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چرا حضرت آیت اهلل خامنه ای سال ۱۴۰۱ را سال 
»تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« نامگذاری کردند.؟

ایشان با اشاره به انتخاب عناوین اقتصادی در یک دهه 
گذشته و همچنین شعار سال ۱۴۰۱ گفتند: علت اینکه 
برای امسال نیز عنوان و شعار اقتصادی انتخاب شد، 
اهمیت محوری مساله اقتصاد و همچنین چالش های 
اقتصادی در دهه ۹۰ است که رهایی از این چالش ها 

نیازمند تدبیر، عمل و حرکت صحیح است.
نگرش ایشان به شعار سال ،و منظور از اقتصاد دانش بنیان، 
نگاه علمی و فناورانه به تولید در همه عرصه ها است که 
نتیجه آن، کاهش هزینه های تولید، افزایش بهره وری، 
ارتقای کیفیت محصوالت، رقابت پذیر شدن تولیدات در 
بازارهای جهانی و کاهش قیمت تمام شده محصوالت 

در داخل خواهد بود.
اقتصاد  بر  مبتنی  اکنون  دنیا  اقتصادی  نظام  البته 
دانش بنیان است که موتور رشد و توسعه به شمار 
می رود، بنابراین چاره ای جز تحوالت اساسی و جراحی 
اقتصاد ایران در این مسیر نیست. براساس نظریه های 
جدید رشد اقتصادی، دانش به عنوان نوعی متغیر برون 
زا در اقتصاد به شمار نمی رود، بلکه بخش اصلی و کلیدی 
نظام اقتصادی محسوب می شود. دانش به عنوان اصلی 
ترین نوع سرمایه تلقی می شود و رشد اقتصادی ریشه 
در دانش دارد، زیرا مجموعه  دانش منشا فناوری، 
نوآوری و کارآفرینی است و بر همین اساس عامل دانش 
به صورت روزافزون پراهمیت تر می شود. به همین دلیل 
شکل جدیدی از سازمان ها نیاز است، تشکیالتی که 
مبتنی بر علم وفناوری شناخته شده، دانش بنیان نامیده 
می شود و اکنون تبدیل به عاملی حیاتی برای توسعه 

اقتصادی هر کشوری شده است.
ملموس  نمونه  دانش بنیان کشورمان   شرکت های 
وعینی ، در دوران مقابله با کرونا بسیاری از نیازهای 
کشوررا رفع کردند. در همان روزهایی که دنیا با چالش 
ماسک، کیت تشخیص کووید ۱۹ و ضدعفونی کننده 
و نیازهای پزشکی مواجه بود.شرکت های ایرانی در این 
سطح و  پایه در همه بخش ها از کشاورزی گرفته تا 
پزشکی و صنعت، سخت افزاری و نرم افزاری نشان 
دادند که می توانند دست قدرتمند کشور در چالش های 
نوپدید باشند. بازوی قدرتمندی که می تواند اقتصاد را 

از رکورد و تورم هم نجات دهد.         ادامه صفحه5

پیامبراعظــم صلــى اهلل علیــه و آلــه فرمودند: مــاه رمضان، مــاه خداســت و آن ماهى 
اســت كــه خداونــد در آن حســنات را مى افزایــد و گناهــان را پــاك مى كنــد و آن 

مــاه بركــت اســت.                                                                                                 )بحاراألنــوار، ج ۹6، ص 3۴۰، ح 5(

نهادها با عبرت از گذشته برای آینده 
برنامه ریزی کنند

        صفحه8

مهم ترین نکات پیام نوروزی سال 
1401 رهبر انقالب اسالمی 

8 نکته مهم پیام نوروزی رهبر 
معظم   انقالب

و  نهادهــا  جــدی  وظیفــه  گفــت:  رئیس جمهــور 
ــگاه بــه  ــا ن دســتگاه های دولــت ســیزدهم اســت کــه ب
گذشــته عبرت انــدوزی کننــد و بــا نــگاه بــه آینــده برای 

ــد. ــزی کنن ــداف برنامه ری ــبرد اه پیش
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از مشــهد مقــدس، بــه 
ــید  ــت اهلل س ــت، آی ــانی دول ــگاه اطالع رس ــل از پای نق
ــاالن  ــی از فع ــا جمع ــتی ب ــی در نشس ــم رئیس ابراهی
فرهنگــی و اجتماعــی خراســان رضــوی اظهــار داشــت: 
ــات ۴۰ســاله گذشــته  ــا اســتفاده از تجربی ــم ب امیدواری
به اســتناد بیانیــه گام دوم انقــالب گام هایــی برداریــم کــه 

ــود. ــران ش ــی جب ــای فعل عقب ماندگی ه
وی گفــت: ۱2 فروردیــن روز بســیار مهــم و مبارکــی در 
تاریــخ انقــالب اســت، هیــچ نعمتــی باالتــر از جمهــوری 
اســالمی نیســت، بایــد نظــام جمهــوری اســالمی 
پاسداشــت شــود چــرا کــه پاسداشــت آن از جلوه هــای 

شــکر اســت.
رئیســی تصریــح کــرد: اگــر تمــام نعمت هــا داده می شــد 
امــا نعمــت والیــت و نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی 
بــر ایــن کشــور نبــود، کشــور مــا هم یــک کشــور مدعی 

توســعه یافتگی فقــط در اقتصــاد می شــد.
ــط در  ــعه یافتگی فق ــا توس ــزود: ام ــور اف ــس جمه رئی
اقتصاد نیســت بلکــه توســعه در معنویت، اخــالق و تمام 
نیــاز انســان بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد در غیــر ایــن 
صــورت ایــن گونــه کشــورها فقــط در اقتصــاد توســعه 
می یابنــد و در ابعــاد انســانی مشــکل خواهنــد داشــت.

رئیســی در ادامــه با اشــاره به مطالب مطرح شــده 
از ســوی حاضــران در جلســه بر لزوم ســاماندهی 
بافــت قدیمــی و پیرامونــی اطــراف حــرم مطهــر 
رضــوی)ع( تأکیــد کــرد و گفت: برای ســاماندهی 
ایــن بافــت ضمــن مطالعــه اقدامــات انجام شــده 
بایــد یــک طــرح نو ایجاد شــود تــا بتوانــد مظاهر 
فرهنگــی و میــراث گرانقــدر دلبســتگی بــه امــام 
هشــتم حفــظ شــود در عیــن اینکــه بازســازی 

ــود. ــام می ش انج
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه کار اقتصــادی بایــد بــا 
ــرد:  ــح ک ــت فرهنگــی همــراه باشــد تصری هوی
توســعه یافتگی در تمــام اســتان ها بایــد بــا حفظ 

هویــت فرهنگــی باشــد.       ادامــه صفحــه8

دانش بنیان ،عامل حیاتی 
برای توسعه اقتصاد کشور 

 ،»XE« سویه جدید ویروس کرونا به نام
مرسی ترین جهش ویروس

ــد  ــش جدی ــرد جه ــام ک ــی بهداشــت اع ــازمان جهان س
ویــروس کرونــا کــه بــه نــام »XE« شــناخته می شــود، بــه 
نظــر می رســد ۱۰ درصد بیشــر از امیکرون پنهــان کار که 
مرسی ترین ســویه شــناخته شــده اســت، قابلیــت انتقال 

پذیــری دارد.
بــه گــزارش خربنــگار گــروه علــم و پیرشفــت خربگــزاری 
فــارس بــه نقــل از ســی جی تی ان، ســازمان جهانــی 
بهداشــت اعــام کــرد جهــش جدیــد ویــروس کرونــا کــه 
ــه نظــر مــی رســد  ــام »XE« شــناخته می شــود، ب ــه ن ب
ــه  ــرون ک ــویه »BA.۲« امیک ــر از زیرس ــد بیش ۱۰ درص
مرسی ترین ســویه شــناخته شــده اســت، قابلیــت انتقال 

ــری دارد. پذی
بــه گفتــه ســازمان جهانــی بهداشــت،  XE، یــک ســویه 

 رئیس جمهوردر نشستی با جمعی از فعاالن فرهنگی و اجتماعی خراسان: 

احترامــا بــا كمــال مســرت ،حســن انتصــاب شایســته  حضرتعالــى را بعنوان سرپرســت 
فرمانــداری بردســیر كــه بحــق از ســرمایه هــاي  ارزشــمند و بــى بدیــل  شهرســتان مى 
باشــید، صمیمانــه تبریــک عــرض مى نمایــم ، رجــاء واثــق دارم كه ایــن انتصاب ســرآغاز 
راهــى پــر امیــد بــه ســمت دســتیابى بــه قلــه هــاي  رفیــع توســعه شهرســتان بــوده و 
نویــد بخــش نشــاط و تحــرك  شهرســتان خواهــد بــود.  موفقیــت و ســربلندی شــما و 
كلیــه خدمتگــزاران بــه نظــام مقــدس جمهــوری اســامى ایــران را از درگاه باریتعالــى 

ــى نمایم. ــالت م                                                  مدیر مسئول نشریه سپهر بردسیرمس

جناب آقای حمزه وفایی سرپرست محترم  فرمانداری  شهرستان بردسیر

نوترکیــب از دو زیرمجموعــه BA.۱ و BA.۲،  اســت و 
ــق دارد. ــه جهــش امیکــرون تعل ــان ب همچن

ــی   ــه حاک ــای اولی ــده اســت: »برآورده ــزارش آم ــن گ در ای
از آن اســت کــه ایــن جهــش نوترکیــب حداقــل ۱۰ درصــد 
ــوان  ــه عن ــه ب ــت ک ــان کار اس ــرون پنه ــر از امیک مرسی ت
ــا شــناخته می شــود«.  ــروس کرون ــن جهــش وی مرسی تری
ــه در  ــاه ژانوی ــار در اواســط م ــور نخســتین ب ســویه مذک
انگلیــس شناســایی شــد و براســاس اعــام ســازمان جهانــی 
 ۲.BA ــر ســویه ــر از زی ــل انتقال ت بهداشــت ۱۰ درصــد قاب
اســت.به گفتــه ســازمان جهانــی، بهداشــت در حــال حارض 
گونــه فرعــی BA.۲ ســویه غالــب ویــروس کرونــا در رسارس 
جهــان اســت کــه تقریبــاً ۸۶ درصــد از متــام مــوارد توالــی 

شــده را تشــکیل می دهــد.

شانس صعود به مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی را 
داریم/ بازی در قطر مثل بازی در ورزشگاه آزادی است

ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایــران بــه صعــود تیمــش بــه مرحلــه 
یک هشــتم نهایــی جــام جهانــی 2۰22 قطــر امیــدوار اســت.

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، دارگان اســکوچیچ دربــاره 
ــا انگلیــس،  همگروهــی ایــران در گــروه B جــام جهانــی 2۰22 ب
آمریــکا و برنــده پلــی آف اروپایــی )ولــز، اســکاتلند، اوکرایــن(، گفت: 
گروهــی کــه در آن قــرار می گیریــم همیشــه می توانــد بهتــر یــا 
ســخت تر باشــد. در کل قرعــه بــدی نصیــب مــا نشــد، امــا کمــی 
غیرعــادی اســت چــون روش بــازی تیم هــای گــروه خیلــی شــبیه 
بــه هــم اســت. فکــر می کنــم در کل مــا در گــروه خوبی هســتیم و 

ــود دارد. ــم وج ــخت تری ه ــای س گروه ه
وی افــزود: ایــران پیــش از این هرگــز موفق نشــده از مرحله گروهی 
جــام جهانــی صعود کنــد. انگلیــس بخــت اول صعــود از ایــن گروه 
اســت و مــا و دیگــر تیم هــای گــروه نیــز شــانس راهیابی بــه مرحله 
یک هشــتم نهایــی را داریــم. تیم هــای ملــی کــه تقریبــاً در ســطح 
خــود مــا قــرار دارنــد در انتظارمــان هســتند و مــا می توانیــم بــا آنها 

ــازی کنیم.   ب
ســرمربی کروات تیــم ملی در تمجیــد از ورزشــگاه های جام جهانی 
قطــر اظهــار داشــت: حــدود یکــی دو ماه پیــش در قطــر بــودم و در 
جریــان بازی هــای جــام عــرب همــه ورزشــگاه های ایــن کشــور را 

دیــدم. ســازماندهی جــام جهانــی 2۰22 فوق العــاده اســت.
اســکوچیچ در خصــوص همگروهــی کرواســی با بلژیــک، مراکش و 
کانــادا در گــروه F گفــت: کرواســی در کنار بلژیک بخــت اول صعود 
از گروه شــان اســت، امــا نبایــد مراکــش را هــم فرامــوش کنیــم و 
کانــادا هــم از دیــد مــن تیــم ســطح پایین تــری بــه نظــر می رســد.

ــکا کــه خــارج از  ــران و آمری ــی ای ــاره رویاروی ــی درب ــم مل ســرمربی تی
مســتطیل ســبز سال هاســت کــه روابــط دیپلماتیکــی بــا هــم ندارنــد، 
خاطرنشــان کــرد: عالقــه ای بــه روابــط سیاســی ایــران بــا آمریکا نــدارم. 
بیــن دو کشــور اختالف نظــر وجــود دارد، امــا مــا فقــط می خواهیــم بــه 
فوتبــال فکــر کنیم. هــدف ما صعــود از گروه مان اســت. همیشــه گفته ام 
ــتم  ــه یک هش ــه مرحل ــم ب ــم و می توانی ــاده ای داری ــم فوق الع ــه تی ک

نهایــی صعــود کنیــم کــه اولیــن بــار بــرای ایــران خواهــد بــود.
دراگان اســکوچیچ تأکیــد کــرد: انگلیــس ســخت ترین حریف مــا خواهد 
بــود، امــا بــا توجــه بــه نزدیکــی ایــران و قطــر، اینجــا زمیــن خانگــی مــا 

خواهــد بــود. بــازی در قطــر بــازی در ورزشــگاه آزادی خواهــد بــود.
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در آغاز سال تولید ، دانش بنیان، اشتغال آفرین 

در بردسیر چه گذشت ؟

حجــت االســام والمســلمین کرمانی امام جمعه بردســیر 
درخطبــه هــای نماز جمعــه این هفته کــه مقــارن باپایان 
مــاه شــعبان و اغــاز ماه مبــارک رمضــان بود توصیــه هایی 
بــرای اهمیــت دادن مومــن بــه اوقــات شــریف ماههــای 
ــان داشــت :  ــاه رمضــان بی ــه م رجــب و شــعبان وورود ب
ــاه رمضــان  ــوان وارد م ــه و امادگــی نمــی ت ــدون مقدم ب
شــد و بایــد ایــن امادگــی در مــاه رجــب و شــعبان ایجــاد 
شــود درایــن رابطــه حدیــث مشــهوری از امــام رضــا علیه 
الســام اســت  کــه اباصلــت مــی گویــد: در آخرین جمعه 
مــاه شــعبان، بــه محضر حضــرت امــام رضا)علیه الســام( 
وارد شــدم. آن حضــرت بــه مــن فرمودنــد: ای اباصلــت ماه 
شــعبان بیشــترش گذشــت و ایــن جمعــه آخر آن اســت، 
پــس آنچــه از اعمــال خیــر کــه در ایــن مــاه در انجــام آن 
کوتاهــی کــرده ای در ایــن چنــد روزی کــه باقــی مانــده 
تــدارک کــن، و بــر تــو بــاد بــه انجــام آنچــه بــه حــال تــو 
مفیــد اســت و تــرک آنچه برای تــو فائــده ای نــدارد، و دعا و 
اســتغفار و تــاوت قرآن کــن، و از گناهــان و نافرمانی هایت 
به ســوی خــدا بازگــرد و توبــه نمــا، تــا مــاه خــدا بــه تــو رو 
کــرده باشــد در حالــی کــه تو بــا خدایــت اخــاص ورزیده 
باشــی، و امانتــی بــر گــردن خــود باقــی مگــذار مگــر آنکه 
آن را ادا کنــی، و نیــز در دلــت کینــه هیــچ مؤمنی نباشــد 
مگــر اینکــه آن را از دل بیــرون کنــی لــذا بــرای ورود به ماه 
رمضــان ماننــد ایــن  اســت کــه مــی خواهیم بــه مهمانی 
برویــم چــکار میکنیــم خودمــان را تــر و تمیــز می کنیــم. 
چــون میزبان خداســت،  میهمــان بنده خداســت. بایدبنده 
خــودش را  تطهیــر و تزکیــه کنــد. و آن تزکیــه هم،  تزکیه 
نفــس و درونــی اســت. چــون مــی خواهــی وارد بشــوی در 
مــاه رمضــان. مــاه رمضــان مــاه ضیافــت الهــی اســت. خدا 
ــروی ســر ســفره اش  ــرده،  می خواهــی ب ــوت ک ــو را دع ت

بنشــینی،  پــس خــودت را تطهیــر کن.
خطیب جمعه بردســیر بمناســبت روز دوازدهــم فروردین 
ســالروز اســتقرار جمهــوری اســامی کــه مــردم درآن روز 
بــا اکثریــت آرا یعنــی 98/2درصــد بــه جمهوری اســامی 
رای دادنــد و درایــن مــدت  چهــل ســال همــواره بــا حضور 
خــود درصحنــه هــا ی مختلف وفــاداری خــود را بــه نظام 
اســامی نشــان دادنــد درانتخابات، درتشــیع جنازه شــهدا 
، حضــور درجبهــه هــای جنــگ تحمیلــی همــه بیانگــر 
حضــور مــردم وحفــظ کیــان اســامی اســت. لــذ ا بایــد 
ایــن روز را گرامــی بداریــم چــون نظــام اســامی مبتنــی 
ــمنان  ــت و دش ــت اس ــامیت وجمهوری ــن اس ــردو رک ب
ــا  ــا اســامیت هســتند ت بدنبــال  حــذف جمهوریــت ی
یکــی را کناربزنند مخصوصا اســامیت را  و بجــای ان انواع 
جمهوریتهــا ی دیگر مثل دموکراتیــک و.. جایگزین کنند 
امــا مــردم انقابــی ایران اســامی ازایــن دســتاورد خود که 
بــا خــون هزاران شــهید بدســت آمــده حراســت می کنند 
وجمهوریــت با اســامیت معنــا پیدا میکنــد و ایــن دوبال 
نظــام اســامی هســتند و مــردم نیز بــه عنــوان بزرگترین 
ســرمایه نظــام مــا به امام پاســخ مثبــت دادنــد و به همین 
دلیــل اســت که دشــمن از همــان ابتــدا از حضور مــردم در 
صحنــه هراســان اســت و با تمــام تــوان به دنبــال کمرنگ 
کــردن ایــن حضــور اســت زیــرا بنــای ایــن انقاب بــر پایه 

حضــور مــردم اســت.
امــام جمعــه بردســیر ضمــن تبریــک  حلول مــاه مهمانی 
خــدا گفــت: امســال بــا توجــه بــه اینکــه شــرایط کرونــا 
نســبت بــه دو ســال گذشــته  بهتــر شــده اســت هیئــت 
امنــای مســاجد بــرای رونق مســاجد اهتمــام ویژه داشــته 
باشــند زیــرا مــاه مبــارک رمضــان بهترین فرصت اســت تا 
مســلمانان  بــا حضــور در مســاجد و خوانــدن قــرآن و یــاد 
مــرگ و قیامــت بــرای زدودن زنــگار از قلبهــا اقــدام کننــد.
خطیب جمعه بردســیر بــه  روز ۱۳فروردین و روز طبیعت 
اشــاره کــرد و افــزود: حفــظ محیط زیســت به عنــوان یک  
ســرمایه مهــم بــر همــه واجــب اســت و تخریــب محیــط 
زیســت و بی اعتنایی گردشــگران به منابــع طبیعی  جای 
تاســف دارد بنابرایــن از همــه درخواســت مــی کنیــم تــا 
ضمــن حفظ منابــع طبیعی و محیــط زیســت در  رعایت 
شــرایط کرونــا، رعایت ســرعت مطمئنه و نــکات ایمنی در  
رانندگــی و همچنیــن رعایت شــوون اســامی در ایــن روز 
اهتمــام داشــته باشــند و در رعایــت حق مــردم و طبیعت 
و دوری از معصیــت در ایــن روز دقــت کننــد زیــرا  طبیعت 
شــاهدی زنــده بــر اعمــال مــا اســت و از رفتــار مــا تاثیــر 

ــرد. می پذی
ــی بهداشــت و ســامتی نیــز  ــه روز جهان ــان ب وی در پای
ــه بحــث ســامتی  اشــاره کــرد و گفــت:  در دیــن مــا ب
اهمیــت ویــژه ای داده شــده زیرا  ســامتی یکــی از نعمت 
هــای اصلــی و بــزرگ اســت و طبــق سفارشــات رســیده 
از روایــات اســامی؛ تحــرک بدنــی، خــواب شــبانه، حضور 
در طبیعــت، معاشــرت و صلــه رحــم و داشــتن روحیــه 
شــکرگذاری در ســامتی انســان  تاثیــر بســزایی دارد کــه 
بــا رعایــت ایــن مــوارد مــی توانیــم به ســامت جســمی و 

روحــی خــود کمــک کنیــم.

جمهوریت با اسالمیت دو رکن  
نظام اسالمی هستند وبنای این 
انقالب بر پایه حضور مردم است

ــتان  ــاورزی شهرس ــاد کش ــت جه ــت مدیری سرپرس
بردســیر گفت:کشــت محصــول ســیب زمینــی در ایــن 
منطقــه آغــاز شــده و تــا کنــون ســطح زیــر کشــت بــه 

بالــغ بــر 500 هکتــار رســیده اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار ایانا در اســتان کرمــان، حیدرآبادی 
سرپرســت جهــاد کشــاورزی شهرســتان  در ایــن 
ــار   ــن مســاحت ۱50 هکت ــرد: از ای ــار ک خصــوص اظه
ــپ و  ــا نوارتی ــاری ب ــورت  آبی ــت  بص ــه نودش در مزرع
همچنیــن دســتگاه ســنترپیوت و کاشــت  9 رقــم بــذر 
ســیب زمینــی از قبیــل کلمبــوس ، بــورن ، ســانته ، و...  

انجــام شــده اســت.
وی تصریــح کــرد: میانگیــن عملکــرد ســیب زمینــی در 
مزرعــه نودشــت در ســال زراعــی گذشــته 60 تــا 70 تن 
در هکتــار بــوده و پیــش بینــی مــی شــود بــا  همــکاری 
ــاورزی و  ــز جهادکش ــان مراک ــا کارشناس ــاورزان ب کش
رســیدگیهای بــه موقــع، ایــن  میــزان برداشــت افزایــش 
چشــمگیری داشــته باشــد و بــا توجــه بــه کاشــت ارقام 
مختلــف بتوانیــم بهتریــن رقــم را بــرای مــزارع  منطقــه 

انتخــاب شــود.

حجت االسالم واملسلمني کرمانی امام جمعه بردسیر :

خطبه های مناز جمعه

اختصاص بیش از 500 هکتار 
مزارع شهرستان بردسیر به 

۱- دیــدار نــوروزی آقــای حســن پــور نماینــده مــردم بردســیر و ســیرجان در کشت سیب زمینی
مجلــس شــورای اســامی، حــاج اقا مهــری امام جمعــه نگار، مهنــدس وفایی 
فرماندار، وشــورای اداری شهرســتان بردســیر  با حجت االســام و المســلمین 

حــاج آقــا کرمانــی امــام جمعــه محتــرم در محــل دفتر امــام جمعه
2-بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر در ســومین روز از ســال 
جدیــد باحضــور حســن پــور نماینــده مــردم بردســیر و ســیرجان و حجــت 
االســام والمســلمین کرمانــی امــام جمعــه جلســه ی شــورا هــا و دهیــاران 
بخــش مرکــزی به ریاســت مهنــدس وفایــی در ســالن اجتماعات فرمانــداری 

بردســیر تشــکیل شد
درایــن جلســه مســائل و مشــکات روســتاهای بخــش مرکــزی از جملــه 
مشــکات اب بــرق گاز راه و مدرســه خیرســاز طاهــر ابــاد مــورد بررســی قــرار 

گرفــت
۳- بــه گــزارش روابــط عمومی فرمانداری بردســیر مهندس وفایی سرپرســت 
فرمانــداری بردســیر بــه همــراه  زینلپور بخشــدار اللــه زار،ویــژه رضایی رییس 
شــورای شهرســتان و زمانــی رییــس منابــع طبیعــی بــا مهنــدس رجبــی 
مدیــرکل منابــع طبیعی ،معــاون امــور اراضــی و معــاون ابخیــز داری اداره کل 

منابــع طبیعــی و ابخیــزداری اســتان کرمــان دیــدار و گفتگــو کردند
درایــن دیــدار درخصــوص تامیــن اعتبــار بندهــای خاکــی حــوزه اللــه زار و 
همچنیــن انجــام مطالعــات و تامیــن اعتبار بــه جهــت افزایش دوبنــد خاکی 
ــی  ــع طبیع ــر کل مناب ــد و مدی ــواردی مطــرح گردی ــزی م در بخــش مرک
درخصــوص اجــرای بیشــتر بندهــای خاکــی و تامیــن اعتبــار درســال جدید 
قــول مســاعد داد همچنیــن مــواردی درخصــوص اعمال مقــررات منطقه کوه 
پنــج و تجهیــز اطفــای حریــق و توزیــع مطــرح و مــورد بررســی قــرار گرفــت
4-بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانداری بردســیر مهندس وفایی سرپرســت 
فرمانــداری بردســیر بــه همــراه  برهانــی رییــس مرکــز بهداشــت شهرســتان 
بردســیر بــا رییــس علــوم پزشــکی کرمان،معــاون علــوم پزشــکی و معــاون 

توســعه علــوم پزشــکی کرمــان دیــدار و گفتگــو کردند
درایــن دیــدار درخصــوص تبدیــل مراکــز بهداشــت نگار،گلــزار و اللــه زار بــه 
مراکــز شــبانه روزی و راه انــدازی پایــگاه اورژانــس بهرامجــرد مــواردی مطرح و 
تصمیماتــی اتخــاذ گردیــد همچنین رییس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمان 

جهــت تامین بخشــی از تجهیــزات بیمارســتان قائــم )عج(قول مســاعد داد
5-بازدیــد مهنــدس وفایی سرپرســت فرمانــداری بردســیر از مجتمع خدمات 

رفاهــی فــوالد مشــیز و پویش همراهان ســفر
ــا همــکاری فــوالد مشــیز و اداره  گفتنــی اســت پویــش همراهــان ســفر ب
راهــداری بردســیر درایــام نــوروز بااجــرای برنامــه هــای متنــوع فرهنگــی و 
هنــری در مجتمــع خدمــات رفاهــی فــوالد مشــیز واقــع در جــاده بردســیر 

کرمــان درخدمــت مســافران نــوروزی و همشــهریان میباشــد
6-بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر مهنــدس حمــزه وفایــی 
سرپرســت فرمانداری بردســیر بــا کارکنان اداره گازشهرســتان دیــدار و گفتگو 

کرد
سرپرســت فرمانــداری شهرســتان بردســیر بــر تســریع در روند گازرســانی  به 
روســتاهای بیدخــوان و باغبــزم تاکیــد ویــژه نمود و خواســتار رفع مشــکات 
و موانــع در کمتریــن زمــان ممکــن شــد وی همچنیــن  گازرســانی به برخی 
روســتاهای بخــش نگار،گلزار،اللــه زار و کــوه پنــج دردســت اقــدام قرارگرفت.

