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امام خامنه ای) مد ظله العالی  ( :

البته مسئولین و مدیران کشور هم وظیفه ی 
تبیینی دارند. ممکن است مردم در قبال برخی 
تصمیمات مسئولین و سیاستها دچار ابهام شوند 
»باطن این تصمیم را، یا استدالل بر این تصمیم 
را نمیدانند؛ چون نمیدانند، معترض میشوند. 
خیلی خب، برای آنها تبیین کنید؛ بعضی از چیزها 

هست که باید تبیین بشود و گفته بشود.«
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تبیین، روشن کردن حق و حقیقتی است که به صورت 
عمدی یا ناخودآگاه پوشانده شده است جهاد تبیین 
یعنی تالش و مجاهدت ومقابله با تهدیدات و پوشاندن 
حقایق است  با توجه  به اینکه پیشینه جهاد تبیین 
به صدر اسالم برمی گردد، و الگوبرداری ازشیوه ومنش 
وسیره آنان می تواند راهگشای فعاالن جهاد تبیین باشد 
و از طرفی ضعف در جهاد تبیین باعث شکل گیری 
وتوسعه فتنه ها و ناکارامدیها و ناامیدی درجامعه میگردد 
جهاد تبیین، تکلیفی فراگیر است که اگر محقق نشود، 
منجر به آثار سوئی می گردد همانگونه که پس از رحلت 
پیامبر گرامی اسالم)صلی اهلل علیه وآله( جامعه اسالمی 

با آن مواجه شد.
امام علی)علیه السالم (، در خطبه ای، ریشه فتنه ها را 
فقدان تبیین بیان فرمودند؛ تبیین، راه را برای تسلط 
باطل بسته، حق را حکم فرما می سازد.تبیین وظیفه ای 
دینی بر دوش آحاد مختلف مردم است وهمه مسلمانان 
و افراد به اندازه توان، ظرفیت و استعدادی که دارند، 

مسئول تبیین حقایق و معارف ناب الهی هستند.
امپراتوری رسانه ای غرب با تمرکز بر ضعف و تخریب 
دستاوردهای انقالب سعی در بی اعتمادی و ناامیدی 
مردم دارد و این بر کسی پوشیده نیست؛ هیچ حکومتی 
بدون نقطه ضعف نیست و بیان ضعف ها موجب ناامیدی 
جوانان می شود. وغربیهابا ایجادتحریمها از مشکالت 
اورده سعی درگسترش  اقتصادی ومعیشتی پیش 
ناکارامد ی نظام اسالمی دارند وچنانچه دستاوردهای 
انقالب درزمینه های مختلف تبیین نگردد مردم هم 
درحال ملموس بودن مشکالت اقتصادی و معیشتی 
رفته رفته باغفلت وعدم توجه وفراموشی باورشان میشود 
لذا جهاد تبیین دایره وسیعی دارد از جمله :پیشرفت های 
هسته ای، سلول های بنیادی، نانو، هوافضا، اقتداردفاعی و 
موشکی، توسعه دانشگاهی، پیشرفت های علم و صنعت 
شامل؛ امور ساختمانی و عمرانی، ماشین ها وهواپیما، 
تنها بخش مهمی از مصادیقی است که باید بدان توجه 

شود.
 مقام معظم رهبری در دهه ۶۰ بحث تهاجم فرهنگی 
و در دهه ۷۰ جنگ نرم و امثالهم را مطرح کردند و 

مسئوالن و حوزویان را متوجه این مسائل کردند، 
                                               ادامه صفحه5

امــام صــادق )علیــه الســام( فرمــود : روزه مــاه رمضــان ذخیــره بنــده بــرای روز قیامت اســت ، هیــچ بنده 
ای در مــاه شــعبان روزه زیــاد نمــی گیــرد مگــر اینکــه خداونــد امــور معیشــتی اش را اصــاح میگردانــد و 
شــر دشــمنش را بــر طرف مــی نمایــد ، هرکــس یــک روز از مــاه شــعبان را روزه بگیــرد کمترین پاداشــش 

ایــن اســت کــه بهشــت بــر او واجــب میگــردد.               »فضایــل مــاه رجــب ،  شــعبان رمضــان ؛ صفحــه ۳۹«

ورود مدعی العموم بردسیر به موضوع قصور 
مدیریتی در حفاظت و حراست از اراضی 

دولتی در دهستان قلعه عسکر

        صفحه8

بیانات رهبر معظم انقالب در  روز مبعث نبی اکرم )صلی اهلل علیه وآله( :

ریشه بحران اوکراین سیاست های 
بحران ساز رژیم مافیایی آمریکا 
است/ خواهان توقف جنگ هستیم

دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان بردســیر گفت: در 
راســتای حفــظ حقوق عامــه، دادســتانی این شهرســتان 
ــی در  ــی دولت ــذاری اراض ــداری و واگ ــوع نگه ــه موض ب
شــهرک اصلــی دهســتان قلعــه عســکر از توابــع بخــش 
اللــه زار  از مناطق گردشــگری اســتان کرمــان ورود کرده 

اســت.
افشــین صالحــی نــژاد افــزود: قصــور مدیریتــی یکــی از 
ــی  ــذاری اراض ــداری و واگ ــه در نگه ــئولین  مربوط مس
دولتــی شــهرک اصلــی دهســتان قلعه عســکر بــه برخی 
ــراد، موجــب نارضایتــی  عمومــی شــده و دادســتانی  اف
مدیرانــی کــه اهمــال آنهــا در نگهــداری و واگــذاری ایــن 
اراضــی موثــر بــوده را تحــت تعقیــب قضایــی قــرار داده 

اســت.
وی اظهارداشــت: منطقــه قلعــه عســکر از مناطق خوش 
آب و هــوا و گردشــگری شهرســتان اســت کــه اراضــی  
یکــی از شــهرک هــای ایــن دهســتان کــه متعلــق بــه 
دولــت بــوده ، بــه لحــاظ اهمــال مســئولین مربوطه طی 
ســالیان گذشــته به تصرف ســایرین در آمده و بخشــی از 
ایــن اراضــی نیــز توســط یکــی از ادارات دولتــی به بعضی 
افــراد واگــذار شــده اســت کــه نحــوه واگــذاری نیــز مورد 

بررســی قــرار خواهــد گرفت.
دبیــر شــورای حفــظ حقــوق بیــت المــال شهرســتان 
ــئولیت  ــه مس ــب ک ــن مطل ــان ای ــن بی ــیر ضم بردس
مدیــران در حفظ، حراســت و نگهــداری از  امــوال عمومی 
یــا بیت المــال حساســیت زیــادی دارد، گفــت: بــه لحــاظ 

درخواســت هــای مــردم قلعــه عســکر، شــورای 
حفــظ حقوق بیــت المــال بــه موضــوع ورود کرد 
و جلســاتی برگــزار که مجدد مســئولین مربوطه 
منفعــل عمــل نمودنــد و متأســفانه تنــش هــای 
مرتبــط بــا ایــن شــهرک روز به روز بیشــتر شــد. 
ایــن مقــام قضایــی در پایــان خاطرنشــان کــرد : 
امــوال عمومــی بــرای کارگــزاران دولتــی  امانــت 
محســوب می شــود و حفــظ  و  نگهــداری آن ، نــه 
تنهــا از لحــاظ قانونــی تکلیــف و وظیفــه اســت؛ 
ــذا  ــد، ل ــرعی واجــب می باش ــاظ ش ــه از لح بلک
دســتگاه هــای اجرایــی شهرســتان مــی بایســت 
در حفاظــت از بیــت المــال  وظایــف خــود را بــه 

خوبــی انجــام دهنــد.  

جهاد تبیین، بیان 
توانمندی ها و ظرفیت 

ها ودستاوردها

آیین غبار روبی حرم مطهر فرزند باب الحوائج حضرت موسی 
بن جعفر )علیه السالم( امامزاده عباس )علیه السالم(

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره اوقــاف و امور خیریه شهرســتان بردســیر،در ســالروز 
شــهادت امــام هفتــم شــیعیان آییــن غبــار روبــی حــرم مطهــر امامــزاده عبــاس بــن 
موســی )ع( بــا حضــور حجت االســالم و المســلمین عباســپور ریاســت محتــرم حوزه 
علمیــه فیضیــه امــام خمینــی )ره( و جنــاب آقــای دکتــر محمدرضــا توحیــدی پــور 
ریاســت محتــرم کارخانــه الســتیک مزیــن بــه لبــاس خادمــی حــرم مطهــر رضــوی 
بــه همــراه روابــط عمومــی محتــرم کارخانــه جنــاب آقا مهنــدس امیــری و بــا حضور 
هیئــت امنــا امامــزاده و نماینــده اداره اوقــاف آقــای ســاالری و دیگــر بزرگــواران انجــام 

شد 
در ایــن مراســم کــه همــراه بــا عــزاداری و ســوگواری بــود بازدیــدی هــم از پــروژه های 
در دســت اقــدام توســط دکتــر توحیــدی پــور و همراهــان انجــام شــد.در ایــن بازدیــد 
ریاســت محتــرم کارخانــه الســتیک اشــاره ای بــه موقعیــت زیارتــی و تفریحــی ایــن 
مــکان متبرکــه کــرد و خواســتار توجه بیشــتر مســئولین به ایــن مکان متبرکه شــد 
و امادگــی خــود را جهــت مســاعدت و مدیریــت ایــن مــکان متبرکــه اعــالم نمــود. 
ایــن امامــزاده  در منطقــه کــوه پنــج و درفاصلــه 5۷ کیلومتــری از مرکز شهربردســیر  

درنزدیکــی مــرز جغرافیایــی بردســیر و رفســنجان واقع اســت.

یا
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اختصاص هزار میلیارد تومان برای خط انتقال آب خلیج فارس به کرمان

 حجــت االســام والمســلمین کرمانــی امــام جمعــه بردســیر 
ــوت  ــن دع ــه ضم ــن هفت ــه ای ــاز جمع ــای نم ــه ه درخطب
نمازگــزاران بــه تقــوای الهــی بافــرازی از کام امیرالمومنیــن 
علــی علیــه الســام کــه فرمــوده اســت )اتَّــِق الّل َ ُســبحانَُه 
ــوا و  ــَن اتََّق ــع الّذی ــإنَّ الّل َ َم ــورَِك ؛ ف ــي ُکلِّ اُم ــْن ف و أْحِس
الّذیــَن ُهــم ُمْحِســنوَن .یعنــی از خداونــد ســبحان بتــرس و 
در همــه کارهایــت خــوب عمــل کــن ؛ زیــرا کــه خداونــد بــا 
تقــوا پیشــگان و نیكــوکاران اســت . همانگونــه کــه در قــرآن 
َِّذیــَن  َ َمــَع ال کریــم س نحــل آیــه 128 مــی  فرمایــد: إِنَ   اللَّ
َِّذیــَن ُهــْم ُمْحِســُنوَن یعنــی خــدا بــا پرهیــزکاران و  اتََّقــْوا وَ ال
نیكــو کــرداران اســت بــر مــا الزم اســت کــه تقــوی و تــرس 
از خــدا را شــعار خویــش گردانیــم و کار هــای خــوب ونیكــو 

انجــام دهیــم.
خطیــب جمعــه درسلســله گفتارهــای مــكارم اخــاق امــام 
ــراز ) وادراعنــی بلطفک(ادامــه داد کــه امــام  ســجاد باایــن ف
ســجاد علیــه الســام از خداوندمتعــال مــی خواهــد کــه او را 
ازشــر بدیهــا دورکنــد ونمــی گوید کــه بدیهــا وشــرارتها بلكه 
مــی گویــد: خدایــا اگــر مــرا بــه درك و فهــم خــودم واگــذاری 
در اکثــر مواقــع، اشــتباهات، انحرافــات و شــرها بــه ســراغ من 
مــی آیــد و مــن از آمــدن آن هــا بــی خبــر مــی شــوم. و ثانیــاً 
اگــر از آمــدن آن هــا خبــردار باشــم راه در دفــع آن هــا را نمی 
دانــم، امــا تــو در هــر دو مــورد قــدرت داری هــم در تشــخیص 
ــا  ــرا ازبدیه ــس م ــا . پ ــری از آن ه ــم در جلوگی ــرها و ه ش

مصــون دارد.
حجــت االســام کرمانــی ضمــن تبریــک اعیــاد مــاه شــعبان 
و مناســبتهای ان بویــژه میــاد مســعود امــام حســین علیــه 
ــدر مــاه شــعبان را بدانیــم  و  الســام وروزپاســدار گفــت : ق
ــاه رمضــان داشــته  ــرای م ــی ب ــن وآمادگ خودســازی وتمری
باشــیم همچنین برای روزه ماه شــعبان ســفارش شــده اســت 
وپیامبــر مكــرم اســام صلــی الل علیــه وآلــه فرمــوده اســت : 
ــهري  ــن صــاَم َش ــهُر الّل ِ َفَم ــهري و رََمضــاُن َش ــعباُن َش َش
ُکنــُت لـَـُه َشــفیعا یـَـوَم الِقیاَمــِة ؛ یعنــی شــعبان ، مــاه مــن و 
رمضــان مــاه خداونــد اســت . هر کــه مــاه مــرا روزه بــدارد ، در 

روز قیامــت شــفیع او خواهــم بــود .
خطیــب جمعــه درفــرازی دیگــر از خطبه هــا به نهضــت امام 
حســین علیــه الســام وجهــاد تبییــن وی پرداخــت و گفــت 
:.جهــاد امــام حســین علیــه الســام جهــاد ی فراتــر ازجهــاد 
ــارت ایشــان  ــرا درزی ــود زی ــی و شــهادت درراه خــدا ب معمول
مــی گوییــم »جاهــدت حق جهــاده « یعنــی توحق جهــاد را 
بــه کمــال و تمــام ادا کردیــد زیــرا امــام حســین علیه الســام 
بزرگتریــن جهاد تبییــن را انجام داد روشــنگریهای امام قبل از 
حرکــت از مدینــه به مكــه و کربا وســخنان ایشــان درعرفات 
وبیــن راه همــه اش نمونــه جهادتبییــن اســت. همانگونــه که 
مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد نبایــد تنهــا بــه روز عاشــورا 
وشــهادت امــام حســین علیه الســام بســنده کرد  بلكــه امام  
بــا جهــاد تبییــن و امربــه معــروف روشــنگری نمودنــد و علت 

تســلط معاویــه وبنــی امیــه رابرامــت اســامی بیــان کردند 
حجــت االســام کرمانــی درادامه پیرامــون بیانات امــام خامنه 
ای درروز عیــد مبعــث گفــت : ایشــان مطالب بســیاری مطرح 
فرمودنــد امــا درباره جنــگ روســیه بااوکراین فرمودند : ریشــه 
بحــران اوکرایــن امریــكا و هــم پیمانانــش اســت کــه اوکرایــن 
قربانــی سیاســتهای امریــكا که بــا انقابهای مخملــی و رنگی 
ــد  ــه نفــع خودتغییــر مــی دهــد ایشــان فرمودن دولتهــا را ب
ــه کشــتارمردم غیــر نظامــی وتخریــب  : مــا مخالــف هرگون
زیرســاختهای کشــورها هســتیم و خواهــان توقــف جنــگ 
هســتیم امــا ایــن جنــگ وبحــران اوکرایــن درســهای عبرتی 
ــال  ــكا و غربیهــا ازدولتهــا یــک خی دارد اوال پشــتیبانی امری
ــن  ــد کــه رئیــس جمهوراوکرای باطــل و خــواب اســت دیدی
گفــت مــا بــه کمــک حمایــت امریــكا وغربیهــا اعتمادکردیم 
امــا االن هیــچ خبــری نیســت چــون اوکراین ســومین کشــو 
ر بــزرگ هســته ای بــود کــه امریــكا و غربیها ازانها خواســتند 

ســاحهای اتمــی را نابــود کننــد 
خطیــب جمعــه افــزود: نكتــه مهــم دیگــر درســخنان معظم 
لــه حضــور و پشــتوانه مردمــی بود که عامل اســتقال کشــور 
مــردم هســتند و درایــن مــدت چهــل ســال مــردم بــا حضور 
خــود ازحكومــت پشــتیبانی کردنــد وایــن میتوانــد الگویــی 
بــرای سایرکشــورها باشــد و انچه باعث اســتمرار انقاب شــده 
حضــور مــردم وحمایــت انهــا از حكومــت بــوده اســت و هرجا 
مــردم حضــور نداشــتند باعــث زوال و ســقوط حكومتها شــده 
مثــل حملــه امریــكا بــه عــراق درزمان صــدام مــردم حكومت 
را تنهــا گذاشــتند امــادر حملــه داعــش مــردم حضوریافتند و 

باعــث نابــودی داعش شــدند 
حجــت االســام کرمانــی درپایــان درموردانتصابــات گفــت : 
بایــد انتصــاب مدیــران براســاس انقابــی واقعــی ومومــن نــه 
انقابــی شــعاری باشــد انقابــی واقعــی مثــل حاج قاســم که 
ویژگیهــای خاصــی داشــت و یــک مدیــر واقعــی بــود  بفكــر 
مــردم بــود مــا درچهــل ســال گذشــته بــا توجــه بــه حــزب و 
گــروه انتصابــات انجــام مــی شــد کــه وضــع ایــن گونه اســت 
ــذا بایــد افــراد الیــق ،کاردان و مومــن وانقابــی درســمتها   ل

ــوند   منصوب ش

بزرگترین جهاد امام حسین 
علیه السالم جهادتبیین و 

روشنگری بود 

بــه گــزارش روابط عمومی فرمانداری بردسیرجلســه 
ــه  ــه هــای شهرســتان بردســیر ب انجمــن کتابخان
ریاســت حمــزه وفایــی معــاون سیاســی واجتماعی 
فرمانــداری وباحضــور اعضادرســالن اجتماعــات 

فرمانــداری تشــكیل شــد
ــن  ــداری ضم ــی فرمان ــی واجتماع ــاون سیاس مع
تســلیت سالروزشــهادت امــام موســی کاظــم )علیه 
الســام( درخصــوص اهمیــت کتــاب وکتابخوانــی 
مطالبــی ارائــه نمــود وافــزود: بــرای توســعه درهمــه 
ی عرصــه هابویــژه حــوزه ی فرهنــگ نیازبه اشــاعه 
ی فرهنــگ کتابخوانی داریــم وجامعه ای میتواندپله 
هــای ترقــی را به ســرعت بیشــتری ســپری کندکه 
ســرانه ی مطالعــه مفیــد ان افزایش یابــد.وی افزودبه 
ــته  ــه کاس ــاب و مطالع ــه کت ــه ب ــزان از توج هرمی
ــی  ــی وفرهنگ ــات اجتماع ــكات و معض شودمش

ــتر خواهدشد. بیش
نیــم  ســهم  درخصــوص  درادامــه  ایشــان 
درصدکتابخانــه هــا ازدرآمــد شــهرداری بیــان 
نمود:باتوجــه به اینكه گســترش فعالیتهــای مربوط 
بــه کتــاب وکتابخوانــی نیازمندهزینه وبرنامــه ریزی 
میباشــدضرورت داردکــه شــهرداریهای شهرســتان 
ــژه  ــن ســهم همــكاری وی در راســتای پرداخــت ای

ــند. ــته باش ــی داش ومطلوب
درادامــه جلســه جاویــد رییــس اداره کتابخانــه های 
عمومــی شهرســتان بردســیر از برگــزاری مســابقه 
ــردی   ــاب گ ــه کت ــوان ،برنام ــژه بان ــی وی کتابخوان
همچنیــن برگــزاری مراســم گرامیداشــت ســالروز 

حكیــم نظامــی گنجــوی دراســفندماه خبــرداد

حجت االسالم واملسلمني کرمانی امام جمعه بردسیر :

خطبه های مناز جمعه

با کاهش  کتاب خوانی و 
مطالعه ،مشکالت  اجتماعی 

وفرهنگی بیشتر می شود

نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس از اختصــاص 1۰۰ 
ــارد تومــان اعتبــار جهــت اجــرای خــط انتقــال آب  میلی
خلیــج فارس بــه کرمان خبــر داد؛ همچنیــن 5۰۰ میلیارد 
تومــان ســهم شــرکت هــای اســتانی در ایــن پــروژه اســت؛ 
وزارت نیــرو نیز متعهد شــد در اعتبــارات ســال 1۴۰1، ۴۰۰ 
میلیــارد تومــان جهــت اجــرای این پــروژه مهــم اختصاص 

دهد.
ــا  ــان، محمدرض ــارس از کرم ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
پورابراهیمــی بــه همــراه اســتاندار کرمــان در دیــدار بــا وزیر 
نیــرو بــا ابــراز نگرانــی از وضعیــت آب شــرب شــهر کرمــان 
اظهــار کــرد: وضعیــت آب شــرب شــهر کرمــان در منطقــه 
قرمــز کشــور قــرار دارد و ســاالنه دومیلیــارد متــر مكعــب 

بیــان منفــی آب در شــهر کرمــان اســت.
وی بــا اشــاره بــه مذاکــرات و مكاتبــات مكرر قبلــی صورت 
گرفتــه بــا وزیــر اســبق و وزیــر فعلــی نیــرو و همچنیــن 
روســای قبلــی و فعلی ســازمان برنامــه و بودجه افــزود: باید 
هــر چــه ســریعتر تخصیــص آب شــرب از خــط اول انتقال 
آب خلیــج فــارس بعنوان تنها گزینــه تامین اضطــراری آب 

شــهر کرمــان اجرایــی شــود.
ــا  ــم ت ــرو درخواســت داری ــر نی ــزود: از وزی پورابراهیمــی اف

بــا اجــرای خــط لولــه انتقــال آب بــه شــهرهای شــمالی و 
شــهر کرمــان موافقــت کنــد تــا هــر چــه ســریعتر شــاهد 
آغــاز عملیــات اجرایــی این پــروژه مهــم  حیاتی تامیــن آب 

شــرب مرکــز اســتان کرمــان باشــیم.
در ادامــه وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه درخواســت  پورابراهیمی 
جهــت تامین آب شــهرهای شــمالی و شــهر کرمــان اظهار 
ــن  ــی در ای ــه شــرایط حســاس و بی آب ــا توجــه ب ــرد: ب ک
مناطــق بــا ایــن درخواســت موافقــت می کنــم و بــه زودی 

عملیــات اجــرای ایــن پــروژه مهــم آغــاز می شــود.
ــا اختصــاص 1۰۰ میلیــارد تومــان  در ادامــه وزیــر نیــرو ب
اعتبــار بــرای اجــرای خــط انتقــال آب خلیــج فــارس کــه 
پیــش از ایــن هــم 1۰۰ میلیــارد تومــان دیگــر از محــل 
ــود و  ــه ب ــه آن اختصــاص یافت ــی ب ــای آب ــف تنش ه ردی
همچنیــن ســاز و کار تامیــن و اختصاص بقیه اعتبــار مورد 

نیــاز بــرای اجــرای کامــل ایــن پــروژه موافقــت کــرد.
همچنیــن در ایــن جلســه مقــرر شــد ســهم اجــرای ایــن 
پــروژه مهــم و حیاتــی 5۰ درصــد توســط وزارت نیــرو و 5۰ 

درصــد هــم از بودجــه اســتان تامیــن شــود.
بــر اســاس تصمیمــات اتخــاذ شــده در ایــن جلســه مقــرر 
شــد ســهم شــرکت های اســتانی در این پــروژه بــه ترتیب 

زینی وند استاندار کرمان گفت:

۱۳۰ هزار میلیارد تومان طرح آماده اجرا در 
منطقه با مشکل تامین آب روبه رو است

اســتاندار کرمــان گفــت: 1۳۰ هــزار میلیــارد تومــان 
ــرا  ــاده اج ــر آم ــزار نف ــتغالزایی 1۴ ه ــا اش طــرح ب
در اســتان کرمــان داریــم کــه مشــكل اصلــی آنهــا 

تامیــن آب اســت.
ــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، علــی  ب
زینی ونــد در شــورای توســعه و برنامه ریــزی اســتان 
ــا حضــور محمدرضــا پورابراهیمــی  ــان کــه ب کرم
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس در ســالن 
شــهید مرتضــوی اســتانداری کرمــان برگــزار شــد 
ــارد  ــزار میلی ــاالی ه ــای ب ــت: طرح ه ــار داش اظه
تومــان ســرمایه گذاری در اســتان کرمــان کــه تعداد 
آنهــا کــم هم نیســت بــا مشــكل تامیــن آب روبه رو 

. هستند
ــارد  ــزار میلی ــدود 1۳۰ ه ــه ح ــان اینك ــا بی وی ب
تومــان طــرح بــا اشــتغالزایی حــدود 1۴ هــزار نفــر 
آمــاده اجــرا در اســتان کرمــان داریــم کــه مشــكل 
اصلــی آن هــا تامیــن آب اســت گفــت: آب به انــدازه 
ــه  ــن آب ب ــا ای ــم ام ــان داری ــی در اســتان کرم کاف

ــه مصــرف نمی شــود. صــورت بهین
اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه اینكــه از میــزان آب 
ــن  ــت بســیار پایی موجــود اســتان، مصــرف صنع
بــوده و نامتوازنــی در مدیریــت آب وجــود دارد افزود: 
فاجعــه مدیریــت آب در کشــور وجــود دارد و بخش 

زیــادی از منابــع آبــی هــدر مــی رود.
وی بــا بیــان اینكه ســالی یــک میلیــارد دالر واردات 

الســتیک فوق ســنگین در کشــور داریــم که بخش 
ــادن اســتان مصــرف می شــود  ــادی از آن در مع زی
ادامــه داد: بــا پیگیری هــای متعــدد و مســتمر طرح 
تولیــد الســتیک فــوق ســنگین در کرمــان مصوب 

شــد امــا بــا تامیــن آب مشــكل داریم.
وی بــا اشــاره بــه اینكــه مدیریت آب بســیار اهمیت 
دارد کــه ایــن آب در مصــرف کشــاورزی هــدر نــرود 
افــزود: بایــد کشــاورزان را قانــع کــرد کــه از ایــن آب 
می شــود بهــره وری بیشــتری داشــت نــه اینكــه بــا 

غــرق آبــی کــردن آن را هــدر داد.
زینی ونــد بــا بیــان اینكــه انــواع روش هــای تامیــن 
آب در اســتان در حــال پیگیــری اســت ادامــه داد: 
از طــرف دیگــر از آب موجــود در اســتان نیــز بایــد 

مصــرف بهینــه انجــام شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینكه وزیــر نیــرو اراده جــدی برای 
رفع مشــكل آب اســتان کرمان دارد گفت: در جلسه 
بــا وزیــر نیرو در تهــران راهكارهای کارشناســی برای 

رفــع این مشــكل، مطــرح و پیگیری شــد.
وی بــا بیــان اینكــه اعتقــاد داریــم صنعــت بایــد کم 
آب بــر تــر باشــد و از پســاب آب نیــز اســتفاده شــود 
افــزود: در حــال حاضــر هــم صنایــع اســتان مصرف 
آب کمتــری داشــته و آب در آنهــا بهینــه مصــرف 

می شــود.
ــه در  ــتگاهی ک ــر دس ــت: ه ــان گف ــتاندار کرم اس
جــذب اعتبــارات اســناد خزانــه کوتاهــی کنــد باید 

در جلســات از آن دســتگاه نــام بــرد و پیگیــری کــرد کــه 
ایــن روش جــذب اعتبــار بــرای اســتان از دســت نــرود.

جعفــر رودری رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
اســتان کرمــان نیــز در ایــن جلســه بــا بیــان اینكــه 886 
میلیــارد تومــان از اعتبــارات هزینــه ای اســتان تخصیــص 
ــارد  ــزار و ۴9۳ میلی ــار داشــت: ه داده شــده اســت اظه
تومــان معــادل ۳5 درصــد اعتبــارات تملک دارایی اســتان 

تخصیــص داده شــده اســت.
ــان  ــارد توم ــزار و ۳5 میلی ــه ه ــه اینك ــاره ب ــا اش وی ب
اعتبــار از طریــق جــذب اســناد در اســتان کرمــان بــوده 
ــه حــدود ۳۰ درصــد آن جــذب شــده اســت گفــت:  ک
بــا توجــه بــه زمــان محــدودی کــه بــرای جــذب اســناد 
داریــم بایــد ســایر دســتگاه هایی کــه امــكان جــذب دارند 

اقــدام کننــد.

