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امــام صــادق علیــه الســام فرمــود: هیــچ پیامــری در آســانها و زمین نیســت مگر این کــه می خواهنــد خداوند متعال بــه آنان رخصت دهــد تا به 

زیــارت امام حســین علیه الســام مرشف شــوند، چنین اســت کــه گروهی به کربا فرود آینــد و گروهــی از آنجا عــروج کننــد. »مســتدرک الوســائل، ج 10، ص 244«

پیوند عاشورا و انتظار ، پیوند پدر و فرزند،  
امام حسین علیه السالم و امام مهدی)عج(، 
نگاه  از  گویا،  و  روشن  پیوند  این  است. 
نامحرمان نیز مخفی نمانده تا آنجا که می 
گویند: »شیعه با دو نگاه همراه است: نگاه 
سرخ و نگاه سبز؛ عاشورا و ظهور«. نگاه سرخ 
و نگاه سبز؛ عاشورا و ظهور. با الهام از یکی 
انقالب می کند و با دیگری آن را استمرار 
می بخشد«. به یقین انتظار و عاشورا دو بال 

پرواز شیعه است؛
امام مهدی )عج( فرزند امام حسین علیه 
السالم و فرهنگ انتظار، برآمده از فرهنگ 
عاشوراست و این دو پیوندی دیرین و محکم 
با یکدیگر دارند. یکی پشتوانه فرهنگی و 
رمز  یکی  است؛  دیگری  برای  زمینه ساز 
حیات شیعه است و دیگری رمز بقای آن؛ 
یکی رمز قیام و به پا خاستن شیعه است 
و دیگری عامل حفظ و استمرار آن. امام 
وارث عاشوراست، همچنانکه  مهدی)عج( 

حسین علیه السالم وارث پیامبران است
از نوای غریبانه یاری خواهی امام حسین 
علیه السالم قرن ها می گذرد، اما انعکاس 
آن را می توان در لحظه لحظه تاریخ به 
گوش جان شنید. این فریاد نه تنها رو به 
خاموشی نگذاشته، بلکه هر روز پرصالبت 
جهان  آزادگان  و جوشش  بر خروش  تر، 
افزوده است. گویا امام حسین علیه السالم 
قرن هاست چشم به راه دوخته و به انتظار 
نشسته است تا امام مهدی)عج( ندایش را 

پاسخ گوید

عاشورا و انتظار دو 
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عملیات اجرایی احداث رآکتور تحقیقاتی 
اصفهان آغاز می شود

بردسیر دروضعیت قرمز کرونایی / 25نفر 
بستری ، توصیه به تزریق واکسن 

مهندس برهانی مدیرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان بردسیر :

قدردانی و سپاس
بدینوسیله از تالش و پیگیری های  نماینده محترم مردم بردسیر و سیرجان در 
مجلــس شــورای اســالمی ،معاونــت محتــرم هماهنگــی امــور عمرانی اســتانداری 
ــدار محتــرم در  کرمــان دکترآیــت اللهــی موســوی ، امــام جمعــه محتــرم ، فرمان
ــر و تشــکر مــی  خصــوص تصویــب بازنگــری طــرح جامــع شــهر بردســیر ،تقدی
نمائیم.از خداوند متعال برایتان سالمتی، بهروزی و توفیق استمرار خدمتگزاری 

شهرداری و شورای اسالمی شهر بردسیررا مســئلت داریــم.

مهنــدس برهانــی مدیرشــبکه بهداشــت 
ودرمــان شهرســتان بردســیر درگفتگوبــا 
خبرنــگار سپهربردســیر بــا تســلیت ایــام 
ســوگواری ســاالر شــهیدان اباعبــداهلل 
الحســین علیه الســالم پیرامــون وضعیت 
کرونــا توضیحاتــی بشــرح ذیل ارائــه نمود 
وی اظهــار داشــت :رونــد افزایشــی تعــداد 
مبتالیــان بــه کرونــا کــه ازنیمــه تیرمــاه 
درایــن شهرســتان شــروع شــده همچنان 
ادامــه دارد بطوریکــه بیــش از۲5نفــر 
ــان  ــیر وکرم ــتان بردس ــال دربیمارس مبت
بســتری هســتند  واکثرافــراد در خانــواده 
ــه  ــد وباتوجــه ب هــا عالمــت ابتــال را دارن
ســرعت انتشــار ســویه جدید بــه طوریکه 
یــک نفــر بیمــار ۱۸نفــر را آلوده میکنــد از 
همــه مــردم تقاضا مــی گــردد پروتکلهای 
ــک،  ــتفاده ازماس ــه اس ــتی ازجمل بهداش
شســتن دســتها، رعایت فاصلــه اجتماعی 
وتهویــه مناســب را رعایــت نمــوده از افراد 
عالمــت دار درخانــه دراطاقی جــدا باتهویه 
ــت  ــیون رارعای ــرایط ایزوالس ــب ش مناس
نمــوده واز حضــور دراجتماعــات بشــدت 
ــود  ــاری خ ــم بیم ــز ومواظــب عالئ پرهی
باشــند درصــورت شــدت یافتــن دراســرع 

وقــت بــه پزشــک مراجعــه نماینــد
بهتریــن راه  پیشــگیری عــالوه بررعایــت 
پروتکلهــا بهداشــتی تزریــق واکســن مــی 

باشــد ازافــرادی کــه ۶مــاه از آخریــن 
نوبــت تزریــق واکســن آنها گذشــته تقاضا 
مــی گــردد  جهــت دریافــت واکســن بــه 
ــه  ــتی مراجع ــد بهداش ــن واح نزدیکتری
ــی  ــگاه  موس ــیر پای ــد درشهربردس نماین
بــن جعفــر علیــه الســالم  واقــع دربلــوار 
۲۲بهمــن کوچــه المهدی)پشــت اورژانس 
وتعطیــل  غیــراداری  قدیم(درســاعات 
آمادگــی تزریــق واکســن بــه متقاضیــان 

مــی باشــد
باتوجــه بــه شــروع مــاه حــزن وانــدوه اهل 
بیــت علیهم الســالم   برگزاری مراســمات 
عــزاداری اباعبــداهلل حســین علیه الســالم  
ــا مکانهــای دارای تهویــه  ــاز ی درفضــای ب
مناســب مــورد تاکید مــی باشــد وبرتوزیع 
نــذورات بصــورت خشــک وبســته بنــدی 
بارعایــت شــرایط بهداشــتی تاکیــد مــی 

گــردد

هنر بزرگ خطیب جمعه این باشد که مفاهیم معرفتی 
و انقالبی همچون مسئله بسیار مهم عدالت، استقالل، 
حمایت از مستضعفین و پیروی از شریعت را متناسب با 

نیازهای روز و با ادبیات جدید بازتولید کند
صفحه 8

آگهی مناقصه عمومی
شــهرداری گلــزار در نظــر دارد پــروژه ســازمان دهــی و زیباســازی و بهســازی ورودی 
شــهر گلــزار را از طریــق مناقصــه بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا از کلیه 
ــرایط و  ــاع از ش ــت اط ــد جه ــی آی ــل م ــه عم ــوت ب ــت دع ــکاران دارای صاحی ی پیمان
ــه  ــورخ1401/05/13 ب ــنبه م ــج ش ــت اداری روزپن ــان وق ــا پای ــه ت ــناد مناقص ــت اس دریاف
ســامانه مذکــور و دفتــر فنــی شــهرداری مراجعــه نماید.مهلــت ارســال پیشــنهادات پایــان 
وقــت اداری روز یکشــنبه مــورخ 1401/05/23 از طریــق ســامانه ســتاد ایــران و بازگشــایی 
ــه  ــرکت در مناقص ــپرده ش ــغ س ــورخ 1401/05/25 و مبل ــح م ــاعت 9 صب ــنهادات : س پیش
ــا کلیــه پیشــنهادات  ــا قبــول یــک ی ــال مــی باشــد. شــهرداری در رد ی 1،500،000،000 ری

مختــار اســت. ضمنــًا هزینــه درج آگهــی بــه عهــده برنــده مناقصــه مــی باشــد

                                            روابط عمومی شهرداری گلزار                                                                                  

آگهی مناقصه عمومی
شــهرداری گلــزار در نظــر دارد پــروژه ســنگ فــرش خیابــان چهاربــاغ شــهر گلــزار را 
از طریــق مناقصــه بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا از کلیــه ی پیمانــکاران 
دارای صاحیــت دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت اطــاع از شــرایط و دریافــت اســناد 
ــه ســامانه مذکــور و  ــا پایــان وقــت اداری روزپنــج شــنبه مــورخ1401/05/13 ب مناقصــه ت
دفتــر فنــی شــهرداری مراجعــه نماید.مهلــت ارســال پیشــنهادات پایــان وقــت اداری روز 
ــنهادات :  ــایی پیش ــران و بازگش ــتاد ای ــامانه س ــق س ــورخ 1401/05/23 از طری ــنبه م یکش
ــه 1،000،000،000  ــرکت در مناقص ــپرده ش ــغ س ــورخ 1401/05/25 و مبل ــح م ــاعت 9 صب س
ریــال مــی باشــد. شــهرداری در رد یــا قبــول یــک یــا کلیــه پیشــنهادات مختــار اســت. 

ضمنــًا هزینــه درج آگهــی بــه عهــده برنــده مناقصــه مــی باشــد.

                                                             روابط عمومی شهرداری گلزار

آگهی مناقصه عمومی
شــهرداری گلــزار در نظــر دارد پــروژه جــدول گــذاری و پیــاده رو ســازی معابــر شــهر 
ــه  ــذا از کلی ــد. ل ــذار نمای ــرایط واگ ــد ش ــکار واج ــه پیمان ــه ب ــق مناقص ــزار را از طری گل
ــرایط و  ــاع از ش ــت اط ــد جه ــی آی ــل م ــه عم ــوت ب ــت دع ــکاران دارای صاحی ی پیمان
ــه  ــورخ1401/05/13 ب ــنبه م ــج ش ــت اداری روزپن ــان وق ــا پای ــه ت ــناد مناقص ــت اس دریاف
ســامانه مذکــور و دفتــر فنــی شــهرداری مراجعــه نماید.مهلــت ارســال پیشــنهادات پایــان 
وقــت اداری روز یکشــنبه مــورخ 1401/05/23 از طریــق ســامانه ســتاد ایــران و بازگشــایی 
ــه  ــرکت در مناقص ــپرده ش ــغ س ــورخ 1401/05/25 و مبل ــح م ــاعت 9 صب ــنهادات : س پیش
ــنهادات  ــه پیش ــا کلی ــک ی ــو-ل ی ــا قب ــهرداری در رد ی ــی باشد.ش ــال م 1،000،000،000 ری

مختــار اســت. ضمنــًا هزینــه درج آگهــی بــه عهــده برنــده مناقصــه مــی باشــد.

                                            روابط عمومی شهرداری گلزار                                                                                  

آگهی مناقصه عمومی
شــهرداری گلــزار در نظــر دارد پــروژه تهیــه و حمــل و پخــش آســفالت معابــر شــهر 
ــه  ــذا از کلی ــد. ل ــذار نمای ــرایط واگ ــد ش ــکار واج ــه پیمان ــه ب ــق مناقص ــزار را از طری گل
ــرایط و  ــاع از ش ــت اط ــد جه ــی آی ــل م ــه عم ــوت ب ــت دع ــکاران دارای صاحی ی پیمان
ــه  ــورخ1401/05/13 ب ــنبه م ــج ش ــت اداری روزپن ــان وق ــا پای ــه ت ــناد مناقص ــت اس دریاف
ســامانه مذکــور و دفتــر فنــی شــهرداری مراجعــه نماید.مهلــت ارســال پیشــنهادات پایــان 
وقــت اداری روز یکشــنبه مــورخ 1401/05/23 از طریــق ســامانه ســتاد ایــران و بازگشــایی 
ــه  ــرکت در مناقص ــپرده ش ــغ س ــورخ 1401/05/25 و مبل ــح م ــاعت 9 صب ــنهادات : س پیش
ــنهادات  ــه پیش ــا کلی ــک ی ــول ی ــا قب ــهرداری در رد ی ــی باشد.ش ــال م 1،500،000،000 ری

مختــار اســت. ضمنــًا هزینــه درج آگهــی بــه عهــده برنــده مناقصــه مــی باشــد.
                                                             روابط عمومی شهرداری گلزار

آگهی مناقصه عمومی
ــزاده  ــارک امام ــز پ ــل و تجهی ــازی و تکمی ــروژه بهس ــزار در نظــر دارد پ شــهرداری گل
عبــداهلل شــهر گلــزار را از طریــق مناقصــه بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. لذا 
از کلیــه ی پیمانــکاران دارای صاحیــت دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت اطاع از شــرایط 
ــه  ــان وقــت اداری روزپنــج شــنبه مــورخ1401/05/13 ب ــا پای و دریافــت اســناد مناقصــه ت
ســامانه مذکــور و دفتــر فنــی شــهرداری مراجعــه نماید.مهلــت ارســال پیشــنهادات پایــان 
وقــت اداری روز یکشــنبه مــورخ 1401/05/23 از طریــق ســامانه ســتاد ایــران و بازگشــایی 
ــه  ــرکت در مناقص ــپرده ش ــغ س ــورخ 1401/05/25 و مبل ــح م ــاعت 9 صب ــنهادات : س پیش
750،000،000 ریــال مــی باشد.شــهرداری در رد یــا قبــول یــک یــا کلیــه پیشــنهادات مختــار 

اســت. ضمنــًا هزینــه درج آگهــی بــه عهــده برنــده مناقصــه مــی باشــد.
                                                             روابط عمومی شهرداری گلزار
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حمزه وفایی سرپرست فرمانداری بردسیر در 
حاشیه ی بازدید میدانی از وضعیت رودخانه ها 
،بندهای ابخیز داری و نقاط حادثه خیز شهرستان 
اعالم کرد در بارندگیهای اخیر اکثر رودخانه های 

فصلی بردسیر طغیان کردند 
وفایی افزود: با تدابیر صورت گرفته ی قبلی در 
جلسات ستاد بحران شهرستان و هشدارهای 
انجام شده همچنین همکاری ویژه ی مردم  علی 
رغم بارشهای شدید بویژه در ارتفاعات شهرستان 
خوشبختانه مشکل خاصی تاکنون در جاده های 
مواصالتی  پیش نیامده اما خساراتی در حوزه 
کشاورزی ، دامداری ، قنوات ، بندهای ابخیز 
داری و بعضا منازل مسکونی در برخی از مناطق و 
روستاهای شهرستان بروز یافته که در حال حاضر 
کارشناسان مربوطه مشغول براورد این خسارات 

هستند.
وی افزود در بخش های الله زار، نگار،گلزار و 
مرکزی بارندگیها مشکالتی را برای برخی از مردم 
بوجود اورده که نهادهای امدادی و مسئولین 

محلی پیگیر رفع مسائل هستند. 
وی در ادامه گفت:با توجه به تداوم بارشها از 
همه ی مردم خواست ضمن رعایت هشدارها 
از حضور در مناطق گردشگری و بستر رودخانه 
ها خودداری نمایند تا از بروز حوادث احتمالی 

پیشگیری گردد.

حمزه وفایی فرماندار  بردسیر 

اخبار 

حجت االسالم والمسلمين حاج علی اکبر کرمانی در 
خطبه های نماز جمعه اين هفته نمازگزاران را به رعايت 
تقوای الهی و انجام واجبات و ترک محرمات توصيه و 
سفارش نمود. و در آستانه ماه حلول عزای اهل بيت عليهم 
السالم، شهادت سيد الشهداء را تسليت عرض نمود و بيان 
داشت : هفته اول ماه محرم به عنوان هفته امر به معروف 
و نهی از منکر نامگذاری شده است و جايگاه اين فريضتين 
امر به معروف و نهی از منکر در اسالم و تاثير گذاری که 
در جامعه اسالمی و بشری دارد در روايات فراوانی آمده 
است. آيه 104 سوره آل عمران آمده است  »و بايد از شما 
مسلمانان برخی خلق را به خير و صالح دعوت کنند و 
مردم را به نيکوکاری امر و از بدکاری نهی کنند و اينان که 
به حقيقت واسطه هدايت خلق هستند در دو عالم در کمال 
پيروز بختی و رستگاری خواهند بود.« و خداوند در آيه 110 
سوره آل عمران می گويد : »شما نيکوترين امتی هستيد 
که بر آن قيام کرديد که مردم را به نيکوکاری وادار کنند و 
از بدکاری باز دارند و ايمان به خدا آورند و اگر اهل کتاب 
همه ايمان می آوردند بر آنان در عالم چيزی بهتر از آن نبود 
ليکن برخی از آنها با ايمان و بيشتر فاسق و بدهکارند.« لذا 
خداوند يکی از عوامل رستگاری را امر به معروف و نهی 
از منکر می داند و نبايد نسبت به آن بی تفاوت باشيم اما 
حماسه حسينی و قيام سيد الشهداء در بحث امر به معروف 
و نهی از منکر محور است و خيلی از جاها سيد الشهداء اين 
دو را محور قرار داده و سفارش نموده و در اواخر عمر معاويه 
نامه ای به معاويه می نويسد و می گويد تو قاتل حجر بن 
علی نيستی و تو مطيع خداوند نيستی و کسانی که بيعت 
ها را زشت می شمارند چرا آنها را کشتی و جرم آنها چه 
بود جرمشان اين بود که امر به معروف و نهی از منکر می 

کردند و بندگان خاص خدا بودند.
و در جای ديگر هنگام خروج از مدينه به مکه سيد الشهداء 
بر سر قبر نبی مکرم اسالم می گويد خدايا اين قبر پيغمبر 
تو است و من پسر دختر پيامبر هستم و اينکه چه به سر 
من می آيد خودت می دانی و خدايا خودت می دانی که 
معروف را دوست دارم و از منکر بدم می آيد و هنگام 
خروج از مکه می فرمود :مرا اصالح کنيد ارزش ها از بين 
رفته امر به معروف و نهی از منکر سيره جدم رسول خدا 
است لذا قيام سيد الشهداء به اين دو محور امر به معروف 
و نهی از منکر عجين شده است و دين جدش را با اين دو 

محور حفظ نمود.
خطيب جمعه در ادامه افزود: وظيفه من و شماست که 
نسبت به خانواده و بستگان و رقيبان بی تفاوت نباشيم 
و نکته ای در قالب امر به معروف و نهی از منکر نسبت 
به آنها داشته باشيم و تاثير امر به معروف و نهی از منکر را 
بدانيم چرا که کامل ترين و شيرين ترين و کارساز ترين 
شيوه های اجتماعی شيوه تعامل اجتماعی است امر به 
معروف و نهی از منکر فضولی کردن در کار ديگران نيست 
بلکه همکاری کردن است و يک قضاوت عمومی است و 
کمک کردن به مردم است و بدترين حالت اين است که 
خوبيها، بد و بدها خوب شوند و کمک کنيم که در جامعه 

اسالمی گناه، گناه بماند و تبديل به خوبی نشود.
حجت االسالم کرمانی به موضوع ديدار ائمه جمعه سراسر 
کشور با مقام معظم رهبری گفت: مقام معظم رهبری دو 
نکته راجع به امر به معروف و نهی از منکر دارند اينکه تکرار 
شود دوم اينکه همگانی شود اگر به جايی اينکه به يک نفر 
تذکر بدهيم به بيست نفر تذکر دهيم جامعه اصالح می 
شود و اصالح جامعه امر به معروف و نهی از منکر است 
و فرمود منکر فقط بی حجابی نيست بلکه يکی از آنها 
بی حجابی است از منکرات خالفهای سياسی، اقتصادی، 
اخالقی و خالف در کسب و کار و خالف در کار اداری و 

خالف فرهنگی داريم.
مهمترين حوزه امر به معروف و نهی از منکر حوزه 
مسئوالن است اگر درخواستی داريد از مسئوالن بخواهيد 
و اگر مسئولی خالفی انجام داد تذکر دهيد و باالترين 
منکرات سست کردن نيروی نظام است و کاری نکنيد که 
مردم نسبت به اين نظام نااميد و بدبين شوند و مصادقش 
اين است که همه سوار کشتی هستيم و اگر نظارت 
عمومی نباشد و اگر به دادش نرسيم و اين آسيب های 
اجتماعی که می آيد تذکر ندهيم همه دسته جمعی غرق 
خواهيم شد. و به برکت سيد الشهداء و محوريتی که در 
حماسه امر به معروف و نهی از منکر دارند در نظام اسالمی 
احيا شود و به برکت آن شاهد حفظ ارزش ها و نابودی ضد 
ارزش ها و اخالق اسالمی در جامعه امر به معروف و نهی 

از منکر حاکم شود.

مهمترین حوزه امر به معروف و 
نهی از منکر حوزه مسئوالن است

امام جمعه ی بردسیر : 

خطبه های نماز جمعه

ــان در  ــا در کرم ــاز کرون ــت و ت تاخ
از  عادی انگاری ها/نیمــی  ســایه 
شــهرهای اســتان در وضعیــت قرمز
بنابــر اعــالم وزارت بهداشــت و طبق 
ــه روزرســانی ها وضعیــت  ــن ب آخری
جدیــد رنــگ بنــدی شــهرهای 
کشــور )هشــتم مردادماه(، همچنان 
ــان  ــتان کرم ــی از اس ــش از نیم بی
قرمــز پــوش اســت امــا تعــداد 
نارنجــی  شــهرهای در وضعیــت 
ــگ زرد  ــا رن ــهرهای ب ــش و ش افزای

ــت. ــه اس ــش یافت کاه
براســاس  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــانی های نقشــه  ــه روزرس ــن ب آخری
ــوی  ــده از س ــر ش ــی منتش کرونای
ــهرهای  ــداد ش ــت، تع وزارت بهداش

ــا وضعیــت قرمــز اســتان کرمــان  ب
تعــداد  و  مــورد   ۱۳ همچنــان 
شــهرهای بــا وضعیــت نارنجــی 
از ۴ بــه ۶ شــهر افزایــش یافتــه 
اســت. همچنیــن تعــداد شــهرهای 
بــا وضعیــت زرد از ۶ بــه ۴ کاهــش 
پیــدا کــرده اســت و متاســفانه دیگر 
هیــچ شــهری در اســتان کرمــان در 
وضعیــت آبــی کرونایی قــرار نــدارد.
ــه  ــزارش در هفت ــن گ ــاس ای براس
گذشــته شهرســتان هــای جیرفــت، 
منوجــان، کوهبنان، زرنــد، عنبرآباد، 
کرمــان، قلعــه گنــج، بردســیر، 
ــم  ــت، ســیرجان، شــهربابک و ب باف
ــرار  ــی ق ــز کرونای ــت قرم در وضعی
داشــتند امــا براســاس نقشــه جدید 

کرونایــی کشــور )هشــتم مردادمــاه( 
ــه  ــاد، قلع ــای عنبرآب ــتان ه شهرس
ــود را  ــگ خ ــر رن ــم و راب ــج و ب گن
بــا شهرســتان هــای ارزوئیــه، راور و 
رودبــار جنــوب )در هفتــه قبــل این 
شهرســتان هــا در وضعیــت نارنجی 
بودنــد( عــوض کردنــد ضمــن آنکــه 
نرماشــیر زردی رنــگ خــود را قرمــز 

ــرده اســت. ک
ــر  ــان ب ــوج همچن ــتان کهن شهرس
نارنجــی بــودن خــود پافشــاری دارد 
ــود را  ــگ زرد خ ــنجان رن ــا رفس ام
بــه نارنجــی داده اســت ضمــن آنکه 
ــرج،  ــاب، فه ــای فاری ــتان ه شهرس
ریــگان و انــار همچنــان بــه زرد 

ــودن خــود راضــی هســتند. ب

متاســفانه در هفتــه گذشــته ۲۷ 
نفــر از هــم اســتانی هایمــان جــان 
خــود را در اثــر ابتــال بــه کوویــد ۱۹ 
از دســت دادنــد و آمــار فوتــی هــای 
اســتان از ابتــدای شــیوع تــا کنــون 
را بــه 5 هــزار و ۷۰۴ نفــر رســاندند 
ضمــن آنکــه در هفــت روز گذشــته 
۷5۸ نفــر در بیمارســتان هــای 
اســتان کرمــان بــه دلیــل ابتــال بــه 

ــا بســتری شــدند. کرون
بــه گــزارش ایســنا، طبــق آخریــن 
ــه روزرســانی ها، تعــداد شــهرهای  ب
ــه ۱۲۰  ــز از 5۷ ب ــت قرم ــا وضعی ب
ــداد  ــن تع ــت. همچنی ــش یاف افزای
شــهرهای بــا وضعیت نارنجــی از ۸۶ 

بــه ۱۱۲ شــهر افزایــش یافــت.