7-بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر جلســه شــورای حفاظت  
از منابــع اب و کارگــروه کشــاورزی بــه ریاســت مهنــدس وفایــی سرپرســت 
فرمانــداری بردســیر و باحضــور حســن پور نماینده مردم بردســیر و ســیرجان 
در مجلس شــورای اســامی ،بخشداران،شــهرداران و برخی ازروســای ادارات در 

دفتــر فرماندار تشــکیل شــد
مهنــدس وفایــی ضمــن تبریک ســال نو بــه اعضــا اب رســانی به روســتاهای 
ــد اب شــرب و تامیــن اب اشــامیدنی را امــری مهــم دانســت و ســپس  فاق
نماینــده مــردم بردســیر و ســیرجان در محلــس شــورای اســامی ضمــن 
پیگیــری مشــکات اب بخــش هــا گفــت ســد اللــه زار بایــد بــه گونــه ای 
احــداث گــردد کــه ضمــن تامیــن اب شــهر اللــه زار بخشــی از نیاز صنایــع را 
نیــز برطــرف نمایــد وی همچنین درخصوص تامین اب شــرب شــهر اللــه زار 
و روســتاهای تابعــه بیــان کــرد بــه هرتعــداد کــه نیــاز باشــد مجوز حفــر چاه 
بایــد صــادر گــردد. درادامه جلســه مشــکات اب روســتاها مــورد بررســی قرار 

فت گر
8-بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانداری بردســیر مهندس وفایی سرپرســت 
فرمانــداری بردســیر بــا مهنــدس روح االمینی معــاون راهــداری و حمل و نقل 

جــاده ای اســتان دیــدار و گفتگــو کرد.
ــاده ی  ــیرینک و ج ــرزه ش ــاده س ــه ج ــوط ب ــائل مرب ــدار مس ــن دی درای
دشــتکار مــورد بررســی قــرار گرفــت و طــی تمــاس بــا پیمانــکار مربوطــه، 
ایشــان درخصــوص اســفالت 5کیلومتــر ازجــاده ســرزه - شــیرینک در اوایــل 
اردیبهشــت ســال جــاری خبــر داد و گفــت زیرســازی جــاده انجــام شــده و 
تااخــر امســال  نیــز اســفالت جــاده ی ســرزه شــیرینک کــه راه ارتباطــی بین 

دوبخــش اللــه زار و گلــزار را آســان مینمایــد انجــام خواهــد شــد 
 همچنیــن مهنــدس روح االمینــی درخصــوص پیگیــری جهــت تســریع در 

دوبانــده کــردن جــاده دشــتکار بــه نــگار قــول مســاعد داد
9-بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر مهنــدس حمــزه وفایــی 
سرپرســت فرمانــداری بردســیر باآقــای حســن پــور نماینــده مــردم بردســیر 
و ســیرجان درمجلــس شــورای اســامی و خانــم شــاکری مدیــرکل محیــط 
ــتی  ــط زیس ــائل محی ــوص مس ــرد و در خص ــو ک ــدار و گفتگ ــت دی زیس

شهرســتان و کارخانجــات مــواردی مطــرح و تصمیماتــی اخــذ گردیــد
۱0-همزمــان بــا روزهــای ابتدایــی ســال ۱40۱؛ باشــگاه بدنســازی و پرورش 
ــر هفــت  ــغ ب ــا اعتبــاری بال ــرادران ذوالعلــی ب ــه مدیریــت ب ــدام  شــایان ب ان
میلیــارد ریــال بــا حضــور مهنــدس وفایــی سرپرســت فرمانــداری و آقــای 
حســن پور نماینده  مردم در مجلس شــورای اســامی و جمعی از مســئولین 

شهرســتانی بــه بهــره بــرداری رســید
ــت   ــرو درخواس ــیر پی ــداری بردس ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ۱۱-ب
دهیاریهــای روســتاهای طاهــر آبــاد و مومــن آباد در خصــوص افت فشــار آب 
در روســتاههای مذکــور مهنــدس جهانشــاهی معــاون عمرانی فرمانــداری به 
اتفــاق معــاون اداره آب  و فاضــاب جهــت بررســی و رســیدگی میــزان فشــار 
آب از روســتاههای مذکــور بازدیــد نمــود و دســتورات الزم جهــت رفــع ایــن 

مشــکل صــادر گردیــد

انتقاد رئیس مجمع نمایندگان 
استان کرمان از »مپنا« 

نماینــده مردم ســیرجان و بردســیر در مجلس شــورای 
اســامی بیــان کــرد: تمــام حســاب های ایــن شــرکت 
مپنــا در تهــران اســت و هیچ حســاب بانکــی در کرمان 

ندارد. 
شــهباز حســن پور دوم فروردیــن ماه در حاشــیه بازدید 
از نیــروگاه ســیکل ترکیبــی زرنــد در خصــوص انتقــال 
حســاب شــرکت مپنــا بــه عنــوان مجــری چند پــروژه 
ســیکل ترکیبــی در اســتان کرمــان نیــز گفــت: ایــن 
شــرکت بیــش از چنــد هــزار میلیــارد تومــان پــروژه در 
اســتان کرمــان در حــال اجــرا دارد، ارزش افــزوده خــود 
را در تهــران پرداخــت مــی کنــد ضمــن آنکــه حســاب 

هــای بانکــی اش نیــز در تهــران اســت. 
ــای  ــئولیت ه ــا مس ــرکت مپن ــرد: ش ــد ک وی تاکی
اجتماعــی خــود را در اســتان کرمــان انجام نداده اســت.
نماینــده مردم ســیرجان و بردســیر در مجلس شــورای 
اســامی اظهــار کــرد: درخواســت داریــم شــرکت هــای 
بــزرگ فعــال در اســتان همــه حســاب هــای خــود را به 

ــل کنند. کرمان منتق

ورود مسافران نوروزی 
به استان کرمان از مرز دو 

میلیون نفر گذشت
مدیــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
اســتان کرمــان گفــت: ورود مســافران نوروزی به اســتان 

کرمــان از مــرز دو میلیــون نفــر عبــور کرد.
فریــدون فعالــی اظهــار کــرد: ورود ایــن تعداد مســافر به 
اســتان کرمــان در مقایســه بــا مــدت مشــابه در ســال 

۱۳98، بیــش از ۳7 درصــد رشــد داشــته اســت.
مدیــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
اســتان کرمــان افزود: از 28 اســفندماه ســال گذشــته تا 
دهــم فروردین مــاه ۱40۱، بیــش از ۱70 هــزار مســافر 
نــوروزی در تاسیســات گردشــگری، ســتادهای اســکان 
آمــوزش و پــرورش، طرح شــهید ســلیمانی و زائرســراها 
ــابه در  ــدت مش ــه م ــبت ب ــه نس ــته اند ک ــت داش اقام

ســال ۱۳98، 27 درصــد رشــد نشــان می دهــد.
وی خاطرنشــان کــرد: تاکنــون 2۳0 هــزار نفــر مســافر 
ــتان  ــن اس ــای ای ــن تاریخــی و موزه ه ــوروزی از اماک ن
ــزار  ــا ۱۳ ه ــداد صرف ــن تع ــه از ای ــد ک ــدن کرده ان دی
نفــر در روز دهــم فروردین مــاه از اماکــن مذکــور بازدیــد 

داشــته اند.

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر 

کاهش ساعت کاری ادارات 
در ماه رمضان

ســخنگوی دولــت گفــت: طبــق مصوبــه هیــات دولــت 
ســاعت کاری ادارات در مــاه رمضــان یــک ســاعت زودتــر 

ــان می رســد. ــه پای ب
بــه گــزارش ایســنا، علی بهــادری جهرمــی اظهار داشــت: 
مطابــق مصوبــه روز چهارشــنبه هیــأت دولــت بــا توجــه 
بــه آغــاز مــاه مبــارک رمضــان و بــه منظــور ایجــاد زمینه 
اســتفاده بهتــر کارکنــان از فرصــت عبــادت در ایــن مــاه، 
ســاعت کاری دســتگاه های اجرایــی یــک ســاعت زودتــر 

خاتمــه خواهــد یافت.
ــا در  ــه ســتاد کرون ــه مصوب ــا توجــه ب ــذا ب ــزود: ل وی اف
ــادی،  ــت ع ــه حال ــاعات کاری ب ــت س ــوص بازگش خص
ــق روال  ــی مطاب ــتگاه های اجرای ــروع کار دس ــاعت ش س
معمــول خــود خواهــد بــود و صرفــا یــک ســاعت از پایان 

ســاعت کاری کســر خواهــد شــد.



او خواهدآمد 
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سیمای مهدویت در قرآن

 سوره شوری، آیه ۲۰-۱۹
»اهلل لطیف بعباده، یرزق من یشاء وهو القوی 
العزیز من کان یرید الحرث اآلخرة نزد له فی 
حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نوته منها وما 

له فی اآلخرة من نصیب«
خداوند نسبت به بندگانش لطف دارد. هر کس را بخواهد 
روزی می دهد واو قوی وشکست ناپذیر است. کسی که 
زراعت آخرت را بخواهد به او برکت می دهیم وبر محصولش 
می افزاییم وآنها که فقط کشت دنیا را می طلبند کمی از 
آن به آنها می دهیم اما در آخرت هیچ نصیبی ندارند. از آنجا 
که در آیات قبل بحثی از عذاب شدید خداوند به میان آمد 
ونیز تقاضایی از ناحیه منکران معاد مطرح شده بود که چرا 

قیامت زودتر بر پا نمی شود؟
در این قسمت برای آمیختن آن )قهر، با لطف( وبرای 
پاسخگویی به شتاب کردن بی معنای منکران معاد می 
فرماید: خداوند نسبت به بندگانش لطیف است ودارای لطف 
ومرحمت می باشد. اگر در اینجا به عذاب شدید تهدید می 
کند در جای دیگر وعده لطف می دهد، آن هم لطفی 
نامحدود وگسترده واگر در مجازات جاهالن مغرور تعجیل 
نمی کند. آن هم از لطف اوست وآنگاه یکی از مظاهر بزرگ 
لطف عمیمش را که روزی گسترده اوست مطرح کرده 
می گوید. هر کس را بخواهد روزی می دهد. البته منظور 
این نیست که گروهی از روزی او محرومند، بلکه منظور 
توسعه ی روزیست درباره ی هر کس که بخواهد. همانگونه 
که در آیه دیگری می فرماید: خداوند روزی را بر هر کس 
بخواهد وسیع وبرای هر کس بخواهد تنگ می سازد. توجه 
به این نکته الزم است که لطیف دو معنا دارد. یکی همانکه 
ذکر شد، یعنی صاحب لطف ومحبت ومرحمت ودیگر آگاه 
بودن از امور دقیق وپنهانی واز آنجا که روزی دادن به همه 
بندگان نیاز به این دارد که از همه آنها در هر گوشه وکنار 
در سراسر آسمان وزمین آگاه وباخبر باشد در آغاز به لطیف 
بودنش اشاره می کند وسپس به رزاقیت خود. در هر حال 
در آیه مورد بحث به چهار ویژگی خداوند اشارت رفته است. 
۱- مقام لطف ۲- رزاقیت ۳- قوت ۴- وعزت. که بهترین 
دلیل بر مقام ربوبیت است. چرا که )رب( )مالک ومدبر( باید 
واجد این ویژگیها وصفات باشد. در آیه دیگر با یک تشبیه 
لطیف، مردم جهان را در برابر روزیهای پروردگار وچگونگی 
استفاده از آن به کشاورزانی تشبیه می کند. که گروهی 
برای آخرت کشت می کنند. وگروهی برای دنیا، ونتیجه 
ی هر یک از این دو زراعت را مشخص می کند ومی 
فرماید: کسی که زراعت آخرت را طالب باشد به او برکت 
می دهیم وبر محصولش می افزاییم وآنها که فقط برای دنیا 
کشت کنند وسعی وتالش آنان برای بهره گیری از این 
متاع زودگذر وفانی باشد. تنها کمی از آنچه را می طلبند به 
آنها می دهیم، اما در آخرت هیچ نصیب وبهره ای نخواهند 
داشت. تشبیه جالب وکنایه زیبایی است. انسانها همگی 
زارعند واین جهان مزرعه ی آنهاست اعمال ما بذرهای آن 
وامکانات الهی بارانی است که بر آن می بارد. اما این بذرها 
بسیار متفاوت است، بعضی محصولش نامحدود، جاودانی 
ودرختانش همیشه خرم وسرسبز وپر میوه، اما بعضی دیگر 
محصوالتش بسیار کم. عمرش کوتاه وزودگذر ومیوه هایی 
تلخ وناگوار دارد. وخالصه آیه دوم هم ترسیم گویایی از 
بینش اسالمی درباره ی زندگی دنیاست دنیایی که مطلوب 
با لذات است ودنیایی که مقدمه جهان دیگر ومطلوب 
بالغیر اسالم به دنیای انسانها به عنوان مزرعه می نگرد که 
محصولش در قیامت چیده می شود. نکته ی دیگری را که 
از این آیه استفاده می کنیم اینکه: دنیا وآخرت هر دو به 
سعی وتالش نیاز دارد وهیچ کدام بی رنج وزحمت به دست 
نمی آید همانگونه که هیچ بذر ومحصولی بی رنج وزحمت 
نیست. پس چه بهتر که انسان با رنج وزحمت خود درختی 
پرورش دهد که بارش شیرین وهمیشگی ودائم برقرار باشد، 

نه درختی که دستخوش خزان زودرس گردد.
عن ابی بصیر، عن ابی عبداهلل )علیه السالم( قال قلت )اهلل 
لطیف بعباده یرزق من یشاء( قال والیة امیرالمومنین )علیه 
السالم( قلت )من کان یرید حرث اآلخرة( قال: معرفة امیر 
المومنین )علیه السالم( واالئمة )علیهم السالم(. )نزد له فی 
حرثه( قال نزیده منها قال: یستوفی نصیبه من دولتهم. ومن 
کان یرید حرث الدنیا نوته منها وماله فی اآلخرة من نصیب. 
قال: لیس له فی دولة الحق فی القائم )علیه السالم( نصیب. 
ابوبصیر می گوید از امام صادق )علیه السالم( پیرامون آیه 
ی شریفه که می فرماید: خداوند به بندگانش لطف دارد هر 
که را بخواهد روزی می دهد پرسیدم. امام )علیه السالم( 
فرمود: منظور والیت امیرالمومنین )علیه السالم( است که 
آن را روزی می دهد. راوی می گوید: پرسیدم اینکه خداوند 
می فرماید: هر کس حاصل کشت آخرت را می خواهد، 
چه معنایی دارد؟ امام )علیه السالم( فرمود: منظور معرفت 
امیرالمومنین وامامان )علیه السالم( است. پرسیدم )در 
کشتش می افزاییم( یعنی چه؟ امام )علیه السالم( فرمود: بر 
معرفتش می افزاییم تا بهره اش را از دولت امامان دریافت 
دارد. راوی می گوید پرسیدم اینکه خداوند می فرماید: )وهر 
آنکه حاصل کشت دنیا را فقط بخواهد از آن سهمی به او 
می دهیم ولی دیگر در آخرت برایش نصیبی نخواهد بود( 
چه معنا دارد؟ امام )علیه السالم( فرمود: در دولت حق با 
حضرت قائم )علیه السالم( نصیب وبهره ای برایش نخواهد 

بود.

تفسیر آیه ی ۱۸۵ سوره بقره

با توجه به آغاز ماه مبارک رمضان تفسیر تکراری آیه ۱85 
سوره بقره جهت اهمیت موضوع ارائه میگردد 

»رََمضاَن« از ماده »رمض« به معنای سوزاندن است. البّته 
سوزاندنی که دود و خاکستر به همراه نداشته باشد. وجه 
تسمیه این ماه از آن روست که در ماه رمضان، گناهان انسان 

سوزانده می شود.
َشْهُر رََمضاَن الَّذی أُنْزَِل فیِه الُْقْرآُن ُهدًی لِلنَّاِس وَ بَیِّناٍت ِمَن 
ْهَر َفلَْیُصْمُه وَ َمْن کاَن  الُْهدی  وَ الُْفْرقاِن َفَمْن َشِهَد ِمْنُکُم الشَّ
ُ بُِکُم الُْیْسَر وَ ال  هٌ ِمْن أَیَّاٍم أَُخَر یُریُد اهللَّ َمریضاً أَوْ َعلی  َسَفرٍ َفِعدَّ
َ َعلی  ما َهداُکْم َو  هَ وَ لُِتَکبُِّروا اهللَّ یُریُد بُِکُم الُْعْسَر وَ لُِتْکِمُلوا الِْعدَّ

لََعلَُّکْم تَْشُکُروَن .
 ماه رمضان ]همان ماه [ است که در آن، قرآن فرو فرستاده 
شده است، ]کتابی [ که مردم را راهبر، و ]متضّمن [ دالیل 
آشکار هدایت، و ]میزان [ تشخیص حق از باطل است. پس 
هر کس از شما این ماه را درک کند باید آن را روزه بدارد، و 
کسی که بیمار یا در سفر است ]باید به شماره آن،[ تعدادی از 
روزهای دیگر ]را روزه بدارد[. خدا برای شما آسانی می خواهد 
و برای شما دشواری نمی خواهد تا شماره ]مقرر[ را تکمیل 
کنید و خدا را به پاس آنکه رهنمونیتان کرده است به بزرگی 

بستایید، و باشد که شکرگزاری کنید.
 نکات تفسیری این آیه :

 ۱ . »رََمضاَن« از ماده »رمض« به معنای سوزاندن است. 
البّته سوزاندنی که دود و خاکستر به همراه نداشته باشد. وجه 
تسمیه این ماه از آن روست که در ماه رمضان، گناهان انسان 

سوزانده می شود.
 ۲ . ماه رمضان، ماه نزول قرآن می باشد و تنها ماهی است که 

نامش در قرآن آمده و شب قدر نیز در این ماه است.
 ۳ . در تفسیر برهان از پیامبر اکرم صلی اهللَّ علیه و آله نقل 

شده است که فرمودند:
تمام کتاب های آسمانی، در ماه رمضان نازل شده اند. ماه 

رمضان، بهترین ماه خدا است.
 رمضان ماه مهمانی خدا :

َِّذیَن آَمُنوا ُکِتَب َعلَْیُکُم  َُّها ال  در رمضان، مؤمنان با کارت » یا أَی
یاُم « به میهمانی خداوند دعوت شده اند، و این میهمانی  الصِّ

ویژگی هایی دارد:
 ۱ . میزبان، خداوند است و میهمانان را شخصاً دعوت کرده 

است.
 ۲ . وسیله پذیرایی، شب قدر، نزول قرآن، فرود آمدن فرشتگان، 

استجابت دعا، لطافت روح، و دوری از دوزخ است.
 ۳ . زمان پذیرایی، ماه رمضان است که به گفته ی روایات، اوّل 

آن رحمت، وسط آن مغفرت و آخر آن پاداش است.
 ۴ . چگونگی پذیرایی، شب قدر به گونه ای است که در آن نیاز 
یک سال میهمانان تأمین می شود و زمین با نزول فرشتگان در 

شب قدر مزیّن می گردد.
 5 . غذای این ماه، غذای روح است که برای رشد معنوی الزم 
است، نه غذای جسم. لطف غذای این مهمانی، آیات قرآن 
است که تالوت یک آیه آن در ماه رمضان همچون تالوت 

تمام قرآن در ماه های دیگر است.
 ۶ . این میهمانی هیچ سنخّیتی با میهمانی های دنیوی ندارد. 
خداونِد عالِم و غنی و خالق و باقی و عزیز و جلیل، میزبان 
انسان های جاهل و فقیر و فانی و مخلوق و ذلیل می شود و 

می گوید:
 من دعایتان را مستجاب می کنم و برای هر نفسی که در ماه 

رمضان می کشید، پاداش تسبیحی عطا می کنم.
تفسیر نور، ج ۱، ص: ۲88
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در ســال گذشــته تعــداد شــرکت های 
دانش بنیــان بــه عــدد ۶5۱5 و میــزان 
ــزار  ــم ۱8۰ ه ــه رق ــا ب ــروش آنه ف
میلیــارد تومــان رســید و تعــداد ۲۰۰ 
طــرح توســعه فنــاوری متناســب بــا 
نیازهــای جامعــه مــورد تصویــب و در 
برنامــه حمایتــی ســتادهای توســعه 
ــداد ۱5  ــت و تع ــرار گرف ــاوری ق فن
طــرح فناورانــه نیازمحــور متناســب با 
اولویت هــای اعالمــی ســازمان ها و 
ــاز  ــف و وارد ف ــای کشــور تعری نهاده

عملیاتــی شــدند.
بــه گــزارش ایســنا، "توســعه اقتصــاد 
دانش بنیــان از طریــق هماهنگــی 
و  بین بخشــی  هم افزایــی  و 
ارتبــاط  "ارتقــای  بین دســتگاهی"، 
دانــش با صنعــت و جامعه"، "تســهیل 
ــه  ــای عرض ــن بخش ه ــادالت بی تب
نــوآوری" و  و تقاضــای فنــاوری و 
"تجاری ســازی دســتاوردهای فنــاوری 
و نــوآوری" و "توســعه شــرکت های 
دانش بنیــان" از جملــه اهدافــی بــوده 
ــت  ــیس معاون ــه تاس ــدام ب ــه اق ک
جدیــدی در نهــاد ریاســت جمهــوری 
بــا عنــوان معاونــت علمــی و فنــاوری 

ــد. ش
"توســعه زیســت بــوم کارآفرینــی 

و نــوآوری"، "محیــط کســب وکار و 
حمایــت از رشــد و رقابت پذیــری 
و  علمــی  "توســعه  و  شــرکت ها" 
ــه  ــه راهکارهــای فناوران فنــاوری و ارائ
ــه  ــای ملی-س ــل چالش ه ــرای ح ب
محــور فعالیــت ایــن معاونــت اســت؛ 
از ایــن رو محورهــای فعالیــت آن 
۷ حــوزه "فرهنگ ســازی اقتصــاد 
دانش بنیــان"، "توانمندســازی ســرمایه 
انســانی"،  "توســعه زیســت بوم نوآوری 
شــرکت های  "رشــد  فنــاوری"،  و 
دانش بنیــان و خــالق"، "ارتقــای نظــام 
تامیــن مالــی نــوآوری"، "توســعه 
ــی"  ــای مل ــل چالش ه ــاوری و ح فن
ــتی و  ــمندی سیاس ــای هوش و "ارتق
ــت. ــده اس ــف ش ــری" تعری تنظیم گ
فــروش ۱8۰ هــزار میلیاردی از ســوی 

بیــش از ۶هــزار شــرکت دانش بنیان
ــه  ــاخت هایی ک ــر س ــا زی ــت ب معاون
ایجــاد کــرد، تعــداد شــرکت های 
شــرکت   55۲8 از  را  دانش بنیــان 
ــزان  ــاند و می ــه ۶5۱5 رس ــون ب اکن
فروش ســاالنه آنها ۱8۰ هــزار میلیارد 

ــت. ــده اس ــرآورد ش ــان ب توم
ــع  ــداف کالن نقشــه جام یکــی از اه
علمــی کشــور "توســعه علــوم و 
فناوری هــای نویــن و نافــع، متناســب 

ــای  ــا و مزیت ه ــا، نیازه ــا اولویت ه ب
نســبی کشــور و انتشــار و به کارگیری 
آنهــا در نهادهــای مختلف آموزشــی، 
صنعتــی و خدماتی" اســت. بر همین 
اســاس یکــی از اولویت  هــای اساســی 
سیاســت گذاری،  معاونــت،  ایــن 
تســهیل گری، حمایــت  و هماهنگــی 
بــرای توســعه فناوری  هــای راهبردی 
بــر اســاس اولویت هــای نقشــه جامع 
علمــی و بــا در نظــر گرفتــن نیازهــا و 
مســائل فناورانه کشــور و بسترســازی 
بــرای توســعه فناوری های پیشــرفته 
و تبدیــل ایــده بــه ثــروت به ویــژه در 
حوزه هــای اولویــت دار کشــور اســت.
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بــه همیــن منظــور، در حــال حاضر ۱۰ ســتاد 
توســعه فنــاوری و یــک کارگــروه تخصصــی 
متناســب بــا حوزه هــای راهبــردی و اولویت دار 
نقشــه جامع علمــی کشــور در معاونت علمی 

تشــکیل شــده اســت.
در همیــن راســتا در ســال ۱۴۰۰، تعــداد 
ــا  ــب ب ــاوری متناس ــعه فن ــرح توس ۲۰۰ ط
نیازهــای جامعــه، تصویــب شــده و در برنامــه 
ــرار  ــاوری ق ــعه فن ــتادهای توس ــی س حمایت
گرفتــه و تعــداد ۱5 طــرح فناورانــه نیازمحــور 
متناســب بــا اولویت هــای اعالمــی ســازمان ها 
و نهادهــای کشــور تعریــف و وارد فاز عملیاتی 

شــده اســت.

۵۰ درصد ظرفیت شهرک های صنعتی خالی یا نیمه فعال است
نایــب رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس 
گفــت: در حــال حاضــر، متأســفانه 5۰ درصــد 
ــا  ــی ی ــی خال ــهرک های صنعت ــت ش ظرفی
ــوان  ــی کــه می ت نیمــه فعــال اســت، در حال
ــد و  ــعه تولی ــرای توس ــهرک ها ب ــن ش از ای

گســترش اشــتغال اســتفاده کنیــم.
ــردم  ــده م ــری نماین شــهباز حســن پور بیگل
ســیرجان و بردســیر در مجلــس شــورای 
اســالمی، در گفت  وگــو بــا خبرنــگار پارلمانــی 
خبرگــزاری فــارس، بــا اشــاره بــه نامگــذاری 
ســال ۱۴۰۱ از ســوی رهبــر معظــم انقــالب با 
عنــوان »تولیــد اشــتغال آفرین و دانش بنیــان« 
اظهــار داشــت: آنچــه در فرمایــش مقــام 
معظــم رهبــری آمــده، منشــور حرکــت نظام 
ــت و  ــده اس ــال آین ــک س ــرای ی ــالمی ب اس
سلســله مباحــث ده ها ســال گذشــته ایشــان 
نیــز مکمــل رهنمودهــای اخیــر اســت و باید 
مدنظــر مســؤوالن کشــور در بخش هــای 

مختلــف قــرار گیــرد.
وی بــا اشــاره بــه تأکیــد رهبــر معظــم 
انقــالب مبنــی بــر اینکــه شــعار ســال نبایــد 
ــرد:  ــوان ک ــود، عن ــدود ش ــات مح ــه تبلیغ ب
رهنمودهــای رهبــر معظــم انقــالب بایــد بــه 
صــورت عملیاتــی و اجرایی پیگیری شــود و با 
توجــه بــه زیرســاخت هایی که در حــوزه تولید 
ــروز فراهــم شــده، فرصــت  ــا ام از گذشــته ت
ارزشــمندی پیــش روی همه ماســت تا پیگیر 

اجــرای شــعار ســال باشــیم.
نایــب رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس 
شــورای اســالمی، بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای 
موجــود بــرای رشــد تولیــد در کشــور از 

ــت:  در  ــی گف ــهرک های صنعت ــه در ش جمل
حــال حاضــر، متأســفانه 5۰ درصــد ظرفیــت 
شــهرک های صنعتــی خالــی یــا نیمــه فعــال 
اســت، در حالــی کــه می تــوان از ایــن فرصــت 
ــتغال  ــترش اش ــد و گس ــعه تولی ــرای توس ب

اســتفاده کنیــم.
حســن پور دربــاره علــت خالــی یا نیمــه فعال 
بــودن 5۰ درصــد ظرفیــت شــهرک های 
ــده ای در  ــی ع ــت:  خودتحریم ــی گف صنعت
ــح  و  ــت صحی ــدم مدیری ــور، ع ــل کش داخ
کارآمــد و موانــع موجــود در سیســتم بانکــی 
ــودن  ــی ب ــل خال ــن عل ــور، از مهمتری کش

ــت. ــن شهرک هاس ــت ای ظرفی
وی ادامــه داد: از همــه این هــا مهمتــر، فربــه 
شــدن بیــش از حــد دولت هاســت کــه 
پاســخگوی تولیدکننــدگان نیســتند و نیــز 
ــه آن  ــن اداره ب ــده از ای ــاس دادن تولیدکنن پ
اداره در هنــگام صــدور مجــوز، از دیگــر علــل 
خالــی مانــدن ایــن ظرفیــت تولیــدی اســت، 
در حالــی کــه قــرار بــود ســامانه جامــع صدور 

ــدازی شــود. مجوزهــا راه ان
ــان  ــتان کرم ــدگان اس ــع نماین ــو مجم عض
ــا  در مجلــس شــورای اســالمی همچنیــن ب
اشــاره بــه بالتکلیفــی طــرح تســهیل صــدور 
مجوزهــای کســب و کار در شــورای نگهبــان 
و مجمع تشــخیص مصلحت نظام، خواســتار 
تعییــن تکلیــف هــر چــه ســریع تر ایــن طرح 
برای تســهیل صــدور مجوزهای کســب و کار 
ــال  ــتغال آفرین در س ــد اش ــترش تولی و گس

ــد. ۱۴۰۱ ش
* برخــی شــرکت های خصولتــی محصــول 

ــد ــد نمی کنن ــر تولی ــت و رقابت پذی باکیفی
حســن پور در ادامــه بــه ظرفیــت شــرکت های دانش بنیــان اشــاره 
کــرد و اظهــار داشــت: چنــد ســالی اســت کــه در خصــوص ایــن 
شــرکت ها یــک نهضــت راه افتــاده و امــروز هــم بایــد بــه یــک 
فرهنــگ تبدیــل شــود تــا بــه جــای واردات کاالهــای مــورد نیــاز 
جامعــه، از کاالهــای تولیــدی این شــرکت ها اســتفاده شــود؛ البته 
کاالهــای تولیــدی در داخــل نیــز بایــد بــا کیفیــت و رقابت پذیــر 

باشد.
وی گفــت: متأســفانه در حــال حاضــر برخــی شــرکت های 
خصولتــی ماننــد خودروســازان، محصــول با کیفیــت و رقابت پذیر 
تولیــد نمی کننــد و ایــن مــورد نقــد جــدی مــردم اســت کــه چرا 
ــه  ــود ک ــی داده می ش ــماره گذاری خودروهای ــد و ش ــازه تولی اج

ســالی ۱۳ هــزار کشــته در تصادفــات برجــا می گذارنــد؟!
نایــب رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی، با 
بیــان اینکــه اگــر بــه نیروهــای متخصــص و جــوان داخل کشــور 
اعتمــاد شــود بســیاری از ایــن مشــکالت حــل خواهد شــد،  گفت:  
بــا توجه بــه رویکــرد دولت ســیزدهم که در وســط میــدان حضور 
دارد، ایــن انتظــار وجــود دارد کــه امســال دولــت در حــوزه تولیــد 
ــدان  ــه طــور جــدی وارد می ــز ب ــان نی اشــتغال آفرین و دانش بنی

ــود عمل ش

تولیدکننده حمایت میدانی نیاز دارد/ از مدل سردار دل ها الگو بگیریم
دادســتان عمومــی و انقــالب مرکــز اســتان کرمــان با 
بیــان اینکــه بایــد از تولیــد و تولیدکننــدگان حمایت 
عملــی و میدانــی شــود تاکیــد کــرد: در حمایــت از 
تولیــد کــه موضوع مــورد تاکیــد رهبر معظــم انقالب 
اســت بــرای گــره گشــایی از مشــکالت بایــد بــا مدل 

حــاج قاســم عمــل کنیم.
ــت  ــاالری در نشس ــدا س ــا دادخ ــزارش ایرن ــه گ ب
ــران واحدهــای  ــا جمعــی از تولیدکننــدگان و مدی ب
تولیــدی اســتان کرمــان افــزود: با ایــن رویکــرد و نگاه 
بــرای گــره گشــایی از مشــکالت کشــور در راســتای 
حمایــت از تولیــد بایــد بــا مــدل حــاج قاســم عمــل 
کنیــم و ببینیــم گــره کار کجاســت و آن را بــاز کنیم.
بــه گفتــه وی، حرکــت بــر مبنــای مکتــب و ســیره 
ســردار ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی مــی 
تواند گره گشــای بســیاری از مشــکالت کشــور باشد 
و منویــات مــورد تاکیــد رهبر معظم انقالب اســالمی 

را محقــق کنــد.
ســاالری تصریــح کــرد: بــا توجه بــه فرمایشــات رهبر 
معظــم انقــالب در پیام نــوروزی، بــرای بهبــود امورات 
ــد و  ــد از تولی ــردم بای ــع مشــکالت م مملکــت و رف
تولیدکننــدگان حمایــت عملــی و میدانــی کنیــم و 
ــه  ــه معظم ل ــد توجــه داشــت ک ــه بای ــن زمین در ای

حــل مشــکل کشــور را در گــرو نــگاه بــه داخــل کشــور 
و داشــته هــای ملــی و حمایــت از تولیــد دانســته انــد.