۱۳۰۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد استان کرمان ایجاد شد
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان از ایجــاد 
اشــتغال بــرای 1۳ هــزار و ۳2۳ مددجــوی کمیته 
ــا اعتبــار ۴۷2 میلیــارد تومــان در ســال  امــداد ب

1۴۰۰ خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، یحیی 
ــا اصحــاب رســانه  صادقــی در نشســت خبــری ب
اســتان کرمــان بــا بیــان اینكــه در آســتانه هفتــه 
ــد  ــم و می طلب ــرار داری ــوکاری ق ــان و نیك احس
در آســتانه فرارســیدن ســال نــو بیشــتر بــه فكــر 
نیازمنــدان و محرومــان باشــیم اظهــار داشــت: در 
ســال 1۴۰۰ بــه یــاری خــدا، بــه کمــک خیریــن 
و دولــت کارهــای بزرگــی بــرای حمایــت از 

محرومــان انجــام شــده اســت.
ــان و  ــه احس ــه در هفت ــه اینك ــاره ب ــا اش وی ب
عمرانــی  پروژه هــای  از  تعــدادی  نیكــوکاری 
ــرداری می رســد گفــت:  ــه بهره ب کمیتــه امــداد ب
تعــدادی از مددجویــان ایــن نهــاد بــا اشــتغالزایی، 
ــه  ــان ب ــدادی از مددجوی ــدند و تع ــا ش خودکف
بازنشســتگی رســیدند و مســتمری بیمــه تامیــن 

ــد. ــت می کنن ــی دریاف اجتماع
مدیــرکل کمیته امــداد امــام خمینی )ره( اســتان 
ــزار و ۳2۳  ــرای 1۳ ه ــه ب ــان اینك ــا بی ــان ب کرم
نفــر از مددجویــان کمیتــه امــداد، فرصت شــغلی 
ــارد تومــان در ســال 1۴۰۰  ــار ۴۷2 میلی ــا اعتب ب
ــن  ــزار ت ــش از ه ــزود: بی ــت اف ــده اس ــاد ش ایج
ــرای دام مددجویــان  خــوراك و علوفــه دام نیــز ب
تهیــه و تحویــل آنهــا شــده چــرا کــه خشكســالی 
مشــكات زیــادی بــرای آنهــا ایجــاد کــرده اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینكــه فرزنــدان مددجــوی مــا 
افــراد مســتعد و توانمنــدی بــوده کــه متاســفانه 
ــه رو هســتند ادامــه داد:  ــات روب ــا کمبــود امكان ب
کاس هــای مهــارت اشــتغال بــا همــكاری فنــی 

ــا هــدف اســتعدادیابی و اشــتغال  ــه ای و ب و حرف
ــان بهزیســتی دایــر شــده اســت. ــرای مددجوی ب

صادقــی بــا بیــان اینكــه از بیــن بــردن فقــر بیــن 
نســلی از سیاســت های کمیتــه امــداد در حمایت 
ــزار  ــه ۳ ه ــت: حــق بیم ــان اســت گف از محروم
ــه تامیــن اجتماعــی  و 8۰۰ نفــر از مددجویــان ب
پرداخــت می شــود کــه تعــدادی از آنهــا بــه زودی 
مســتمری  ماهانــه  و  می شــوند  بازنشســته 

می گیرنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینكه حمایــت از کــودکان دارای 
ســوءتغذیه در برنامــه مــا قــرار دارد کــه در حــال 
حاضــر از 11 هــزار و 8۰۰ کودکــی کــه خانــواده 
ــود  ــت می ش ــتند، حمای ــر هس ــار فق ــا دچ آنه
ــار  ــا اعتب ــاردار ب ــادر ب ــزار و ۴5۰ م ــزود: ۷ ه اف
۷.5 میلیــارد تومــان حمایــت شــدند کــه فرزندان 

خــود را بــه ســامتی بــه دنیــا بیاورنــد.
مدیــرکل کمیته امــداد امــام خمینی )ره( اســتان 
کرمــان بــا بیــان اینكــه 12 هزار ســبد بهداشــتی 
بــرای ارتقــای شــاخص های بهداشــتی بیــن 
ــه داد: 1۰  ــت ادام ــده اس ــع ش ــان توزی مددجوی
میلیــارد تومــان هزینــه درمــان بیمــاران صعــب 
العــاج در اســتان کرمــان پرداخــت شــده اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینكــه ســامانه امــداد هوشــمند 
ــور در  ــس جمه ــور رئی ــا حض ــده ب ــه آین هفت
ــیار  ــای بس ــود و ویژگی ه ــاح می ش ــور افتت کش
خوبــی دارد گفــت: حــدود ۴1 هــزار و 1۰۰ نفــر 
دانــش آمــوز در اســتان کرمــان خدمــات حمایتی 
ــه  ــش کمیت ــت پوش ــد و تح ــت می کنن دریاف

امــداد هســتند.
ــغ  ــان اینكــه در ســال 1۴۰۰ مبل ــا بی ــی ب صادق
۴6 میلیــارد و 8۰۰ میلیــون تومــان وام ضــروری 

مسئوالن کمیته ها در جهت 
خدمات دهی مطلوب به 

مهمانان نوروزی تالش کنند

ــیر  ــداری بردس ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
جلســه ستادتســهیات نــوروزی بــه ریاســت مهنــدس 
میرصادقــی فرمانــدار بردســیر و باحضور اعضا در ســالن 

اجتماعــات فرمانــداری تشــكیل شــد
ــر  ــا ب ــه ه ــدار بردســیر گفــت: مســئوالن کمیت فرمان
ــد در جهــت  ــات بای ــه و مصوب ــف محول حســب وظای
خدمــات دهــی مطلــوب بــه مهمانــان نــوروزی و مــردم 

شهرســتان بردســیر تــاش کننــد.
 ایشــان بابیان اینكه بردســیریک شهرستان گردشگری 
ــا آمادگــی کامــل ،  ــوروز پیــش رو ب اســت گفــت در ن
شهرهاوروســتاها رابــرای اســتقبال از میهمانــان آمــاده 
خواهیــم کردودرهمیــن راســتا، آذیــن بنــدی و  رنــگ 
آمیــزی جــداول خیابانهــا و پــاك ســازی ورودی هــای 
شــهر، هماهنگــی جهــت تعمیــر و تكمیــل مبلمــان 
ــرس  ــا، ه ــوی ه ــی ج ــردن و الیروب ــا، تمیزک پارکه
درختــان و گل کاری، روشــنایی، تجهیــز ســرویس 
هــای بهداشــتی، تجهیــز نمازخانــه هــا و آبخــوری هــا، 
خــط کشــی ســطح شــهر، تعریــف مســیرها و خانــه 
ــاخت  ــان و س ــردازی درخت ــگری ، نورپ ــای گردش ه
المانهــای نــوروزی، بایــد در دســتور کار شــهرداری هــا 

ودهیاریهاقــرار گیــرد
آقــای میرصادقی در ادامه گفت ادارات لیســت کشــیک 
خودرا به فرمانداری ارســال و بازرســی مســتمر و منظم 
از کلیــه صنــوف ســطح شــهر توســط اتــاق اصنــاف  و 
ــام  ــرد  همچنیــن درای صنعــت و معــدن صــورت پذی
ــداری  از ســطح شــهر  ــوروز گشــت مشــترك فرمان ن

ــی نماید بازدیدم
ــی  ــت ترافیك ــرل وضعی ــر کنت ــن ب ــان همچنی ایش
،آمادگــی بانكهــاو خودپردازهــا ،آمــاده ســازی مســاجد 
و بقــاء متبرکه ، روشــنایی معابر،تامیــن امنیت،خدمات 
امــدادو نجــات وخدمــات اورژانــس و داروخانــه هاتاکیدو 

مــواردی را مطــرح و تصویــب نمــود.

و قرض الحســنه بــه مددجویــان کمیتــه امــداد پرداخــت 
ــه  ــان وام ودیع ــارد توم ــزود: ۴6 میلی ــت اف ــده اس ش
مســكن بــه مددجویــان کمیتــه امــداد پرداخــت شــده 

اســت.
ــه  ــه ب ــزار و 69۰ جهیزی ــه ۳ ه ــه اینك ــاره ب ــا اش وی ب
ــه و  ــان تهی ــارد توم ــار ۷۴ میلی ــا اعتب ــان ب مددجوی
ــان  ــارد توم ــرد: 1۰ میلی ــان ک ــل شــده اســت بی تحوی
وســایل منــزل خریــداری و بیــن مددجویــان ســیل زده 
توزیــع شــده امــا خســارت وارد شــده بیــش از این اســت 
و مقــرر شــد ســتاد بحــران اســتان نیــز در ایــن زمینــه 

کمــک کنــد.
ــتان  ــی )ره( اس ــام خمین ــداد ام ــه ام ــرکل کمیت مدی
کرمــان بــا بیــان اینكــه ســاخت مســكن بــرای 
مددجویــان کمیتــه امــداد بــا همــكاری ســایر نهادهــا از 
جملــه ســپاه ثــارالل اســتان در حــال انجــام اســت گفت: 
توانمندســازی در اولویــت برنامه هــای حمایتــی کمیتــه 
ــن مهــم  ــرای ای ــاش خــود را ب ــوده و تمــام ت ــداد ب ام

ــم. ــام می دهی انج
وی بــا اشــاره به اینكه متاســفانه مولدهای فقر در کشــور 
زیــاد اســت کــه از جملــه آن می تــوان بــه تصادفــات و 
طــاق اشــاره کــرد کــه منجــر بــه بی سرپرســت شــدن 
ــوکاری از 12  ــن نیك ــزود: جش ــود اف ــا می ش خانواده ه

اســفند در میادیــن ســطح شــهر آغــاز می شــود.

وفایی معاون سیاسی اجتامعی فرمانداری:

شــرکت ملــی مــس 2۰۰ میلیــارد تومــان 
ــان و  ــارد توم ــر 2۰۰ میلی ــرکت گل گه ش
شــرکت گهــر زمیــن 1۰۰ میلیــارد تومــان 

باشد.
 در اعتبــارات ســال 1۴۰1 توســط وزارت 
نیرو تعهــد شــد ۴۰۰ میلیــارد تومان جهت 

اجــرای ایــن پــروژه مهــم اختصــاص یابــد

 مهندس میرصادقی فرماندار بردسیر:

صادقی مدیرکل کمیته امداد استان کرمان:



او خواهدآمد 
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سیمای مهدویت در قرآن

سوره شوری، آیه ۴۵
»وتریهم یعرضون علیها خاشعین من 

الذل ینظرون من طرف خفی«
وآنها را می بینی که بر آتش عرضه می شوند در حالی که 
از شدت ذلت وخواری خاشعند وزیر چشمی به آن نگاه 
می کنند. در آیات گذشته سخن از ظالمان وبیدادگران 
ومتجاوزان بود. آیه مورد بحث وآیات بعدی به سرانجام کار 
این گروه وگوشه هایی از مجازاتهای آنان اشاره می کند. در 
مرحله نخست آنها را از گمراهانی می شمرد که هیچ ولی 
وسرپرستی ندارند وسپس می فرماید. ظالمان را در روز 
قیامت می بینی که وقتی عذاب الهی را مشاهده می کنند 
سخت پشیمان می شوند ومی گویند: آیا راهی به سوی 
بازگشت وجبران این بدبختیها وجود دارد. که این تقاضا 
با پاسخ منفی روبرو خواهد شد. زیرا بازگشت امکان پذیر 
نیست واین یک سنت غیر قابل تغییر الهی است. همانگونه 
که انسان از پیری به جوانی واز جوانی به کودکی واز کودکی 
به عالم جنینی ورحم مادر باز نمی گردد. سیر قهقرایی از 
عالم برزخ وآخرت به دنیا نیز امکان پذیر نیست. در آیه مورد 
بحث به سومین مجازات این گروه می پردازد ومی فرماید: 
در آن روز آنها را می بینی که بر آتش عرضه می شوند. 
در حالی که از شدت خواری وذلت خاشعند وزیر چشمی 
ومخفیانه به آن نگاه می کنند. حالت وحشت واضطراب 
شدیدی بر تمام وجودشان حاکم است وذلت وتسلیم سر 
تا پای آنها را فرا گرفته. ودیگر خبری از آن همه گردنکشی 
وستیزه جویی وطغیان وظلم واستبداد وایذاء وآزار مظلومان 
نیست وزیر چشمی به آتش دوزخ می نگرند. این ترسیمی 
است از حالت کسی که شدیدا از چیزی می ترسد ونمی 
خواهد آن را با تمام چشم ببیند ودر عین حال نمی تواند 
از آن غافل بماند، ناچار پیوسته مراقب آن است اما با گوشه 
چشم. بعضی از مفسران گفته اند که )طرف خفی( در اینجا 
به معنای نگاه کردن آنها با چشم نیم باز است. چرا که 
از شدت وحشت، قدرت بر گشودن چشم ندارد. یا چنان 
وارفته وبی رمقند که حتی حال گشودن چشم را به طور 
کامل ندارند. عن ابی جعفر )علیه السالم( قال: قوله )عزَّ 
( )خاشعین من الذل ینظرون من طرف خفی( یعنی  وجلَّ
الی القائم )علیه السالم(. امام باقر )علیه السالم( پیرامون آیه 
مورد بحث می فرماید: اینکه خداوند می فرماید: )در حالیکه 
از شدت ذلت وخواری سر بزیر انداخته واز گوشه چشم بر او 
نگاه می کنند.( یعنی به سوی حضرت قائم )علیه السالم(.

  آیه ۵ سوره  نساء :
و اموال خود را که خداوند آن را وسیله قوام )زندگی( شما قرار 
داده به سفیهان مدهید )ولی( از )عواید( آن به ایشان بخورانید 

و آنان را پوشاک دهید و با آنان سخنی پسندیده بگویید.
1-  سفیه کیست؟ »راغب« در کتاب مفردات می گوید : 
»سفه« )بر وزن تبه( در اصل یک نوع کم وزنی و سبکی بدن 
است، به طوری که به هنگام راه رفتن تعادل حفظ نشود. به 
همین جهت به افسار که ناموزون است و دائما در حال حرکت 
است  »سفیه« گفته می شود و سپس به همین تناسب در 
افرادی که رشد فکری ندارند، بکار رفته است، خواه سبکی 

عقل آنها در امور مادی یا در امور معنوی باشد.
2- منظور از سفاهت در آیه شریفه کیست؟

منظور از سفاهت در آیه فوق، عدم رشد کافی در خصوص امور 
مالی است به طوری که شخص نتواند سرپرستی اموال خود را 
به عهده بگیرد و در مبادالت مالی منافع خود را تامین نماید و 
به اصطالح کاله سرش برود. شاهد بر این سخن آیه دوم است 
که می گوید : »فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم، اگر 

آنها را رشید یافتید اموالشان را به دست آنها بسپارید.«
3- آیا آیه شریفه یک حکم عملی و عمومی است یا 

فقط مخصوص یتیمان است؟
آیه فوق با اینکه درباره یتیمان بحث می کند، یک حکم کلی 
و عمومی برای همه موارد است. انسان نباید در هیچ حال و 
در هیچ مورد، اموالی که تحت سرپرستی او است و یا زندگی 
او به نوعی به آن بستگی دارد، به دست افراد کم عقل و غیر 
رشید بسپارد. این موضوع شامل اموال عمومی )اموال حکومت 
اسالمی( نیز هست. گواه بر این موضوع، عالوه بر وسعت مفهوم 
آیه و مخصوصا کلمه  »سفیه« روایاتی است که از پیشوایان 

اسالم در این زمینه نقل شده است.
در روایتی از امام صادق )علیه السالم( می خوانیم که شخصی 
به نام ابراهیم بن عبدالحمید می گوید : از امام تفسیر آیه  »وال 
توتوا السفهاء اموالکم« را پرسیدم. فرمود : »شراب خواران سفیه 
هستند و نباید اموالتان را به آنها بسپارید.«در روایت دیگری تمام 
افرادی که به جهتی از جهات، قابل اعتماد نیستند  »سفیه« 
نامیده شده اند، و از سپردن اموال )شخصی و عمومی( به آنها 
نهی شده است.  »یونس بن یعقوب« می گوید :از امام صادق 
)علیه السالم( تفسیر آیه  »وال توتوا السفهاء اموالکم« را پرسیدم 

فرمود:  »سفیه کسي است که مورد اعتماد نباشد.«
4- اگر آیه شریفه در مورد اموال یتیمان است چرا می 
فرماید  »اموالکم، ثروت های شما« چرا  »اموالهم، ثروت 

های آنها« نمی گوید؟
ممکن است نکته این تعبیر، بیان این مسأله مهم اجتماعی 
و اقتصادی باشد که اسالم همه افراد جامعه را یکی می داند، 
به طوری که مصلحت و منفعت یک فرد نمی تواند از منافع 
دیگران جدا باشد، همچنین زیان یک فرد عین زیان یک 
جامعه است. بنابراین به خاطر همین موضوع به جای  »ضمیر 
غائب«  »ضمیر مخاطب« قرار داده شده، یعنی این اموال در 
حقیقت فقط متعلق به ایتام نیست، بلکه به شما مربوط است و 
اگر زیانی به آن متوجه شود، به طور غیر مستقیم متوجه شما 
شده است. لذا در نگهداری آن باید مراقبت کامل داشته باشید.

درباره این تعبیر تفسیر دیگری هم هست و آن اینکه مقصود 
از اموالکم اموال خود سرپرستان است، نه اموال یتیمان. یعنی 
اگر شما می خواهید به افراد یتیم که هنوز رشد کافی نیافته 
اند کمک کنید، شاید تحت تاثیر عواطف حساب نشده، اموالی 
به دست آنها بسپارید و آنها را به کارهایی بگمارید که از آنها 
ساخته نیست. بلکه به جای این کار غیر عاقالنه، بهتر است که 
غذا و لباس و مسکن آنها را تامین کنید تا بالغ و رشید شوند.

5- مهمترین درس بزرگ اجتماعی که این آیه به ما می 
دهد چیست؟

قرآن کریم به ما می آموزد که افراد  »قاصر و ناتوان« را به خاطر 
کمک به شخص آنها به کارهایی که قدرت انجام آن را ندارند 
نگمارید. زیرا اگر این کار منفعت جزیی برای آنها داشته باشد، 
ممکن است زیان های کلی برای اجتماع به همراه داشته باشد. 
بلکه باید از طریق کمک های بال عوض و کارهای سبک و 

کوچک آنها را اداره کرد.
6- چرا قرآن اموال و ثروت را باعث قوام زندگی و 

اجتماع مدنی معرفی می کند؟
در این جمله قرآن تعبیر جالبی درباره اموال و ثروت ها کرده 
و می گوید : »این سرمایه های شما که قوام زندگانی و اجتماع 
شما به آن است و بدون آن نمی توانید کمر راست کنید به 
دست سفیهان و اسراف کاران نسپارید و از این تعبیر به خوبی 
اهمیتی را که اسالم برای مسائل مالی و اقتصادی قائل است 

روشن می شود.«
7- چرا دستور تأمین خوراک و پوشاک یتیمان را از 
اموال خودشان می دهد؟ خوراک و پوشاک آنها را از طریق 
اموالشان تأمین کنید، تا با آبرومندی بزرگ شوند و به حد بلوغ 
برسند. جالب اینکه در این آیه تعبیر به  »فیها، در اموالشان« 
شده است، نه  »منها، از اموالشان« و مفهوم این تعبیر این است 
که زندگی یتیمان را از درآمد اموال و سرمایه های آنها تأمین 
نمایند. زیرا اگر گفته بود زندگی آنها را از سرمایه هایشان تأمین 
کنید مفهموش این بود که از اصل سرمایه تدریجاً برداشته 
شود و طبعاً هنگامی که به بلوغ می رسیدند شاید قسمت مهم 
سرمایه خود را از دست داده بودند، ولی قرآن با همین عوض 
کردن تعبیر، به سرپرستان توصیه کرده که کوشش  کنند برای 
اموال یتیمان، منافع و درآمدی حداقل به اندازه نیازمندی های 

آنها درست کنند تا سرمایه اصلی آنها حفظ گردد. 
8-  براساس آیه شریفه برخورد با یتیمان چگونه باید باشد؟ 
 »با یتیمان به طور شایسته سخن گویید.« یعنی با عبارات و سخنان 
دلنشین و شایسته هم کمبود روانی آنها را بر طرف سازید و هم به  
»رشد عقلی« آنها کمک کنید تا به موقع بلوغ از رشد عقلی کافی 
برخوردار باشند. به این ترتیب برنامه سازندگی شخصیت آنها نیز 

جزء وظایف سرپرستان خواهد بود.

                     تفسیر سوره آل عمران - قسمت 419بسوی نور

ــاه  ــزارش ایســنا ،۲۸ بهمــن م ــه گ ب
یــک کــودک ۶ ســاله  در کرمــان 
درون  و  دزدیــده  فــردی  توســط 
چاهــی ۴۰ متــری پرتــاب شــد کــه با 
پیگیری هــای قاضی رســیدگی کننده 
بــه پرونــده ایــن کــودک بعــد از ۶ روز 

نجــات پیــدا کــرد.
روز ۲۸ بهمن مــاه بــود کــه فــردی در 
اســتان کرمان یک کــودک ۶ ســاله را 
بــه بهانــه خرید دوچرخــه بــرای وی و 
بــه انگیزه ســرقت، بــه بیابان کشــانده 

و بــه درون چاهــی پرتــاب کرد.
ســرانجام بعــد از ۶ روز بــا انجــام 
و  قضایــی  شــبانه روزی  اقدامــات 
ظرفیت هــای پلیــس آگاهــی اســتان، 
ایــن کــودک ۶ ســاله از درون چــاه ۴۰ 

ــد. ــرون آورده ش ــده بی ــری زن مت
شــبانه  پیگیری هــای  و  تالش هــا 
روزی قاضــی کرمانــی که مســئولیت 
ایــن پرونــده را برعهــده داشــت، منجر 
بــه گشــودن گــره پرونده و شناســایی 
ــودک  ــت نجــات ک ــم و  در نهای مته

شــش ســاله شــد.
بــه همیــن دلیــل بــه ســراغ قاضــی 
یعقــوب احمدی، مســئول رســیدگی 
بــه ایــن پرونــده رفتیــم تــا جزییــات 

ــا شــویم. ماجــرا را از خــود وی جوی
قاضــی احمــدی دربــاره جزئیــات این 
ــواده کــودک  حادثــه بیــان کــرد: خان
در ابتــدای حادثــه گمــان می کردنــد 
فرزندشــان، جایــی رفتــه و شــب بــر 
می گــردد، امــا شــب حادثــه کــه 
کــودک بــه خانــه بازنگشــت، موضوع 
را بــه کالنتــری محلــه اطــالع داده و از 
آنجــا بــه پلیس آگاهــی گزارش شــده 

اســت.
ــه  ــزود: بالفاصل ــدی اف ــوب احم یعق
ــس از اطــالع از ماجــرا، شــخصا در  پ
صحنــه حضــور یافتــه و بــا همراهــی 
مامــور دایــره ویــژه قتــل آگاهــی بــه 
صــورت میدانــی بــه بررســی جوانــب 

ایــن موضــوع پرداختیــم.
مســئول پرونــده ادامــه داد: در جریــان 
بررســی های تخصصــی وجــود یــک 
ــان داد  ــد و نش ــا ش ــن راهگش دوربی
حــدود ســاعت ۱۱ روز حادثــه، مردی 
ــس از  ــده و پ ــودک آم ــراغ ک ــه س ب
صحبــت بــا کــودک، دســت او را 

ــرده اســت. ــا خــود ب ــه و ب گرفت
ــرادر  ــرد: ب ــان ک ــدی خاطرنش احم
بزرگتــر کــودک ربــوده شــده نیــز در 

نزدیکــی محــل اســتقرار کــودک در 
یــک مغــازه شــاگرد بــوده اســت کــه 
کــودک، ســعی کــرده بــود رفتنــش را 
بــه بــرادر خــود اعــالم کنــد، امــا وی 
ــه در محــل کار خــود  در زمــان حادث

حضــور نداشــته اســت.
تخصصــی  بررســی  گفــت:  وی 
دوربین هــای مداربســته ادامــه یافــت 
ــوده  و در حالــی کــه ۷۲ ســاعت از رب
شــدن کودک می گذشــت، مشــخص 
شــد کــه رباینده تــالش کــرده کودک 
ــد  ــاط فاق ــن و نق ــای ام را از محل ه
دوربیــن و کــم تــردد عبــور داده و بــا 

خــود ببــرد.
دادســرای  قتــل  ویــژه  بازپــرس 
عمومــی و انقــالب کرمــان بــا اشــاره 
ــرای  ــده ب ــه رباین ــگردهایی ک ــه ش ب
جلوگیری از شناســایی شــدن بــه کار 
بســته و در مــواردی منجــر شــده بــود 
کــه کار رهگیــری وی بســیار دشــوار 
شــود، اظهــار کــرد: بــا همراهــی 
ــق شــدیم  ــردم موف بســیار خــوب م
بالــغ بــر ۱۰۰ دوربیــن را چــک کــرده 
و در نهایــت مســیر عبــور متهــم را در 
حالــی که دســت کــودک را در دســت 
ــه  ــرده و در ادام ــایی ک ــته شناس داش
بــا اقدامــات قضایــی، فنــی و پلیســی 

شناســایی کنیــم.

ــک  ــا کم ــم ب ــایی مته شناس
بســته دوربین هــای مــدار 

رئیــس شــعبه هشــتم بازپرســی 
دادســرای عمومــی و انقــالب کرمــان 
در ادامــه گفــت: بــا شناســایی متهــم 
دســتورات  صــدور  بــا  و  پرونــده 
قضایــی الزم و بــه کارگیــری نیروهای 
تخصصــی مربوطــه، متهم در ســاعت 
ــودی  ــن روز مفق ــدود ۲۰ پنجمی ح
ــپس  ــد و س ــایی ش ــودک، شناس ک
ــا هماهنگی هــای الزم، در سیســتم  ب
ــه  ــس وی ب ــابقه و عک ــی س انتظام
ــه  ــد ک ــخص ش ــد و مش ــت آم دس

ــت. ــوده اس ــابقه دار ب ــم س مته
ــتور  ــه دس ــت: بالفاصل ــدی گف احم
قضایــی الزم بــرای ورود نیروهــای 
امنیتــی و تخصصــی مربوطــه در 
ــی  ــرای ردیاب ــه ب ــتان مربوط شهرس
متهــم را صادر کرده و شــخصا موضوع 

را پیگیــری کــردم.
وی گفــت: در نهایــت ورود وی بــه 
مخفیگاهــش در ســاعت اولیــه شــب 

ــودک و  ــودی ک ــمین روز مفق شش
ســومین روز ارجــاع پرونــده به شــعبه 

ــژه قتــل گــزارش شــد. وی
دســتگیری متهــم بــا ورود 
ــتان  ــل اس ــژه قت ــرس وی بازپ

ــان کرم
وی ادامــه داد: بالفاصلــه با شناســایی 
محــل اختفــای متهــم و اطمینــان از 
حضــور متهــم در مخفیــگاه خــود، به 
همــراه تیم ویــژه قتل پلیــس آگاهی 
به شهرســتان مذکــور عزیمــت کرده 
و درنهایــت متهــم در مخفیــگاه خود 

ــتگیر شد. دس
ــم در  ــزود: مته ــدی اف ــی احم قاض
ابتــدا منکــر هرگونــه ارتــکاب جــرم 
شــد، امــا  در نهایــت پــس از مواجهــه 
بــا اســناد و مــدارک موجــود لــب بــه 

اعتــراف گشــود.
رئیــس شــعبه هشــتم بازپرســی 
دادســرای عمومــی و انقــالب کرمــان 
ــودک درون  ــه ک ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
چاهــی در منطقــه ای صعــب العبــور 
کــه امــکان تــردد بــا خــودرو وجــود 
ــد:  ــادآور ش ــد، ی ــدا ش ــت پی نداش
بالفاصلــه پــس از دســتگیری متهــم 
و اقــرار وی بــه ربــودن کــودک و 
انداختــن وی در درون چــاه، براســاس 
تیم هــای  قضایــی،  دســتورات 
تخصصــی بــا فرضیــه کشــته شــدن 
ــزام  ــه اع ــل حادث ــه مح ــودک ب ک

ــدند. ش
وی تصریــح کــرد: ســاعت ۳۰ دقیقه 
بامــداد بــود کــه به محــل وقــوع جرم 
رســیدیم و کــودک در درون چــاه 
ــدای  ــنیدن ص ــس از ش ــه پ بالفاصل
نیروهــای حاضــر در صحنــه، شــروع 
بــه صــدا زدن کــرد و آنجــا بــود کــه 
معجــزه زنــده مانــدن کــودک شــش 
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ــاه ۴۰  ــش روز در درون چ ــس از ش ــاله پ س
ــرای مــن روشــن شــد. متــری ب

رئیــس شــعبه هشــتم دادســرای عمومــی و 
ــه اینکــه متهــم  ــا اشــاره ب انقــالب کرمــان ب
ــت  ــه تح ــن مرحل ــون چندی ــده تاکن پرون
بازجویــی قرار گرفتــه، ادامــه داد: او در اظهارات 
ایــن فــرد انگیــزه اش از انجام این کار را ســرقت 

عنــوان کــرده اســت.
هرگونــه آزار و اذیــت کــودک در دســت 

بررســی است
ــده ادامــه داد: در بازپرســی های  بازپــرس پرون
انجــام شــده از متهــم و نیــز در ســوال از 
ــت وی  ــوع آزار و اذی ــون موض ــودک تاکن ک
ــن موضــوع  ــا ای ــز تائیــد نشــده اســت، ام نی
بــه صــورت ویــژه توســط پزشــکی قانونــی در 
دســت بررســی اســت و منتظر دریافت پاســخ 

پزشــکی قانونــی هســتیم.