تاخت و تاز کرونا در کرمان در سایه عادی انگاری ها/
نیمی از شهرهای استان در وضعیت قرمز

بنــا بــه گفتــه مدیرعامل آب منطقــه ای 
اســتان کرمــان در پــی بارندگــی هــای 
ــب  ــون مترمکع ــدود ۴ میلی ــر، ح اخی
آب وارد ســد جیرفــت و حــدود ۱۰۰ 
میلیــون مترمکعــب آب به ســد تنگوئیه 

ســیرجان وارد شــده اســت.
به گــزارش ایســنا، ســلیمانی مدیرعامل 
ــتان  ــمال اس ــرق ش ــع ب ــرکت توزی ش
کرمــان امــروز هشــتم مردادمــاه در 
ــان  ــتان کرم ــتاد بحــران اس جلســه س
ــارش  ــروع ب ــدای ش ــرد: از ابت ــوان ک عن
ــر  ــت تاثی ــتا تح ــرق ۱5۸ روس ــا ب ه
قــرار گرفتــه کــه هنــوز ۲۲ روســتا بــی 
ــی  ــترین مناطق ــتند و بیش ــرق هس ب
ــه  ــق ب ــد متعل ــرق دارن ــی ب ــه قطع ک

ــت. ــد اس ــپس زرن ــنجان و س رفس
ــه  ــرآورد اولی ــه وی، براســاس ب ــه گفت ب
بیــش از ۱۰ میلیــارد تومــان بــه بخــش 
برق شــمال اســتان خســارت وارد شــده 

اســت.
مهــدوی  محمدمهــدی  همچنیــن 
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق جنوب 
ــن جلســه گفــت: در  ــز در ای اســتان نی
ــرق هیــچ روســتایی در  حــال حاضــر ب
ــن شــرکت  مناطــق تحــت پوشــش ای

قطــع نیســت.
رئیــس  خیراندیــش  اعــالم  طبــق 
ســازمان جهادکشــاورزی شــمال اســتان 
ــتان  ــزار و ۷۰۰ دام در اس ــان، 5 ه کرم
تلف شــده کــه 5 هــزار مــورد آن متعلق 
ــه  ــه شهرســتان شــهربابک اســت و ب ب
ــار باغــات  حــدود ۲۲ هــزار و ۷۰۰ هکت
و اراضــی کشــاورزی خســارت وارد شــده 

اســت.
وی بیــان کــرد: بــه ۸۶۰ قنــات شــمال 
اســتان خســارات بیــن 5۰ تــا ۱۰۰ 

ــت. ــده اس ــدی وارد ش درص
ــل  ــیدی مدیرعام ــی رش ــن عل همچنی
آب منطقــه ای اســتان کرمــان نیــز در 
ایــن جلســه تاکیــد کــرد: ســیل اخیــر 
بســیار خــاص و بــا دوره بازگشــت خیلی 
طوالنــی بــوده اســت و در برخــی مناطق 
مثــل رفســنجان دوره بازگشــت آن 
حــدود ۱۰۰ ســال و در برخــی مناطــق 

ــه 5۰۰ ســال مــی رســد. ب
او بــا ابــراز تاســف از اینکــه آب ســیالب 
ــان  ــر وارد ســدها نشــده اســت، بی اخی
ــب  ــون مترمکع ــدود ۴ میلی ــرد: ح ک
آب وارد ســد جیرفــت و حــدود ۱۰۰ 
میلیــون مترمکعــب آب به ســد تنگوئیه 

ــده اســت. ــیرجان وارد ش س
بــه گفتــه رشــیدی، برخــی از رودخانــه 
هــا کــه از نظــر مــردم متروکه بودنــد، در 
چنــد روز اخیر آب در بســتر آنهــا جاری 

. شد
وی بــا اشــاره بــه نهضــت الیروبــی 
ــال  ــرد: س ــان ک ــان بی ــتان کرم در اس
ــی  ــرای الیروب ــی ب ۱۳۹۹ اقدامــات خوب
رودخانــه هــا انجــام شــد کــه ایــن مهــم 
بــه ســیالب اخیــر بســیار کمک کــرد و 
رودخانــه هــای الیروبی شــده خطرســاز 

نبودنــد.

بارندگــی بــه آثــار تاریخی اســتان 
کرمان خســارت جــدی وارد نکرده 

است
اداره کل  میراث فرهنگــی  معــاون 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
صنایع دســتی اســتان کرمــان بــا اشــاره 
بــه بارندگی هــای روزهــای اخیــر در 
برخــی از شهرســتان های اســتان گفــت: 
ایــن بارندگی هــا تــا ایــن لحظــه بــه آثار 
تاریخــی شهرســتان ها خســارت جــدی 
وارد نکــرده و موجــب تخریــب آنهــا 

ــت. ــده اس نش
مجتبــی شــفیعی روز هشــتم مردادمــاه 
ــت  ــه ماهی ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک اظه
آســیب پذیر بــودن ابنیــه تاریخــی، 
آســیب های مختصــر و جزئــی در برخی 
ــتان  ــاخص اس ــی ش ــای تاریخ از بناه

ــت. ــده اس ــزارش ش ــان گ کرم
وی افــزود: پایــش و بازدیــد آثــار تاریخی 
ــار ملــی در  ثبــت شــده در فهرســت آث
تمــام شــهرهای اســتان کرمــان انجــام 
شــده و گــزارش تکمیلــی در خصــوص 
تاریخــی موجــود در  ابنیــه  آثــار و 
روســتاهایی کــه مســیر دسترســی بــه 
آنهــا مســدود شــده، در روزهــای آینــده 

اعــالم می شــود.
شــفیعی در توصیــه ای بــه مالــکان 
بناهــای تاریخــی خاطرنشــان کــرد: 
ــاکنان  ــی و س ــای تاریخ ــکان بناه مال
بافــت تاریخــی رســیدگی و هوشــیاری 
ــای  ــت از بناه ــوص حفاظ الزم در خص

ــند. ــته باش ــی را داش تاریخ
ــی  ــتا در پ ــه ۳۴ روس ــی و تخلی ۳ فوت

ــان ــتان کرم ــیل در اس ــوع س وق
در پــی وقــوع بارندگــی شــدید و جــاری 
شــدن ســیل در نقــاط مختلــف اســتان 
کرمان متاســفانه تاکنون ســه نفــر جان 

خــود را از دســت داده انــد.

ــت  ــرکل مدیری ــعیدی مدی ــد س مجی
بحــران اســتانداری کرمــان روز هشــتم 
مردادماه در جلســه ســتاد بحران اســتان 
ــه  ــردم را وظیف ــال م ــان و م ــظ ج حف
ــوان  ــا دانســت و عن ــی دســتگاه ه اصل
کــرد: علــی رغــم تالش هــای گســترده 
متاســفانه هشــدارها مــورد توجــه قــرار 
ــران و  ــه مدی ــد دارم ک ــه و تاکی نگرفت
ــد. ــاران هشــدارها را جــدی بگیرن دهی

او در ادامــه بــه تشــریح میزان خســاراتی 
کــه از ابتــدای ورود ســامانه مونســونی به 
اســتان تاکنــون وارد شــده پرداخــت و از 
تخریب ۳۶۰ راه روســتایی خبــر داد و در 
ادامــه مــی گویــد: در اســتان کرمــان ۳۴ 
روســتا را تخلیــه کردیــم و ۱۷۰۰ واحــد 
مســکونی در ۴۷ روســتا دچار آبگرفتگی 

شدند.
ــت بحــران  ــرکل مدیری ــه مدی ــه گفت ب
ــرق  ــبکه ب ــان، 5۰ ش ــتانداری کرم اس
روســتایی، ۱۲۴ شــبکه آب و ۳۳ شــبکه 
مخابراتــی در ســطح اســتان بــه دلیــل 
ســیالب قطع شــد ضمــن آنکــه دو کوه 

نیــز ریــزش کــرده اســت.
ــی  ــریانی اصل ــرد: ۱۶ راه ش ــار ک او اظه
ــده  ــع ش ــریانی قط ــی ش و ۴۴ راه فرع

ــت. اس
ــل  ــالح مدیرعام ــا ف ــه رض ــق گفت طب
جمعیــت هــالل احمــر اســتان کرمــان 
ــیل  ــتان س ــتان اس ــز در ۱۹ شهرس نی
هــای خطرآفریــن اتفــاق افتــاده و 5۰۰ 
امدادگــر مناطــق تحــت تاثیــر ســامانه 
بارشــی مونســون را مــورد ارزیابــی قــرار 

ــد. داده ان
ــر  ــن خب ــه مفقودی ــدن هم او از پیداش
ــه  ــون 5۰۰ خان ــرد: تاکن ــار ک داد و اظه
روســتایی تخلیــه آب کــرده ایــم و ۲۰۰ 
ــر  ــه ۴۰۰۰ نف ــازی و ب ــودرو را رهاس خ

امدادرســانی شــد.
ــل آب و  ــان مدیرعام ــن عبدی همچنی
فاضــالب اســتان کرمــان در این جلســه 
ــا  ــا ت ــارش ه ــدای ب ــد: از ابت ــی گوی م
کنــون آب ۱۲۲ روســتا قطــع شــد کــه 
ــتا  ــوز آب ۴۶ روس ــه هن ــن لحظ ــا ای ت

وصــل نشــده اســت.
بــه گفتــه وی، ســیالب آب ســه شــهر 
را قطــع کــرد کــه در حــال حاضــر آب 
شــهرهای پاریــز و رمشــک وصــل شــده 
امــا آب رفســنجان هنــوز متصل نشــده 
ــتان  ــد شهرس ــه ۴۰ درص ــانی ب و آبرس
ــی  ــام م ــر انج ــط تانک ــنجان توس رفس

شــود.
او بــا اشــاره بــه مشــکالتی کــه ســیالب 
هــا بــرای اســتان هــای یــزد و اصفهــان 
ایجــاد کــرده در ادامــه گفــت: 5 تانکــر 
ــه مــردم  ــرای یــزد جهــت آبرســانی ب ب

ایــن اســتان ارســال شــده اســت.
محمــد صابــری رئیــس اورژانــس کرمان 
ــدای  ــت: از ابت ــن جلســه گف ــز در ای نی
ورود ســامانه مونســون تاکنــون دو نفــر 
در شــهر کرمــان و چهــار نفــر در زرنــد 
مصدوم داشــتیم و کوهبنان، رفســنجان 
و راور هــر کــدام یــک مصــدوم داشــتند.
او بــا بیــان اینکــه روز گذشــته یــک نفــر 
ــار  ــرد، اظه ــوت ک ــان ف ــتان کرم در اس
ــر در رفســنجان  ــرد: متاســفانه دو نف ک

نیــز فــوت شــدند.

از خسارت ۱۰ میلیاردی سیل به زیرساخت های برق شمال استان
 تا ورود ۴ میلیون مترمکعب آب به سد جیرفت

و حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب به سد تنگوئیه سیرجان خسارات در حوزه کشاورزی 
، دامداری ، قنوات و...  

دربارندگیهای اخیر

فرمانده انتظامی بردسیر: 

کشف ۲۷ فقره 
سرقت در بردسیر

فرمانــده انتظامــی بردســیر نیــز از دســتگیری ســه 
ــن  ــرقت در ای ــواع س ــره ان ــف ۲۷ فق ــارق و کش س
ــادان  ــاماندهی معت ــر س ــر داد و ب ــتان خب شهرس
متجاهــر توســط دســتگاه هــای متولــی تاکیــد کرد.

ســرهنگ منصــور رمضــان نــژاد گفــت: بــه دنبــال 
وقــوع چندیــن فقــره ســرقت ســاختمان هــای در 
حــال ســاخت و آهــن آالت و جــک ســاختمانی در 
ــژه در  ــورت وی ــه ص ــوع ب ــتان، موض ــطح شهرس س
دســتور کار مامــوران دایــره مبــارزه بــا ســرقت پلیس 

آگاهــی قــرار گرفــت.
وی افــزود: مامــوران پــس از انجــام اقدامات تخصصی 
و اســتفاده از شــگردهای پلیســی، بــه ســرنخ هایــی 
از ســارقان رســیدند و موفــق شــدند ســه ســارق را 
شناســایی و طی یک عملیــات غافلگیرانه، آنهــا را در 
یــک کارگاه متروکــه بلــوک زنــی در اطراف بردســیر 

ــتگیر کنند. دس
ســرهنگ رمضــان نــژاد بیــان داشــت: متهمــان کــه 
میانســال و دارای اعتیــاد بــه مــواد مخدر هســتند، در 
تحقیقــات مقدماتــی پلیــس بــه ۲۷ فقره ســرقت از 
اماکــن خصوصی )ســاختمان هــای درحال ســاخت، 
کارگاههــا و...( در ســطح شهرســتان بردســیر اعتراف 

کرده انــد.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان بردســیر بــا اشــاره بــه 
اینکــه درصــد قابــل توجهــی از ســرقت هــا توســط 
ــر  ــر ب ــار دیگ ــد، ب ــی ده ــر رخ م ــادان متجاه معت
ضــرورت ســاماندهی  و بازپــروری معتــادان متجاهــر 
توســط دســتگاه های متولی بر اســاس دســتورالعمل 

پیشــگیری از ســرقت تاکیــد کــرد

موافقت سازمان برنامه و بودجه با پرداخت تسهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی
ــا  ــا از روابــط عمومــی بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی، دولــت ب ــه گــزارش ایرن ب
وجــود مشــکالت عدیــده اقتصــادی و در شــرایطی کــه بــار مالی ســنگین پرداخت 
یارانه هــای نقــدی را بــه دوش می کشــد، بــا هــدف رونــق بخشــیدن بــه ســاخت 
و ســاز مســکن مقــاوم در روســتاها در برابــر حــوادث طبیعــی ماننــد ســیل و زلزله، 
نوســازی بافــت فرســوده روســتایی و ارتقــای ســطح کیفــی زندگــی روســتاییان 
تصمیــم گرفت ســقف تســهیالت ســاخت مســکن در مناطــق روســتایی را از ۱۰۰ 

میلیــون تومــان بــه ۲۰۰ میلیــون تومــان افزایــش دهــد.
آیــت اهلل »ســید ابراهیــم رئیســی« رئیــس جمهــور در نامــه ای بــه رئیــس ســازمان 
برنامــه بودجــه خواســتار مســاعدت ایــن ســازمان بــا پیشــنهاد افزایــش ســقف وام 
مســکن روســتایی شــد و ســازمان برنامــه و بودجــه نیــز در اجابــت دســتور رئیــس 

جمهــور، بــا وجــود برنامــه جــدی دولــت بــرای جلوگیــری از هرگونــه فشــار بودجه ای 
تــورم زا موافقــت کــرد کــه ســقف تســهیالت مســکن روســتایی افزایــش یابــد.

بــر اســاس ایــن گــزارش از روز شــنبه )هشــتم مــرداد( بــا ابالغ رســمی بانــک مرکزی 
بــه همــه بانک هــای عامل، ســقف مبلــغ وام نوســازی و به ســازی واحدهای مســکونی 
روســتایی از ۱۲۰ میلیــون تومــان بــه ۲۰۰ میلیــون تومــان افزایــش خواهــد یافــت و 

فرآینــد دریافــت وام جدیــد در سراســر کشــور بــرای متقاضیــان آغاز می شــود.
»اکبــر نیکــزاد« رئیــس بنیــاد مســکن انقالب اســالمی بــا ابراز خرســندی از تســهیل 
ایجــاد شــده در طرح هــای توســعه روســتایی، بــه نمایندگــی از جامعــه روســتائیان 
کشــور از زحمــات دولــت مردمــی دکتــر رئیســی و مســاعدت های ســازمان برنامــه و 

بودجــه در ابــالغ ایــن قانــون تشــکر کــرد.
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سوره نور، آیه ۳۵
ادامه مطلب از شماره قبل...چرا که همه اینها طبق 
تحقیقات علمی به گیاهان وحیواناتی باز می گردند که 
حرارت را از خورشید گرفته ودر خود ذخیره کرده اند. 
۷- نور آفتاب نابود کننده انواع میکربها وموجودات 
موذی می باشد واگر تابش واشعه ی این نور پر برکت 
نبود. کره ی زمین به یک بیمارستان بزرگ تبدیل می 
شد که همه ساکنانش با مرگ دست به گریبان بودند. 
وخالصه هر چه در این پدیده ی عجیب عالم خلقت 
یعنی )نور( بیشتر می نگریم ودقیق تر می شویم، آثار 
گرانبها وبرکات عظیم آن آشکارتر می شود. حال با در 
نظر گرفتن این مقدمات. اگر بخواهیم برای ذات پاک 
خداوند. تشبیه وتمثیلی از موجودات حسی این جهان 
انتخاب کنیم. آیا جز از واژه ی نور می توان استفاده کرد 
همان خدایی که پدید آورنده تمام جهان هستی است. 
روشنی بخش عالم آفرینش است. همه موجودات زنده 
به برکت فرمان او زنده اند. وهمه مخلوقات بر سر خوان 
نعمت او هستند که اگر لحظه ای چشم لطف خود را 
از آنها باز گیرد همگی در ظلمت فنا ونیستی فرو می 
روند. وجالب اینکه هر موجودی به هر نسبت که با او در 
ارتباط است به همان اندازه نورانیت وروشنایی کسب 
می کند. قرآن نور است چون کالم اوست. شریعت 
اسالم نور است چون آیین اوست. رسوالن نورند چون 
فرستادگان اویند. ائمه معصومین نورند چون حافظان 
شریعت وآیین پیامبرانند. وایمان نور است چون رمز 
پیوند با اوست. وعلم نور است چون سبب آشنایی با 
اوست. بر این اساس: )اهلل نور السموات واالرض(. وقرآن 
مجید بعد از بیان حقیقت فوق با ذکر یک مثال زیبا 
ودقیق چگونگی نور الهی را مشخص می کند که قابل 

دقت وعنایت می باشد.
واژه ها مشکاة در اصل به معنای روزنه ومحل کوچکی 
است که در دیوار ایجاد می کردند وچراغهای معمول 
قدیم را برای محفوظ ماندن از مزاحمت با دو طوفان 
در آن می نهادند. زجاجه: یعنی شیشه ودر اصل به 
سنگهای شفاف می گویند واز آنجا که شیشه نیز از 
مواد سنگی ساخته می شود وشفاف است به آن زجاجه 
گفته شده. ودر این آیه زجاجه به معنای حبابی است 
که روی چراغ می گذاشته تا هم شعله را محافظت کند 
وهم گردش هوا را از طرف پایین به باال تنظیم کرده. 
بر نور وروشنایی شعله بیفزاید. مصباح: به معنای خود 
چراغ است که معموال با فتیله ویک ماده ی روغنی 
قابل اشتعال افروخته می شده است. جمله )یوقد من 
شجرة مبارکة زیتونه ال شرقیة وال غربیة( اشاره به ماده 
ی انرژی زای فوق العاده مستعد برای این چراغ است. 
زیرا که روغن زیتون که از درخت پر بار وپر برکتی 
گرفته می شود یکی از بهترین روغنها برای اشتعال 
است. آنهم درختی که تمام جوانب آن به طور مساوی 
در معرض تابش نور آفتاب باشد. نه در جانب شرق باغ 
وکنار دیواری قرار گرفته باشد ونه در جانب غرب که 
تنها یک سمت آن آفتاب ببیند. ودر نتیجه میوه ی آن 
نیمی رسیده، ونیمی نارس وروغن آن ناصاف گردد. وبا 
این توضیح به این نتیجه می رسیم که برای استفاده 
از نور کامل چنین چراغی با درخشش وتابش بیشتر 
نیاز به چهار عامل می باشد. ۱- چراغدانی که آن را از 
هر سو محافظت کند بی آنکه از نورش بکاهد، بلکه 
نور آن را متمرکز سازد. ۲- حبابی که گردش هوا را 
بر گرد شعله تنظیم کند. اما آنقدر شفاف باشد که به 
هیچ وجه مانع تابش نور نگردد. ۳- چراغی که مرکز 
پیدایش نور بر فتیله ی آن است. ۴- وماده ی انژری 
زای صاف وخالص وزاللی که آن قدر آماده ی اشتعال 
باشد که گویی بدون تماس با شعله ی آتش می خواهد 

شعله ور گردد.
از جابر بن عبداهلل انصاری روایت است که می گوید: به 
مسجد کوفه داخل شدم، دیدم حضرت امیرالمومنین 
نویسد. ومی  انگشت چیزی می  با  السالم(  )علیه 
خندد: عرضه داشتم، یا امیرالمومنین. چه چیز موجب 
خنده ی شما شده است؟ فرمود: در شگفتم از کسی 
که این آیه را می خواند. ولی بطور شایسته وبایسته 
به معنای آن معرفت ندارد. عرض کردم: کدام آیه یا 
امیرالمومنین؟ فرمود: آیه: اهلل نور السموات واالرض 

مثل نوره کمشکاة.
مشکات: حضرت محمد )صلی اهلل علیه وآله وسلّم( 
است. )فیها مصباح( مصباح من هستم. )فی زجاجة( 
زجاجه حسن وحسین می باشند. کانها کوکب دری. 
واو علی بن الحسین است. یوقد من شجرة مبارکة. 
محمد بن علی است. زیتونة. جعفر بن محمد است. 
ال شرقیة: موسی بن جعفر. وال غربیة علی بن موسی 
الرضا است. یکاد زیتها یضی. محمد بن علی است. ولو 
لم تمسسه نار. علی بن محمد است. نور علی نور. حسن 
بن علی است. یهدی اهلل لنوره من یشاء: قائم مهدی 
است که درود بر آنان باد. ویضرب اهلل االمثال للناس: 

واهلل بکل شیء علیم.