وی افــزود: مــا مــردم و مدیــران اســتان کرمــان بــر خود 
مــی بالیــم کــه در ایــن زمینــه الگــوی کشــوری و بیــن 
المللــی بــه نــام ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی 

داریــم.
دادســتان کرمــان از مکتب ســردار ســلیمانی بــه عنوان 
ــرد و  ــاد ک ــردم ی ــه م ــت ب ــرای خدم ــت ب ــک نعم ی
اظهارداشــت: بایــد عملکــرد مــا در تحقــق آرمــان هــای 
نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی و اجــرای منویــات 
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی بر مبنــای عمل ســردار 
دل هــا شــکل گیــرد و همــواره توجــه داشــت کــه حاج 
قاســم منتظــر نمی مانــد کاری بــه او ارجــاع شــود تــا 

بعــد آن را انجــام دهــد.
مدعــی العمــوم در اســتان کرمــان تصریــح کرد: ســردار 
ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی هرجــا کاری 
ــای  ــر مبن ــده را مشــاهده مــی کــرد، ب ــن مان ــر زمی ب
تشــخیص صحیــح و عملکــرد جهــادی و انقالبــی بــه 
ــن مســیر محاســبه  اجــرای آن مــی پرداخــت و در ای
اینکــه در ایــن حــوزه مســئولیت دارد یــا خیــر، وظیفــه 
او اســت یــا خیــر و مــواردی از ایــن دســت را نمــی کرد.

ســاالری یــادآور شــد: به عنوان نمونه، ســردار ســلیمانی 

در زلزلــه ویرانگــر بــم بــا توجــه بــه اینکــه وظیفــه او 
در جــای دیگــری تعریــف شــده بــود امــا بــه اتفــاق 
شــهید کاظمــی و بــدون هیاهــو در ایــن شــهر زلزله 
زده مســتقر شــد و ســاماندهی امر مجروحان، اعزام و 

کمــک رســانی بــه مــردم را انجــام داد.
وی اضافه کرد: ســردار ســلیمانی در ســیل خوزستان 
نیــز بالفاصلــه پــس از ورود بــه کشــور در بحبوحــه 
ــر زدن  ــای س ــه ج ــراق، ب ــش در ع ــا داع ــگ ب جن
بــه خانــواده چشــم انتظــار و نگــران خــود، مســتقیم 
عــازم مناطــق ســیل زده شــد و نشــان داد کــه بــرای 
خدمــت بــه مــردم بایــد همیشــه در صحنه بــود و بر 
مبنــای وظیفــه انقالبــی و دینــی خــود حرکــت کرد.

دادســتان عمومــی و انقــالب مرکــز اســتان کرمــان 
ــه کار  ــالش خــود را ب ــت ت ــد نهای ــرد: بای ــوان ک عن
گیریــم تا ویژگی های شــخصیتی ســردار ســلیمانی 
را در خــود پــرورش دهیــم و خــود را بــه روش 

مدیریتــی او نزدیــک کنیــم.
وی اظهارداشــت: دســتگاه قضایــی اســتان کرمــان با 

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: 

نظــر به اینکــه در  پرونــده اجرایی کالســه 0000058   اجــرای احکام  
دادگســتری بردســیر در نظــر دارد ســهم االرث محکــوم علیــه آقــای 
داود نصیــری پــور فرزنــد حســین واقــع در آبــادی غبیــرا بهرامجــرد 
شــامل :1- مــوازی پانصــد و دو، پانصــد و شــصت و هفتــم )0/89( 
ســهم از 96 ســهم اراضــی پالک ثبتــی 5163 اصلی و مــوازی پنجاه 
و شــش، صــدو ســی و پنجــم )0/41( ســهم از 96 ســهم اراضــی 
پــالکات 5164 و 5159 هــر دو اصلــی موســوم بــه مزرعــه غبیــرا 
بهرامجــرد )جمعــا میــزان یک ســهم و ســه دهم ســهم از 96 ســهم 
مزرعــه غبیــرا( بانضمــام حقابــه مشــاعی و عرفــی از میــاه آبــادی 
غبیــرا کــه اراضــی آن بصــورت زراعــی و مشــاعی و ارزش آن مبلــغ 
3/250/000/000 )ســه میلیــارد و دویســت و پنجــاه میلیــون( ریــال 
مــی باشــد. 2- میــزان مالکیــت حســین نصیــری پــور )مــورث داود 
نصیــری پــور( از شــش دانــگ یک بــاب خانه مســکونی دارای ســند 
عــادی واقــع در بــر خیابــان وســطی روســتای غبیــرا بهرامجــرد بــا 
مختصــات یــو تــی ام 495940 - 3301881 بــه مســاحت عرصــه 
3200 مترمربــع )معادل 128 قصب( و مســاحت اعیانی 120 مترمربع 
ــغ 6/300/000/000 )شــش  )قدیمــی و خشــتی( کــه ارزش آن مبل
میلیــارد و ســیصد میلیــون( ریــال بــرآورد گردیــده اســت بنابرایــن 
ــغ  ــورد نظــر مبل ــک م ــور از مل ــری پ ارزش ســهم االرث داود نصی
ــال مــی  ــون ( ری ــاردو چهارصــد میلی ــک میلی 1/400/000/000 )ی
باشــد از طریق مزایــده در تاریخ  1401/02/05 )دوشــنبه ( ســاعت 12 
ظهــر در محــل ایــن اجــرا بــه فــروش برســاند لذا افــرادی کــه طالب 
شــرکت در مزایــده و خریــد مــی باشــند می تواننــد در مدت پنــج روز 
قبــل از روز فــروش جهــت مالحظــه ملــک مراجعه نماینــد و جهت 
ارائــه پیشــنهاد تــا قبــل از موعــد مقــرر قیمت پیشــنهادی خــود را به 
انضمــام فیــش بانکــی دائر بــه واریــز ده درصــد مبلغ کارشناســی  به 
ایــن اجــرا ارائــه نماینــد، هزینــه آگهــی و کلیــه هزینه هــای مربــوط 
بــه نقــل و انتقــال برعهده برنــده مزایــده مــی باشــد و در صورتی که 
برنــده ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز 
باقیمانــده مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننماید مبلغ ســپرده به نفــع دولت 

ضبــط خواهــد شــد .
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری  بردسیر - بنی اسد/  1 م الف

آگهی مزایده اموال غیر 
منقول  »ملک« )نوبت اول ( 
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رئیــس جمهــور مســجد جامــع خرمشــهر 
را انتخــاب کــرد. مســجد جامــع خرمشــهر 
خــودش در افــکار عمومــی ملــت ایــران نماد 

اســت.
ــوز،  ــان نی ــروه سیاســی جه ــزارش گ ــه گ ب
آیــت اهلل رئیســی در اقدامــی قابــل توجــه و 
معنــادار اولیــن پیــام نــوروزی خــود در قامت 
ریاســت جمهــوری ایــران را از مســجد جامع 
خرمشــهر و در کنار اقوام و مشــاغل گوناگون 

خطــاب بــه ملــت ایــران بیــان کردنــد.
دربــاره خــوش ذوقــی رئیــس جمهــور نکاتی 

را مــی تــوان اشــاره کــرد:
ــوروزی را در  ــام ن ــور پی ــس جمه ــک: رئی ی
کنــار مــردم صــادر کــرد تــا بگویــد نــه تنهــا 
دولــت او مردمــی اســت و پایان هــر هفته در 
کنــار مــردم اســت بلکه حتــی پیام نــوروزی 
ــد؛  ــی کن ــادر م ــردم ص ــار م ــم در کن را ه

نماینــدگان اقــوام و مشــاغل.
دو: رئیــس جمهــور اولیــن پیــام نــوروزی را 
نــه در دل تهــران و از نهاد ریاســت جمهوری 
ــی  ــت و در دل یک ــارج از پایتخ ــه در خ بلک
ــی  ــور یعن ــاط کش ــن نق ــکل تری از پرمش
خرمشــهر ضبــط کــرد تــا بگویــد در همــه 
حــال در فکــر مشــکالت مــردم و در میــدان 

حــل ایــن مشــکالت اســت.
ــع  ــور مســجد جام ــس جمه ــا رئی ســه: ام
خرمشــهر را انتخــاب کــرد. مســجد جامــع 
خرمشــهر خــودش در افــکار عمومــی ملــت 
ــاد  ــت، نم ــاد مقاوم ــت. نم ــاد اس ــران نم ای
یــک همــکاری مشــترک، نمــاد یــک 
خوشــحالی دســته جمعــی، نمــاد شکســت 
هیمنــه دشــمن، نمــاد شکســت ســنگین 
تریــن حمــالت، نمــاد پیــروزی بــر ســخت 
ــه  ــدنی هایی ک ــاد ش ــکالت، نم ــن مش تری

نمی شــود. می گفتنــد 
ــوروزی  ــام ن ــی در پی ــت اهلل رئیس ــود آی خ

ــران،  ــان ای ــز و قهرم ــت عزی ــت: »مل گف
»اینجــا« نمــاد ایســتادگی شماســت؛ 

ــهر. ــع خرمش ــجد جام مس
در ۸ ســال جنــگ تحمیلــی، شــرق و غرب 
ــر  ــد، در براب ــه ی واح ــک جبه ــم در ی عال
ــران صــف کشــیده  ــی ای ــتقالل خواه اس
بودنــد، امــا امــروز بــرای تعامــل بــا ایــران 
بــا یکدیگــر رقابــت می کنند. ایــن عظمت 

ملــت بــزرگ ایــران اســت.
ملــت ایــران از گردنه هــای ســخت و پیــچ 
تاریخــی، بــا ســرافرازی و حفــظ اســتقالل 
عبــور کــرد. البته همچنــان از کید دشــمن 

ــت. غافل نیس
قــرن پانزدهــم، قــرن نقش آفرینــی فعــال 
ــن تر  ــارت روش ــه عب ــا ب ــران و ی ــت ای مل

ــران اســالمی اســت. ــرن ای ق
همــه اقــوام ایرانــی، اعم از فــارس، لــر، کرد، 
ــه در  ــن، هم ــرب و ترکم ــوچ، ع آذری، بل
خدمــت بــه ایــن آرمــان ملــی حرکــت می 
کننــد. همــه مــا یــک خانــواده هســتیم، با 

سرنوشــت مشــترک، خانــواده ایرانی«.
چهــار: امــا پیــام نــوروزی رئیــس جمهــور 
یــک حاشــیه هــم داشــت. دســت هــای 
خالــی منتقــدان دولــت کــه در ایــن هفت 
مــاه هــم بــرای حملــه بــه دولــت چیــزی 
ــرده  ــدا نک ــوردی« پی ــار خ ــز »ناه ــه ج ب
بودنــد، ایــن بــار بــه حــذف هفــت ســین 
توســط رئیــس جمهــور در پیــام نــوروزی 
مشــغول شــدند. امــری کــه بارهــا در دولت 
روحانــی هــم انجــام شــده بــود و اساســا در 
پــس زمینــه پیــام هــای روســای جمهــور 
ــرار داشــته  ــوروز ق ــی از ن همــواره نمادهای

اســت.
تــالش هفــت ماهــه رئیــس جمهــور بــه 
ــل ده  ــه حداق ــراه او ک ــم هم ــراه تی هم
دســتاورد ملمــوس و قابــل توجــه را در این 

مــدت نســبتا کوتــاه بــه ارمغان داشــته اســت، باعث شــده تا بســیاری 
از بهانــه گیــری های دولت روحانی در کار نکردن و انباشــت مشــکالت 
را کنــار بزنــد. پــس ایــن گــروه انــدک کــه رســانه هــای زیــادی را هم 
در اختیــار دارنــد بــرای لطمــه بــه رونــد روبه جلــوی دولــت ســیزدهم 

ناچــار بــه هــر ســخیف کاری شــده انــد.
پنــج: رهبــر انقــالب در ابتــدای پیــام نوروزی شــان فرمودنــد: »مــردم 
آمدنــد }در انتخابات{شــرکت کردنــد و خــب دولتــی تازه نفــس بــه 
میــدان آمــد کــه آن طــوری کــه قرائن نشــان میدهــد، دولتــی مردمی 
و عالقه منــد بــه حرکتهــا و هدفهــای مردمــی و دارای ریــل جداگانه ای 
غیــر از دولــت محترم قبلی در حال حرکت هســتند و امیدهایــی را در 

ــد«. ــده کرده ان مــردم زن
در پایــان بیانات شــان هــم پیرامون تحقق شــعار ســال یعنــی »تولید؛ 
ــا تحّرکــی کــه  دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن« اشــاره کردنــد: »ب
رئیس جمهــور محتــرم و همــکاران ایشــان دارند، ان شــاءاهلل پیشــرفت 

خواهــد کــرد. یعنــی ایــن شــعار روی زمیــن نخواهــد مانــد«.
ایــن نامگــذاری حکیمانــه کــه تحقــق آن حــالل مشــکالت کشــور 
خواهــد بــود در کنــار اشــاره بــه امتیــازات ویــژه ایــن دولــت و خــوش 
ــه  ــع خرمشــهر ب ــور در انتخــاب مســجد جام ــی رئیــس جمه ذوق
عنــوان نمــاد مقاومــت و پیــروزی ملــت ایــران بــرای ضبط اولیــن پیام 
نــوروزی، همــه مــی توانــد نشــانگر ایــن باشــد کــه »خرمشــهرها در 

پیــش اســت«.

مبنای وضع قوانین 
در هــر جامعــه ســالم و متمدنــی مجموعه قوانینــی حاکم می 
شــود کــه بــه تناســب بــاور هــا و عقائــد افــراد یــا نخبــگان آن 
جامعــه، خاســتگاه وضــع آن قوانیــن متفــاوت اســت؛ مثــال در 
یــک جامعــه قوانیــن کشــور بــر پایــه نظــام و اندیشــه لیبرالی 
بنــا مــی شــود و در جامعــه دیگــر بــر پایــه نظــام و اندیشــه 
سوسیالیســتی. خاســتگاه ایــن نظــام هــا هــر چــه باشــد و بر 
هــر اندیشــه ای اســتوار باشــد - خــواه درســت یا غلــط - وقتی 
بــه مرحلــه قوانین حکومتــی آن جامعه رســیدیم، بحــث الزام 
و اجبــار در اجــرای قانــون، امــری بدیهــی و معقــول اســت چرا 
کــه نپذیرفتــن آن بــه معنــای حــذف ضمانــت اجــرای قانــون 
اســت و قانونــی کــه ضمانــت اجــرا نداشــته باشــد نتیجتــا بــا 

بــی قانونــی و هــرج و مــرج تفاوتــی نــدارد.
 حال اگر خاســتگاه قوانین جامعه ای، نظام و اندیشــه اســالمی 
باشــد و بــر ایــن اســاس قوانیــن آن کشــور تنظیــم و تصویــب 
شــود، از لحــاظ ضمانــت اجــرا، و الــزام و اجبــار در اجــرای آن، 
بــا ســایر قوانیــن تفاوتی نــدارد، و اِعمــال ابــزار اجبــار در اجرای 

ایــن قوانیــن نیــز امــری بدیهــی و معقــول خواهــد بود.
اگــر بحــث حجــاب را در ایــن مرحلــه نــگاه کنیــم کــه بعنوان 
یــک قانــون در حکومت اســالمی تصویب و ابالغ شــده اســت، 
اجبــار در اجــرای آن امــری معقــول بلکــه الزم اســت. اینجــا 
بحــث اندیشــه و ایمــان نیســت. ایــن قانــون - خــواه درســت 

باشــد یــا غلــط - در ایــن مرحلــه، بایــد اجــرا شــود.
مبنای وضع قوانین

ــم  ــی حاک ــه قوانین ــی مجموع ــالم ومتمدن ــه س درهرجامع
میشــود کــه بــه تناســب باورهــا و عقائــد افــراد یانخبــگان آن 
جامعه ،خاســتگاه وضــع آن قوانیــن متفاوت اســت؛مثالدریک 
جامعــه قوانین کشــوربرپایه نظام واندیشــه لیبرالی بنامیشــود 
ودرجامعــه دیگربرپایــه نظــام واندیشــه سوسیالیســتی. 
خاســتگاهای نظامهاهرچه باشدوبرهراندیشــه ای استوارباشد – 
خــواه درســت یاغلــط – وقتــی بــه مرحلــه قوانیــن حکومتــی 
آن جامعــه رســیدیم، بحــث الــزام واجباردراجرای قانــون، امری 
بدیهــی ومعقــول اســت چــرا کــه نپذیرفتــن آن بــه معنــای 
حــذف ضمانــت اجــرای قانــون اســت وقانونــی کــه ضمانــت 
ــی وهــرج ومــرج  ــی قانون ــا ب ــا ب اجــرا نداشــته باشــد نتیجت

تفاوتــی نــدارد.
ــه  ــام واندیش ــه ای، نظ ــن جامع ــتگاه قوانی ــر خاس ــال اگ ح
اســالمی باشــد وبــر ایــن اســاس قوانیــن آن کشــور تنظیــم 
وتصویــب شــود، ازلحــاظ ضمانــت اجرا،والــزام واجباردراجــرای 
آن،باســایرقوانین تفاوتــی ندارد،واِعمــال ابزاراجبــار دراجرای این 

قوانیــن نیزامــری بدیهــی ومعقــول خواهــد بــود.
اگربحــث حجــاب را درایــن مرحلــه نــگاه کنیــم کــه بعنــوان 
ــده  ــالغ ش ــب واب ــالمی تصوی ــت اس ــون درحکوم ــک قان ی
اســت،اجباردراجرای آن امــری معقــول بلکــه الزم اســت. 
اینجابحــث اندیشــه وایمان نیســت. این قانــون – خواه درســت 

باشــد یاغلــط - درایــن مرحله،بایداجراشــود.
طرح پرسش درست؟!

ســؤال درســت اینســت کــه بپرســیم آیــا بــا اصــل حجــاب 
موافقیــد یــا نه؟اصــل حجاب خوب اســت یابــد اســت؟ قانونی 

بــودن آن وجــه عقلــی یــا ســند شــرعی دارد یــا نــه؟
ــی ایــن حکــم  درایــن مرحلــه ممکــن اســت کســی درمبان
اشــکال داشــته باشــد کــه مثــال به فــالن دلیــل قانــون رعایت 
حجــاب در بســتر عمومــی جامعــه از نظــر عقلــی بــا اندیشــه 
ســالم مطابق نیســت، ویا ازنظرایمانی دلیلی برمشــروعیت آن 
نداریــم، دراینجــا اجبــارو الزام معنــا ندارد وهرکســی باید بتواند 
نظــرات خــود رابــا قانونگذار )قــوه مقننه( درمیــان بگــذارد واورا 
متقاعــد کند که ایــن قانــون را تغییردهــد. قانونگذاربایدتوجیه 
شــود کــه قانــون رعایــت حجــاب باشــد یــا نباشــد؟ معقــول 
اســت یــا نیســت؟ فایــده دارد یــا نــدارد؟ خــوب اســت یابــد؟؛ 
ولــی تــا زمانــی کــه قانــون رعایت حجــاب وجــود داشــت،الزام 

دراجــرای آن بایــد وجــود داشــته باشــد. 
پــس درامرحجــاب بایدتوجــه داشــت کــه دو بحــث وجــود 
دارد: یکــی اینکــه اصــل حجــاب خــوب اســت یــا نه؟دراینجــا 
اجبارمحلــی نــدارد. بایدبحث کــرد وبه نتیجه رســید وتصویب 

کردکــه باشــد یا نباشــد.
ودیگراینکــه الــزام بــه رعایت قانون حجــاب خوب اســت یا نه؟ 
دراینجــا مفاهیم الــزام واجبار مفاهیمی جدائــی ناپذیرازمفهوم 

قانــون هستندوســوال ازخــوب وبدآن ســوال غلطی اســت. 
ــت  ــن حکوم ــتگاه قوانی ــی وخاس ــاس مبان ــاب براس اگرحج
موجود،خــوب بــود و قانــون شــد وبــه تصویــب رســید ،دیگــر 
جائــی بــرای بحــث نمــی مانــد کــه الــزام بــه آن خــوب اســت 
یانه؟اگرقانــون اســت الــزام واجبارهمراه آنســتخواه بپســندم یا 
نپســندم .حال که معلوم شــد پرســش درســت چیســت،درپی 
یافتــن پاســخ صحیحــی بــرای آن برمی آییــم. آیــا درحکومت 
اســالمی ) حکومتــی کــه مبنــای قوانیــن آن ازاندیشــه وایمان 
اســالمی نشــأت گرفتــه اســت( قانونگذارباید حجــاب رابعنوان 

قانــون وضــع کنــد یــا نــه؟
بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال ازدوجهــت »اندیشــه« و »ایمان« 
بــه مســئله نگاه میکنیــم تابتوانیــم ازنظرعقالنی بــرای عاقالن 
واندیشــمندان،وازنظرایمانی بــرای اهــل ایمان،توجیــه ضرورت 

تصویــب ایــن قانــون را تبییــن کنیم.

حجاب اجباری !  قسمت دوم فلسفه  نماز وسّر آفرینش 
چیست؟)8(
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سیمای نماز در مکتب وحی :
5  -در آیــه ۳۷ ســوره ی ابراهیــم، از زبــان ابراهیــم)ع( 

می خوانیــم:
ـِـَواٍد َغْیــِر ِذي زَرٍْع  ِّــي أَْســَکْنُت ِمــْن ُذرِّیَِّتــي ب ــا إن ََّن »رَب

ــاَلةَ ... ََّنــا لُِیِقیُمــوا الصَّ ِعْنــَد بَْیِتــَک الُْمَحــرَِّم رَب
ــرزمین  ــم را در س ــی از فرزندان ــن بعض ــروردگارا! م پ
بــی آب  و علفــی در کنــار خانــه ای کــه حــرم تــو اســت، 

ســاکن ســاختم تــا نمــاز را بــر پــای دارنــد«.
 شــرح کوتاه:حــوادث روزگار باعــث شــد کــه حضــرت 
ابراهیــم خلیل)علیه الســالم( همســرش هاجــر و فرزند 
خردســالش اســماعیل را از شــام بــه مّکــه  - کــه در آن 
زمــان بیابان خشــک و بــی آب بــود - آورد، و آن هــا را در 
آنجــا تنهــا و غریــب گذاشــت، و یگانــه هدفی کــه برای 
چنیــن اقــدام خطیــری ذکــر کــرد، آن بــود کــه آن هــا 
در آن ســرزمین، نمــاز را برپــا دارنــد، و نمــاز خوانــدن را 

در آن دیــار، تأســیس نمایند.
پیــام ایــن آیــه، از زبــان ابراهیــم، قهرمــان خداپرســتی 
ایــن اســت کــه نمــاز، پایــه و اســاس توحیــد اســت، 
خداپرســتان بــه هــر جــا کــه می رونــد، باید نخســتین 
ــاز، در  ــه ی نم ــتقرار برنام ــی و اس ــان در برپائ هدفش

صفحــه روزگار، تدویــن گــردد.
 ۶- در آیه ۱۴ سوره ی طه می خوانیم:

ــاَلَة  ــِم الصَّ ِــي وَأَقِ ــا َفاْعُبْدن َ ــَه إاَلّ أَن َ ــا اهلَلّ اَل إل َ ــي أَن َِّن »إن
ــِري. لِِذْک

ــرا  ــت، م ــن نیس ــز م ــودی ج ــتم، معب ــن اهلل هس  م
ــادار«. ــه پ ــاد مــن ب ــرای ی پرســتش کــن و نمــاز را ب
 شــرح کوتاه:حضــرت موســی)ع( هنگامی  کــه از َمْدیَن 
بــه  ســوی مصــر می آمــد، در وادی مقــّدس، از ســوی 
ــه  ســوی آن  ــد، ب ــه او وحــی شــد، آتشــی دی خــدا ب
ــت:  ــه می گف ــنید ک ــدا را در آن ش ــدای خ ــت. ص رف
»مــن اهلل هســتم، معبــودی جــز مــن نیســت و نمــاز 

را بــه یــاد مــن بــه پــادار«.
بــه راســتی جالــب اســت کــه نخســتین ســخن خــدا 
بــا پیامبــر اولوالعــزم خــود ماننــد حضــرت موســی)ع(  
پــس از توحیــد، »اقامــه نمــاز« اســت، و ایــن تعبیــر، از 

ــد. ــت می کن ــاز حکای اوج ارزش نم
در ایــن آیــه از هــدف و فلســفه ی اصلی و اساســی نماز 
ــه میــان  ــاد خــدا اســت، نیــز ســخن ب کــه همــان ی

آمــده اســت.
۷- در آیــه ۳۲ ســوره ی طــه می خوانیــم، خداونــد بــه 

رســولش، پیامبــر اســالم)ص( می فرمایــد:
لَوةِ وَ إْصَطِبْر َعلَْیَها. »وَ أُُمْر أَْهلََک بِالصَّ

و خانــواده خــود را بــه نمــاز، فرمــان بــده، و خــود نیز بر 
انجام آن شــکیبا و پراســتقامت باش«.

 شرح کوتاه:
در ایــن آیــه، پیامبــر اســالم)ص(، عــالوه  بــر اینکــه از 
ســوی خــدا مأمــور اســت تــا افــراد خانــواده اش را بــه 
ــام  ــت در انج ــور اس ــد، مأم ــتور ده ــاز، دس ــام نم انج
نمــاز کمــال اســتقامت را داشــته باشــد، و بــا جدیّــت 
و اســتقامت و حوصلــه، ایــن دســتور الهــی را بجــا آورد.
ــه  ــت بســیار نمــاز اســت ب ــر بیانگــر اهمّی ــن تعبی ای
حــّدی کــه پیامبــر اســالم)ص( موظــف اســت، آن را با 

اســتقامت و جدیّــت انجــام دهــد.
بــر همین اســاس، رســول اکــرم)ص( بــه نمــاز اهمّیت 
شــایانی مــی داد و در وهلــه ی اول بســتگانش را بــه آن 
امــر می کــرد، و عمــالً حّتــی در ســخت ترین شــرائط، 

آن را بجــا مــی آورد، بــه عنــوان نمونــه:
 ۱- توّجه آغازگران اسالم، به نماز

 عفیف ِکْندی می گوید:
در آغــاز بعثــت، بــرای خریــد لبــاس و عطــر بــه مّکــه 
ســفر کــردم و نــزد عّبــاس )عمــوی پیامبــر)ص(، کــه 
کاال می فروخــت، رفتــم و کنــارش بــودم و بــه کعبــه 
نــگاه می کــردم، در حالــی  کــه اول ظهــر فــرا رســیده 
بــود و هــوا بســیار گــرم بــود. ناگهــان دیدم جوانــی آمد 
و بــه آســمان نــگاه کرد، ســپس روبــروی کعبه ایســتاد 
و مشــغول نمــاز شــد همــان دم دیــدم نوجوانــی آمــد 
و بــه آســمان نگریســت و ســپس در طــرف راســت او 
ایســتاد. پــس از چنــد لحظــه، بانویی آمد و پشــت ســر 
ــه  ــه نمــاز ایســتادند، دیــدم آن جــوان ب آن دو نفــر، ب
رکــوع، ســپس بــه ســجده رفــت، و آن نوجــوان و زن 

نیــز رکــوع و ســجده بجــا آوردنــد.
 به عّباس گفتم: چیز عجیب و مهّمی می بینم.