بازبینــی فیلم هــا بیــش از 100 دوربیــن 
مداربســته بــرای پیــدا کــردن کــودک

ــس شــعبه هشــتم بازپرســی دادســرای  رئی
عمومــی و انقــالب کرمــان بــا اشــاره بــه اینکه 
برای کشــف ســرنخ این پرونــده بیــش از ۱۰۰ 
دوربیــن مــورد بازبینــی قــرار گرفــت، اظهــار 
داشــت: همراهی مردم بســیار تاثیرگــذار بوده؛ 
چــرا کــه بــرای بازرســی دوربین هــا و کشــف 
ســرنخ پرونده هــا بایــد بــه منــازل یــا محــل 
ــم شــخصی  ــوان حری ــه عن ــا ب کســب آن ه
شــان مراجعــه می کردیــم و مزاحــم روال 
عــادی زندگــی و شــغل آن هــا می شــدیم، امــا 
همراهــی بســیار خوبــی داشــتند و در نهایــت 
نیــز گــره ایــن پرونــده بــا همــت و همراهــی 
مــردم بــاز شــد و داود شــش ســاله بــه آغوش 

خانــواده خــود بازگشــت.
ــا  ــه قاضــی احمــدی، ب ــای مجدان پیگیری ه
ــتان  ــتری و دادس ــس کل دادگس ــر رئی تقدی
اســتان همــراه شــد و طــی مراســمی از ایــن 

قاضــی تقدیــر بــه عمــل آمــد.

قادر به شلیک همزمان 60 پهپاد هستیم/ توان آتش 
موشکی ما 7 برابر شده است

ــپاه پاســداران  ــروی هوافضــای س ــده نی فرمان
انقــالب اســالمی گفت: قــدرت آتش موشــکی 
ــا ۷  ــش از ۶ ت ــا بی ــان م و شــلیک های همزم
برابــر شــده اســت و زمــان آمادگی هــا و فاصلــه 
ــرای شــلیک هــم بســیار کاهــش  آمادگــی ب

پیــدا کــرده اســت.
بــه گــزارش گــروه دفاعــی خبرگزاری تســنیم، 
ســردار امیرعلــی حاجــی زاده فرمانــده نیــروی 
هوافضــای ســپاه پاســداران انقالب اســالمی در 
آییــن رونمایــی از دو پایــگاه جدیــد موشــکی و 
پهپــادی ســپاه کــه همزمــان بــا ایــام فرخنده 
مــاه شــعبان و در آســتانه روز پاســدار بــا حضور 
فرمانــده کل ســپاه انجــام شــد، اظهــار کــرد: ما 
بیانــی کــه حضــرت آقا به عنــوان یــک تکلیف 
الهــی بــه مجموعــه ســپاه و نیروهــای مســلح 
فرمودنــد مبنــی بــر اینکــه »باید قوی شــوید« 

را به عنــوان یــک فرمــان در مجموعــه نیــروی 
هوافضــای ســپاه بــا جدیــت دنبــال کردیــم 
و بــا تــالش شــبانه روزی و حمایــت عزیــزان 
ــن حرکــت را  ــر، بحمــداهلل توانســتیم ای مؤث

ــام بدهیم. انج
وی افــزود: هم اکنــون در ایــن پایــگاه در 
ــه  ــاد را ب ــد پهپ ــم ۶۰ فرون ــه می توانی لحظ
ــن  ــرد ای ــه  ب ــل آنک ــم و به دلی ــرواز درآوری پ
ــت و  ــاد اس ــین زی ــدون سرنش ــای ب پرنده ه
محــدود نیســت؛ محدودیــت هــدف نداریــم 
و هــر هــدف متخاصمــی را می توانیــم مــورد 

ــرار دهیــم. ــت ق اصاب
ــه  ــپاه اضاف ــای س ــروی هوافض ــده نی فرمان
کــرد: قــدرت آتــش موشــکی و شــلیک های 
همزمــان مــا بیــش از ۶ تا ۷ برابر شــده اســت 
ــرای  ــه آمادگــی ب و زمــان آمادگی هــا و فاصل

شــلیک هــم بســیار کاهــش پیــدا کــرده اســت.
ســردار حاجــی زاده حــرف زدن دشــمن از قــدرت پهپــادی ســپاه را نشــانه 
افزایــش تنــوع قــدرت ایران توصیف و خاطرنشــان کــرد: یک روز دشــمن از 
هســته ای مــا حــرف می زنــد، چنــدی اســت راجــع بــه موشــکی می گویــد 

و ایــن یعنــی قــدرت سیاســی آنهــا توزیع شــده اســت.

دستگیری اعضای یک باند آدم ربا در شرق کرمان
دادســتان عمومــی و انقــالب شهرســتان بــم از 
دســتگیری چهار نفــر از اعضــای یک باند فرااســتانی 

ــر داد. ــتان خب ــرق اس ــی در ش آدم ربای
ــارس از کرمــان، محمــد  ــه گــزارش خبرگــزاری ف ب
ضیاالدینــی دادســتان بــم اظهار کــرد: در پــی ربایش 
یکــی از شــهروندان شهرســتان بــم توســط افــرادی 
اهــل و ســاکن یکــی دیگــر از اســتان های کشــور، بــا 
ورود جــدی دســتگاه قضایــی و با اســتفاده از ظرفیت 
نیــروی انتظامــی و بــه طــور خــاص پلیــس آگاهــی 
اســتان کرمــان و شهرســتان بم ۴ نفــر از متهمین در 
اســتان محــل سکونتشــان دســتگیر و به شهرســتان 

بــم منتقل شــدند.
وی بیــان کــرد: شــخص ربــوده شــده هیــچ ارتبــاط 
ــچ  ــدون هی ــا ب ــته و آنه ــان نداش ــا متهم ــی ب قبل

مبنایــی اقــدام بــه ربایــش وی کرده انــد و فــرد ربــوده 
شــده مــدت ۴۸ روز در اختیــار متهمــان بوده اســت که 
در نهایــت بــا ورود و پیگیــری دســتگاه قضایــی و مرجع 

انتظامــی موجبــات آزادی وی فراهــم شــد. 
ایــن مقــام قضایی خاطرنشــان کــرد: متهمان دســتگیر 
شــده بــا صــدور قــرار بازداشــت موقــت بــه زنــدان بــم 
معرفــی شــده اند و پرونــده در شــعبه دوم بازپرســی بــم 
در حــال رســیدگی بــوده و دســتگیری و تعقیــب ســایر 

متهمیــن بــه طــور ویــژه در دســتور کار اســت. 
ضیاالدینــی عنــوان کــرد: عــزم جــدی دســتگاه قضایی 
ــا  در شــرق اســتان کرمــان برخــورد جــدی و قاطــع ب
بــزه آدم ربایــی و گروگانگیــری اســت و بــر اســاس رویــه 
حاکــم بــر محاکم شهرســتان مجــازات حبــس طوالنی 
مــدت بــدون اعمــال هرگونه تخفیــف در مرحلــه صدور 

یــا اجــرای حکــم در انتظــار این بزهــکاران بــوده، چرا 
کــه اولویــت اصلــی دادســتانی حفــظ نظــم و امنیت 

ــهروندان است. ش

اهدای زمین رایگان به 
خانوارهای دارای سه فرزند

بر اســاس قانــون حمایــت از خانــواده و جوانی جمعیت، 
بــه خانواده هایــی کــه ســه فرزنــد دارنــد و فرزنــد ســوم 
آنهــا از ۱۹ آبــان امســال بــه بعــد متولــد می شــود زمین 
رایــگان اختصــاص می یابــد کــه شــب گذشــته توســط 
معــاون وزیــر راه و شهرســازی در جریــان یــک برنامــه 
تلویزیونــی، اولیــن قطعــه زمیــن به یــک زوج کــه دارای 

فرزنــدان چهارقلــو اهدا شــد.
بــه گــزارش ایســنا، شــب گذشــته در جریــان برنامــه 
ـ معــاون وزیر  تلویزیونــی از ســوی محمــود محمــودزاده 
ـ ســند یــک قطعــه زمیــن بــه صورت  راه و شهرســازی 
رایــگان در اختیــار یــک زوج دارای فرزنــدان چهارقلــو از 
شــهر خــوی قــرار گرفــت. ایــن زمیــن پــس از آن هدیه 
ـ اعالم  ـ وزیر راه و شهرســازی  شــد که رســتم قاســمی 
کــرد در ســالروز والدت حضــرت زهــرا )س( یــک تکــه 
ــو هســتند و  ــه دارای ۴ قل ــی ک ــه خانواده های ــن ب زمی
یــا فرزنــد چهــارم آن هــا امســال بــه دنیــا آمــده باشــد 

ــد. تخصیــص می یاب
بــا تصویــب و ابــالغ قانــون حمایــت از خانــواده و جوانی 
ــد  ــه فرزن ــی ک ــه خانواده های ــان، ب ــت در ۱۹ آب جمعی
ســوم آنهــا بعــد از ایــن تاریــخ بــه دنیــا بیایــد، زمیــن 

ــد. ــگان اختصــاص می یاب رای
ـ معاون مســکن و ســاختمان وزیر  محمــود محمودزاده 
ـ در ایــن خصــوص گفت: در شــهرهای  راه وشهرســازی 
زیــر ۵۰۰ هــزار نفر کســانی کــه از تاریخ تصویــب قانون 
تعالــی خانــواده، صاحــب فرزنــد ســوم شــوند از ســوی 
وزارت راه و شهرســازی بــه نمایندگــی از دولــت، قطعــه 

زمینــی بــه صــورت رایــگان دریافــت خواهنــد کرد.
ــه  ــه صــورت س ــص ب ــن تخصی ــرد: ای ــح ک وی تصری
دانــگ ســه دانــگ اســت؛ بــه طــوری که ســه دانــگ به 

پــدر و ســه دانــگ بــه مــادر تعلــق می گیــرد.
ــت: در  ــن گف ــازی همچنی ــر راه و شهرس ــاون وزی مع
ــوان  ــه عن ــه ب ــر ک ــزار نف ــاالی ۵۰۰ ه ــهرهای ب ش
ــد  کالن شــهر محســوب می شــوند در شــهرهای جدی
آن هــا کــه مجــاور ایــن شــهرها اســت ایــن واگــذاری 

صــورت می گیــرد.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: 
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ــد  ــت جدی ــه سرپرس ــه معارف جلس
مدیریــت جهــاد کشــاورزی ایــن 

ــد ــزار ش ــتان برگ شهرس
فرمانــدار شهرســتان بردســیر در 
ایــن مراســم گفــت: ســازمان جهــاد 
در  ای  ارزنــده  نقــش  کشــاورزی 
ســاختار حکومتــی و مســئولیت های 

ــده دارد. ــه عه ــز ب ــنگینی نی س
بــه گــزارش خبرنــگار ایانــا در اســتان 
کرمــان، باحضــور خیــر اندیــش 
سرپرســت ســازمان جهادکشــاورزی 
امــام  فرمانــدار،  کرمــان،  اســتان 
جمعــه و اعضــای شــورای اداری ایــن 
شهرســتان در محــل فرمانــداری 
ایــن شهرســتان، جلســه تکریــم 
مهنــدس ســبک خیــز مدیــر ســابق 
جهادکشــاورزی شهرســتان بردســیر 
و معارفــه مهنــدس حیــدر آبــادی بــه 
ــت  ــد مدیری ــوان سرپرســت جدی عن
ــتان  ــن شهرس ــاورزی ای ــاد کش جه

ــد. ــزار ش برگ
 وی افــزود: ایــن ســازمان از ترکیب دو 
ســازمان گســترده جهاد و کشــاورزی 
ــازندگی  ــاد س ــده و جه ــکیل ش تش
کارهــای  و  درخشــان  کارنامــه 
ــته و  ــادگار گذاش ــه ی ــمندی ب ارزش
روســتائیان بــه نیکــی از آن یــاد مــی 

کننــد و کشــاورزی هــم گامهــای 
موثری در خودکفایی برداشــته اســت.

کــرد:  خاطرنشــان  میرصادقــی 
امــروزه نیــز کارکنــان ســازمان جهــاد 
ــی  ــت م ــادی وارهم ــاورزی جه کش
کننــد و بــا توجــه بــه امکانــات کــم، 
ــئولیت  ــترده کاری و مس ــوزه گس ح
ــی  ــرد مطلوب ــنگین عملک ــای س ه

ــد. ــته ودارن داش
وی خاطرنشــان کــرد: نمــود فعالیــت 
ــررس  ــاورزی در تی ــاد کش ــای جه ه
اســت و یکــی از شــاخص هــای 
بخــش  در  خودکفایــی  امنیتــی 

کشــاورزی اســت.
فرمانــدار شهرســتان بردســیر اذعــان 
ایــن ســازمان  داشــت: کارکنــان 
ســربازان فــداکار و از خودگذشــته 
ــی  ــه م ــه از جــان مای ای هســتند ک
گذارنــد و تأمیــن امنیــت غذائــی کار 

ــد. ــی طلب ــبانه روزی را م ش
وی افــزود: بــا کشــاورزی ســنتی نمی 
ــروز  ــا پی ــم ه ــگ تحری ــوان در جن ت
شــد، کشــاورزی علمــی و مکانیــزه و 
مســلح بــه ســاح روز امکان پیــروزی 
در ایــن جنــگ را فراهــم مــی کنــد.

وی بیــان داشــت: بایــد از قطــره قطره 
آب بــه بهتریــن نحوه اســتفاده کــرد و 

ترویــج علــوم جدیــد و علــم روز وظیفه 
ســنگینی اســت که بــه عهــده کارکنان 

جهاد کشــاورزی اســت.
فرماندار شهرســتان بردسیر خاطرنشان 
ــتان  ــن شهرس ــردم ای ــد م ــرد: درآم ک
وابســته بــه کشــاورزی اســت و صنعــت 
نیــز در کنــار کار کشــاورزی بــرای ارتقاء 
بخشــیدن ایــن بخــش در حــال ایجــاد 

اســت.
امــام جمعه شهرســتان بردســیر در این 
مراســم بــا بیــان حدیثــی از امــام علــی 
علیه الســام  گفت: یکــی از خصلتهای 
متقیــن غنیمــت شــمردن مهلــت ها و 

ــودن  ــادل ب ــار و نامتع ــه فصــل به ــک شــدن ب ــا نزدی ب
شــرایط جــوی، میــزان بــروز آلرژی هــای فصلــی و 
ســرماخوردگی ها افزایــش یافتــه اســت امــا در شــرایط 
ــن آزار  ــوء ظ ــک س ــد-۱۹، ی ــری کووی ــم گی ــی ه فعل
دهنــده دغدغــه افــراد شــده کــه آیــا آلــرژی دارم، ســرما 

ــا شــده ام؟    ــد-۱۹ مبت ــه کووی ــا ب خــورده ام و ی
تقریبــا همــه افــرادی کــه پیــش از ایــن آلــرژی فصلــی 
داشــتند و ایــن روزهــا بــا عائــم ســرماخوردگی از خواب 
بیــدار مــی شــوند، بــا ۹۹.۹ درصــد اطمینــان مــی داننــد 
کــه ایــن عائــم مربــوط بــه آلــرژی فصلــی آنهاســت امــا 
در گوشــه ذهنشــان یــک احتمــال ۰.۰۱ درصــدی نیــز 

وجــود دارد کــه بــه کوویــد مبتــا شــده باشــند.
ایــن افــراد بیشــتر به انجــام آزمایــش های ســریع خانگی 
ــن  ــه ای ــه نتیج ــد و زمانیک ــی آورن ــد-۱۹ روی م کووی
آزمایــش هــا منفــی مــی شــود بــاز هــم از آنجاییکــه می 
داننــد نتیجــه ایــن آزمایــش هــای خانگــی کوویــد-۱۹ 
قطعــی نیســت و مــی توانــد نتیجه منفــی کاذب داشــته 
باشــد بــاز هــم ایــن احتمــال انــدک آنهــا را آزار مــی دهد 

کــه شــاید بــه کرونــا مبتــا شــده باشــم. 
در واقــع از آنجاییکــه آلــرژی، ســرماخوردگی و کووید-۱۹ 
عائــم مشــترک زیــادی دارنــد، تمایز میــان این وضعیت 
هــا دشــوار اســت. »مانــی کارور«، مدیــر »بنیــاد آســم و 
ــی  ــی و گرفتگ ــزش بین ــد: آبری ــرژی آمریکا«می گوی آل
ــن  ــه ای ــا هم ــب ب ــه اغل ــی هســتند ک ــی از عائم بین
وضعیــت هــا همپوشــانی دارد. همچنیــن گلــودرد هــم 
در ســرماخوردگی و کوویــد-۱۹ رایــج اســت،می توانــد از 

عائــم آلــرژی نیــز باشــد.
بــا ایــن حــال اگرچــه ســرفه کــردن احتمــال ابتــا بــه 
ــا  ــد را افزایــش مــی دهــد ام ــا کووی ســرماخوردگی و ی
می توانــد بــه علــت تحریــک شــدن گلــو بــر اثــر آلــرژی 
نیــز باشــد. حتــی خســتگی، اگرچــه معمــوالً با ابتــا به 
کوویــد-۱۹ مرتبــط اســت امــا می توانــد بــر اثــر ابتــا به 
ســرماخوردگی و یــا آلــرژی نیــز باشــد بــه خصــوص اگر 
گرفتگــی بینــی موجــب بیــدار نگــه داشــته شــدن فــرد 

مبتــا در شــب شــده باشــد.
ــی از  ــد برخ ــی توان ــرماخوردگی م ــه س ــی ک و از آنجای
ــودرد و  ــرفه، گل ــد س ــد-۱۹، مانن ــف کووی ــم خفی عائ
آبریــزش بینــی را بــه همــراه داشــته باشــد، بهتریــن کار 
بــرای تشــخیص ابتــا بــه ســرماخوردگی و یــا کوویــد 
انجــام آزمایــش اســت. آزمایشــی بــرای تشــخیص ابتــا 
بــه ســرماخوردگی وجــود نــدارد، امــا می تــوان بــا انجــام 
آزمایــش PCR یــا آزمایــش ســریع کوویــد-۱۹، متوجــه 

شــوید کــه آیــا بــه کرونــا مبتــا شــده ایــد یــا خیــر.
دو ســال را بــا کوویــد-۱۹ زندگی کرده ایم، و کارشناســان 
اکنــون بــا عائــم منحصــر بــه فــرد ایــن ویــروس فراگیر 
آشــنا هســتند. از دســت دادن ناگهانــی حــس بویایــی یا 
چشــایی - بــه خصــوص اگــر آبریــزش یا گرفتگــی بینی 
نداریــد - یــک عامــت مشــخص ابتــا بــه کوویــد-۱۹ 
اســت. کوویــد همچنیــن اغلــب بــا تــب مــداوم همــراه 
اســت، در حالــی کــه عائــم آلــرژی هرگــز شــامل تــب 
ــورت  ــرماخوردگی در ص ــی از س ــب ناش ــود. ت نمی ش

تظاهــر، کوتــاه مــدت اســت.
ــه آســم  ــز مادامیکــه ب همچنیــن مشــکل تنفســی نی
مبتــا نباشــید، یکــی از عائــم منحصــر بــه فــرد ابتــا 
بــه کوویــد-۱۹ اســت. کارور مــی گویــد: »در افــراد مبتا 
بــه آســم، آلــرژی و ســرماخوردگی مــی توانــد باعــث بروز 
تنگــی نفــس شــود. کوویــد-۱۹ تنهــا بیمــاری اســت که 
بــه تنهایــی با تنگی نفــس مرتبط اســت. همچنیــن اگر 
حالتــون خــوب نیســت و مــی دانید کــه با فــرد مبتا به 
کوویــد-۱۹ در تمــاس بــوده ایــد، ایــن نیــز یک شــاخص 
بســیار خــوب اســت کــه چه عائــم داشــته باشــید و چه 
نداشــته باشــید، بهتر اســت بــرای آرامــش خاطر خــود و 

محافظــت از اطرافیانتــان آزمایــش کرونــا بدهید.
نتیجه

عامــت  بینــی  و  چشــم  خــارش  بنابرایــن 
مشــخصه آلــرژی فصلــی اســت، امــا بــه نــدرت بــا 
ســرماخوردگی یــا کوویــد-۱۹ دیــده مــی شــود.  از 
ــا چشــایی   ــی ی ــی حــس بویای دســت دادن ناگهان
ــد،  ــا گرفتگــی بینــی نداری ــژه اگــر آبریــزش ی به وی
از عائــم مشــخصه کوویــد-۱۹  اســت. کوویــد-۱۹ 
همچنیــن اغلــب بــا تــب مــداوم همــراه اســت، در 
حالــی کــه عائــم آلــرژی هرگــز شــامل تــب نمــی 
شــود. ســرماخوردگی اغلــب تــب کوتــاه مــدت دارد 
ــت تهــوع،  ــروز اســتفراغ، حال ــدرت باعــث ب ــه ن و ب
اســهال یــا ســردرد مــی شــود کــه از عائــم آشــکار 
ــا  ــن ب ــرماخوردگی همچنی ــت. س ــد-۱۹ اس کووی
خــارش کــه از عائم مشــخصه آلــرژی اســت، همراه 

نیســت.

سرما خورده ام، 
آلرژی دارم یا به 

کووید مبتال شده ام؟

فلسفه  نماز وسّر آفرینش 
چیست؟)7(
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شرایط قبولی عبادت : 
ــح و شایســته از  ــادی : عمــل صال ــد اعتق ــف ( در بع ال
کســی کــه مومــن باشــد موجــب حیــات طیبــه مــی 
شــود . » َمــن َعَمــَل صالِحــاً ِمــن َذَکــراً اَو اُنثــی وَ ُهــَو 
َنــُه َحیــاهً َطَیَبــه « ) نحــل ۹۷ ( هرکس  ُموِمــٌن َفلَُنحَییَّ
از زن ومــرد کــه عمــل صالــح انجــام دهــد در حالــی که 
مومــن باشــد بــه او زندگی پاکیــزه ای می بخشــیم . هر 
کــس کفــر ورزد و ایمــان را نپذیــرد اعمالــش تبــاه مــی 
شــود . » وَ َمــن یَکُفــر بِااِلیمــاِن َفَقــد حِبــَط َعَملـِـِه « ) 

مائــده ۵ ( 
ب ( در بعــد سیاســی ) والیــت ( :آنچه عمل را در مســیر  
صحیــح و خدایــی  قــرار مــی دهــد پیــروی از رهبــری 
آســمانی و شایســته اســت و در ســایه رهبــری و والیــت 
و پیــروی از او خــط صحیــح عبــادت کارســاز مــی گردد 
و در غیــر ایــن صــورت یــا بــی خاصیــت و بــی اثــر مــی 
شــود و یــا عبــادت هــم در راســتای اهــداف دشــمنان 

خــدا قــرار مــی گیــرد . 
امــام صــادق ) علیــه الســام ( مــی فرمایــد : » وَ َمــن لَم 
َّنــا لـَـم یَرَفــُع اهللُ لـَـه َعَمــاً ) کافــی ج ۱ ص ۴٣۰ (  یََتَول
هرکــس والیــت مــا را نپذیــرد و بــه رهبــری مــا گــردن 

ننهــد خــدا عملــی از او را بــاال نمــی بــرد . 
َّمــا یََتَقَبــلَّ الُمَتقِیــَن « ) مائده  ج ( در بعــد اخاقــی : » اِن
۲۷ ( فقــط خــدا از پرهیــزگاران را مــی پذیــرد . بندگــی 
خــدا بــا شــرط تقــوا و تــرک گنــاه قبــول مــی شــود و 
هــر عملــی کــه بــا تقــوا باشــد خــدا مــی پذیــرد . و هــر 
کــس کــه تقــوای الهــی را پیــش بگیــرد خداونــد بــه او 
قــوه تشــخیص حــق از باطــل را مــی دهــد . » اِن تََتُقــوا 

اهللَ یَجَعــل لَُکــم ُفرقانــاً « ) انفــال ۲۹ ( 
د ( در بعــد اقتصــادی و رســیدن بــه محرومــان : در قرآن 
ــاره موضــوع  ــات متعــددی درب ــات و روای ــث آی و احادی
نمــاز و زکات درکنــار هــم آمــده اســت و از امام رضــا ) ع 
( نقــل شــده اســت : » َمــن َصلَّــی وَ لـَـم یـُـَزِک لـَـم تََقَبل 
َصاتـُـُه « ) بحــار ج ۹٦ ص ۱۲ ( هــر کــس نمــاز بخواند 
و زکات ندهــد نمــازش قبــول نمــی شــود . » َفاَقِیُمــوا 
ــم « )  ــَو َموالُک ِــاهللِ ُه ــوا ب ــوهَ وَ آتُوالَزکــوهَ وَ اَعَتَصُم ل الصَّ
حــج ۷۸ ( پــس نمــاز بگذاریــد و زکات بدهیــد و به خدا 

توســل جوییــد اوســت مــوالی شــما . 
ذ ( در بعــد اجتماعــی ) خوشــرفتاری ( : اســاس جامعــه 
بــر اخــوت و صفــا و بــرادری میان مســلمانان اســت و هر 
چــه کــه ایــن روابــط را بهــم بزنــد و وحــدت را بشــکند 
و حرمــت افــراد را زیــر پــا بگــذارد چنــان ناپســند اســت 
کــه قبــول عبــادت را هــم با مشــکل مواجــه می ســازد . 
غیبــت و بهتــان باشــد یــا تفرقه انگیــزی ونمامی ، ســوء 
خلــق و بدرفتــاری باشــد یــا مــردم آزاری و قطــع رحم ، 
برعکــس صلــه رحــم ، حســن خلــق ، مــودت بــا مــردم 
و حســن نیــت بــا دیگــران موجــب رضــای خــدا و قبول 

ــت .  اعمال اس
رســول خــدا ) ص ( بــه ابــوذر فرمــود : از هجــران و قهــر 
کــردن بــا بــرادر دینــی خــود بپرهیــز چــرا کــه بــا ایــن 

تــرک رابطــه ، عمــل قبــول نمــی شــود . 
ــوق اعضــای آن :  ــت حق ــی و رعای ــد خانوادگ ر ( در بع
والدیــن و فرزنــدان نســبت به هــم حقوق متقابــل دارند 
و کســانی کــه ایــن حقــوق را رعایــت نکننــد خــدا نماز 
وکارهــای نیــک آنهــا را نمــی پذیــرد . بــه روایتــی از امام 
صــادق ) علیــه الســام ( درایــن مــورد توجــه فرماییــد : 
» َمــن نََظــَر اِلــی اَبَویــِه نََظــَر ... « ) کافــی ج ۲ ص ٣۴۹ ( 
فرزنــدی کــه از روی خشــم بــه والدیــن خــود نــگاه کند 
هرچنــد والدیــن در حــق او کوتاهی و ظلم کرده باشــند 

نمــازش قبول نیســت . 

