیــوم  جملــه  از 
تــا  می دهیــم  قــول  و  دارد 
پروژه هــای  امســال  آخــر 
ســرمایه گذاری کــه می توانــد 
بــرای  مناســبی  اشــتغال 
ایجــاد  کهنــوج  شهرســتان 
کنــد طراحــی و در اولویــت 

دهیــم. قــرار 
کــرد:  تصریــح  فاطمی امیــن 
ــک  ــوم ی ــاز دوم تیتانی انجــام ف
ــت و در  ــادی اس ــم اقتص تصمی
ــم  ــول می دهی ــت ق وزارت صم
پــروژه  کافــی  انــدازه  بــه 
ســرمایه گــذاری در شهرســتان 

ــم. ــف کنی ــوج تعری کهن
ــزارش تســنیم ســیدرضا  ــه گ ب
وزیــر صنعــت،  فاطمی امیــن 
ــور  ــه منظ ــارت ب ــدن و تج مع
ســفر بــه جنــوب کرمــان و 
در  پــروژه  چنــد  از  بازدیــد 
ــتان  ــه از مســیر اس ــن منطق ای
ــان  ــزگان وارد اســتان کرم هرم
مــورد  ورود  بــدو  در  و  شــد 
اســتقبال مســئوالن اســتانی 

ــت. ــرار گرف ق

طرح آمایش »صنعت، معدن و 
تجارت« در استان ها اجرایی می شود

معاون رئیس جمهورو رئیس سازمان انرژی امتی:کودک ونوجوان

ذخیره ۷6 میلیون مترمکعب آب 
در سازه های آبخیزداری کرمان



www.sepehrbrd. i r

7 هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان       سال سیزدهم         شماره 514          دوشنبه  بیست وهفتم  دی ماه 1400

رئیــس جمهــور تاکیــد کــرد: بــا توجه 
بــه کاهش چشــمگیر شــمار مبتالیان 
ــا،  ــروس کرون و فوتی هــای ناشــی از وی
الزمــه حفــظ و بهبــود شــرایط موجود، 
شــیوه نامه های  دقیــق  رعایــت 
ــت. ــا اس ــداوم نظارت ه ــتی و ت بهداش

ــید  ــت اهلل س ــنا، آی ــزارش ایس ــه گ ب
ابرهیــم رئیســی در جلســه ســتاد 
ــه  ــا اشــاره ب ــا ب ــا کرون ــه ب ــی مقابل مل
موضوع درخواســت برگزاری مســابقات 
ورزشــی و برپایــی نمایشــگاه ها تاکیــد 
کــرد: مســابقات ورزشــی و برپایــی 
نمایشــگاه ها بایــد بــا رعایــت دقیــق و 
ــا  جــدی شــیوه نامه های بهداشــتی و ب

ــراه  ــدان هم ــدود عالقه من ــور مح حض
باشــد و در ایــن زمینــه وزارتخانه هــای 
مســئول موظفنــد بــا همــکاری وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
ــه کار  ــه ب ــن زمین ــر الزم را در ای تدابی

گیرنــد.
ــت  ــت رعای ــر اهمی ــور ب ــس جمه رئی
اصــول بهداشــتی در حمــل و نقــل 
عمومــی تاکیــد کــرد و اظهــار داشــت: 
ــل  ــردم در حم ــت از ســالمتی م صیان
و نقــل عمومــی بویــژه در متــرو و 
هواپیمــا اهمیــت مضاعفــی دارد و 
ــی  ــای دســتگاه های متول برنامه ریزی ه
ــه  ــد ک ــه ای باش ــه بگون ــن زمین در ای

ــد. ــیب نبینن ــردم آس م
ــی از  ــن قدردان ــی  ضم ــت اهلل رئیس آی
همراهــی مــردم و تــالش همــه دســت 
انــدرکاران خصوصــا بخش بهداشــت و 
درمــان گفــت: حفــظ و بهبــود هرچــه 
بیشــتر شــرایط موجود نیازمند رعایت 
بهداشــتی  شــیوه نامه های  همــه 
توســط  دقیــق  نظــارت  کنــار  در 

ــت. ــه اس ــتگاه های مربوط دس
رئیســی همچنیــن بــر ضــرورت اطالع 
ــن  ــه مــردم در ای ــع ب ــه موق رســانی ب
ــت: اطــالع  ــرد و گف ــد ک ــه تاکی زمین
رســانی در زمینــه مســائل مربــوط بــه 
کرونــا فقط از طریق ســخنگوی ســتاد 

خانه ای با پنجره های طالیی
 پســر کوچکــی در مزرعــه ای دور دســت زندگــی مــی 
کــرد هــر روز صبــح قبــل از طلــوع خورشــید از خــواب 
برمــی خواســت وتــا شــب بــه کارهــای ســخت روزانــه 

ــغول بود مش
هــم زمــان بــا طلــوع خورشــید از نردهــا باال مــی رفت 
تــا کمــی اســتراحت کنــد در دور دســت هــا خانــه ای 
بــا پنجرهایــی طالیــی همــواره نظــرش را جلــب مــی 
کــرد و بــا خــود فکــر مــی کــرد چقــدر زندگــی در آن 
خانــه بــا آن وســایل شــیک و مدرنــی کــه باید داشــته 
باشــد لــذت بخــش و عالــی خواهــد بــود . با خــود می 
گفــت : » اگــر آنهــا قادرنــد پنجره هــای خــود را از طال 
بســازند پــس ســایر اســباب خانــه حتمــا بســیار عالی 
خواهــد بــود . باالخــره یــک روز بــه آنجــا مــی روم و از 

نزدیــک آن را مــی بینــم«.....
یــک روز پــدر بــه پســرش گفــت بــه جــای او کارهــا را 
انجــام مــی دهــد و او مــی توانــد در خانــه بماند . پســر 
هــم کــه فرصــت را مناســب دید غذایــی برداشــت و به 
طــرف آن خانــه و پنجــره هــای طالیی رهســپار شــد .
راه بســیار طوالنــی تــر از آن بــود کــه تصــورش را مــی 
کــرد . بعــد از ظهــر بــود کــه بــه آن جــا رســید و بــا 
نزدیــک شــدن بــه خانــه متوجــه شــد کــه از پنجــره 
ــه ای  هــای طالیــی خبــری نیســت و در عــوض خان

رنــگ و رو رفتــه و بــا نــرده هــای شکســته دیــد .
بــه ســمت در قدیمــی رفــت و آن را بــه صــدا در آورد . 
پســر بچــه ای هــم ســن خــودش در را گشــود . ســوال 
کــرد کــه آیــا او خانــه پنجــره طالیــی را دیــده اســت 
یــا خیــر ؟ پســرک پاســخ مثبــت داد و او را بــه ســمت 
ایــوان بــرد . در حالــی کــه آنجــا مــی نشســتند نگاهی 
بــه عقــب انداختنــد و در انتهــای همــان مســیری کــه 
طــی کــرده بــود و هــم زمــان بــا غــروب آفتــاب , خانه 
خودشــان را دیــد کــه بــا پنجــره هــای طالیــی مــی 

درخشید.
 جزیره سبز و گاو غمگین

ــف اســت کــه در آن گاوی  ــر عل ــره سرســبز و پ جزی
ــح  ــر روز از صب ــد. ه خــوش خــوراک زندگــی می کن
ــه  ــف صحــرا را می خــورد و چــاق و فرب ــا شــب عل ت
می شــود. هنــگام شــب کــه بــه اســتراحت مشــغول 
اســت یکســره در غــم فرداســت.آیا فــردا چیــزی بــرای 
خــوردن پیــدا خواهــم کــرد؟ او از ایــن غصــه تــا صبــح 
ــر و  ــوی الغ ــل م ــد و مث ــرد و نمی خواب ــج می ب رن

ــود. ــک می ش باری
صبــح صحــرا ســبز و ُخــرِّم اســت. علفهــا بلنــد شــده 
ــه  ــتها ب ــا اش ــاره گاو ب ــند. دوب ــر گاو می رس ــا کم و ت
ــرد و  ــب می چ ــا ش ــود و ت ــغول می ش ــدن مش چری
چــاق و فربــه می شــود. بــاز شــبانگاه از تــرس اینکــه 
فــردا علــف بــرای خــوردن پیــدا می کنــد یــا نــه؟ الغر 
و باریــک می شــود. ســالیان ســال اســت کــه کار گاو 
همیــن اســت امــا او هیــچ وقــت بــا خــود فکــر نکــرده 
کــه مــن سالهاســت از ایــن علــف  زار می خــورم و علــف 
همیشــه هســت و تمــام نمی شــود، پــس چــرا بایــد 

ــم؟ غمناک باش
دانشجو و استاد

ــه اســتادش گفــت: اســتاد! اگــر شــما   دانشــجویی ب
خــدا را بــه مــن نشــان بدهیــد عبادتــش می کنــم و تا 

وقتــی خــدا را نبینــم او را عبــادت نمــی کنــم.
اســتاد بــه انتهــای کالس رفــت و به آن دانشــجو گفت: 
آیــا مــرا می بینی؟دانشــجو پاســخ داد: نه اســتاد! وقتی 
پشــت من به شــما باشــد مســلما شــما را نمــی بینم.