ــی، ایــن  ــا می دان گفــت: آری امــر عظیمــی اســت، آی
ــه.  جــوان و آن نوجــوان، و آن زن کیســتند؟ گفتــم: ن
ــی اهلل  ــن عبداهلل)صل ــد ب ــوان، محّم ــت: »آن ج گف
علیــه وآلــه( اســت، و ایــن نوجــوان، علی)علیه الســالم( 
اســت، و آن زن، خدیجــه)س( می باشــد، پســر بــرادرم 
ــن روش  ــه ای ــا را ب ــد م ــد: خداون ــد)ص( می گوی محّم
)برپاداشــتن نمــاز( فرمان داده اســت، ســوگند بــه خدا، 
ــر را، در  ــن ســه نف ــر از ای ــن، غی ــه ی روی زمی در هم

دیــن )اســالم( نیافتــه ام«.
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در حاشیه اولین پیام نوروزی رئیس دولت سیزدهم؛
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دادستان کل کشور برخورد 
با روزه خواری در مالء  عام را 

خواستار شد
دادســتان کل کشــور در نامــه ای خطــاب به فرمانده نیــروی انتظامی 
بــر ضــرورت حفــظ حرمــت مــاه رمضــان تاکیــد کــرد و خواســتار 
اقدامــات پیشــگیرانه در خصــوص عــدم روزه خــواری در مــالء عــام و 

برخــورد بــا حرمت شــکنان شــد.
بــه گزارش ایســنا، حجت االســالم والمســلمین منتظــری در نامه ای 
خطــاب به ســردار اشــتری فرمانــده نیــروی انتظامی ضمــن تبریک 
فــرا رســیدن مــاه مبــارک رمضــان بــر ضــرورت حفــظ حرمــت این 
مــاه بــزرگ تاکیــد کرد و خواســتار اقدامــات پیشــگیرانه در خصوص 
عــدم روزه خــواری در مــالء عــام و برخــورد بــا حرمت شــکنان شــد.

در نامه دادستان کل کشور آمده است:
»بــا توجــه بــه وظایــف مصرحــه در اصــل هشــتم قانــون اساســی 
جمهــوری اســالمی و تکالیف مقرر در آئین دادرســی کیفــری و لزوم 
اهتمــام بیشــتر بــه فریضــه امر بــه معــروف و نهــی از منکــر و حفظ 
شــعائر دینــی، مــوارد ذیــل جهــت اطــالع و ابالغ بــه مبــادی ذیربط 

و عنداللــزوم اقــدام الزم اعــالم می شــود:
از طریــق رســانه های عمومــی حرمــت روزه خــواری در مــأ عــام و 
انظــار عمومــی مــورد تاکیــد قــرار گیــرد و کســانی کــه به هــر دلیل 
روزه نیســتند بایــد از تظاهــر بــه روزه خــواری خــودداری کننــد و در 
صــورت ارتــکاب تحــت عنــوان اقــدام بــه جــرم مشــهود بــا آنــان 
برخــورد قانونــی الزم صــورت گیــرد و از آنجــا کــه اتومبیــل حریــم 
خصــوص تلقــی نمی شــود تظاهــر بــه روزه خــواری در خــودرو نیــز 

مشــمول برخــورد قانونــی خواهــد بــود.
موکــدا دســتور فرماییــد پلیــس نظــارت بــر اماکــن عمومــی ضمن 
نظــارت بــر مراکــز فــروش مــواد غذایــی در ســطح شــهرها بویــژه در 
پایانه هــای حمــل و نقــل، رویکــرد اصلــی خــود را آمــوزش، تذکــر و 
ارشــاد قانونــی قــرار داده و در صــورت عدم تاثیر اقدامات پیشــگیرانه، 

برخــورد مناســب قانونــی بــا حفــظ کرامت انســانی بعمــل آورد.
بدیهــی اســت دادســتان های محتــرم سراســر کشــور موظــف بــه 
همــکاری و حمایــت از ضابطیــن و آمرین بــه معروف خواهنــد بود.«

پنج هزارمین سیاره فراخورشیدی کشف شد
ستاره شناسان طی بررسی های جدید خود، از کشف پنج هزارمین سیاره فراخورشیدی خرب داده اند.

بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از نیــو اطلــس، کشــف ســیارات فراتــر از منظومه شمســی ما اکنــون به یک 
نقطــه عطــف بــزرگ رســیده اســت. ستاره شناســان از کشــف پنــج هزارمیــن ســیاره فراخورشــیدی خــرب 
داده انــد و بــاور دارنــد کــه احتــاال صدهــا میلیــارد منونــه دیگــر نیــز بــرای شناســایی باقــی مانده اســت.

ایــن نقطــه عطــف پــس از تأییــد گــروه جدیــدی متشــکل از ۶۵ ســیاره فراخورشــیدی مشــخص شــد کــه 
 Kepler( »بــا کمــک ســیگنال های بــه دســت آمــده از داده هــای مأموریت دوم »تلســکوپ فضایــی کپلــر
Space Telescope( مــورد تاییــد قــرار گرفــت و مجمــوع ســیارات کشف شــده تاکنــون را بــه ۵۰۰۰ مــورد 
رســاند. در میــان ایــن گــروه، منظومــه جدیــدی متشــکل از پنــج ســیاره کوچــک وجــود دارد کــه بــه دور 
یــک ســتاره کوتولــه قرمــز موســوم بــه »K2-384« می چرخنــد. بیشــر تــازه واردهــای دیگــر، ابرزمین ها و 

مینی نپتون هــا و همچنیــن چنــد منونــه بــه اندازه مشــری هســتند.
بیــش از ۵۰۰۰ ســیاره ای را کــه تاکنــون کشــف شــده اند، غول هــای گازی شــبیه بــه مشــری و زحــل، غــول 
هــای یخــی شــبیه بــه نپتــون و اورانــوس و ابرزمین هــای ســنگی را شــامل می شــوند کــه هیــچ منونــه ای 
از آنهــا در منظومــه شمســی وجــود نــدارد. ســیارات زمین ســان کوچکــر، تنها بخــش کوچکی از ســیارات 

فراخورشــیدی کشف شــده را تشــکیل می دهنــد.
نخســتین ســیاره فراخورشــیدی در ســال ۱۹۹۲ کشــف شــد. رسعت اکتشــاف با پرتاب تلســکوپ فضایی 
کپلر در ســال ۲۰۰۹ افزایش یافت که مســئول کشــف بیش از دو ســوم ســیارات فراخورشــیدی تاییدشــده 
اســت. پس از آن، تلســکوپ »تس« )TESS( در ســال ۲۰۱۸ پرتاب شــد و هنوز مشــغول کشــف ســیارات 

فراخورشــیدی است.
بیشــر ســیاراتی کــه تاکنــون کشــف شــده اند، از نظر کیهانــی در نزدیکی ما هســتند و این نشــان دهنده 

تعــداد بی شــار ســیاراتی اســت کــه می توانند وجود داشــته باشــند.
»جســی کریستینســن« )Jessie Christiansen(، رسپرســت علمــی آرشــیو ســیارات فراخورشــیدی ناســا 
گفــت: از ۵۰۰۰ ســیاره فراخورشــیدی شناخته شــده، ۴۹۰۰ ســیاره در فاصلــه چنــد هــزار ســال نــوری مــا 
قــرار دارنــد. بدیــن ترتیــب، ممکــن اســت که ســیارات بیشــری در کهکشــان مــا وجود داشــته باشــند که 
هنــوز آنهــا را پیــدا نکرده ایــم. تعــداد ایــن ســیارات می توانــد بیــن ۱۰۰ تــا ۲۰۰ میلیــارد مــورد باشــد و این 

حیــرت آور اســت.
ماموریت هــای آینــده ماننــد »تلســکوپ فضایــی نانســی گریــس رومــن« )NGRST( به جســتجو کمک 
خواهنــد کــرد. »تلســکوپ فضایــی جیمــز وب« )James Webb Space Telescope( نیز به ستاره شناســان 
کمــک خواهــد کــرد تــا ســیارات شناخته شــده را بــا جزئیــات بیشــری توصیــف کنند.ایــن پژوهــش، در 

مجلــه »Astronomical Journal« بــه چــاپ رســید.
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رئیــس جمهــور در راســتای تحقق 
وعده هــای خــود جهــت تغییــر 
ــردم  ــع م ــه نف ــور ب ــت کش وضعی
ــود  ــه کار خ ــاز ب ــی را از آغ اقدامات
در دولــت ســیزدهم در دســتور کار 
قــرار داد کــه بیانگــر جدیــت وی در 

تحقــق ایــن وعــده اســت.
گــروه سیاســی جهــان نیــوز: ســال 
ــه پایــان رســید  ۱۴۰۰ در حالــی ب
کــه بــه لحــاظ سیاســی قریــب بــه 
ــت  ــاه از آن تحــت مدیری ــت م هف
حجــت االســام ســید ابراهیــم 
ــت  ــور دول ــس جمه ــی رئی رئیس
ســیزدهم قرار داشــت؛ هفــت ماهی 
ــتاوردهای  ــود دس ــوع خ ــه در ن ک
زیــادی را بــه همــراه داشــت و مانند 
تمــام دوران هــا در ســرباالیی نقدها 
و گایه هــا نیــز طــی مســیر کــرده 
اســت. امــا آنچــه اهمیــت دارد ایــن 
اســت، رئیــس دولــِت مردمــی کــه 
بــا شــعار »تغییــر بــه نفــع مــردم« 
وارد کارزار انتخاباتی شــد و توانســت 
اعتمــاد آنهــا را کســب کنــد و راهی 
پاســتور شــود، بــه چــه انــدازه 
توانســت در ریــل تغییــر مســیر بــه 

نفــع مــردم حرکــت کنــد؟
علــی بهــادری جهرمــی ســخنگوی 
دولــت ضمــن ارائــه لیســتی از 
اقدامــات دولــت در حســاب کاربری 
ــاز  ــت: از آغ ــر نوش ــود در توییت خ
ــی ۲۰۰ روز گذشــت.  ــت مردم دول
کارهــای مهمــی بــا کمــک مــردم 
انجــام شــده کــه تنهــا چهــل اقدام 
را فهرســت کــرده ام.وی تصریــح 

ــده روشــن اســت. ــرد: آین ک
متــن ایــن اقدامــات بــه شــرح زیــر 

اســت:
ــده  ــردم در هج ــار م ــت کن ۱. دول

ــور ــتانی رئیس جمه ــفر اس س
۲. واکسیناســیون عمومــی و مهــار 
کرونــا؛ واردات نزدیــک بــه ۱۶۰ 
ــش از ۶۰  ــد بی ــون دز و تولی میلی

میلیــون دز واکســن داخلی؛ تزریــق ۱۴۶ 
ــون دز واکســن میلی

ــوری  ــم جمه ــت دائ ــرش عضوی ۳. پذی
ــکاری  ــازمان هم ــران در س ــامی ای اس
ــازمان  ــال در س ــور فع ــانگهای و حض ش
همــکاری اکــو و مجمــع کشــورهای 

صادرکننــده گاز
۴. آزادسازی سواحل به نفع مردم

)ایــران،  گازی  ســوآپ  قــرارداد   .۵
آذربایجــان( و  ترکمنســتان 

ــع ســوخت  ــت مصــرف و توزی ۶. مدیری
و جلوگیــری از قطــع گاز خانگــی در 

ــتان زمس
۷. انعقــاد قراردادهــای بــزرگ وزارت نفت 
ــه  ــت و گاز ب ــن نف ــعه میادی ــرای توس ب

ــون دالر ارزش بیــش از ۱۱ میلی
۸. رفع مشکات فاضاب اهواز

۹. آغــاز پرشــتاب نهضــت ملــی مســکن 
ــر و  ــون نف ــش از ۵ میلی ــام بی ــت ن )ثب

تامیــن زمیــن یــک میلیــون مســکن(
ــی  ــورای عال ــازی ش ــا و فعال س ۱۰. احی

ــور ــا حضــور رئیس جمه کشــور ب
۱۱. احیــای صنعــت فضایــی و قــرار 
گرفتــن موفــق اولیــن ماهواره سنجشــی 

ــری ــدار ۵۰۰ کیلومت ــور ۲( در م )ن
۱۲. تقویــت تعامــل و ارتبــاط بــا مجلس 

ــورای اسامی ش
۱۳. رشــد ۴۰ درصــدی تجــارت خارجی 
کشــور، تاســیس ۶ مرکــز تجــاری ایــران 

در کشــورهای مختلف
۱۴. حــذف امضــای طایی و تســهیل در 
صــدور مجــوز کســب و کارهــا و افزایــش 
۳۰ برابــری ســرعت صــدور مجــوز 

مشــاغل خانگــی
۱۵. دیپلماســی متــوازن و فعــال بــا 
همــه کشــورهای همســایه و منطقــه بــا 

ــاد ــت اقتص محوری
۱۶. مقابلــه بــا پدیــده فیش هــای نجومی 
و ممنوعیــت پرداخت هــای خــارج از روال 

قانونی و غیرمتعارف
۱۷. آغــاز تحــول در خودروســازی داخلی 
ــا شــروع اجــرای بندهــای هشــت گانه  ب

اصاحــات اساســی در خودروســازی
ــر شــدن ســود ســهام  ۱۸. ســه براب
عدالــت و پرداخــت یــک جــای ســود 
تــا پیــش از پایــان ســال بــرای اولین 

تبه مر
ــه بــرای رفــع  ۱۹. مذاکــره عزتمندان
ــت  ــه مل ــه علی ــای ظالمان تحریم ه

ــران ای
۲۰. آغــاز عملیــات اجرایــی ۴۸ طرح 
بــزرگ صنعتــی و پیشــران بــه ارزش 

۱۷ میلیارد دالر
۲۱. شــروع ســاماندهی و نظم بخشی 
بــه انبارهای ســازمان امــوال تملیکی

ــرای تحــول در نظــام  ۲۲. جدیــت ب
بانکــی، تســهیل پرداخــت وام خرد و 
ــش ســقف وام قرض الحســنه و  افزای

حــذف ضامــن
۲۳. حضــور در میــدان بحران هــا 
در  اختــال  زلزلــه،  )ســیل، 

و…( ســوخت  جایگاه هــای 
باشــگاه های  واگــذاری  آغــاز   .۲۴
ــردم ــه م ــپولیس ب ــتقال و پرس اس

۲۵. شــفافیت دولــت و الــزام بــه ثبت 
ــه  ــان هم ــای کارکن ــوق و مزای حق

ــا ــامانه پاکن ــتگاه ها در س دس
۲۶. توجــه ویــژه بــه محیــط زیســت 
ــای  ــرای احی ــات ب ــروع اقدام ــا ش ب
ــرگان،  ــج گ ــه و خلی ــاالب میانکال ت
الیروبــی رودخانه هــا، جمــع آوری 
پاالیشــگاه ها،  مشــعل  گازهــای 
ــرال، آزادســازی  ــد ت ممنوعیــت صی
ســواحل، دســتور راه انــدازی نیــروگاه 

زباله ســوز ســاری
۲۷. رفــع کمبــود کاالهــای اساســی 
ــد  ــی خری ــای طوالن ــان صف ه و پای

مایحتــاج روزانــه مــردم
۲۸. توقــف رکــود و رونــق نســبی در 

تولیــد و کســب و کارهــا
ــد  ــتاب رش ــد پرش ــش رون ۲۹. کاه
ــک  ــتقراض از بان ــف اس ــورم و توق ت

ــزی مرک
۳۰. رونــق گردشــگری پــس از توقف 

دستورات ویژه آیت اهلل رئیسی در سال ۱۴۰۰ چه بود؟/ 
چهل اقدام مهم دولت سیزدهم در مدت ۲۰۰ روز

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.

داشتن استقالل در مسائل حقوقی و اقتصادی :
 از نظــر اســام زنــان در مســائل حقوقــی و مــادی نیــازی 
بــه قیــم ندارنــد و محصــول کار و زحمتــش بــه خــودش 
تعلــق دارد و مرد موظف اســت کلیه مایحتــاج او را تامین 
کنــد و زن مــی توانــد مالــک شــود ، ارث بــرد و در امــوال 
خــود دخــل و تصــرف کنــد و حتــی به طــور مشــروع به 
تجــارت بپردازد.قانــون کلــی در باره حقوق مادی انســانها 
مــی فرمایــد : )النــاس مســلطون علــی اموالهم ( مــردم بر 
امــوال خویــش مســلطند . یــا در ســوره مبارکه نســا ، آیه 
۳۲ آمــده اســت : للرجــال نصیب مما اکتســبوا و للنســاء 
نصیــب ممــا اکتســبن . از مــردان و زنــان آنچــه بدســت 

مــی آورنــد صاحب آن هســتند.
پــس شــوهر نمــی توانــد زن را محبــور کند کــه از حقوق 
خــود بگــذرد و اختیــارش را بــه او بدهــد و یــا او را وادار بــه 
کارهــای دشــواری نمایــد تــا از دســت و رنــج او اســتفاده 
ای ببــرد و یــا امــوال و امــاک او را تصــرف کنــد و حــق 
مالکیــت زن نســبت بــه مــال و نتیجــه دســترنج و عمل 
ــیر دادن و  ــای ش ــت به ــد . پرداخ ــوظ بمان ــود محف خ
مهریــه بــه زن بخاطــر آن اســت کــه اســام بگویــد زن 
نــه تنهــا یــک انســان اســت بلکــه از هــر گونــه حقــوق 
انســانی برخــوردار اســت و مــرد نمــی تواند بــدون رضای 
او حــق او را زیــر پــا بگــذارد . در تاریــخ نقــل شــده اســت 
زنــی بــه نــام زینــب عطــاره ، عطــر فروشــی مــی کــرد و 
پیامبــر از او عطــر مــی خریــد .پــس بــر خــاف تصــورات 
بعضــی ها کــه آگاهــی از متــون و منابــع اســامی ندارند 
زن مــی توانــد مالک باشــد تجــارت کنــد و در فعالیتهای 
اجتماعــی و اقتصــادی تــا آنجایــی کــه منافاتــی بــا عفت 
و پاکدامنــی نداشــته باشــد حضــور یابــد . جهــت اطــاع 
یافتــن از قوانیــن مدنی ســایر کشــورها کــه در ظاهــر دم 
از تســاوی و برابــری حقــوق زن بــا مــرد مــی زننــد ولــی 
ــه شــخصیت  در عمــل و نحــوه قانونگــذاری توجهــی ب
ــی  ــوق مدن ــه ای از حق ــر نمون ــه ذک ــود ب ــی ش زن نم
کشــور فرانســه مــی پردازیــم . و خواننــدگان گرامــی بــا 
یــک نگــرش ســطحی بــه ادعــای پــوچ آن عــوام فریبــان 
ــون  ــاده ۲۱۵و ۲۱۷ قان ــرد . م ــد ب ــی خواهی ــی پ جهان
مدنــی مترقــی فرانســه کــه در ارتبــاط بــا روابــط مالــی 
زوجیــن اســت چنیــن بیــان شــده : زن شــوهر دار نمــی 
توانــد بــدون اجازه شــوهر و امضــای او هیچ عمل حقوقی 
را انجــام دهــد و هــر گونــه معاملــه بــرای زن محتــاج بــه 
اذن شــوهر اســت ) البتــه در صورتــی کــه شــوهر نخواهد 
از قدرتــش اســتفاده کنــد و بــدون علــت موجــه از اجــازه 
دادن امتنــاع ورزد ( مــاده ۱۴۲۸ همــان قانون ، حــق اداره 
کلیــه امــوال اختصاصــی زن را هم بــه مرد محــول نموده 
اســت ) البتــه بــا ایــن قیــد کــه در هــر گونــه معاملــه ای 
کــه از حــدود اداره کــردن خــارج باشــد موافقــت و امضای 

زن الزم اســت ( 
مــاده ۲۴۲ همــان قانون، شــوهر حــق دارد بــه تنهایی در 
دارایــی مشــترک بیــن مــرد و زن هــر گونه تصــرف بکند 
و اجــازه زن هــم الزم نیســت . ) البتــه بــا ایــن قیــد کــه 
هــر معاملــه ای کــه از حــدود اداره کــردن خــارج باشــد 

موافقــت و امضــای زن الزم اســت (
برخــورداری از حقــوق اجتماعــی : خداوند کریــم در قرآن 
انســانها را متوجــه معاشــرت و رفتــار خوب با زنــان نموده 
اســت . ) عاشــروهن بالمعــروف( نظــر مفســرین در بــاره 
ایــن آیــه شــریفه چنیــن اســت کــه ارتبــاط بــا وضــع 
اجتماعــی زنــان دارد که بایســتی مــورد توجه قــرار گیرد 
و در جامعــه مــردان حضــور یابــد و در ایــن مــورد دچــار 
تعصبــات و خرافــات نگــردد و تلقینات ناصــواب بکار نبرد 
پــس حضــور زن در اجتمــاع طبــق مقــررات خــاص خود 
و رعایــت عفــت و پاکدامنــی و پوشــش الزم مانعــی ندارد 
و زنــان بایــد بــا آن شــرایط بــه کســب علــوم و تخصــص 
هــای الزم بپــردازد و معــارف الزم را جهت تربیت فرزندان 
خــود و خدمــت بــه جامعــه را فــرا گیرنــد . پس شــرکت 
نیمــی از انســانها در جامعــه باعــث پیشــرفت و ترقــی 
جامعــه خواهــد شــد ودر تاریــخ نهضتهــا و انقابهایــی را 
مــی بینیــم کــه زنــان نقــش عمــده و اساســی بــر عهده 

ــته اند  داش
و از طرفــی زن در جامعــه بایــد حافــظ و نگهبــان حریــم 
شــوهرش باشــد و در محیط خــارج از خانــواده اوراحمایت 
کنــد و خداونــد در قــرآن در ادامــه همــان آیه مــی فرماید 
: ) بــا گــروه زنــان طــوری رفتــار کنیــد کــه عقــل وشــرع 
آن را بــه رســمیت مــی شناســد وباعــث منــزوی شــدن 
قشــر عظیــم زنان نشــوید و بــا آنهــا بدرفتاری نکنیــد ( و 
اشــاره شــده اســت کــه اگــر بــه دالیلــی از حضــور زنــان 
ــل نداشــتید  ــت کام ــدو رضای ــاع کراهــت داری در اجتم
فــوراً تصمیــم بــه بــد رفتــاری و جدایــی نگیریــد . شــاید 
در تصمیمتــان دچــار اشــتباه شــوید و آنچــه را که شــما 
ــود  ــت و س ــز برک ــد در آن چی ــندید ، خداون ــی پس نم

فــراوان قــرار داده اســت.

زیباتر از حورالعین)9(

نقــش خانــواده در بخــش هــای مختلــف جامعــه بــه قــدری 
مهــم اســت کــه پیامبــر عزیــز مــا )صلــی اهلل علیــه وآلــه( 
فرمودنــد: هیــچ بنایــی در اســام محبوب تــر از بنــای خانواده 
ــن حقیقــت اســت کــه  ــن تعبیــر نشــان گــر ای نیســت ای
محبــوب تریــن برنامه، نظــام خانواده اســت و حکمــت آن هم 
دور از ذهــن نیســت. چــون جامعــه را خانواده ها تشــکیل می 
دهنــد و اگــر این اجزای تشــکیل دهنده جامعه ســالم باشــند 
قطعــا جامعــه ســالم خواهــد بــود و اگر فاســد و آســیب پذیر 
باشــند جامعــه نیــز فاســد و آســیب پذیــر می شــود. توســط 
همیــن خانواده مســئولین ، پزشــک و افراد اثرگــذار در جامعه 
تربیــت و وارد اجتمــاع می شــوند.لذا همه ارکان جامعه ریشــه 
در خانــواده دارد و بــه همیــن جهــت خانــواده جایــگاه ویــژه 
و بــی بدیلــی اســت کــه هیــچ چیــزی نمــی توانــد نقــش 
خانــواده را کــم رنــگ کنــد و جایگزیــن نقــش خانواده شــود. 
قطعــا اگــر در جامعــه ای خانــواده هــا جاهل و ضعیف باشــند 
آن جامعــه روی خوشــبختی را نخواهــد دیــد و اگــر خانــواده 
هــا ســالم، صالــح و آگاه و تربیــت شــده باشــند، آن جامعــه 

ســعادتمند خواهد شــد.
ــه  ــه چ ــام ب ــن اس ــر دی ــوب از منظ ــواده مطل خان
خانــواده ای مــی گوینــد و دارای چــه ویژگــی هایــی 

مــی باشــد؟
در آمــوزه هــای دینــی وقتــی بــه آیــات قــرآن و فرمایشــات 
معصومیــن مراجعه می کنیــم ، می توانیم آنهــا را در توصیف 
خانــواده مطلــوب مفیــد و ارزشــمند در ســه کلمــه آگاهــی، 
ــه  ــواده ای ک ــم. خان ــه کنی ــودن، خاص ــد ب ــاق و مفی اخ
نســبت به باورهــای دینــی آگاه، خداشــناس، پیامبر شــناس، 
امــام شــناس و نســبت بــه وظایــف همســری تربیــت فرزنــد 
ــواده و مســئولیت اجتماعــی آگاهــی داشــته  و وظایــف خان
باشــند، ارزشــمند اســت و هــر چــه آگاه تــر باشــند از لغــزش 
هــا، اختافــات و تنــش هــا بــه دور خواهنــد بــود متاســفانه 
جهــل و ناآگاهــی زمینــه ســاز بســیاری از تنش هــا و ناگواری 
هــا و بعضــا طــاق در خانــواده ها اســت . بنابراین ویژگــی اول 
خانــواده مطلــوب و موفــق از نظــر اســام خانواده آگاه نســبت 
بــه اعتقــادات، تکالیــف دینــی و زندگــی خانوادگــی فــردی و 
اجتماعــی اســت. ایــن آگاهــی هــا ســبب مــی شــود انســان 
ســامت زندگــی کند و تعامــل و معاشــرت او در خانواده نیکو 

باشد.
ــوب و موفــق اخــاق اســت،  ــواده مطل دومیــن ویژگــی خان
اخــاق، محبــت و معاشــرت نیکــو از ویژگــی هــای خانــواده 
مطلــوب اســت در خانــواده مطلــوب بداخاقــی، تنــد خویــی 
و پرخاشــگری نیســت، حرمــت یکدیگــر را حفــظ مــی کنند 
سراســر روابــط آنهــا بــر اســاس محبــت اســت و بــا ســرمایه 
محبــت زندگــی را پیــش مــی برنــد. در خانواده مطلــوب عفو 
و گذشــت و چشــم پوشــی از خطاهــای یــک دیگــر کامــا 
مشــهود اســت لــذا آن نمادهــای اخــاق در خانــواده مطلــوب 
جلــوه گــر هســتند و ایــن ســبب می شــود خانــواده ســالم و 

صالــح باشــد.
ســومین ویژگــی خانــواده مطلــوب مفید بودن اســت، اســام 
توصیــه مــی کنــد خانــواده بــه گونــه ای باشــند کــه همــه 
اعضــای خانــواده نــه تنهــا بــرای خــود بلکــه بــرای خانــواده 
مفیــد باشــند. مفیــد بــودن بــرای جامعــه بــه قــدری مهــم 
اســت کــه پیامبــر اکــرم )ص( میــزان ارزش و برتــری افــراد را 
مفیــد بــودن  قــرار دادنــد و فرمودنــد«« بهترین مردم کســی 
اســت کــه نفــع او بــرای دیگــران بیشــتر باشــد«. بنابرایــن 
خانــواده ای موفــق اســت کــه آقــا و خانــم و فرزندان هــر کدام 
نقــش موثــری در جامعــه داشــته باشــند، خانــواده هایــی که 
فرزندانــی مفیــد، ســالم، آگاه و موثــر بــه جامعــه تحویــل می 
دهنــد خانــواده های بســیار ارزشــمند هســتند. خانــواده های 
شــهدا در ســخت تریــن شــرایط فرزنــدان خــود را بــه جبهــه 
نبرد فرســتادند و از کشــور، دین و از ارزشــها دفــاع کردند، این 
خانــواده هــا از ارزشــمند تریــن خانــواده هــا هســتند بنابراین 
هــر چــه خانــواده ای بــرای جامعــه مفیدتر باشــد آن خانــواده 

از نظــر اســام مطلــوب تــر و موفــق تــر اســت.
چــه عواملــی موجــب امنیــت و ثبــات در خانــواده 

مــی شــود؟
در میــان عوامــل امنیــت و ثبــات خانــواده ادب و اخــاق یکی 
از عوامــل مهــم حفظ ســرمایه خانــواده اســت و حضرت علی 
)علیــه الســام( در یکــی از فرمایشــات خــود مــی فرماینــد: 
»عقــل زندگــی را مــی ســازد و ادب زندگــی را حفــظ مــی 
کنــد«. بنابرایــن وقتــی در خانــواده ای ادب محفــوظ باشــد 
والدیــن نســبت بــه یکدیگــر، فرزنــدان نســبت بــه یکدیگر و 
والدیــن و فرزنــدان نســبت بــه یکدیگــر مودبانــه صحبت می 
کننــد، ایــن ادب ماننــد حفاظــی اســت کــه موجــب حفــظ 
خانــواده از ســقوط و آســیب اســت.علم و آگاهــی یکــی دیگر 
از عوامــل امنیــت و ثبــات در خانــواده اســت، هــر چــه خانواده 
ای آگاه تــر باشــند محفــوظ تر خواهنــد بــود. نااگاهی موجب 
جهــل انســان و در نهایت ســوء اســتفاده دشــمنان می شــود 
  لــذا بــه جوانــان توصیــه مــی شــود قبــل از ازدواج نســبت به 
همســرداری، آداب آن، نســبت بــه جنس مخالــف، روحیات و 

صفــات طــرف مقابــل آگاهی پیــدا کنند
 چــرا کــه وقتــی فــردی بــا آگاهــی ازدواج کنــد زندگــی او در 

ســخت تریــن شــرایط حفــظ خواهد شــد.
تقویــت باورهــای دینــی نیــز در حفظ و ثبــات خانــواده نقش 
ــاور  بســیار موثــری دارد ، وقتــی کــه آقــا و خانمــی معــاد ب
باشــند و بداننــد کارهــای نیــک و بــد آنهــا نتیجــه مشــخص 
و قطعــی دارد، وقتــی فــردی بدانــد کــه نتیجه ظلــم تاریکی 
قبــر عــذاب در آخــرت و گرفتــاری در بــرزخ خواهــد بــود، 
ــم نخواهــد کــرد،  ــدان خــود ظل ــه همســر و فرزن هرگــز ب
وقتــی کســی بدانــد نتیجــه احســان بــه دیگــران بــه ویــژه 
ــان  ــت و احس ــت محب ــی اس ــای اله ــت ه ــواده نعم خان

بیشــتری بــه خانــواده خــود مــی کنــد.