او خواهد آمد

ادامه آیه 16 سوره نساء :
5- آیا برای گناه کاران راه بازگشت و 

جبران وجود دارد؟
آیه اشاره به مسأله توبه و بخشش از این 
گونه گناهکاران کرده و می فرماید : »اگر 
آنها به راستی توبه کنند و خود را اصالح 
از  نمایند و به جبران گذشته بپردازند، 
مجازات آنها صرف نظر کنید. زیرا خداوند 

توبه پذیر و مهربان است.«
این دستور در حقیقت راه بازگشت را به 
روی این گونه خطاکاران گشوده است که 
در صورت توبه و اصالح، جامعه اسالمی 
آنها را با آغوش باز می پذیرد و به صورت 
نخواهند  اجتماع  شده  طرد  عنصر  یک 

بود.
6- توبه در چه صورتی صحیح است؟

ولی البته )همانطور که در کتب فقهی 
آمده( توبه در صورتی صحیح است که 
قبل از ثبوت جرم در دادگاه اسالمی و 
اقامه شهود، و صدور حکم دادگاه اسالم، 
انجام شده باشد، در غیر این صورت، توبه 
ای که بعد از صدور حکم باشد هیچ گونه 

تاثیری نخواهد داشت.
از این حکم ضمناً استفاده می شود که 
هرگز نباید افرادی را که توبه کرده اند در 
برابر گناهان سابق مورد مالمت قرار داد. 
جایی که حکم مجازات و حد شرعی، با 
توبه ساقط بشود، به طریق اولی باید مردم 
از گذشته آنها چشم بپوشند. همچنین 
جاری  آنها  درباره  حد  این  که  کسانی 
می شود و بعد از آن توبه می کنند باید 

مشمول گذشت مسلمانان بوده باشند.
7-چرا اسام قوانین جزائی و کیفری 
سخت و طاقت فرسایی مقرر نموده 
است و چرا در اسام تعادلی در میان 

جرم و کیفر وجود ندارد؟
چرا اسالم قوانین جزایی و کیفری سخت 
و طاقت فرسایی مقرر نموده، مثاًل در برابر 
یک مرتبه آلوده شدن به زنای محصنه 
در آغاز مجازات حبس ابد مقرر گردید 
و سپس مجازات اعدام تعیین شده است. 
آیا بهتر نبود مجازات های مالیم تری در 
برابر اینگونه اعمال تعیین گردد تا تعادلی 
در میان  »جرم« و  »کیفر« برقرار شده 

باشد؟
ولی باید توجه داشت که قوانین کیفری 
شدید  و  سخت  ظاهرا  گرچه  اسالم 
اثبات جرم  راه  مقابل،  در  ولی  هستند، 
برای  و  نیست  آسانی  این  به  اسالم  در 
آن شرایطی تعیین شده که غالباً تا گناه 
علنی نشود آن شرایط حاصل نمی گردد.

مثاًل افزایش تعداد شهود به چهار نفر که 
در آیه فوق به آن اشاره شده، به قدری 
سنگین است که فقط افراد بی باک و بی 
پروا ممکن است مجرم شناخته شوند. 
باید  اشخاص  چنین  این  است  بدیهی 
عبرت  تا  شوند  گرفتار  مجازات  اشد  به 
دیگران گردند و محیط از آلودگی گناه 
پاک گردد. همچنین برای شهادت شهود 
شرایطی تعیین شده _ از قبیل رؤیت و 
و  شهادت  در  هماهنگي  و  قناعت  عدم 
مانند آن _ که اثبات جرم را سخت تر 

می کند.
نتیجه این که روش اسالم در  »تعیین 
روشی  جرم«  اثبات  »راه  و   مجازات« 
است که حداکثر تاثیر را در نجات جامعه 
از آلودگی به گناه دارد. در حالی که افراد 
مشمول این مجازات ها عماًل زیاد نیستند 
و به همین جهت ما از این روش به عنوان 

روش  »سهل و ممتنع« تعبیر کردیم.

بسوی نور
تفسیر سوره نساء  - قسمت  433 

بــه اعتقــاد نایــب رئیــس کمیســیون 
فعالیت هــای  مجلــس،  اقتصــادی 
ــد در  پژوهشــی جهــاد دانشــگاهی بای
ــود و  ــر ش ــترده ت ــور گس ــطح کش س
جهاددانشــگاهی پل ارتباطی دانشــگاه 
و صنعــت شــود و از طریق نیازســنجی 
صنایــع کشــور و برطــرف کــردن آنهــا، 
وابســتگی صنایــع کشــور بــه خــارج را 

قطــع کنــد.
گفت وگــو  در  حســن پور  شــهباز 
بــا ایســنا، بــا اشــاره بــه نزدیــک 
ــن ســالگرد  ــل و دومی ــه چه شــدن ب

تاســیس جهاددانشــگاهی می گویــد: 
جهــاد دانشــگاهی یکــی از رویش هــای 
ــگام در  ــاد پیش ــوان نه ــالب و به عن انق
حــوزه علمــی پژوهشــی، تحقیقاتــی و 
همچنیــن صنعتی خدمــات مانــدگار و 
قابــل تقدیــری را در حوزه هــای مختلف 
انجــام داده  کــه در راســتای خدمــت بــه 

ــوده اســت.  ــه ب جامع

جهاددانشــگاهی  او،  اعتقــاد  بــه 
در  توجهــی  قابــل  ظرفیت هــای 
آموزشــی،  مختلــف  حوزه هــای 
پژوهشــی، ایجــاد اشــتغال و کارآفرینــی 
دارد کــه بهره جویــی از ایــن ظرفیت هــا 
ــه  ــا توجــه ب ــد ب ــان بای در اســتان کرم
ــتان در  ــه اس ــژه ای ک ــای وی ظرفیت ه
حوزه هــای مختلــف از جملــه صنایــع، 
گردشــگری،  کشــاورزی،  معــادن، 

دامپــروری و همچنیــن ایجــاد صنایــع 
تبدیلــی بــرای محصــوالت کشــاورزی و 
باغــی نیــز دارد؛ جهــت ایجــاد اشــتغال 
و تولیــد ثروت در اســتان در دســتور کار 

ــرد.  ــرار گی ق
ــادی  ــیون اقتص ــس کمیس ــب رئی نای
مجلــس شــورای اســالمی معتقد اســت 
ــای  ــوع و گســتردگی فعالیت ه ــه تن ک
جهاددانشــگاهی باید برنامه محور باشــد 

کــه خوشــبختانه این مجموعــه اقدامات 
ــوان  ــرده و به عن ــاز ک ــمندی را آغ ارزش
ــوآور  ــان و ن ــه دانش بنی ــک مجموع ی
ــه تحقــق  ــا نســبت ب درصــدد اســت ت
فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری برای 
تحقــق شــعار ســال گام هــای اساســی و 

هدفمنــد بــردارد. 
او می افزایــد: بــه عنــوان مثــال در 
شهرســتان هــای ســیرجان و بردســیر 
کــه از نعمــات الهــی ویــژه ای برخــوردار 
هســتند، بــا توجــه بــه تنــوع گیاهــان 
دارویــی و کشــت گل محمــدی در 
ســطح وســیع می تــوان از ظرفیــت 
ــز  ــاد مراک ــا ایج ــگاهی ب ــاد دانش جه
فــرآوری و اسانس کشــی اســتفاده کرد و 
امیدواریــم بــا ایــن اتفــاق مبارک شــاهد 
تحقــق شــعار ســال و توجــه ویــژه بــه 
تولیــدات دانش بنیــان در ســطح اســتان 

نیــز باشــیم.

فعالیت های جهاددانشگاهی باید برنامه محور باشد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد::

ادامــه ســرمقاله .. گویــا امــام 
ــرن  ــالم ق ــه الس ــین علی حس
هاســت چشــم بــه راه دوختــه 
و بــه انتظــار نشســته اســت تا 
ــش را  ــج( ندای ــام مهدی)ع ام

پاســخ گویــد
و پرچــم بــر زمیــن مانــده اش را 
ــگام  ــور، هن ــرد. روز ظه ــه دوش گی ب
ــه  ــی مظلومان ــاری خواه ــه ی ــخ ب پاس
ــت و  ــالم اس ــه الس ــین علی ــام حس ام
ــده  ــخ دهن ــج( پاس ــرت مهدی)ع حض
ــم  ــا مفاهی ــاط را ب ــن ارتب ــرآن ای آن. ق
مختلفــی بیــان کــرده اســت؛ ازجملــه 
آیــه ۲۳ ســوره اســراء، از امــام حســین 
ــوم و از  ــت مظل ــا صف ــه الســالم ب علی
امــام مهدی)عــج( بــا صفــت منصــور و 
خونخــواه امــام حســین علیــه الســالم 
ــه  ــر علی ــام باق ــت. ام ــرده اس ــاد ک ی
ــود:  ــه فرم ــن آی ــیر ای ــالم در تفس الس
»منظــور آیــه، حســین بــن علــی علیه 
الســالم اســت کــه مظلوم کشــته شــد 
و مــا اولیــای دم اوییــم. چــون قائــم مــا 

ــه خونخواهــی حســین  ــد، ب ــام کن قی
ــد«. ــه الســالم برآی علی

ــا  ــم و ب ــیار مه ــای بس ــی از دعاه یک
ارزش، دعــای ندبــه اســت کــه عاشــقان 
حضــرت مهدی)عــج( هر صبــح جمعه 
دور هــم گــرد آمــده و بــا خوانــدن آن، 
بــا حضرت)عــج( تجدیدعهــد و پیمــان 
مــی کننــد. بخش عمــده و چشــمگیر 
ــرت  ــه حض ــردن ب ــاه ب ــا، پن ــن دع ای
مهدی)عــج( و تأســف از غیبــت و 
دردمنــدی، از فــراق آن بزرگــوار اســت. 
ــه  ــم ب ــا ه ــن دع ــی از ای ــش های بخ
ــج( ســاالر  ــام زمان)ع ــوار ام جــد بزرگ
شــهیدان)ع( مربــوط مــی شــود. ندبــه 
منتظــران  مهدی)عــج(،  کننــدگان 
منتقــم آل محمــد)ص( انــد تــا تقــاص 
خــون بــه ناحــق ریختــه شــده فرزنــد 
فاطمه علیهاالســالم را بگیــرد و موجب 
ــه  ــی اهلل علی شــادی رســول خــدا صل
ــای  ــه و دع ــح جمع ــود. صب ــه ش و آل
ســوزان ندبــه، در فــراق امــام زمان)عج( 
و یــاد سیدالشــهدا علیــه الســالم اســت 

و چــه بســا همیــن یــاد امــام حســین 
علیــه الســالم ، اثــری ژرف در صــدق و 

صفــای دعاکننــده بــر جــای نهــد.
ــام  ــوی ام ــه از س ــورا ک ــارت عاش زی
محمدباقــر علیــه الســالم به شــیعیان و 
شــیفتگان تعلیــم داده شــده، مضامین 
واالیــی دارد. در یکــی از قســمت هــای 
ایــن زیــارت، زیــارت خــوان، مشــارکت 
ــه  ــین علی ــام حس ــی ام در خونخواه
الســالم بــه دســت امــام زمــان )عــج( را 
طلــب مــی کنــد؛ چــرا کــه مقصــود از 
امــام منصــور، حضــرت ولــی عصر)عج( 
اســت. علــت نامگــذاری حضرت)عــج( 
بــه منصــور ایــن اســت کــه ایشــان در 
طلب خــون جدشــان یــاری می شــود. 
امــام باقــر علیــه الســالم در شــرح آیــه 
شــریفه، »و من ُقتل مظلومــا« فرمودند: 
ــد،  ــده ش ــور نامی ــج( منص »مهدی)ع
ــد  ــه محم ــد ب ــه احم ــور ک ــان ط هم
ــه  ــی ب ــه و عیس ــه و آل ــی اهلل علی صل
مســیح علیه الســالم نــام گذاری شــده 

اســت«.

امــام حســین علیــه الســالم در روایتــی 
ــرده  ــی ک ــج( را معرف ــدی )ع ــام مه ام
و مــی فرمایــد: »دوازده امــام از مــا 
هســتند؛ علــی بن ابــی طالــب اول آنان 
و آخرشــان نهمیــن فرزنــد مــن و قائــم 
بــه حــق اســت. خــدا بــه برکــت وجود 
ــی  ــاد م ــده و آب ــرده را زن ــن م وی زمی
ــر تمــام ادیــان  کنــد و دیــن حــق را ب
پیــروز مــی گردانــد، گرچــه مشــرکان 
ــج(  ــند. مهدی)ع ــته باش ــت داش کراه
مدتــی از نظرهــا غایــب مــی گــردد. در 
زمــان غیبــت، گروهــی از دیــن خــارج 
مــی شــوند، ولــی گروهــی دیگــر ثابــت 
قــدم مــی ماننــد و از ایــن راه اذیــت هــا 
ــه  ــرزنش ب ــاب س ــد. از ب ــد دی خواهن
ــده  ــر عقی ــود: اگ ــی ش ــه م ــان گفت آن
شــما صحیــح اســت، پــس امــام موعود 
شــما چــه زمانــی قیام مــی کنــد؟ ولی 
بدانیــد کــه هــر کــس در ایــام غیبــت، 
آزار و تکذیــب دشــمنان را تحمــل کند؛ 
مانند کســی اســت کــه در کنار رســول 

خــدا بــا شمشــیر جنگیــده اســت«.

عاشورا و انتظار دو بال پرواز شیعه 

جزئیات کارسازی 2 باند بزرگ برای فرار مالیاتی 20 هزار میلیارد تومانی؛ پای 500 شرکت کاغذی در میان است
جزئیــات کارســازی ۲ بانــد بــزرگ بــرای 
فــرار مالیاتــی ۲۰ هــزار میلیــارد تومانــی؛ 
پــای 5۰۰ شــرکت کاغــذی در میــان 

اســت
ــتری از  ــات و دادگس ــرا وزارت اطالع اخی
شناســایی و انهــدام باندهــای فــرار مالیاتی 
ــدازی شــرکتهای صــوری  ــق راه ان از طری
ــدودا  ــاس ح ــن اس ــر ای ــد. ب ــر داده ان خب
ــده  ــایی ش ــذی شناس ــرکت کاغ 5۰۰ ش
کــه بــرای فــرار مالیاتــی ۲۰ هــزار میلیارد 

ــد. ــازی می کردن ــی کارس تومان
بــه گــزارش خبرنگار اقتصــادی خبرگزاری 
ــس کل دادگســتری  ــرا رئی تســنیم، اخی
البــرز ضمــن تشــریح جزییــات فعالیــت 
یــک  شــبکه ثبــت شــرکت های صــوری 
منتهــی بــه فــرار مالیاتی بــه مبلــغ ۹ هزار  
میلیــارد تومــان در اســتان هــای البــرز و 

تهــران، خبــر داده اســت.
ــور   ــد مذک ــت بان ــاس فعالی ــن اس ــر ای ب
از دهــه ۸۰ شمســی آغــاز شــده و در 
ــا الکترونیکــی شــدن  ــر ب ســال های اخی
ــن  ــادی راه ای ــد زی ــا ح ــا، ت وکالتنامه ه
ــا  ــده ام ــته ش ــتفاده ها بس ــوع سوءاس ن
ــی  ــای قانون ــر گرفتاری ه ــان خط همچن
و سوءاســتفاده های مختلفــی از وکالی 
حقوقــی  موسســات  ایــن  در  جــوان 
ــا  ــد از آنه ــه نبای غیرمجــاز وجــود دارد ک

ــرد. ــت ک غفل
 متهــم اصلــی پرونــده بــا همــکاری 
ســایر اعضــای بانــد، اقــدام بــه شناســایی 
اشــخاص بــا وضعیــت اقتصــادی ضعیــف 
ــغ  ــت مبل ــا پرداخ ــپس ب ــرد و س می ک
اندکــی اقــدام بــه اخذ مــدارک شناســایی 
و هویتــی آن هــا نمــوده و با جعــل گواهی 

ــدارک  ــایر م ــینه و س ــوء پیش ــدم س ع
ــام  ــه ن ــت شــرکت ب ــه ثب ــدام ب الزم، اق
ایــن افــراد می کــرد.روش ثبــت شــرکت 
بدیــن صــورت بــوده اســت که ســرکرده 
شــبکه با مراجعــه به موسســات حقوقی 
ثبــت شــرکت ها و تبانــی بــا مدیــران آن 
ــوزان  ــوالً از کارآم ــه معم ــات، ک موسس
ــوط  ــت جهــت پیگیــری امــور مرب وکال
بــه ثبــت شــرکت ها اســتفاده می کننــد، 
وکالتنامه های ســفید امضــاء و در مواردی 
هــم وکالتنامه هــای خــام و بــدون امضــاء 
وکال را بــا هــدف تنظیــم وکالتنامــه بــه 
منظــور ثبــت شــرکت های صــوری، 
ــای  ــل قرارداده ــه تکمی ــدام ب اخــذ و اق
وکالــت بــا درج مشــخصات افــرادی کــه 
ــدارک شناســایی  ــا پرداخــت وجــه، م ب
آنهــا را قبــال اخذ نمــوده بودند بــه همراه 
ــوکل  ــوان م ــه عن ــا ب ــل امضــاء آنه جع
می کردند.ایــن وکال بــدون احــراز هویــت 
موکلیــن، صحــت امضــای آنهــا را تاییــد 
ــا تنظیــم  می کردند.ایــن بانــد ســپس ب
ــن  ــه ضم ــول ک ــای مجع ــاره نامه ه اج
ــالک  ــاورین ام ــی مش ــا برخ ــی ب تبان
تهیــه می شــده، محلــی غیرواقعــی را به 
عنــوان محــل اســتقرار و اقامتــگاه قانونی 
شــرکت معرفــی و نهایتــاً شــرکت هــای 
صــوری بــه نــام افــراد بــی اطــالع ثبــت 

مــی شــد.
ــام  ــه اته ــده ب ــم پرون ــرای ۱۲۶ مته ب
ــل،  ــت در شــبکه جع تشــکیل و عضوی
اســتفاده از اســناد مجعــول، رشــاء و 
ارتشــاء کیفرخواســت صــادر شــده کــه 
ــی  ــات حقوق ــران موسس ــر از مدی 5 نف
مربــوط بــه ثبت شــرکتها و ۹ نفــر وکیل 
دادگســتری در میــان این افراد هســتند.

متهــم اصلــی ایــن پرونــده و ســرکرده 
آن، شــخصی عــادی و از نظــر وضعیت 
ــت. وی  ــوده اس ــف ب ــادی ضعی اقتص
ــا  از ســال ۱۳۸۸ و پــس از آشــنایی ب
ــه  نحــوه ثبــت شــرکت ها، در ابتــدا ب
نــام خــود یــا بســتگان نزدیــک، چند 
شــرکت ثبــت و به فــروش می رســاند، 
ــی  ــه درآمدزای ــه ب ــا توج ــپس ب س
ایــن روش، اقــدام بــه تشــکیل بانــد و 
ــه نحــوی  ســازماندهی آن می کنــد ب
ــت،  ــال فعالی ــد س ــس از چن ــه پ ک
شــبکه ای متشــکل از ۱۲۶ نفــر متهم 
شــامل کارکنــان ادارات امــور مالیاتــی، 
مدیــران موسســات حقوقــی، وکال، 
مشــاوران امــالک و افراد عــادی جهت 
ثبــت شــرکت هــای کاغذی بــه قصد 
واگــذاری و فــروش آنهــا بــه اشــخاص 
ــی را تشــکیل مــی  حقیقــی و حقوق
ــایی  ــه شناس ــدام ب ــم اق ــد. مته ده
اشــخاص بــا وضعیــت اقتصــادی 
در  جامعــه  کم درآمــد  و  ضعیــف 
شــهرهای تهــران، کــرج، ســاوجبالغ و 
نظرآبــاد می کــرد،  پــس از شناســایی 
ایــن افــراد، بــا پرداخت مبالغــی بین ۲ 
الــی ۶ میلیــون تومــان، اقــدام بــه اخذ 
مــدارک شناســایی و هویتــی آن هــا 
نمــوده و بــا جعــل گواهــی عدم ســوء 
پیشــینه و ســایر مــدارک الزم، اقــدام 
بــه ثبــت شــرکت بــه نــام ایــن افــراد 

می کــرد.
عمومــا کارت هــای بازرگانــی بــه 
ــال  ــی و حقیقــی فع اشــخاص حقوق
در امــر تجــارت در قبــال اخــذ مبلــغ 
ــذار  ــان واگ ــون توم ــا ۱۴۰ میلی ۲۰ ت
می شــد و اشــخاص خریــداری کنندِه 

کارت هــای بازرگانــی بــا اســتفاده از ضعــف 
سیســتم هــای مالیاتــی، فعالیــت تجــاری 
خــود را بــه نــام ایــن شــرکت های صــوری 
و کاغــذی ثبــت و از ایــن طریــق اقــدام بــه 
ــن  ــای ای ــد؛ اعض ــی می کردن ــرار مالیات ف
شــبکه در مجموعــه از طریــق فــروش ۱۹۸ 
ــارد و ۱5  ــغ 5 میلی ــذی، مبل ــرکت کاغ ش
میلیــون تومــان وجــه از طریــق نامشــروع 

ــد. ــل کرده ان تحصی
شــبکه ی بــزرگ و ســازمان یافتــه ی جعــل 
ــه ی  ــایی و کلّی ــادی، شناس ــاد اقتص و فس

اعضــای آن دســتگیر شــدند
از طــرف دیگــر اخیــرا وزارت اطالعــات نیــز 
اعــالم کــرده اســت،  بانــد ۱۳۹ نفــره طــی 
ــران و  ــتان های ته ــر در اس ــال های اخی س
ــا سوءاســتفاده از مــدارک هویتــی  البــرز، ب
افراد مســتمند و معتادان بی خانمــان و از راه 
جعــل گســترده و حرفه ای اســناد شــخصی 
ــرکت های  ــت ش ــه ثب ــدام ب ــی، اق و دولت
ــدی  ــه ی بع ــد و در مرحل صــوری می کردن
نیــز با جعــل اســناد و مهرهــای مــورد نیاز، 
اقــدام بــه تأســیس ۲۶۷ شــرکت کاغــذی 
کــرده بودنــد. تبهــکاران مذکــور ســپس بــا 
سوءاســتفاده از کارت هــای بازرگانــی افــراد 
ــه  ــوری ب ــای ص ــروش فاکتوره ــر و ف دیگ
برخــی مؤدیــان، درآمدهــای نامشــروع خود 

ــد. ــان می کردن را پنه
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دو شرط برای اقامه نماز :
شرایط باطنی نماز: 

فیض بزرگوار در کتاب ارزشمند محجه البیضاء 
می فرماید : روح نماز بسته به شش حقیقت 
هیبت۴.  تفّهم۳.  قلب۲.  حضور   .۱: است 

تعظیم5. امید۶. حیا 
حضور قلب :حضور قلب حقیقتی است که از 
تمرکز در برنامه های نماز و توّجه عمیق انسان 
به حق پدید می آید . چنانچه در نماز فکر انسان 
و حاالت قلب مکلف ، میدان جوالنی جز یاد 
محبوب داشته باشد ، حضور روی نخواهد داد 
و روی جان به جانب معشوق نخواهد شد و 
نمازگزار نخواهد توانست از عالم ملکوت کسب 

نور کند.
تفّهم :تفّهم عبارت است از چشیدن معنای نماز 
و دریافت لطایف الهی آن است ، لطایفی که به 
دست آوردنش انسان را مست باده عالم معنا 
می کند و قدرت عجیبی برای معراج روح به 

وجود می آورد .
هیبت: هیبت حالت خوف و ترس از مقام 
باعظمت الهی است که مبداش معرفت حقیقی 
به حّق است ، و آن کس که از معرفت محروم 
است و به این خاطر توّجه به مقام دوست قلبش 
را تسخیر نکرده ، نمی تواند دارای هیبت باشد .
تعظیم : ممکن است انسان یا مستمعی سخن 
بگوید و فکرش متوّجه او باشد و مفاهیم کلمات 
را نیز بداند ، ولی برای او اهمّیتی قائل نباشد . 
مراد از تعظیم این است که عالوه بر حضور قلب 
و توجه به معانی لطیف باید نسبت به جناب او 

حالت تعظیم داشته باشد .
امید:چه بسا که انسان از صاحب مقامی بترسد 
، اما به عنایت و لطف او امید داشته باشد . 
نمازگزار عالوه بر تعظیم نسبت به حق و خوف 
از مقام صاحب هستی باید به موال امید داشته و 

از او متوقع لطف و کرم و رحمت باشد .
حیا:توّجه داشته باشد که ذّره ای ناچیز در 
برابر وجودی عزیز که بی نهایت است ایستاده 
، و سراپای وجودش غرق در تقصیر است و 
وجودش عین عدم و عبادتش بی مقدار ، و 
بداند که حضرت حق بر درون و برونش آگاه 
است ، و توجه به تمام این امور را تمرین کند 
تا حیا از دوست در عرش جانش حاکم گردد .