شرایط قبولی عبادت : 
امــام صــادق ) ع ( نشــانه قبولــی عبــادت را ایــن چنیــن 
بیــان مــی کنــد : هر کــه مــی خواهد بدانــد آیــا نمازش 
پذیرفتــه شــده یــا نــه ، ببینــد آیــا نمــازش او را از گناه و 
زشــتی بازداشــته اســت . و بــه هــر مقــدار کــه نمــازش 
ــول شــده »  ــازش قب ــر شــود نم ــاه و منک ــع از گن مان
ــر ۹۹ (  ــن « ) حج ــَک الَیقِی ــی یَاتِی ــَک َحتَّ َّ ــد رَب وَاعُب
بندگــی و عبــادت پــروردگارت را بنمــای تــا آنــگاه کــه 

بــه یقیــن برســی . 
سیمای نماز در مکتب وحی :

 نمــاز بزرگتریــن عبــادت ومهمتریــن ســفارش همــه 
انبیاســت . لقمــان پســرش را بــه نمــاز ســفارش مــی 
کنــد » یــا بنــی اقــم الصلــوه « ) لقمــان ۱۷ ( ، حضــرت 
عیســی ) علیــه الســام ( در گهــواره مــی گویــد : خدایم 
مــرا بــه نمــاز و زکات توصیــه کــرده اســت . » اَو صانـِـی 
لــوه وَ الــزَّکاهِ ماُدمــُت َحیــاً « ) مریــم ٣۱ ( رســول  بِالصَّ
اکــرم ) ص ( مــی فرمایــد : نمــاز نــور چشــم مــن اســت 
لــوهَ ُقــرهَ َعینــی « ) بحــار ج ۷۷ ص ۷۷ ( خــدا بــه  » الصَّ
لــوهَ لِِذکــرِی « ) طــه  موســی مــی فرمایــد : . » اََقــَم الصَّ

۱۴ ( نمــاز را بــرای یــاد مــن بپــا دار . 

جدول شماره : 521
افقــی:۱ افقــی: پشــته بلنــد - مهــم ۲ افقــی: کارگاه وســیع تولیــد 
کاال - جامــه پشــمینه درویشــان ٣ افقــی: فرشــته مهــر و محبــت - 
جهــاد کننــده در راه خــدا ۴ افقــی: حــرف انتخــاب - ظــرف اســتوانه 
ای شــکل - پرحرفــی ۵ افقــی: یــک نیمــه از نخــود - از انــواع نــان - 
خشــکی و قــاره٦ افقــی: صمــغ صبــر زرد - رایــج در قدیم ۷ افقــی: باده 
- برتــر و برجســته - از شــهرهای اســتان تهــران ۸ افقــی: نــت پنجــم 
موســیقی - بــه رخ کشــیدن احســان - واحــد انــدازه گیــری ســطح ۹ 
افقــی: آســودگی و راحتــی - فضای سرپوشــیده در مدخل عمــارت ۱۰ 
افقــی: یــک چهــارم ســاعت - بلعیــدن ۱۱ افقــی: ســاده لــوح و هالــو - 

عاشــق و شــیدا
ــودی: ۱ عمــودی: کامــل کــردن - جنگجــو و رزمنــده۲ عمــودی:  عم
مبادلــه جنــس - کــوزه ٣ عمــودی: شــهر بــی قانــون - دانــه خوشــبو - از 
آرنــج تــا مــچ دســت ۴ عمــودی: حیــوان عســل دوســت - اســتاندارد قدیم ۵ 
عمــودی: مطلــع و آگاه - بهبــودی از بیمــاری ٦ عمودی: اشــاره بــه دور - خبر 
افشــاگرانه - تکیــه بــر پشــتی - چهــره ۷ عمــودی: واحــد ســنجش مقاومت 
الکتریکــی - باالبــر برقــی ۸ عمــودی: زره و لبــاس ویــژه جنگ - ســبزی غده 
ای ۹ عمــودی: مســیر گــردش ســیارات - صدای شکســتن چیــزی - درخت 
آزاد ۱۰ عمــودی: رهــا و آزاد - دل آگاه و هوشــیار ۱۱ عمــودی: سرنوشــت - 

مربــوط بــه هــر نفر
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معارفه مهندس حیدر آبادی به عنوان سرپرست جدید 
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر
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ارسار مناز 

ــی،  ــر، جوان ــی نظیرعم ــت های فرص
ســامتی، مدیریــت، کار و خدمــت 
گــذاری بــه مــردم اســت و خوشــا بــه 
حــال کســانی کــه از ایــن فرصــت هــا 

بــه بهتریــن نحــوه اســتفاده کننــد.
ــاد  ــش جه ــرد: نق ــان ک وی خاطرنش
کشــاورزی در امــرار معاش و معیشــت 
مــردم خیلــی زیاد اســت و شهرســتان 
ــتان  ــاورزی اس ــب کش ــیر قط بردس
اســت.وی افــزود: امیــد اســت بــا تغییر 
مدیریــت وبــا بهبود شــرایط، کســب و 
کار کشــاورزی و دامپــروری شهرســتان 

رونــق مطلوبــی پیــدا کنــد.

*

*

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان:

عواقب عدم جذب اسناد خزانه 
گریبان مدیران را می گیرد

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان کرمــان گفــت: 
ــی کــه امــکان  ــات مقــرر شــد دســتگاه هــای اجرای طبــق مکاتب
جــذب ندارنــد بــا شــرط تعهــد بــه جــذب بــه مــا اعــام کنــد و اگر 
دســتگاهی اعــام نکنــد بــه منزلــه جــذب تلقی مــی شــود و تعهد 
مدیــر اســت و عواقــب آن را بایــد مدیــر بپذیــرد و تا کنــون هیچ یک 
از دســتگاه هــای اجرایــی و شــهرداری هــا اعــام نکرده انــد که نمی 

تواننــد جــذب کنند.
جعفــر رودری در نهمیــن جلســه شــورای برنامــه ریــزی و توســعه 
ــتان ۹۸۹  ــارات اس ــت اعتب ــن وضعی ــت: آخری ــان گف ــتان کرم اس
میلیــارد تومــان ابــاغ هزینــه ای داریــم کــه ۸۸٦ میلیــارد تومــان 

ــص داده شــده اســت. ــادل ۹۰ درصــد آن تخصی مع
وی بــا بیــان اینکــه آنالیــزی از کســری ها صــورت و به تهران ارســال 
تــا تامیــن کســری انجام شــود، افــزود: تملــک دارایــی ســرمایه ای ۴ 
هــزار و ۲٦٦ میلیــارد تومــان ابــاغ شــده اســت هــزار و ۴۹٣ میلیارد 
تومــان معــادل ٣۵ درصــد تخصیــص داده شــده اســت و از ایــن هزار 
و ۴۹٣ میلیــارد تومــان حــدود هــزار ۱۸٣ میلیــارد تومــان آن اســناد 

خزانــه و مابقــی نقد اســت.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان کرمــان متوســط 
اعتبــارات اســناد خزانــه ای کــه بــه اســتان اختصــاص داده شــده را 
۲۸حــدود  درصــد دانســت ادامــه داد: در حــوزه اســتانی هــزار و ٣۵ 
میلیــارد تومــان اعتبــارات تخصیصی اســناد خزانه اســت کــه حدود 

۲۱ درصــد مــی شــود و مــا نســبت بــه زمــان عقــب هســتیم.
وی عنــوان کــرد: بــا مشــکل جــذب اعتبــارات در برخــی از دســتگاه 
هــا مواجــه شــدیم و طبــق مصوبــه جلســه قبــل مقــرر شــد کــه 
دســتگاه هایــی کــه تــا ۱۵ اســفند نتواننــد اعتبــارات خــود را جذب 

کننــد بایــد اعتبــار آنهــا جابجا شــود.

گرداننده مرکز غیرمجاز جراحی 
زیبایی در سیرجان دستگیر شد و این 

واحد غیرمجاز پلمب شد
معــاون درمــان دانشــکده علــوم پزشــکی 
ــز  ــک مرک ــده ی ــت: گردانن ســیرجان گف
ایــن  در  زیبایــی  جراحــی  غیرمجــاز 

ــد. ــتگیر ش ــتان دس شهرس
ــو  ــت و گ ــاهی در گف ــا جهانش غامرض
بــا خبرنــگار  ایرنــا افــزود: گرداننــده ایــن 
مرکــز زیبایــی غیرمجــاز در ســیرجان که 
یــک مــرد بــود بــا جابجایــی هــای مکــرر 
ایــن مرکــز بــه ارائه خدمــات زیبایــی و در 
برخــی مــوارد اعمــال جراحــی تهاجمــی 
در محیطــی غیربهداشــتی و غیراســتریل 
ــن  ــا چندی ــه ب ــی پرداخــت ک ــی م زیبای
مــورد شــکایت هــای مردمــی شناســایی، 
دســتگیر و مرکــز فعالیتــش نیــز پلمــب 

شــد.
وی همچنیــن از پلمــب یــک واحــد فعال 
غیرمجــاز زیبایــی دیگر در ســیرجان طی 
هفتــه جــاری خبــر داد و اظهــار داشــت: 
در ایــن واحــد نیــز خانمــی بدون داشــتن 
ــام  ــه انج ــی ب ــدرک تخصص ــوز و م مج
اعمــال جراحــی زیبایــی بانــوان مــی 
ــکایت  ــورد ش ــن م ــه چندی ــت ک پرداخ
ــه  ــه پوســت مراجع از آســیب رســاندن ب
ــا حکــم قضایــی  کننــدگان را داشــته و ب
واحــد فعالیــت ایــن واحــد غیرمجــاز 
آن  بــرای  قضایــی  پرونــده  و  پلمــب 

تشــکیل شــد.
 معــاون درمــان دانشــکده علــوم پزشــکی 
ــدای نیمــه  ــرد: از ابت ــد ک ســیرجان تاکی
ــز  ــار مرک ــون چه دوم ســال جــاری تاکن
ــیرجان  ــی در س ــات زیبای ــف خدم متخل
ــز در  ــر نی ــده دیگ پلمــب شــده و ۲ پرون

دســت بررســی اســت.

ــتان و  ــکاری دادس ــی از هم ــا قدردان وی ب
نیــروی انتظامی ســیرجان در برخورد ســریع 
و قاطــع بــا ایــن افــراد و مراکــز غیرمجــاز از 
مــردم بویــژه بانــوان خواســت در صــورت هر 
اقــدام جراحــی بــرای پوســت خــود از مجــاز 
بــودن و مــدرک معتبــر داشــتن متولــی آن 
مراکــز مطمئــن شــوند زیــرا درصــد باالیــی 
از آســیب هــای پوســتی ناشــی از جراحــی 
هــای غیرپزشــکی قابــل ترمیــم نخواهــد بود 
و همــواره  متولیــان مراکــز غیرمجاز پوســتی 
خســارات جبــران ناپذیــری را بــرای مراجعــه 

کننــدگان بــر جــا گذاشــته انــد.
ــرای انجــام  ــردم ب ــه داد: م جهانشــاهی ادام
هرگونــه عمــل جراحــی و درمــان با ســازمان 
نظــام پزشــکی و یــا دانشــکده علوم پزشــکی 
هماهنــگ شــوند و اطاعــات الزم از پزشــک 
ــار  ــا دچ ــد ت ــت کنن ــر را دریاف ــورد نظ م

خســارت هــای ناشــی از درمــان نشــوند.

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی سیرجان گفت:
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ــتانی  ــای باس ــه ه ــس از تپ ــل ابلی ت
ــیر  ــتان بردس ــع درشهرس ــران واق ای
تــل ابلیــس از تپه هــای باســتانی ایران 
و جاهــای دیدنی اســتان کرمان اســت 
کــه قدمــت آن بــه هــزاره پنج قبــل از 

میــاد می رســد.
ابلیــس در دشــت بردســیر  تــل 
در ۸۰ کیلومتــری جنــوب غربــی 
شــهر کرمــان واقــع گردیده اســت. 
ــک  ــه توســط ی ــن منطق ــاری ای حف
ــی  ــناس آمریکای ــتان ش ــت باس هیئ
ــا  بــه سرپرســتی جــوزف کلــدول و ب
همــکاری اداره باســتان شناســی ایران 
و در ســال ۱۹۶۴ آغــاز گردیــد. منشــأ 
ــتی  ــه درس ــه ب ــن تپ ــی ای ــام کنون ن
مشــخص نیســت اهالــی اطــراف 
ــد کــه روزگاری شــخص  ــده دارن عقی
بدســیرتی بــر ســر ایــن تپــه ســکنی 
ــا  داشته اســت. ایــن مســئله همــراه ب
ــل  ــه، دلی ــود تپ ــودن خ ــادی ب غیرع
شــهرت آن بــه تــل ابلیــس می باشــد. 
قدمــت تاریخــی تل ابلیــس به هــزاره 
پنــج قبــل از میــاد بــاز مــی گــردد. 
در ادوار گذشــته تپــه تــل ابلیــس مقر 
زندگــی یکــی از تمــدن هــای فــات 

ایــران بــوده اســت. 
شــهرک تــل ابلیــس بــه وســیله 
از کشــاورزان  ای  پیشــرفته  اقــوام 
اســتان کرمــان شــکل گرفتــه اســت. 
ــت  ــه دس ــار ب ــات و آث ــر اطاع اکث
آمــده از تــل ابلیــس بــه ســال هــای 
ــای  ــال ه ــم و س ــزاره پنج ــر ه آخ
نخســتین هزاره چهــارم قبــل از میاد 

ــد.  ــاص دارن اختص
ــام گــذاری ایــن شــهرک بــه  علــت ن
تــل ابلیــس بــه موجــب وجــود روایات 
گوناگــون مشــخص نمــی باشــد. بــه 
ــام  ــت ن ــات عل اســتناد از برخــی روای
گــذاری ایــن تپــه بــه تــل ابلیــس بــه 
وجــود ســرباره هــای متعــدد مســی 
اختصــاص دارد کــه بــه مــرور زمــان به 

رنــگ ســیاه مبــدل شــده انــد. 
ــام رنــگ ســیاه را نمــاد  در قدیــم االی
ابلیــس مــی دانســتند. لــذا بــه خاطــر 
ســیاه شــدن مــس هــای تپــه نــام آن 

را تــل ابلیــس انتخــاب کــرده انــد. 
عــده ای از اهالــی شهرســتان بردســیر 
بــر ایــن بــاور هســتند کــه بــه موجب 
وضعیــت غیــر عــادی و ترســناک تپه، 

عنــوان تــل ابلیــس را بــرای آن برگزیــده 
انــد. برخــی دیگــر نیــز معتقدند بــر روی 
تپــه فــردی بــد ذات زندگــی مــی کــرده 
اســت. بدیــن جهــت نــام تــل ابلیــس را 

بــرای تپــه انتخــاب کــرده انــد. 

تل ابلیس کجاست؟
تــل ابلیــس از جاهــای دیدنــی بردســیر  
و در ۸۰ کیلومتــری جنــوب غــرب شــهر 
کرمــان اســت. در فاصلــه ســه تــا پنــج 
کیلومتــری جنــوب غــرب تــل ابلیــس 
ــه دوران  ــق ب ــه متعل ــای پنجگان تپه ه

ــود. ــده می ش ــخ دی ــش از تاری پی
شهرســتان  کرمــان،  اســتان  آدرس: 
بردســیر، ســه کیلومتــری دشــتکار

بــرای  خورشــیدی  ســال ۱3۱۱  در 
نخســتین بــار تپه تــل ابلیس به وســیله 
» ســراورال شــتاین« مــورد بررســی واقــع 
شــد. در ایــن دوره قطــر پایــه هــای تپــه 
حــدود ۱۰۰ متــر و ارتفــاع آن بالــغ بر ۱۱ 

متــر بــرآورد شــد. 
بررســی  از  پــس  حــدود 3۱ ســال 
هــای شــتاین، مصــادف بــا ســال ۱3۴2 
شمســی، یــک هیئــت باســتان شــناس 
ــتان  ــکاری اداره باس ــا هم ــی ب آمریکای
ــوزف  ــارت ج ــه نظ ــران و ب ــی ای شناس
کلــدول در راســتای بازدیــد از تپــه تــل 
ــال  ــپس در س ــرد. س ــدام ک ــس اق ابلی
ــود. ــاز نم ــاری را آغ ــد حف ۱3۴5 فراین
طبــق کاوش هــای صــورت گرفتــه 
ســاکنین منطقــه تــل ابلیــس در خانــه 

ــد.  ــته ان ــکونت داش س
در منطقــه تــل ابلیــس مجموعــه ای از 
اتــاق هــا بــه انــدازه هــای گوناگــون بــه 
ــت.  ــده اس ــت ش ــتطیل یاف ــکل مس ش
اتــاق هــا حــول محــور یــک انبــار قــرار 
دارنــد. ایــن مجموعــه متشــکل از حیاط، 

کوچــه و راهــرو اســت. 
دیــوار هــای ســکونت گاه عمدتــا از 
ــد.  ــده بودن ــکیل ش ــام تش ــت خ خش
بخــش ســطحی دیــوار هــا بــه وســیله 
ــود و ضخامــت آن  گل پوشــیده شــده ب
هــا معــادل ۴۰ ســانتی متــر برآورد شــده 

ــت.   اس
در بخــش هــای جانبــی دیوار ها پشــتن 
ــه  ــم تعبی ــل منظ ــی در فواص ــد های بن
شــده اســت. همچنیــن قســمت زیریــن 
خشــت هــا در خصــوص اتصال مناســب، 
ــی  ــداری فرورفتگ ــت مق ــر انگش ــا اث ب

مشــهود اســت. 
ــیله  ــه وس ــا ب ــکونت گاه ه ــف س ک
ــر ســازی شــده اســت  ــه زی یــک الی
و بــا حصیــر پوشــش داده شــده 
اســت. احتمــال مــی رود ســقف هــای 
ســکونت گاه مقــداری شــیب دار بوده 
باشــند. در داخــل اتــاق آســیاب، 
عناصــر گلــی و مخــزن آســیاب وجود 
دارد. همچنیــن در عمــق ۱۰ ســانتی 
متــری کــف آتشــدان و اجــاق وجــود 

دارد. 
یــک ســرداب یــا اتــاق منفــرد یافــت 
شــده اســت کــه بــه اســتناد از برخــی 
باســتان شناســان، کارکــرد مذهبــی 
داشــته اســت. ســرداب دارای ســقف 
گنبــدی شــکل و گوشــه هایــی گــرد 
مــی باشــد. یکــی از ورودی هــای 
ســرداب بــه وســیله خشــت انســداد 
یافتــه اســت و در کــف آن یــک گلدان 
ــده  ــف ش ــرد کش ــک م ــکلت ی و اس

اســت.
وضعیــت اتاق نشــان دهنده آن اســت 
کــه اتــاق منفــرد عمدتــا در خصــوص 
دفــن اجســاد اهالــی مــورد اســتفاده 
ــرار مــی گرفتــه اســت و ســاکنین  ق
ــه  ــا ب ــه ه ــف خان ــس در ک ــل ابلی ت
دفــن اجســاد مــی پرداختــه انــد. بهتر 
اســت بدانیــد عمده فعالیت ســاکنین 
ــاورزی  ــداری و کش ــس دام ــل ابلی ت
ــن  ــی ای ــن اهال ــوده اســت. همچنی ب
منطقه بــا مردم بیــن النهریــن ارتباط 

تجــاری و فرهنگــی داشــته انــد. 
ــل  ــار مکشــوف ت ــی آث ــور کل ــه ط ب
ابلیس شــامل اشــیا ســفالی، ســنگی 

و اســتخوانی اســت. 
آثــار ســفالی تــل ابلیــس بــر اســاس 
ــد(  ــه جدی ــم ب ــگاری ) از قدی ــه ن الی

تل ابلیس از تپه های باستانی ایران واقع درشهرستان بردسیر 

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.
زن  کانون محبت و معلم رقت و عاطفه :

یکــی از ارکان اصلــی تعلیــم و تربیــت عاطفــه اســت کــه 
ایــن نیــروی متهیــج و  شــگفت انگیــز را خداونــد متعال 
در انســانها قــرار داده اســت و ایــن مهــم در زنــان بیشــتر 
ــا  ــا ایــن امــر مــی تــوان ب از مــردان اســت چــون کــه ب
ــات  ــث نج ــا باع ــع و بج ــه موق ــت وب ــری درس بکارگی
ــن  ــد از ای ــی توان ــد و زن م ــه ش ــک جامع ــانهای ی انس
موهبــت الهــی بــه فضایــل و کمــاالت اخاقــی دســت 
یابــد زیــرا کــه مــی تواند مبنــای ســایر کمــاالت وفضایل 
اخاقــی قــرار گیــرد و بــه عنــوان یــک معلــم نمونــه و 
ــه  ــا برخــورداری از رقــت قلــب و صفــا و مهــر و وفــا ب ب
درمــان دردمنــد ان جوامــع انســانی اقــدام نمایــد و ضمن 
تربیــت افــراد باعــث  پیونــد میــان افــراد جامعــه شــود 
و بــه آنهــا درس عاطفــه ، مهــر و محبــت بدهــد و ایــن 
ســرمایه الهــی را خداونــد بــه زن دادتــا پیــام آور عاطفــه 
باشــد و کانــون محبــت واقــع شــود و د رمقابلــش مــرد را 
کــه کانــون قهــر و غضب اســت قــرار داد بطوریکــه بتواند 
مهــر و محبــت زن او را تســخیر کند و مغلوب ســازد و به 
تســلط در آورد و زمانــی کــه قهــر و غضب تحــت رهبری 
محبــت و انــس قــرار گیــرد مطلــوب اســت ، بنابــر ایــن 
خداونــد ســبحان عالــم را بــر محوریــت محبــت افریــد و 
اداره مــی کنــد و بســیاری از آیــات قــرآن درس محبــت 
مــی دهــد . پیامبــر و اولیــای الهــی هــم درس محبــت و 
عاطفــه مــی دهنــد پروردگارزمانــی کــه حضرت موســی 
) علیــه الســام( کــه مامــور دعــوت فرعــون بــه آییــن 
یکتاپرســتی شــد بــه او فرمــود : ) قــوال لینــا( بــا زبــان 
لیــن و نــرم خویــی و عاطفــه و ارام صحبــت کــن شــاید 
فرعــون در برابــر آن ســخنان نغــز و شــیرین و بــا خیــر 
خواهــی تســلیم فرمــان الهــی شــود .پس مــی بینیم که 
عاطفــه تاثیــر مهمــی در پــرورش انســانها و جلــب قلوب 
افــراد دارد . پیامبــر گرانقــدر اســام ) صلــی اهلل علیــه و 
ــن  ــر دشــمنانش نفری ــه( هیچــگاه حاضــر نشــد ه ب آل
کنــد و همیشــه بــا آنهــا بــا مــدارا و زبانــی مایــم و خیــر 
خواهانــه و پــر از محبــت و صفــا و صمیمیت صحبت می 
فرمــود و همــواره خیرخــواه مــردم بــود .محبــت بیــش از 
انــدازه و عاقــه وافــر فاطمــه زهــرا )ســام اهلل علیهــا( بــه 
پــدر بزرگــوارش باعــث شــد کــه پیامبــر گرانقــدر او را اٌم 
ابیهــا خطــاب کنــد .در داســتان آن یهــودی کــه مکــرر 
حضــرت پیامبــر را اذیــت مــی کــرد و خاکروبــه بــر ســر 
مبارکــش مــی ریخــت وقتــی کــه پیامبــر از بیمــاری او 
مطلــع گردیــد بــه عیادتــش رفــت  ایــن عمــل کریمانــه 
پیامبــر باعــث مســلمان شــدن او شــد . بــا اینکــه افــراد 
خشــن و بــد رفتــاری مامــور آزار و اذیــت  امــام کاظــم 
) علیــه الســام (در زنــدان بودنــد . هیچــگاه دیــده نشــد 
کــه بــه آنها خشــم کنــد و یانفریــن نماید بلکه همیشــه 
از خداونــد متعــال خواســتار هدایــت آنهــا بــود و همــواره 
خشــمش را فــرو مــی بــرد و بــا مهــر و صفــا و محبــت با 
آنهــا رفتــار می نمــود تــا آنجائیکه هــر چنــد زندانبانهای 
تنــد خویــی را بــکار مــی گرفتند پــس از مدتی بــه فردی 
خــوش اخــاق و بــا محبــت تبدیل می شــد .پــس تاثیر 
عاطفــه در هدایــت انســانها و پــرورش آنها و جلوگیــری از 
انحــراف اخاقــی وصــف ناپذیــر اســت بنابرایــن زنــان که 
متعلــق بــه ایــن امانــت الهــی هســتند مــی تواننــد بــا 
بکارگیــری و اســتفاده بهینــه از آن باعث نجات انســانها و 
جوامــع گردند. محبوبیت زن :پیامبرگرانقدراســام )صلی 
اهلل علیــه و آلــه( مــی فرمایــد : ) مــن از دنیای شــما ســه 
چیــز را دوســت دارم ، زن ، بــوی خــوش ، نمــاز کــه نــور 
چشــم مــن اســت ( عــده ای از محققیــن ســر محبوبیت 
زن را از آن جهــت مــی داننــد کــه هــر مظهــری تجلــی 
نشــان دهنــده اوصــاف الهــی اســت و خداونــد را بهتــر 
نشــان مــی دهــد زن مظهــر تجلــی و خاقیــت اوســت 
و بیشــتر از مــرد مشــهود اســت .پیامبــر گــر امی اســام 
مــی فرمایــد: لــوال النســاء لعبــد اهلل حقــا حقــا )اگــر زنان 
نبودنــد خداونــد بــه حقیقــت و درســتی شــناخته نمــی 
شــد(منظور از محبوبیــت حــب الهــی اســت و از جهتــی 
مظهــر تجلــی حق اســت به همیــن دلیل مــی توانــد در 
مــرد تصــرف کنــد و او را مجــذوب خویش ســازد و محب 
خــود نمایــد .پــس محبــت و عاقــه ای کــه نســبت بــه 
همســر و فرزنــدان خــود نشــان مــی دهــد همــان حــب 
ذات احدیــت اســت و ایــن یــک خصیصــه ذاتــی اســت 
ــاف  ــورد الط ــان را م ــد ایش ــت خداون ــان  اس ــه در زن ک
خویــش قـــرارداده و مــورد عاقــه و حــب الهــی هســتند  
. گمــان نمــی بــرم کــه مــرد بتوانــد جــز بــا زیــاد کــردن 
عاقــه خــود بــه زنــان بــر مراتــب ایمــان خــود بیفزایــد ) 
امــام صــادق )علیــه الســام( ( هــر قــدر بــر ایمــان مــرد 

افــزوده شــود محبتــش بــه زنــان افزایــش مــی یابــد 

زیباتر از حورالعین)7(

 ب.افراط و تفریط در آموزش فرزندان
12.هنر گوش دادن

بــرای یــک زندگــی موفــق، امــر حیاتــی اســت کــه زن و 
مــرد بــه حرف هــای هم گــوش جــان بســپارند. در واقع 
بــا گــوش دادن بــه حــرف همدیگــر، اهمیت و ضــرورت 
طــرف مقابــل در زندگی را گوشــزد می نماید. متاســفانه 
غالبــا افــراد دوســت دارنــد متکلم وحــده باشــند و غافل 
از ایــن نکتــه هســتند کــه گــوش دادن همراه با ســکوت 
بــه عنــوان یــک هنــر و مهــارت تلقی مــی شــود. موالی 
متقیــان علــی )علیــه الســام ( مــی فــر ماینــد : » َعــوِّْد 
أُُذنـَـَک ُحْســَن ااِلْســِتَماِع وَ اَل تَْصــِغ إِلـَـی َمــا اَل یَزِیــُد فِي 
ــه شــنیدن  ــِتَماُعه« ؛ » گــوش خــود را ب ــَک اْس َصَاِح
عــادت بــده و بــه ســخنانی کــه بــر اصــاح و پاکــی تــو 

چیــزی نمــی افزایــد گــوش فــرا مــده «.
 13. پاسخ مثبت به خواسته های جنسی همسر