اســتاد کنــار او رفــت و نگاهــی بــه  او کــرد و گفت:تــا 
وقتــی به خدا پشــت کــرده باشــی هرگــز او را نخواهی 

دید...
معلم و دختر کوچولو

ــث  ــا بح ــاره نهنگ ه ــش درب ــا معلم ــى ب ــر کوچک دخت
مى کــرد. معلــم گفــت: از نظــر فیزیکــى غیرممکــن اســت 
کــه نهنــگ بتوانــد یــک آدم را ببلعــد، زیــرا بــا وجــود این که 
پســتاندار عظیم الجثــه اى اســت، اّمــا حلــق بســیار کوچکــى 
دارد.دختــر کوچــک پرســید: پــس چــه طور حضــرت یونس 
بــه وســیله یــک نهنــگ بلعیــده شــد؟معلم کــه عصبانــى 
شــده بــود تکــرار کــرد کــه نهنــگ نمى توانــد آدم را ببلعــد. 
ایــن از نظــر فیزیکى غیرممکــن اســت.دختر کوچک گفت: 

وقتــى بــه بهشــت رفتــم از حضــرت یونــس مى پرســم.
معلــم گفــت: اگــر حضــرت یونــس بــه جهنــم رفتــه بــود 

چى؟دختــر کوچــک گفــت: اونوقــت شــما ازش بپرســید.
پر زیبا دشمن طاووس

طاووســي در دشــت پرهــاي خــود را مي کنــد و دور 
ــاووس  ــت، از ط ــا مي گذش ــمندي از آنج ــت. دانش مي ریخ
پرســید : چــرا پرهــاي زیبایــت را مي کنــي؟ چگونــه دلــت 
مي آیــد کــه ایــن لبــاس زیبــا را بکنــي و بــه میــان خــاك 
و گل بینــدازي؟ پرهــاي تــو از بــس زیباســت مــردم بــراي 
ــزن  ــاد ب ــا آن ب ــا ب ــد. ی ــرآن مي گذارن ــان ق ــاني در می نش
درســت مي کننــد. چــرا ناشــکري مي کني؟طــاووس مدتــي 
گریــه کــرد و ســپس بــه آن دانشــمند گفــت: تــو فریــب 
رنــگ و بــوي ظاهــر را مي خــوري. آیــا نمي بینــي کــه بــه 
خاطــر همیــن بــال و پــر زیبــا، چــه رنجي مي بــرم؟ هــر روز 
صــد بــا و درد از هرطــرف بــه مــن مي رســد. شــکارچیان 
بــي رحــم بــراي مــن همــه جــا دام مي گذارنــد. تیــر انــدازان 
بــراي بــال و پــر مــن بــه ســوي مــن تیــر مي اندازنــد. مــن 
نمي توانــم بــا آنهــا جنــگ کنــم پــس بهتــر اســت کــه خود 
را زشــت و بــد شــکل کنــم تــا دســت از مــن بــر دارنــد و در 
کــوه و دشــت آزاد باشــم. ایــن زیبایــي، وســیلة غــرور و تکبر 
اســت. خودپســندي و غــرور باهاي بســیار مــي آورد. پر زیبا 
دشــمن مــن اســت. زیبایــان نمي تواننــد خــود را بپوشــانند. 
ــم  ــن نمي توان ــد. م ــان نمي مان ــت و پنه ــور اس ــي ن زیبای
زیبایــي خــود را پنهــان کنــم، بهتــر اســت آن را از خــود دور 

. کنم

داستانهای آموزنده مسابقات ورزشی با حضور محدود تماشاگران و رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی برگزار شود 

ملــی مقابلــه بــا کرونــا بایــد انجام شــود و 
کســی نبایــد بــه عنــوان عضو ســتاد ملی 
و یــا متخصــص در رســانه ملــی بــا طــرح 
ــرات شــخصی، موجــب تشــویش در  نظ

جامعــه شــود.

بــزه دیدگی کــودکان و نوجوانــان در فضای مجــازی، دارای 
علــل و عوامــل متعــددی اســت کــه در این گــزارش ضمن 

بیــان ایــن عوامــل، بــه راهکارهــای مقابله مــی پردازیم.
ــی  ــده حکمران ــنیم »پرون ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
فضــای مجــازی«؛ امــروزه بــا گســترش فنــاوری اطالعــات 
و ارتباطــات، کــودکان و نوجوانــان در معــرض انــواع جرائــم 
رایانــه ای در فضاهــای مجــازی بــه دور از چشــم خانــواده و 
والدیــن قــرار دارنــد و نیــاز بــه مراقبــت و نظارت بیشــتر بر 
اســتفاده کــودکان و آگاهــی دادن بــه آنهــا در ایــن زمینــه 
بــه شــدت احســاس مــی شــود. کــودکان و نوجوانــان بــه 
عنــوان یکی از مهمتریــن و در عین حال آســیب پذیرترین 
اقشــار جامعــه همــواره بــه نحــو جــدی در معــرض انــواع 
بــزه دیدگــی و صدمــات جبــران ناپذیــر جســمی، روانــی، 
اجتماعــی قــرار داشــته انــد و بــه لحــاظ شــرایط ویــژه و 
کاربــرد وســیع فنــاوری هــای نویــن اطالعــات و ارتباطــات 
ــرض  ــر در مع ــان دیگ ــر زم ــش از ه در عصــر حاضــر، بی

خطــر قــرار گرفتــه انــد.
 از جملــه اصلــی تریــن بــزه هایی کــه کــودکان و نوجوانان 
ــوان  ــد مــی ت ــرار داده ان را در فضاهــای مجــازی هــدف ق
بــه هــرزه نــگاری، قاچــاق جنســی، آزار و اذیــت اینترنتــی، 
توریســم جنســی و خشــونت رســانه ای اشــاره کــرد. بــزه 
دیدگــی کــودکان و نوجوانــان در فضــای مجــازی، عوامــل 
و دالیــل متعــددی دارد کــه برخــی آنهــا عبــارت اســت از:

ــای  ــرد فض ــی کارک ــاختار و چگونگ ــی از س ــدم آگاه ع
ــایبری س

ســهل الوصــول شــدن اســتفاده از ســایت هــای اینترنتــی 
و همچنیــن عضویــت در شــبکه هــای اجتماعــی نظیــر 
اینســتاگرام موجــب شــده اســت، طیــف گســترده ای از 
ــن فضاهــای  ــی در ای ــه راحت اقشــار کــودک و نوجــوان ب
تبــادل اطالعــات عضــو شــوند، بــدون اینکــه آگاهــی کافی 
ــات و چگونگــی کارکــرد هــر  و درســتی از شــرایط، امکان
یــک از ایــن فضاهــا داشــته باشــند. بــرای مثال بســیاری از 
کاربــران شــبکه اجتماعی از برخــی امکانات این شــبکه در 
مــورد اینکــه چــه طیفــی از کاربــران ایــن شــبکه قــادر بــه 
دیــدن عکــس هــای وی هســتند یــا مــی تواننــد اطالعات 
خصوصــی وی را مشــاهده کننــد مطلــع نیســتند. لــذا بــه 
راحتــی به انتشــار و اشــتراک گــذاری مطالــب و محتواهای 
خصوصــی خــود دســت مــی زننــد و همیــن باعــث ســوء 

اســتفاده برخــی کاربــران فرصــت طلــب مــی شــود.
عدم آگاهی نسبت به فضای تبادل اطالعات

بســیاری از والدیــن بــا توجــه بــه اختالف ســنی و شــرایط 
متفــاوت دوران رشــد خــود و تفــاوت هــای فاحش ارزشــی 
حاکــم بــر دنیــای آنهــا بــا دنیــای فرزندان خــود، از آســیب 
هــا و فرصــت هــای شــبکه مجــازی غافلنــد. لــذا قــادر بــه 
مدیریــت و درک درســت رفتارهــای فرزنــدان خــود نبوده و 
ایــن عامــل باعــث تشــدید در معرض آســیب قــرار گرفتن 

ــدان می شــود. فرزن
عدم آگاهی کاربران از قوانین و جرائم فضای مجازی

ــی و  ــای اجتماع ــبکه ه ــودن ش ــا ب ــه نوپ ــه ب ــا توج ب
ــه  ــران ایــن شــبکه طــی چنــد ســال، ب گســتردگی کارب
ــان شــدن  ــم فاضــی ســایبری در حــال عی ــج جرای تدری
ــران اینترنتــی از قوانیــن شــبکه هــای  اســت، اکثــر کارب
اجتماعــی ســایبری پــس از انتشــار محتوایــی کــه بــه نظر 
آنهــا، امــری عــادی و غیرمجرمانه تلقــی می شــود، بعنوان 
مجــرم احضــار یــا دســتگیر شــوند کــه ایــن عــدم آگاهــی 
در جــای خــود باعــث افزایــش جرائــم ایــن فضا می شــود.