اذان: چون صدای موذن را شنیدی ، دل از 
ندای روز قیامت پر از ترس کن و آستین ظاهر 
و باطن را برای جواب دادن به ندای حق باال بزن 
و برای ورود به نماز عجله کن ، زیرا کسانی که با 
شنیدن صدای اذان از خود بیخود شده و برای 
اجرای دستور حق شتاب می کنند ، روز قیامت 
مخاطب به ندای لطف و رحمت و احسان و 
مرحمت و محّبت و عنایت می شوند .اذان را 
معیار نجات و عدم نجات خود در روز قیامت 
بگیر : اگر با شنیدن آن دلت شاد شد و غرق 
در نشاط گشتی امید اهل نجاتی ، ورنه به عالج 
خود برخیز که دل و جان دچار مرض است . به 
این معنا توجه داشته باش که رسول اکرم )صلی 
اهلل علیه وآله وسلم( نزدیک وقت اذان به بالل 

می فرمود :* اَرِْحنا یا باَلُل .
موذن من ! با گفتن اذان برای قلب ما شادی 
به وجود آور .اذان با نام خدا آغاز می شود و با 
نام او به پایان می رسد ، یعنی که اول و آخر 
را در  اکبر دل  اهلل  به وقت شنیدن   . اوست 
گردونه تعظیم کردن به حق بیاور و بدان که 
بزرگی غیر او وجود ندارد و غیر او چیزی وجود 
حقیقی ندارد ، که اگر به این معنا توجه نکنی 

در حقیقت تکبیر نشنیده و تکبیر نگفته ای .

وقت:
به هنگام رسیدن وقت نماز ، توجه داشته باش 
که موقعیت بسیار واالیی است که حضرت 
دوست برای انجام بندگی تو قرار داده و زمان 
چنگ زدن به عوامل نجات است ، پس گشاده 
رو و دلشاد باش ، زیرا وسیله نزدیکی به حق 
فراهم شده . بعضی از زنان پیامبر می گویند : 
رسول حق با ما حرف می زد و ما با او سخن 
می گفتیم ، چون وقت نماز می رسید انگار ما 
را نمی شناسد ، و ما هم نسبت به او بیگانه 
ایم .امیرالمومنین )علیه السالم( به هنگام دخول 
وقت لرزه بر اندامش می افتاد و به خود می 
پیچید . عرضه داشتند : چه شده ؟ می فرمود : 
وقت ادای امانتی رسیده که به آسمانها و زمین و 
کوهها ارائه کردند ولی آنها از قبولش سربرتافتند 
.حضرت زین العابدین )علیه السالم( وقت نماز 
رنگ از چهره اش می رفت و به زردی می 

گرایید .

نماز نخستين و مهمترين عبادت

اسرار نماز

پاسخ های فردی به رعایت حجاب 
برخی معتقدند که نباید گرایش مجدد به حجاب را 
عاملی تحمیلی در جهت محدود کردن آزادی فعالیت 
اجتماعی زنان و جلوگیری از رشد استعدادهای آنان 
تلقی کرد، بلکه باید حجاب را یک انتخاب آگاهانه 
دانست که گرایش به آن به سمت متأثر از انقالب 
ایران است؛ انقالبی که مبتنی بر دیدگاهی است که 
خواهان برقراری یک جامعه اصیل اسالمی است. 

کاندیوتی گفته است:
برخی از زنانی که مجبورند به خاطر دستمزد در 
بیرون از خانه کار کنند، ممکن است واکنش هایی 
– از جمله رعایت حجاب- از خود نشان دهند که 
تأکیدی بر نشانه های سنتی حجب و حیا باشد. این 
زنان که مجبورند در بیرون از خانه کار کنند، »در 
معرض دید عموم قرار می گیرند« و بنابراین الزم 
می بینند که از هر وسیله نمادینی استفاده کنند تا 

نشان دهند که هنوز ارزش خود را حفظ کرده اند. 
بنابراین گرایش تناقض نما و آشکار زنان به حجاب 
در محیط های عمومی کار و تحصیل، [حرکتی] ضد 
فمینیستی نیست، بلکه برعکس، نوعی »فمینیسم 
و  با یک مفهوم ضمنی سیاسی  معکوس«همراه 
اخالقی است. اختیار حجاب در مکان های عمومی 
کار و تحصیل را می توان به عنوان واکنشی علیه 

فمینیسم سکوالر غربی، تلقی کرد.
لحاظ  به  که  کسانی  برای  حجاب  به  بازگشت 
اقتصادی استثمار شده  و از حقوق اجتماعی خود 
محروم گشته اند، اعتراض علیه مصرف گرایی و علیه 
غرب گرایی )علت العلل مشکالت سیاسی، اقتصادی و 
اجتماعی( است. با توجه به این امور، حجاب تأکیدی 
آشکار بر حفظ ارزش های معنوی و ضرورت احیای 
نظام های اخالقی گذشته است؛ در دنیایی که به 

سرعت سیر قهقرایی را می پیماید.
اکبر احمد معتقد است که »تصویر کلیشه ای، منفی 
و کامالً نادرست رسانه های گروهی از زنان )مسلمان( 
که آنها را موجوداتی بی روح معرفی کرده، انعکاس 
نظریات بی پایه و اساِس زن ستیزجوامع غربی )به ویژه 
ملهم از یونان( است.«. ارائه تصویر یک زن مسلمان 
محجبه، یکی از رایج ترین شیوه های رسانه های غربی 
برای »مشکل دار معرفی کردن اسالم« است. همان 
طور که قبالً نیز گفته شد، با نگاهی اجمالی به 
سخنان غربی ها در مورد حجاب می توان دریافت که 
آنها معتقدند حجاب، نشانه آشکار ظلم اسالم نسبت 

به زنان است. 
به گفته ابولوقد تصاویر فریب کارانه ای که رسانه های 
غربی از زنان محجبه ارائه می دهند، بیانگر نهایت 
ذلت اجتماعی زنان و فقدان آزادی عمل آنان است. 
با نگاهی گذرا به نوشته های غربی ها می بینیم که آنها 
برای توصیف حجاب زنان مسلمان از واژه هایی چون 
»کفن«، »لباس مزور« و »حجب و حیای سیاه« 

استفاده می کنند. 
به طور کلی واکنش های غربی نسبت به حجاب 
در یکی از دو دسته زیر قرار می گیرد؛ دسته اول 
تفسیری کینه توزانه از حجاب که آن را نشانه آشکار 
ظلم اسالم به زنان می داند و دسته دوم دیدگاهی 
خیالپردازانه است که حجاب را جزئی از سنن بیگانه 
لذت  فروکش کردن  خواهان  که  می داند  شرقی 
جنسی است. با وجود این، همان گونه که مطالعات 
تاریخی نشان می دهند، اتخاذ حجاب در گذشته و 
حال موجب تنوع میان فرهنگی بوده است. مسافران 
ایتالیایی که در قرن نوزدهم در دوره صفویه به ایران 
سفر کردند، از »حضور چشمگیر« زنان محلی در 

اجتماع سخن گفته اند.
در سطح فرهنگی- اجتماعی لزوم توجه به تنوِع 
بسیار نقش ها مسئولیت های زنان در فرهنگ ها و 
طبقات اجتماعی مختلف و لزوم توجه به درجات 
اجتماعی  فضاهای  در  زنان  استقالل  متفاوت 
فضای  یک  در  یا  و  قبیله ای  شهری،  روستایی، 

اجتماعی »غرب زده« اهمیت زیادی دارد.
و  نهادها  به  مربوط  مباحث  که  شود  فرض  اگر 
ساختارهای جامعه اسالمی، به دلیل فقدان مفاهیم 
معادل در ادبیات اسالمی، در چهارچوب مفاهیم 
غربی برابری، فردگرایی و آزادی شکل گرفته است، 
در آن صورت این نتایج گمراه کننده ظهور خواهد 
کرد که »دموکراسی و اسالم« با هم ناسازگارند و 
یا اینکه »برابری زن و مرد در اسالم غیر ممکن 
است«. حمید عنایت به کنه این مسئله پی برده 
و می گوید:»غرب از طریق اشاعه مفاهیمی جهانی 
از قبیل برابری و دموکراسی، چالشی علیه اعتبار و 
انسجام اسالم به عنوان یک ایدئولوژی کامل ایجاد 
کرد که به لحاظ فرهنگی و سیاسی همه مسلمانان را 

با مشکل مهمی مواجه کرده است، 

تصاویر متناقض 
 دیدگاه های متعارض

حجاب اجباری

بخش  دوازدهم
امــام  تــالش  تمــام  محصــول 
حســین)علیه الســالم( در حــق گویی و 
باطــل ســتیزی در زمانــی تحقــق مــی 
ــاء و  ــدی آن ســالله انبی ــه مه ــد ک یاب
فرزنــد پیامبــر اســالم )علیــه الســالم( 
ظاهــر شــود، همــان کســی کــه صفحه 
ــد، آن  ــدل و داد کن ــر از ع ــن را پ زمی
ــده  ــر ش ــور پ ــم و ج ــه از ظل ــه ک گون

باشــد.
بــه گــزارش خبرنــگار گــروه مهدویــت 
ــی  ــتان ، ب ــزاری شبس ــر خبرگ و غدی
ــت  ــا گذش ــال ب ــورا و کرب ــد عاش تردی
زمــان از صــورت یــک حادثــه تاریخــی 
بیــرون آمــده و تبدیــل بــه یــک مکتب 
ــاز و  ــان س ــی انس ــت، مکتب ــده اس ش
افتخارآفریــن! نــه تنهــا برای مســلمین 
ــز  ــای اســالم نی ــه از مرزه ــان بلک جه
فراتــر رفتــه و طبــق مــدارک موجــود، 
تحســین بســیاری از متفّکران جهــان را 
برانگیختــه و از بــاب  »کّل أرض کربــال 
ــوان  ــه عن ــورا« از آن ب ــوم عاش و کّل ی
ــت  ــی ملّ ــرای نجــات و رهای ــی ب الگوی
ــی  ــاد م ــتمدیده ی ــوم و س ــای مظل ه
کننــد، و مکتبــش را مکتــب ظلــم 
ســتیزی و زندگــی بــا عــّزت و شــرف و 

ــد. ــی دانن آزادی م
و اینگونــه اســت کــه تــرک هــر گونــه 
همــکاری و هماهنگــی بــا عوامــل ظلم 
ــری  ــارزه و درگی ــی مب ــاد و حت و فس
ــازی  ــو، و خودس ــک س ــا از ی ــا آنه ب
ــای  ــی ه ــب آمادگ ــاری و جل و خودی
جســمی و روحــی و مــادی و معنــوی 
بــرای شــکل گرفتــن حکومــت واحــد 
جهانــی و مردمــی از ســوی دیگــر، 
بــه عنــوان مولفــه ای ســازنده و عامــل 
تحــّرک و آگاهــی و بیــداری مویــد 
پیونــد عمیــق عاشــورا و ظهــور خواهــد 
ــار« را در  ــی »انتظ ــوم اصل ــود و مفه ب
خیمــه حضــرت مهــدی علیــه الســالم 

ــی دهــد. شــکل م
ــان را  ــر کارشناس ــه نظ ــن مقدم ــا ای ب
دربــاره پیونــد عاشــورا و مهدویــت 
ــه  ــم کــه مشــروح آن ب ــا شــده ای جوی

ــود: ــی ش ــم م ــان تقدی حضورت
حجــت االســالم والمســلمین علیرضــا 
پیروزمنــد، عضــو هیئــت علمــی و قائم 
مقــام فرهنگســتان علــوم اســالمی قــم 
ــعور  ــور و ش ــیدن از ش ــاره راه رس درب
حســینی بــه انتظــار زمینه ســاز، گفت: 
بنابــر تصریــح روایــات، اقامــه قســط و 
عــدل یکــی از مهمترین دســتاوردهای 
ــی  ــل اهلل تعال ــر عج ــام عص ــام ام قی
ــِه  ِ ــَأُ اهلل ب ــود »یَم ــد ب ــه خواه فرج
االَرَض قِســطاً وَ َعــدالً َکمــا ُملَِئت ُظلماً 
و َجــورا«؛ بنابرایــن، شــعار حضرت)عج(، 
اقامــه قســط و عــدل آن هــم در عمــل 

ــی اســت. اگــر بنــا  و در مقیــاس جهان
باشــد ایــن هــدف را بــه صــورت فــردی 
نیــز در نظــر بگیریــم بایــد گفــت هدف 
از ظهــور، نفــی ظلــم و جــور و برچیــده 
شــدن بســاط آن و ســلب قــدرت از آنها 
ــراف  ــد انح ــه نتوانن ــرای اینک ــت ب اس
عینــی و عملــی خــود را ادامــه دهنــد.

وی اضافــه کــرد: در قیــام حضــرت 
سیدالشــهداء علیــه الســالم نیز ایشــان 
ــود  ــام خ ــرای قی ــابه را ب ــی مش اهداف
عنــوان کــرده انــد، چراکــه ایشــان نیــز 
هــدف قیــام خــود را اقامــه عــدل و نفی 
ــد:  ــرده و فرمودن ــان ک ــه باطــل بی اقام
»هــدف مــن امــر بــه معــروف و نهــی 
ــیره  ــاس س ــت براس ــر و حرک از منک
ــه  ــی اهلل علی ــدا صل ــول خ ــدم رس ج
وآلــه وســلم و پــدرم علــی ابــی طالــب 
علیــه الســالم اســت«. ایــن یعنــی ادامه 

ــرای تحقــق  تــالش عملــی و عینــی ب
قســط و عــدل.

ــان  ــین)ع( و فرزندش ــام حس ــام ام قی
ــی ــات اجتماع ــل انحراف مقاب

ــِر  ــه دیگ ــد کــرد: حلق ــد تاکی پیروزمن
اتصــال قیام سیدالشــهداء علیه الســالم 
بــه ظهــور، آن اســت کــه هــم در زمــان 
ــان  ــالم، ایش ــه الس ــین علی ــام حس ام
مقابــل یــک انحــراف عینــِی اجتماعــی 
بــه پــا خاســتند و هــم در زمــان 
حضــرت حجــت عجــل اهلل تعالــی 
فرجــه ایــن اتفــاق تکــرار شــده و یــک 
انحــراف عملــی و ظلــم فراگیــر بــر دنیا 

مســلط مــی شــود کــه تنهــا به دســت 
ــرف  ــج( برط ــام عصر)ع ــت ام ــا کفای ب
شــده و دنیــا بــه ســمت قســط و عــدل 

حرکــت خواهــد کــرد.
وی در پایــان خاطرنشــان کرد: کســانی 
کــه در کشــتی هدایــت حضــرت 
ــد  ــالم راه یابن ــه الس ــهدا علی سیدالش
»ان الحســین مصبــاح الهدی و ســفینة 
النجــاة« نمــی تواننــد نســبت بــه اقامه 
قســط و عــدل و نســبت بــه نفــی ظلم 
و جــور بــه صــورت اجتماعــی و جهانی 
بــی تفــاوت باشــند، بلکــه تــالش خــود 
را بــرای ایــن مســیر مضاعــف خواهنــد 
ــد  ــدأ پیون ــل، مب ــن عام ــرد و همی ک
عاشــورائیان بــا مهــدوی بــاوران و 

ــود.     ــاوران خواهــد ب مهــدی ی
راه امــام حســین)ع( در عاشــورا محصور 

ند نما

االســالم  حجــت  همچنیــن، 
ــاوری، مســئول واحــد  محمدمهــدی ی
تحصیــالت تکمیلــی مرکــز تخصصــی 
ــورا  ــای عاش ــاره پیونده ــت درب مهدوی
بــا مهدویــت بیــان کــرد: راه امــام 
حســین )ع( راهــی نبــود کــه تنهــا بــه 
ــالی  ــا  کرب ــری و ی ــورای ۶۱ هج عاش
ــدف  ــه ه ــود، بلک ــه ش ــی خالص معل
ــز  ــد نی ــود و خداون ــی ب ــان خدای ایش
ایــن اقــدام را جاودانــه کــرد، چنــان کــه 
امــام حســین)ع( در گودی قتلــگاه و در 
لحظــات پایانــی عمــر فرمودنــد: »إلِهی 
رًِضــی بَِقضائِــَک تَســلِیًما ألْمــِرَک؛ 
خشــنود بــه قضــاي تــو و تســلیم امــر 
ــردی  ــا ف ــت هســتم« و طبیعت و فرمان
کــه تســلیم خداونــد اســت، راهــش نیز 

ــود.     ــی ش ــدار م پای
وی ادامــه داد: امــام حســین )ع( در بیان 
اهــداف قیــام خــود در نامــه یــا وصیــت 
نامــه شــان بــه محمدبــن حنفیــه مــی 
ــُروِف  ــَر بِالَْمْع ــُد أَْن آُم ــد: »أُرِی فرماین
ــیَرِة  ــیَر بِِس ــر وَ أَِس ــِن الُْمْنَک ــی َع وَ أَنَْه
ي؛ مــی خواهــم امــر بــه معــروف و  َجــِدّ
نهــی از منکــر انجــام دهــم و بــه ســیره 
جــدم رســول اهلل عمــل کنــم« یعنــی 
ایشــان بنــا دارنــد براســاس دین اســالم 
عمــل کننــد و امــام مهدی)عــج( نیــز 

همیــن گونــه عمــل خواهنــد کــرد.
ــجاعت و  ــه ش ــان اینک ــا بی ــاوری ب ی
اقتــدار ســران و فرماندهان یــک جریان 
موجــب پایــداری و مانــدگاری آن مــی 
شــود، تصریــح کرد: امــام حســین)ع( و 
یارانشــان در اوج ایســتادگی، مقاومــت، 
ــداری در فکــر، حرکــت،  شــجاعت، پای
ــی  ــتند و حت ــرار داش ــان ق ــار و بی رفت
در رجزهــای روز عاشــورا و یــا عرایــض 
ــام حســین)ع( در  شــان در محضــر ام
ــخصیت و  ــت ش ــورا، عظم ــب عاش ش
شــجاعت آنهــا مشــهود اســت و همین 
موجــب مانــدگاری ایــن راه می شــود و 
بعدهــا اســرای کربــال ایــن عظمــت هــا 

را نمایــان مــی کننــد.

راه رسیدن به ظهور از عاشورا)عاشورا مکتبی انسانساز و افتخارآفرین(
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نظــر بــه اينکــه در  پرونــده  اجرايــی کالســه 0001234     اجــرای احــکام دادگســتری بردســير در نظــر 
ــی  ــات جهان ــا مختص ــوفال ب ــای س ــی و نم ــح بناي ــازه مصال ــا س ــکونی ب ــزل مس ــاب من ــک ب دارد ي
ــع در بردســير شــهرک وحــدت _ کوچــه  ــی واق ــا موقعيــت پــالک جنوب X=456152 و Y=3311781 ب
وحــدت 8 کــه دارای ســند مالکيــت شــماره ســريال 720268 ج 94 بــا مســاحت عرصــه 360 مترمربــع و 
اعيــان 108.62 مترمربــع بــا ســازه مصالــح بنايــی و دارای امتيــازات آب، بــرق، گاز و حيــاط ســازی و نمــای 
ســوفال و متعلــق بــه مجيــد انــاری مومــن آبــادی کــه ارزش 6 دانــگ ملــک مذکور بــدون در نظــر گرفتن 
ديــون احتمالــی توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ 10/250/000/000 )ده ميلياردو دويســت 
و پنجــاه ميليــون ريــال ( ريــال بــرآورد  گرديــده اســت )ضمنــا ملــک مزبــور در رهــن بانــک مســکن نيــز 
مــی باشــد کــه بــا توجــه بــه اولويــت بانــک، حقــوق مرتهــن نيــز لحــاظ مــی گــردد(. از طريــق مزايــده 
ــذا  ــاند ل ــروش برس ــه ف ــرا ب ــن اج ــر در محــل اي ــاعت 12  ظه ــنبه ( س ــخ  1401/05/24   )دوش در تاري
افــرادی کــه طالــب شــرکت در مزايــده و خريــد مــی باشــند مــی تواننــد در مــدت پنــج روز قبــل از روز 
فــروش جهــت مالحظــه ملــک بــه آدرس منــدرج در صــدر آگهــی مراجعــه نماينــد و جهــت ارائه پيشــنهاد 
تــا قبــل از  موعــد مقــرر قيمــت پيشــنهادی خــود را بــه انضمــام فيــش بانکــی دائــر بــه واريــز ده درصــد 
مبلــغ کارشناســی  بــه ايــن اجــرا ارائــه نماينــد، هزينــه آگهــی و کليــه هزينه هــای مربوط بــه نقــل و انتقال 
برعهــده برنــده مزايــده مــی باشــد و در صورتــی کــه برنــده ظــرف مــدت ده روز از تاريخ انجام مزايده نســبت 
 بــه واريــز باقيمانــده مبلــغ پيشــنهادی اقــدام ننمايــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد .
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اصالحیه خالصه آگهی مزایده )سوله(
اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان بردســیر و 
ــر دارد  ــرادی در نظ ــا م ــاج غامرض ــه ح ــی موقوف متول
یــک بــاب ســوله )عرصــه و اعیــان وقــف( بــه مســاحت 
220 مترمربــع را بــرای مــدت یــک ســال کامــل شمســی 
ــق  ــال از طری ــه 25/000/000 ری ــاره ماهیان ــغ اج ــه مبل ب
آگهــی مزایــده بــه اجــاره واگــذار نمایــد لــذا افــراد کــه 
طالــب شــرکت در مزایــده هســتند مــی تواننــد ظــرف 
مــدت 15 روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی پیشــنهادات 
خــود را ارائــه نماینــد ضمنــا متقاضیــان جهــت کســب 

ــه ایــن اداره مراجعــه نماینــد. اطاعــات بیشــتر ب

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بردسیر

 آگهی مزایده اموال غیر منقول   )نوبت دوم ( 
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البته این نکته قابل توجه است که مهریه یک 
پشتوانه حقوقی اجتماعی برای زن است که با 
توجه به استعدادهای خاص وظرافت روح وروان 
او در نظر گرفته شده است چه بسا که احتمال 
از دست دادن شوهر وجود دارد وزن به لحاظ 
عدم تامین هزینه  ومخارج زندگی خسارتهایی 
را در غیاب شوهر می بیند که مهریه می تواند 
مقداری از آن را جبران کند. الزم به ذکر است 
که اولین مهریه ای که در جهان بشریت تعیین 
گردید مهریه حوا بود که خداوند به آدم  الهام 
کرد و بعد از آنکه ایجاد عالقه و محبت بین آن 
دو ایجاد شد و آدم از حوا خواستگاری نمود 
خداوند تعلیم علوم الهی و معارف دین را برای 
حفظ شخصیت حوا مهریه قرار داد.تاریخ نشان 
می دهد که پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( به 
هیچ وجه حاضر نبود زنی بدون مهر در اختیار 
مردی قرار دهد - داستانی با اندک اختالف در 

کتب شیعه وسنی آمده است:
زنی به خدمت پیامبر اسالم )صلی اهلل علیه 
وآله( آمد ودر حضور جمع ایستاد و گفت : یا 
رسول اهلل )صلی اهلل علیه وآله( مرا به همسری 

خود بپذیر.
مقابل  وآله( در  علیه  اهلل  اکرم )صلی  رسول 
تقاضای زن سکوت کرد و چیزی نگفت ٫ زن 
سر جای خود نشست ٫ مردی از اصحاب بپا 
خاست و گفت : یا رسول اهلل )صلی اهلل علیه 

وآله( اگر شما مایل نیستید من حاضرم.
پیامبر اکرم )ص( سوال کرد : مهر چه داری؟ 
او گفت : هیچی ندارم .پیامبر اکرم )صلی اهلل 
علیه وآله( اینطور که نمی شود ٫ برو به خانه ات 
شاید چیزی پیدا کنی وبه عنوان مهر به این زن 
بدهی ٫ مرد به خانه اش رفت و برگشت و گفت 

: در خانه ام چیزی پیدا نکردم .
پیامبر اسالم )صلی اهلل علیه وآله( : بازهم برو و 
بگرد و یک انگشتر آهنی هم که بیاوری کافی 

است.
دو مرتبه رفت وبرگشت انگشتر آهنی هم در 
خانه ما پیدا نمی شود ٫ من حاضرم همین جامه 

که به تن دارم مهر این زن کنم . 
یکی از اصحاب که آن مرد را می شناخت گفت 
: یا رسول اهلل )صلی اهلل علیه وآله( ٫ به خدا این 
مرد جامه ای غیر از این جامه ندارد٫ پس نصف 

این جامه را مهر زن قرار دهید.
پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( فرمود :اگر 
نصف این جامه مهر زن باشد کدامیک بپوشند 

؟ 
هر کدام بپوشند دیگری برهنه است٫ خیر این 

طور نمی شود.
مرد خواستگار سر جای خود نشست ٫ زن 
 ٫ بود  نشسته  دیگری  جای   ٫ انتظار  به  هم 
مجلس وارد بحث دیگری شد وطول کشید                                                                                                                                             
مرد خواستگار حرکت کرد که برود ٫ رسول 
اکرم )صلی اهلل علیه وآله( او را صدا کرد و فرمود 
: بگو ببینم قرآن بلدی ؟ بله یا رسول اهلل )صلی 
اهلل علیه وآله( .فالن سوره ها را بلدم. می توانی 

از حفظ قرائت کنی ؟ 
بله می توانم ٫ بسیار خوب ٫ درست شد . پس 
این زن را به عقد تو در آوردم و مهر او این باشد 
که تو به او قرآن تعلیم دهی.مرد دست زن را 

گرفت و رفت .
پرداخت مهریه از سوی مرد به زن، یک سنت 
کهن اجتماعی و عرفی و مقتضای درک و تدبیر 
عقالنی انسان هاست که از گذشته های بسیار 
دور وجود داشته و شریعت اسالم، ضمن تأیید 
و صحه گذاشتن بر آن، جهت آن را تصحیح و 
بلکه تعیین نموده و در مورد آن، ارزش گذاری 

نموده است
از این رو مهریه یکی از لوازم ازدواج به شمار 
می رود که وجوب آن در فقه، بر صحت نکاح 
تأثیری ندارد؛ زیرا اصالً مال و ارزش مادی در 
عقد ازدواج مقصد و مقصود نمی باشد؛ بلکه 
وجوب مهر به دلیل باال بردن حیثیت نکاح و 
اظهار مقام بزرگ آن و باالتر، به منظور تکریم 
زن و تأکید بر جایگاه تعیین کننده ی وی در 

عقد ازدواج است.