یکــی از نــکات مهــم در تحکیــم و ثبــات بنیان خانــواده 
بــر آورده شــدن صحیــح نیــاز جنســی زن و مــرد اســت. 
شــاید علــت پنهــان بســیاری از طاق هــا، خیانــت ها و 
اختافــات ریشــه در عــدم پاســخ درســت به ایــن غریزه 
اســت.امام علی )علیــه الســام( در کام حکیمانه ای می 
فرماینــد : » إَِذا رَأَی أََحُدُکــُم اْمــَرأَةً تُْعِجُبــُه َفلَْیــأِْت أَْهلـَـُه 
ــْیَطاِن إِلَی  َفــإِنَّ ِعْنــَد أَْهلـِـِه ِمْثَل َمــا رَأَی وَ اَل یَْجَعلَنَّ لِلشَّ
َقلِْبــِه َســِبیًا وَ لَْیْصــرِْف بََصــَرهُ َعْنَها«؛ » هــر گاه فردی از 
شــما زنــی )زیبــا( را دیــد کــه او را به شــگفتی وا داشــت 
، بــه نــزد همســر خــود بــرود ؛ چــرا کــه همســر او نیــز 
مثــل همیــن خصوصیــات را داراســت. پــس اجــازه نفوذ 
شــیطان را بــه قلــب خویــش ندهــد تا چشــم خــود را از 

آن زن بــر گردانــد «.
 14.عدم سوءظن و غیرت بی مورد نسبت به همسر

معمــوال چنانچــه هــر صفــت و رفتــار درســت به انــدازه 
و در جایــش مــورد اســتفاده قــرار نگیــرد؛ بــه صــورت 
معکــوس عمــل خواهد کــرد. یعنــی اصل غیرت کــه در 
نهــاد مــرد از ســوی پــروردگار متعــال به ودیعه گذاشــته 
شــده، صفتــی بریــن اســت امــا اگــر ایــن صفــت دچــار 
نوســان و افــراط و تفریــط شــود؛ می تواند ســبب بحران 
و اختــاف در خانــواده شــود. از این رو داشــتن ســوء ظن 
بیجــا نســبت بــه همســر در رفــت و آمدهــای فامیلی و 
فعالیــت هــای اجتماعــی باعــث خواهــد شــد تــا کانون 
گــرم خانــواده بــه دریاچــه یــخ تبدیــل گــردد. بنابرایــن 
ــت و  ــده و محّب ــال ش ــروع زن پایم ــای مش آزادی ه
صمیمیــت رخت بربســته و تلخکامی، شــکوه و اعتراض 
جایگزیــن خواهد شــد. حضــرت مــی فرماینــد : َ» إِیَّاَک 
وَ التََّغایُــَر فِــي َغْیــرِ َمْوِضــِع الَْغْیــَرةِ- َفــإِنَّ َذلـِـَک یَْدُعــو 
ــْقِم وَ لَِکــْن أَْحِکْم أَْمَرُهــنَّ «؛ »  ِحیَحــَة ِمْنُهنَّ إِلَی السُّ الصَّ
بپرهیــز کــه غیــرت نابجــا ، زن ســالم را بــه بیمــاری می 
کشــاند و پاکدامــن را به بدگمانی )و اندیشــه گنهکاری ( 

دربــاره آن محکــم کارکــن «.
 15.صبر و تحمل یکدیگر

ــا  ــوام ب ــی ت ــوازم داشــتن زندگ ــا و ل یکــی از بســتر ه
آرامــش و محّبــت، بــه کار گیــری صبر و تحمــل درطول 
زندگــی اســت. بنابرایــن بــا فهــم ایــن نکتــه کــه غیــر از 
حضــرات معصومین)علیهــم الســام( ا کثــر مــا انســانها 
دچــار لغــزش و خطا می شــویم، زمینــه را بــرای اغماض 
و چشــم پوشــی از لغــزش هــای احتمالــی فراهــم مــی 
نمایــد. همچنیــن زن و مــرد بــا همفکــری و ســنجیدن 
تمــام جوانب مســائل و مشکاتشــان از هــر گونه تکروی 
و خــود کامگــی و اســتبداد رای بایــد اجتنــاب نماینــد. 
ــی در  ــون حباب ــل همچ ــر و تحم ــدون صب ــی ب زندگ
هواســت و عامــل ورزیدگــی و پختگــی زن و مــرد در اثــر 
رعایــت ایــن مســئله اســت. امــام در فرمایشــی جمیــل 
ْبــُر أَْحَســُن خلــل ]ُحلـَـِل [ اْلِیَماِن  مــی فرماینــد : » الصَّ
وَ أَْشــَرُف َخَائـِـِق اْلِنَْســان«؛ » صبــر نیکوتریــن خصلت 

ایمــان و ارجمندتریــن خــوی انســان اســت «.
 16.هم پوشانی عیوب یکدیگر

انســان هــا بــرای محفــوظ مانــدن از ســردی و گرمی هوا 
نیــاز بــه لبــاس دارند. همچنیــن بــراي در امان مانــدن از 
آســیب هــاي روحــي و جســمي، زن و مــرد بــه همدیگر 
بــه عنــوان پوشــش و عایــق در برابر آســیب هــا نیازمند 
هســتند.آن امــام همــام مــی فرماینــد : » اْســُتْر َعــْورََة 
أَِخیــَک لَِمــا تَْعلَُمــُه فِیــک « ؛ » گنــاه و لغــزش بــرادرت 

را بپوشــان ،چــون آن را در خــودت نیــز ســراغ داری «.
ــواده  نتیجــه گیــري:    از دیــدگاه اســام بنیــان خان
ــر  ــه ب ــاالری و ن ــر زن س ــه ب ــاالري، ن ــرد س ــر م ــه ب ن
فرزندســاالري اســتوار اســت. بلکــه بــر محــور منطــق و 
اعتــدال و نیــز عدالــت در ســایه ســار ایثــار و صمیمیــت 
و محّبــت بنــا گردیــده اســت. معیــار و مــاک خانــواده 
ســالم منطبق بــودن با ارزشهاســت نــه مســائل زودگذر 
دنیایــی مثــل پــول و ثــروت و تجمــات. آنچه مــي تواند 
روشــني بخــش حقیقــي زندگــي هــا در عصــر کنونــي 
ــرار دادن زندگــي اهــل بیــت  ــروي و الگــو ق باشــد، پی
»علیهــم الســام« اســت. نســخه ي بــي بدیــل و نایــاب 
بــراي همــة اعصــار جهــت آرامــش و ســکینه زندگانــي، 
طــّي ســلوک معنــوي و ســاده زیســتي همــراه بــا عّفت 
و عــّزت و تبعیــت نمــودن از خانــوادة امــام متقیــان علي 

)علیــه الســام( اســت

خانواده در نهج البالغه
)بخش پایانی(

جایگاه زن دراسالم

طبقــه بنــدی شــده اســت و نام هــر الیه 
بــر اســاس مکان باســتانی بررســی شــده 
ــام گــذاری گردیــده اســت. در ظــروف  ن
هــای ســفالی منطقه تــل ابلیــس، نقش 
ــار مشــهود اســت.  ــی از م هــای مختلف
ســفال هــای نخــودی مکشــوف در تــل 
ابلیــس دارای قدمتــی بیــن هــزاره پنجم 
تــا چهــارم قبــل از میاد هســتند. اشــیا 
ســنگی تــل ابلیــس مشــمول انــواع ابزار 
هــای ســنگی نظیــر ســنگ ســاب تبــر 
ســنگی، پیکرک ســنگی، انواع ســاینده و 
کاســه می شــوند. عــاوه بــر ایــن، در تپه 
ابلیــس اشــیاهای فلــزی مســی و صدفی 
ــد. جالــب اســت بدانیــد  یافــت شــده ان
ــوص  ــس در خص ــل ابلی ــای ت ــوره ه ک
ذوب مــس مــورد اســتفاده قــرار داشــته 

انــد. 
ــه دســت آمــده  ــار ب ــن آث برجســته تری
توســط کاووشــگران و باســتان شناســان 
در تــل ابلیــس شــامل ظــروف ســفالی، 
مســی، فلــزات و ســنگ هــای متعلــق به 
ادوار گوناگــون اســت. جالب اســت بدانید 
باســتان شناســان بــا بررســی الیــه های 
تپــه تــل ابلیس بالــغ بــر ۸ دوره فرهنگی 

را کشــف کــرده انــد. 
شــواهد حاکــی از آن دارنــد کــه در هــزاره 
پنجــم قبــل از میــاد صنعت فلــز کاری 
در منطقــه تــل ابلیــس از رواج گســترده 

ای برخــوردار بــوده اســت. 
یکــی از ویژگــی هــای متمایــز تــل 
ابلیــس، فلــز کاری اســت. در ایــن منطقه 
ــش  ــش و افزای ــا کاه ــذاری ب روش فلزگ
ــت.  ــده اس ــرل ش ــرارت کنت ــه ح درج

در منطقــه تــل ابلیس قلوه ســنگ هایی 
بــزرگ مشــهود اســت. قلــوه ســنگ هــا 
حاکــی از تمــدن ابتدایــی مــردم منطقــه 

در دوران پارینــه ســنگی دارنــد.
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طبــق گــزارش دانشــمندان اروپایــی و آمریکایــی نــوع فرعــی »BA.۲« کــه متعلــق به ســویه اومیکرون 
اســت, در برخــی از کشــورهای اروپایــی و آمریــکا ثبت شــده اســت.

بــه گــزارش خربنــگار اجتامعــی خربگــزاری تســنیم, داده هــا نشــان می دهــد کــه نــوع فرعــی ســویه 
امیکــرون )BA.2( کــه »Stealth Omicron« نــام دارد, در متــام 50 ایالــت کشــور آمریــکا یافــت شــده 

اســت و هــزاران نفــر بــه آن مبتــا گشــته اند.
پایــگاه خــربی »newsweek« در ایــن بــاره نوشــت: تصــور می شــود کــه نــوع BA.2 از ســویه اومیکرون 

مرسی تــر از نــوع دیگــر بــه نــام BA.1 اســت.
در کشــورهای دامنــارک و آفریقــای جنوبــی، BA.2 نــوع غالــب از ســویه اومیکــرون اســت و در ســایر 

کشــورها نســبت آن همچنــان در حــال افزایــش اســت.
داده هــای »آژانــس امنیــت بهداشــتی« انگلیــس )HSA( نشــان می دهــد کــه از 25 فوریــه، 30.5 درصد 
از مــوارد توالــی شــده در کشــور انگلیــس را ایــن نــوع تشــکیل داده اســت؛ ایــن رقــم در مقایســه بــا 
داده هــای تــا 31 ژانویــه اســت، زمانــی که BA.2 تنهــا 4.1 درصد از موارد را در انگلیس تشــکیل مــی داد.

بــرآورد »مرکــز کنــرل و پیشــگیری از بیــامری« )CDC( در آمریکا از حضور BA.2 در کشــور بــرای دوره 
بیــن 13 فوریــه تــا 19 فوریــه نشــان می دهــد کــه 3.8 درصــد از مــوارد شناســایی شــده در آن دوره را 

تشــکیل می دهــد.
بــا گســرش BA.2 دانشــمندان بــرای یافــن اطاعــات بیشــر در مــورد آن کار کرده انــد. داده هــای جدید 
رسنخ هایــی را نشــان داده  کــه آیــا ایــن نــوع فرعــی بیشــر از BA.1 افــراد را در بیامرســتان بســری 

می کنــد یــا اینکــه توانایــی مقاومــت بیشــری در برابــر واکســن ها دارد.
داده هــای ژاپــن در اوایــل ایــن مــاه خربســاز شــده بــود، زیــرا نشــان مــی داد کــه BA.2 می توانــد بــر 
َهِمســرهای آلــوده، بیــامری شــدیدتری ایجــاد کنــد. بــا ایــن حال، کارشناســان گفتنــد کــه آزمایش های 

حیوانــی همیشــه بــه انســان مربــوط منی شــود.
 1.BA 2 توانایــی آن در عفونــت مجــدد افرادی اســت که قباً به نــوع.BA یکــی از ویژگی هــای کلیــدی
مبتــا شــده بودنــد. هفته گذشــته، مطالعه ای منترش شــد کــه ده ها مــورد در کشــور دامنــارک را گزارش 
داده کــه در آن افــراد پــس از داشــن نــوع BA.1 بــه نــوع BA.2 مبتــا شــده بودنــد؛ بــه ایــن معنــی که 

دو بــار در عــرض چنــد مــاه یا بیشــر به ســویه اومیکــرون مبتا شــده بودند.
هنــوز بــه طــور قطعــی هیچ ســندی مبنی بــر خطرناک تر بــودن این نــوع فرعی گزارش نشــده اســت 

و دانشــمندان در حال پیدا کردن شــواهد مطمئنی هستند.

»جهاد تبیین« ، بیان توانمندی ها و ظرفیت ها ودستاوردها
ادامــه ســرمقاله... مقــام معظــم رهبــری در 
دهــه ۶۰ بحــث تهاجــم فرهنگــی و در دهــه ۷۰ 
جنــگ نــرم و امثالهــم را مطرح کردند و مســئوالن 
و حوزویــان را متوجــه ایــن مســائل کردنــد، و رهبر 
معظــم انقــاب فقیهــی هســتند کــه بــه معنــای 
واقعــی، حرکــت و فعالیت هــای دشــمن را رصــد 
می کننــد و هشــدارهایی مطــرح مــی ســازند.لذا 
مــی تــوان گفــت با همــه تــاش و همــت اصحاب 
رســانه و گوینــدگان و اهــل تریبــون و دارنــدگان 
ــی از  ــوز برخ ــی هن ــکار عموم ــر اف ــر ب ــزار موث اب
حقایــق و واقعیــت هــا آنگونــه کــه بایــد تبییــن و 
تشــریح نمــی شــود. البتــه وضعیــت اقتصــادی و 
بلیــه کرونــا کشــور را در وضعیــت دشــواری قــرار 

ــان و  ــه بدخواه ــرای اینک ــدان را ب ــت و می داده اس
دشــمنان انقــاب اســامی با بزرگنمایی مشــکات 
و کتمــان دســتاورد ها در مســیر بــی اعتمادســازی 
بــاز کــرده اســت. امــا تشــریح حداکثــرِی حقایــق 
و واقعیــت هــای نادیــده گرفتــه شــده یــا کوچــک 
نمایــی شــده و مســیر رو بــه جلــوی امیــد بخشــی 
ــانه و  ــاب، رس ــام و انق ــن نظ ــده روش ــا و آین ه
صاحبــان تاثیــر بــر افــکار عمومــی را در ایــن عرصه 
در عمــل بــه مســئولیت خــود کمــک خواهــد کرد. 
توانمنــدی هــا و ظرفیــت هــا و قابلیــت هایــی کــه 
نیــاز بــه تبییــن دارنــد کــه بــه بعضــی از مصادیــق 

مقــام معظــم رهبــری هــم اشــاره نمودنــد 
عبارتند از :- پیشــرفت های هســته ای2- پیشــرفت 

ــه  ــرفت درزمین ــادی3- پیش ــلّول های بنی ــه س درزمین
نانــو۴- پیشــرفت درزمینــه هوافضــا

5- اقتــدار دفاعــی و موشــکی۶- گســترش جامعــه 
دانشــگاهی۷- پیشــرفت در سدســازی و نیروگاه سازی۸- 

ســاخت هــای صنعتــی
۹- ســازه هــای ســاختمانی، عمــران و مهندســی هــای 

ــا ــا و هواپیما ه ــون۱۰- طراحــی ماشــین ه گوناگ
ــای  ــت ه ــدار و قابلی ــای اقت ــوه ه ــا و جل ــه نماد ه البت
اقتصــادی و سیاســی و فرهنگــی ایــران اســامی بــه ایــن 
امــور محــدود نیســت. اما مســلما تبییــن دقیــق مصادیق 
و جزییــات همیــن دســتاورد ها هــم در مســیر پویایــی و 
مقاومــت ملــت در برابــر تندبــاد دشــمنی هــا و خصومــت 

هــای نظــام ســلطه موثراســت.

بدینوســیله بــه اطــالع می رســاند به موجــب مدارک تســلیمی از 
ســوی انجمــن مذکــور اســامی و ســمت هــر یــک از اعضــا اصلی 
و علــی البــدل هیــات مدیــره کــه از تاريــخ 1400/12/8 به مدت 
ســه ســال و بازرســان بــه مــدت دو ســال انتخــاب شــده انــد بــه 

رشح ذیــل می باشــد.
1_ مسلم خداترس رئیس هیات مدیره

2_ امراله نوروزپور نائب رئیس هیات مدیره
3_ اصغر خرسوی مشیزی خزانه دار

4_ رضا خرسوی دبیر
5_ امین حسینی عضو اصلی

6_ علی ساالری علی البدل هیات مدیره
7_ مهدی گرکانی علی البدل هیات مدیره

بازرسان
1_ حجت عباس زاده بازرس اصلی

2_ رضا ساالری بازرس اصلی
3_ احمد جهانشاهی بازرس علی البدل

ضمنــا مطابــق مــاده 122 اساســنامه، کلیــه اســناد و اوراق مالــی 
و بهــادار بــا امضــای مشــرک رئیــس هیــات مدیــره و خزانــه دار 

ممهــور بــه مهــر انجمــن معتــر خواهــد بــود.
حبیب اله کریم زاده

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتامعی شهرستان بردسیر

نتیجه  انتخابات مسئوالن انجمن صنفی کارگری 
رانندگان حمل و نقل جاده ای مسافر شهرستان بردسیر

شیوع نوع دیگری از سویه اومیکرون در برخی کشورها
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آدم است و ویژگی های متفاوتش
خصلت های خوبی که خدا به او هدیه داده

و شرارت ها و بدی هایی که خودش در وجودش ایجاد 
کرده..

آدمیزاد است و انتخاب هایش آزاد است که با روزهای 
عمرش هر کاری می خواهد انجام دهد

بسوزاند و بر باد دهد یا بسازد و آباد کند!
یکی می رود دنبال شهرت و شهوت ، یکی می شود حاج 

قاسم، می دود دنبال کار خدا و می شود سردار دلها!
به قول شهید آوینی : نقش و حضور و اثر تاریخی خودش 

را می شناسد!
همین هم می شود که تاریخ ساز می شود

و نامش برای همیشه در تاریخ دوست و دشمن باقی می 
ماند

برای دوستان الگویی مقاوم و مجاهد و مؤمن برای دشمنان، 
سد و مانع و البته سرداری که کارشان را منکوب می کرد!

حاج قاسم خودش راه خدا را انتخاب کرد،
و پاداشش شد هدایتی که هم زنده کننده دیگران بود

و هم از بین برنده ظلمی که حق دیگران را پایمال می کرد.
این که همه او را در اوج می دیدند و با وجود او رابطه ای 

محبتی داشتند
به این دلیل بود که او خودش را زیر نور اهل بیت علیهم 

السالم قرار داده بود.
حاجی وجودش پرتویی از نور والیت و محبت امام بود و 

کارهایش حسنه و اثرگذار!
همین ذوب شدن او در والیت خدا و اهل بیت علیهم 
السالم بود، که توان و اذن و توفیق و سعادت کارهای بزرگ 

را به او داده بود.
امنیت خیال مظلومان را کسی می تواند تامین کند که از 

خودش گذشته باشد
و خدا او را یاری می کند برای عمل به دستورات کتابش، 

قرآن!  مجاهدت نه امر اشتیاقی است و نه کاری ساده!
مجاهدان می توانند کار انجام دهند، چون از خودشان 
گذشته اند،  ذهن و روحشان درگیر خودشان نیست و 

همین آن ها را محبوب می کند
هر جای عالم که باشند یا نباشند و تنها نام و مرام آن ها 

پخش شده باشد!
آن ها در هر حال، در سختی و راحتی، خدا را می ستایند،
روزه دارند و از نماز خود محافظت می کنند، با دوستان 
جان فدایند،   و مقابل دشمن محکم و قاطع، بدون ترس 
مقابل مستکبرین می ایستند، و تنها به خداوند، تکیه می 

کنند و همین دل و روحشان را شجاع و استوار می کند
جان و مال و آبرو را با خدا معامله می کنند

و استقامتشان در سختی هاست که آن ها را محبوب می 
کند در آسمان و زمین  و وعده الهی برایشان محقق می 

شود، مالئکه بر آنان نازل می شوند...
حاج قاسم این گونه بود که حاضر بودیم تمام زندگیمان را 

فدایش کنیم اما او بماند
پیش مرگش شویم تا سایه حضورش گرمی زندگی و 

امنیت جان و لبخند لب های مظلومان باشد
جمعه ای از آن توقع ظهور داشتیم، برای ما شد داغی که 

دل تنگی غربت موالیمان را سنگین تر کرد،
هر چند که به قول امام بکشید ما را ملت ما بیدارتر می شود 
و حاج قاسم با حضورش در سراسر بالد اسالمی مظلوم، 

گسترده ملت ایران را جهانی کرده بود.
همین هم شد که با شهادتش بیداری جهانی در دل ها 
افتاد حضوری که در سایه امر خدا باشد و بر پایه محبت 
امام، برکت دفاع از حریم حرم می شود و حاج قاسم 
جمهوری اسالمی ایران را، حرم می دانست و خودش را 
فدایي ولی فقیهی که به امر او زندگی راحت را کنار گذاشته 

و سربازی می کرد.
بارها می گفت که جانم فدای سید علی خامنه ای،

و بارها تأکید می کرد که همه برای یاری او کاری کنند،که 
او تنهایی مظلوم است و دشمن فریبکار زیاد!

و خدایا! به ملت ایران توفیق یاری حجت ابن الحسن را 
عنایت کن، تا در سایه والیت مقابل دسیسه مشرکین 
و مستکبرین بایستد،  و پرچم ایران را با عزت به دست 

صاحبش بسپارد!

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس ، آیــت اهلل 
ســیدابراهیم رئیســی در مراســم واگذاری 
۸۷۰۰ واحــد مســکونی بــه مددجویــان و 
بهره بــرداری از پنل هــای خورشــیدی 
ــه  ــه ب ــتان ک ــی کردس ــتای مالعل روس
صــورت ویدیوکنفرانــس همزمــان بــا 
سراســر کشــور برگــزار شــد، اظهــار کــرد: 
کمیتــه امــداد از جملــه نهادهایــی اســت 
کــه بیشــترین اعتمــاد را نظــام مقــدس 
اســالمی و رهبــر معظــم انقــالب و عموم 
مــردم بــه آن دارنــد و ایــن اعتمــاد مــردم 
پشــتوانه بســیار بزرگــی بــرای ایــن نهــاد 

اســت.
ــه  ــم هم ــرد: علی رغ ــان ک وی خاطرنش
فــراز و فرودهایــی کــه ایــن نهــاد در 
طــول ســال های مختلــف از اول تاســیس 
تاکنــون داشــته نــه تنهــا از اعتمــاد مردم 
ــه روز  ــه آن کاســته نشــده بلکــه روز ب ب
بــر آن افــزوده شــده و بایــد ایــن اعتمــاد 

حفــظ شــود.
وی افــزود: هــم رهبــر معظم انقــالب، هم 
دولــت و هم عمــوم مردم به کمیتــه امداد 
اعتمــاد دارنــد چــرا کــه ایــن مجموعه به 
عنــوان یــک مجموعه قابل اعتمــاد و قابل 
اتــکا بــرای عمــوم مــردم بایــد اجــر نهاده 
شــود و در راســتای فعالیت هرچه بیشــتر 
ــا  ــوآوری منش ــد و ن ــای جدی ــا ایده ه ب
خدمــات تاثیرگــذار بیشــتری در مســیر 
رفــع فقــر و محرومیــت در کشــور باشــد.

رئیــس جمهــور تصریــح کــرد:  جــدای از 
نهادهــای انقالبــی، خیریه هــای دیگــری 
هــم در مســیر ریشــه کن کــردن فقــر در 

کشــور فعالیــت دارنــد.
ــد  ــادی بای ــی و اقتص ــات اجتماع نظام

ــود ــا ش ــل بن ــر عق ــی ب مبتن

رئیــس جمهــور افــزود: جامعــه اســالمی 
را نمی شــود بــر جــود مبتنــی کــرد بایــد 
بــر عــدل اســتوار ســاخت چــون نظامات 
اجتماعــی و اقتصــادی بایــد مبتنــی بــر 
عقــل بنــا شــود چــرا که اگــر هــر چیزی 
ــرار گیــرد، دیگــر  در ســر جــای خــود ق

شــاهد فقــری نخواهیــم دیــد.
وی اضافــه کــرد: فقــر پدیــده  و محصــول 
بی عدالتی هــای اقتصــادی و محصــول 
ــر  ــی اســت و اگ ــای اجتماع بی عدالتی ه
ــرار گیــرد و  هــر چیــز در جــای خــود ق
توزیــع ظرفیت هــا عادالنــه صورت باشــد 
دیگــر شــاهد فقــر در جامعــه نخواهیــم 

بــود.
آیــت اهلل رئیســی عنوان کــرد: اینکــه باید 
تصمیمــات اقتصــادی در کشــور مبتنــی 
بــر نظــام عادالنــه، تولیــد و توزیــع باشــد 
تردیــدی نیســت و ایــن کار بایــد حتمــا 

انجــام شــود.
رئیــس جمهور افــزود: مــا در دولــت بنای 
بودجــه ۱۴۰۱ را بــر عدالــت گذاشــته ایم 
بــه ایــن صــورت کــه آیــا آمایــش 
ســرزمینی در همــه نقــاط متناســب بــا 
ــه؟  ــا ن هــم رشــد پیــدا کــرده اســت ی

وی بــا بیــان اینکــه ممکــن اســت کســی 
در مــورد آمایش ســرزمینی حرف داشــته 
باشــد و اشــکاالتی بــه آن بگیــرد، گفــت: 
بــه صــورت نســبی وقتــی نــگاه می کنیم 
می بینیــم توازنــی در توســعه وجــود 
نــدارد لــذا بایــد اجــرای عدالــت در عمــل 
ــاق  ــف اتف ــای مختل ــه حوزه ه نســبت ب
بیفتنــد اینهــا همــه کارهای زیرســاختی 
و زیربنایــی اســت کــه بتوانیــم در جهــت 
رفــع فقــر و محرومیــت تاثیرگذار باشــیم.
رئیــس جمهــور اضافــه کــرد: همــه مــا 

بایــد در اجــرای عدالــت اقتصــادی تــالش 
کنیــم تا شــاهد کاهش فقــر و محرومیت 
در جامعــه باشــیم ایــن کار مبنایی اســت.
وی در ادامــه بــه ارتبــاط احســان و 
نیکــوکاری و توجــه به فقــرا و نیازمندان با 
کار اقتصــادی گریــزی زد و بــا بیــان اینکه 
ایــن مهــم تقــدم رتبــی دارد، گفــت: همه 
مــا نســبت بــه نیازمنــدان وظیفــه داریــم 
ضمــن توســعه اقتصــادی و تــالش در این 
زمینــه نبایــد یک لحظــه از وضعیــت فقرا 

غافــل شــویم.
اولویــت ریشــه کن کــردن فقــر مطلــق در 

ر  کشو
ــت  ــر اولوی ــد ب ــا تاکی ــور ب ــس جمه رئی
ریشــه کن کــردن فقــر مطلــق در کشــور، 
گفــت: بــه هیــچ وجــه نمی توانــم بپذیــرم 
بــه عنــوان یــک مســئول افــرادی در ایــن 
ــی  ــه زندگ ــات اولی ــرای امکان ــور ب کش
مشــکل دارنــد، ایــن قابــل قبول نیســت و 
تحقــق پاســخگویی بــه این بخــش نیازها 

ریشه کنی فقر مطلق اولویت دولت است/ بنای بودجه ۱۴۰۱ بر عدالت است

ــد. ــر می آی ــی ب ــتگاه های متول ــده دس از عه
وی تصریــح کرد: از کمیتــه امداد، ســتاد اجرایی، 
خیریه هــا و وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــر  ــردن فق ــه کن ک ــئله ریش ــم مس می خواهی
مطلــق به عنــوان یــک اولویــت در کشــور مطرح 
ــه  ــوان هفت ــه عن ــه ب ــه ک ــن هفت شــود و در ای
نیکــوکاری اســت بتوانیــم مســئله فقر مطلــق را 

ــم. ریشــه کن کنی
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه دولــت امکانــات 
کافــی بــرای ریشــه کــن کــردن فقــر مطلــق را 
دارد و بــا یــک کار جهــادی و یــک برنامه ریــزی 
مناســب می توانیــم بــه نتیجه برســیم، گفــت: از 
اســتانداران انتظــار داریــم نســبت بــه ریشــه کن 
کــردن فقــر مطلــق از تمــام ظرفیت ها اســتفاده 
و اجــازه ندهنــد ایــن موضــوع بــه ســال ۱۴۰۱ 
ــن  ــه ک ــئله ریش ــرد:  مس ــه ک ــد.وی اضاف برس
کــردن فقــر مطلــق وظیفه همــه مســئوالن بوده 
ــن  ــود را در ای ــزم خ ــروز ع ــن ام ــد از همی و بای
راســتا جــزم و بــا برنامــه ریــزی مناســب و اجــرا 

گام هــای اساســی برداریــم.