لــذا آنچــه در ایــن زمینه بایــد بــه کار گرفته شــود، افزایش 
ــه خصــوص  ســواد رســانه ای و آگاهــی هــای عمومــی ب
والدیــن در زمینــه چگونگــی کاربــرد اینترنت و شناســایی 
ایــن فضای ناشــناخته، آمــوزش نیروهای تعقیــب کننده و 
پلیــس به طــور کامال ســازمان یافتــه و تخصصــی و اعمال 

شــیوه هــای نظارتــی از ســوی نهادهای مســئول اســت.
نکته پایانی

ــن نکتــه مهــم اســت  ــه ای ــی آنکــه توجــه ب  نکتــه پایان
کــه اگــر تــا دیــروز قتــل و ســایر جرائــم علیــه تمامیــت 
جســمی از اهــم جرائــم علیه اشــخاص بــوده و معمــوال در 
نظــام های مختلف بیشــترین مجــازات را در بر داشــته، اما 
امــروزه بــا پدیدارشــدن فنــاوری هــای نویــن جلــوه جرائــم 
نیــز دگرگــون شــده و لــذا ضــرورت دارد بررســی دقیقــی 
از انــواع بــزه هــای موجــود در فضــای مجــازی که کــودکان 
ــود؛  ــام ش ــد انج ــرار داده ان ــود ق ــدف خ ــان را ه و نوجوان
عــالوه بــر ایــن، بررســی انگیــزه هــا و اهــداف اعمــال بــزه 
بــر کــودکان در فضــای مجــازی بــه منظــور پیشــگیری از 
وقــوع آنهــا، بررســی روش هــای جلوگیــری از وقــوع جرائم 
ــن جــرم،  ــی ای ــاد حقوق ــوزش ابع ــق آم ــه ای از طری رایان
برگــزاری کارگاه هــا رایانــه و حقــوق بــرای دانــش آمــوزان 
و فرهنــگ ســازی در ایــن زمینــه در مــدارس و مســاجد و 
کانــون هــای فرهنگــی و غیــره، آگاهــی دادن بــه خانــواده 
هــا بــرای محافظــت و نظــارت مناســب از کــودکان خــود 
در فضــای مجــازی توســط نهادهــای دولتــی و غیردولتــی 
از جملــه مســائلی اســت کــه مــی توانــد نقــش موثــری 
در کاهــش جرائــم علیــه کــودکان و نوجوانــان در فضــای 

مجــازی داشــته باشــد.
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فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟
دالیل بزه دیدگی کودکان و نوجوانان 
در فضای سایبر/ راهکار مقابله چیست؟

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

نامه دولت به شورای نگهبان برای تضمین 
بار مالی قانون رتبه بندی معلمان

رئیــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای اســالمی در 
خصــوص تأمیــن بودجــه الیحــه رتبــه بنــدی معلمــان، گفــت: دولــت 
ــه شــورای نگهبــان  ــرای تامیــن بودجــه ۶ مــاه امســال، در نامــه ای  ب ب

بودجــه ۱۲ هــزار و ۵۰۰ میلیــارد تومانــی را تعییــن خواهــد کــرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از تبریــز، علیرضا منادی ســفیدان رئیس 
کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس در خصوص آخریــن وضعیت 
قانــون رتبــه بنــدی معلمــان، اظهــار کــرد: دولــت هزینــه الیحــه رتبــه 
بنــدی معلمــان در بودجــه ۱۴۰۱ پیــش بینــی کــرده و مجلس نیز قطعا 

بــه رقــم ۲۵ هــزار میلیــارد تومــان قید شــده رأی مثبــت خواهــد داد.
وی گفــت: امــا بــرای ۶ ماهــه دوم امســال، قــرار اســت نامــه ای از جانــب 
دولــت بــه شــورای نگهبــان ارســال و بــار مالــی ۱۲ هــزار و ۵۰۰ میلیــارد 
تومانــی آن توســط دولــت تضمیــن شــود تــا ایــراد اصــل ۷۵ بــر قانــون 

ــود. گرفته نش
نماینــده مــردم تبریــز، اســکو و آذرشــهر در مجلــس شــورای اســالمی 
افــزود: اصــوال یکــی از مهم تریــن ایــرادات شــورای نگهبــان بــه مصوبــات 
مجلــس اصــل ۷۵ و بــار مالــی مصوبــات اســت کــه دولت بــا ارســال این 

نامــه قصــد حــل ایــن مشــکل را دارد.
منــادی بــا یــادآوری اینکــه از مجلــس نیــز پیگیری هایــی بــرای اجرایــی 
شــدن ایــن قانــون از طریــق تأییــد قانــون در شــورای نگهبــان و دولــت 
داشــته اســت، گفــت: امیدواریــم ایــن قانــون هرچــه ســریع تر تاییــد و 

اجرایــی شــود.

۱۳ دستگاه خودرو سرقتی در 
کرمان کشف شد

رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان کرمــان از کشــف ۱۳ فقــره ســرقت خــودرو و دســتگیری ۲ 
متهــم در عملیــات مامــوران ایــن پلیــس خبــر داد.

بــه گــزارش ایرنــا و بــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس، ســرهنگ یــداهلل حســن پور افــزود: در 
پــی اعــالم چنــد مــورد ســرقت خــودرو در شــهر کرمــان، کارآگاهــان اداره مبــارزه با ســرقت 
پلیــس آگاهــی در رونــد پــی جویــی هــای پلیســی و بازخوانــی پرونــده هــای گذشــته برای 
کشــف بــه اطالعاتــی در رابطــه بــا دســت داشــتن ۲ نفــر در ایــن ســرقت هــا دســت پیــدا 

کردند.
وی ادامــه داد: در ایــن رابطــه کارآگاهــان بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی و فنــی، هویت عامالن 
ایــن ســرقت هــا را شناســایی و آنــان را در ۲ عملیــات غافگیرانــه در شــهر کرمــان دســتگیر 

کردند.
ســرهنگ حســن پور تصریــح کــرد: متهمــان بعــد از مواجهــه بــا شــواهد و مــدارک موجــود 
بــه پنــج فقــره ســرقت خــودرو پرایــد، هشــت فقــره ســرقت وانــت مــزدا و یک فقره ســرقت 

پــالک خــودرو اعتــراف کردند.
ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه بازســازی صحنــه هــای ســرقت و تحویــل اموال مســروقه 
بــه مالباختــگان یــادآور شــد: ایــن متهمــان خودروهای مــدل پاییــن و فاقد وســایل ایمنی و 

سیســتم هشــدار دهنــده را ســرقت مــی کردند.
رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان کرمــان با اشــاره بــه اینکــه کارشناســان ارزش اموال ســرقتی 
را ۱۶ میلیــارد ریــال بــرآورد کــرده انــد، عنــوان داشــت: پلیــس بــا تمــام تــوان در راســتای 
تامیــن نظــم و امنیــت و ارتقــا احســاس امنیــت شــهروندان تــالش مــی کند و همشــهریان 
مــی تواننــد بــا توجــه بــه هشــدارهای پلیــس و اســتفاده از تجهیــزات ضدســرقت پلیــس را 

ــاری کنند. ی

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان گفت: 