خانواده مطلوب از 
منظر دین اسالم 

جایگاه زن دراسالم

دو ســاله ورود گردشــگران خارجی
۳۱. افزایــش چشــمگیر میــزان فــروش 

نفت
۳۲. بازگشــت ۷۳ درصــدی ارز حاصــل 
از فــروش نفــت و تجــارت خارجــی بــه 

کشــور
۳۳. رایــگان شــدن هزینــه آب و بــرق و 
گاز افــراد تحت پوشــش کمیته امــداد و 

بهزیســتی )درالگــوی مصرف(
۳۴. جلوگیــری از افزایــش نرخ هــای 

ــت ــت و پس ــی اینترن دولت
ــوری  ــر ن ــی فیب ــروژه مل ــاز پ ۳۵. آغ
منــازل و کســب و کارهــا و آماده ســازی 

ــورت ــون پ ــم میلی بیــش از نی
ــه  ۳۶. اتصــال بیــش از ۱۲۵۰ روســتا ب
شــبکه پایــدار و پرســرعت اینترنــت که 

معــادل یــک ســال پیــش از آن اســت
۳۷. دســتیابی بــه توان تعمیــر فیبرهای 
نــوری دریــای بــرای اولیــن بار در کشــور 
و انعقــاد قــرارداد با کشــورهای همســایه 

بــرای تعمیر فیبرهــای دریایــی آنان
۳۸. آغــاز عملیــات اجرایــی طــرح جهاد 

آبرســانی بــه ۱۰ هزار روســتا
۳۹. آغــاز طــرح آزمایشــی »بنزیــن برای 

همــه« در جزیــره کیش
ــران و  ــر ای ۴۰. تســلیم انگلیــس در براب
ــون دالری  ــی ۵۳۰ میلی ــت بده پرداخ
ــس از گذشــت بیــش از  ــن کشــور پ ای

ــال ۴۰ س

10000100005588

دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان کرمان 
گفــت: طــی امســال، ۳۲ هــزارو ۴۰۷ فقــره پرونده 
ــان  ــا وکارکن ــاش اعض ــا ت ــاده ۱۱ ب ــری م کیف
شــورای حــل اختــاف اســتان، منتهی به ســازش 

شــده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، دادخدا 
ــز  ــاب مرک ــی و انق ــتان عموم ــاالری دادس س
اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه میــزان پرونده هــای 
کیفــری ارجــاع شــده بــه شــورای حــل اختــاف 
اســتان کرمــان اظهــار داشــت: در ۱۱ مــاه ســال 
۱۴۰۰تعــداد ۵۶ هــزارو ۱۷۵ فقــره پرونده کیفری 
بــه شــعب شــورای حــل اختــاف اســتان کرمــان 
ــل، ۵۵ هــزارو ۶۳۸  وارد شــده اســت کــه در مقاب
ــه  ــز مختوم ــاده ۱۱ نی ــری م ــده کیف ــره پرون فق

داشــته اند.
ــاش  ــان پرت ــا و کارکن ــت: اعض ــان داش وی بی
شــورای حــل اختــاف طــی ۱۱ مــاه ســال ۱۴۰۰ 
موفــق شــدند تعــداد ۳۲ هــزارو ۴۰۷ فقــره پرونده 
کیفــری را منتهــی بــه ســازش کننــد کــه درصد 
ســازش پرونده هــای مــاده ۱۱ کیفــری نســبت به 

ــوده اســت. ورودی ۵۸ درصــد ب
ــازش  ــای س ــداد پرونده ه ــان تع ــتان کرم دادس
یافتــه کیفــری مــاده ۱۱  در ســال ۹۹ را ۲۶ هــزارو 
۷۱۴ فقــره بیــان کرد و گفت: ســازش کیفــری در 
۱۱ ماهــه ۱۴۰۰ نســبت بــه ســال قبل، رشــد ۲۱ 

درصــدی داشــته اســت.

دانش بنیان ،عامل حیاتی برای توسعه اقتصاد کشور 
ــن مهــم،  ــه کــه ای ــرمقاله.. و البت ــه س ادام
نیــاز بــه همــت و جدیــت ملــی اعــم از مســئوالن 

ــردم دارد.  و م
امــروزه نظــام اقتصــادی دنیــا اکنــون مبتنــی بــر 
پایه هــای دانش بنیــان اســت کــه موتــور رشــد و 
ــد، و تغییــر وتحــوالت  ــه شــمار می رون توســعه ب
اقتصادی و معیشــتی کشــور به وســیله شرکتهای 
دانــش بنیــان مــی توانــد بــا ســرعت چشــمگیری 

حرکــت بــه جلــو داشــته باشــد 
بنابرایــن برای توســعه اقتصــاد ایــران در حوزه های 
مختلــف نیــاز بــه توســعه وگســترش شــرکتهای  
ــا  ــد اقتصــاد را ب دانش بنیــان  اســت ، زیــرا می توان

ســرعت بیشــتری بــه جلــو حرکــت دهد.

و از انجایــی کــه تولیــد کلیــد حل مشــکات جامعه 
ــع  ــتغال وبهبودوض ــث اش ــد باع ــی توان ــت و م اس
معیشــت مــردم شــود و از ســویی باعث کاهــش تورم 
و افزایــش ســرمایه هــم خواهــد شــد و بــا اعتمــاد به 
نفــس و بــا امیــد می تــوان تولید ملــی را افزایــش داد 
و ضمــن کاهــش  عــدم وابســتگی به خــارج درتامین 
ــژه  ــی بوی ــای خارج ــی ،  در بازاره ــای داخل نیازه

بازارهمســایگان نقــش بــی بدیلی داشــت 
»رهبــر معظــم انقــاب، در پیــام آغــاز ســال ۱۴۰۱ 
هجــری شمســی، هــدف از تعییــن شــعار ســال را 
ــه حرکــت مســئوالن دســتگاه هــا و  جهت دهــی ب
آحــاد مردم دانســتند و افزودنــد: در بعضی از ســال ها 
متناســب بــا شــعار ســال توفیقــات خوبی به دســت 

آمــد امــا در بعضــی ســال ها نیــز کم کاری هایــی وجــود 
داشــت. البتــه در ســال ۱۴۰۰ کــه ســال »تولیــد؛ 
پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا« بــود، کارهــای خوبــی 

انجــام شــد کــه بایــد ادامــه پیــدا کنــد.
ــر رفــع مشــکات کمــی و کیفــی تولیــد  ــذا راه  میان بُ ل
حمایــت از شــرکت های دانش بنیانــی اســت کــه نتایــج 
اقدامــات آن هــا گرهــی از اقتصاد کشــور بــاز کرده اســت و 
مــی توانــد با تحــول و توســعه ، اقتصــاد کشــور را متحول 
کنــد و نتایــج مطلوبــی را ارائــه نمایــد البتــه نقــش اصلی 
مســئوالن اجرایــی کشورهســتند کــه بــا رویکــرد مردمی 
ــت  ــیر حرک ــا از مس ــره ه ــودن گ ــع نم ــد و مرتف جدی
ــه شــکوفایی اقتصــاد  ــان بتواننــد ب ــش بنی وتوســعه دان

کشــور را متحــول نماینــد 

کتــاب حــوض خــون؛ روایــت زنــان اندیمشــک از رخت شــویی در دفــاع 
مقــدس بــا تدویــن و نــگارش فاطمه ســادات میرعالــی به تازگــی توســط 

انتشــارات راهیار شــده اســت.
درباره کتاب حوض خون

این کتــاب کــه حاصــل همــکاری دفتــر تاریــخ شــفاهی اندیمشــک و 
واحــد تاریــخ شــفاهی دفتــر مطالعــات جبهه فرهنگــی انقاب اســامی 
ــاره  ــکی درب ــوان اندیمش ــر از بان ــای ۶۴نف ــرات و روایت ه ــت، خاط اس
فعالیت شــان در بخــش رخت شــویی البســه رزمنــدگان دفــاع مقــدس 
را شــامل می شــود کــه فاطمه ســادات میرعالــی، زهــرا بختــور، ســمانه 
نیکــدل، ســمیه تتــر، نســرین تتــر، مهنــاز الفتی پــور، آمنــه لهراســبی و 
نرگــس میردورقــی تحقیــق و گــردآوری آن هــا را بــر عهــده داشــته اند.
و  جنــگ«  »پشــتیبانی  مجموعــه   از  ســومین عنوان  این کتــاب 
چهارمین عنــوان مجموعــه »زنــان انقــاب« اســت کــه این ناشــر چــاپ 

ــت. ــرده اس ک
در بخــش ضمیمــه کتــاب، تصویــر راویان کتــاب به همــراه تصاویــری از 
فعالیت هــای ایــن بانوان اندیمشــکی در دفاع مقدس، شــهدای منتســب 
بــه آنهــا و همچنین بیمارســتان شــهید کانتری اندیمشــک بــه عنوان 

محــل رخت شــویی البســه رزمنــدگان آمده اســت.
 مجموعــه تاریخ شــفاهی جبهــه فرهنگی انقاب اســامی قصــد دارد به 
تاریــخ زیربنای فرهنگی انقاب اســامی بپــردازد. جهادگران و شــهیدان 
فرهنگــی کــه بــرای رشــد تفکر انقابــی در میــان مردم بــه ویــژه جوانان 
تــاش کردنــد تــا نهــال انقــاب اســامی را آبیــاری کننــد و بــه ثمــر 

برسانند.
توجـــــه بـــه این قســـــمت تاریخ، به شـــدت مهـــــم، ضـــروری 
و فوری اســـــت؛ چرا کـــــه انقاب اســامی بـــــرای حیات خـــــود 
در عرصه هــای مختلــف نیـــــاز بــه فرهنــگ موجبـــــٔە انقــاب دارد و 
فرهنـــــگ انقاب تنیده اســـت در تاریـــــخش، ممزوج با زندگـــی 
مردم و روایـــــت مردم از آن دوران کـــــه خـــــود موجـــــب باز تولید 

فرهنــگ خواهد شـــــد.
خواندن حوض خون را به چه کسانی پیشنهاد می کنیم

سازش 3۲ هزار پرونده کیفری 
معرفی کتاب حوض خوندر شوراهای حل اختالف کرمان

ــه  ــدان ب ــام عاقه من ــه تم ــاب را ب ــن کت ای
خوانــدن تاریــخ شــفاهی پیشــنهاد می کنیــم. 

بخشی از کتاب حوض خون
شــوهرم چنــد مــاه یــک بــار از جبهــه می اومد 
خونــه، بیچــاره مــرا بــا دســت های زبــر و زخم 
ــم  ــس ه ــوی وایتک ــازه ب ــد. ت ــده می دی ش
مــی دادم. خــدا رحــم کــرد طاقــم نــداد! اول 
ــم  ــوی ذهن ــان ت ــا درد و زجرش ِ مصاحبه ه
ــی  ــه وقت ــای مصاحب ــا انته ــود، ام ــگ ب پررن
ــتند  ــر هس ــوز حاض ــدم هن ــه می ش متوج
ــاش  ــی ت ــد، وقت ــان بدهن ــاب ج ــای انق پ
ــرای شســتن لباس هــای  ــد راهــی ب می کردن
ــد و  ــدا کنن ــت پی ــه مقاوم ــدگان جبه رزمن

ــیدند «....... ــن می پرس ــا از م ــی از آنه بعض
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در  قاسم سلیمانی هستم، سرباز والیت«،  کتاب »من 
راستای بیان ابعاد مختلف شخصیت شهید سپهبد حاج 
قاسم سلیمانی سیدالشهدای جبهه مقاومت گردآوری شده 

است.
در  قاسم سلیمانی هستم، سرباز والیت«،  کتاب »من 
راستای بیان ابعاد مختلف شخصیت شهید سپهبد حاج 
قاسم سلیمانی سیدالشهدای جبهه مقاومت گردآوری شده 
است، خبرگزاری میزان در سلسله برش هایی، به بازخوانی 

این کتاب می پردازد.
 فصل هفتم، بخش اول| خاطراتی از شهید سپهبد حاج 

قاسم سلیمانی
یکی از رزمندگان دوران دفاع مقدس در بیان خاطره ای از 
شهید سلیمانی، گفت: به لحاظ سنی خیلی کوچک بودم 
و وقتی که برای اعزام بـه جبهه اقدام کردم، از شهر رابُر من 

را اعزام نکردند.
رفتم شناسنامه ام را دست کاری کردم و از بسیج بردسیر در 
آذرماه سال ۶۱ اعـزام شـدم. در کرمان خیلی بـه من گیر 

دادند و هر طور بود به جبهه اعزام شدم.
 برای اولین مرتبه من را بردند گیالن غرب، نزدیک شهر 
یک پادگان بود، در آن مستقر شدیم وقتی لباس آوردند، 

کوچک ترین شماره را به من دادند.
سه بار آن را کوتاه کردم. در محوطه پادگان قـدم می زدم، 
که یک مرتبه شخصی را دیـدم که یک دست لباس 

بسیجی بر تن داشت و یک چفیه بر گردن.
بچه  چطوری؟  گفت:  و  کرد  سالم  من،  نزدیک  آمد   
کجایی؟ گفتم: بچه را بر هستم. گفت: چه کسی تو را اعزام 
کرده؟ گفتم: من از بردسیر اعزام شدم. گفت: نمی ترسی 
تو را برگردانند. گفتم: نه، می روم پیـش قاسم سلیمانی، 

همشهری من است.
از ایشان می خواهم دستور بدهد در جبهه بمانم. در پاسخ 
برگرد،  بگوید  قاسم سلیمانی  اگر  به جمله من گفت: 
برمی گردی؟ گفتم: قاسم سلیمانی می داند من بچه عشایر 
هستم و توان کار کردن در جبهه رادارم و نمی گوید برگرد.
را  سلیمانی  قاسم  گفت:  من  جواب  در  شخص  آن   
می شناسی؟ گفتم: بله. گفت: قاسم سلیمانی من هسـتم و 
حال ماندن تـو یک شرط دارد آن هم اینکه صبح هـا جلوی 

گردان یک پرچم دردست داشته باشی و بـدوی.
در جوابش گفتم: قبول دارم. وقت تحویل اسلحه شد، یک 
اسلحه قنداق دار کالشینکف را به من دادند که از قد من 
بلندتر بود، خدا رحمت کند، شهید میرحسینی، گفت: به 

ایشان یک اسلحه تاشو بدهید.
 موقع تحویل پوتین شد. باز هیچ شماره ای به پایم جور 
نیامد، شهید میرحسینی به مسئول تدارکات گفت: بروید 
کفش ملی، یک جفت کفش زیپـی شـماره ۳۶ برایش 
بخرید و مسئول تدارکات این را کار را کرد و یک جفت 

کفش ملی بـرای من خریدند.

دولــت ســیزدهم برخــالف دولت قبل 
بــرای تامیــن هزینه هــای جــاری خود 
از قبیــل پرداخــت حقــوق، بــه هیــچ 
وجــه اقــدام بــه چــاپ پــول پرقــدرت 

و تحمیــل تــورم بــه مــردم نکرد.
ــا،  ــادی ایرن ــروه اقتص ــزارش گ ــه گ ب
دولــت دوازدهــم در هشــت ســال 
فعالیــت خــود بی ســابقه ترین میــزان 
چــاپ پــول را انجــام داد و ۴۲۲ هــزار 
میلیــارد تومــان بــر حجــم پایــه پولی 

ــزود. اف
ــم  ــت  ده ــان دول ــی در پای ــه پول پای
۹۶ هــزار میلیــارد تومــان بــود کــه در 
پایــان دولــت دوازدهــم بــه ۵۱۸ هــزار 
میلیــارد تومــان افزایــش یافــت. ایــن 
ــت  ــی دول ــای پایان ــت در ماه ه وضعی
دوازدهــم بــه اوج خــود رســید و دولت 
اقــدام بــه اســتقراض تاریخــی از بانک 
مرکــزی کــرد بــه طــوری که فقــط در 
۴ مــاه نخســت امســال نزدیک بــه ۶۰ 
هــزار میلیــارد تومــان بــر حجــم پایــه 
ــه آن  ــه نتیج ــد ک ــزوده ش ــی اف پول

رشــد نزدیــک بــه ۵۰۰ هــزار میلیــارد 
تومانــی نقدینگــی و تبعــات ســنگین 
تورمــی در ادامــه ســال بــود کــه 
همچنــان هــم گریبــان اقتصــاد ایران 

را گرفتــه اســت.
ایــن در حالی بــود که حســن روحانی 
در ابتــدای کار خود اســتقراض از بانک 
مرکــزی را میــوه ممنوعــه معرفی کرد 
اما در عمل اســتقراض را چنــد ده برابر 

نســبت بــه دولت دهــم افزایــش داد.
بــا این حــال، دولــت مردمــی از همان 
ابتــدا بــرای مهــار تــورم، اســتقراض از 
ــک مرکــزی را متوقــف کــرد کــه  بان
ــتاب  ــج از ش ــه تدری ــد ب ــبب ش س
تــورم کاســته شــود. دولــت ســیزدهم 
نــه تنهــا از بانــک مرکــزی اســتقراض 
نکــرده بلکــه ۲۱ هــزار میلیــارد تومان 
از اســتقراض دولــت قبــل را هــم بــه 

بانــک مرکــزی بازپــس داده اســت.
آمــار بانــک مرکــزی نشــان می دهــد 
ــت  ــی در هف ــه پول ــم پای ــش رق افزای
ماه نخســت عملکــرد دولت ســیزدهم 

نســبت بــه هفــت مــاه پایانــی دولــت 
قبــل ۴۲ درصــد کمتــر شــد.

بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا، 
در هفــت مــاه پایانــی عملکــرد دولــت 
ــی ۱۰۹.۹  ــه پول ــم پای ــم حج دوازده
هــزار میلیــارد تومــان افزایــش یافــت 
کــه عمــده آن چــاپ پــول بــرای 
ــت  ــاری دول ــای ج ــت هزینه ه پرداخ
بــود کــه ســبب افزایــش نقدینگــی و 

ــورم در جامعــه شــد. ت
ــد از  ــت جدی ــه کار دول ــروع ب ــا ش ب
اوایــل مردادمــاه امســال، جلــوی رشــد 
بی رویــه پایــه پولــی گرفتــه شــد، بــه 
ــاه نخســت  ــت م ــه در هف ــوری ک ط
عملکــرد دولت آیــت اهلل رئیســی ۶۳.۴ 
هــزار میلیــارد تومــان بــر حجــم پایــه 

پولــی افــزوده شــده اســت.
ــت  ــه هف ــبت ب ــاس نس ــن اس ــر ای ب
مــاه پایانــی دولــت قبــل، افزایــش پایه 
پولــی ۴۲ درصــد کمتر شــده کــه آثار 
خــود را در کاهــش شــتاب تورم نشــان 

داده اســت.

دولِت وعده های صادق -  200 روز مدیریت دولت؛ بدون استقراض از بانک مرکزی

۲۰۰ روز مدیریــت دولــت؛ بــدون اســتقراض 
از بانــک مرکــزی

همچنیــن متوســط رشــد ماهانه پایــه پولی 
در هفــت مــاه نخســت دولــت ســیزدهم ۱.۶ 
ــوده، درحالی کــه در هشــت ســال  درصــد ب
ــط  ــم متوس ــم و دوازده ــای یازده دولت ه

رشــد ماهانــه پایــه پولــی ۱.۸ درصــد بــود.

مدرســین و مربیانــی کــه بــا کــودکان ســرو کار دارنــد روزانه 
ــتند.  ــودکان هس ــب ک ــاوت از جان ــای متف ــاهد رفتاره ش
روشــهایی کــه در ایــن مطلــب بــرای شــما نــام بــرده مــی 
شــود راه هایــی اســت که مربیــان و معلمان کــودک در مهد 
کــودک هــا و مدرســه از آن بــرای تربیــت درســت کــودکان 

اســتفاده مــی کنند.
1 - کودکان بی ادب را سرگرم کنید

معلمــان و مشــاورهای تخصصــی کــودک می گوینــد رفتار 
بــی ادبانــه نشــانه ای از خســتگی و بی حوصلگی می باشــد. 
طــول زمــان توجــه یــک کــودک بــه طــور کلــی مســاوی با 
ســن کــودک بعــالوه پنــج دقیقه اســت. بــرای مثــال کودک 
۱۰ ســاله حــدود ۱۵ دقیقــه مــی توانــد تمرکز عالی داشــته 
باشــد. اگــر کــودک مضطــرب و بی قــرار اســت زمــان آن فرا 
رســیده اســت که کار جدیــدی را به او پیشــنهاد داده یــا او را 
بــه محــل دیگری ببریــد. به عنــوان مثــال کودکی کــه روی 
صندلــی نشســته را روی میــز یــا روی زمیــن قــرار دهیــد تا 

موقعیــت مکانــی او تغییر کند.
2 - به کودکان بی ادب کمک رفتارهای خوب را معرفی کنید

بــه کمــک یــک نمــودار مــی توانیــد به کــودک خــود کمک 
کنیــد کــه رفتــار خــوب و بــد خــود را تشــخیص داده و برای 
ــوداری از  ــد. نم ــای خــوب او را تشــویق کنی انجــام رفتاره
رفتارهــای خــوب و بــد را همــراه کــودک کشــیده و بــرای 
هــر کار خــوب ســتاره یــا برچســبی بــه او بدهیــد یــا جلوی 
ــه صــورت  ــد ب ــی توانی ــن کار را م ــد. ای ــت بگذاری آن عالم
ــای  ــرده و رفتاره ــا نمــد درســت ک ــوا ی ــا مق کاردســتی ب
خــوب را بــه صــورت پلــه ای به قســمت بــاالی نمــودار برده 
و رفتارهــای بــد را بــه ســمت پاییــن آن حرکــت دهیــد. بــا 
هــر حرکــت از کــودک بخواهیــد راجــع بــه رفتــار خــود فکر 
کنــد. فکــر کردن کــودک بــه رفتارهــا و عواقب ناشــی از آنها 

باعــث رفتــار بهتــر کــودک در آینــده خواهــد شــد.
 3 - در رفتارتــان ثابــت قــدم باشــید.در رفتــار خــود 
ثبــات داشــته باشــید. ایــن بدیــن معنــی اســت که یــک بار 
نســبت بــه یــک رفتار کــودک بی تفــاوت عمل نکنیــد و روز 
دیگــر همــان رفتــار را بــا تنبیه پاســخ دهیــد. اگر رفتــاری از 
نظــر شــما زشــت و بد بود همیشــه در برابــر آن رفتــار ثابتی 
داشــته باشــید. ایــن ثابــت قــدم بــودن شــما بــه کــودک در 

تشــخیص و انجــام رفتــار درســت کمــک مــی کند.
4 - برای رفتارهای خوب به کودکان بی ادب پاداش دهید.

ــه کــودکان در  ــه نظــر مربیــان کــودک توجــه داشــتن ب ب
کاهــش رفتــار زشــت و بــی ادبــی کــودکان تاثیــر زیــادی 
دارد. متخصصــان کــودک مــی گویند در نظر گرفتــن جایزه 
بــرای رفتــار خــوب کــودک در مقابــل انجــام تنبیــه بــرای 
رفتــار بــد کــودک بســیار موثرتــر عمــل مــی کنــد. اگــر بــه 
کودکــی کــه در حــال انجام رفتار درســت اســت توجه کنید 
کــودک ســعی در انجــام رفتار درســت خواهــد داشــت. دادن 
جایــزه و پــاداش هــم ماننــد توجــه کــردن مــی توانــد تاثیــر 
خوبــی در کودکانــی کــه رفتــار خوبــی ندارند داشــته باشــد.
5 - رفتار خود را درست کنید تا کودکان بی ادب از 

شما یاد بگیرند.
ــات  ــی از کلم ــه زمان ــه چ ــد ک ــود بیاموزی ــودک خ ــه ک ب
متشــکرم و ممنونــم، معــذرت می خواهم و ببخشــید و لطفا 
اســتفاده کننــد. ایــن کار را بــا بــه کار بــردن ایــن کلمــات در 
رفتــار روزانــه خــود بــه کــودک نشــان دهیــد و بــه صــورت 
ــه کلمــات در مکلمــات خــود اســتفاده  ــن گون مکــرر از ای
کنیــد. اســتفاده از اینگونــه کلمــات نــه تنهــا باعــث ارتبــاط 
بهتــر کــودک بــا ســایرین می شــود بلکه بــه تقویــت اعتماد 

بــه نفــس او نیــز کمــک زیــادی خواهــد کــرد.
۶ - از رفتارهای خوب برای کودکان بازی بسازید.

هیــچ چیــز به انــدازه یک همــکاری دوســتانه برای کــودکان 
هیجــان انگیز نیســت. بــه جای پیشــنهاد جایــزه و پــاداش، 
از بــازی بــرای تشــویق کــودک بــه رفتــار خــوب اســتفاده 
ــد مــن وقتــی از  کنیــد. معلــم یکــی از مــدارس مــی گوی
دانــش آمــوزان چیــزی را در زمــان مشــخص بخواهــم آنهــا 
بــدون انتظــار پــاداش یــا جایــزه تــالش مــی کننــد آن کار 
را در زمــان مشــخص بــه پایــان برســانند و اغلــب موفق می 
ــرای انجــام رفتارهــای خــوب از  ــوان ب شــوند. پــس مــی ت

بــازی اســتفاده کــرد.
۷ - سواالت خود را از کودک درست مطرح کنید.

کارشناســان کــودک مــی گویند پرســیدن ســوال از کودکان 
بایــد بــه درســتی انجــام شــود. بــه عنــوان مثــال از کــودک 
ــا  ــید “دوســت داری کاپشــنت را خــودت بپوشــی ی بپرس
مــن کمکــت کنــم؟” ایــن ســوال را بــه ایــن صــورت مطرح 
ــن  ــد: “دوســت داری کاپشــنت را بپوشــی؟” همچنی نکنی
از کــودکان زیــر ســه ســال هیــچ وقــت ســوال هایــی کــه 

جوابشــان “نــه” اســت را نپرســید.
8 - خودتان را جای کودکان بی ادب بگذارید.