چه چیزهایی باعث میشود کودک بی ادب بار بیاید؟
ــه  ــالهای اولی ــتند. س ــوش هس ــیار باه ــودکان بس ک
زندگــی کــودک بــرای او بســیار مهــم و حائــز اهمیــت 
اســت. به گفتــه برخی روانشناســان شــخصیت کودک 
از دو ســالگی شــروع بــه شــکل گرفتــن می کنــد و تــا 
۵ ســالگی تکمیــل مــی شــود. هیــچ پــدر و مــادری 
دوســت ندارنــد کــه کودکــی بــی ادبی داشــته باشــند و 
نهایــت تــالش خــود را بــرای درســت و بــا ادب پــرورش 

دادن کــودک میکننــد.
ــن و  ــودک والدی ــک ک ــی ی ــه زندگ ــالهای اولی در س
ــی  ــت م ــه از او مراقب ــانی ک ــودک ) کس ــان ک اطرافی
کننــد( نقــش مهمــی در زندگــی او دارنــد. آنــان مــی 
تواننــد بهترین معلمــان و آمــوزگاران در دوران حیاتی و 
مهــم کــودک باشــند و یــا بالعکس. مــی توانــد بدترین 
معلمــان و آمــوزگاران باشــند. البتــه کــه هیــچ پــدر و 
مــادری نمی خواهنــد معلمــی بــد بــرای کــودک خــود 
باشــند. امــا گاهــی بــا انجــام دادن کارهــای نــه چندان 
مهــم از نظــر خــود ، باعث تأثیرگــذاری بــدی در کودک 
مــی  شــوند.کودکان تقلیــد کننــده ی رفتــاری خوبــی 
ــه از کــودک  ــن و کســانی ک ــن والدی هســتند، بنابرای
ــار،  ــد همیشــه مواظــب رفت ــد بای ــی  کنن ــت م مراقب
حــرکات و طــرز صحبــت کــردن خــود باشــند. اگــر 
والدیــن بــه کــودک رفتــار مناســبی را بــا بیــان آموزش 
دهنــد ولــی در عمل خــود بــه آن توجه نکننــد نباید از 

کــودک نیــز توقــع انجــام و عملکــردن داشــت.
زیــرا بــا تقلیــد از والدیــن بــه انجــام دادن کارهــا مــی 
پــردازد. حــال مــا اینجــا بــر ایــن شــدیم تــا چنــد مورد 
از رفتارهــای اشــتباه والدیــن کــه موجــب بــی ادب بــار 
آمــدن کــودکان مــی شــود را بــه شــما توضیــح دهیــم 

تــا در آینــده کودکانــی بــا ادب پــرورش دهیــد.
عواملی که در بی ادبی کودک مؤثرند

مقایســه کــردن فرزنــدان با یکدیگر عمالً کار اشــتباهی 
اســت. کــی از کارهــای اشــتباه والدیــن مقایســه کردن 
فرزنــدان بــا یکدیگــر اســت. کــودکان بــا یکدیگــر فرق 
دارنــد حتــی اگــر خواهــر و بــرادر باشــند و شــبیه هــم 
رفتــار کــردن آنهــا توقعــی بیش نیســت کــه والدیــن از 
آنهــا دارنــد. مقایســه کــردن فرزنــدان بــا یکدیگــر مــی 
توانــد اثــرات بــدی تــا ســالیان ســال بــر ذهــن و روان 
ــی   ــودکان نشــان م ــه ک ــن ب ــا بگذارد.عمــالً والدی آنه
دهنــد کــه بیــن فرزنــدان تفــاوت قائــل مــی  شــوند و 
ایــن امــر باعث شــکل گرفتــن رقابت ناســالم بیــن آنها 
می شــود و حتــی ممکــن اســت تــا چندیــن ســال بعد 
هــم ادامــه داشــته باشــد. اکثر خانــواده هــا فرزنــد اول را 
بــه عنــوان الگــوی مــؤدب بــودن و باهــوش بــودن برای 

دیگــر فرزنــدان قــرار مــی  دهنــد.
بایــد گفــت ایــن کار کامالً اشــتباه اســت زیرا کــودکان 
بــا یکدیگــر برابر نیســتند و هرکــس اســتعداد و مهارت 
خــاص خــودش را دارد. والدیــن بایــد بــه مهارت هــای 
کــودکان توجــه کننــد و بــرای داشــتن آنهــا کــودک 
را مــورد تشــویق و تحســین قــرار دهنــد. پــس هرگــز 

فرزنــدان را نبایــد بــا یکدیگــر مقایســه کــرد.
ناخواسته آموزش دروغ گفتن به کودکان

ــودن کــودک را   والدیــن آمــوزش صــادق و راســتگو ب
ــه  ــد و او را تشــویق ب ــاد میدهن ــه او ی ــدت ب در دراز م
راســتگویی مــی کننــد. امــا بــا انجــام کاری اشــتباه بــه 
یــک لحظــه تمام آمــوزش این مــدت را از ذهــن کودک 
پــاک مــی کننــد. بــه عنــوان مثــال: تلفــن زنــگ مــی 
خــورد و پــدر بــه کــودک اجــازه مــی دهــد کــه جــواب 
تلفــن را بدهــد و بــه کــودک مــی  گویــد: اگــر کســی با 
مــن کار داشــت بگــو خانه نیســتم.با همیــن یک جمله 
همــه آمــوزش هــا بــه یــک بــاره هیــچ مــی شــود. در 
ایــن مــوارد بایــد بــه کــودک گفتــه شــود حقیقــت را 
بگــو. مثــالً پــدرم در حــال حاضــر نمــی توانــد بــا شــما 
صحبــت کنــد و در اســرع وقــت با شــما تمــاس خواهد 
ــه  گرفــت. پــس نتیجــه مــی گیریــم هرگــز نبایــد ب
کــودک دروغ گفتــن بــه خاطــر والدیــن را آمــوزش داد.

ــر  ــه خاط ــودک ب ــه ک ــاه دادن ب ــاس گن احس
ــواده ــودش در خان وج

والدیــن خیلــی باید ســنگدل باشــند که با گفتــن) اگر 
نبــودی بهتــر بــود، زندگــی راحــت و آســانی داشــتیم( 
باعــث احســاس گنــاه کــودک بــه خاطــر وجــودش در 
خانــواده شــود. پدر و مادر کســانی هســتند کــه کودک 
را بــه دنیــا می آورنــد پــس بایــد تمــام مســئولیت های 

کــودک را بپذیرنــد و بهتریــن والدیــن برای او باشــند.
کــودک حــق انتخابــی بــرای بــه دنیا آمــدن نــدارد پس 
نبایــد بــه خاطــر وجــودش در خانــواده بــه او احســاس 
گنــاه داد. بــا بــه دنیــا آمــدن هــر فرزند زندگی ســخت 
تــر مــی شــود امــا مســئول ایــن دشــواری ها کــودکان 
نیســتند.والدین در مواقعــی کــه مــی داننــد بــا حــرف 
زدن باعــث احســاس گنــاه کــودک مــی شــوند بایــد 
ســکوت کننــد و بــه کــودکان بگوینــد: نیــاز دارم کمی 
ــا باعــث ناراحتــی  ــا اســتراحت کنــم ت تنهــا باشــم ی
کــودکان نشــوند و آنهــا خــود را منبــع تمــام ســختی 
هــا و مشــکالت ندانند. پــس نباید اجــازه داد کــودک از 

وجــودش احســاس گنــاه کنــد.

چه چیزهایی باعث میشود 
کودک بی ادب بار بیاید؟)1(

کودک ونوجوان

مکتب حاج قاسم 
درس اول 

رسدار معروفی فرمانده سپاه استان کرمان

سپاه ۱۷۰۰ پروژه عمرانی و محرومیت زدایی در استان کرمان به بهره برداری رساند
فرمانــده ســپاه اســتان کرمــان از افتتــاح هــزار و 
۷۴۶پــروژه عمرانــی و محرومیت زدایــی با اعتبار 
بیــش از ۷۹میلیــارد تومــان از ابتــدای امســال در 

اســتان خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگزاری تســنیم از کرمان، ســردار 
حســین معروفــی در نشســت خبری بــا اصحاب 
ــک فرارســیدن  ــا تبری ــان ب رســانه اســتان کرم
ــین )ع( و روز  ــام حس ــالد ام ــعبان می ــوم ش س
ــت روز  ــرای بزرگداش ــت: ب ــار داش ــدار اظه پاس
ــژه ای  ــان برنامه هــای وی پاســدار در اســتان کرم
ــا  ــه بیعــت ب ــژه برنام ــده شــده و وی ــدارک دی ت
ــان و در جــوار  ــزار شــهدای کرم ــده در گل فرمان
مرقــد مطهــر شــهید ســپهبد قاســم ســلیمانی 

ــود. ــزار می ش برگ
وی بــا بیــان اینکــه بعثــت نبــی مکــرم اســالم 
ــه  ــود ک ــری ب ــخ بش ــداد تاری ــن روی بزرگ تری
بــرای تمــام بشــریت اســت و فقــط معطــوف بــه 
مســلمانان نمی شــود گفــت: خداونــد در قــرآن 
ــد و  ــا شــما انســان ها عه ــا ب ــود »م ــم فرم کری

پیمــان بســتیم، امــا بشــر تمــرد کــرد.«
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان با اشــاره به 
اینکــه بــه فرمــوده قــرآن کریــم »اســالم فراگیــر 
ــام  ــزود: ام ــرد اف ــرا می گی ــا را ف ــود و دنی می ش
خمینــی )ره( بــا انقــالب اســالمی ایــران همــان 
مکتــب اســالم را ســاری و جــاری کــرد و ســپاه 
پاســداران بــرای حفاظــت از انقــالب اســالمی و 

دســتاوردهای انقــالب تشــکیل شــد.
وی بــا بیــان اینکــه ســپاه پاســداران یــک نیروی 
صرفــاً نظامی نیســت و ماموریتش بــه جغرافیای 
ــه داد:  ــود ادام ــوف نمی ش ــالمی معط ــران اس ای
ــالب  ــترش انق ــداران گس ــپاه پاس ــالت س رس
ــای  ــار ماموریت ه ــوده و در کن ــران ب اســالمی ای

نظامــی، ماموریــت نــرم و فرهنگــی هــم دارد.
ــه فلســفه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــی ب ســردار معروف
ــر  وجــودی ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی ب
اســاس اعتقــاد قلبــی و باورهــای دینــی اســت 
ــردم  ــا م ــردم و ب ــار م ــپاه در کن ــرد: س ــان ک بی
اســت و در همیــن راســتا در تمــام بحران ها کنار 
ــد. ــردم می دان ــی م ــود را فدای ــوده و خ ــردم ب م
وی بــا بیان اینکه ســپاه پاســداران، عباس انقالب 
اســت و اعتقــاد داریــم اگــر دشــمن بخواهــد بــه 

خیمــه گاه امــام و انقــالب برســد بایــد از عباس 
بــن علــی )ع( عبــور کند گفــت: بــرای خدمت 
بــه مــردم از هیــچ کس اجــازه نخواهیــم گرفت 

چــرا کــه مــردم را حاکــم انقــالب می دانیــم.
ــه  ــت ب ــرای خدم ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
مــردم هیــچ خط کــش سیاســی نداریــم ادامــه 
ــا  ــا اصــالً مهــم نیســت مــردم م ــرای م داد: ب
ــد و از چــه جنــاح و  ــه چــه کســی رای دادن ب
گروهــی هســتند؛ نــگاه ســپاه جامــع االطــراف 
اســت و در رســالت خدمــت بــه مــردم مــکان، 

ــد. ــان نمی شناس ــاس و زم لب
فرمانــده ســپاه ثاراهلل اســتان کرمان در تشــریح 
ــاراهلل  ــپاه ث ــته س ــال گذش ــک س ــات ی خدم
اســتان کرمــان گفــت: مــا در ســپاه مجــری و 
ســرباز امام خمینی )ره( هســتیم و فرمایشــات 

حضــرت آقــا را اجــرا کردیــم.
ســردار معروفــی بــا اشــاره به اینکه در جلســات 
ــل  ــد در مراح ــرر ش ــن مق ــا خیری ــدد ب متع
مختلــف و در هــر مرحلــه بــه ۶3 روســتا بــه 
نیت ســن مبــارک حاج قاســم آبرســانی شــود 
ادامــه داد: تاکنــون بــه 3۴۰ روســتا از ابتــدای 
ــش از ۸۴۰  ــه بی ــده ک ــانی ش ــال آبرس امس
میلیــارد تومــان بــرای آن هزینــه شــده اســت.

وی بــا بیــان اینکــه تــا کنــون ۸۵2 کیلومتــر 
لوله گــذاری انجــام شــده و کانــال ایجــاد کردیم 
گفــت: حــدود ۱۷۰ هــزار نفر در اســتان کرمان 
ــت آب  ــده از نعم ــال آین ــرداد س ــوم خ ــا س ت

شــرب برخــوردار می شــوند.
ــن شــرایط  ــا ای ــت ب ــه دول ــان اینک ــا بی وی ب
اقتصــادی امــکان انجــام دادن تمــام کارهــا را 
نــدارد و مــا بــه کمــک دولــت آمدیــم عنــوان 
کــرد: هــزار و ۷۴۶ پــروژه عمرانــی و محرومیت 
زدایــی بــا اعتبــار ۷۹ میلیــارد و ۱۰۵ میلیــون 
ــان  ــتان کرم ــال در اس ــدای امس ــان از ابت توم
افتتــاح شــده و بــه بهره بــرداری رســیده اســت.
ســردار معروفــی بــا اشــاره بــه اینکــه در یــک 
ســال گذشــته 2۵۹ میلیــارد و ۱۱۹ میلیــون 
تومــان کمک هــای مؤمنانــه در اســتان در 
ــده  ــع ش ــتی توزی ــته های معیش ــب بس قال
اســت گفــت: هــزار و ۱۷۹ ســری جهیزیه بین 
ــز  ــد نی ــای نیازمن ــوان خانواده ه ــای ج زوج ه

ــع شــده اســت. توزی
وی بــه اقتصــاد مقاومتــی مــورد تاکیــد مقــام معظــم رهبــری 
اشــاره کــرد و گفــت: در ایــن راســتا بــرای ۸ هــزار و ۷۴2 نفــر 
دوره آموزشــی مهــارت افزایی در اســتان برگــزار و بــرای 2 هزار 
و ۸۷2 نفــر بــا اعتبــار بیــش از ۱۱ میلیارد تومان تســهیالت از 

طریق بســیج اشــتغالزایی شــده اســت.
وی بــا عنــوان اینکــه 3 هــزار و ۷۰۰ گــروه جهــادی در 
ــزار و ۴۰۰  ــون ه ــه تاکن ســامانه ســپاه ثبــت شــدند ک
ــه گام  گــروه جهــادی دارای مجــوز شــدند گفــت: بیانی
ــت و  ــام اس ــتی نظ ــند باالدس ــالمی س ــالب اس دوم انق

ــد. ــد در حــد شــعار بمان نبای
ــا بیــان اینکــه  ــاراهلل اســتان کرمــان ب ــده ســپاه ث فرمان
ــه گام دوم  ــق بیانی ــد تحق ــتان بای ــئوالن اس ــام مس تم
ــرار  ــای خــود ق ــت برنامه ه ــالب اســالمی را در اولوی انق
دهنــد اظهــار داشــت: گفتمــان امامیــن انقــالب اســالمی 

و مکتــب شــهید ســلیمانی بایــد عملیاتــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســپاه از ابتــدای کرونــا در کنــار 
کادر درمــان بــوده و خدمت رســانی کــرده اســت افــزود: 
راه انــدازی مراکــز واکسیناســیون، راه انــدازی کارگاه هــای 
در  بســیجیان  حضــور  و  ماســک  تولیــد  جهــادی 
بیمارســتان ها در کنــار کادر درمــان و توزیــع بســته های 
ــن  ــا بخشــی از ای ــن آســیبدیدگان از کرون معیشــتی بی
ــلیمانی  ــهید س ــرح ش ــب ط ــه در قال ــود ک ــات ب خدم

ــا در اســتان انجــام شــد. ــا کرون ــه ب مقابل
ــه پاســدار در  ــان اینکــه در هفت ــا بی ــی ب ســردار معروف
ــع بســته های  ــه و توزی ــش کمــک مؤمنان ــان رزمای کرم
معیشــتی را در برنامــه داریــم گفــت: توزیــع ۱۱۰ ســری 
ــزار  ــان برگ ــتان کرم ــدار در اس ــه پاس ــه در هفت جهیزی

می شــود.

آیت الله سیدابراهیم رئیسی در مراسم واگذاری ۸۷۰۰ واحد مسکونی به مددجویان: 

کالهبرداری با ایجاد درگاه اینترنتی جعلی برای فروش مواد محترقه
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، ســال ها اســت کــه بــا نزدیک شــدن بــه چهارشــنبه آخر ســال حوادث بســیاری 
کــودکان و نوجوانــان را تهدیــد می کنــد؛ امــا در ایــن مطلــب ســعی داریــم بــه نحــو دیگــری بــه حــوادث 

چهارشــنبه ســوری بپردازیم.
ایــن بــار قربانیــان مــواد محترقــه بــه جــای اینکــه در فضای حقیقــی باشــند، از بین کاربــران فضــای مجازی 

انتخــاب شــده و مــورد آســیب قــرار گرفتــه اند.
ایجــاد درگاه جعلــی و کالهبــرداری از ایــن طریــق شــیوه ای اســت کــه کالهبــرداران بــرای خالــی کــردن 

ــد. ــران شــبکه های اجتماعــی اســتفاده می کنن حســاب کارب
ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار مهــر بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع گفــت: بــا 
نزدیــک شــدن بــه روزهــای پایانــی ســال و فرا رســیدن چهارشــنبه آخر ســال رعایــت نکات ایمنــی و پرهیز 

از اعمــال پرخطــر چــه در فضــای حقیقــی و چــه در فضــای مجــازی از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.
وی افــزود: مجرمــان ســایبری در پوشــش فــروش مــواد محترقه بــا طراحــی درگاه پرداخت جعلــی، اطالعات 

کارت بانکــی را ســرقت کــرده و آن را خالــی می کننــد.
رئیــس پلیــس فتــای تهــران گفــت: والدیــن با نظارت بیشــتر بــر فرزنــدان خــود، مراقب اغفــال شــدن آن ها 

توســط کالهبــرداران ســایبری در فضای مجازی باشــند.
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ــرژی اتمــی گفــت:  رئیــس ســازمان ان
ــد در  ــری نبای ــوذ سیاســی و البی گ نف
تصمیمــات آژانــس تاثیر بگــذارد و امید 
ــر  ــا غی ــد همکاری ه ــه رون ــم ک داری

سیاســی باشــد.
به گــزارش خبرنــگار سیاســت خارجی 
ایرنــا،  محمد اســامی، رئیس ســازمان 
انــرژی اتمــی در کنفرانــس خبری پس 
از دیــدار بــا رافائــل گروســی مدیــرکل 
آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی گفت: 
ــرکل  ــی مدی ــای گروس ــا آق ــروز ب ام
ــی در  ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل آژان
مورد مســائل باقیمانده که در ســفرهای 
گذشــته ایشــان و ســفر همکاران ما بود 
را مــرور کردیــم و بــه یــک جمع بنــدی 
رســیدیم. بنــا شــد تــا آخــر خردادمــاه 
مدارکــی کــه الزم اســت بیــن ایــران و 

آژانــس تبــادل شــود.
ــی و  ــوذ سیاس ــرد: نف ــح ک وی تصری

البی گــری نبایــد در تصمیمــات آژانس 
ــد در  ــران و آژانــس بای ــر بگــذارد و ای اث
یک مســیر کامــا حرفــه ای و رفتــار در 
چهارچوب کارشناســی مســائل را دنبال 
ــی  ــه سیاس ــچ گون ــای هی ــد و ج کنن

کاری نیســت.
ــرژی اتمــی گفــت:  رئیــس ســازمان ان
کــه  هســتیم  خوش بیــن  بســیار 
نفوذهایــی کــه دشــمنان در راه توســعه 
کشــور ایجــاد کردنــد، رفع شــده اســت 
و اقدامــات موجــب پیشــرفت حرکــت 
هســته ای ایــران شــود، نمونــه بــارز آن 
ــرور  ــتی و ت ــم صهیونیس ــات رژی اقدام
دانشــمندان هســته ای بــوده اســت. 
بایــد مســیر جدیــد و تعامــات جدیــد 
ــا  ــم ت ــذاری کنی ــس را پایه گ ــا آژان ب
ــت  ــیدن صنع ــعه بخش ــب توس موج
ــران  ــه ای ــود چراک ــران ش ــته ای ای هس
بــرای توســعه فنــاوری هســته ای خــود 

برنامــه بلندمدتــی دارد و امیدواریــم 
ــک  ــا ی ــعه همکاری ه ــد توس ــه رون ک
رونــد طبیعــی و کامــا غیــر سیاســی 
و حرفــه ای باشــد کــه ملــت مــا بتوانند 
تاثیــرات آن را در زندگی خود مشــاهده 

کننــد.
وی تاکید کرد: فلســفه وجــودی برجام 
و مذاکــرات بــرای دفــع و رفــع اتهامات 
اســت. در ایــن مقطع مذاکــرات در وین 
و مراحــل پایانــی، یکــی از خطوط قرمز 
ایــران ایــن اســت کــه مــوارد ادعایــی 
برای همیشــه بســته شــود و مزاحمتی 
ایجــاد نشــود. بــر اســاس توافقاتــی که 
انجــام گرفتــه اســت، گام هایــی اســت 
ــل  ــاعدت متقاب ــورت مس ــه ص ــه ب ک
ــد  ــه بای ــت ک ــتنداتی اس ــه مس و ارائ
ــم  ــرود. رژی ــا ب ــمت همکاری ه ــه س ب
جعلــی رژیــم صهیونیســتی تابــع هیچ 
مقرراتــی نیســت و بیشــترین مانــع را 

پند لقمان
لقمــان حکیم پســر را گفت: امــروز طعــام مخــور و روزه دار، 
و هرچــه بــر زبــان رانــدی، بنویــس. شــبانگاه همــه آنچــه را 
کــه نوشــتی، بــر مــن بخــوان. آنــگاه روزه ات را بگشــا و طعام 
خــور. شــبانگاه، پســر هــر چه نوشــته بــود، خوانــد. دیروقت 
شــد و طعــام نتوانســت خــورد. روز دوم نیــز چنیــن شــد و 
پســر هیــچ طعــام نخــورد. روز ســوم بــاز هرچــه گفتــه بود، 
نوشــت و تــا نوشــته را بــر خوانــد، آفتــاب روز چهــارم طلوع 
کــرد و او هیــچ طعــام نخــورد. روز چهــارم، هیــچ نگفــت. 
شــب، پــدر از او خواســت کــه کاغذهــا بیــاورد و نوشــته  ها 
ــم.  ــا برخوان ــد. پســر گفــت: امــروز هیــچ نگفتــه  ام ت بخوان
لقمــان گفــت: پــس بیــا و از ایــن نــان کــه بــر ســفره اســت 
ــد،  ــان کــه کــم گفته  ان ــدان کــه روز قیامــت، آن بخــور و ب

چنــان حــال خوشــی دارنــد کــه اکنــون تــو داری.

حکایــت کشــتن میمونــی کــه نــوزاد را از شــر 
مــار نجــات داد

در زمــان هــای قدیــم در کشــور هنــد یــک مــرد و یــک 
زن زندگــی مــی کردنــد ایــن خانــواده هیــچ وقــت صاحــب 
فرزنــدی نمــی شــد بــرای همین مــرد تصمیمی گرفــت در 
یــک صبــح او بــه بــازار رفــت و یــک میمــون خریــد از آن 

پــس شــادی بــر خانــه حکــم فرمــا شــد.
زن و مــرد میمــون را مثــل بچه خود دوســت داشــتند مدت 
هــا گذشــت تــا اینکــه مــرد و زن صاحــب یــک بچه شــدند 
و شــادی آنها بیشــتر شــد.در یــک روز زن بــرای خرید میوه 
بــه روســتا رفــت قبــل از رفتنــش بــه مــرد گفــت کــه هیچ 
وقــت بچــه را بــا میمــون تنهــا نگــذارد بعــد از گفتــن ایــن 

جملــه زن بــه ســمت روســتا حرکــت کرد.
بعــد از رفتــن زن مــرد مدتــی از بچــه و میمــون مواظبــت 
ــرای  ــن ب ــرای همی ــت ب ــر رف ــه اش س ــا حوصل ــرد ام ک
قــدم زدن بــه بیــرون از خانــه رفــت در راه بــا چنــد نفــر از 
دوســتانش روبــرو شــد و گــرم صحبــت بــا آنهــا شــد بــرای 

همیــن خیلــی دیــر بــه خانــه برگشــت.
بعــد از گذشــت چنــد ســاعت زن بــا یــک ســبد میــوه بــه 
خانــه برگشــت وقتــی کــه وارد خانه شــد میمــون در حالی 
کــه غــرق در خــون بــود بــه طــرف او رفــت زن بــا دیــدن او 

جیــغ بلندی کشــید.
ســبد میــوه را روی ســر میمــون انداخــت و بــه ســمت اتاق 
بچــه دویــد وقتــی کــه بــه تخــت بچــه رســید دیــد کــه 
بچــه بــه راحتــی در تختــش خوابیــده بــدون هیــچ زخمی 
زن از ایــن اتفــاق متعجــب شــده بــود ناگهــان چشــمش به 
بــدن مــار بــی جانــی افتــاد که شــکمش پاره شــده بــود زن 
کــه دلیــل خونــی بــودن بــدن میمــون را فهمیــده بــود بــه 
طــرف در ورودی خانــه دویــد در آنجــا میمــون را دیــد کــه 
بیجــان روی زمیــن افتــاده بــود میمــون بــه خاطــر ضربــه 
ی ســختی کــه بــه ســرش خــورده بــود مــرده بــود زن بــه 
خاطــر اینکــه عجوالنــه دســت بــه اینــکار زده بــود ناراحــت 
شــد او بــا چشــمان اشــک آلود خــم شــد و به میمــون نگاه 

کــرد میمــون مــرده بــود.

موش آهن خوار 
آورده انــد بازرگانــی بــود انــدک مایــه کــه قصــد ســفر 
داشــت. صــد مــن آهــن داشــت کــه در خانــه دوســتی 
بــه رســم امانــت گذاشــت و رفــت. امــا دوســت ایــن 

امانــت را فروخــت و پولــش را خــرج کــرد.
بــازرگان، روزی بــه طلــب آهــن نــزد وی رفــت. مــرد 
گفــت: آهــن تــو را در انبار خانــه نهــادم و مراقبت تمام 
کــرده بــودم، امــا آنجــا موشــی زندگــی می کــرد کــه تا 
مــن آگاه شــوم همــه را بخــورد. بــازرگان گفت: راســت 
می گویــی! مــوش خیلــی آهــن دوســت دارد و دنــدان 

او برخــوردن آن قــادر اســت.
دوســتش خوشــحال شــد و پنداشــت که بازرگان قانع 
گشــته و دل از آهــن برداشــته. پــس گفــت: امروزبــه 
ــاز  ــازرگان گفــت: فــردا ب خانــه مــن مهمــان بــاش. ب
آیــم. رفــت و چــون بــه ســر کــوی رســید پســر مــرد 
را بــا خــود بــرد و پنهــان کــرد. چون بجســتند از پســر 

اثــری نشــد. پــس نــدا در شــهر دادنــد.
ــی  ــه کودک ــدم ک ــی دی ــن عقاب ــت: م ــازرگان گف ب
ــال  ــه دروغ و مح ــت ک ــاد برداش ــرد فری ــرد. م می ب
ــرد؟  ــی را بب ــاب کودک ــی عق ــه می گوی اســت، چگون
بــازرگان خندیــد و گفــت: در شــهری کــه مــوش صــد 
ــی کودکــی بیســت  ــد بخــورد، عقاب مــن آهــن بتوان

ــد گرفــت؟ کیلویــی را نتوان
مــرد دانســت کــه قصــه چیســت، گفــت: آری مــوش 
نخــورده اســت! پســر بــاز ده و آهــن بســتان. هیچ چیز 
بدتــر از آن نیســت کــه در ســخن، کریــم و بخشــنده 

باشــی و در هنــگام عمــل ســرافکنده و خجــل.