مهریه هدیه ای الهی )3(

جایگاه زن دراسالم

دخالت دیگران در تربیت فرزند آیا تاثیری 
روی فرزندان هم می گذارد؟

فرض کنید از فرزندتان رفتاری سر زده که اشتباه 
است. در این شرایط به جای اینکه مادر و پدر مستقیم 
فرزندشان را سرزنش کنند دایی خانواده، فرزندشان 
را سرزنش و گاه حتی تنبیه می کند. هرچند توبیخ 
اما  و تنبیه در آموزش فرزندان اساسا غلط است، 
وارد شدن دایی در حریم رابطه والدین و فرزند باعث 

می شود که فرزند مفهوم حریم شکنی را یاد بگیرد.
اما وقتی پدر و مادر اجازه دخالت دیگران در تربیت 
فرزند و مهم تر از همه دخالت در حریم شخصی خود 
و فرزندشان را نمی دهند با اینکار احساس امنیت نیز 
در فرزندشان به وجود می آورند. زیرا والدین برای 
فرزندشان مرجع قدرت به حساب می آیند و اگر قرار 
باشد هرکسی در این بین در امر آموزش فرزندان 
دخالت کند و مرجع قدرت کودک شود شرایطی 
پیش می آید که کودک مجبور است در مقابل همه 
این افراد بله و چشم بگوید و هرگز نمی تواند شخصیت 

مستقل خود را شکل دهد.
کودکی که در این شرایط آموزش می بیند به تدریج 
فرزند  این  می کند.  فراموش  را  خود  انسانی  شان 
در آینده وقتی وارد جامعه می شود و برای مثال با 
بدرفتاری رئیس خود رو به رو می شود نحوه برخورد 
درست را نمی داند زیرا در زمان کودکی این موقعیت را 
هرگز برایش فراهم نساختیم. در آن زمان هرکسی به 
خودش اجازه می داد که راجع به فرزندمان هر نظری 

دلش خواست بدهد.
به عقیده من حالت ایده آل آن این است که اگر پدر 
و مادر مرتکب خطایی در امر آموزش فرزند شدند و 
بنا باشد کسی در این مورد دخالت کند فقط دولت 
به نمایندگی جامعه این مسئولیت را بر عهده گیرد 
زیرا اگر کودک مورد بدرفتاری قرار بگیرد در آینده 
باعث آسیب به جامعه خواهد شد. بنابراین اثرات منفی 
دخالت دیگران در تربیت فرزند تنها مربوط به خود او 

نیست و پیامدهای بزرگ تری دارد.
تربیت فرزند,دخالت دیگران در تربیت فرزندان,اصول 
تربیتی فرزندان تاثیرات دخالت دیگران در تربیت 

فرزند
 حساسیت خانواده ها برای رفتار بی نقص بچه ها 

چه پیامدی دارد؟
فرهنگ غلطی که در جامعه ما وجود دارد باور به 
»اشتباه نکن« است. والدین با باید و نباید و کنترل 
فرزند او را در یک محیطه ایزوله تحت آموزش قرار 
می دهند. در این شرایط وقتی فرزندشان به سن ۱۸ 
سالگی رسید و وارد جامعه شد مهارت هایی مانند 
تصمیم گیری و مهارت انتخاب را ندارد زیرا همیشه 
با باید و نبایدهایی که خانواده اش برایش مشخص 
کرده است زندگی کرده و در نتیجه باز هم به دنبال 
کسی است که او را تحت کنترل داشته باشد. حالت 
برعکس آن هم ممکن است اتفاق بیفتد یعنی این 
شخص درآینده تبدیل به یک شخص مستبد شده 
و در زندگی زناشویی  به همسرش مدام باید و نباید 
خواهد گفت. متاسفانه در این حالت شاهد تکرار همان 

چرخه غلط هستیم.

فرهنگی و تربیتی
زیباترا ز حورالعین - قسمت  20

عملیات اجرایی احداث رآکتور 
تحقیقاتی اصفهان آغاز می شود

آگهی مزایده اموال منقول   
 )نوبت دوم ( 

آگهی مزایده عمومی 
) فروش تعداد 20 راس بره نر متعلق به آموزش و پرورش 

شهرستان بردسیر (
مدیریــت آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر در نظــر دارد تعــداد 20 راس بــره نــر  
متعلــق بــه هنرســتان کشــاورزی علــی ابــن ابیطالــب ع را بــا شــرایط ذیــل از طریــق 
setadiran.( مزایده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

ir  ( بــا شــماره مزایــده 1001000484000001 بــه فــروش برســاند.
زمان انتشار در سایت : 1401/05/09 

مهلت دریافت اسناد مزایده : از تاریخ 1401/05/09 لغایت 1401/05/12
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : 1401/05/22 ساعت 20

زمان بازگشایی : 1401/05/23 ساعت 8 
زمان اعالم به برنده : 1401/05/24 ساعت 8 

نحوه دریافت اسناد مزایده : از طریق سامانه ستاد الکترونیکی دولت )ستاد(
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1- برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مــی باشــد 
و کلیــه مراحــل فراینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد مزایــده ، پرداخــت 
تضمیــن شــرکت در مزایــده ) ودیعــه ( ارســال پیشــنهاد قیمــت ، بازگشــایی پــاکات 
، اعــالم بــه برنــده ، واریــز وجــه مزایــده و تحویــل کاال در بســتر ســامانه از ایــن طریــق 

امــکان پذیــر مــی باشــد.
2- پیشــنهاد مــی گــردد قبــل از ارائــه پیشــنهاد ، از اقــالم موضــوع مزایــده بازدیــد بــه 

عمــل آوریــد.
3- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی 

الکترونیکی )توکن ( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند: 
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 021-41934

setadiran. (( اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر اســتانها ، در ســایت ســامانه
ir بخــش ثبــت نــام / پروفایــل مزایده گر (( موجود اســت.

جهــت آگاهــی از شــرایط عمومــی و توضیحــات برگــزاری و ســایر اطالعــات مزایده با 
مراجعه به ســامانه ســتاد به نشــانی setadiran.ir  یا با تلفن های 33522697 

و 33527212  تمــاس حاصــل شــود. 24 م الــف

با دخالت اطرافیان در تربیت 
فرزندمان چه کنیم؟

رییــس ســازمان انــرژی اتمــی ایــران گفــت: دربــاره 
ــه  ــوری ک ــژه راکت ــه وی ــی و ب ــای تحقیقات راکتوره
ــا  ــایر راکتوره ــرای س ــوخت را ب ــت س ــد تس بتوان
بــر  کــه  کرده ایــم  برنامه ریــزی  دهــد،  انجــام 
ــی  ــای آت ــات انجــام شــده در هفته ه اســاس مطالع
ــه  ــی ب ــور تحقیقات ــداث راکت ــی اح ــات اجرای عملی
صــورت رســمی در ســایت اصفهــان آغــاز می شــود.
بــه گــزارش گــروه سیاســت خارجــی ایرنــا، محمــد 
اســالمی در بازدیــد از ســایت UCF اصفهــان افــزود: 
بخــش نخســت و مهــم اتهاماتــی اســت کــه در ۲۰ 
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــه جمه ــته علی ــال گذش س
نســبت داده انــد و در ایــن مــدت و بــه صــورت 
پراکنده گویــی  اتهام زنــی،  بــه  اقــدام  پیوســته 
و جوســازی کرده انــد و وانمــود می کننــد کــه 
جمهــوری اســالمی ایــران در برنامــه هســته ای خــود 

دارای اهــداف غیرصلح آمیــز اســت.
وی بیــان کــرد: در تمــام ایــن دوران و در هیچ کــدام 
از بازرســی های انجــام شــده از ســوی آژانــس حتــی 
در یــک مــورد اعــالم نشــده کــه ایــران از قبــل نیــت 
ــان کاری  ــا پنه ــرده و ی ــالم نک ــود را اع ــه خ و برنام
کــرده باشــد. ایــن مــوارد مســتند اســت و بنابرایــن 
ــا هــدف اتــالف  بیــان ایــن اخبــار و مطالــب جــز ب
وقــت و خســته کــردن طــرف مقابــل، هــدف 

ــد. ــال نمی کن ــری دنب دیگ
ــس  ــرد: آژان ــور خاطرنشــان ک ــاون رئیــس جمه مع
همچنــان در تاسیســات هســته ای کشــور حضــور و 

ــی دارد. نظــارت پادمان
اســالمی تصریــح کــرد: نکتــه دوم ایــن اســت 
ــه  ــوب برنام ــند چارچ ــار س ــتین ب ــرای نخس ــه ب ک
ــردی ۲۰  ــند راهب ــتای س ــور در راس ــته ای کش هس
ســاله ســازمان تدویــن شــده اســت و تحــت عنــوان 
CPF در اختیــار آژانــس قــرار داده ایــم ایــن مســاله 
بســیار مهــم اســت زیــرا اگــر تــا دیــروز کســی اظهار 
ــدارد  ــران اطــالع ن ــه اتمــی ای می کــرد کــه از برنام
ــمی از  ــوب و رس ــتند، مکت ــورت مس ــه ص ــروز ب ام

ــع اســت. ــران مطل ــوری اســالمی ای ــه جمه برنام
مــگاوات  هــزار   ۱۰ تولیــد  بــرای  برنامه ریــزی 

ی ق هســته ا بر
برنامه هــای  وی عنــوان کــرد: دربــاره پیشــبرد 
اصــل  ایــران،  اســالمی  جمهــوری  هســته ای 
موضــوع بــر ایــن مســاله تمرکــز دارد کــه ظرفیــت 
نیروگاه هــای بــرق داخلــی را افزایــش دهیــم؛ تولیــد 
بــرق هســته ای پایــدار برابــر بــا هــزار مــگاوات اســت 
و همچنیــن تولیــد ۲ هــزار مــگاوات بــرق هســته ای 
ــه تولیــد ۱۰  را در دســت تولیــد داریــم و نســبت ب
ــزی  ــد برنامه ری ــرق هســته ای جدی ــگاوات ب هــزار م
کرده ایــم و ایــن مســاله نیــز در قانــون بودجــه 
ــی  ــال جانمای ــده و در ح ــی ش ــز پیش بین ۱۴۰۱ نی

ــا  ــوب کشــور هســتیم ت ــژه در جن ــه وی ســایت ها ب
ــا  ــه ب ــتعدی ک ــاعد و مس ــای مس ــم مکان ه بتوانی
ــازگاری دارد را  ــته ای س ــای هس ــات نیروگاه ه الزام
مــورد بررســی قــرار  دهیــم و عملیــات مطالعاتــی و 

ــم. ــاز کنی طراحــی را آغ
ــی  ــی و داخل ــارکت های بین الملل ــتقبال از مش  اس

در برنامــه بــرق هســته ای
 اســالمی تاکیــد کــرد: در ایــن مســیر هــم از 
ــرد  ــم ک ــتفاده خواهی ــی اس مشــارکت های بین الملل
و هــم اینکــه معطــل کســی نخواهیــم بــود زیــرا بــه 
ــران از ظرفیت هــای فاخــر علمــی،  ــی ای ــدازه کاف ان
ــه برخــوردار اســت؛ خوشــبختانه  ــی و فناوران صنعت
ــه  ــد ک ــود دارن ــی وج ــرکت های بزرگ ــور ش در کش
ــرق  ــگاوات ب ــزار م ــد ۱۰ ه ــه تولی ــد برنام می توانن
هســته ای را پشــتیبانی کننــد و مــا نیــز از هــر 
شــرکت و موسســه ای کــه در برنامــه ســازمان انرژی 
ــم. ــد؛ اســتقبال می کنی ــران مشــارکت کن اتمــی ای

تحقیقاتــی  رآکتــور  احــداث  اجرایــی  عملیــات 
می شــود  آغــاز  اصفهــان 

ــه داد:  ــران ادام ــی ای ــرژی اتم ــازمان ان ــس س ریی
دربــاره راکتورهــای تحقیقاتــی و بــه ویــژه راکتــوری 
کــه بتوانــد تســت ســوخت را بــرای ســایر راکتورهــا 
انجــام دهــد، برنامه ریــزی کرده ایــم کــه بــر اســاس 
مطالعــات انجــام شــده در هفته هــای آتــی عملیــات 
احــداث راکتــور تحقیقاتــی را بــه صــورت رســمی در 
ســایت اصفهــان آغــاز خواهیــم کــرد و بایــد گفــت 
ایــن طــرح تمــام بومــی و ایرانــی اســت کــه زنجیــره 
تحقیقاتــی، ارزیابــی، تســت و اطمینــان بخشــی بــه 
تولیــد بــرق هســته ای مــا را تکمیــل خواهــد کــرد.

 غوغاســاالری علیــه ایــران بــرای غنی ســازی و 
ــوخت ــه س چرخ

هســته ای  ســوخت  چرخــه  داد:  توضیــح  وی 
مهمتریــن بخــش از صنعــت هســته ای اســت و بایــد 
ــاالری ها  ــن غوغاس ــام ای ــون تم ــرد تاکن ــه ک توج
ــت  ــوده اس ــازی ب ــرای غنی س ــاده ب ــه راه افت ــه ب ک
ــوخت  ــه س ــت چرخ ــز صنع ــدی نی ــتگاه بع و ایس
محســوب می شــود کــه بــه صــورت تحقیقاتــی و تــا 
حــدودی نیمــه صنعتــی از آن بهره منــد هســتیم و 
الزم بــه ذکــر اســت کــه در ایــن زمینــه کشــورهای 
حتــی  و  نکردنــد  همــکاری  مــا  بــا  خارجــی 
کشــورهایی بــرای انجــام ایــن طــرح آمده انــد 
ــد؛   در  ــد و رفتن ــا کردن ــام ره ــه تم ــا کار را نیم ام
ــت  ــت صنع ــه ظرفی ــه ب ــا توج ــروز ب ــه ام حالی ک
داخلــی و قــدرت تغییــر مهندســی کــه در ســازمان 
ــود  ــان وج ــرکت های دانش بنی ــی و ش ــرژی اتم ان
دارد؛ ایــن فرآینــد را بــه ســمت صنعتی ســازی 
خواهیــم بــرد تــا بتوانیــم ســوخت راکتورهــا و 
بخشــی از ســوخت مــورد نیــاز نیروگاه هــا را در 

ــم. ــد کنی ــان تولی ــع اصفه مجتم
 ایجــاد ظرفیــت بومی ســازی بــرای تولیــد 

بــرق هســته ای
 اســالمی خاطرنشــان کــرد: بایــد دانســت 
بــرق هســته ای بــه صــورت طراحــی و 
ــور  ــد کش ــط در چن ــه فق ــاخت یکپارچ س
جهــان انجــام می شــود و بــه دلیــل اینکــه 
ســایر کشــورها در ایــن زمینــه بــا مــا 
همــکاری نمی کننــد بایــد بــه صــورت 
تمــام عیــار اقــدام بــه ظرفیت ســازی و 
بومی ســازی کنیــم و بــه یــاری حــق تعالــی 
شــاهد توســعه اساســی در زیرســاخت ها و 
رویکردهــای خــود داشــته باشــیم تــا ملــت 
ایــران بتواننــد از آن بهره منــد شــده و 
ــه نوســان  ــدون هیچ گون ــاک و ب ســوخت پ
را بــه عنــوان بــرق هســته ای و اتمــی 

ــد ــت کنن دریاف
ــا  ــون بشــکه نفــت ب ــی ۸5 میلی صرفه جوی

تولیــد بــرق هســته ای
معــاون رئیــس جمهــور توضیــح داد: بــرق 
بــه صــورت  ســال ۱۳۹۲  از  هســته ای 
آزمایشــی آغــاز شــد و از ســال ۱۳۹۳ 
تاکنــون، بــه صــورت رســمی ســیکل 
کارکــردی را پشــت ســر گذاشــته و بیش از 
5۲ میلیــارد کیلــووات ســاعت بــرق پایــدار 
ــبکه  ــه ش ــت ب ــز ثاب ــس 5۰ هرت ــا فرکان ب
صرفه جویــی  میــزان  و  کــرده  تزریــق 
ــدود ۸5  ــا ح ــر ب ــیلی آن براب ــوخت فس س
میلیــون بشــکه نفــت بــوده اســت کــه تاثیر 
ــا و  ــش آالینده ه ــه کاه ــی در زمین فراوان
ــع  ــد مان ــه دارد و می توان ــالمت جامع وس
از آســیب بــه محیــط زیســت کشــور شــود 
ــورد  ــدار م ــاک و پای ــرق پ ــوان ب ــه عن و ب

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق اس

نظر به اینکه در  پرونده های اجرایی کالسه 0000226 
و 0100219    اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر در 
نظــر دارد یــک دســتگاه تراکتــور رومانــی مــدل 1365 
فاقــد پــالک بــا مشــخصات فنــی و اعالم شــده توســط 
کارشــناس رســمی دادگســتری : نوع :تراکتور رومانی 
مــدل 1365 فاقــد پــالک کــه بــا توجــه بــه نــوع _ ســال 
ســاخت_ ظرفیــت _وضعیــت الســتیک _ تیــپ و 
ضمــن اینکــه دســتگاه فاقــد پــالک مــی باشــد قیمــت 
روز دستگاه طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری 
و  میلیــاردو ششــصد  )یــک  مبلــغ 1/650/000/000 
پنجــاه میلیــون ( ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده اســت. 
ــده در تاریــخ  1401/05/25  )سه شــنبه  از طریــق مزای
( ســاعت 12  ظهــر در محــل ایــن اجــرا بــه فــروش 
برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت در مزایــده 
و خریــد مــی باشــند مــی تواننــد در مــدت پنــج روز 
قبــل از روز فــروش جهــت مالحظــه آن بــه پارکینــگ 
بهمن بردسیر واقع در خیابان معلم مراجعه نمایند 
و جهــت ارائــه پیشــنهاد تــا قبــل از  مزایــده قیمــت 
پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیــش بانکــی دائــر بــه 
واریــز ده درصــد مبلــغ کارشناســی  بــه ایــن اجــرا ارائــه 
نماینــد، هزینــه آگهــی و کلیــه هزینه هــای مربــوط بــه 
نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و در 
صورتــی کــه برنــده ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انجــام 
ــغ پیشــنهادی  ــز مابقــی مبل ــه واری ــده نســبت ب مزای
ــه نفــع دولــت ضبــط  ــد مبلــغ ســپرده ب اقــدام ننمای
خواهــد شــد بــه درخواســت هایــی کــه حیــن و بعــد از 
 مزایــده ارائــه شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد %
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری  بردسیر _ بنی 

اســد / 25 م الف

معرفی کتاب 
امام مهدی  موجود موعود 

مولف:ایت هللا جوادی آملی 

ایــن کتــاب، کــه مجموعــه مباحــث گفتــاری و نوشــتاری 

ــه  ــاره حــرت بقیــة الل اســتاد عالمــه جــوادی املــی درب

)ارواحنــا فــداه( اســت، بــا مقدمه ای ارزشــمند از ایشــان به 

دوســتداران امــام زمــان )عجــل اللــه تعالی فرجــه الرشیف( 

ارائــه شــده اســت.

کتــاب ذکــر شــده بــا یــک پیشــگفتار و در ســه بخش کلی 

ســامان یافته اســت.

ــوع  ــه موض ــی ب ــام شناس ــوان ام ــا عن ــت ب ــش نخس بخ

ــردازد. ــی پ ــای آن م ــی ه ــی ویژگ ــام و بررس ــناخت ام ش

نویســنده در بخــش دوم، موضــوع انتظــار را مــورد بررســی 

قــرار داده و حقیقــت انتظــار و وظیفــه منتظــران را تبییــن 

کــرده اســت.

بخــش ســوم کتــاب در بردارنــده مطالبــی دربــارة پــس از 

ظهــور امــام زمــان و تشــکیل مدینة فاضلــه مهدوی اســت.

ایــن کتــاب بــا تنظیم و تحقیق حجت االســالم ســیدمحمد 

حســن مخــر و در ۳۲۰ صفحــه بــه بــازار نــرش ارائه شــد.