در نهایــت بــرای آمــوزش و مانــدگار کــردن رفتارهــای خوب 
در کودکانــی کــه ادب را در رفتارشــان رعایــت نمــی کننــد 
ســعی کنیــد خــود را جــای کــودک خود گذاشــته و بــه این 
فکــر کنید کــه آیــا دوســت داریــد در آن لحظه چــه رفتاری 
بــا شــما شــود؟ تنبیــه و آمــوزش رفتــار درســت بــه صــورت 
ــی روی کــودک نخواهــد گذاشــت و  ــر خوب مســتقیم تاثی

نتیجــه مطلــوب را بــه شــما نمــی دهد
۹ - به کودکان بی ادب مسئولیت بدهید.

ــد در  ــی توان ــودک م ــه ک ــی ب ــای واقع دادن مســئولیت ه
ــد  ــی گوین ــد. روانشناســان م ــار او کمــک کن ــت رفت تقوی
واگــذاری مســئولیت در خانــه مــی توانــد در کاهــش 
رفتارهــای بــد او تاثیــر زیــادی داشــته باشــد. کــودک بــا این 
روش بهتــر داوری مــی کنــد و نســبت بــه نیازهــای دیگران 
آگاهــی بیشــتری پیــدا خواهــد کــرد. مراقبت از یــک حیوان 
خانگــی و دادن غــذا بــه او، یــا خریــد و انتخــاب از فروشــگاه 
ــرای دادن  ــاده ای ب ــای س ــد راه ه ــی توان ــی م ــواد غذای م

مســئولیت بــه کــودک باشــد.

کودکان بی ادب را چگونه 
کنرتل کنیم؟

کودک ونوجوان

به دستور حاج قاسم 
پرچمدار گردان 

شدم

رییس کل گمرک ایران:

تجارت خارجی غیرنفتی کشور ۱۰۰میلیارد دالری شد
رییــس کل گمــرک ایــران گفــت: تجــارت 
ــا  ــال ۱۴۰۰ ب ــی کشــور در س خارجــی غیرنفت
ــورهای  ــا کش ــن کاال ب ــون ت ــادل ۱۶۲میلی تب
جهــان، رکــورد ۱۰۰میلیــارد دالری را بــه ثبــت 
رســاند کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبل 

ــت. ــته اس ــد داش ــد رش ۳۸ درص
بــه گــزارش ایرنــا، »علیرضــا مقدســی« در 
خصــوص صــادرات کشــور در ســال ۱۴۰۰، اظهار 
داشــت: ۱۲۲ میلیون تــن کاالی ایرانی بــه ارزش 
۴۸ میلیــارد دالر بــه اقصــی نقــاط جهــان صــادر 
شــد کــه ایــن میــزان ۱۴ میلیــارد دالر بیشــتر از 
ســال قبــل بــود و رشــد ۴۱ درصــدی را نشــان 

مــی دهــد.
ــزود: در ســالی کــه گذشــت بیــش از ۴۰  وی اف
ــارد دالر  ــه ارزش ۵۲ میلی ــن کاال، ب ــون ت میلی
نیــز وارد کشــور شــد که عمدتــا کاالی اساســی، 
مــواد خــام و ماشــین آالت تولیــد بودنــد، میــزان 
ــه  ــال ۱۴۰۰ در مقایس ــی در س ــای واردات کااله
بــا ســال ۹۹ رشــد ۲۱ درصــدی در وزن و 
۳۶ درصــدی در ارزش را بــه همــراه داشــت 

کــه نشــان از اهتمــام دولــت ســیزدهم در تامیــن 
ــردم دارد. ــی م ــای اساس کااله

معــاون وزیــر اقتصــاد تاکید کــرد: رکــورد صــادرات 
کشــور در ســال ۱۴۰۰ در حالــی بــه دســت آمــد 
کــه ســخت تریــن تحریــم هــای ظالمانــه، توســط 
ــال  ــن س ــران در ای ــت ای ــه مل ــلطه علی ــام س نظ
وضــع و اجــرا شــد، امــا بــه لطــف خــدا و بــه همــت 
جهادگــران و فعــاالن اقتصــادی، تولیــد کننــدگان 
ــارت  ــا تج ــط ب ــای مرتب ــتگاه ه ــکاری دس و هم
خارجــی رکــوردی تاریخــی بــه ثبــت رســید کــه 
در دهــه هــای اخیــر بــی ســابقه بــوده و نشــان از 
شکســت سیاســت تحریــم هــای حداکثــری علیه 

ــران دارد. ای
ــریک  ــج ش ــوص پن ــرک در خص ــس کل گم ریی
اول فــروش کاال بــه ایــران در ســال ۱۴۰۰، گفــت: 
کشــورهای امــارات متحــده عربــی، چیــن، ترکیــه، 
ــده  ــور عم ــیه، پنج کش ــیون روس ــان و فدراس آلم
طــرف معامله واردات کاال به کشــور در ســال ۱۴۰۰ 

بودنــد.
وی در خصــوص مقاصــد اصلــی صادراتــی کاالهای 

ــارات  ــه، ام ــراق، ترکی ــن، ع ــورهای چی ــزود: کش ــی اف ایران
ــی و افغانســتان، پنــج کشــور عمــده مقصــد  متحــده عرب

ــد. ــال ۱۴۰۰ بودن ــورمان در س ــی کش ــای صادرات کااله
ــت  ــان در تشــریح رشــد ترانزی ــس کل گمــرک در پای ریی
ــیر  ــی از مس ــوری خارج ــای عب ــرد: کااله ــان ک خاطرنش
کشــورمان در ســال ۱۴۰۰ بــا رشــد ۶۸ درصــدی، بــه 
ــت  ــس از هف ــه پ ــید ک ــن رس ــزار ت ــون و ۵۰۰ ه ۱۲میلی
ســال مجــددا کشــور توانســت بــه ایــن میــزان ترانزیــت کاال 

ــردد. بازگ

گزارش وزیر اقتصاد از تأمین مالی دولت در سال ۱۴۰۰؛

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی اعــام کــرد که 
دولــت مردمــی تمــام ۵۴ هــزار میلیــارد تومانی 
را کــه دولــت قبــل در چهــار ماه نخســت ســال 
۱۴۰۰ از بانــک مرکــزی اســتقراض کــرده بــود، 

ــویه کرد. تس
ــو  ــی در گفتگ ــادی و دارای ــور اقتص ــر ام وزی
ــت  ــت آوردهای دول ــریح دس ــا تش ــا، ب ــا ایرن ب
ــا  ــرد: م ــح ک ــال ۱۴۰۰، تصری ــیزدهم در س س
ــا  ــت را ب ــه ای دول ــال بودج ــخت ترین س س
کمتریــن میــزان اســتقراض از بانــک مرکزی و 
کمتریــن فشــار دولــت بــر پایــه پولــی خاتمــه 

ــم. دادی
ســید احســان خانــدوزی در تشــریح اقدامــات و 
دســت آوردهای وزارت اقتصــاد در تأمیــن مالــی 
ــت در ســال ۱۴۰۰، تحقــق بیــش از صــد  دول
ــال  ــن س ــی در ای ــای مالیات ــدی درآمده درص
را، نشــانه اســتمرارِ کاهــش وابســتگی اقتصــاد 

کشــور بــه فــروش نفــت عنــوان کــرد.
وی گفــت: دولــت مردمــی در حالــی در ابتــدای 
ــرد  ــکار ک ــروع ب ــال ۱۴۰۰، ش ــهریورماه س ش
کــه نــه تنهــا بخــش زیــادی از ظرفیت انتشــار 
اوراق و اســتقراض دولــت، اســتفاده شــده بــود، 
بلکــه ۵۴ هــزار میلیــارد تومــان تنخــواه نیــز در 
ــه مصــرف رســیده  ماه هــای ابتدایــی ســال، ب
بــود و کســری بودجه بزرگی کــه از ابتــدا در دل 
قانــون بودجــه وجود داشــت، فشــار ســنگینی را 
ــی  ــاری و عمران ــای ج ــن هزینه ه ــرای تأمی ب

ــرد. ــت ایجــاد می ک دول
بی سابقه ترین تخصیص بودجه عمرانی

ــا  ــت ب ــی دول ــت مال ــت: مدیری ــدوزی گف خان
محوریــت وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی 
و ســازمان برنامــه و بودجــه موفــق شــد، 
ــوری  ــزی جمه ــک مرک ــا بان ــکاری ب در هم
ــا اتخــاذ دو دســته تدابیــر،  اســامی ایــران و ب
ــد  ــی چن ــال های مال ــوارترین س ــی از دش یک
دهــه اخیــر را بــه نحــوی طــی کنــد کــه نــه 
تنهــا هزینه هــای جــاری کشــور به طــور 
کامــل تأمیــن شــود، بلکــه ۱۳۶ هــزار میلیــارد 
تومــان هزینــه عمرانــی نیــز تخصیــص یابــد 
کــه در نــوع خــود یــک رکــورد بشــمار مــی رود.

استقراض دولت قبل تسویه شد
وی بــا اعــام تســویه کامــل ۵۴ هــزار میلیــارد 
ــفند  ــده، در روز ۲۹ اس ــواه باقی مان ــان تنخ توم
۱۴۰۰ افــزود: همچنیــن بســیاری از مطالبــات 
معلمــان  شــش ماهه  طلب هــای  ماننــد 

حق التدریــس و برخــی مراکــز دانشــگاهی کشــور 
نیــز تســویه شــد.

خانــدوزی ادامــه داد: اگــر بــه عنــوان وزیــر اقتصاد 
ــع و مصــارف  ــری از مناب کشــور بخواهــم تصوی
ــوان  ــه اختصــار می ت ــم ب ــه ده ــال ۱۴۰۰ ارائ س
ــزار  ــا ۱۰۰۴ ه ــال، ب ــن س ــت در ای ــت، دول گف
ــارد  ــزار میلی ــع و ۱۰۰۴ ه ــان مناب ــارد توم میلی
ــه پایــان رســاند. تومــان مصــارف، کار خــود را ب

وزیــر اقتصــاد افــزود: از ایــن میــان، بیــش از ۵۲۰ 
ــول  ــی از وص ــع ناش ــان مناب ــارد توم ــزار میلی ه
درآمدهــای مالیاتــی، گمرکــی و ســایر درآمدهای 
جــاری دولــت و بیــش از ۱۷۰ هزار میلیــارد تومان 
ــه صــورت  ــروش اوراق چــه ب ــع ناشــی از ف مناب

نقــدی و غیــر نقــدی و اســناد تســویه بــود.
افزایــش ســهم درآمدهــای پایــدار در بودجــه بــه 

جــای اســتقراض
خانــدوزی بــا بیــان اینکــه مجموعــاً ســهم وزارت 
اقتصــاد در تأمیــن مالــی ســال ۱۴۰۰ بیــش از ۷۰ 
درصــد کل درآمدهــای دولت محســوب می شــود 
تصریــح کــرد: بــا توجــه به وصولــی بیــش از صد 
ــون  ــم مصــوب در قان ــه رق در صــدی نســبت ب
بودجــه ۱۴۰۰ بــرای درآمدهــای مالیاتــی، می توان 
گفــت، شــاهد اســتمرار کاهــش وابســتگی بودجه 
بــه درآمدهــای نفتــی و کاهــش آســیب پذیری از 

ایــن محــل بوده ایــم.
وزیــر اقتصــاد همچنیــن بــا اعــام واریز بیــش از 
۱۹۰ هــزار میلیــارد تومــان درآمدهــای صــادرات 
نفــت خــام و میعانات بــه خزانــه در ســال ۱۴۰۰ و 
مقایســه آن بــا رقــم ۱۷ هــزار میلیــارد تومانــی در 
ســال ۱۳۹۹، آن را نشــانه ای از این دانســت که در 
شــرایط ســخت تحریــم هــم می تــوان از ظرفیت 
دیپلماســی اقتصــادی و همــت مدیریــت جهادی 

بــرای جهــش صــادرات اســتفاده کــرد.
خانــدوزی بــا اشــاره بــه اینکــه صــادرات غیرنفتی 
کشــور در ســال ۱۴۰۰ حــدود ۳۶ درصــد افزایــش 
ارزش یورویــی و دالری نشــان داده اســت، گفــت: 
بنابرایــن، صرفــاً شــاهد افزایــش صــادرات نفتــی 
نبوده ایــم بلکــه حجــم تجــارت خارجــی کشــور 
حتــی بــدون لحاظ نفــت بــه ۱۰۰ میلیــارد دالر در 

ســال ۱۴۰۰ بالــغ شــد.
کاهش 2۷ درصدی فروش اوراق

ــروش  ــدی ف ــش ۲۷ درص ــام کاه ــا اع وی ب
ــه ســال ۱۳۹۹ در ســمت  ــت نســبت ب اوراق دول
درآمدهــای دولــت، بیــش از ۷۰ درصــد مجمــوع 
ــه  ــق ب ــال ۱۴۰۰ را متعل ــت در س ــارج دول مخ

هزینه هــای جــاری اعــام و اضافــه کــرد: ســهم هزینه هــای عمرانــی نیــز حــدود ۱۴ درصــد 
و ســهم مخــارج مربــوط بــه بازپرداخــت اوراق ســال های قبــل نیــز، ۱۶ درصــد کل مخــارج 

دولــت )نزدیــک ۱۶۰ هــزار میلیــارد تومــان( را تشــکیل مــی داد.
خانــدوزی ادامــه داد: اگرچــه اداره بودجــه ای و مالــی دولــت در یکــی از ســخت ترین ســال های 
مالــی و تحــت شــرایط تــداوم تحریم هــای ظالمانــه خارجــی، خــود یک دســت آورد ارزشــمند 
بــه شــمار مــی رود، امــا اصــاح ســاختار معیــوب بودجــه ای کــه از گذشــته بــه ارث رســیده 

اســت، همچنــان در دســتور کار دولــت در ســال های پیــش رو خواهــد بــود.

استقراض دولت قبل از بانک مرکزی را دولت سیزدهم تسویه کرد/ تأمین کسری بودجه بدون فشار به پایه پولی

برنامه دیدارهای تیم ملی 
فوتبال ایران در جام جهانی 

2022 مشخص شد
تیــم ملــی فوتبــال ایــران بــرای نخســتین 
ــا  ــر ب ــی قط ــام جهان ــخ در ج ــار در تاری ب

ــرد. ــد ک ــدار خواه ــس دی انگلی
ــگار مهــر، قرعــه کشــی  ــه گــزارش خبرن ب
ــر  ــی قط ــام جهان ــال ج ــابقات فوتب مس
شــامگاه روز جمعــه در دوحــه برگــزار شــد 
و تیــم ملــی ایــران بــا تیــم هــای انگلیــس، 
آمریــکا و برنــده پلــی آف بیــن تیــم هــای 
)ولــز، اســکاتلند و اوکرایــن( همگــروه شــد.

ــی  ــام جهان ــران در ج ــای ای ــه بازی ه برنام
2022 قطــر بــه شــرح زیــر اســت:

* انگلیــس - ایــران - دوشــنبه 30 آبــان - 
ســاعت 1۹:30

ــن  ــز - اوکرای ــده ول ــا )برن ــی آف اروپ * پل
ــه 4 آذر -  ــران - جمع ــکاتلند( - ای ــا اس ب

ــاعت 1۶:30 س
* ایــران - آمریــکا - سه شــنبه 8 آذر - 

ــاعت 22:30 س
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مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک و 
شــهرک های صنعتــی ایــران از احیــای 
۲۰۱۵ واحــد تولیــدی راکــد در ســال 
گذشــته خبــر داد و بازپس گیــری 
اراضــی صنعتــی راکــد و الکترونیکــی 
شــدن فرآینــد واگــذاری زمیــن در 
شــهرک های صنعتــی را از اقدامــات 
مهم در راســتای شــفافیت، جمــع آوری 
امضاهــای طالیــی و مبــارزه بــا فســاد و 

ــت اعــالم کــرد. ران
بــا  گفت وگــو  در  رســولیان  علــی 
خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا افــزود: یکــی 
از مــوارد مهمــی کــه در ســال ۱۴۰۰ و 
بــه ویــژه بــا اســتقرار دولت ســیزدهم با 
جدیــت پیگیــری شــد، تعیین تکلیــف 
طرح هایــی بــود کــه زمیــن در اختیــار 
گرفتــه بودنــد، امــا اقــدام بــه ســاخت 
نمی کردنــد و راکــد باقــی مانــده بودند.
ــع کوچــک  مدیرعامــل ســازمان صنای
ــان  ــران بی ــی ای ــهرکهای صنعت و ش
داشــت: بــا پیگیری هــای انجــام شــده 
یک هــزار و ۹۵۰ هکتــار از ایــن اراضــی 

ــرارداد وارد  ــزار و ۱۳ ق ــه ۲ ه ــوط ب مرب
فرآینــد آزادســازی شــد کــه یک هــزار 
و ۴۸۰ قــرارداد بــه وســعت ۷۸۰ هکتــار 
ــی  ــع قضای ــه مراج ــت ب ــرای خلعی ب
ارجــاع داده شــد و در نهایــت ۵۶۴ 
ــق  ــاحت ۳۵۵ از طری ــه مس ــرارداد ب ق
دادگاه هــا رای بــه خلعیــت صــادر شــد.
وی گفــت: در ایــن میــان ۴۲۲ هکتــار 
از اراضــی پــس از اینکــه بــه داوری 
دادگاه هــا فرســتاده شــد، افــراد تفاهــم 
کردنــد تــا ایــن اراضــی را بــه ســایرین 

واگــذار کننــد.
رســولیان ادامــه داد: پــس از آغــاز فرایند 
ــه  ــز ب ــراد نی ــیاری از اف ــازی، بس آزادس
فرآینــد ســاخت و ســاز در اراضــی خــود 
ســرعت دادنــد، به طــوری کــه تــا پایــان 
ســال ۹۹ حــدود ســه هــزار و  ۲۰۰ 
ــه نصــب ماشــین آالت  واحــد در مرحل
بودنــد و ایــن آمــار در پایان ســال ۱۴۰۰ 
بــه چهــار هــزار و  ۳۰۰ واحــد رســید.

ــع کوچــک  ــل ســازمان صنای مدیرعام
ــزود:  ــران اف ــی ای و شــهرک های صنعت

ــا اســتقرار دولــت ســیزدهم، یکــی از  ب
ــر احیــای  تاکیــدات رئیس جمهــوری ب
واحدهــای راکــد و غیرفعــال و اســتفاده 
حداکثــری از ظرفیت هــای موجــود 
بــود. بــه ایــن منظــور در نخســتین گام 
ــد در  ــای راک بررســی مجــدد از واحده
ــی  ــد و گروه ــام ش ســطح کشــور انج
از متخصصــان کلینیک هــای صنعتــی 
بــه منظــور ارزیابــی مجــدد واحدهــای 
ــرون  ــل و بی ــور در داخ ــی کش صنعت
شــهرک های صنعتــی بــه صــورت 

ــد. ــدام کردن حضــوری اق
ــزار  ــتا ۱۲  ه ــن راس ــه داد: در ای وی ادام
و ۸۶۷ واحــد راکــد شناســایی شــد 
ــل  ــد در داخ ــزار و  ۸۱۴ واح ــه ۶  ه ک
ــا  ــود و ب ــع ب شــهرک های صنعتــی واق
بررســی انجــام شــده مشــخص شــد ۶۲ 
درصــد ایــن واحدهــای راکد قابلیــت راه 

ــد. ــدازی مجــدد دارن ان
رســولیان بــا اشــاره بــه شناســایی ایــن 
واحدهــا در ۳۰ رســته مختلــف، گفــت:  
ــد  ۴۵۰ واحــد در تملــک بانک هــا بودن

شمس و موالنا و قصه تهیه شراب توسط مولوی
مــی گوینــد: روزی موالنــا، شــمس تبریــزی را به خانه 
اش دعــوت کــرد. شــمس بــه خانــه ی جــالل الدیــن 
ــی  ــائل پذیرای ــه وس ــن ک ــس از ای ــت و پ ــی رف روم
میزبانــش را مشــاهده کــرد از او پرســید: آیــا بــرای من 

شــراب فراهــم نمــوده ای؟
ــو شــراب خــوار  ــر ت ــرت زده پرســید: مگ ــا حی موالن

هســتی؟!
شمس پاسخ داد: بلی.

موالنا: ولی من از این موضوع اطالع نداشتم!!
- حال که فهمیدی برای من شراب مهیا کن.
- در این موقع شب، شراب از کجا پیدا کنم؟!
- به یکی از خدمتکارانت بگو برود و تهیه کند.

ــن  ــدام از بی ــن خ ــم بی ــرو و حیثیت ــن کار آب ــا ای - ب
ــت. ــد رف خواه

- پس خودت برو و شراب خریداری کن.
- در ایــن شــهر همــه مــرا مــی شناســند، چگونــه بــه 

محلــه نصــاری نشــین بــروم و شــراب بخــرم؟!
- اگــر بــه مــن ارادت داری بایــد وســیله راحتــی مــرا 
هــم فراهــم کنــی چــون مــن شــب هــا بــدون شــراب 
نــه مــی توانــم غــذا بخــورم، نــه صحبــت کنــم و نــه 

بخوابم.
مولــوی بــه دلیــل ارادتــی کــه بــه شــمس دارد خرقــه 
ــر آن  ــزرگ زی ــدازد، شیشــه ای ب ــه دوش مــی ان ای ب
پنهــان مــی کنــد و بــه ســمت محلــه نصــاری نشــین 

راه مــی افتــد.
تــا قبــل از ورود او بــه محلــه مذکــور کســی نســبت 
ــه مولــوی کنجــکاوی نمــی کــرد امــا همیــن کــه  ب
وارد آنجــا شــد مــردم حیــرت کردنــد و به تعقیــب وی 
پرداختنــد. آنهــا دیدنــد کــه مولــوی داخل میکــده ای 
ــس از  ــداری کــرد و پ شــد و شیشــه ای شــراب خری

پنهــان نمــودن آن از میکــده خــارج شــد.
ــه  ــود ک ــارج نشــده ب ــه مســیحیان خ ــوز از محل هن
گروهــی از مســلمانان ســاکن آنجــا، در قفایــش بــه راه 
افتادنــد و لحظــه بــه لحظه بــر تعدادشــان افزوده شــد 
تــا ایــن کــه مولــوی بــه جلــوی مســجدی کــه خــود 
امــام جماعــت آن بــود و مــردم همــه روزه در آن بــه او 

اقتــدا مــی کردنــد رســید.
در ایــن حــال یکــی از رقیبــان مولوی کــه در جمعیت 
حضــور داشــت فریــاد زد: »ای مــردم! شــیخ جالالدیــن 
کــه هــر روز هنــگام نمــاز بــه او اقتــدا مــی کنیــد بــه 
محلــه نصاری نشــین رفتــه و شــراب خریــداری نموده 

است.«
ــوی  ــه را از دوش مول ــت و خرق ــن را گف ــرد ای آن م
کشــید. چشــم مردم به شیشــه افتــاد. مــرد ادامــه داد: 
»ایــن منافــق کــه ادعــای زهــد مــی کنــد و بــه او اقتدا 
مــی کنیــد، اکنون شــراب خریــداری نمــوده و بــا خود 

بــه خانــه مــی بــرد!« 
ــان  ــی آب ده ــن روم ــورت جالالدی ــر ص ــپس ب س
انداخــت و طــوری بــر ســرش زد کــه دســتار از ســرش 
بــاز شــد و بــر گردنــش افتــاد. زمانــی کــه مــردم ایــن 
صحنــه را دیدنــد و بــه ویــژه زمانــی کــه مولــوی را در 
حــال انفعــال و ســکوت مشــاهده نمودنــد یقیــن پیدا 
کردنــد کــه مولــوی یک عمــر آنهــا را بــا لبــاس زهد و 
تقــوای دروغیــن فریــب داده و درنتیجــه خــود را آمــاده 
کردنــد کــه بــه او حملــه کننــد و چــه بســا بــه قتلش 
رســانند. در این هنگام شــمس از راه رســید و فریاد زد: 
»ای مــردم بــی حیــا! شــرم نمــی کنیــد که بــه مردی 
متدیــن و فقیــه تهمــت شــرابخواری مــی زنیــد، ایــن 
شیشــه کــه مــی بینید حــاوی ســرکه اســت زیــرا که 

هــر روز بــا غــذای خــود تنــاول مــی کنــد.«
رقیــب مولــوی فریــاد زد: »ایــن ســرکه نیســت بلکــه 
شــراب است.«شــمس در شیشــه را بــاز کــرد و در کف 
دســت همــه ی مــردم از جملــه آن رقیــب قــدری از 
محتویــات شیشــه ریخــت و بر همــگان ثابت شــد که 

درون شیشــه چیــزی جــز ســرکه نیســت.
ــه  ــد و خــود را ب ــر ســر خــود کوبی ــوی ب رقیــب مول
پــای مولــوی انداخــت، دیگــران هــم دســت هــای او را 

بوســیدند و متفــرق شــدند.
آنــگاه مولــوی از شــمس پرســید: بــرای چه امشــب مرا 
دچــار ایــن فاجعــه نمــودی و مجبــورم کــردی تــا بــه 

آبــرو و حیثیتــم چــوب حــراج بزنم؟
شــمس گفــت: بــرای ایــن کــه بدانــی آنچــه کــه بــه 
ــر  ــو فک ــراب نیســت، ت ــک س ــز ی ــازی ج ــی ن آن م
مــی کــردی کــه احتــرام یــک مشــت عــوام بــرای تــو 
ســرمایه ایســت ابــدی، در حالــی کــه خــود دیــدی، بــا 
تصــور یــک شیشــه شــراب همــه ی آن از بیــن رفت و 
آب دهــان بــه صورتــت انداختند و بر فرقــت کوبیدند و 
چــه بســا تــو را بــه قتل مــی رســاندند. این ســرمایه ی 
تــو همیــن بــود کــه امشــب دیــدی و در یــک لحظــه 
ــا  ــاد رفت.پــس بــه چیــزی متکــی بــاش کــه ب بــر ب

مــرور زمــان و تغییــر اوضــاع از بیــن نــرود.
شیر حریص

یــک روز فــوق العــاده گــرم بــود و یــک شــیر احســاس 
ــد  ــرون آم ــه اش بی ــرد. از الن ــی ک گرســنگی شــدید م
ــت  ــط توانس ــرد. او فق ــتجو ک ــا را جس ــا و آنج و اینج
یــک خرگــوش کوچــک پیــدا کنــد.او بــا کمــی تردیــد 
خرگــوش را گرفــت. شــیر فکــر کــرد؛ این خرگــوش نمی 
توانــد شــکم مــن را پــر کنــد.در حالــی کــه شــیر قصــد 
کشــتن خرگــوش را داشــت، یــک آهــو آن طــرف دویــد.
شــیر حریــص شــد.او پیــش خــود فکــر کــرد؛ بــه جــای 
خــوردن ایــن خرگــوش کوچــک، آهــوی بــزرگ را مــی 
خــورم. خرگــوش را رهــا کــرد و در پــی آهــو دویــد. امــا 
آهــو در جنــگل ناپدیــد شــده بــود. شــیر حــاال از اینکــه 

خرگــوش را رهــا کــرده بــود متاســف شــد.
پیام اخالقی : نقد رو بچسبید نسیه رو ول کنید.