بازدید از بیمارستان روانی
بــه هنــگام بازدیــد از یــک بیمارســتان روانــی، از روان  
دکتر پرســیدم: شــما چطــور میفهمید که یــک بیمار 
روانــی بــه بســتری شــدن در بیمارســتان نیــاز دارد یــا 

نــه؟ روان دکتــر گفــت :
مــا وان حمــام را پــر از آب مــی کنیــم و یــک قاشــق 
چــای خــوری، یــک فنجان و یک ســطل جلــوی بیمار 
مــی گذاریــم و از او مــی خواهیــم کــه وان را خالی کند. 
مــن گفتــم : آهان، فهمیــدم. آدم عــادی باید ســطل را 
بــردارد چــون بــزرگ تــر اســت. روان دکتــر گفــت: نــه! 
آدم عــادی درپــوش زیــر آب وان را برمیدارد. حاال شــما 

هــم مــی خواهیــد تخت تــان کنــار پنجره باشــد؟
نتیجه :1- راه حل همیشــه در گزینه هاي  پیشــنهادی 

نیست.
ــری  ــم گی ــگام تصمی ــکل ودر هن ــل مش 2- در ح
هدفمــان یادمــان نــرود . در حکایــت فوق هــدف خالی 
کــردن آب وان اســت نــه اســتفاده از ابــزار پیشــنهادی
3- راه حــل همیشــه جلــوی چشــم نیســت. مغــز مــا 
یــک دینــام هــزار ولتــی اســت کــه متاســفانه اکثرمان 

بیــش از یــک المــپ از ان اســتفاده نمی کنیــم.

داستان  های آموزنده نفوذ سیاسی و البی گری نباید در تصمیمات آژانس تاثیر بگذارد/ مبادله مدارک بین ایران و آژانس تا خرداد

ــز هســته ای  ــه صلح آمی ــر ســر راه برنام ب
ایــران قــرار داده اســت امــا هیــچ نتیجه ای 

نخواهــد گرفــت. 
اســامی تاکیــد کــرد: اگــر کســی بخواهد 
ــر راه  ــر س ــع ب ــی مان ــای جعل ــا ادعاه ب
ــارات  ــا از اختی ــد، م ــاد کن ــرات ایج مذاک
ــا آن  ــرد و ب ــم ک ــتفاده خواهی ــود اس خ

برخــورد می کنیــم.

فضــای مجــازی فرصت هــای متعــددی را برای انســان 
هــا فراهــم کــرده اســت کــه در این گــزارش بــه برخی 

از فرصــت هــای اقتصــادی اجتماعی مــی پردازیم.
ــدد  ــه م ــروزه ب ــنیم؛ ام ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــان  ــی انس ــی و اطاعات ــن ارتباط ــای نوی ــاوری ه فن
وارد جامعــه جدیــدی شــده اســت کــه اســاس آن را 
اطاعــات و ارتباطــات تشــکیل مــی هــد. ایــن جامعــه 
را جامعــه اطاعاتــی نامیــده انــد. بــا ظهور اینترنــت در 
اواخــر دهــه 1960 میادی و گســترش فراینــده آن در 
چهــار دهــه بعــد از آن جامعــه و انســان دچــار تحوالت 
فراوانــی در حــوزه هــای مختلــف شــده انــد و فرصــت 
هــا و چالــش هــای متعــددی در ایــن بــاره بــه وجــود 
آمــده اســت. برخــی از فرصــت هــای غیــر قابــل انــکار 
فضــای مجــازی در عرصه اقتصــادی اجتماعــی عبارت 
اســت از:1- گســترش جهان پیرامونی انســان ها

امــروزه هــر فــردی مــی توانــد عــاوه بــر انســان هــای 
پیرامونــی خــود کــه در یک محیط روســتایی، شــهری 
و یــا حتــی در یــک کشــور زندگــی مــی کننــد، مــی 
توانــد بــا افــراد بیشــماری از هر جــای جهان بــه راحتی 
ارتبــاط برقــرار کند و لذا فضای مجازی توانســته اســت 
محدودیــت های ارتباطــی در جغرافیا را کمرنگ ســازد 
و انســان هــا مــی تواننــد بــه صــورت آنایــن بــا تمــام 
کســانی کــه از ابزارهــای فضــای مجــازی اســتفاده می 
کننــد، مرتبــط شــوند. بــه عبــارت ســاده تــر، نقــش 
ــال  ــی در ح ــط فیزیک ــی در محی ــای سیاس جغرافی

کمرنــگ شــدن اســت.
2- ســرعت در انتقال و دسترســی بــه اطالعات 

و دانش
دسترســی بــه اخبــار و اطاعــات و آخریــن یافتــه های 
حــوزه علــم بســیار ســریع شــده اســت و انســان هــا در 
هــر لحظــه مــی تواننــد بــه حجــم وســیعی از اخبــار، 
ــای  ــورد نیازه ــی در م ــای علم ــه ه ــات و یافت اطاع
خــود در ابعــاد مختلــف بــدون کوچکتریــن جابجایــی 
ــرای  ــکان ب ــن ام ــی ای ــد. حت ــدا کنن ــی پی دسترس
ــوردی و در هــر  ــا کوهن ــگام ســفر و ی ــران در هن کارب
حــال دیگــری امکانپذیــر شــده اســت و محدودیــت در 

تعــداد کاربــران وجــود نــدارد.
3- تنوع و جذابیت:

ــا عایــق  در فضــای مجــازی هــر کســی متناســب ب
خــود مــی تواننــد بــه مطالــب و تصاویــر مــورد نیــاز 
خــود دسترســی پیــدا کننــد و همچنیــن در صــورت 
نیــاز بــه مطلــب یــا شــعر خاصــی کــه در ذهــن دارد، 
بــا وارد کــردن چنــد واژه کلیــدی بــه ســرعت مطلــب 

مــورد نظــر را پیــدا کنــد.
4- ارتباطات دوسویه و چند سویه

در فضــای مجــازی همــه توانمنــدی هــای ابزارهــای 
رســانه ای هماننــد رادیــو، تلویزیون، ســینما و غیــره را 
یــک جــا بــا خــود دارد و عــاوه بــر آن کاربــران فضــای 
مجــازی فقــط شــنونده، بیننــده و خواننــده نیســتند، 
بلکــه نظــرات و عایــق خــود را هــم بــا آزادی تمــام به 
مخاطبــان خــود منتقل می کننــد. در محیــط مجازی 
فــرد بــه تنهایــی صاحــب یــک رســانه مســتقل اســت 
کــه مــی تواند بــه صــورت همزمــان نظــرات مخاطبان 

خــود را نیــز دریافــت کنــد.
5- کاهش هزینه های اقتصادی زندگی

هزینــه مکالمات اینترنتــی از نظر قیمت قابل مقایســه 
ــر  ــرف دیگ ــت و از ط ــی نیس ــات مخابرات ــا مکالم ب
بســیاری از مســافرت هــای پرهزینه بــا وجــود ابزارهای 
فضــای مجــازی از بین رفته اســت. هزینه های پســتی 
انســان هــا کاهش یافتــه اســت و ثبت ســفارش خرید 
یــک کاال و یــا گرفتــن بلیــط قطــار، هواپیمــا و غیــره 
نیــازی بــه ســفرهای درون شــهری و هزینه نــدارد و در 
ســطحی دریافــت خدمات پزشــکی نیــز از راه دور مهیا 
شــده اســت. بنابرایــن چنانچه زیرســاخت هــای دولت 
الکترونیــک در کشــور بــه خوبی فراهم شــود و فرهنگ 
کار از راه دور بــه یــک عــادت تبدیــل شــود، بســیاری از 
مراجعــات غیرضــروری بــه ادارات و ســازمان ها کاهش 
یافتــه و هزینه ســفرهای درون شــهری و برون شــهری 
کاهــش خواهــد یافــت و در مقابــل فرصــت هــا بــرای 

کارهــای دیگــر بیشــتر فراهــم خواهد شــد.
6- کمک به حفظ محیط زیست

در ایــن خصــوص صرفنظر از امکانــات اطاع رســانی فضای 
مجــازی کــه بــه دوســتداران طبیعــت امــکان آگاهــی دهی 
بــه مخاطبــان را در زمــان کوتــاه و حجــم بــزرگ مــی دهد، 
ــده اســت  ــز حــذف ش ــذی نی بســیاری از مراســات کاغ
کــه ایــن بــه معنــای قطــع درختــان اســت. در کشــور مــا 
ــا اجــرای برنامــه ارســال  خدمــات الکترونیکــی بانکــی و ی
ــه هــای دادگســتری  ــه هــا و احضاری الکترونیکــی اخطاری
هــا و دادســراها توانســته اســت از مصــرف حجــم انبوهــی از 
کاغــذ جلوگیــری نمایــد و ایــن عــاوه بــر ســرعت و دقتــی 
اســت کــه در پــی داشــته اســت. همچنیــن فضــای مجازی 
بســیاری از ســفرهای درون شــهری را کاهــش مــی دهــد 
کــه ایــن اتفــاق در کنــار کاهــش ترافیــک منجر بــه کاهش 

مصــرف ســوخت و آلودگــی هــوا نیــز مــی شــود.
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فضای مجازی

شرکت در جشن ها، مسافرت و اردوهای راهیان 
نور با رعایت اصول بهداشتی بال اشکال است

ســید ابراهیــم رئیســی گفــت: ســتاد ملــی کرونــا بــا برگــزاری ایــن مراســم ها بــا رعایــت 
اصــول و فاصلــه بهداشــتی و زدن ماســک مخالفتــی نــدارد.

بــه گــزارش برنــا، آیــت اهلل دکتــر ســید ابراهیــم رئیســی در یکصــد و نهمیــن جلســه ســتاد 
ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــا تبریــک اعیــاد شــعبانیه گفــت: بــه روال هــر ســال در ایــام و اعیاد 
پیــش رو اجتماعــات و گردهمایی هایــی داریــم کــه بــا توجــه بــه وضعیــت شــیوع بیمــاری 
کرونــا، ســتاد ملــی کرونــا بــا برگــزاری این مراســم ها بــا رعایــت اصــول و فاصله بهداشــتی و 

زدن ماســک مخالفتی نــدارد.
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه اولویــت بــرای مســافرت و نیــز حضــور افــراد در کاروان های 
راهیــان نــور نیــز تزریــق 3 دز واکســن اســت، افــزود: البتــه برابــر تصمیم ســتاد ملــی مقابله 
بــا کرونــا، اگــر کســی دز ســوم واکســن را تزریــق نکــرد نیــز می توانــد بــا ارائــه نتیجه منفی 
آزمایــش کرونــا از خدمــات اجتماعــی اســتفاده کــرده و یــا در گردهمایی هــا حضــور یابــد و 

ــرود. به ســفر ب
دکتــر رئیســی بــا تاکیــد بــر اینکــه سیاســت اعامــی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا اقنــاع 
عمومــی بــرای تزریــق 3 دز واکســن کرونــا اســت، اظهــار داشــت: بــا روش هــای مختلــف 
تبلیغــی بــه مــردم توضیــح دهیــد کــه تزریــق 3 دز واکســن تــا چــه انــدازه بــرای ســامتی 

خودشــان و صیانــت از ســامتی دیگــران موثــر اســت.
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه از هــر امــکان و ابزار تبلیغــی اســتفاده کنید تا مــردم ترغیب 
بــه تزریــق واکســن کرونــا شــوند، تصریــح کــرد: فرمایــش مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر 
اینکــه دز ســوم واکســن را تزریــق کرده انــد نیــز می توانــد در ایجــاد انگیــزه و ترغیــب مــردم 

به واکسیناســیون بســیار موثر باشــد.
آیــت اهلل رئیســی در ادامــه بــا تاکیــد بــر لــزوم ایجاد هماهنگــی و انســجام در بخــش اجرایی 
موضــوع مقابلــه بــا شــیوع کرونا خاطرنشــان کــرد: اینکــه در عرصــه علمی نظــرات متفاوتی 
در خصــوص شــیوه های مقابلــه بــا کرونــا وجود داشــته باشــد، نــه تنها اشــکالی نــدارد، بلکه 
می توانــد منشــا نتایــج مفیــدی هــم باشــد، امــا در عرصه عمــل و اجــرای دســتورالعمل های 

مصــوب بهداشــتی بایــد یکپارچگــی و هماهنگی کامل وجود داشــته باشــد.
ــه موضــوع یکسا ن ســازی تعرفه هــای  رئیــس جمهــور در بخــش دیگــری از ســخنانش ب
پرســتاری اشــاره و تاکیــد کــرد: ایــن موضــوع مطالبه جدی جامعه پرســتاری کشــور اســت 
کــه رهبــری معظــم انقــاب اســامی نیــز دو بــار اجــرای آن را مــورد تاکید قــرار داده انــد، لذا 
بایــد هــر چــه ســریع تر اجرایــی شــده و دســتور ایشــان بــا تاخیــر و کنــدی مواجــه نشــود.

دکتر رئیســی همچنیــن دربــاره نیازمندی هــای انبارهای ســازمان هال احمر کشــور گفت: 
ســازمان هــال احمــر یکــی از مهم تریــن نهادهــای امــدادی کشــور اســت کــه انبارهــای آن 
هیــچ گاه نبایــد بــا کاســتی و نقــص امــوال مواجــه باشــند. این نهــاد امــدادی بایــد هر لحظه 

بــرای ارائــه خدمــات آمادگی کامل داشــته باشــد.
رئیــس جمهــور بــه موضــوع صــادرات واکســن کرونــا اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: وزارت 
بهداشــت بــا لحــاظ و تامیــن نیازمندی هــای داخلــی نســبت بــه شناســایی بازارهــای هدف 
بــرای صــادرات واکســن و نیــز اهــدای واکســن بــه کشــورهایی کــه توانایــی خریــد واکســن 

ندارنــد،  اقــدام کنــد.

معــاون حقوقــی و پارلمانــی وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: در بودجــه 
1۴01 بــرای رتبه بنــدی فرهنگیــان 2۵ هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار در 

نظــر گرفته شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا قاســم احمــدی الشــکی در مراســم تکریم و 
معارفــه مدیــران پیشــین و جدیــد آمــوزش و پــرورش گیــان در رشــت 
اظهــار داشــت: جــز ایــن رقــم، مجلــس شــورای اســامی نیــز 1۵ هــزار 
میلیــارد تومــان در نظــر گرفــت ضمن اینکــه در جــدول مصــارف خودرو 

نیــز مبالغی گذاشــته شــده اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه امــروز آمــوزش و پــرورش نیــاز بــه تحــول اساســی 
ــر  ــت مگ ــر نیس ــرورش امکان پذی ــوزش و پ ــول در آم ــزود: تح دارد، اف
اینکــه تحــول در چهــار رکن شــامل منابــع انســانی، برنامه ریزی درســی، 

ســنجش و ارزیابــی و تحــول مــادی ایجــاد شــود.
معــاون حقوقــی و پارلمانــی وزیــر آمــوزش و پرورش با اشــاره به گذشــت 
یــک دهــه از ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش گفــت: تربیــت 6 
ســاعتی و تمــام ســاعتی در مــدارس صــورت می گیــرد امــا تــا بــه امــروز 
جــزء ســخنرانی ندیدیــم کــه بــر مبنــی ســند تحــول انســان ماهــر و بر 

اســاس نیــاز جامعه تربیــت کرده باشــیم.
احمــدی الشــکی بــا بیــان اینکه ســند تحــول بنیادیــن موبــوط بــه اداره 
کل آمــوزش و پــرورش نیســت افــزود: ســند تحــول بنیادیــن بایــد در 

کاس درس و مدرســه ســاری و جــاری شــود.
وی بــا اشــاره بــه نقــش مهــم معلمــان در تعلیــم و تربیــت گفــت: اگــر 
میــز و نیمکــت و مدرســه خــوب نباشــد، معلــم کــه باشــد کافی اســت، 
ایــن معلمــان هســتند که بایــد کشــور را بســازند، امــروز معلــم نباید بی 
انگیــزه باشــد و بــرای یــک رتبــه بنــدی یــک دهــه بــه انتظار بنشــیند.

معــاون حقوقــی و پارلمانــی وزیــر آمــوزش و پــرورش خطــاب به معلمان 
بیــان داشــت: امیدواریــم کــه ایــن هفته پیــام های خوبی بشــنوید کــه از 

ســوی دولتمــردان به شــما نویــد داده میشــود.
در ایــن مراســم محمــد فائــزی بــه عنــوان مدیــرکل جدیــد آمــوزش و 
پــرورش گیــان معرفــی شــد و از محمــد رحمتــی تجلیل به عمــل آمد

دولت ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار 
برای رتبه بندی فرهنگیان در نظر گرفت

محمد اسالمی، رئیس سازمان انرژی امتی در نشست خربی با گروسی:

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر آموزش و پرورش گفت:

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

واکسن را برای مقابله با سویه های بعدی کرونا تزریق کنید

رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان از شــیب تند نزولی تعــداد بیماران 
ســرپایی در اســتان کرمــان خبــر داد و اظهار کــرد: تعداد کنونــی بیماران 
بســتری در بیمارســتان هــای اســتان نســبت بــه هفتــه قبــل 10 درصد 
کمتــر شــده اســت بــه گونــه ای کــه اکنــون 7۵0 بیمــار مبتا بــه کووید 
19 در بیمارســتان های اســتان بســتری هســتند کــه ابتــای ۵0 درصــد 
آن هــا بــه لحــاظ آزمایشــی قطعــی اســت و 107 نفــر در ICU بســتری 

اســت کــه ۴0 نفــر آنها تحــت ونتیاتور هســتند.
بــه گزارش ایســنا،حمیدرضا رشــیدی نــژاد روز 1۴ اســفندماه در جلســه 
ســتاد مقابلــه بــا کرونای اســتان کرمان گفــت: بیش از دو ســال از شــیوع 

کرونا گذشــته اســت.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان بــا بیــان ایــن مطلب کــه انتظار 
داریــم کــه روزهــای آینــده ایــن رونــد کاهشــی مبتایــان بــه اُمیکــرون 
همچنــان ادامــه داشــته باشــد و در ادامــه تشــریح آمــار واکسیناســیون 
ــار  ــداری آم ــای ســنی مق ــرد: در برخــی از رده ه ــار ک پرداخــت و اظه
واکسیناســیون پاییــن اســت امــا در مجمــوع وضعیــت اســتان در ایــن 
زمینــه مناســب اســت و تاکنون حــدود 2 میلیــون 290 هزار نفــر دز اول 
و تقریبــا 2 میلیــون نفــر دز دوم و حــدود 770 هزار نفر دز ســوم واکســن 

کرونــا تزریــق کــرده انــد.
وی بــر لــزوم اغناســازی مــردم در تزریــق واکســن کرونــا تاکیــد کــرد و 
افــزود: بــرای مقابلــه بــا مــوج های بعــدی نیاز هســت که واکسیناســیون 

دز ســوم نیــز انجــام شــود.
رشــیدی نــژاد در ادامــه ســخنانش دربــاره واکسیناســیون دانــش آموزان 
نیــز گفــت: هیــچ اجبــاری در کار پزشــکی چــه از نظــر پیشــگیری و چه 
درمــان نمــی توانیــم انجــام دهیــم لــذا دانــش آمــوزان را نمــی توانیــم 
مجبــور بــه تزریــق واکســن کنیــم و از نظــر مــا ممنوعیتــی مبنــی بــر 

عــدم ورود دانــش آموزانــی کــه واکســن تزریــق نکــرده انــد، نداریــم.

رئیس جمهور در ستاد مقابله با کرونا:

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی خرب داد:

شکست تحریم ها و افزایش ۵۶ درصدی تامین ارز در ۱۱ ماه امسال
مدیــرکل روابــط عمومــی بانــک مرکــزی بــا اشــاره بــه شکســت تحریــم  ها بــه افزایــش 3۸ 

درصــدی تجــارت خارجــی از رشــد ۵6 درصــدی تامیــن ارز در ســال جــاری خبــر داد.
بــه گــزارش ایرنــا، »مصطفی قمــری وفا« مدیــرکل روابط عمومــی بانک مرکــزی در صفحه 
خــود توییتــی بــا اشــاره بــه آمارهــای اقتصــادی 11 مــاه امســال و مقایســه آن با همیــن در 

ســال گذشــته بــا برچســب  شکســت تحریم هــا و ایــران قوی، نوشــت: 
»خبرهای خوب؛ در پایان 11 ماهه 1۴00 و در مقایسه با مدت مشابه پارسال:

ارزش تجارت خارجی: 90 میلیارد دالر؛ رشد 3۸ درصدی
تامین ارز: بیش از ۵0 میلیارد دالر؛ رشد ۵6 درصدی

عرضه  ارز در نیما: 3/26 میلیارد دالر؛ رشد 66 درصدی
معامات در بازار متشکل ارزی؛ 62/1 میلیارد دالر؛ رشد 207 درصدی«.

بــه گــزارش ایرنا، تامیــن ارز موردنیاز بــرای واردات )شــامل کاالهای اساســی، دارو و تجهیزات 
پزشــکی و مــواد اولیــه بخــش تولیــد(   ده ماهــه ســال جــاری در مقایســه بــا ده ماهه ســال 

1399، بــه میــزان 60.1 درصــد )معــادل 20.2 میلیــارد دالر( افزایش یافته اســت.

بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

۲۳ میلیون و 77۳ هزار نفر ۳ دوز واکسن کرونا زده اند
بنابــر گــزارش وزارت بهداشــت تــا کنــون 23 میلیــون و 773 هــزار نفــر در 

کشــور موفــق شــده اند 3 دوز واکســن بزننــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، بنــا بــر اعــام مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع 
رســانی وزارت بهداشــت، تــا کنــون 63 میلیــون و 77 هــزار و ۵31 نفــر دوز 
ــون و 773  ــر دوز دوم و 23 میلی ــزار و 70۸ نف ــون و 6۸۵ ه اول، ۵۵ میلی

ــد. ــا را تزریــق کرده ان هــزار و 9۴1 نفــر، دوز ســوم واکســن کرون
ــون و ۵37  ــه 1۴2 میلی ــور ب ــده در کش ــق ش ــن های تزری ــوع واکس مجم

ــید. ــزار و 1۸0 دوز رس ه
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شــهید رضــا خســروی نــام پــدر: علــی ،   نــام مــادر: عصمــت میرزاپــور، متولــد 
:  ۱۳۴7 بردســیرومجرد ، تحصیــات: اول دبیرســتان،تاریخ شــهادت:  67/۳/8 

،محــل شــهادت: شــلمچه ،مــزار: گلزار شــهدای شهرســتان بردســیر
زندگینامه:

شــهید رضــا خســروی در محلــه بهجــرد در میــان خانــواده ای پر جمعیــت اما 
مهربــان، صمیمــی و زحمتکــش بــه دنیا آمــد و بزرگ شــد. 

ضمــن درس خوانــدن، کمــک کار پــدر در کارهــای کشــاورزی و دامــداری بــود 
امــا مســئله ی پرســتاری از مــادر بیمــار و رســیدگی بــه کارهای خانــه از جمله 

وظایــف رضــا همچــون دیگــر خواهرهــا و برادرهــا، بود.
آمــدن همســر جدیــِد پــدر در خانــواده، باعــث شــد مقــداری از مشــکات و 
مشــغله هــای زندگــی از دوش رضــا و بقیه افــراد خانواده برداشــته شــود. در این 
میــان بــا وجــود جــو صمیمــی خانــه، رابطه شــهید خســروی بــا عضــو جدید، 

تــوأم بــا مهربانــی و دلســوزی و همــکاری بــود ...
جنــگ تحمیلــی آغــاز شــده بــود و دشــمن ناجوانمردانــه بــه مــال و جــان و 
آبــروی  هموطنــان رضــا، یــورش بــرده بــود. رضا نیــز ماننــد دیگر غیور مــردان 
ســرزمینش، بــا وجــودی کــه حــدود ۱6 ســال ســن داشــت، تــرک تحصیــل 

نمــود و عــازم میــدان نبــرد شــد.
ســرانجام پــس از مــاه هــا رزمندگــی در جبهــه، زمانــی کــه موعــد خدمــت 
ســربازیش نیــز رســیده بــود، در ســرزمین شــلمچه بــه مقــام رفیــع شــهادت 

نائــل آمــد ...
یکــی از بچــه هــای مطــرح تیم مدرســه شــهید باقــرزاده بــود. تا قبــل از جبهه، 
همیــن قــدر از شــهید رضــا خســروی مــی دونســتم. تا اینکــه در ســفری که با 
کامیــون بابــاش، بــرا جبهه )خرمشــهر( محمولــه ای آورده بودند، بیشــتر آشــنا 
شــدم. تــو ایــن ســفر متوجــه رابطه خــاص عاطفی همــراه بــا احترام بیــن رضا 

و خانــواده ش شــدم...                    راوی: آقــای محمــد ضیاء)همــرزم شــهید(
از مــن خواســت ببرمــش تــو گــردان. من در قســمت مخابرات لشــکر مشــغول 
خدمــت بــودم. بــه عنــوان یکــی از نیروهــای خــودم انتخابــش کــردم. اولیــن 
مأموریــت، خــط فــاو بــود. فعالیــت رضــا تــو ایــن خــط زیــاد بــود. همیشــه تو 
ایــن خــط، بــا یــه کاه آهنی،بــی ســیم بــه پشــت، دنبــال ســیم ها بود؛ ســیم 
هایــی کــه بخاطــر گلولــه و آتــش پــاره شــده و در هــم پیچیــده می شــد. باید 
منطقــه رو مــی گشــتیم تــا ســر ســیم هــا پیــدا بشــه و... تــا کار ارتباطــی بــا 
مشــکل مواجــه نشــه. نزدیــک غــروب، بهش گفتــم: دیگه بســه، بــذار بــرا فردا 
صبــح. بــا اینکــه ســرباز بــود و می تونســت خودشــو بــه زحمــت ننــدازه، قبول 
نکــرد، گفــت: حیفــه، تــا شــب نشــده باید ســر ســیم هــا رو پیــدا کنــم. صبح 
زود وقتــی از خــواب بیــدار شــدم، دیــدم نیســت. رفتــه بــود تمــام ســیم هــا رو 

جمــع کــرده، و مثــل روز اول، تحویــل داد. 
                                                       راوی: آقای محمد ضیاء)همرزم شهید(

بعــد از عملیــات والفجــر۱۰، از مرخصی برگشــته بود)بخاطر وجود غــده چربی، 
عمــل کــرده بــود(. مــا آمــاده رفتــن بــه مرخصــی بودیــم. گفتــم: بیــا بــا هــم 

بریــم مرخصــی. گفــت: نــه، همــه دارن میــرن، گــردان خالیه! نیومــد...
راوی: آقای محمد ضیاء)همرزم شهید(

وقتــی رضــا بــود، کــم و کســری احســاس نمــی کــردم. امــکان نداشــت تــو 
بحــث مخابــرات چیــزی رو یــاد نگیــره. اگــر چــه یــه ســرباز بــود ولــی واقعــا 
نیــروی قابلــی بــود.                    راوی: آقــای محمــد ضیاء)همــرزم شــهید(
از دور خوشــحال مــی آمــد. گفــت: جــون منــو داری)تکیــه کام همیشــگی 
شــهید، یعنــی منــو دوســت داری( منو همــراه مهــدی مســتعلی زاده) فرمانده 
گروهــان، گــردان۴۲۱( بفرســت خــط. بــه شــوخی گفتم: هــر کســی رو همراه 
مهــدی فرســتادم، شــهید شــده. گفــت: دوســت دارم اگــه کشــته بشــم، کنــار 