اسالمی در بازدید از سایت UCF اصفهان؛
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کسی که در جمهوری اسالمی می خواهد 
آن  اساسی  کند، شرط  احراز  را  مسئولیتي 
)این است که( اعتقاد حقیقی و عمل به والیت 

فقیه داشته باشد.
من نه می گویم والیت تئوری و نه می گویم 
دو، مشکل  این  از  قانونی، هیچ یک  والیت 

وحدت را حل نمی کند،
والیت قانونی، خاص عامه مردم اعم از مسلم 

و غیر مسلمان است،
اما والیت عملی مخصوص مسئولین است که 
می خواهند بار مهم کشور را به دوش بگیرند، 

آن هم کشور اسالمی با این همه شهید!
اعتقاد حقیقی به جمهوری اسالمی و آن چه 
مبنای آن بوده است، از اخالق و ارزش ها تا 
مسئولیت ها، چه مسئولیت در قبال ملت و 

چه در قبال اسالم.
و  معتقد  و  دست  پاک  افراد  کارگیری  به 
خدمت گزار به ملت، نه افرادی که حتی اگر 
به میز یک دهستان هم برسند خاطره خان 

های سابق را تداعی می کنند.
مقابله با فساد و دوری از فساد و تجمات 

را شیوه خود قرار دهند.
هر  در  خود  حاکمیت  و  حکومت  دوره  در 
مسئولیتی، احترام به مردم و خدمت به آنان 
واقعی،  خدمتگزار  خود  و  بدانند  عبادت  را 
با توجیهات  نه  باشند،  ارزش ها  توسعه گر 

واهی، ارزش ها را بایکوت کنند.
مسئولین همانند پدران جامعه می بایست به 
مسئولیت خود پیرامون تربیت و حراست از 

جامعه توجه کنند،
نه با بی مباالتی و به خاطر احساسات و جلب 
برخی از آرای احساسی زودگذر، از اخالقیاتی 
حمایت کنند که طالق و فساد را در جامعه 
بپاشاند.  از هم  توسعه دهد و خانواده ها را 
حکومت ها عامل اصلی در استحکام خانواده 
پاشیدن  از هم  از طرف دیگر عامل مهم  و 

خانواده هستند.
اگر به اصول عمل شد، آن وقت همه در مسیر 
رهبر و انقالب و جمهوری اسالمی هستند و 
یک رقابت صحیح بر پایه همین اصول برای 

انتخاب اصلح صورت می گیرد.

دیداربا مادر شهید 
تا خواستند از خانه شان بیایند بیرون، مادر 
شهید گفت :حاج قاسم نهار بمونید!حاجی با 

مالطفت توضیح داد که نمی تواند،
آمده بود تا فقط سری بزند و احوالی بپرسد 
و دلی را آرام کند.اما مادر شهید دلش بیشتر 
ماندن حاج قاسم را می خواست، با همان حال 
مادرانه گفت:پس من فردا آبگوشت درست 

می کنم بیائید!
اصرارهای مادر  حاج قاسم خندید و مقابل 

کوتاه آمد.
قبول کرد تا مادر شهید راضی شد خداحافظی 
فردا  شما  گفت:حاجی  حاجی  همراه  کند. 

ساعت ۳ پرواز دارید!
سرش را با تانی تکان داد و گفت:جرأت نکردم 

بگم نه! روم هم نشد!
خانه  مهمان  آمدند  خانمش  و  حاجی  فردا 
شهید هندوزاده شدند و دست پخت مادر را 

نوش جان کردند!
ترس  نوع  است،  مأنوس  خدا  با  که  انسانی 

هایش فرق می کند،
از فقر نمی ترسد، از حرام خوری می ترسد!

از حرف مردم نمی ترسد، از حرام خدا می 
ترسد!

از جهاد نمی ترسد، از شکستن دل یک مادر 
می ترسد!

لبخند یک مادر شهید برای امثال یاران امام، 
از لذت های دو دنیا محترم تر است!

مقابله با فساد و دوری 
از فساد و تجمالت را 

شیوه خود قرار دهند

مکتب حاج قاسم
درس سیزدهم

به گــزارش حــوزه دولت خبرگزاری تســنیم، 
ــدار  ــی در دی ــم رئیس ــید ابراهی ــت اهلل س آی
اعضــای ســتاد احیای امــر به معــروف و نهی 
از منکــر، بــا اشــاره بــه همزمانــی برگــزاری 
ــوگواری  ــام س ــاز ای ــا آغ ــت ب ــن نشس ای
محــرم، حضــرت اباعبــداهلل امام حســین)ع( 
را پرچمــدار ایــن فریضــه مهــم دینــی خواند 
و گفــت: حرکــت عظیــم حضــرت اباعبــداهلل 
ــه ایشــان،  الحســین)ع( و شــهادت مظلومان
گــواهِ اهمیــت بــاالی امــر بــه معــروف و نهی 

از منکــر در دیــن اســالم اســت.
ــه  ــر ب ــه ام ــن ب ــور پرداخت ــس جمه رئی
ــه  ــه هم ــر را وظیف ــی از منک ــروف و نه مع
ــح  ــت و تصری ــالمی دانس ــت اس ــاد ام آح
کــرد: جامعــه ای که نســبت بــه ایــن فریضه 
بســیار مهــم دینــی حســاس نباشــد، جامعه 
زنــده ای نیســت. بــرای داشــتن جامعــه تــراز 
ــه معــروف و  انقــالب اســالمی نبایــد امــر ب

نهــی از منکــر در جامعــه سســت شــود.
ــت و  ــی دول ــه وظیفــه قانون ــا اشــاره ب وی ب
دســتگاه های اجرایــی در اجــرای قانــون امــر 
بــه معــروف و نهــی از منکــر، گفــت: همــه 
ــه  ــن رابط ــتگاه های در ای ــردان و دس دولتم
مســئولیت دارنــد و بایــد بــا دقــت و جدیــت 

وظایــف خــود را انجــام دهنــد.
آیــت اهلل رئیســی در ادامــه توجه بــه ظرفیت 
ــازمان های  ــور و س ــی در کش ــم مردم عظی

ــه  ــای فریض ــتای احی ــاد را در راس مردم نه
ــورد  ــر م ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ام
تأکیــد قــرار داد و تصریــح کــرد: هــر جــا بــه 
مــردم میــدان داده شــد، موفقیــت حاصــل 
شــده اســت. اساســاً هنــر امــام خمینــی)ره( 
ــود  ــدان ب ــه می ــردم ب ــری آوردن م و رهب
بنابرایــن نبایــد از ایــن ظرفیت بــزرگ غفلت 

شــود.
رئیــس جمهــور در ادامــه بــا تأکیــد بــر لزوم 
ــل در  ــازی های باط ــه فضاس ــی ب بی توجه
ــر  ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــیر ام مس
افــزود: متأســفانه گاهــی مشــاهده می شــود 
ــازی ها،  ــر جوس ــت تأثی ــراد تح ــی اف برخ
از وظایــف قطعــی و قانونــی خــود ســر بــاز 
می زننــد کــه ایــن امــری خطرنــاک اســت 
چــرا کــه دشــمن از همیــن اهــرم اســتفاده 
می کنــد و بــرای عقیــم مانــدن بســیاری از 
مســایل مهــم کشــور، بــا ایجــاد جوســازی 

برخی مدیران را منفعل می کند.
آیــت اهلل رئیســی در بخــش دیگــری از 
ــر ضــرورت کار تبیینــی و  ســخنان خــود ب
تنویــر افــکار عمومــی در زمینــه معروف هــا 
و منکــرات تأکیــد کــرد و از صاحبــان 
ــز  ــردم تمای ــرای م ــت ب ــوذ کالم خواس نف
میــان حــق شــخصی بــا حقــوق جامعــه را 

ــد. ــن کنن ــنی تبیی به روش
رئیس جمهور با تذکر اینکه اگر امنیت 

اجتماعــی، اقتصــادی و اخالقــی در جامعــه 
نباشــد، همــه ضــرر می کننــد، اضافــه 
کــرد: بایــد همــه در مســیر تأمیــن امنیــت 
ــه از  ــا جامع ــی باشــند ت اقتصــادی و اخالق

ناهنجاری هــا دور باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه دولــت مصمــم بــه امــر 
ــژه در  ــروف و نهــی از منکــرات به وی ــه مع ب
مســایل اقتصــادی و اجتماعــی اســت، افزود: 
در ایــن زمینــه وظیفــه دولت از همــه نهادها 
بیشــتر اســت و قــدردان ســتاد احیــای امــر 
بــه معــروف و نهــی از منکر هســتیم کــه در 
راســتای اجــرای ایــن فریضــه مهــم دینــی 

ــه دولــت کمــک می کنــد. ب
 رئیســی در ابتــدای ســخنان خــود ضمــن 
تســلیت بــه خانــواده جان باختــگان حادثــه 
ســیل در نقــاط مختلــف کشــور از زحمــات 
و اقدامــات امــدادی و جهــادی دســتگاه های 
ــه ســیل زدگان  ــف در کمک رســانی ب مختل

ــی کــرد. قدردان

دولت مصمم به امر به معروف و نهی از منکر در مسائل 
اقتصادی و اجتماعی است

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در دیدار اعضای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر:

هنــگام انتخاب همســر و تصمیــم به ازدواج، کمتر کســی پیدا می شــود 
ــس  ــد. هیچ ک ــر کن ــی طــالق فک ــی آن یعن ــه نتیجــه احتمال ــه ب ک
به قصــد طــالق ازدواج نمی کنــد امــا متأســفانه طــالق بخشــی واقعــی 
از بخشــی روابــط اســت کــه اغلــب درنتیجــه شــناخت ناکافــی قبــل از 
ازدواج حاصــل می شــود امــا ســؤال مهــم ایــن اســت کــه افــراد قبــل 
از ازدواج در چــه زمینه هایــی بایــد شــناخت پیــدا کننــد تــا احتمــال 

طــالق کاهــش یابــد؟
گــروه ایرنــا زندگــی - بــه عقیــده بســیاری از روانشناســان و مشــاوران 
ازدواج، حداقــل نیمــی از خوشــبختی افــراد به انتخاب همســر بســتگی 
دارد. اگــر فــرد انتخــاب درســتی داشــته باشــد لحظه به لحظــه 
زندگــی اش شــاد خواهــد بــود و اگــر انتخــاب اشــتباهی داشــته باشــد 
آینــده، ســالمت روان خــود و خانــواده اش را بــه خطر می انــدازد وزندگی 
برایــش جهنــم خواهــد شــد امــا انتخــاب درســت تــا حــدی زیــادی به 
شــناخت درســت قبــل از ازدواج بســتگی دارد؛ بنابرایــن، اینکــه بدانیــد 
شــناخت در چــه مرحلــه ای، چطــور و در چــه زمینه هایــی بایــد حاصل 
شــود، از مــوارد بســیار مهمــی اســت کــه دکتــر ســجاد کریمان مجــد 
روانشــناس و مشــاور تخصصــی خانــواده و ازدواج در گفت وگــو بــا ایرنــا 

ــاره آن هــا توضیــح می دهــد. درب
شناخت قبل  از ازدواج را جدی بگیرید

دکتــر کریمان مجــد می گویــد: »هــر تصمیــم مهمــی کــه انســان در 
زندگــی خــود می گیــرد حتمــاً نیــاز بــه آگاهــی و شــناخت دربــاره آن 
موضــوع دارد. اگــر قــرار باشــد فــردی چنــد میلیــارد تومــان پــول را بــا 
کســی شــریک شــود، حتمــاً بــرای آنکــه بتوانــد آن فــرد را بشناســد 
پیگیــری کــرده و صورت حســاب شــریک مالــی اش را بررســی می کنــد 
زیــرا قــرار اســت مبلــغ قابل توجهــی را بــا آن فــرد شــریک شــود؛ ازدواج 
به مراتــب مســئله مهم تــر و سرنوشت ســازتری خواهــد بــود. بــرای آنکه 
ــا یــک  مــا زندگــی، روح و روان، آینــده و حتــی خانــواده خودمــان را ب

فــردی شــریک شــویم، یقینــاً بــه شــناخت نیــاز داریــم.«
شناخت های الزم برای تشکیل زندگی مشترک

ــر یــک  ــا یکدیگــر زندگــی کننــد و زی ــد ب  وقتــی دو نفــر می خواهن
ســقف برونــد بایــد از همدیگــر شــناخت پیــدا کننــد اما شــناخت تنها 
بــه شــناخت عالیــق و ســلیقه های یکدیگــر محــدود نمی شــود بلکــه 
منظــور از شــناخت بــه گفته کریمــان مجد، شــناخت از ســالمت روان، 
تناســب شــخصیت و تناســب و ارزیابــی جنســی طــرف مقابــل اســت. 
ــرای ازدواج را  ــای الزم ب ــی و بلوغ ه ــت، پختگ ــم کفوی ــد بتوانی ــا بای م
ــه اهــداف، نگرش هــا و  ــرار دهیــم. همچنیــن توجــه ب موردبررســی ق
باورهــای عمومــی طــرف مقابــل از مســائل مهمــی دیگــری اســت کــه 

بایــد بــه آن هــا توجــه کــرد.
مهم تریــن مــوردی کــه در شــناخت قبــل از ازدواج نبایــد از آن غافــل 
شــد، مســئله ســالمت روان و تناســب شــخصیت اســت: »ما معتقدیم 
اگــر دو فــرد باهــم تناســب شــخصیت داشــته باشــند و روان هــر دو 
فــرد بــه لحــاظ ســالمت نرمــال باشــد، احتمــال موفقیــت در زندگــی 
بــاال اســت البتــه به شــرط آنکــه مهارت هــای زندگــی را هــم آمــوزش 
ببیننــد و چارچــوب اولیــه یــک مهــارت الزم بــرای زندگــی را داشــته 

باشند.«
روش های شناخت طرف مقابل

کریمــان مجــد چهــار روش بــرای مســئله شــناخت در ازدواج را مطــرح 
ــد و  ــق، رفت وآم ــو، جســت وجو و بررســی و تحقی ــد: »گفت وگ می کن

معاشــرت و درنهایــت مشــاوره پیــش از ازدواج.«
او می گویــد: »روش هــای اول، دوم و ســوم می تواننــد به طــور هم زمــان 
باهــم انجــام شــوند و بهتــر این اســت کــه روش چهــارم )مشــاوره پیش 

از ازدواج( بعــد از اتمــام روش هــای اول تــا ســوم اتفــاق بیفتد.«
در ازدواج هیچ گاه شناخت کامل حاصل نمی شود

ــراد کار آســانی نیســت کــه در  ــد اســت: »شــناخت از اف مجــد معتق
مدت زمــان کوتــاه محقــق شــود؛ مرحلــه شــناخت به مرورزمــان 
ــا رعایــت  اتفــاق می افتــد. اگــر چهــار روش شــناخت قبــل از ازدواج ب
تمــام جوانــب به درســتی انجــام شــود؛ به عبارتی دیگــر اگــر جلســات 
ــردی داشــته باشــید، به درســتی تحقیــق  گفت وگــوی کارآمــد و کارب
کنیــد، روش هــای درســت رفت وآمــد و معاشــرت را به درســتی انجــام 
دهیــد و قبــل از ازدواج بــه بهتریــن مشــاوره ازدواج مراجعــه کنید نهایتاً 
ــا  ــذا تازمانــی کــه ب 5۰ الــی ۶۰ درصــد شــناخت حاصــل می شــود ل
فــردی زیــر یــک ســقف زندگــی نکنیــد، نمی توانیــد شــناخت کامــل 

پیــدا کنیــد.«
ایــن مشــاوره خانــواده ادامــه می دهــد: »افــرادی کــه بــدون طــی کردن 
ایــن مراحــل اقــدام بــه ازدواج می کننــد، بــا ایــن کار ســالمت روان خود 
و خانواده شــان را بــا یــک ریســک بــاال و بــدون بررســی های چهارگانــه 

بــه خطــر می اندازنــد.«
مجــد می گویــد مرحلــه شــناخت تنهــا بــه دوران خواســتگاری محدود 
نمی شــود: »ادامــه شــناخت زوجیــن، بعــد از محرمیــت و عقــد اتفــاق 
ــه زمــان نیــاز  ــرای شــناخت بیشــتر در دوران عقــد نیــز ب می افتــد. ب
اســت کــه به تناســب وضعیــت فرهنگــی افــراد، مــدت عقــد می توانــد 

ــد.« متغیر باش
بــه گفتــه کریمــان مجــد، ۲۰-۳۰ درصد دیگــر شــناخت در دروان عقد 
اتفــاق می افتــد و بازهــم تــا زمانــی کــه دو نفــر زیــر یــک ســقف زندگی 
نکننــد، مــا نمی توانیــم بــه شــناخت جامــع و مورداطمینانــی دســت 

ــدا کنیم. پی
مدت زمان الزم برای شناخت طرفین

ایــن مشــاور ازدواج معتقــد اســت کــه حداقــل دو تــا ســه مــاه زمــان 
ــان  ــن مدت زم ــه ای ــت؛ البت ــل از ازدواج الزم اس ــناخت قب ــرای ش ب
ــرای  ــادی ب ــر هــم باشــد امــا ۹- ۱۰ مــاه زمــان زی ــد طوالنی ت می توان
شــناخت اســت کــه ممکــن اســت بــه دلیــل ایجــاد وابســتگی عاطفی 

آســیب زا باشــد.
                                                                  هدی سادات پاک نهاد

چگونه قبل از ازدواج امکان طالق را 
به حداقل برسانیم؟

آدامس هایی با قابلیت کاهش 
ویروس امیکرون در بزاق

ــرای  ــان ب ــد، محقق ــای جدی ــق داده ه ــزارش ایســنا ، طب ــه گ ب
راه انــدازی اولیــن آزمایــش انســانی آدامســی آمــاده می شــوند کــه 
ایــن آدامــس آزمایشــی، ذرات ســارس-کوو-۲ را در بــزاق بــه دام 
می انــدازد و نویدبخــش مهــار انتقــال انــواع جدیــد ویروس اســت.

بــه نقــل از مدیــکال، ایــن آدامــس حــاوی کپی هایــی از پروتئیــن 
ACE۲ اســت کــه در ســطوح ســلولی یافــت می شــود و ویــروس 

ــا  ــردن آنه ــوده ک ــلول ها و آل ــتن س ــرای شکس ــا از آن ب کرون
ــد. ــتفاده می کن اس

محققــان در نشــریه Biomaterials گــزارش کردنــد کــه در 
آزمایش هایــی بــا کمــک لولــه آزمایــش و اســتفاده از بــزاق افــراد 
ــه  ــروس خــود را ب ــا امیکــرون، ذرات وی ــا ی ــواع دلت ــه ان ــوده ب آل
گیرنده هــای ACE۲ در آدامــس متصــل کردنــد و بــار ویروســی به 

ســطوح غیرقابــل تشــخیص کاهــش یافــت.
در کارآزمایــی بالینــی، بیمــاران  کوویــد-۱۹ هر روز چهــار آدامس 
ــد؛  ــار روز می جون ــدت چه ــه م ــرص را ب ــکل ق ــه ش ACE۲ ب

پروتئین هــای »تلــه ویروســی ACE۲ « آدامــس در ســلول هــای 
مهندســی شــده کاهــو حمــل می شــوند.

آدامــس آزمایشــی دوم ســاخته شــده از پــودر لوبیــا بــه 
ــارس-کوو-۲ را در  ــا ذرات س ــه تنه ــو، ن ــلول های کاه ــای س ج
ــدازد بلکــه ســویه های  ــه دام می ان آزمایش هــای آزمایشــگاهی ب
آنفلوآنــزا و ســایر ویروس هــای کرونــا کــه باعــث ســرماخوردگی 
معمولــی می شــوند و احتمــاال ســایر ویروس هــای دهــان ماننــد 
ــه دام  ــز ب ــس را نی ــروس هرپ ــای انســانی و وی ــروس پاپیلوم وی

می انــدازد.
دکتر هنری دانیل از دانشــکده پزشــکی و دندانپزشــکی دانشــگاه 
پنســیلوانیا می گویــد: از آنجایــی کــه انتقــال بینــی در مقایســه 
بــا انتقــال دهانــی ناچیــز اســت، جویــدن آدامــس ACE۲ و بلــع 
پروتئیــن ACE۲ بایــد عفونت را به حداقل برســاند و از بیمــاران در 

برابــر کوویــد محافظــت کنــد و از انتقــال جلوگیــری کند

چرا قدرت پهپادی ایران مورد توجه 
جهانی قرار گرفته است؟

ــت شــده، شــاهد توجهــات گســترده  ــار ظرفيت هــای موشــکی تثبي ــرا در کن اخي
منطقــه ای و بيــن المللــی بــه تــوان پهپــادی کشــور هســتيم. در ايــن زمينــه، طبــق 
گــزارش هــای مختلــف از ســوی رســانه ها و مراکــز مطالعاتــی جهانــی، ايــران بــه 

يکــی از قدرت هــای انکارنشــدنی در حــوزه پهپــادی تبديــل شــده اســت.
بــه گــزارش تابنــاک در ســال هــای اخيــر، توجهــات زيــادی به قــدرت نظامــی ايران 
در بخــش هــای مختلــف معطــوف شــده اســت؛ در اين ميان، قــدرت موشــکی ايران 
در صــدر توجهــات بــوده و کشــورهای غربــی و دشــمنان ايــران، همــواره بــا اهــداف 

مختلــف مبــادرت بــه برجســته ســازی توان موشــکی کشــور مــی کردند.
ــت شــده، شــاهد توجهــات گســترده  ــار ظرفيت هــای موشــکی تثبي ــرا در کن اخي
منطقــه ای و بيــن المللــی بــه تــوان پهپــادی کشــور هســتيم. در ايــن زمينــه، طبــق 
گــزارش هــای مختلــف از ســوی رســانه ها و مراکــز مطالعاتــی جهانــی، ايــران بــه 

يکــی از قدرت هــای انکارنشــدنی در حــوزه پهپــادی تبديــل شــده اســت.
ادعاهــای اخيــر در رابطــه بــا خريــد پهپادهــای ايرانی از ســوی روســيه برای اســتفاده 
در جنــگ اوکرايــن، منجــر بــه توجهــات فزاينــده بــه ظرفيــت هــای پهپــادی ايران 
شــده اســت؛ ادعاهايــی کــه البتــه از ســوی ايــران تکذيــب شــده و آمريکاهايــی نيــز 
علــی رغــم فضاســازی چنــد روز پيــش، اعالم کــرده انــد شــواهدی مبنی بر ارســال 

پهپادهــای ايــران بــه روســيه وجــود نــدارد.
در ايــن رابطــه، روزنامــه آمريکايــی نيويــورک تايمــز، در گزارشــی نوشــت: ايــران در 
ســال های اخيــر، پيشــرفت های مســتمر و چشــمگيری در طراحــی و توليــد انــواع 
پهپادهــای داشــته و ايــن تــالش هــا اکنــون بســيار فراتــر از منطقه گســترش يافته 
اســت و ايــن کشــور را بــه يــک بازيگــر مهــم در بــازار بيــن المللــی پهپادهــا تبديــل 

کــرده اســت.
نيويــورک تايمــز مــی نويســد: بــه گــزارش رســانه های خبــری، تصاويــر ماهــواره ای 
و دفاعــی، ايــران اکنــون بــه دنبــال افزايــش نفــوذ جهانــی خــود و فــروش پهپادهای 
پيشــرفته بــا قابليــت ســالح های پيشــرفته به صــورت تجاری بــه کشــورهای ديگر، 
از جملــه کشــورهايی کــه در ســال های اخيــر تحــت تحريم هــای مختلــف قــرار 
گرفته انــد، ماننــد ونزوئــال و ســودان اســت. ايــن يــک منبــع مهــم ســرمايه و نفــوذ 
سياســی بــرای ايــران اســت کــه آمريــکا تــالش دارد بــا محدوديــت هــای مالــی 