مشخص نبودن حامیان، از معضالت رویدادهای فرهنگی و هنری استان کرمان
مدیــرکل اداره فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان کرمــان گفــت: 
یکــی از معضالتــی کــه رویدادهــای 
فرهنگــی و هنری در ســطح اســتان 
دارنــد ایــن اســت وضعیــت حامیان 
دبیرخانه هــا مشــخص نیســت و 
نمی گیرنــد  دبیرخانه هــا شــکل 
برنامه ریــزی  امــکان  نهایــت  در 
وجــود  رویدادهــا  برگــزاری  و 

نخواهدداشــت.
بــه گــزارش ایســنا، محمدرضــا 
علیــزاده در مراســم رونمایی رســمی 
جشــنواره  پنجمیــن  پوســتر  از 
بین المللــی ســتاره های صحنــه 
در رفســنجان اظهــار کــرد: شــهید 
ســلیمانی به عنــوان شــهید مقاومت 
محســوب می شــود و بایــد از مکتب 
ــای  ــت، درس ه ــهید مقاوم ــن ش ای
ــی  ــه و در زندگ ــده ای را برگرفت ارزن

ــم. ــاده کنی پی
وی بابیان اینکه پنجمین جشــنواره 
بین المللــی ســتاره های صحنــه 

ــلیمانی  ــردار س ــژه س ــش وی ــا بخ ب
ــنواره  ــزود: جش ــود، اف ــزار می ش برگ
ســتاره های صحنــه بــا حمایــت 
مجتمع مس سرچشــمه رفســنجان 
ــتره  ــک در گس ــد و هم این ــاز ش آغ

ــود. ــزار می ش ــی برگ ــی و فرامل مل
از  یکــی  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
در  جشــنواره  ایــن  ویژگی هــای 
کشــور، برگزاری آن توســط موسســه 
ــش  ــت نق ــت و دول ــی اس غیردولت
نظارتــی را دارد؛ ایــن جشــنواره ها 
درزمینــه شــعر و ادب و در حــوزه 

ــد. ــت دارن ــینمایی فعالی س
برگــزاری  کــرد:  تصریــح  وی 
ــا  فعالیت هــای فرهنگــی و هنــری ب
ــی و  ــش خصوص ــای بخ حمایت ه
مؤسســات غیردولتــی می تواند گامی 
مؤثــر در جهت کشــف اســتعدادهای 
ایــن حــوزه و نهادینه کــردن فرهنگ 

ــد. ــه باش ــوب در جامع مطل
ــدان  ــد: هنرمن ــادآور ش ــزاده ی علی
رویدادهــای بســیار بزرگــی را آمادگی 

دارنــد کــه در ســطح اســتان اجــرا کننــد 
ولــی نیــاز بــه حمایــت دارنــد دولــت هــم 
نهایتــاً ده درصــد می توانــد حمایــت کنــد.

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
اســتان کرمــان از حمایــت مجتمــع مــس 
سرچشــمه کــه در حــوزه فرهنــگ و هنــر 
ــا اشــاره  ــرد و ب ــی ک دارد تشــکر و قدردان
ــی  ــه دائم ــکیل دبیرخان ــه تش ــه اینک ب
برنامه هــای فرهنگــی موجــب اســتقرار و 
کیفیت بخشــی آن می شــود ادامــه داد: 
اتفــاق خوبــی کــه امــروز می افتــد ایجــاد 
دبیرخانــه دائمی جشــنواره در رفســنجان 

اســت.
از  علیــزاده خاطرنشــان کــرد: یکــی 
ــی و  ــای فرهنگ ــه رویداده ــی ک معضالت
هنــری در ســطح اســتان دارنــد این اســت 
وضعیــت حامیــان دبیرخانه هــا مشــخص 
نیســت و دبیرخانه هــا شــکل نمی گیرنــد 
درنهایــت امــکان برنامه ریــزی و برگــزاری 

ــت. ــد داش ــود نخواه ــا وج رویداده
بــه گفتــه وی جشــنواره ســتاره های 
پــرورش  در  مهمــی  نقــش  صحنــه 

اســتعدادها در حــوزه ســینما، مجریان 
ــد. ــره دارن ــدگان و غی ــه، خوانن صحن
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
ــی  ــدگاه فرهنگ ــان دی ــتان کرم اس
شــهردار رفســنجان در حمایــت ایــن 
ــه  ــت ک ــتودنی دانس ــنواره را س جش
ــتان ها  ــایر شهرس ــرای س ــد ب می توان
الگــو قــرار گیــرد و افــزود: بخــش ویژه 
ــش  ــه بخ ــوط ب ــنواره مرب ــن جش ای
شــهید ســلیمانی که بعــد از شــهادت 
وی پیوســت فرهنگــی را در تمــام 
رویدادهــای فرهنگــی و هنــری در 

ــتیم. ــتان داش ــطح اس س

رسپرست معاونت سیاسی استاندار کرمان:

برنامه های دهه فجر با هدف مقابله با جنگ ادراکی تهیه شود
و  امنیتــی  سیاســی،  معاونــت  سرپرســت 
اجتماعــی اســتانداری کرمــان بــا بیــان اینکــه 
ــی  ــا کار م ــام باوره ــمن روی نظ ــون دش اکن
کنــد تاکیــد کــرد: دهــه فجر امســال مناســبت 
ــام در  ــن ای ــای ای ــه ه ــت و برنام ــی اس خاص
ــی  ــه و اجرای ــی تهی ــگ ادراک ــا جن ــه ب مقابل

ــود. ش
ــا رحمــان جاللــی در جلســه  ــه گــزارش ایرن ب
ــه  ــواده و کمیت ــان، خان ــترک زن ــروه مش کارگ
ــان قــدرت  ــوان دهــه فجــر اظهارداشــت: زن بان
نــرم نظــام جمهــوری اســالمی در بحــث تمدن 

ســازی هســتند.
ــوان  ــر اینکــه برنامــه هــای بان ــا تاکیــد ب وی ب
در دهــه فجــر پرمحتــوا طراحــی و اجــرا شــود 
افــزود: مســاله زن مســاله ای راهبــردی اســت و 
زنــان قــدرت اســتراتژیک دارنــد زیــرا زن قــرار 

اســت تمــدن ســاز شــود. 
جاللــی بــا بیــان اینکــه گام دوم انقــالب نقشــه 
راه رســیدن بــه تمــدن نویــن اســالمی را دنبــال 
ــواده زن و محــور  مــی کنــد گفــت: محــور خان
ــد در  ــذا بای ــت ل ــواده اس ــا زن و خان ــدن ه تم
حــوزه تحکیــم خانــواده هــا بیشــتر کار کنیــم. 
و  امنیتــی  سیاســی،  معاونــت  سرپرســت 
اجتماعــی اســتانداری کرمــان شــیوه هــای 
ــان کــرد: الگوســازی از  تربیتــی را تشــریح و بی
روش هــای تربیتــی اســت؛ در ایــن عرصــه بایــد 
ــه  ــرت فاطم ــی حض ــون زندگ ــاد گوناگ ــه ابع ب

ــود.  ــه ش ــا( پرداخت ــالم اهلل علیه زهرا)س
وی بــا بیــان اینکــه انقــالب اســالمی بــه دنبــال 
ــدرت  ــک ق ــه زن ی ــگاه ب ــود و ن ــازی ب آدم س
راهبــردی اســت تصریــح کــرد: متاســفانه بلــد 
نیســتیم کار قرارگاهــی انجــام دهیــم و بدانیــد 

اگــر کارهــا را تیمــی انجــام دهیــد، موفق تــر خواهیــد 
بــود. 