داستان  های آموزنده احیای ۲۰۱۵ واحد تولیدی راکد/ بازپس گیری اراضی صنعتی راکد 
و الکترونیکی شدن واگذاری زمین در سال ۱۴۰۰

ــر اســاس  و یــک هــزار و ۳۴۱ واحــد ب
احــکام حقوقــی، اختالفــات بین شــرکا 
و... غیرفعــال شــده بودند.تولیــد و غیــره 

اشــاره کــرد.
کــه  نتیجــه ای  تصریح کــرد:  وی 
ــزار و ۱۵  ــده ۲ ه ــل ش ــون حاص تاکن
واحــد از واحدهــای راکــد داخــل و 
ــه  ــدند ک ــاء ش ــرون شــهرک ها احی بی
اشــتغال زایی جدیــد یــا تثبیــت شــغل 
۲۶ هــزار و ۱۰۰ نفــر را به دنبال داشــته 

ــت. اس

براســاس گــزارش های موجــود بیــش از ۷۰ درصــد کاربران 
اینترنــت وقــت خــود را صــرف وب گــردی مــی کننــد. از 
ســوی دیگر یک شــرکت تولیدکننــده ابزارهــای فیلترینگ 
در ســال ۲۰۱۰ در بررســی صدهــا میلیــون آدرس اینترنتی، 
۳۷ درصــد اینترنــت را آلــوده به محتوای مســتهجن، حدود 
۱۱ درصــد را مطالــب خشــونت آمیــز و حــدود ۷ درصــد 
را خریــد و فــروش داروهــا و مــواد غیرمجــاز گــزارش کــرده 
ــش از  ــت از وجــود بی ــز حکای ــزارش دیگــری نی اســت. گ
ــه نظــام  ــگاه اینترنتــی دارد کــه مســتقیماً علی ۵۰۰۰ پای

جمهــوری اســالمی ایــران فعالیــت مــی کننــد.
بــا ایــن اوصــاف ارتبــاط والدیــن بــا فرزنــدان از یــک ســو به 
دلیــل تغییــرات بــه وجــود آمــده در ســبک زندگــی طــی 
دهــه هــای اخیــر بــا شــیب تنــدی رو بــه کاهــش گــذارده 
اســت و از ســوی دیگــر ظرفیــت هــای مهــار نشــده موجود 
در فضــای مجــازی، فرصــت کم باقیمانده بــرای ارتبــاط را از 
هــر دو طــرف مــی گیــرد و دردناکتــر اینکــه حریم خانــواده 
بــا هجــوم همــه جانبــه فرهنــگ هــای معــارض درنوردیده 
ــا  ــه ب ــوم در مواجه ــرز و ب ــن م ــاک ای ــدان پ ــده و فرزن ش

خطــرات بــی شــمار ایــن فضــا بــی دفــاع مانــده انــد.
عــدم آگاهــی والدیــن نســبت بــه تهدیدهــای ایــن فضــا، 
امــکان نظــارت و کنتــرل را منتفــی می کنــد. دیگر صحبت 
از صیانــت از فرزنــدان در برابــر افــراد غریبــه، مشــابه آنچه در 
جهــان واقعــی انجــام مــی دهیــم، بــی معنــی خواهــد بــود 
ــه عهــده  ــدان نقشــی انفعالــی ب و والدیــن در تربیــت فرزن

خواهنــد داشــت.
بایــد توجــه کــرد در کنــار تهدیدهــا و نقــاط ضعــف پیــش 
گفته، فضای مجازی در بســیاری از موفقیت ها و پیشــرفت 
هــای کشــور در عرصــه هــای مختلــف علــوم و خدمــات و 
بهبــود زندگــی مــردم نقشــی بــی بدیــل داشــته اســت. بــر 
همیــن مبناســت کــه رهبــر معظــم انقــالب اســالمی مــی 
فرماینــد: »اینترنــت از نعمــات الهــی اســت« و یقینــاً باید از 

نعمــات الهــی بــه بهتریــن نحــو ممکــن بهره بــرد.
حــوزه علــم و فنــاوری و از جملــه فنــاوری هــای موجــود 
ــا ســرعتی شــگفت انگیــز در حــال  در فضــای مجــازی، ب
پیشــرفت اســت. بکارگیــری ایــن فنــاوری هــا بــا توجــه به 
آثــار مختلــف ماننــد آثــار اجتماعــی و فــردی که ایجــاد می 
کننــد، نیازمنــد فراهــم آوردن آمادگــی اســت. ورود بی مهابا 
بــه ایــن فضــا خســارات جبــران ناپذیــری را بــه وجــود مــی 
آورد کــه نمونــه هــای متعــدد آن در زندگــی روزمــره مــردم 
قابــل مشــاهده اســت. ایجــاد همزمانــی بیــن پیشــرفت در 
فنــاوری و قابلیــت بکارگیــری محصــوالت آن نیازمند برنامه 
ریــزی و همچنین مدیریت در اســتقرار اســت کــه از تکالیف 

قطعــی حکومــت محســوب مــی شــود.
امــا وظیفــه شــرعی و قانونــی والدیــن نســبت بــه حضانــت 
و تربیــت فرزنــدان مســئولیت هایی را مســتقیماً و مســتقاًل 
متوجــه آنــان مــی کنــد. کســب علــم و آگاهــی نســبت بــه 
کاربردهــا و قابلیــت هــای فضای مجــازی اولیــن گام الزم در 
انجــام وظایــف تربیتــی محســوب مــی شــود. بدیهی اســت 
اعمــال نظــارت و کنتــرل بــر محیــط ناشــناخته ناممکــن 
ــدن از  ــه روز مان ــه روز شــدن و ب ــن و ب ــذا آموخت اســت. ل
شــروط ضــروری بــرای موفقیت والدیــن در تربیــت فرزندان 

اســت.
همــان گونــه کــه پیشــتر نیــز ذکــر شــد، اگــر چــه عــدم 
حضــور فیزیکــی والدیــن در محیط خانــواده یکــی از چالش 
هــای اساســی در راه تربیــت فرزنــدان تلقــی شــده اســت، 
ــاً منکــر  ــه نظــر مــی رســد فضــای مجــازی ماهیت ــا ب ام
ــان  ــازی، جه ــای مج ــان در فض ــد. جه ــش باش ــن چال ای
وصــل اســت و عــدم حضــور در آن اختیــاری اســت. بــرای 
برقــراری ارتبــاط محدودیتی نیســت. حتی بیش از گذشــته 
زمینــه ارتبــاط همــه اعضــای خانــواده فراهــم اســت. زمــان 
و مــکان، دیگــر بــه عنــوان محدودیــت بــر ســر راه ارتبــاط 
مطــرح نیســتند. تنــوع روش هــای ارتباطــی بــه صــورت 
متــن، صــوت و تصویــر، ظرفیت تعامــل را مضاعف ســاخته 
ــا خصوصــی  ــی و ی ــه صــورت جمع ــا ب ــاط ه اســت. ارتب
قابــل تعریفنــد. ایجاد یــک شــبکه خانوادگی روی بســتری 
امــن، بــا همــه ظرفیــت هــا و قابلیــت هــای شــبکه هــای 
اجتماعــی، مــی توانــد محیطــی مناســب بــرای تعامــالت 

خانــواده هــا قلمــداد شــود.
از ســوی دیگــر خدمات ارائه شــده در فضای مجــازی، امکان 
کنتــرل و نظــارت را تــا حــدود زیــادی بــرای والدین تضمین 
مــی کنــد. ایــن امــکان وجــود دارد تــا والدین از هــر کلیدی 
کــه روی رایانــه زده مــی شــود، مطلــع شــوند و آدرس هایی 
کــه فرزنــدان بــه آنجــا مراجعــه مــی کننــد رؤیــت شــوند. 
ــه فرزندشــان  هــر آنچــه را کــه روی صفحــه مانیتــور رایان
ظاهــر مــی شــود، بطــور همزمــان مشــاهده کننــد. امــکان 
دسترســی آنهــا را بــه آدرس هــای خــاص محــدود نماینــد، 
مــدت زمــان ارتباط آنهــا را مدیریت کننــد و از آنــان در برابر 
تهدیدهــای ایــن فضا محافظــت و در مجمــوع محیطی امن 
و مطمئــن بــرای رشــد و تعالــی بیشــتر فرزندانشــان فراهم 

. کنند
بــا ایــن شــرایط، آیا فضــای مجــازی را نبایــد به عنــوان یک 

فرصــت بی نظیــر دراختیار بشــر تلقــی کرد؟

10000100005588

فضای مجازی، فرصت یا 
تهدیدی برای خانواده؟)۲(

ظرفیت تولید نفت به 3.8 
میلیون بشکه در روز رسیده 

وزیــر نفــت گفــت: ظرفیــت کنونــی تولیــد نفــت بــه پیــش از تحریم هــا و بــه بیــش از ســه 
میلیــون و ۸۰۰ هــزار بشــکه در روز رســیده اســت.

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس و بــه نقــل از روابــط عمومــی وزارت نفــت، جــواد اوجــی 
روز پنجشــنبه )۱۱ فروردین مــاه( در ارتبــاط تلفنــی بــا بخــش خبــری ۲۱ ســیما دربــاره 
ظرفیــت تولیــد نفــت خــام ایــران اظهــار کــرد: بــا انجــام اقدام هــای مؤثــر در میدان هــای 
نفتــی خشــکی و دریایــی، حفــاری چاه هــای جدیــد، تعمیــر چاه هــا و تعمیــرات، بازســازی 
و نوســازی تأسیســات، مراکــز جمــع آوری نفــت، ظرفیــت کنونــی تولیــد نفــت به پیــش از 
تحریم هــا یعنــی بــه رقــم روزانه بیــش از ۳ میلیــون و ۸۰۰ هزار بشــکه نفت رســیده اســت 

و در عملکــرد و  ایــن مقــدار تولیــد مشــکلی نداریــم.
وی افــزود: در بخــش گاز بــا اقدام هــای خوبــی کــه در شــرکت های ملــی نفــت و گاز ایــران 
در فصــل زمســتان انجام شــد باالتریــن رقم برداشــت گاز از میدان مشــترک پــارس جنوبی 

بــه مقــدار ۷۰۵ میلیون مترمکعــب در روز رقــم خورد.
وزیــر نفــت دربــاره دالیــل افزایــش فــروش نفــت گفــت: بــا اراده قوی، شناســایی مشــتریان 
و بازارهــای جدیــد، بازاریابــی قــوی، اســتفاده از روش هــای مختلــف در قراردادهــای نفتــی و 
اســتفاده از نیروهــای متعهــد و متخصــص در ایــن حــوزه ایــن اتفــاق رقــم خــورد و فــروش 

نفــت خــام و میعانــات گازی بــه ارقــام باالیــی رســیده اســت.
اوجــی در پاســخ بــه پرسشــی مبنی بر اینکــه آیــا وزارت نفت برنامــه ای برای فروش بیشــتر 
نفــت دارد، تصریــح کــرد: بلــه، ظرفیت صــادرات نفــت به ویژه میعانــات گازی پارســال پایین 
بــود و امیدواریــم بــا تــالش همــکاران در ایــن بخــش طــی ســال ۱۴۰۱ بــا ارقــام باالتــری 
در زمینــه صــادرات نفــت خــام، میعانــات گازی و دیگــر فرآورده هــای نفتــی و محصــوالت 

ــت یابیم. پتروشیمی دس
وی یــادآور شــد: امــروز در بیســت و هفتمیــن نشســت وزارتــی کشــورهای عضــو ائتــالف 
اوپک پــالس )ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفت-اوپــک و غیراوپــک(، اعضا بر ســر ثابت 
نگــه داشــتن تصمیــم مــاه گذشــته میــالدی و تولیــد روزانــه ۴۳۲ هزار بشــکه برای مــاه مه 

اشــتراک  نظر داشــتند.
وزیــر نفــت ادامــه داد: افزایــش روزانــه ۳۲ هــزار بشــکه ای نســبت بــه رقم تعیین شــده برای 
مــاه گذشــته میــالدی در نظــر گرفتــه شــد و همــه اعضا بــا این تصمیــم موافقــت کردند و 

مقــرر شــد اعضــای اوپک پــالس بــه دقــت شــرایط بــازار جهانــی نفــت را رصــد کنند.
ــان  ــز جه ــه در مناطــق نفت خی ــی ک ــای سیاســی و امنیت ــوع تنش ه ــت: وق اوجــی گف
رخ داد ســبب افزایــش نگرانــی شــد، امــا افزایــش قیمت هــای نفــت ازســوی کارشناســان 

اوپک پــالس رصــد می شــود.
وی دربــاره عملیــات اجرایــی مرحلــه دوم طــرح مخــزن ذخیره ســازی شــوریجه گفــت: گام 
نخســت ذخیره ســازی گاز طبیعــی در میــدان خانگیــران و مخزن شــوریجه ۱۰ ســال پیش 
انجــام شــد و پــس از ۱۰ ســال در دولــت ســیزدهم امــروز عملیــات آغــاز ذخیره ســازی گاز 
در میــدان گازی خانگیــران و مخــزن شــوریجه D بــا دســتور رئیس جمهــوری آغــاز شــد و 
بــا ایــن اتفــاق ظرفیــت ذخیره ســازی بــا اســتفاده از تــوان شــرکت های ســازنده داخلــی از 

جملــه پیمانــکار شــرکت مپنــا دو برابر می شــود.
وزیــر نفــت تصریــح کــرد: اختــالف گام نخســت و دوم در ایــن اســت کــه در گام نخســت 
توربــو کمپرســورها از خــارج تأمیــن شــده بــود امــا در گام دوم با اســتفاده از توان ســازندگان 
داخلــی نخســتین بــار توربوکمپرســورهای ۳۳۰ بار در کشــور طراحی و ســاخته شــد که در 

ذخیره ســازی مخــزن شــوریجه اســتفاده خواهــد شــد.
اوجــی گفــت: بــا توجــه بــه دغدغه هــای تأمیــن گاز بــرای شمال شــرق کشــور در هشــت 
مــاه فصــل گــرم امــکان ذخیره ســازی داریم کــه روزانــه بیــش از ۲۰ میلیــون مترمکعب در 
مخــزن شــوریجه گاز تزریــق می شــود کــه در چهــار مــاه فصــل ســرد روزانــه ۴۰ میلیــون 
مترمکعــب گاز برداشــت می شــود و ایــن بــرای پشــتیبانی شــبکه گاز در بخــش شــمال 
و شمال شــرق کشــور به ویــژه اســتان های خراســان رضــوی، مرکــزی، جنوبــی و شــمالی 

ــود. خواهد ب
وی یــادآور شــد: توربوکمپرســورهای ۳۳۰ بــار توســط شــرکت های دانش بنیــان در کشــور 

طراحی و ســاخته شــد.

ــل  ــاز تحوی ــازی از آغ ــاختمان وزارت راه و شهرس ــکن و س ــاون مس مع
واحدهــای نهضــت ملــی مســکن از ماه هــای ابتدایــی ۱۴۰۱ خبــر داد و 
گفــت: بیــش از ۵ میلیــون و ۳۰۰ هــزار متقاضــی تــا امــروز در ایــن طرح 

ثبــت نــام کــرده انــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، محمــود محمــودزاده گفــت: حــدود ۹۰ 
ــام کننــدگان ســه شــرط از چهــار شرطشــان مــورد  درصــد از ثبــت ن
پاالیــش قــرار گرفتــه اســت و شــرط چهــارم شــامل ســابقه ســکونت در 
اســتان یــا شــهر جدیــد مــورد تقاضــا مــورد بررســی قــرار می گیــرد و 
پیــش از تابســتان ۱۴۰۱ نتیجــه نهایــی بــه متقاضیــان اعــالم می شــود.
وی افــزود: البتــه بــه صــورت گــروه بــه گــروه، هــر گروهــی کــه زودتــر 
ــرای ادامــه فعالیت هــا اطــالع  ــه صــورت پیامــک ب پاالیــش شــوند و ب

ــم. ــانی می کنی رس
محمــودزاده ادامــه داد: نتیجــه تــا آخــر خــرداد اعــالم می شــود و بــه اداره 
کل راه و شهرســازی اســتانی کــه ثبــت نــام کردنــد یــا به شــهر جدیدی 
کــه در آن ثبــت نــام داشــتند بایــد مراجعــه کننــد و بررســی مجــدد 
مســتندات اگــر اشــتباهی صورت گرفته باشــد حتمــاً انجام خواهد شــد.

وی گفــت: از ماه هــای ابتدایــی ســال ۱۴۰۱ تحویــل واحدهــا را داریــم 
کــه در قالــب طــرح قبــل ثبــت نــام کــرده بودنــد و بــا توجــه بــه اینکــه 
ضــرورت ایجــاب می کــرد کســانی کــه در طــرح اقــدام ملی مســکن هم 
ثبــت نــام کــرده بودنــد از مزایــای نهضــت ملــی هــم ثبــت نــام بهره مند 
شــوند ایــن دو طــرح در هــم ادغــام شــد. از ابتــدای ســال ۱۴۰۱ افتتــاح 
ــر ایــن اســت کــه  واحدهایــی را خواهیــم داشــت و ســال ۱۴۰۱ بنــا ب
ســاخت بیــش از یــک میلیــون واحــد مــازاد بــر واحدهایــی کــه االن کار 

می شــود، شــروع شــود.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی افــزود: میــزان تســهیالت ۴۵۰ میلیــون 
تومــان بــرای تهــران اســت و بــرای کالنشــهرهای باالی یــک میلیون نفر 
جمعیــت ۴۰۰ میلیــون تومــان و مراکــز اســتان ها ۳۵۰ میلیــون تومان و 

ســایر شــهرهای کشــور هــم ۳۰۰ میلیــون تومان اســت.
محمــودزاده دربــاره قیمــت تمــام شــده مســکن هــم گفــت: هموطنانی 
کــه در ایــن طــرح مشــارکت می کننــد عــدد ثابتــی را اســتناد نکننــد 
و بــر اســاس نــوع ســاختمان و تعــداد طبقــات و موضوعــات متفــاوت بــا 
قیمت هــای مختلفــی متفاوتــی مواجهیــم، ولی هــر متقاضــی در ابتدای 
قــراردادی کــه بــا ســازنده می بنــدد تقریبــاً تــا انتهــای طــرح تصویــری 
ــزان آورده اش مشــخص  ــد و می ــرای آن مشــخص می کنن روشــنی را ب
می شــود کــه در طــی ۴ تــا ۵ مرحلــه در طــول یــک ســال و نیــم تــا دو 

نیــم ســال بایــد آورده شــأن را مشــخص کننــد.

آغاز تحویل واحدهای نهضت ملی 
مسکن از ماه های ابتدایی ۱۴۰۱

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران :

۲۶ میلیون و ۲۵۲ هزار ایرانی ۳ 
دوز واکسن کرونا تزریق کرده اند

بنابــر اعــالم وزارت بهداشــت، تاکنــون ۲۶ میلیــون و ۲۵۲ هــزار نفــر در 
کشــور موفــق شــده انــد ۳ دوز واکســن کرونــا تزریــق کننــد.

بــه گــزارش خبرگــزاری مهر، تا کنــون ۶۳ میلیــون و ۹۳۵ هــزار و ۸۲ نفر 
دوز اول، ۵۶ میلیــون و ۹۰۶ هــزار و ۱۹۱ نفــر دوز دوم و ۲۶ میلیــون و ۲۵۲ 

هــزار و ۸ نفــر، دوز ســوم واکســن کرونــا را تزریــق کــرده اند.
مجمــوع واکســن های تزریق شــده در کشــور بــه ۱۴۷ میلیــون و ۹۳ هزار 

و ۲۸۱ دوز رسید.
دریــک شــبانه روز ۲۸ هــزار و ۳۸۴ دوز واکســن کرونــا در کشــور تزریــق 

شــده اســت.

بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛



بزرگان آسمانی شهر من پیامک های شما

                                                  

      

10000100005588 شماره ارسال پیامک

شــهید جعفــر بنــی اســد نگاری نــام پــدر: قنبــر ونــام مــادر: نصــرت متولــد: 42/4/20 
تحصیــات: دیپلــم اقتصادومجرد،تاریــخ شــهادت: 67/۵/1 ،محــل شــهادت: شــلمچه 

ــهرنگار ،مزار: ش
زندگینامه:

شــهید جعفــر بنــی اســد در شــهر نــگار بــه دنیــا آمــد. ضمــن تحصیــل با اینکــه تک 
پســر خانــواده محســوب میشــد امــا همــواره کمــک پــدر در کار بیــرون از خونــه، و 

کمــک حــال مــادر در کارهــای خونــه بــود ...
تحصیــات خــود را تــا مقطــع دبیرســتان ادامــه داد و موفــق به اخــذ دیپلم در رشــته 
اقتصــاد گردید.بــرای خدمــت ســربازی بــه شــهربابک اعــزام شــد. رفتــار و مســئولیت 
پذیــری شــهید جعفــر بنــی اســد باعــث شــد تــا تعامــل خوبــی بیــن ایشــان و مردم 
منطقــه ندیــک شــهربابک صــورت بگیــرد. پــس از 1۵ مــاه حضــور در آنجــا، بــه اصرار 
خــود در طــی یــک مأموریــت بــه خطــوط مقدم،عــازم جبهــه شــد و ســرانجام در 

ســرزمین شــملچه بــه شــهادت رســید.
بابــام کشــاورز بــود. جعفــر هــم تــک پســر خونــه. از مدرســه اجــازه مــی گرفــت بــره 
کمــک بابــا. مــی گفتنــد: پــس َدرســت چــی؟! مــی گفــت: درســمو مــی خونــم ولــی 
بابــام دســت تنهاســت، بایــد بــرم کمکــش ... و مــی رفت./گاهــی بابــا شــب مــی رفت 
ســر آب، ولــی جعفــر نمــی گذاشــت تنهــا بــره، هرجــور شــده خــودش هــم بــا بابــا 

راهــی مــی شــد ...
مــادر بــا خیاطــی کمــک خــرج خونــه بــود. تــا ســاعت ۳-2 نصفــه شــب کنــار مــادر 
مــی نشســت، دســتی چــرخ خیاطــی رو بــراش مــی چرخونــد. مــی گفــت: شــما 

ــته نشی! خس
مــادر بســاط رشــته بــری رو راه مــی انداخــت. تــا خــودش فرصــت پیــدا مــی کــرد 
ــد ...                            بنشــینه پــای بســاط، جعفــر و خواهربزرگــم نصــف رشــته هــا رو بریــده بودن

راوی: خانــم ناهیــد بنــی اســد نــگاری، خواهــر شــهید
ندیدیــم خنــده بلنــدی داشــته باشــد ولی خنــده به لــب داشــت ...اگــه کار اشــتباهی 
انجــام مــی دادیــم، مثــا چــادر نداشــتیم جلــو نامحــرم یا غیبتــی مــی شــد و ... دعوا 
مــی کــرد .../هــر وقــت مــی آمــد مرخصــی، مــی رفــت کرمان بــه خواهــرم ســر میزد، 
بــرا بچــه هــا هــم اســباب بــازی مــی گرفــت ... هنــوز بــرا یــادگاری هدیــه هاشــو نگه 
داشــتند .../منظــم بــود، طــوری کــه اگــه دســت بــه وســایل های کمــدش مــی زدیم، 
متوجــه مــی شــد ... مــادرم مــی گفــت: یــادم نمیــاد بــراش لباســی اتــو کــرده باشــم، 
ــو مــی کرد.../کوبلــن دوزی هــم مــی کــرد .../وقتــی از راه مــی  خــودش لباسشــو ات

رســید: تکیــه کامــش: قربــون خواهــرام بشــم، بــود ...     راوی: خواهــران شــهید
َدم ظهــر اومــدم پــارچ آب یــخ رو بــردارم، از دســتم افتــاد. آب یــخ ریخــت رو جعفر که 
خــواب بــود. گفتــم: االنــه کــه عصبانــی بشــه؛ هیچــی نگفــت. فقــط گفت: حواســت 

کجاســت؟!راوی: خانــم نرگــس بنــی اســد نــگاری، خواهر شــهید
نصفــه شــب بــود. ازم خواســت بــا هــم تریلــی رو بــار چغنــدر بزنیــم. حرفش ایــن بود: 
پــدرم دســت تنهاســت، کســی رو نــداره ... صبــح هــم بلنــد میشــد ســر زمین کمک 
کار بابــاش مــی شــد .../حتــی اگــه ســر آب بــود، آب رو کــرت بــود یــا هــر کار دیگه ای 

داشــت، میگذاشــت کنــار، نمــاز اول وقــت می خونــد ...
                                     راوی: آقای محمد محمدحسین پور، پسر عمه شهید

بــا اینکــه تــک پســر خونــه بــود ولی همیشــه ســاده مــی پوشــید و از تجمــات و مد 
روز دور بــود...  ســر بــه زیــر بود و کاری بــا نامحرم نداشــت .../پدربــزرگ و مادربزرگمون 
گاهــی بــا خودشــون چیــزی مــی آوردنــد برا خونــه. مــادرم می گفــت: از شــما توقعی 
نداریــم، دســتمون بــه دهنمــون مــی رســه ... جعفــر بــه مــادر مــی گفــت: اینــا پیــر 
هســتن، شــما بگیــر، بگــذار گوشــه خونــه، دلشــون نشکنه!!/همیشــه یخچــال خونــه 
مادربــزرگ رو، جعفــر تمیــز میکــرد. کارهاشــونو انجام می داد، لباسشــونو می شســت 
و .../ســوار موتــورش بودیــم. تنــد مــی رفــت، مــا مــی ترســیدیم. مــی گفتیــم: بــه بابــا 
میگیــم تنــد مــی ری! تندتــر مــی رفــت؛ مــی گفــت: حــاال چــی؟! بــازم بــه بابــا مــی 
گیــد؟! مــی گفتیــم: نــه .../موقــع ســربازی، بخاطــر تــک پســر بودنــش بابــام دنبــال 
معافیتــش بــود. مــی گفــت: چــرا ایــن کار مــی کنیــد؟! مــن هــر طــور شــده میــرم 
خدمــت، مــن بایــد شــهید بشــم، تــا مــن شــهید نشــم جنــگ تمــوم نمیشــه... مــا 
مخالفــت مــی کردیــم، مــی گفت: شــما هم می شــید مــادر شــهید، خواهر شــهید ...

                                            راوی: خواهر شهید، خانم ناهید بنی اسد نگاری
بخاطــر تــک پســر بــودن، مــا رو خدمت،جبهــه و منطقــه خطــر نمــی فرســتادند. هر 
چــی اصــرار کردیــم فایــده نداشــت. جعفــر افتــاد پایــگاه ندیــک شــهربابک، مــن هم 
بعنــوان راننــده تــو ناحیــه ســپاه شــهربابک خدمــت مــی کــردم. بــه مــردم منطقــه 
خــوب خدمــت مــی کــرد و مــردم هــم دوســتش داشــتند. طــوری کــه از همــون جــا 
کمــک مالــی و جــذب نیــرو بــرا جبهــه داشــت. مــردم ایــن منطقــه ۳۵ شــهید رو در 

دفــاع مقــدس تقدیــم کردنــد .../  
ــی آورد.  ــود، م ــرده ب ــادرش درســت ک ــه م ــی ک ــه قطــاب های ــا خــودش از خون   ب
ــد ...                                                                                                                                               ــا تمــوم شــده بودن ــه شــهربابک نرســیده، قطاب ــا ســیرجان مــی خوردیــم، ب ت
ــهید ــرزم ش ــی، هم ــا کریم ــای محمدرض                                             راوی: آق
حیــاط پایــگاه رو جــارو مــی زدنــد، تلویزیــون رو مــی گذاشــتند روی حیــاط؛ مــردم 
میامــدن اخبــار و فیلمشــون رو مــی دیدنــد و مــی رفتنــد ... همیــن کارها باعث شــده 
بــود کــه مــردم دوستشــون داشــته باشــند .../وقتــی مــی خواســت بــره خدمــت، بابام 
بهــش پــول میــداد. نمــی گرفــت. مــی گفت: پــول هــای قبلی هنوز پیشــم هســت ... 
بابــا کــه اصــرار مــی کــرد، مــی گرفــت ولــی مــی بخشــید بــه کســی کــه نیاز داشــت 
.../از پایــگاه نودیــک شــهربابک، یــه لــوح تقدیر با عکــس امام خمینی)رحمــةالّل علیه( 
هدیــه گرفتــه بــود. عکــس امــام رو گذاشــته بــود تــو طاقچــه، از هــر جــا میامد عکس 
امــام رو مــی بوســید. بابــام مــی گفــت: اینقــد کــه ایــن عکــس رو مــی بوســی، مــن 
کــه پــدرت هســتم نبوســیدی! مــی گفــت: مــن خیلــی امــام رو دوســت دارم. بــه مــا 
ســفارش مــی کــرد تــا مــن بــر مــی گــردم گــرد و غبــاری رو عکــس امــام ننشــینه ...
وقتــی از شــهربابک مــی آمــد مرخصــی و مــا خونــه نبودیــم، یکراســت مــی آمد ســر 
صحــرا ...   غافلگیــر و خوشــحالمون مــی کرد./همه اعضــا خونه رو می بوســید. از خوبی 

هــای شــهربابک مــی گفــت و خانواده هــای شــهدا و ...
                                راوی: خانم ها ناهید و نرگس بنی اسد نگاری، خواهران شهید

بــه یکــی از دختــرای فامیــل عاقــه منــد بــود و مصــر بــرای رفتن بــه خواســتگاری ... 
کارهــای خواســتگاری شــو کــرده بودیــم کــه شــهید شــد .../با اصــرار زیــاد، بــرا جبهه 
مأموریــت گرفتیــم. رفتیــم اهــواز، بعد هــم شــلمچه .../ زمانی کــه از کرمان عــازم اهواز 
شــدیم گفــت: مــن شــهید میشــم ...      راوی: آقای محمدرضا کریمی، همرزم شــهید
خیلــی دوســت داشــت تــو جنــگ شــرکت کنــه. می دونســت اگــه بــره، بازگشــتی با 
تــن ســالم تــو کار نیســت. بارهــا مــی گفــت: میــرم تا بــه شــهادت برســم. تا مــن نرم 

جنــگ، جنــگ تمــوم نمیشــه ...                    راوی: آقــای اکبــر محمدحســین پــور
ســر چهــارراه مــی خواســته تصــادف کنــه، از خــدا می خــواد مرگــش اینطور نباشــه، 
شــهادت رو طلــب مــی کرد.../بــه عــکاس گفتــه بــود: عکــس خوبــی ازم بــردار، بــرا 
حجلــه م مــی خــوام ... عکــس روی حجلــه ش همیــن بود که خــودش انتخــاب کرده 
بــود .../ســفارش مــی کــرد بعــد شــهادت مــن، لبــاس مشــکی نپوشــید. شــهادت کــه 
خوبــه، عــزا نــداره! رفتــه بــود تشــییع شــهید مســجدی و شــهید آریــس. بــه مــادرم 
گفــت: بعــد از اینــا نوبــت منــه ... کنارمزار شــهید قاســمپور رو نشــون داد و گفــت: این 