ايــاالت متحــده بــا مشــکل مواجهــش کند.
ــه عنــوان يــک مشــتری بالقــوه  ايــن رســانه آمريکايــی افــزود: اکنــون روســيه ب
پهپادهــای ايــران مطرح اســت. واشــنگتن هفتــه گذشــته ادعا کــرد اطالعاتــی دارد، 
مبنــی بــر اينکه مســکو قصــد دارد صدهــا هواپيمای بــدون سرنشــين از ايــران بخرد 
تــا زرادخانــه خــود را بــرای جنــگ در اوکراين تقويت کند. مقامــات آمريکايــی از ايران 
خواســتند کــه هواپيماهای بدون سرنشــين به روســيه نفروشــد و نســبت بــه عواقب 
آن بــرای هــر دو کشــور هشــدار دادنــد. وزارت امــور خارجــه ايــران در بيانيــه ای اعالم 
کــرد کــه همکاری هــای نظامــی ايــن کشــور بــا روســيه قبــل از جنــگ بوده اســت

حســين اميرعبداللهيــان، وزير امــور خارجه ايــران، در مصاحبــه ای بــا روزنامه ايتاليايی 
ال رپوبليــکا در مــاه ژوئيــه گفتــه بــود کــه ايــن کشــور هيــچ برنامــه ای بــرای کمک 
بــه روســيه در جنــگ اوکرايــن يــا فراهــم ســازی تجهيــزات نظامــی بــرای هر يک 

ــدارد. از طرفين ن

آماده باش کامل پلیس شهرستان بردسیر برای امداد 
رسانی و تامین امنیت مناطق سیل زده و بحرانی

ســرهنگ منصــور رمضان نــژاد فرمانده انتظامی شهرســتان بردســیر 
گفــت:  بــا توجــه بــه شــرایط آب و هوایــی پیــش رو ،  در شــهرهای 
وبخــش ها،روســتا هــا ی مختلــف شهرســتان و پیــش بینــی هــای 
هواشناســی و مدیریــت بحــران و احتمــال وقــوع ســیل در برخــی از 
مناطــق، پلیــس در آمــاده بــاش کامــل جهــت همــکاری با دســتگاه 

هــای امــدادی و خدمــت رســان قــرار دارد.
ســرهنگ رمضــان نــژاد بــا اشــاره بــه حضــور فعــال پلیــس در همــه 
مناطــق شهرســتان و تامین نظــم و امنیت و تســهیل در عبــور مرور 
خودروهــا بیــان داشــت: از دقایــق اولیــه وقــوع بارندگــی، عوامــل و 
یــگان هــای مختلف فرماندهــی انتظامی شهرســتان اقدامــات الزم را 
در خصــوص برقــراری امنیــت و کمــک بــه هــم اســتانی هــای عزیز 

را بــه عمــل آورده انــد .
فرمانــده انتظامــی شهرســتان بردســیر بــا اشــاره بــه اینکــه پلیــس 
همــواره خــود را در همــه عرصــه هــا و حــوادث خدمتگــزار مــردم 
ــیر  ــی  بردس ــی انتظام ــان فرمانده ــت: کارکن ــان داش ــد، بی می دان
حضــوری فعــال در همــه مناطــق شهرســتان خواهند داشــت و تمام 
تــالش و همــت خــود را صــرف خدمــت گــزاری بــه مــردم شــریف 

بردســیر خواهنــد کــرد .
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یک تبعه ی سوئد به اتهام جاسوسی بازداشت  شد در خانه ی اّم سلمه:
آن شــب را رســول اکــرم در خانــه ی ام ســلمه 
ــلمه  ــه ام س ــود ک ــای شــب ب ــه ه ــود. نیم ب
ــول  ــه رس ــت ک ــه گش ــد و متوج ــدار ش بی
اکــرم در بســتر نیســت. نگــران شــد کــه چــه 
ــه، او را وادار کــرد  پیــش آمــده؟ حســادت زنان
تــا تحقیــق کنــد. از جــا حرکــت کــرد و بــه 
جســتجو پرداخــت. دیــد کــه رســول اکــرم در 
گوشــه ای تاریــک ایســتاده، دســت به آســمان 
بلنــد کــرده اشــک مــی ریــزد و مــی گویــد:

ــن داده  ــه م ــه ب ــی ک ــای خوب ــا چیزه »خدای
ــرا مــورد شــماتت  ــا م ــر، خدای ای از مــن نگی
دشــمنان و حاســدان قــرار نــده، خدایــا مــرا به 
ســوی بدیهایــی کــه مــرا از آنهــا نجــات داده 
ای برنگــردان، خدایــا مــرا هیــچ گاه بــه انــدازه 
ــودم  ــه خ ــم ب ــم زدن ه ــم بره ــک چش ی ی

ــذار. « . وامگ
شــنیدن ایــن جملــه هــا بــا آن حالــت، لــرزه 
بــر انــدام ام ســلمه انداخــت. رفــت در گوشــه 
ــتن.  ــه گریس ــرد ب ــروع ک ــت و ش ای نشس
ــد  ــدید ش ــدری ش ــه ق ــلمه ب ــه ی ام س گری
ــید:»چرا  ــد و از او پرس ــرم آم ــول اک ــه رس ک
ــم؟ !  ــه نکن ــی؟ « .- چــرا گری ــی کن ــه م گری
تــو بــا آن مقــام و منزلــت کــه نــزد خــدا داری 
اینچنیــن از خداونــد ترســانی، از او می خواهی 
کــه تــو را بــه خــودت یــک لحظــه وا نگــذارد، 
پــس وای بــه حــال مثــل مــن.- ای اّم ســلمه! 
چطــور می توانــم نگــران نباشــم و خاطرجمع 
باشــم؟ ! یونــس پیغمبــر یــک لحظــه بــه خود 
واگذاشــته شــد و آمــد بــه ســرش آنچــه آمــد 

بازاری و عابر:
ــه  ــت ک ــتخوان و بلندقام ــت اس ــردی درش م
ــورده  ــاب خ ــره ای آفت ــده و چه ــی ورزی اندام
داشــت و زد و خوردهــای میــدان جنــگ 
یــادگاری بــر چهــره اش گذاشــته و گوشــه ی 
چشــمش را دریــده بــود، بــا قدمهــای مطمئن 
و محکــم از بــازار کوفــه مــی گذشــت. از طرف 
ــته  ــش نشس ــازاری در دکان ــردی ب ــر م دیگ
بــود. او بــرای آنکــه موجــب خنــده ی رفقــا را 
فراهــم کنــد، مشــتی زبالــه بــه طــرف آن مرد 
پــرت کــرد. مــرد عابــر بــدون اینکــه خــم بــه 
ابــرو بیــاورد و التفاتــی بکنــد، همــان طــور بــا 
قدمهــای محکــم و مطمئــن بــه راه خــود ادامه 
ــرد  ــای م داد. همینکــه دور شــد یکــی از رفق
بــازاری بــه او گفــت: »هیــچ شــناختی کــه این 
مــرد عابــر کــه تــو بــه او اهانــت کــردی کــه 

ــود؟ ! « . ب
- نــه، نشــناختم! عابــری بــود مثــل هزارها عابر 
دیگــر کــه هــر روز از جلــو چشــم ما عبــور می 

کننــد، مگــر این شــخص که بــود؟ .
- عجــب! نشــناختی؟ ! این عابر همــان فرمانده 
و سپهســاالر معروف، مالک اشــتر نخعــی بود.

- عجــب! ایــن مــرد مالک اشــتر بــود؟ ! همین 
مالکــی کــه دل شــیر از بیمــش آب مــی شــود 
و نامــش لــرزه بــر اندام دشــمنان مــی انــدازد؟ .

- بلی مالک خودش بود.
- ای وای بــه حــال مــن! ایــن چــه کاری بــود 
کــه کــردم! اآلن دســتور خواهــد داد کــه مــرا 
ســخت تنبیــه و مجــازات کننــد. همیــن حاال 
مــی دوم و دامنــش را مــی گیــرم و التمــاس 
مــی کنــم تــا مگــر از تقصیــر مــن صــرف نظر 
کند.بــه دنبــال مالــک اشــتر روان شــد. دیــد او 
راه خــود را بــه طــرف مســجد کــج کــرد. بــه 
ــاز  ــه نم ــد ب ــت، دی ــه مســجد رف ــش ب دنبال
ایســتاد. منتظــر شــد تــا نمــازش را ســالم داد. 
رفــت و بــا تضــرع و البه خــود را معرفــی کرد و 
گفــت: »مــن همان کســی هســتم کــه نادانی 

کــردم و بــه تــو جســارت نمــودم. « .
مالــک: »ولــی مــن بــه خــدا قســم به مســجد 
نیامــدم مگــر بــه خاطــر تــو، زیــرا فهمیــدم تو 
خیلــی نــادان و جاهــل و گمراهــی، بــی جهت 
ــت  ــه حال ــم ب ــه مــردم آزار مــی رســانی. دل ب
ــو دعــا کنــم و از  ــاره ی ت ســوخت. آمــدم درب
خداونــد هدایــت تــو را بــه راه راســت بخواهــم. 
نــه، مــن آن طــور قصــدی که تــو گمــان کرده 

ای دربــاره ی تــو نداشــتم. «
فقط یک شوخی

هــوای راهــرو دادگاه گرفتــه و خفــه بــود. چهره 
غضبنــاک پیرمــرد در هــم گــره خــورده بــود و 
پســر مــدام بــا التمــاس می گفــت: آقــا غلــط 

کــردم، تــو رو بــه خــدا مــرا ببخشــید…
پیرمــرد بــا غیــظ پســر را نــگاه کــرد و بــه یــاد 
حــرف پزشــک افتــاد: متاســفم، خانــم شــما 
ــک روی  ــرده و در دم… اش ــی ک ــکته قلب س
گونــه اش لغزید.باز صدای پســرک در گوشــش 
پیچیــد: غلــط کــردم آقــا! مــن فقــط شــوخی 
ــت  ــی را برداش ــه گوش ــان ک ــردم، خانومت ک
گفتــم شــوهرتان تصــادف کــرده و مــرده! بــه 

خــدا همیــن!

معرفی شهر سیرجان به عنوان شهر 
نمونه جهانی ساخت مدارس خیرساز

وزارت اطالعــات اعــالم کــرد کــه ســربازان گمنــام امــام 
زمان)عــج(، یــک تبعــه ی کشــور پادشــاهی ســوئد را بــه 

اتهــام جاسوســی، شناســایی و بازداشــت کردنــد.
بــه گــزارش ایســنا، متــن اطالعیــه وزارت اطالعــات بــه 

ایــن شــرح اســت :
متهــم ســوئدی کــه در ســفرهای چندگانــه ی پیشــین به 
ایــران، به دلیــل برخــی رفتارهــا و ارتباطــات مشــکوک، در 
لیســت مظنونیــن واحــد ضدجاسوســی وزارت اطالعــات 
قــرار گرفتــه بــود، همیشــه از لحظــه ی ورود بــه کشــور، 
ــه شــهرهای  ــات، ســفرهایش ب ــه تحــرکات، ارتباط کلی
مختلــف کشــور )کــه کالً خــارج از مقاصــد و رویه هــای 
گردشــگری انجام می شــدند( تا هنــگام خــروج از مرزهای 
جمهــوری اســالمی ایــران، دقیقــاً تحــت نظــر مأموریــن 
زبــده ی ضدجاسوســی ایــن وزارت خانــه قــرار می گرفــت. 
ــود کــه  یافته هــای ســاختار ضدجاسوســی وزارت ایــن ب
ــت  ــا رعای ــی، ب ــه ســفرهای قبل ــم ســوئدی در هم مته
اصــول حرفــه ای ارتباطــی، حفاظتــی و پنهــان کاری، بــا 
تعــدادی از عناصــر مظنــون اروپایــی و غیراروپایــی کــه در 
ایــران تحــت نظــر قــرار داشــتند؛ ارتبــاط برقــرار می کرد. 
متهــم مــورد بحــث، چند مــاه پیــش و درپی دســتگیری 
ــب  ــت کس ــا مأموری ــی، ب ــر اروپای ــوس دیگ ــک جاس ی

اطــالع از چگونگــی افشــای هویــت آن جاســوس 
ــی  ــور اطالعات ــه ت ــه ب ــی ک ــزان اطالعات ــوع و می و ن
ــور  ــدداً وارد کش ــود، مج ــاده ب ــه افت ــن وزارت خان ای
ــر،  ــت آخ ــدت مأموری ــز و در کل م ــار نی ــد. این ب ش
ــت  ــده، تح ــاره ش ــِن اش ــا مرتبطی ــای وی ب تماس ه
کنتــرل مســتمر ســربازان گمنــام امــام زمان)عجل اهلل 
ــا  ــره ب ــت و باالخ ــرار داش ــریف( ق ــی فرجه الش تعال
ــا  ــگام خــروج از کشــور ب ــل مســتندات؛ در هن تکمی

ــی بازداشــت شــد. ــم مرجــع قضای حک
شــایان ذکــر اســت کــه متهــم مذکــور دارای ســابقه 
ســفر بــه اراضــی اشــغالی رژیــم غاصــب صهیونیســتی 

ــران می باشــد.  ــه ای پیــش از عزیمــت ب
وزارت اطالعــات هم چنان کــه پیــش از ایــن بــه کــرات 
اعــالم کــرده اســت؛ امنیــت کشــور و آرامــش مــردم 
ــن تعــدی  ــز خــود دانســته و کوچک تری را خــط قرم
نســبت بــه مرزهــای امنیتــی کشــور را قاطعانــه و فارغ 
ــی- ــه ای و همخــواِن غرب ــران حرف از هیاهــوی آوازه گ
ــم  ــه رژی ــژه ب ــد. به وی ــخ می گوی ــتی پاس صهیونیس
ــوس  ــن جاس ــون چندی ــه تاکن ــوئد ک ــابقه ی س بدس
نیابتــی بــرای رژیم اشــغالگر قــدس را پشــتیبانی کرده 
اســت )همچــون احمدرضــا جاللــی؛ جاســوس مســلم 

رژیــم صهیونیســتی و مجرم قطعی در شناســایی 
و تــرور برخــی از دانشــمندان هســته ای کشــور( 
و مأمــن تروریســت های جنایــت کاری همچــون 
ــاه  ــودکان بی گن ــردم و ک ــالن م ــن و قات منافقی
ــدار  ــت، هش ــوده اس ــواز ب ــار اه در رژه ی خونب
می دهــد کــه در صــورت ادامــه ی رویــه ی 
جاسوســی نیابتــی از ســوی نهــاد اطالعاتــی آن 
کشــور و اســتمرار حمایــت از قاتــالن و جانیــاِن 
ــا آن را دریافــت  ســابقه دار؛ واکنــش متناســب ب

خواهــد کــرد.

مناینده مردم سیرجان و بردسیر در خانه ملت خواستار شد:

ــه گــزارش ایســنا نماینــده مــردم شهرســتان هــای ســیرجان و بردســیر  ب
در مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان اینکــه بیــش از 5۰ درصــد مــدارس 
ــه  ــر معرفــی شــهر ســیرجان ب شهرســتان ســیرجان خیــر ســاز هســتند ب

عنــوان شــهر نمونــه جهانــی ســاخت مــدارس خیــر ســاز تاکیــد کــرد.
ــتان و  ــدگان اس ــع نماین ــی مجم ــت تخصص ــن پور در نشس ــهباز حس ش
ــار کــرد: خوشــبختانه  ــرورش اظه ــوزش و پ ــر آم ــا وزی ــان ب اســتاندار کرم
فضــای همدلــی، انســجام و هماهنگــی در آمــوزش و پــرورش اســتان ایجــاد 

ــه نحــو احســنت در حــال انجــام اســت. شــده و کار و فعالیــت ب
وی از اقــدام مانــدگار اتــاق بازرگانــی کرمــان مبنــی بــر ســاخت بیــش از 
۱۲۰ مدرســه در قالــب ۷۲۰ کالس تقدیــر و تشــکر کــرد و گفــت: ایــن کار 
ارزشــمند اتــاق بازرگانــی الگویــی ارزنــده بــرای اســتان هــای ســایر کشــور 

اســت.
حســن پــور بــا بیــان اینکــه بیــش از ۴5 درصــد دانــش آمــوزان شهرســتان 
ســیرجان در مــدارس غیــر دولتــی تحصیــل مــی کننــد بــر اختصــاص وام 
ــاز  ــر س ــه خی ــت: ۲۱ مدرس ــرد و گف ــد ک ــی تاکی ــر دولت ــدارس غی ــه م ب
در شهرســتان ســیرجان بــرای ســال تحصیلــی آینــده آمــاده بهره بــرداری 

مــی باشــد.
ــا  ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــیر در مجل ــیرجان و بردس ــردم س ــده م نماین
ــر  ــیرجان خی ــتان س ــدارس شهرس ــد م ــش از 5۰ درص ــه بی ــان اینک بی
ســاز هســتند بــر معرفــی شــهر ســیرجان بــه عنــوان شــهر نمونــه جهانــی 

ــرد. ــد ک ــاز تاکی ــر س ــدارس خی ــاخت م س

سرکرده و اعضای شبکه جاسوسی وابسته 
به رژیم جعلی اسرائیل دستگیر شدند

ــه ای از دســتگیری ســرکرده و  ــات فراجــا در اطالعی ســازمان اطالع
ــه رژیــم جعلــی اســرائیل  اعضــای یــک شــبکه جاسوســی وابســته ب

ــر داد. خب
بــه گــزارش گــروه اجتماعــی خبرگــزاری تســنیم؛ ســازمان اطالعــات 
فراجــا در اطالعیــه ای از دســتگیری ســرکرده و اعضــای یــک شــبکه 
جاسوســی وابســته بــه رژیــم جعلــی اســرائیل خبــر داد؛ در اطالعیــه 

فراجــا آمــده اســت:
بــا اشــراف اطالعاتــی ســربازان گمنــام امــام زمــان )عــج( در ســازمان 
ــی  ــم جعل ــه رژی ــک شــبکه جاسوســی وابســته ب ــات فراجــا ی اطالع

اســرائیل شناســایی و دســتگیر شــد.
اعضــای ایــن شــبکه جاسوســی بــه ترغیــب ســرکرده یکــی از 
ــم صهیونیســتی را  ــزدوری رژی ــب کــه ســابقه م گروه هــای تجزیه طل
دارد، اقــدام بــه ارتباط گیــری بــا ســرپل ســازمان جاسوســی موســاد 

کرده انــد.
در ادامــه ایــن اطالعیــه بیــان شــده اســت: اعضــای شــبکه 5 نفــره 
ــه مســائل  ــدد از جمل ــا وعده هــای متع جاسوســی دســتگیر شــده، ب
مالــی داده شــده از ســوی ســازمان جاسوســی موســاد، نســبت 
ــدام  ــور اق ــی کش ــم و حیات ــق مه ــات از مناط ــع آوری اطالع ــه جم ب
ــام  ــری تم ــه ارتباط گی ــه اولی ــبختانه از لحظ ــه خوش ــد ک می کردن
تحــرکات اعضــای شــبکه در چتــر اطالعاتــی ســربازان گمنــام امــام 

ــت. ــرار گرف ــا ق ــج( در فراج زمان)ع
در اطالعیــه ســازمان اطالعــات فراجــا همچنیــن آمــده اســت: اعضــای 
ایــن شــبکه عــالوه بــر جمــع آوری اطالعــات، اقــدام بــه آتش ســوزی، 
شعار نویســی و تبلیــغ علیــه جمهــوری اســالمی ایــران کــرده و بــرای 
ــکاری نیــز آموزش هــای الزم را دیــده  عملیات هــای مســلحانه و خراب
بودنــد کــه قبــل از هرگونــه اقــدام، تمامــی اعضــای )5 نفــر( شــبکه 

دســتگیر شــدند.
گفتنــی اســت، از اعضــای ایــن شــبکه تعــدادی تجهیــزات پیشــرفته، 

ســیم کارت و موبایــل کشــف شــده اســت.

کسب رتبه نخست دانشگاه علوم پزشکی ایران در جهان

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران بــا اشــاره به مقام نخســت جهــان این دانشــگاه 
در نظــام رتبــه بندی تایمز براســاس شــاخص ســالمت و رفــاه، گفت: دســتاورد بزرگی 

از ســوی خانــواده ۱5 هــزار نفــری این دانشــگاه برای کشــور کســب شــده اســت.
رئیــس علــوم پزشــکی ایران در جشــن کســب مقام نخســت جهان از ســوی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی ایــران در نظــام رتبــه بنــدی تایمــز )شــاخص ســالمت و رفــاه( کــه بــا 
حضــور معــاون وزیــر بهداشــت برگــزار شــد، عنــوان کــرد: دســتاورد بزرگــی از ســوی 
خانــواده ۱5 هــزار نفــری ایــن دانشــگاه برای کشــور کســب شــده کــه در گام نخســت 
حاصــل تــالش تیــم های خانــه بهداشــت، مراکز جامــع خدمات ســالمت در مجموعه 

معاونــت بهداشــت این دانشــگاه اســت.
وی بــا تشــریح رونــد تعریــف و عملکــرد دانشــگاه هــای نســل اول تــا پنجــم کــه بــه 
ترتیــب در زمینــه آمــوزش، پژوهــش، تولیــد محصــول، ارتبــاط بــا صنعــت، کاهــش 
مشــکالت مــردم و ارتقــای عملکردهــای محیــط زیســتی تبییــن شــده اســت، گفت: 
در دهــه ۸۰ شمســی دانشــگاه هــای ایــران در زمینــه تولیــد مقــاالت در رتبــه هــای 
بــاالی جهــان قــرار داشــتند ولــی در نهایــت ایــن مقــاالت زینــت کتابخانــه اســتادها 
بــود، درحالــی کــه دانشــگاه های نســل ســوم به خلــق ثــروت اقــدام کردنــد، کاری که 

دانشــگاه هــاروارد بــا کســب درآمــد ســاالنه ۱۲میلیــارد دالر انجــام مــی دهــد.
پازوکــی ادامــه داد: جمهــوری اســالمی در ســال ۱۳۶۴ آمــوزش پزشــکی را از وزارت 
علــوم جــدا و در بهداشــت و درمــان ادغــام کــرد و بــه نوعی نســل چهــارم دانشــگاه ها 

بــرای ارائــه خدمــات بــه مــردم و برطــرف کــردن مشــکالت جامعــه خلــق شــد.
رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی ایران در تشــریح نظــام رتبه بنــدی تایمز، عنــوان کرد: 
تایمــز از معتبرتریــن نظــام هــای رتبــه بندی جهان اســت و حتــی برخی دانشــگاه ها 
نمــی تواننــد در ایــن رتبــه بندی حضــور پیــدا کنند. هــم اکنون نیــز ۱۶۰۰ دانشــگاه 

جهــان در ایــن نظــام رتبه بنــدی حضــور دارند.
پازوکــی افــزود: ایــران در مدت دو ســال گذشــته توانســت در بین کشــورهای اســالمی 
از ترکیــه نیز پیشــی گرفته و مقام نخســت را کســب کنــد. در ســال ۲۰۲۲ تعــداد ۶۲ 
دانشــگاه از جمهــوری اســالمی ایــران در رتبــه بنــدی تایمز حضور داشــتند و بــا وجود 
اینکــه فقــط ۷ درصــد دانشــگاه هــای کشــور جــزو گــروه پزشــکی هســتند ولــی آمار 

بیــش از ۳۰ درصــد را در جایــگاه حضــور در رتبــه بنــدی تایمــز دارند.

کربال را می  سرود اين بار روی نيزه  ها
با دو صد ايهام معنی دار، روی نيزه  ها
نينوايی شعر او از نای هفتاد و دو نی

مثل يک ترجيع شد تکرار روی نيزه  ها
چوب خشک نی به هفتاد و دو گل آذين شده ست

الله ها را سر به سر بشمار روی نيزه  ها
زخمی داغند اين گل های پر پر، ای نسيم!