مهدی مســتعلی زاده شــهید بشــم...
راهــی شــد. ترکــش خمپــاره ی زمانــی، خــورده بــود بــاالی چشــمش. مهدی، 
رضــا رو انداختــه بــود رو دوشــش، ۳ کیلومتــر راه رو دویــده بود. وقتــی منو دید، 
گفــت: رضــا ترکــش خــورده تو پیشــونیش. یعنی شــهید میشــه؟! کاش همراه 

مــن نفرســتاده بودیش...
رضــا پیــش هــر کســی مــی رفــت، جذبــش می شــدند. شــاید صــد نفــر کنار 
مهــدی مســتعلی زاده شــهید شــده بــودن، ولــی تحمــل شــهادت رضــا براش 

ســخت تــر بــود..                          راوی: آقــای محمــد ضیاء)همــرزم شــهید(
ســاعت ۳ بامــداد، ســد دِز بودیــم. بــا رضا کنــار هم ایســتاده بودیم. ســیگار می 
کشــیدم. ازش پرســیدم:رضا ســاعت ۳ نصفــه شــب، از خــدا چی مــی خواهی؟ 
گفــت: جــون منــو داری، از خــدا یــه هندونــه تگری)خنــک( مــی خوام. بــا این 
هندونــه بــرم بــاالی یــه بلنــدی، بــه ایــن صــدای قطــار گــوش بــدم... گفتــم: 
ایــن موقــع شــب، بردســیر هــم اگه باشــی، بــه ایــن آرزوت مــی رســیدی؟! که 
اینجــا،  تــو ایــن دل شــب، تــو خوزســتان، هندونــه مــی خواهــی! چنــد دقیقه 

بعــد، صدایــی آمــد: بــرادر وایســتا، برادر وایســتا. 
ــه شــد،  ــک ک ــروی دشــمن باشــه. نزدی ــق و نی ــم شــاید از مناف فکــر کردی
شــناختیمش. از بچــه هــای جیرفــت بــود. گفــت: از ایــن ســیگارت بــه مــا می 
دی؟ از آتیــش ســیگار شــما اومدیــم طرفتــون. گفتــم: چــی همراتــه؟ گفــت: 

هندونــه. گفتــم: رضــا هــر چــی از خــدا خواســتی، خــدا بهــت داد...
                                                          راوی: آقای محمد ضیاء)همرزم شهید(

بــه مــادرش احترامــی خــاص قائــل بود)مــادر ســال هــا فلــج بــود(، به همســر 
پــدر هــم یــه احتــرام ویــژه قائــل بــود. هــر چنــد در ظاهــر، بهــش نمــی آمــد 
جوونــی مقیــد باشــه...                   راوی: آقــای محمــد ضیاء)همــرزم شــهید(
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مه منّور شعبان مه رسول خداست 
مه مبارک میاد سیدالشهداست 

به رهروان هدایت ز حق رسیده خبر 
که روی دست محمد عیان چراغ هداست 
تمام دین به روی دست های ختم رسل 

و یا کتاب خدا روی سینة زهراست 
به عدل و عزت و آزادی و کمال و شرف 
خایقند همه تشنه، فیض او دریاست 

ملک به حسن تماشائیش، شده مبهوت 
که این امام حسین است یا رسول خداست 

نسیم خلد برین می وزد ز اطرافش 
که بوی عطر خدا در مشام باد صباست 

اگر تمام مائک ز گاهوارة او 
پر دوباره چو فطرس طلب کنند رواست 

نبی به طلعت زیباش خنده کرد و گریست 
خدا به یمن قدومش بهشت را آراست 
ز گاهواره به گودال خون نگاهی کرد 

به خویش گفت که میاد ما شهادت ماست 
تمام خلقت یک لحظه بی حسین مباد 

که بی حسین زمین بی کس و زمان تنهاست 
به حلق تشنه و لب های خشک او سوگند 
که خون او به گلستان وحی، آب بقاست 
گرفت جام با را ز دست حضرت دوست 

از آن تمام باها به چشم او زیباست 
مگو چرا ز همه هست خود گذشت حسین 
خدای داد به او هست و هست او را خواست 

اگر ز بار غمش آسمان خمید چه باک 
که گشت قامت اسام با قیامش راست 

وضو گرفت ز خون، پیش تیر قامت بست 
که تا قیام قیامت از او نماز به پاست 
همیشه حج به وجود حسین می بالد 

که کرباش صفا بود و مروه شام باست 
نماز و روزه و حج و جهاد می گویند 

حیات ما همه مرهون سیدالشهداست 
به پور هند جگر خواره چون گشاید دست 
کسی که رشد و نمّوش به دامن زهراست 
زهی جال که در روی خون گرفتة او 
به چشم اهل نظر صورت خدا پیداست 
مگر نه خوردن خاک آمده به شرع حرام 

چه حکمتی است، چرا تربت حسین شفاست؟ 
به تحت قّبه او کن بلند دست نیاز 

بگیر حاجت خود را که مستجاب دعاست 
همه به حشر صدا می زنند یا زهرا 

ولی ز فاطمه آید ندا، حسین کجاست 
اگر چه سوم شعبان جمال خویش گشود 

بدان والدت او ظهر روز عاشوراست 
قسم به ذات خداوند قادر بی چون 

که خونبهاش خداوندگار بی همتاست 
تمام اهل قیامت به چشم می بینند 

حسین با تن بی سر شفیع روز جزاست 
هنوز نغمة قرآن او بلند ز نی 

هنوز نعرة هیهات او به اوج سماست 
هنوز خنجر قاتل ز خون اوست خجل 
هنوز از عطشش، شعله در دل دریاست 

هنوز نالة هل من معین اوست بلند 
هنوز رأس منیرش به نیزه راه نماست 
هنوز پرچم گلگون او به قلة عرش 

هنوز پیکر صد چاک او به دوش شماست 
حسین رهبر آزادگان به هر عصری 
حسین راه نمای تمام نهضت هاست 
حسین مشعل تابندة هدایت خلق 

حسین مصحف نور است و آیت عظماست 
حسین جان دعا، جان ذکر، جان نماز 

حسین روح حرم، روح مروه، روح صفاست 

ــی  ــن را قربان ــه ای، اوکرای ــت اهلل خامن ــرت آی حض
سیاســت بحران ســازی آمریــکا برشــمردند و 
خاطرنشــان کردنــد: مــا در اوکراین طرفــدار توقف و 

خاتمــه جنــگ هســتیم.
ــر  ــانی دفت ــگاه اطاع رس ــا از پای ــزارش ایرن ــه گ ب
رهبــر معظــم انقــاب اســامی، حضــرت آیــت اهلل 
ــته  ــبت خجس ــه مناس ــخنانی ب ــه ای در س خامن
عیــد مبعــث، مهمتریــن هدیــه اســام و بعثــت به 
بشــریت را دعــوت به »تفکر و عقانیــت« و »تزکیه 
ــت  ــا جاهلی ــه ب ــرای مقابل ــی« ب ــم اخاق و مفاهی
دانســتند و بــا اشــاره بــه شــکل گیــری جاهلیــت 
مــدرن در غــرب به صــورت ســازمان یافته و بــا 
ــر  ــروز مظه ــد: ام ــد کردن ــترده تر تأکی ــاد گس ابع
واضــح و کامــل جاهلیــت مــدرن، رژیــم مافیایــی 
امریــکا اســت کــه اساســاً یــک رژیــم بحران ســاز و 

ــت. ــت اس بحران زیس
ــای  ــه قضای ــاره ب ــا اش ــامی ب ــاب اس ــر انق رهب
اوکرایــن و عبرت هــای آن، ایــن موضــوع را نمونه ای 
آشــکار از سیاســت بحران ســازی امریــکا خواندند و 
افزودنــد: برخــاف مواضــع دوگانــه غربی هــا موضع 
ثابــت جمهــوری اســامی ایــران همــواره مخالفت 
بــا جنــگ و تخریــب در همــه مناطــق دنیا اســت و 
عــاج بحــران اوکراین و قضــاوت دربــاره آن را منوط 

ــه شــناخت ریشــه های واقعــی آن می دانیــم. ب
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تبریک عید ســعید 
مبعــث بــه ملــت ایــران و همــه مســلمانان جهان، 
ــترش   ــرورش و گس ــت« و »پ ــترش عقانی »گس
مفاهیــم اخاقی« را دو عنصر برجســته از سلســله 
ارزشــهای اســامی برشــمردند و بــا اشــاره به اینکه 
ــی، بزرگ تریــن هدیــه بعثــت  هــر دو ارزش متعال
ــطه  ــد: به واس ــت، گفتن ــریت اس ــه بش ــام ب و اس
بعثــت پیامبــر اســام)ص(، مــردم جزیــرة العــرب 
ــون  ــی همچ ــا خصوصیات ــت و ب در دوران جاهلی
گمراهــی، نادانــی، فتنه هــای بــزرگ، تعصب هــای 
کــور، خشــونت و لجاجــت، تکبــر و حق ناپذیــری و 
رذائــل اخاقــی و ناهنجاری هــای جنســی، تبدیــل 
ــت، و دارای  ــا فضیل ــداکار، ب ــی متحــد، ف ــه ملت ب

نیکوتریــن خلقیــات و بــا آوازه ای جهانــی شــدند.
ایشــان بــا تأکیــد بــر اینکــه بعثــت و اســام زمینه 
ایــن کار بــه ظاهــر نشــدنی و محــال را فراهــم کرد، 
افزودنــد: مهمتریــن درس بعثــت ایــن اســت کــه 
اگــر اراده مــردم در طــول اراده الهــی قــرار گیــرد، 
کارهــا و اهدافــی کــه براســاس محاســبات انســانی 
رســیدن بــه آنهــا غیرممکــن بــه نظــر می رســد، 

محقــق خواهــد شــد.
رهبــر انقــاب اســامی، ریشــه کنی ســلطنت در 
ــه ای  ــران و شــکل گیری نظــام اســامی را نمون ای

از تکــرار تجربــه نبــوی دانســتند و خاطرنشــان کردنــد: 
رهبــری مخلصانــه امــام بزرگــوار و همــت ملــت ایــران 
ــر ناممکــن محقــق شــود و  ــه ظاه باعــث شــد کار ب
ســلطنت جائرانــه ای که همــه قدرتهای دنیا پشــتیبان 
آن بودنــد، از بیــن بــرود و انقــاب اســامی بــه ملــت 

ایــران عظمــت ببخشــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تأکیــد بــر اینکــه نقطه 
اوج نهضــت نبــوی، تشــکیل حکومت اســامی اســت، 
خاطرنشــان کردنــد: برخــاف نظــر عــده ای کــه دیــن 
ــد،  ــی می کنن را جــدای از سیاســت و حکومــت معرف
تشــکیل حکومت، شــورانگیزترین بخــش نهضت نبوی 
اســت و پیامبــر اســام)ص( بــه تشــکیل حکومــت نیز 
اکتفــا نکردنــد و بعــد از آن بــه مقابلــه همــه جانبــه بــا 

ــمنان پرداختند. دش
ایشــان مهمتریــن جهــت گیــری پیامبــر اســام)ص( 
در بعثــت را مقابلــه بــا جاهلیــت دانســتند و بــا اشــاره 
ــد:  ــد کردن ــت، تأکی ــن جاهلی ــف ای ــاد مختل ــه ابع ب
ــه  ــام، ب ــش از اس ــت پی ــاد جاهلی ــان ابع ــروز هم ام
صــورت ســازمان یافتــه و به شــدت گســترده در دنیــای 
ــرص و  ــه ح ــر پای ــه ب ــی ک ــدن غرب ــاح متم به اصط

ــا شــده اســت، وجــود دارد. طمــع بن
ــز  ــن را نی ــران اوکرای ــه ای بح ــت اهلل خامن حضــرت آی
نتیجــه سیاســت های آمریکا خواندنــد و تأکیــد کردند: 
امــروز اوکرایــن قربانــی سیاســت بحران ســازی آمریــکا 
ــت در مســائل  ــا دخال ــود کــه ب ــکا ب ــرا آمری اســت زی
ــاد  ــات و ایج ــن اجتماع ــن، راه انداخت ــی اوکرای داخل
کودتــای مخملی و رنگی، حضور ســناتورهای آمریکایی 
در اجتماعــات معارضــان و جابجــا کــردن دولتهــا، ایــن 

کشــور را بــه ایــن نقطــه کشــاند.
ایشــان بــا تأکیــد بــر موضــع ثابت جمهــوری اســامی 
ایــران در مخالفــت بــا جنــگ، گفتنــد: مــا بــا جنــگ، 
کشــته شــدن مــردم و تخریــب زیرســاخت های متعلق 
بــه ملتهــا در هــر جــای دنیــا مخالفیــم. ایــن حــرف 
ثابــت جمهــوری اســامی اســت و سیاســت مــا ماننــد 
غربی هــا دوگانــه نیســت کــه بمــب انداختــن بــر ســر 
کاروان عروســی در افغانســتان و کشــتن مــردم عــراق، 

مبــارزه بــا تروریســم نــام بگیــرد.
از  نمونه هایــی  بــه  آیــت اهلل خامنــه ای  حضــرت 
ــد:  ــد و افزودن ــاره کردن ــکا اش ــازی های امری بحران س
ــد؟ چــرا نفــت  ــکا در شــرق ســوریه چــه می کن آمری
ســوریه را می دزدنــد؟ چــرا در افغانســتان ثــروت ملــی 
مــردم را می رباینــد و غصــب می کننــد؟ چــرا در غــرب 
آســیا از جنایــات شــبانه روزی صهیونیســت ها دفــاع، و 
همــه ایــن بحران ســازی ها را بــه اســم دفــاع از حقــوق 

ــد؟ ــام می دهن بشــر انج
ایشــان، جنایــت علیــه مــردم یمــن را نمونــه دیگــری 
از رفتــار متناقــض غــرب و آمریــکا خواندنــد و گفتنــد: 

ــاران  ــر بمب ــن زی ــردم یم ــه م ــت ک ــال اس ــت س هش
هســتند امــا غربی هــا نــه تنهــا محکــوم نمی کننــد بلکه 
از جنایــت علیــه مردم، پشــتیبانی تبلیغاتــی، رســانه ای، 

زبانــی و حتــی حمایــت عملــی می کننــد.
رهبــر انقــاب اســامی با تأکیــد بر اینکــه مــا در اوکراین 
طرفــدار توقــف و خاتمــه جنــگ هســتیم، گفتنــد: امــا 
عــاج بحــران در صورتــی ممکــن اســت کــه ریشــه های 
آن شــناخته شــود. ریشــه بحران در اوکراین، سیاســتهای 
ــر  ــناخت و ب ــد آن را ش ــه بای ــرب اســت ک ــکا و غ آمری

اســاس آن قضــاوت و اقــدام کــرد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در بیــان عبرت هــای مهــم از 
قضایــای اوکرایــن، خاطرنشــان کردنــد: عبــرت اول بــرای 
همــه دولتهــا این اســت کــه پشــتیبانی قدرتهــای غربی 
از کشــورها و دولتهــای دست نشــانده آنهــا یــک ســراب 

اســت و واقعیــت نــدارد.
ایشــان، اوکرایــِن امــروز و افغانســتاِن دیــروز را دو 
شــاهد زنــده بــرای دولتهــای متکــی بــه آمریــکا و اروپــا 
خواندنــد و افزودنــد: هــم رئیس جمهــور اوکرایــن و هــم 
ــه  ــا ب ــه م ــد ک ــرارِی افغانســتان گفتن ــور ف رئیس جمه
آمریــکا و دولتهــای غربــی اعتمــاد کردیــم امــا آنهــا مــا را 

تنهــا گذاشــتند.
رهبــر انقــاب، در بیان عبــرت دوم، »مــردم« را مهمترین 
پشــتوانه دولتهــا خواندند و افزودنــد: اگــر در اوکراین مردم 
وارد میــدان می شــدند، وضــع دولــت اینگونــه نمی شــد 
امــا چــون مــردم دولــت را قبــول نداشــتند وارد نشــدند. 
همچنانکــه مــردم در زمــان حملــه آمریــکا بــه عــراق در 
دوران صــدام بــه میــدان نیامدنــد امــا همیــن مــردم در 
مقابــل حملــه داعــش به میــدان آمدنــد و با ســرکوب آن 

خطــر بــزرگ، داعــش را بــه عقــب راندنــد.
ــی  ــل اصل ــردم را عام ــه ای، م ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــه  ــه تجرب ــاره ب ــا اش ــد و ب ــورها خواندن ــتقال کش اس
شــیرین ملــت ایــران در غلبــه بــر دشــمن بعثــی کــه 
متکــی بــه حمایــت همــه قدرتهــا بــود، گفتنــد: بایــد با 
چشــم بــاز و اندیشــه و عمــل درســت، بتــوان از عبرتهای 

ــزرگ بهــره گرفــت. ب

*جهــاد تبییــن منحصــرا روخوانــی کــردن از 
فرمایشــات رهبــری نیســت بلکــه جهادتبییــن بــه 
معنــای بیــان ومتجلی نمــودن دســتاوردهای انقاب 
دربرابرمعاندیــن اســت کــه بــا بوقهــای تبلیغاتــی بــه 
دنبــال ناکارامــدی نظام اســامی هســتند درقــرارداد 
با چین و روســیه ببینیــد چه تبلیغاتــی راه انداختند 
کــه ایــران را فروختنــد کیــش را فروختنــد و ایــران 
ــه مســئولین  ــا وظیف ــد اینج ــن ش مســتعمره چی
فرهنگی و سیاســی اســت که بیایند ابعــاد قــرارداد را 
شــفاف بادالیــل خاص بیــان کننــد     7۱----9۱۳۳

*باســام امســال درروز درختــکاری درختــان را بنــام 
شــهدا نامگــذاری و غــرس کنیــد کــه مایــه برکــت 
وحرکــت درختــان خواهدشــد و هــم نــام ویــاد انــان 
متجلــی میگــردد باتشــکر                99----9۱۳7
ــای ســعودی- ــه در رســانه ه *وطــن فروشــانی ک

لندنــی ســعی مــی کننــد تــا بــه مخاطبیــن خــود 
اینگونــه القــاء کنند کــه ایران نبایــد به تــوان نظامی، 
موشــکی و هســته ای برســد و منشــأ تمام مشکات 
را دســتیابی ایــران بــه ایــن تــوان جلــوه مــی دهنــد 
ــائل  ــه مس ــد ک ــی خواهن ــا م ــردم دنی ــون از م اکن
بازدارندگــی دفاعــی را بــر هــر عامل دیگــری ترجیح 

دهنــد!                                     ۲6----9۱۳۴
*بنــا به گفتــه مدیراب وفاضــاب اســتان، آب صنایع 
کرمــان وزرنــد از بــاز چرخانــی آب وپســاب فاضــاب 
تامیــن میشــود چرا دربردســیر ایــن اتفاق نمــی افتد 
قطعــا کــم کاری و عــدم احســاس مســئولیت وعــدم 
اینــده نگــری کــه باالخــره اب ذخیــره بردســیر هــم 
قطعــا ظرفیتــی دارد کــه روزی تقلیــل خواهــد یافت 
شــورای شهرســتان درایــن موضــوع فعــال و مطالبــه 

گــری کننــد باتشــکر                      ۰5----9۱68
*باســام وتشــکر از شــهردار پرتــاش کــه چهــره 
ــت  ــرده خدم ــر ک ــا تغیی ــه ه ــاال کوچ ــهر و ح ش
شــهردار عــرض میکنــم کــه گلســتان شــورا ضلــع 
جنوبــی انتهــای ان خاکــی و بــدون جــدول اســت و 
ــادی ســکونت دارد  ــواده هــای زی درایــن محــل خان
ــد    ۱5----9۳9۰ ــژه ای بفرمایی ــت وی ــک عنای ی

تاثیر جنگ اوکراین بر اینترنت 
ایران/ 400گیگ ظرفیت پهنای 
باند کشور از دسترس خارج شد

بیانات رهبر معظم انقاب در  روز مبعث نبی اکرم )صلی اهلل علیه وآله( :

ریشه بحران اوکراین سیاست های بحران ساز رژیم 
مافیایی آمریکا است/ خواهان توقف جنگ هستیم

و  ارتباطــات  وزارت  روابط عمومــی  رئیــس 
ــه از حــدود  ــرد ک ــام ک ــات اع ــاوری اطاع فن
ســاعت ۱8 )۱۴ اســفند( ۴۰۰ گیــگ از ظرفیت 
اینترنــت بین المللی کشــور قطع شــده اســت و 
وزارت ارتباطــات در حــال برقــراری لینک هــای 
جایگزیــن ازطریق ســایر مســیرهای بین المللی 

اســت.
ــزاری  ــادی خبرگ ــگار اقتص ــزارش خبرن ــه گ ب
ــوری  ــته فیبرن ــاه گذش ــد م ــنیم، در چن تس
ــث  ــف قطــع و باع ــران در کشــورهای مختل ای
اختــال در ســرویس اینترنــت کاربــران اینترنت 
ــاه  ــل آذر م ــه اوای ــن آن ب ــه اولی ــود. ک می ش
برمی گــردد کــه معــاون فنــی شــرکت ارتباطات 
زیرســاخت اعــام کــرد کــه ۴۳۰ گیگابیــت از 
ظرفیــت پهنــای بین الملــل شــرکت ارتباطــات 
زیرســاخت به دلیــل قطع فیبــر دریایــی متعلق 
بــه شــرکت GBI در محــدوده ی دریایــی بیــن 
قطــر و امــارات دچــار قطعــی و اختــال شــده 

بــود.
ــود کــه مرکــز  ــاه ب ســری بعــد در اواخــر آذرم
عملیــات شــبکه شــرکت ارتباطات زیرســاخت 
ــت  ــت از ظرفی ــه ۳۰۰ گیگابی ــرد ک ــام ک اع
بین الملــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت کــه 
ــود، در ۲8  ــن می ش ــکام تأمی ــق روس تل ازطری

آذرمــاه قطــع شــده اســت.
همچنیــن  ۲۲ دی نیــز باردیگــر شــرکت 
ــگ  ــع ۱۰۰۰ گی ــاخت از قط ــات زیرس ارتباط
ــر داد  ــن شــرکت خب ــل ای ــت بین  المل از ظرفی
ــده  ــی پیش آم ــل قطع ــان، دلی ــه در آن زم ک
ــوری در گرجســتان  ــر ن ــی ۲ مســیر فیب قطع
عنوان شــده بود.حــاال روز )۱۴ اســفند(، »مهدی 
ســالم«، رئیــس روابط عمومــی وزارت ارتباطــات 
ــام  ــته  توییتی اع ــات، در رش ــاوری اطاع و فن
ــه اعــام مرکــز عملیــات  کــرده اســت: »بنــا ب
ــق  ــه ازطری ــت ک ــگ ظرفی ــبکه، ۴۰۰ گی ش
شــرکت روس تلــکام و از مســیر کشــور اوکراین 
تأمیــن می شــود، از ســاعت ۱8 امــروز ۱۴ 

اســفند قطــع شــده اســت.«
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ذکری بسیار بافضیلت در ماه شعبان که هر بار گفنت 
آن معادل یکسال عبادت است

 در روایــت اســت در مــاه شــعبان مجموعــا هــزار مرتبــه ایــن ذکر گفته شــود 

کــه ثــواب هــزار ســال عبــادت در نامــه اعــال او نوشــته شــود. )یعنــی هــر 

یکبــار تکــرار ذکــر معادل یکســال عبــادت(:

      » ال اِلَه ااِل اللُه واَل نَْعبُُد ااِلّ اِیّاهُ ُمْخلِصیَن لَُه الّدیَن َو لَُو كَرِهَ الُْمْشِكُوَن «

                                                               مفاتیح الجنان/ اعال ماه شعبان

اشعار والدت امام حسین علیه السالم

اختالل در تامین پهنای باند از مسیر اوکراین 
را پیش بینی کرده بودیم

زارع پور وزیر ارتباطات :

وزیــر ارتباطــات بــا بیــان اینکــه از زمــان آغــاز بحــران اوکرایــن، احتمــال اختــال در تامیــن پهنای 
بانــد بیــن الملــل از مســیر ایــن کشــور را پیــش بینــی کــرده بودیــم، از برنامــه ریــزی بــرای ایجــاد 

ظرفیــت جایگزین خبــر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر،  از حــدود ســاعت ۱8 روز ۱۴ اســفند بخشــی از ظرفیــت اینترنــت بین 
المللــی کشــور کــه از طریــق شــرکت روس تلــکام و از مســیر کشــور اوکرایــن تأمین می شــد، قطع 

ــده است. ش
ایــن  ظرفیــت  کــه  حــدود  ۴۰۰  گیــگ  اســت،   باعــث  افــت  ارتباطــات  در داخــل کشــور شــده و 
وزارت ارتباطــات اعــام کــرده کــه  بــا توجــه بــه تداوم اختــاالت مســیر شــبکه از اوکرایــن، در حال 

برقــراری لینک هــای جایگزیــن از طریــق ســایر مســیرهای بیــن المللــی اســت.
در  ایــن راســتا عیســی زارع پــور وزیــر ارتباطــات در صفحه شــخصی خــود در شــبکه های اجتماعی 
نوشــت: همان طــور کــه همکارانــم نیــز اطــاع داده انــد، یکــی از مســیرهای تأمیــن اینترنــت بیــن 
الملــل کــه از اوکرایــن عبــور می کنــد قطــع شــده و بخشــی از پهنای بانــد بین الملــل کاهش یافته 

کــه در ســاعت پیــک ممکــن اســت منجر بــه اختال شــود.
وی گفــت: ایــن مســاله را از زمــان آغــاز بحــران اوکرایــن پیــش بینی کــرده بودیــم و به دلیــل زمان 
بــر بــودن تأمیــن ظرفیــت جدیــد، همــان موقــع بــه همکارانــم در شــرکت ارتباطــات زیرســاخت 
گفتــم کــه بــرای ظرفیــت جایگزیــن اقــدام کننــد و ایــن موضــوع به ســرعت در حــال انجام اســت.

وزیــر ارتباطــات تاکیــد کــرد: تنــوع بخشــیدن بــه منابع و مســیرهای تأمیــن اینترنت بیــن الملل و 
تأمیــن ظرفیــت پشــتیبان بــرای مواقــع این چنینــی از سیاســت های دولــت مردمــی اســت کــه به 

صــورت جــدی دنبــال می شــود.

وزارت نفت مکلف به گازرسانی روستاها تا سقف ۳ هزار میلیارد تومان شد
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در مصوبــه ای وزارت نفــت را مکلــف بــه تکمیــل پروژه هــای 
گازرســانی روســتاها و اتمــام طــرح )پــروژه(  هــای نیمه تمــام گازرســانی تا میزان ســه هــزار میلیارد 

ــان کردند. توم
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، نماینــدگان در جلســه علنــی روز )یکشــنبه، ۱5 اســفند مــاه( مجلــس 
شــورای اســامی و در جریــان بررســی بخــش هزینه ای الیحــه بودجه ســال ۱۴۰۱ کل کشــور، بند 

)د( تبصــره ۱ را تصویــب کردند.
بــر اســاس ایــن مصوبــه، وزارت نفــت از طریــق شــرکت دولتــی تابعــه ذی ربــط مکلــف اســت از 
ــارد  ــزار میلی ــی ه ــزان س ــا می ــور ت ــرکت مذک ــد )%۱۴/5( ش ــارده و نیم درص ــهم چه ــل س مح
)۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریــال نســبت بــه گازرســانی بــه روســتاها و اتمــام طــرح )پــروژه( هــای 
نیمه تمــام گازرســانی بــه روســتاها، تــداوم گازرســانی بــا اولویت گازرســانی به شــهرها و روســتاهای 
اســتان سیســتان و بلوچســتان و اســتان های نفت خیــز و گازخیــز، اســتان های رویشــی زاگــرس، 
مناطقــی کــه از لحــاظ گازرســانی شــهری و روســتایی پایین تــر از متوســط کشــور می باشــند و 
همچنیــن روســتاهای واقــع در مناطــق کوهســتانی، سردســیر و صعب العبــور حداقــل چهــار برابــر 

ــل آورد. ــات الزم را به عم ــرانه اقدام س