قبــر منــه ... همیــن طــور شــد کــه مــی گفــت ...
                                                   راوی: خانم نرگس بنی اسد نگاری، خواهر شهید

شهید معظم   جعفر بنی اسد نگاری 
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سامم بر تو ای ماه شریف و ماه بی همتا
درودم بر تو ای ماه عزیز خالق یکتا

سامم بر تو ای ماه دعا ای ماه آمرزش
درودم بر تو ای ماه ثنا ای ماه آمرزش
سامم بر تو ای ماه ورع ای ماه استغفار
درودم بر تو ای ماه نماز و ماه استغفار
سامم بر تو ای ماه فضیلت ماه آزادی

درودم بر تو ای ماه عزیمت ای مه شادی
سامم بر تو ای ماه هدایت ای مه ایمان
درودم برتو ای ماه عنایت ای مه سبحان
سامم بر تو ای ماه تاوت ای مه فرقان
درودم بر تو ای ماه شهادت ای مه قرآن

سامم بر تو ای ماه مبارک ماه وعظ و پند
درودم بر تو ای ماه سالک ای مه پیوند
سامم بر تو ای ماه والیت ای مه واال
درودم بر تو ای ماه سعادت ای مه رعنا

**********
رمزها در رمضان است، خدا می  داند

برتر از فهم و گمان است، خدا می  داند
لیلة القدر، کدامین شب این ماه خداست؟
چه شبی برتر از آن است، خدا می  داند
هر شبی توبه کنیم از گنه و پاک شویم
لیلة القدر، همان است، خدا می  داند

موسم بندگی چشم و زبان و گوش است
نه همین صوم دهان است، خدا می  داند

گر نباشد همه اعضای تو تسلیم خدا
روزه ات صرفه ی نان است، خدا می  داند

بار عام و همه مهمان خداوند کریم
ماه آزادی جان است، خدا می  داند

سبط اکبر که در این مه متولد گردید
رمز حسن رمضان است، خدا می  داند
زین مه نیمه مه، ماه خدا کامل شد

عید شادی جهان است، خدا می  داند
میزبان است خدا، در مه میاد حسن
رمز این نکته نهان است، خدا می  داند

کرمش مایه امید گنه کاران شد
یا حسن، ورد )حسان( است، خدا می  داند

بــه گــزارش مهــر :رهبــر معظــم انقــاب اســامی 
ــام  ــان در پی ــته همزم ــال های گذش ــون س همچ
ــن  ــد را تعیی ــال جدی ــعار س ــود، ش ــوروزی خ ن
فرمودنــد. اغلــب بــه دلیــل تمرکــز بــاال و ســریع 
ــام  ــوه پی ــایر وج ــال، س ــعار س ــانه ای روی ش رس
ــده و  ــول مان ــا حــدی مغف ــه ت ــوروزی معظــم ل ن
کمتــر بــه آن پرداختــه می شــود. در ایــن گــزارش 
ــوروزی ســال 1401  ــکات پیــام ن ــه مهم تریــن ن ب

ــم. ــامی می پردازی ــاب اس ــر انق رهب
1 -انتخابات بزرگ 1400 در اوج شیوع کرونا

رهبــر انقــاب در ابتــدای ســخنان خــود بــه 
ــه گذشــت اشــاره  ــای ســالی ک ــدادی از فرازه تع
کــرده و در رأس آنهــا انتخابــات 1400 را نــام بردنــد 
و آن را مهــم و بــزرگ نامیدنــد و تاکید کردنــد؛ »در 
عیــن شــّدت بیمــارِی همه گیر، بیمــاری کرونــا در 
اوایــل ســال 1400، مــردم آمدنــد پــای صندوقهای 
رأی، و رأی دادنــد. خیلــی مهــم اســت. در حالی که 
اجتمــاع دو نفــر در یــک نقطــه خطرنــاک بــود. آن 
روزهایــی که مــا صدها نفــر در روز تلفات داشــتیم، 
شــاید پانصــد، ششــصد و شــاید هــم بیشــتر. در 
یــک چنیــن شــرایطی انتخابات برگــزار شــد. مردم 

آمدنــد شــرکت کردنــد.«
دشــمنان ملــت ایــران کوشــیدند ایــن انتخابــات و 
ــه  ــوه داده و آن را ب ــگ جل ــردم را کمرن ــور م حض
شــکل دلخــواه تفســیر کنند حــال آنکه علــی رغم 
همــه مشــکات و موانــع قریــب بــه ۵0 درصــد در 
انتخابــات شــرکت کردند و مطالعات جهانی نشــان 
می دهــد کرونــا تأثیــر منفــی حــدود 1۵ درصــدی 
در میــزان مشــارکت داشــته و حتــی در بســیاری 
ــه  ــی ب ــی طوالن ــرای مدت ــات ب از کشــورها انتخاب
تعویــق افتــاده اســت. در چنیــن شــرایطی و بــا در 
نظــر گرفتــن عملکــرد دولت پیشــین، حضــور این 
تعــداد از مــردم پــای صنــدوق آرا، بــدون شــک یک 

حماســه و افتخــار بــزرگ بــرای ایــران اســت.
2 - پنج بعالوه یک ویژگی مثبت دولت جدید

ــه  ــاره ب ــاب اش ــر انق ــام رهب ــدی در پی ــه بع نکت
روی کار آمــدن دولــت ســیزدهم اســت. ایشــان ۵ 
ویژگــی را بــرای دولــت جدیــد ذکــر کردنــد که هر 
کــدام در جــای خــود مهــم بــوده و قابــل بررســی 
ــدان  ــه می ــس ب ــی تازه نف ــت؛ »دولت ــل اس و تأم
ــن نشــان می دهــد،  آمــد کــه آن طــوری کــه قرائ
ــا و  ــه حرکات ه ــد ب ــی و عاقه من ــی مردم دولت
هدف هــای مردمــی و دارای ریــل جداگانــه ای غیــر 
از دولــت محتــرم قبلــی در حال حرکت هســتند و 
امیدهایــی را در مــردم زنــده کرده انــد بحمــدالل.« 
ــت  ــی دول ــن ویژگ ــد مهم تری ــر می رس ــه نظ ب
جدیــد کــه آن را از دولــت قبــل متمایــز می ســازد، 
نســبت آن بــا مردم اســت. نســبتی کــه در رفتــار و 
جهــت گیــری هــای کلــی دولــت تــا حــد زیــادی 
مشــهود بــوده و همیــن امــر باعــث زنــده شــدن 
ــاره ایــن نکتــه  امیــد در جامعــه شــده اســت. درب
ــه  ــا ب ســخنان و شــواهد بســیاری وجــود دارد ام
اختصــار می تــوان گفــت دولــت پیشــین کشــور را 
ــا  ــرد ام ــت می ک ــز مدیری ــت می از راه دور و از پش
دولــت جدیــد کوشــیده اســت مدیریــت میدانــی و 

در صحنــه را در پیــش گیــرد.
3-  مهار کرونا

ــوع  ــاب موض ــر انق ــام رهب ــدی در پی ــه بع نکت
مهــم مهــار کرونــا بــود. مســئله ای کــه در برهــه ای 
بــه دغدغــه اصلــی و فــوری جامعــه مبــدل شــده 
ــی  ــه نوع ــات آن ب ــرات و تلف ــل خط ــه دلی و ب
ــا  ــا ب ــود ام ــده ب ــی انجامی ــرس عموم ــک ت ــه ی ب
تمهیــدات صــورت گرفتــه -اعــم از واردات و تولیــد 
واکســن و تزریــق گســترده آن- ایــن خطــر تــا حد 
ــاب در  ــر انق ــرد. رهب ــادی فروکــش ک بســیار زی
ادامــه اشــاره بــه فرازهــای کشــور در ســال 1400 
فرمودنــد؛ »مــورد دیگر مقابلــه ی جّدی بــا بیماری 
ــی  ــای واقع ــه معن ــه ب ــود ک ــا ب ــر کرون همه گی

کلمــه مبــارزه شــد، مقابلــه شــد. تلفــات ایــن بیمــارِی 
خطرنــاک از روزی چنــد صدتــا رســید در یــک برهه ای 
بــه روزی بیســت تــا، هجــده تــا مثــاً؛ بــه ایــن جاهــا 
رســید. اگرچــه بــاز یــک مقــداری باال رفتــه، امــا تفاوت 
بیــن ایــن وضعیتــی کــه خــب بحمــدالل واکســن در 
اختیــار همــه قرار گرفــت بــا آن وضعیــت آن روز تفاوت 
زیــادی اســت.« نکتــه قابــل تأمل آنکــه عــده ای چنین 
وانمــود می کردنــد کــه واردات و تأمیــن واکســن نیــز 
منــوط بــه برجــام و FATF اســت امــا معلــوم شــد بدون 

اینهــا نیــز می تــوان کرونــا را مهــار کــرد.
ــد  ــاوری؛ از تولی ــی و فن ــرفتهای علم 4 -پیش

ــواره ــاب ماه ــا پرت ــن ت واکس
ــر انقــاب  ــوروزی رهب ــام ن ــه مهــم بعــدی در پی نکت
اشــاره به پیشــرفتهای علمی و فناورانه کشــور در ســال 
گذشــته بــود. ایشــان بــه طــور مشــخص بــه دو مــورد 
اشــاره کردنــد و فرمودنــد؛ »یــک اوج دیگــر پیشــرفت 
علــم و فّنــاوری بــود. تولید چند نوع واکســن در کشــور 
کــه بعضــی مــورد تأییــد جهانــی هــم قــرار گرفــت؛ و 
حرکت هــای مختلــف علمی و فّنــی از واکســن بگیرید 
ــور  ــدالل کش ــات بحم ــه ی جه ــواره، در هم ــا ماه ت

کارهــای مهمــی داشــت.«
ــوارترین  ــن و دش ــی از پیچیده تری ــد واکســن یک تولی
تولیــدات عرصــه علم پزشــکی اســت کــه تعداد بســیار 
اندکــی از کشــورها قــادر به انجــام آن هســتند. در حالی 
ــاخت  ــان س ــا در جه ــن های کرون ــده واکس ــه عم ک
چیــن، آمریــکا و چنــد کشــور معــدود اروپایــی اســت، 
ــا  ــن کرون ــدت 6 واکس ــن م ــد در ای ــق ش ــران موف ای
تولیــد و عرضــه کنــد. اهمیــت تولیــد ایــن واکســن ها 
-ماننــد برکــت، نــورا، فخــرا، پاســتووکوک، اســپایکوژن 
ــه  ــود ک ــدان می ش ــی دوچن ــارس رازی- وقت و کووپ
توجه داشــته باشــیم این پیشــرفت در شــرایط ســخت 
ــاوری و  ــه دســت آمــده و هــم از نظــر فن تحریمــی ب
هــم مالــی، ایــران تحــت محاصــره و فشــار شــدید بوده 

اســت.
ــال 1400  ــز س ــی نی ــرفت های فضای ــه پیش در زمین
ــن  ــود و در جدیدتری ــور ب ــرای کش ــاری ب ــال پرب س
دســتاورد، در نیمه اســفندماه پارســال، دومیــن ماهواره 
نظامــی ایــران بــا نــام نــور 2- توســط ماهواره بــر ســه 
مرحلــه ای و ســوخت ترکیبی قاصــد نیــروی هوافضای 
ــدار ۵00  ــت در م ــا موفقی ــاب و ب ــه فضــا پرت ســپاه ب

کیلومتــری زمیــن تزریــق شــد.
5 - اعتراف به شکست »سیاست فشار حداکثری«

نکتــه بعــدی در پیــام رهبــر انقــاب اشــاره بــه اعتراف 
امریکایی هــا بــه شکســت سیاســت فشــار حداکثــری 
ــال  ــیرین س ــوادث ش ــن ح ــی از مهمتری ــت؛ »یک اس
ــن اواخــر  ــا، در همی ــود کــه آمریکایی ه ــن ب 1400 ای
ــان  ــان خودش ــه زب ــد، ب ــراف کردن ــد اعت ــه، آمدن البت
ــران  ــه ای ــری علی ــار حداکث ــا در فش ــه م ــد ک گفتن
شکســت خّفت بــار خوردیــم. تعبیــر »خّفت بــار«، 
تعبیــر خــود آمریکایی هاســت. حادثــه ی مهّمی اســت. 
ــدا  ــق پی ــران توفی ــت ای ــروز شــد. ملّ ــران پی ــت ای ملّ
کــرد. هیچکــس نمی توانــد ایــن را بــه خودش نســبت 
بدهــد. ایســتادگی ملـّـت ایران بــه یک چنین پیــروزی 
بزرگــی رســید. حــوادث متعــدد دیگــری هــم رخ داد؛ 
چــه در نزدیکــی مــا، چــه در دوردســت ها کــه همــه 
ثابــت کــرد درســتی راه ملـّـت ایــران در مقابل اســتکبار 
را. نشــان داد کــه راه درســت همیــن راهــی اســت کــه 
ملـّـت ایــران در مقابــل اســتکبار دارد حرکــت می کند.«

6 - تلخی تنگی معیشت مردم
رهبــر انقــاب اســامی در ادامه پیام خود به مشــکات 
کشــور و مردم در ســالی که گذشــت نیز پرداختند و در 
ایــن زمینــه تاکیــد کردنــد؛ »تلخی هایی هم داشــتیم، 
کــه از بیــن همــه ی تلخی هــا آنــی را کــه از همــه بــه 
نظــر مــن ســخت تر و مهمتــر اســت عــرض می کنــم 
ــا و  ــئله ی گرانی ه ــردم، مس ــت م ــی معیش و آن تنگ
تــورّم و ایــن چیزهــا بــود کــه خــب بایــد حتمــاً عــاج 
بشــود. ]اینهــا[ چیزهای عاج پذیری اســت، مشــکات 
اقتصــادی اســت کــه مــا امســال امیدواریــم بخشــی از 

اینهــا برطرف بشــود، چــون همــه ی اینها دفعتــاً برطرف 
ــه  ــد. اینک ــد ش ــرف خواه ــج برط ــه تدری ــود، ب نمی ش
ــن زودی،  ــه همی ــر، ب ــد نه خی ــد، بگوی ــه کن آدم عجل
واقع بینانــه نیســت. لکــن ان شــاءالل امیدواریــم بعضــی از 
اینهــا در طــول 1401 کــه ســال اول قــرن هــم هســت، 
ــرف  ــاءالل برط ــی ان ش ــری شمس ــم هج ــرن پانزده ق

بشــود.«
7 -دامه شعار تولید محور

رهبــر معظــم انقــاب اســامی ســال جدیــد را »تولیــد؛ 
دانــش بنیان، اشــتغال آفریــن« نامگذاری کردنــد. انتخاب 
ــگاه و  ــوع ن ــده ن ــام از ســوی ایشــان نشــان دهن ــن ن ای
اهمیــت موضــوع »تولیــد« در منظومــه فکــری ایشــان 
ــرای شــعار ســال  اســت؛ »در ایــن چنــد ســاله بنــده ب
»تولیــد« را عمدتــاً محــور قــرار دادم بــا یــک قیــدی، بــا 
یــک خصوصیتــی. علــت هــم این اســت که تولیــد کلید 
حــل مشــکات اقتصــادی کشــور اســت. تولیــد ملـّـی در 
واقــع راه اصلــی عبــور از ســختی ها و دشــواری های 
اقتصــادی بــرای کشــور اســت. یعنــی مهمترین مســائل 
اقتصــادی کشــور را مســئله ی تولیــد، رواج تولیــد ملـّـی و 
رونــق تولیــد ملـّـی، حــل می کنــد. طبیعــت تولیــد ایــن 
اســت. ایــن اســت که مــا روی تولیــد تکیه کردیــم؛ یعنی 
ــاد  ــتغال ایج ــد، اش ــش می ده ــادی را افزای ــد اقتص رش
ــرانه را  ــد س ــد، درآم ــش می ده ــورّم را کاه ــد، ت می کن
افزایــش می دهــد، رفــاه عمومــی ایجــاد می کنــد. عــاوه 
بــر ایــن دارای تأثیــرات روانــی اســت؛ اعتمــاد بــه نفــس 
ــت  ــدی را در ملّ ــرد، احســاس عزتمن ــاال می ب ــی را ب ملّ
بــه وجــود مــی آورد. تولیــد، یــک چنین اکســیری اســت. 
یــک چنیــن حادثــه ی مهّمــی اســت تولیــد ملـّـی، اگــر 
ان شــاءالل بــه بهتریــن وجهــی پیــش بــرود. لــذا مــا در 
ایــن چنــد ســال روی مســئله ی تولیــد تکیــه کردیــم.«

گفتنــی اســت در نامگــذاری ســایر ســال های دهــه ۹0 
نیــز همیشــه اقتصــاد نقــش داشــته و در بیانــات ابتــدای 
ســال رهبــر انقــاب نیــز بــر موضــوع تولیــد بــه عنــوان 
راه حــل مشــکات اقتصــادی کشــور، تاکید شــده اســت.

8 - هشدار درباره برخوردهای سطحی و شعاری
ــاره  و باالخــره نکتــه پایانــی هشــدار رهبــر انقــاب درب
ــت.  ــال اس ــام س ــوع ن ــا موض ــطحی ب ــای س برخورده
ــا و  ــا را باره ــوع برخورده ــن ن ــد گفــت ای متأســفانه بای
بارهــا دیده ایــم، از نــام ســال گرفتــه تــا موضوعــات مهــم 
و مفاهیــم عمیقی همچــون اقتصــادی مقاومتــی، بیانیه 
گام دوم انقــاب، جهــاد تبییــن و …البتــه کــه نمی تــوان 
و نبایــد تمــام مســببان ایــن نــوع برخوردهــا را یکســان 
انگاشــت. آنــان طیفــی از گروه هــای مختلــف را شــامل 
می شــوند؛ از ناآگاهــان گرفتــه تــا افــراد دچــار رخــوت و 
تنبلــی کــه ســعی دارنــد بــا کارهای ســطحی و پر ســر و 
صــدا تنبلــی و بــی عملــی خــود را بــه این شــکل جبران 
کننــد و فرصــت طلبانــی کــه هــر ســوژه و موضوعــی را 
ابــزاری بــرای تأمیــن منافــع شــخصی خــود می بیننــد.
ناظــر بــه همیــن برخوردهــای ســطحی و بــی فایــده و 
حتــی گاهــاً مضــر، رهبــر انقــاب هشــدار دادنــد؛ »مــن 
درخواســت مؤّکــد دارم، ســال گذشــته هــم ایــن را گفتم 
کــه اکتفــا نکنند دوســتان به اینکــه حــاال روی کاغذهاِی 
ــن  ــند ای ــون بنویس ــتگاه های گوناگ ــربرگ های دس س
عبــارت را یــا مثــاً فــرض کنیــد کــه یــک تابلو درســت 
کننــد در خیابــان مثــاً بزننــد؛ اینهــا کار نیســت. عمــده 
ــن  ــه روی ای ــی کلم ــای واقع ــه معن ــه ب ــت ک ــن اس ای

ــود.« سیاستگذاری بش

ــان  ــاده ورودی از طــرف کرم ــک ج *باســام وتبری
بــه بردســیر  انتهــای جــاده بعــد از  دوربیــن  کنترل 
ســرعت  جــاده فاقــد  خــط کشــی اســت مخصوصــا 
ســمت چــپ جــاده اصا خــط کشــی نــدارد وانتهای 
جــاده در شــب دیــده نمــی شــود و همچنین بعــد از 
خــروج از زیرگــذر پــل ورودی و جلــوی اداره راه فاقــد 
خــط کشــی وروشــنایی اســت و ضمنــا پــل ورودی 
ــک  ــم باری ــاده ه ــه ج ــاز  ک ــدان جانب ــهربه می ش
ــل  ــه داخ ــقوطی ب ــا س ــدارد ت ــبرنگ ن ــود ش میش
ــرد  ــورت نگی ــل ص ــا پ ــوردی ب ــا برخ ــه و ی رودخان
کســی بفکــر نخواهدبــود باتشــکر     71----۹1۳2

*ســام شــب عیــدی میــوه فــراوان بــود و بیــش از 
تــوان خریــد مــردم و خیلیها نتوانســتند میــوه تهیه 
کننــد و مــرغ هــم بــا کمبــود مواجه شــد و مــردم از 
مــرغ یــخ زده اســتقبال نمیکردنــد     60----۹1۳2

*ســام وضعیت نامناســب پوشــش ناشــی از دوخت 
هــای نامناســب و ارائــه انهــا درفروشگاههاســت اگــر 
ــاس  ــا لب ــد ت ــارت کنن ــی  نظ ــتگاههای متول دس
ــه  ــادی ب مناســب در فروشــگاهها باشــد کمــک زی
ــدگان  ــد و دوزن ــی کن ــه م ــش جامع ــت و پوش عف
وفروشــندگان بــا ارائــه مدهــای مختلف در پــی تنوع 
ــن  ــا کمتری و کســب درامــد هســتند ومتاســفانه ب
بودجــه فرهنگــی  ، دســتگاهها ی فرهنگــی هــم بــا 
بهانــه عــدم بودجــه الزم در پــی فــرار از مســئولیت 
هســتند                                    6۵----۹1۳۳ 

ــگری  ــای گردش ــه ه ــی جاذب ــفانه در معرف *متاس
بردســیر بســیار قصــور شــده درایــن ایــام عیــد نــه 
ــان در ورودی شــهر  ــرای اســکان میهمان ــی ب تابلوی
ــرادی  ــرای  اف ــی ب ــه راهنمای ــود ون ــده ب ــب ش نص
ــه  ــک نیم ــاعت ی ــدند س ــهر میش ــه ش ــه وارد ب ک
ــی ادرس  ــردم خودروی ــور میک ــان عب ــب درخیاب ش
ستاداســکان شهرســتان را میخواســت گایه داشــت 
ــل  ــی مح ــرای معرف ــی ب ــی وراهنمای ــچ تابلوی هی
اســکان ندیــدم                            81----۹1۳۳

ــرای  ــرم ب ــئولین محت ــه مس ــل توج ــام قاب * س
تحقــق شعارســال دربردســیر و تشــکیل شــرکتهای 
دانــش بنیــان نخبــگان شــهر را دریابیــد بردســیریها 
بــا اســتعداد وخاقند بــا وجود دانشــگاه وشــرکتهای 
ــراوردن  ــدازی دانــش بنیــان جهــت ب فــوالدی راه ان
نیازهــای فوالدهــا ضروریســت و اشــتغالزایی بدنبــال 
ــر  ــن ام ــرای ای ــه ای ب ــا کمیت ــردی ی ــد ف دارد بای
معرفــی و یــا تشــکیل شــود تــا جوانــان عاقــه منــد 
ــدازی  ــری و راه ان ــه و پیگی ــودرا ارائ ــای خ ــرح ه ط
شــوند بفکــر دســتوراز بــاال نباشــید اتــش بــه اختیار 

ــکر                     64----۹220 ــل کنیدباتش عم

فرازهایی از خطبه پیامبرمکرم اسالم)صلی 
اهلل علیه وآله( در آستانه ماه مبارک رمضان

مهم ترین نکات پیام نوروزی سال ۱۴۰۱ رهبر انقالب اسالمی 
۸ نکته مهم پیام نوروزی رهرب معظم انقالب

ــت،  ــا برک ــاه خــدا ب ــه ســوی شــا م ــه روی آورده اســت ب ــاس، به درســتی ک ــا الن ایه

رحمــت و آمــرزش، ماهــی کــه نــزد خدا بهرتیــن ماه هاســت، روزهایــش بهرتیــن روزها، 

ــت. ــن ساعت هاس ــاعت هایش بهرتی ــب ها و س ــن ش ــب هایش بهرتی ش

ــدا  ــت خ ــل کرام ــده اید و از اه ــده ش ــدا فراخوان ــت خ ــه ضیاف ــه در آن ب ــی ک ماه

گردیده ایــد.

نََفس هــای شــا در آن ثــواب تســبیح و خواب شــا ثــواب عبــادت دارد، عمل های شــا 

در آن مقبول و دعاهای شــا در آن مســتجاب اســت.

پــس بــا نیت هــای درســت و دل هــای پیراســته از گنــاه و عــاری از صفــات ناپســند، از 

خــدا بخواهیــد کــه بــه شــا توفیــق روزه داری و تــالوت قــرآن در آن ماه عنایــت کند، که 

محــروم و بدعاقبــت کســی اســت کــه در آن از آمــرزش خــدا محــروم باشــد.

با تشــنگی و گرســنگی خود در این ماه به یاد تشــنگی و گرســنگی روز قیامت باشــید، 

بــر فقیــران و مســتمندان تصــدق کنیــد، ســاملندان را احــرتام کنیــد، بــر کــودکان ترحــم 

مناییــد، خویشــاوندان را نیکــی و احســان و دیــدار کنیــد، زبان هــای خــود را از آنچه نباید 

گفــت نگهداریــد، دیده هــای خــود را از مناظــری که حالل نیســت بپوشــانید، گوش های 

خــود را از صداهــای حــرام بــاز داریــد، یتیــان را نــوازش کنیــد، تــا بعــد از شــا با یتیان 

شــا هانگونــه رفتار شــود.

از گناهــان بــه ســوی خداونــد توبــه کنیــد، در اوقــات منــاز دســت های خــود را بــه حــال 

نیایــش بــه ســوی آســان برافرازیــد، کــه وقت هــای منــاز بهرتیــن وقت هاســت و در آن 

ســاعت ها حــق تعالــی بــا دیــده رحمــت به ســوی بنــدگان می نگرد، بــه مناجــات آن ها 

پاســخ می گویــد، بــه نداهــای آن هــا لبیــک می گویــد، خواســته های آن هــا را مســتجاب 

ــد. می کن

اشعار درباره ماه رمضان

نهادها با عبرت از گذشته برای 
آینده   برنامه ریزی کنند

ادامه صفحــه اول ...رئیــس جمهــور جوانگرایــی را موضوعی مهم دانســت و 
گفــت: امــام خمینــی)ره( و رهبــر معظم انقــاب به جوانــان اعتماد کردند و خســارتی 

هــم از ایــن اعتمــاد دیده نشــد.
رئیســی بــا تأکیــد بر اینکه ســفرهای اســتانی دولت به دور از تشــریفات اســت یــادآور 
شــد: در گذشــته برای ســفرهای اســتانی رؤســای جمهور تشــریفات و پروتکل های 
خاصــی لحــاظ می شــد امــا مــا در 18 ســفر اســتانی دولــت ســیزدهم هیــچ کــدام از 

ایــن کارهــا را انجــام ندادیم.
وی اضافــه کــرد: مــا از فــرودگاه مســتقیم بــه کارخانــه و پروژه هــای نیمه تمــام برای 
برطــرف کــردن مشــکات می رویــم و ســفرهای دولــت از اقدامــی تشــریفاتی بــه 

ســفرهای کاری تبدیــل شــده اســت، روش دولــت پرهیز از تشــریفات اســت.
رئیســی بــا توجــه بــه وجــود زمینه بــرای فعالیــت بانــوان در دولــت خاطرنشــان کرد: 

دولــت از طرح هــای فرهنگــی ارائه شــده توســط بانــوان اســتقبال می کنــد.
رئیــس جمهــور همچنین گفــت: پژوهش در موضوعاتــی مانند نظام بانکــی، مالیات، 
بیمــه، واردات و صــادرات و رمزارزهــا موجــب بازگشــایی گره ها می شــود. این مســائل 
می توانــد به عنــوان موضــوع پژوهــش در حوزه هــای علمیــه قــرار گیــرد و دولــت 
هــم از ایــن پژوهش هــا اســتقبال می کنــد، ارتبــاط بیــن دولــت و مجموعه هــای 

اندیشــه ورز می توانــد گره گشــا باشــد.
رئیســی بیــان کــرد: بــرای »برنامــه تحــول دولــت« وقــت زیــادی گذاشــته شــده و 

بســیاری از اندیشــکده ها در ایــن زمینــه نقــش داشــتند.
وی گفــت: در ایــن برنامــه بــرای 37 موضــوع مهــم کشــور برنامه ریزی شــده اســت، 

در ایــن برنامــه چالش هــا، رویکردهــای دولــت و تحول هــا آمــده اســت.
رئیــس جمهــور دربــاره بعضــی انتقــادات مطرح شــده دربــاره دخالــت برخی افــراد در 
انتصابــات اســتانی و اداره اســتان ها تأکیــد کــرد: مــن صریحــاً چندیــن بــار و از جمله 
اخیــراً در جلســه بــا اســتانداران گفتــم تحــت تأثیر شــخص، نهاد یــا جایگاهــی قرار 

نگیرنــد چــرا که قابــل قبول نیســت.
رئیســی بــر ضــرورت رعایــت عفــاف و حجــاب در جامعه تأکیــد کرد و گفــت: قریب 
بــه 28 دســتگاه در موضــوع عفــاف و حجاب مســئولیت دارند، کار فرهنگــی در زمینه 

حجــاب تقدم بــر کار قهــری دارد.