ــی  ــی و اجتماع ــی، امنیت ــت سیاس ــت معاون سرپرس
اســتانداری کرمــان خطــاب بــه فعــاالن حــوزه زنــان 
گفــت: بــه روزتریــن جریانــات علیــه زنان را بشناســید 
و راهکارهــای مقابلــه بــا آن را ارائــه دهیــد همچنیــن 

محتــوای بــا کیفیــت تولیــد و منتشــر کنیــد.
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ســال هــزار و ســیصد و چهــل و دو، شــهر نــگار، بســتر تولــد یکــی دیگــراز 
ســربازان امــام خمینی)رحمــةالّل علیــه( بــود. غالمرضــا در دامــان خانــواده ای 
مهربــان و زحمتکــش پــرورش یافــت. پــس از اتمــام دوره ابتدائــی، به بردســیر 
آمــد تــا بــا زندگــی در اتاقــی اجــاره ای بتوانــد درس خــود را ادامــه دهــد. در 
مــدت تحصیــل همــواره کمــک حــال پــدر و مــادر بــود و از فرصت هــای پیش 
رو بــرای خدمــت بــه والدیــن و اطرافیــان اســتفاده مــی کــرد. بــا شــروع جنگ 
تحمیلــی عــراق علیــه ایــران، بخاطر وجــود روحیــه دالوری کــه داشــت در ایام 
تعطیــل تابســتان راهــی جبهــه شــد. پــس از اخــذ دیپلــم در رشــته بازرگانی، 
حــدود دو مــاه در بانــک صــادرات نــگار بــه کارآمــوزی مشــغول شــد. بــا فــرا 
رســیدن موعــد ســربازی، بــا وجــود شــرایط جنگــی و نیــاز کشــور بــه بحــث 
دفــاع و نیروهــای رزمنــده، بــرای ثبــت نــام اقدام نمــود و پــس از گذرانــدن دوره 
آموزشــی در زابــل، بــرای انجــام وظیفــه بــه جبهــه رفــت. ســرانجام پــس از ماه 
هــا خدمــت، در تاریــخ 63/۴/23 در شــهر آبــادان، بــا اصابــت ترکــش خمپــاره، 

بــه مقــام واالی شــهادت نائــل آمــد.
بــرای مقطــع راهنمائــی اومدیم بردســیر، اتاق اجــاره کردیــم. کارهــای خونه رو 

بــا هــم انجــام مــی دادیم. 
 منظــم و مرتــب بــود. معمــوال پیراهــن ســفید می پوشــید؛ وقتــی کثیف می 
شــد، ســریع مــی شســت. بعضــی شــب هــا کــه شســتن ظــرف هــا بــه عهده 
مــن بــود، اگــه کاهلــی مــی کــردم، خــودش بلنــد مــی شــد و کار منــو انجــام 
مــی داد. تــو مدتــی کــه هــم اتــاق بودیــم، اگــه اختالفــی پیــش مــی آمــد، این 
غالمرضــا بــود کــه کوتــاه مــی آمــد. وقتــی آشــپزی مــی کردیــم، مــی گفــت: 
بیشــتر درســت کنیــم تــا بــه پیــرزن و پیرمــرد صاحــب خونــه هــم بدیــم؛ به 
مــادرش هــم کــه از نــگار برامــون غــذا مــی آورد، همین ســفارش رو می کــرد... 
معمــوال نمــاز مغــرب و عشــاء رو تو مســجد جامــع که نزدیــک خونه بــود، می 
خوندیــم. عقیــده ش ایــن بــود کــه اگه نمــاز نخونیــم، تو درس موفق نمیشــیم 

و تجدیــد میاریــم.                    راوی: آقــای محمدرضــا رضایی)دوســت شــهید(
از بردســیر بــا موتــور مــی آمدیــم نــگار. مــی خواســت پیرمــردی که ســر جاده 
منتظــر ماشــین بــود، رو ســوار کنــه. گفت: نمیشــه نبریمــش. گفتم: نمیشــه، 
موتــور داغ مــی کنــه. جــواب داد: تــو پیــاده شــو... باالخــره ســه نفــری اومدیــم 

نگار. 
  هــر موقــع کــه نــگار بودیــم و فرصتــی پیــش مــی آمــد، مــی گفــت: اگــه کار 
نــداری بریــم کمــک پــدر و مــادر مــن. پــدر و مــادر هــم عالقــه خــاص بــه 
غالمرضــا داشــتند. ندیــدم یــک بــار بــا صــدای بلنــد باهــاش صحبــت کننــد. 
مــادر غالمرضــا معمــوال هفتــه ای یــک بــار مــی آمد بردســیر، بهمون ســر می 
زد تــا عــالوه بــر دیــدن فرزنــد، ســر و ســامانی هــم بــه وضــع زندگــی محصلی 

غالمرضــا داده باشــد.         راوی: آقــای محمدرضــا رضایی)دوســت شــهید(
 خبــردار شــده بــود کســی بــه من فحــش داده. دســت منــو گرفت، بــا خودش 
بــرد بیــن همــون بچــه ها. ســینه ســپر کــرد و گفــت: اگــه حرفــی داریــد حاال 
بگیــد ... / در تعطیلــی مــدارس و شــرکت در راهپیمائــی هــا و اعتراضــات علیــه 
رژیــم شــاه شــرکت مــی کــرد.  وقتــی فرهنگیان بــرای اعتصــاب تجمــع کرده 
بودنــد، مــن رو قانــع کــرد کــه بایــد بــه جمــع معترضیــن بپیوندیم. علــی رغم 

ترســی کــه وجــود داشــت، خودمــون رو بــه جمــع معترضین رســوندیم.
                                             راوی: آقای محمدرضا رضایی)دوست شهید(

بــا رفتنــش بــه ســربازی اون هــم در زمان جنــگ، پــدر و مادر مخالفــت کردند. 
امــا خــودش جــواب داد: االن کــه وقــت جنگــه میــرم جبهــه بــرا ســربازی، بعد 
هــم تــو ارتش مشــغول بــه کار میشــم...راوی: آقای علیرضا قاســمپور)برادر شــهید(
بابــا زمینــش رو تقســیم کــرد. مــن کوچکتــر از غالمرضــا بــودم. زمین ســمت 
خیابــون، ســهم غالمرضــا شــد. بعد تقســیم زمیــن، غالمرضــا بهم گفــت: من 
کــه فعــال میــرم ســربازی، کاری بــه زمیــن نــدارم، ایــن زمیــن مــال تــو باشــه، 
اگه خواســتی خونه بســازی...         راوی: آقای علیرضا قاســمپور)برادر شــهید(
تــازه از زابــل آمــده بــود. فقــط یــک روز مرخصــی داشــت و بایــد فــردا عــازم 
آبــادان بــرا خدمــت مــی شــد. مــن تــو بــاغ مشــغول کمــک بــه بابــا بــرای پـُـر 
کــردن رخنــه هــای دیــوار بــاغ بودیــم. دیــدم اومــد تــو بــاغ و تــا ســاعت 3 
بعدازظهــر کمــک مــا مــی داد. بــا اینکــه فقــط یــک روز مرخصــی داشــت، تــا 

وقتــی کار مــا تمــام نشــد، نرفــت. 
روزهــای آخــر مرخصــی بــود. گفــت: محمدرضا، ایــن دفعه کــه دارم میرم، دیگه ســفر 
آخــره. گفتــم: مــن هنــوز مــی خــوام بیام جبهــه باهــم جلو دشــمن بجنگیــم. گفت: 
خــواب دیــدم شــهید میشــم. فکــر می کنــم دیگــه برگشــتی تــو کارم نیســت. با هم 
روبوســی کردیــم، بعــد هــم تــا جایــی که بــا ماشــین از جلــو چشــمام دور می شــد، با 

تــکان دادن کالهــش از مــن خداحافظــی کرد.
                                                       راوی: آقای محمدرضا رضایی)دوست شهید(

شهید معظم   غالمرضا قاسم پور
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نظام پرداخت حقوق باید فوری و بر مبنای عدالت اصالح شود/ 
قاطعانه مانع افزایش قیمت کاالها شویدانجامید

اشعار فراق انتظار 
همه عمر بر ندارم رس از این خامر مستی

که هنوز من نبودم که تو در دمل نشستی

تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد

دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی

چه شکایت از فراقت که نداشتم ولیکن

تو چو روی باز کردی در ماجرا ببستی

نظری به دوستان کن که هزار بار از آن به

که تحّیتی نویسی و هدّیتی فرستی

دل دردمند ما را که اسیر تست یارا

به وصال مرهمی نه، چو به انتظار خستی

نه عجب که قلب دشمن شکنی به روز هیجا

تو که قلب دوستان را به مفارقت شکستی

برو ای فقیه دانا، به خدای بخش ما را

تو و زهد و پارسایی، من و عاشقی و مستی

دل هوشمند باید که به دلربی سپاری

که چو قبله ایت باشد به از آن که خود پرستی

چو زمام بخت و دولت نه به دست جهد باشد

چه کنند اگر زبونی نکنند و زیردستی

گله از فراق یاران و جفای روزگاران

نه طریق تست سعدی، کم خویش گیر و رستی

رئیس جمهــور خطــاب بــه مســئوالن ذی ربط 
بــا تأکیــد به هیچ وجــه اجــازه ندهیــد قیمــت 
کاالیــی افزایش پیداکنــد، گفت: دســتگاه های 
مختلــف هر امکاناتــی اعــم از نیــرو و اختیارات 
ــل  ــد و در مقاب ــالم کنن ــد اع ــاز دارن ــه نی را ک
ــع  ــع مان ــور قاط ــه به ط ــتند ک ــف هس مکل

هرگونــه افزایــش قیمــت شــوند.
بــه گــزارش حــوزه دولــت خبرگزاری تســنیم، 
ــه  ــی در جلس ــم رئیس ــید ابراهی ــت الل س آی
هیئــت دولــت بــا اشــاره بــه تحســین رهبــر 
معظــم انقــالب، از خصیصــه و شــعار مردمــی 
بــودن دولــت ســیزدهم در دیــدار 19 دی مردم 
قــم، گفــت: همــه کارگــزاران دولت باید ســعی 
کننــد ایــن خصیصــه را ادامــه دهنــد و به وجه 

احســن تکمیــل کننــد و تعالــی بخشــند.
ــا  ــت خواســت ب ــزاران دول وی از اعضــا و کارگ
ــا حــوزه  ــط ب ــگان و صاحب نظــران مرتب نخب
ــا ســلیقه  ــه ب ــی کســانی ک کاری خــود، حت
ــاط مســتمر  ــد، در ارتب ــت دارن ــت مخالف دول
باشــند و هیچ کــدام از دســتگاه های دولتــی از 
ارتبــاط بــا جامعــه نخبگانــی مرتبــط بــا حوزه 

مدیریــت خــود غفلــت نکنــد.
رئیس جمهــور از اعضــای دولــت خواســت 
ــران و  ــا مدی ــه ب ــر جلســاتی ک ــالوه ب ــه ع ک
کارکنــان زیرمجموعــه خــود برگــزار می کنند 
بــا ارباب رجــوع و مردمــی کــه بــه دســتگاه ها 
مراجعــه می کننــد نیــز ارتبــاط و دیدار داشــته 

باشند.
رئیســی از همــه کارگــزاران دولــت خواســت مردم 
ــار  ــند و اظه ــن بشناس ــی امی ــوان ناظران را به عن
ــه شــما  داشــت: اگــر گزارشــی از ســوی مــردم ب
رســید حتمــاً به طــور دقیــق بررســی کنیــد و اگــر 

صحیــح بــود بــه آن ترتیــب اثــر دهیــد.
وی همچنیــن از اعضــا و کارگزاران دولت خواســت 
ــوزه  ــا ح ــط ب ــران مرتب ــگان و صاحب نظ ــا نخب ب
کاری خــود، حتــی کســانی کــه بــا ســلیقه دولــت 
ــند و  ــتمر باش ــاط مس ــد، در ارتب ــت دارن مخالف
ــتگاه های  ــدام از دس ــد هیچ ک ــرد: نبای ــح ک تصری
ــط  ــی مرتب ــه نخبگان ــا جامع ــاط ب ــی از ارتب دولت
ــد  ــد و بای ــت کنن ــت خــود غفل ــا حــوزه مدیری ب
به شــکل مســتمر جلســات گفتگــو و مشــورت بــا 
صاحب نظــران عرصــه کاری خــود داشــته باشــند.
رئیس جمهــور در بخــش دیگــری از ســخنان 
خــود بــر ضــرورت تدویــن و اجــرای نظــام 
ــد و خاطرنشــان  ــوق تأکی ــه پرداخــت حق عادالن
ــه  ــه ب ــا توج ــیزدهم ب ــت س ــوان دول ــرد: به عن ک
ــام  ــد نظ ــت بای ــن دول ــای ای ــعارها و رویکرده ش
پرداخــت حقــوق را عادالنــه کنیــم. آنچــه امــروز 
اجــرا می شــود غلبــه چانه زنــی در نظــام پرداخــت 
حقــوق اســت کــه بایــد در چارچــوب یــک نظــام 

ــود. ــالح ش ــه اص ــگ و عادالن ــت هماهن پرداخ
رئیســی ابراز کــرد: الزم اســت کارگروهی تشــکیل 
شــود تــا در یــک بــازه زمانــی کوتــاه قانــون جدید، 
واحــد و عادالنــه ای بــرای پرداخــت حقــوق تدوین 

کنــد و ایــن قانــون پــس از تصویــب در مجلس تمام 
قوانیــن و مقــررات متعــدد فعلــی در پرداخت حقوق 
ــالم  ــی اع ــف را ملغ ــتگاه های مختل ــا در دس و مزای

. کند
ــد  ــا تأکی ــط ب ــئوالن ذی رب ــه مس ــاب ب وی خط
کاالیــی  قیمــت  ندهیــد  اجــازه  به هیچ وجــه 
افزایــش پیــدا کنــد، گفــت: دســتگاه های مختلــف 
هــر امکاناتــی اعــم از نیــرو و اختیــارات را کــه نیــاز 
دارنــد اعــالم کننــد و در مقابــل مکلــف هســتند که 
به طــور قاطــع مانــع هرگونــه افزایــش قیمت شــوند.

رئیس جمهــور همچنیــن تأکیــد کــرد: متأســفانه 
ــدی در  ــأس و ناامی ــال ایجــاد ی ــی به دنب جریان های
ــی  ــی و دولت ــتگاه های اجرای ــتند و دس ــردم هس م
بایــد تــالش کننــد بــا گــزارش و ارائــه اخبــار آنچــه 
انجــام شــده اســت و نــه آنچــه قــرار اســت انجــام 
شــود، مــردم را نســبت بــه آینــده کشــور امیدوارتــر 

. کنند

*باســالم مــن شــماره قبــل هــم پیــام دادم مــا اهالی 
خیابــان بعثــت یــا همــون کوچــه بهزیســتی قدیــم 
ازشــهردار تقاضــا داریــم وســط کوچــه کــه چنــد تــا 
چالــه بــزرگ هســت درســت کننــد ویــک ســرعت 
گیــر بزاریــد چندتــا بچــه هامــون تصــادف کــردن .                                                                                                                                                

936----23                                                   
ــان  ــارک درخیاب ــای پ ــکل ج ــرای مش ــالم ب *باس
اصلــی شــهر امام مســئولین کی میخواهنــد تدبیری 
بیندیشــند هــرروز شــاهد افزایش خودروها درســطح 
شهرهســتیم و جــای پــارک دراین خیابان نیســت و 
بــا پــارک دوبلــه ضمــن مســدود شــدن عبــور ومرور 
ــنهاد  ــک پیش ــراه دارد ی ــم هم ــس ه ــه پلی جریم
ــن  ــی دارد ای ــن خوب ــرض الحســنه زمی ــدوق ق صن
ــا  ــد یاشــهردار ی و ی ــگ کنن ــه پارکین ــل ب را تبدی
خودبانــک یــا بخــش خصوصــی بســازد وبــه اجــاره 
بدهــد الاقل بخشــی از پــارک خودروها حل میشــود 

باتشــکر                                87----9133
*بــه اطــالع عزیــزان ناظــر بربــازار رســانیده میشــود 
کــه درهفتــه گذشــته قنــد وحبوبــات و... گــران شــد 
ــط بعضــی  ــن شــهر نیســت فق چــرا نظــارت درای
اوقــات بــه چنــد مغــازه سرکشــی میکننــد واتفاقــی 
نمــی افتد و گرانــی همچنان افسارگســیخته درحال 
ــاوزن  ــاس را ب ــی اجن ــال بعض ــت مث ــش اس افزای
کارتــن میفروشــند کــه ایــن شــرعا درســت نیســت                                                                                                                                             
9360----19                                                   

*خدانکنــد کــه درددنــدان بگیریــد اینقــدر هزینــه 
دندانپزشــکی گــران اســت کــه فقــط بایــد رضایــت 
بــه کشــیدن دنــدان بدهید چــون ســطحی پرکردن 
نزدیــک یــک میلیــون وبــا عصــب کشــی بیــش از 
2میلیــون بیمــه هــا هــم کــه هزینــه دندانپزشــکی 
را نمــی پذیرنــد وبااین پیشــرفتهای علمــی درزمینه 
دندانپزشــکی دیگــر دندان کشــیدن اتتهــای کاره که 
مجبوریــم اینــکار کنیــم                    99----9362
*بــا تجربــه هــای گذشــته هرچــه بنزین گران شــده 
مصــرف تغییری نکــرده و گرانی بنزیــن هیچ تاثیری 
ــدارد  ومصــرف را کاهــش نمــی دهــد  درکاهــش ن
چــون زمانــی بنزیــن کاهــش مــی یابــد که اســتفاده 
از وســایل نقلیــه عمومی فراهم و در دســترس باشــد 
و هزینــه هــم پاییــن باشــد شــاید تاثیــر گذار باشــد                                                                                                                                             

9127----۴3                                                  
*بعــداز اعتیاد بیشــترین عامــل وافزایش آســیبهای 
ــت آن  ــک عل ــه ی ــت گرچ ــالق اس ــی ط اجتماع
اقتصادیســت امــا جنبــه هــای عاطفــی ، بــی 
مســئولیتی طرفیــن نســبت بــه هــم ، چشــم هــم 
ــار  ــازی افس ــای مج ــاد، فض ــدم اعتم ــمی ، ع چش
ــری  ــر فک ــا و... اگ ــواده ه ــت خان ــیخته ، دخال گس
درکاهــش طــالق نشــود آینــده خطرناکــی در پیش 
رو داریــم مســئولین فرهنگــی ومذهبــی و نهادهــای 
حمایتــی بــا هــم افزایی نســبت بــه این مهــم تالش 
کننــد باتشــکر                           91----9036

* باســالم واگــذاری زمیــن مشــترک بــه افــراد فاقــد 
منــزل انهــم در بردسیربشــکل آپارتمانــی  خطــای 
محاسباتیســت چــون اوال زمیــن بــه انــد ازه کافــی 
اســت و بــرای ســاخت مشــترک قطعــا اختالفاتــی 
پیــش میایــد مگــر خــود دولــت بشــکل اپارتمــان 
بســاز وخانــه را واگــذار کنــد واال بــا تخصیــص زمین 
وتســهیالت بــرای ســاخت مشــکالت ایــن قشــر بی 
خانــه بیشترمیشــود مســئولین امــر بازنگــری کنند                                                                                                                                             
9131----17                                                  

*باســالم واحتــرام ایــن رتبه بنــدی معلمان بــا وعده 
هــای ده ســاله هــم درســایه ای از ابهــام و تغییــرات 
زیــادی مطــرح شــده کــه اجــرا ی  آن خیلــی مبهــم 
ــد  ــن نکردن ــار تعیی ــی گوینداعتب اســت بعضــی م
بعضیهــا میگوینــد تامین اعتبارشــده و باالخره ســال 
روبــه اتمــام اســت خبــری از تغییــرات رتبــه بنــدی 
مــا معلمــان نشــد و تکلیــف بازنشســتگان دراین هم 
بالتکلیــف مانــد  خداعاقبــت همــه را ختــم بخیــر
 کند                                                        71----9133

 آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت :

اســتاد بیماری هــای عفونــی بــا بیــان اینکــه امیکــرون تمایــل دارد کــودکان و 
میانســاالن را بیشــتر مبتــال کند،گفت:افــرادی کــه دو ُدز واکســن را زده اند حتماً 

بایــد ُدز ســوم را در اســرع وقــت تزریــق کننــد.
مســعود مردانــی، اســتاد بیماری هــای عفونــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید 
بهشــتی در گفت وگــو بــا خبرنــگار ســالمت خبرگــزاری فــارس دربــاره »میــزان 
شــیوع اُمیکــرون در کشــور«، اظهــار داشــت: آنچــه  دربــاره مــوارد ابتــالی بــه 
امیکــرون اعــالم می شــود بــه نظــر می رســد کــه ایــن آمــار واقعــی نباشــد و رقم 

ابتــالی واقعــی خیلــی باالتــر از آن اســت.
وی بــا اشــاره بــه ضــرورت انجــام واکسیناســیون، ادامــه داد: افــرادی کــه دو ُدز 
واکســن زده انــد حتمــاً بایــد ُدز ســوم را در اســرع وقت تزریــق کنند؛ضمن اینکه 
بایــد پروتکل هــا را رعایــت کننــد؛ بــه عبارتــی همــان چیزهایی که قبــالً گفتیم 
را نیــز بایــد رعایــت شــود؛چرا کــه در کشــورهای اروپایــی و آمریــکا نیــز همیــن 

وضعیــت را داشــته اند.
مردانــی دربــاره اینکــه »آیــا کــودکان بیشــتر مبتــال بــه امیکــرون می شــوند؟«، 
گفــت: بلــه، امیکــرون تمایــل دارد که کودکان و میانســاالن را بیشــتر مبتال کند.
وی اضافــه کرد:هنــوز کــودکان در اولویــت اول تزریــق واکســن در دنیــا نیســتند؛ 
اگرچه واکسیناســیون را در ســنین 12 تا 18 ســال در کشــور شــروع کردیم، اما  
توصیــه شــد که واکسیناســیون ســنین 5 تا 12 ســال نیــز در اولویت قــرار گیرد، 
امــا مالحظاتــی در نظــر گرفتنــد کــه در آینــده نزدیــک اعــالم خواهنــد شــد.

ــالب در  ــر رهبرانق ــخنرانی اخی ــی س بازنمای
دیــداری تصویــری مــردم قــم از معنــای 
مذاکــره توســط برخــی رســانه ها چنــان 
انجــام شــد کــه گویــی رهبرانقــالب در دولت 
جدیــد موافــق مذاکــره هســتند و در دولــت  
قبل مخالــف. روندنــگاری بیانــات رهبرانقالب 
ــک  ــرا کم ــل ماج ــن اص ــد در تبیی می توان
کنــد. در ایــن گــزارش تشــریح این مســئله را 

بخوانیــد.
ــدم  ــرات:  " ع ــت مذاک ــالس؛ روای ــارس پ ف
تســلیم در برابــر دشــمن مســتکبر؛ ایــن جزو 
ــد؛  ــد ش ــالب اســت. تســلیم نبای اصــول انق
زورگویــی دشــمن را نبایــد تحّمل کــرد؛ اینکه 
ــی  ــک وقت ــال ی ــمن ِمن باب مث ــا دش ــا ب م
مذاکــره کنیــم، صحبــت کنیم، تعامــل کنیم، 
ایــن یــک حــرف دیگــر اســت. انقــالب بــه ما 
میگویــد کــه در مقابــل زورگویی و حــرف زور 
دشــمن، نبایــد تســلیم شــد". ایــن جملــه ای 
ــد روز  ــدار چن ــالب در دی ــه رهبرانق اســت ک

قبــل خــود بــا مــردم قــم بیــان فرمودنــد.
ــه  ــخن را ب ــن س ــالب، ای ــانه های ضدانق رس
معنــای جــواز مذاکــره در ایــن دولــت تعبیــر 
ــد نشــان  ــد و برخــی نیــز تــالش کردن کردن
دهنــد مذاکــرات در دولــت جدیــد مجاز شــده 
ــالب  ــر انق ــگاه رهب ــن، ن ــل از ای ــت و قب اس

ــوده اســت. متفــاوت ب
ــت بدانیم  ــال 92 رهبرانقالب: مصلح س
مذاکــره می کنیــم؛ معنــای ایــن 

ــت ــدن نیس ــتاصل ش ــره مس مذاک
رهبرانقــالب 19 دی مــاه 1392 در خصــوص 
ــد:  ــی می فرماین ــای غرب ــا طرف ه ــره ب مذاک
"می گوینــد مــا تحریــم کردیــم، ایــران مجبور 
شــد بیایــد پــای میــز مذاکــره، نــه، ]این طــور 
نیســت[. مــا قبــالً هــم اعــالن کردیــم، قبــل 
از ایــن حرفهــا هــم مــا گفتیــم ]کــه[ نظــام 
جمهــوری اســالمی دربــاره ی موضوعــات 

خاّصــی کــه مصلحــت بدانــد، بــا ایــن شــیطان 
بــرای رفــع شــّر او و بــرای حــّل مشــکل، مذاکــره 
میکنــد؛ معنــای ایــن آن نیســت کــه ایــن ملّــت 

مســتأصل شــده اســت، ابــداً ". 
ــت  ــن هیچ وق ــالب: م ــال 94 رهبرانق س
بــه مذاکــره بــا آمریــکا خوش بیــن نبودم

رهبرانقــالب در 20 فروردیــن 139۴ در خصــوص 
ــکا  ــا آمری ــره ب ــه مذاک ــن نبودنشــان ب خوش بی
می گوینــد و علــت آن را توضیــح می دهنــد. 
ــت  ــه هیچ وق ــن البّت ــد: "...م ــان می فرماین ایش
ــن  ــکا خوش بی ــا آمری ــره ی ب ــه مذاک ــبت ب نس
ــاب  ــه از ب ــم بلک ــک توّه ــاب ی ــه از ب ــودم. ن نب
ــک روزی  ــر ی ــم. حــاال اگ ــه کردی ــه؛ تجرب تجرب
ـــ  ـ مــا کــه در آن روز قاعدتــاً نخواهیــم بــودـ  ـــ
شــماها ان شــاءالل در جریــان حــوادث و جزئّیــات 
ــرار  ــا ق ــن روزه ــته های ای ــت ها و نوش و یادداش
بگیریــد، خواهیــد دیــد کــه ایــن تجربــه ی مــا از 

ــه کردیــم". کجــا حاصــل شــده؛ تجرب
ــن  ــز همی ــال 1392 نی ــن س اول فروردی
ــریح  ــری تش ــو دیگ ــه نح ــئله را ب مس
کردنــد و فرمودنــد: "... مــن بــه ایــن گفتگوها 
ــای  ــون تجربه ه ــرا؟ چ ــتم. چ ــبین نیس خوش
ــو در  ــه گفتگ ــد ک ــا نشــان میده گذشــته ی م
منطــق حضــرات آمریکائی به این معنی نیســت 
ــی  ــک راه حــل منطق ــه ی ــا ب ــه بنشــینیم ت ک
ـ منظورشــان از گفتگــو این  دســت پیــدا کنیــمـ 
ـ منظورشــان از گفتگــو این اســت که  ــ نیســتـ 
بنشــینیم حــرف بزنیــم تا شــما نظــر مــا را قبول 
کنیــد! هــدف، از اول اعــالم شــده اســت؛ باید نظر 
طــرف مقابــل قبــول شــود. لــذا ما همیشــه اعالم 
کردیــم و گفتیــم کــه ایــن، گفتگــو نیســت؛ این، 
تحمیــل اســت و ایــران زیر بــار تحمیل نمیــرود. 
مــن بــه ایــن اظهــارات خوشــبین نیســتم، امــا 

مخالفــت هــم نــدارم".
ــل  ــتیزی قاب ــا استکبارس ــره  ب ــا مذاک آی

ــت؟ ــع اس جم

اُمیکرون »کودکان« و »میانساالن« را بیشرت درگیر 
می کند/مردم حتام ُدز سوم را تزریق کنند

معنای مذاکره در بیانات رهبرانقالب/ اصل استکبارستیزی چگونه با مذاکرات قابل جمع است؟

اول بایــد گفــت اســتکبار یعنــی چــه؟ رهبرانقــالب 
در 12 آبــان ســال 1392 ایــن ســوال را پاســخ 
می دهنــد:" اســتکبار یــک تعبیــر قرآنــی اســت؛ در 
قــرآن کلمــه ی اســتکبار بــه کار رفتــه اســت؛ آدم 
مســتکبر، دولــت مســتکبر، گــروه مســتکبر، یعنی 
آن کســانی و آن دولتــی کــه قصــد دخالــت در امــور 
انســانها و ملّتهــای دیگــر را دارد، در همــه ی کارهای 
آنهــا مداخله میکنــد برای حفــظ منافع خــود؛ خود 
را آزاد میدانــد، حــّق تحمیــل بــر ملّتها را بــرای خود 
قائــل اســت، حــّق دخالــت در امــور کشــورها را برای 
ــه هیچ کــس  ــم ب ــل اســت، پاســخگو ه خــود قائ

نیســت؛ ایــن معنای مســتکبر اســت".
بــا چنیــن تعریفــی معنــای اســتکبار ســتیزی چه 
می شــود؟ ایشــان در همــان ســخنرانی می فرمایند: 
ــی در  ــه؟ یعن ــی چ ــتکبار یعن ــا اس ــارزه ی ب " مب
درجــه ی اوّل زیــر بــار ایــن زورگویی نرفتــن؛ معنای 
استکبارســتیزی یک چیــز پیچ وخــم دارِ پیچیده ای 
نیســت؛ استکبارســتیزی یعنــی یــک ملّتــی زیــر 
ــدرت اســتکبارگر  ــی و تحمیــل ق ــار مداخله جوی ب
یــا انســان مســتکبر یــا دولــت مســتکبر نــرود؛ این 

معنای استکبارســتیزی اســت".
اگــر دو مولفــه بــاال را کنــار هــم بگذاریــم مفهــوم 
استکبارســتیزی و مذاکــره زمانــی قابل جمع اســت 
کــه زیــر بــار تحمیــل خواســته های دشــمن نرویم. 
خــب برای روشــن شــدن ماجــرا ناگزیر بایــد بدانیم 

هــدف تحمیلی دشــمن چیســت؟

عکسی که نشان دهنده تغییر ریل حکمرانی در کشور است
ــت جمهوری  ــتراتژیک ریاس ــی های اس ــز بررس ــس مرک رئی
بــا بازنشــر عکســی از حضــور آیــت اهلل رئیســی میــان مــردم 
ســیل زده روســتای هشــت بندی مینــاب، نوشــت: ســاعت ها 
ــدازه ایــن یــک  ــراد ســخن، احتمــاال به ان ــا ای قلم فرســایی ی
قطعــه عکــس، نمی توانســت تغییر ریــل حکمرانی در کشــور 

را نشــان دهــد.
ــتی  ــان در یادداش ــادق خیاطی ــا، محمدص ــزارش ایرن ــه گ ب
ــتانی  ــفر اس ــه س ــاره ب ــا اش ــود ب ــتاگرام خ ــه اینس در صفح
ــی  ــه بازخوان ــزگان نوشــت: روزی ک ــه هرم ــور ب رییس جمه
وضعیــت کشــور را بــرای تبییــن گفتمــان دولــت ســیزدهم 
ــاز  ــت جمهوری آغ ــتراتژیک ریاس ــی های اس ــز بررس در مرک
ــک  ــوان ی ــی به عن ــت اهلل رئیس ــودن آی ــی ب ــم، مردم کردی
ــود  ــم مان ب ــش چش ــواره پی ــخصیتی هم ــارز ش ــی ب ویژگ
و همیــن شــاخصه در انتخــاب نهایــی گفتمــان »عدالــت و 

ــت. ــوری داش ــش مح ــت« نق جمهوری
ــت جمهوری  ــتراتژیک ریاس ــی های اس ــز بررس ــس مرک رئی
بــا انتشــار عکســی از حضــور رییس جمهــور در جمــع مــردم 
ســیل زده روســتای هشــت بندی شهرســتان مینــاب، نوشــت: 
ایــن قــاب، نمــادی از همیــن روحیــه شــخص رییس جمهــور 
اســت کــه بحمــداهلل در کالبــد دولــت ســیزدهم نیــز امتــداد 
یافتــه و در ســاختار دولــت نیــز باید بیــش از پیش تعییــن یابد. 
ــدازه  ــاال به ان ــراد ســخن، احتم ــا ای ســاعت ها قلم فرســایی ی
ایــن یک قطعــه عکــس، نمی توانســت تغییر ریــل حکمرانی 

در کشــور را نشــان دهــد.
ــه اهمیــت نقــش و حضــور مــردم در  ــا اشــاره ب خیاطیــان ب

عرصه هــای مختلــف تصریــح کــرد: در گفتمــان انقــاب اســامی، »مــردم« گرانیــگاه سیاســت و حکمرانــی بــه شــمار 
می آینــد و اساســا در نظریــات توســعه نیــز »ســرمایه اجتماعی«، هســته مرکــزی فراینــد توســعه اســت. در صورت بندی 
چالش هــا و ابرچالش هــای پیــش روی نظــام حکمرانــی کشــور، هــر کســی از ظــن خــود بــه مــورد خاصــی اولویــت 
می دهــد: یکــی مســئله رکــود تورمــی، دیگــری منابــع طبیعــی، آن یکی پیــری جمعیــت و نگاهــی، روابــط دیپلماتیک. 
وی نوشــت: بــه زعــم مــن ولــی در میــان مســائل و معضــات، آنچــه تــا ماه هــای گذشــته، بحرانی تــر از همــه می نمود، 
فرســایش ســرمایه اجتماعــی و آبَرفــِت »اعتمــاد عمومی« بــود و چقدر خــوب که رئیس جمهــور محترم و دولــت مردمی 
بــا تشــخیص دقیــق مســئله، جهت گیــری سیاســتگذاری هایش را در راســتای غلبــه بــر این نقیصــه تنظیم کرده اســت.