پای خود آرام تر بگذار روی نيزه  ها
يا بر اين ني زار خون امشب متاب ای ماهتاب

يا قدم آهسته  تر بردار روی نيزه  ها
قافله در رجعت سرخ است و جاده فتنه جوش

چشم مير کاروان، بيدار روی نيزه  ها
زنگيان آيينه می بندند بر نی، يا خدا

پرده بر می دارد از رخسار روی نيزه  ها ؟
صوت قرآن است اين؟ يا با خدا در گفت وگوست

رو به رو، بی پرده، در انظار روی نيزه ها
ياد داری آسمان!؟ با اختران، خورشيد گفت:
وعده ی ديدارمان: اين بار روی نيزه  ها ؟!

با برادر گفت زينب: راه دين هموار شد
گرچه راه توست ناهموار روی نيزه  ها

ای دليل کاروان! لختی بران از کوچه ها
بلکه افتد سايه ی ديوار روی نيزه  ها

صحنه ی اوج و عروج است و طلوع روشنی
سير کن سير تجلّی زار روی نيزه  ها

چشم ما آيينه آسا غرق حيرت شد چو ديد
آن همه خورشيد اختربار روی نيزه  ها

                   شعر از :محّمد علی مجاهدی

  اشعار آیینی عاشورا

ــه گــزارش راه آرمــان؛ جلســه ســتاد مدیریــت  ب
بحــران اســتان کرمــان بــا حضــور محمــد مهدی 
ــی  ــان، ســردار محمــد عل ــداکار اســتاندار کرم ف
ــان و  ــاراهلل اســتان کرم ــده ســپاه ث نظــری فرمان
مدیــران ادارات کل اســتان در محــل ســالن پیامبر 

اعظــم اســتانداری کرمــان برگــزار شــد.
 مجیــد ســعیدی بــا اشــاره بــه اینکــه چنــد روز 
گذشــته در ســطح اســتان درگیر فعالیت بارشــی 
شــدید مونســون هســتیم، گفــت: ایــن ســامانه از 
مناطــق جنــوب و جنــوب غرب به شــمال اســتان 

رســیده اســت.
 مدیــر کل مدیریــت بحــران اســتانداری کرمــان 
ادامــه داد: حجــم بــارش هــا و مناطــق تحت تاثیر 
بســیار زیــاد بود کــه مشــکالتی را در زمینــه های 
مختلــف اعم از راه، ســاختمان، شــبکه هــای برق، 

آب و غیــره بــه وجــود آورد.
تخریب 360 راه روستایی در استان

 وی بیــان کــرد: بــا توجــه بــه گزارشــات اســتان، 
بــه نظــر مــی رســد علــی رغــم تــالش هــا، برخی 
اقدامــات مــورد توجــه قــرار نگرفتــه و در برخــی 

شــهرها و روســتاها دچــار غافلگیــری شــدیم.
 ســعیدی اظهــار کــرد: در اثــر بارندگی هــای اخیر 
ــه،  ــب، ۳۴ روســتا تخلی ۳۶۰ راه روســتایی تخری

آبگرفتگــی هــزار و ۷۰۰ منزل روســتایی، 
ــع  ــتایی، قط ــرق روس ــبکه ب ــرق 5۰ ش ــع ب قط
مخابــرات ۳۳ روســتا، دو مــورد رانــش کــوه، 
مســدود بــودن ۱۶ راه شــریان، قطــع ۴۴ راه فرعی 

ــم. را داشــته ای
 رضــا فــالح بــا اشــاره بــه اینکــه در نــوزده 
شهرســتان اســتان، ســیل خطرآفریــن داشــتیم، 
گفــت: 5۰۰ امدادگــر در روســتاها و شهرســتان ها 
حضــور داشــتند و اقدامــات ارزیابــی انجــام شــده 

اســت.
امــداد رســانی به چهــار هــزار نفر توســط 

هــال احمر اســتان
 مدیــر کل هــالل احمر اســتان کرمــان ادامــه داد: 
تخلیــه آب 5۰۰ منــزل انجــام شــد و همچنیــن 
مفقودیــن گــزارش شــده، پیــدا شــده انــد؛ 
رهاســازی ۲۰۰ خــودرو و امدادرســانی بــه ۴ هــزار 

نفــر نیــز از دیگــر اقدامــات انجــام شــده اســت.
 عبدیــان بــا اشــاره بــه اینکــه بــا بارندگــی هــای 
ــتان قطــع  ــتا اس ــه، آب ۱۲۲ روس صــورت گرفت
شــده بــود، اظهار کــرد: آب ۷۶ روســتا وصــل و ۴۶ 
روســتا قطــع اســت و آب در رفســنجان بــه طــور 

کامــل رفســنجان وصــل نشــده اســت.
 مدیرعامــل آب و فاضــالب اســتان کرمــان ادامــه 
داد: در رفســنجان ســه پمــپ لجــن کــش قــوی 
فرســتادیم و وزارت نیــرو نیــز پیگیــر هســتند که 
ایــن مشــکل حــل شــود؛ در حــال حاضــر در ۴۰ 
ــی  ــیار انجــام م ــانی س درصــد رفســنجان آبرس

شــود.
ــا دوره  ــاص و ب ــیار خ ــر بس ــیل اخی س

ــت ــوده اس ــی ب ــت طوالن بازگش
علــی رشــیدی عنــوان کــرد: ســیل اخیــر بســیار 
خــاص و بــا دوره بازگشــت خیلــی طوالنــی بــوده 
اســت و در برخــی مناطــق مثــل رفســنجان دوره 
بازگشــت آن حــدود ۱۰۰ ســال و در برخــی 

مناطــق بــه 5۰۰ ســال مــی رســد.

تخریب ۸۶۰ قنات و ۳۶۰ 
راه روستایی در پی وقوع 
پدیده مونسون در استان 

در جلسه ستاد مدیریت بحران استان کرمان 
عنوان شد؛
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ــد حســن  شــهید حمیــد مســجدی فرزن
ــد : ۱۳۴۶  ــرزاده متول ــه اکب ــادر فاطم و م
تاریــخ شــهادت:  ۶۷/۳/۱۴ ومحل شــهادت: 
شــلمچه ومــزار: گلــزار شــهدای شــهر نگار

زندگینامه:
شــهید حمیــد مســجدی درشــهر نــگار به 
ــه  ــزرگ شــد و ب ــد. در همانجــا ب ــا آم دنی
ــت. ضمــن تحصیــل، کمــک  مدرســه رف
ــدر در کارهــای کشــاورزی و تأمیــن  کار پ
مخــارج زندگــی بــود. دوم دبیرســتان کــه 
درســش تمــام شــد تــرک تحصیل کــرد و 

بــه عنــوان بســیجی بــه جبهــه رفــت. 
ــس از  ــود. پ ــیده ب ــش رس ــان خدمت زم
گذرانــدن دوره آموزشــی دوبــاره عــازم 
ــق  ــد و در مناط ــرد ش ــای نب ــه ه جبه
عملیاتــی غــرب و جنوب مشــغول خدمت 

ــد.  ش
 بخاطــر مجروحیت شــیمیایی در عملیات 
ــواز  ــتان اه ــی در بیمارس ــالی 5 مدت کرب
بســتری بــود. بعــد از بهبــودی دوبــاره عازم 
ــت،  ــاه خدم ــس از ۲۷ م ــد و پ ــه ش جبه
ــت و  ــر خدم ــای آخ ــه روزه ــی ک در حال
جنــگ نزدیک میشــد، امــا رزق شــهادتش 
را دریافــت کــرد و در ســرزمین شــلمچه به 
شــهادت رســید./ و بســیج فعالیت می کرد. 
ــرد و  ــا ک ــه رو ره ــتان، مدرس دوم دبیرس

بعنــوان بســیجی رفــت جبهــه. 
   راوی: خانم طلعت مسجدی)خواهر شهید(

اومــده بــود مرخصــی. مــن خونــه خواهــرم 
بــودم. اومــد دنبالــم. بــرف باریــده بــود. منو 
گذاشــت رو موتــور، خــودش هــم موتــور رو 

هــل مــی داد.
گاهــی هــم مــا رو ســوار دوچرخــه ش مــی 
کــرد، مــی رفتیــم ســاعت آب زمین بابــا رو 

می پرســیدیم.
ــت  ــو رعای ــرد: حجابتون ــی ک ــفارش م س
کنیــد. شــهدا بخاطــر حجــاب و نامــوس 

ــد. ــون دادن خ
   راوی: خانم طلعت مسجدی)خواهر شهید(

از خدمــت کــه مــی آمــد، خودش لباســش 
رو مــی شســت، نمــی گذاشــت کمکــش 

بدیم.
از کردســتان آمــده بود. سرانگشــتاش نبود. 
مــادرم پرســید: چــی شــده؟ گفــت: مــوش 
هــای بزرگــی اونجــا هســت کــه شــب هــا 

سرانگشــت هامونــو می خوردنــد...
   راوی: خانم طلعت مسجدی)خواهر شهید(

تو کردســتان تــا ســاعت ۳-۲ بامــداد از زیر 
بــرف هــا شــهدا رو پیــدا مــی کردیــم. بعــد 
تــو ســنگر بایــد چکمــه هــا رو گــرم مــی 
کردیــم تــا کــم کــم بتونیــم از پامــون در 

بیاریم...
راوی: آقای حسن جمعه پور)همرزم شهید(

ــود.  ــاس ب ــال حس ــت الم ــظ بی ــه حف ب
ــراف رو  ــده اط ــش ش ــای پخ ــنگ ه فش
جمــع مــی کــرد. مــی گفــت: مــال بیــت 

ــه... المال
راوی: آقای حسن جمعه پور)همرزم شهید(

گفــت: حســن خــواب دیــدم رفتیــم نــگار، 
هــر جــا مــی رفتــم، خمپــاره دنبالــم مــی 

آمــد. روز بعــد بــه شــهادت رســید.
راوی: آقای حسن جمعه پور)همرزم شهید(

مرخصــی کــه مــی آمــد، ســریع بــر مــی 
گشــت. مــی گفــت: بایــد بریــم از نامــوس 

و کشــورمون دفــاع کنیــم.
راوی: خانم طلعت مسجدی)خواهر شهید(

ــک  ــوی بان ــر ازجل ــوژ بلوارولیعص ــالم رف *باس
تــا میــدان فاطمــی بســیاراقدام بهنگامــی بــود 
هــرروز درجلــوی بانک شــاهد برخورد ماشــینها 
و ترافیــک بودیــم از شــهردار محتــرم وشــورای 

ترافیــک تشــکر میکنــم          ۹۱۳۳---۷۱
*ســالم معماری و شهرســازی نــو بدنبال حذف 
چهــار راههــا و ایجــاد دوربرگــردان بــا جــان پناه 
بعــد ازتقاطع اســت ایجاد تقاطــع بلوار۲۲بهمن 
بــا بلــوار کشــاورز و نزدیکــی بــه تقاطــع فعلــی 
کارخانــه قنــد هیــچ توجیهــی نــدارد شــورای 
ترافیــک درتصمیــم خودتجدیدنظــر کنــد 
ترافیــک روان بودحــاال بــا ایجــاد ســه راهــی و 
نصــب چــراغ  دربلوار پرترافیک  کارشایســته ای 

نیســت                               ۹۱۳۲----۶۰
ــود  ــد از درامدخ ــوالدی ۲درص ــرکتهای ف *ش
رابایــد صــرف کارهــای فرهنگــی و اجتماعــی 
بکننــد چــرا ایــن موضــوع ازســوی مســئولین 
ودســتگاههای نظارتی عملیاتــی و نظارت دقیق 
نمیشــود هرچندگاهــی فــالن فــوالد فــالن کار 
راانجــام داده ایــا ایــن کفایت میکنــد؟ و ۲درصد 

ــود؟                   ۹۳۶۲----۹۹ ــه میش هزین
*درطــرح ملــی نهضــت مســکن کســی کــه 
اورده ۴۰میلیونــی نــدارد و تــوان پرداخــت 
۶میلیــون قســط را نداردچگونــه صاحــب خانه 
شــود مــن وظیفــه بگیــر کــه ماهانه۳میلیــون 
ــوم؟                                                                                                                                              ــه ش ــه صاحــب خان ــی دارم چگون دریافت

۰۴----۹۳۸5                                        
*افــراط و تفریط دردولتهای گذشــته درموضوع 
حجــاب کــه باید گفت قصــور دولتهــا بــوده و از 
زنــان بــه عنــوان ابــزار سیاســی و گرفتــن ارای 
ــه  ــه جامع ــا میشــده کوتاهــی و ظلمــی ب انه
زنــان شــده کــه حــاال بعضــی اززنــان جامعــه 
مابــه علــت فقر فرهنگــی و کوتاهی مســئولین 
فرهنگــی و عــدم اجــرای قانون عفــاف و حجاب 
ازســال ۸۴ متهــم بــه بــد حجابــی شــدند کــه 
بایــد ایــن را بــه حســاب دولتمردان ومســئولین 
ــل  ــت و قصورانهاقاب ــی نوش ــی و مذهب فرهنگ
ــی  ــدل اله ــردادگاه ع اغمــاض نیســت و دربراب

پاســخگو هســتند                 ۹۰۳۲----۴۰
*ســالم خیــز مجــدد کرونا وعــدم واکســن دوز 
یــاد اوری باعــث افزایــش امــار مبتــال و فوتیهــا 
شــده همشــهریان عزیــز لطفــا ضمــن رعایــت 
ــک در  ــا ماس ــتی مخصوص ــتورات بهداش دس
مجامــع عمومی و تزریق واکســن مانع شــیوع و 

افزایــش امــار فوتیها بشــوید باتشــکر
۲۴----۹۱۶۰                                            

ــای  ــته ه ــا و بس ــن کمکه ــالم کاش ای *س
ــع میشــد و از  معیشــتی درشهرســتان تجمی
ــد و  ــل میام ــه عم ــت ب ــوازی کاری ممانع م
افــراد بیشــتری را پوشــش مــی داد هرچنــدگاه 
یــک نهــاد یــا ســازمان وخیریــه ای اعــالم ایــن 
مقداربســته توزیــع شــده ایــا فــردی فرامــوش و 
یــا دیگــری ، چنــد مورد کمــک دریافــت نکرده 
لــذا ضــرورت دارد تجمیــع شــوند  ۹۳۹----۹۶
*در زمــان ترافیــک درمکانهــای خــاص مثــل 
میــدان معلــم درخصــوص تعطیلــی مــدارس 
ــس  ــری از پلی ــک خب ــاالی ترافی ــم ب و حج
راهنمایی نیســت و تردد کامیونتهای در ساعات 
پرترافیــک کــه بعضا فقط بــرای کارشــخصی و 
نــه حمــل باراســتفاده میشــود و پــارک انهــا در 
خیابانهــای اصلــی شــهر مثــل امــام ،کاشــانی و 
شریعتی توجیهی ندارد پلیس شــورای ترافیک 

اتخــاذ تصمیــم کننــد          ۹۱۶۸----5۱

خطبای جمعه مفاهیم انقالبی را متناسب با نیاز روز بازتولید 
کنند/ مسئله حجاب باید متین و منطقی تبیین شود

توصیه های رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور:

محمد خراسانی

حمید مسجدی

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در 
دیــدار ائمــه جمعــه سراســر کشــور، نمــاز جمعــه را در سلســله 
قــدرت نــرم نظــام اســالمی، حلقــه ای بســیار مهــم و فریضــه ای 
ــد: امام جمعــه ســخنگوی  ــد و تأکیــد کردن اســتثنایی خواندن
انقــالب اســالمی اســت و یکــی از وظایــف اساســی او بازتولیــد 
مفاهیــم معرفتــی و مبانــی انقالبی و پاســخگویی به شــبهات با 
زبــان روز و تبییــن مســتدل آنهــا و رفتــار پدرانــه با همه اســت.
ــا  ــود ب ــخنان خ ــدای س ــه ای در ابت ــت اهلل خامن ــرت آی حض
گرامی داشــت ایــام متعلــق بــه اهل بیــت علیهــم الســالم، بــه 
بیــان اهمیــت جایــگاه نمــاز جمعــه پرداختنــد و بــا اشــاره بــه 
جایــگاه اســتثنایی آن میــان فرائــض دینــی گفتنــد: »پیونــد 
ــه خــدا و حضــور و اجتمــاع مردمــی«، »ذکــر  میــان توجــه ب
ــر  ــرکات آن ب ــزول ب ــته جمعی و ن ــورت دس ــدا به ص ــاد خ و ی
جمــع«، »اســتمرار بــدون توقــف نمــاز جمعــه در هــر هفتــه«، 
»پایگاهــی مهــم بــرای طــرح مســائل مختلــف جامعــه اعــم از 
مســائل فکــری، خدمــات اجتماعــی، همکاری هــای عمومــی 
ــا  ــت ب ــن معنوی ــی« و »آمیخت ــیج نظام ــا و بس و آمادگی ه
سیاســت« از مهمتریــن ویژگی هــای نمــاز جمعه اســت کــه آن 
را تبدیــل بــه ظرفیــت عظیم و فرصــت فوق العــاده کرده اســت.

ایشــان افزودنــد: نمــاز جمعــه بــا چنیــن ویژگی هایــی، حلقه ای 
مهــم در سلســله قــدرت نــرِم ُمفصــل و طوالنــی نظام اســالمی 

است.
رهبــر انقــالب اســالمی ســپس بــا طــرح ایــن ســؤال کــه »آیــا 
در جمهــوری اســالمی توانســته ایم، نمــاز جمعــه را در جایــگاه 
رفیــع و شایســته خــود قــرار دهیــم؟« گفتنــد: به نظــر می آیــد 
ــن  ــا ای ــم ت ــت کنی ــد هم ــه بای ــته ایم ک ــی داش کوتاهی های
کوتاهی هــا برطــرف شــود کــه در ایــن میــان، برخــی مســائل 
بــر عهــده شــخص ائمــه جمعــه اســت و برخــی هــم بــر عهده 

مدیریــت کالن ائمــه جمعــه.
رهبــر انقــالب اســالمی درخصــوص ائمه جمعــه بــه دو موضوع 
ـ منــش و روش و شــیوه زندگــی امامان جمعه  اشــاره کردنــد: ۱ 

ـ محتــوای خطبه هــای نمــاز جمعه.  ۲
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای دربــاره منــش و روش امامان جمعه 
گفتنــد: امامــان جمعــه همان گونــه کــه در خطبه هــای نمــاز 
ــه تقــوا می کننــد، خــود نیــز بایــد در  جمعــه، همــه را امــر ب
تحصیــل تقــوا و عمــل بــه آن حداکثــر تــالش خــود را انجــام 
دهنــد زیــرا اگــر غیــر از ایــن باشــد، نتیجه عکــس خواهــد داد.
ــا همــه« را از دیگــر الزامــات رفتــار و  ــه ب ایشــان »رفتــار پدران
منــش امــام جمعه دانســتند و افزودنــد: در نماز جمعه قشــرها و 
ســالیق مختلــف حضــور دارنــد، رفتار امــام جمعه بایــد همانند 
رفتــار پــدر بــا فرزنــدان خــود باشــد و باید همه را بر ســر ســفره 

معنویــت و دین بنشــاند.
رهبــر انقــالب اســالمی بــا اشــاره بــه جشــن میلیونــی غدیــر 
در تهــران و حضــور قشــرها و ظواهــر مختلــف، آن را پدیــده ای 
عجیــب خواندنــد و خاطرنشــان کردنــد: در ایــن جشــن همــه 
جــور آدمــی حضــور داشــتند و همــه نیــز بــا وجــود تفاوت های 

ظاهــری طرفــدار دیــن هســتند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای افزودنــد: مــن در یکی از ســفرهای 
اســتانی در جمــع علمــای آن اســتان بــه حضــور افــراد مختلف 
ــردم،  ــان م ــم در می ــردم و گفت در مراســم اســتقبال اشــاره ک
افــرادی گریــه می کردنــد کــه شــاید شــما در برخــورد بــا آنهــا 
احتمــال دهیــد کــه حتــی اعتقــادی بــه دیــن ندارنــد در حالی 

کــه همــه آنهــا معتقــد بــه دین هســتند.

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در توصیــه بعــدی، امامان 
ــه ســلوک مردمــی یعنــی حضــور بیــن  ــه را ب جمع
ــد:  ــد و افزودن ــان توصیــه کردن ــا آن مــردم و گفتگــو ب
ِصــرِف رفتــن بیــن مــردم کار مهمــی اســت بنابرایــن 
از مــردم فاصلــه نگیریــد و ارتباطــات خــود را بــه یــک 
ــن  گــروه خــاص محــدود نکنیــد، البتــه در طــول ای
ــن  ــزو مردمی تری ــه ج ــت جمع ــبکه امام ــالها، ش س

نهادهــای انقالبــی بــوده اســت.
ایشــان با اشــاره بــه فعالیت گروههــای پُرشــمار جوان، 
ــور،  ــر کش ــا در سراس ــام و بی ادع ــوش، گمن خودج
ــا و  ــن گروهه ــا ای ــاط ب ــه را ارتب ــه جمع ــه ائم وظیف
حمایــت از آنــان خواندند و گفتند: شــرکت در خدمات 
ــوادث  ــردم در ح ــه م ــک ب ــون کم ــی، همچ اجتماع
طبیعــی و در مقابلــه با کرونــا و جمــع آوری کمک های 
مؤمنانــه بــرای نیازمنــدان جــزو کارهــای الزم امامــان 
جمعــه اســت کــه بعضــی از ائمه جمعــه نیز انصافــاً در 

ــه خــوش درخشــیده اند. ــن زمین ای
رهبــر انقــالب اســالمی در ایــن زمینــه تأکیــد کردنــد: 
ــد  ــم آن را بلن ــتیم و پرچ ــت هس ــدار عدال ــا طرف م
کرده ایــم امــا تحقــق عدالــت بــدون کمــک بــه طبقــه 

محــروم و مســتضعف معنــا نــدارد.
رهبــر انقــالب در ادامــه بــه مســائلی کــه در روزهــای 
اخیــر دربــاره موضــوع زن و حجاب مطرح اســت اشــاره 
کردنــد و گفتنــد: ایــن موضوعــات از ابتــدای پیــروزی 
انقــالب اســالمی همــواره مطــرح بــوده اســت و اخیــراً 
ــار دیگــر به بهانــه حجــاب، همــان تالش هــای  هــم ب

نــاکام در حــال تکــرار اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای افزودنــد: چند ســال قبل، 
در جلســه ای، از مــن ســؤال شــد کــه »در موضــوع زن، 
در مقابــل غــرب چــه دفاعــی داریــد؟« کــه مــن گفتم 
»دفــاع نــدارم، حملــه دارم، آنهــا کــه زن را تبدیــل بــه 

کاال کرده انــد، بایــد دفــاع کننــد و پاســخ دهنــد«.
ــاره  ــه »چــرا به یک ب ــن ســؤال ک ــا طــرح ای ایشــان ب
ــکا و  ــی آمری ــانه های رســمی و دولت ــر رس ــار دیگ و ب
انگلیــس و مزدورانشــان به بهانــه حجاب، موضــوع زن را 
مــورد هجــوم قــرار داده انــد؟ و آیــا واقعاً غربی هــا مدافع 

حقــوق زن ایرانــی هســتند؟«، گفتنــد: غربی هــا 
ــتند  ــر می توانس ــه اگ ــتند ک ــی هس همان های
ــد، می بســتند،  ــران ببندن ــه روی ملــت ای آب را ب
همان طــور کــه داروی کــودکان پروانــه ای را 
ــن  ــه ای ــد ب ــازه نمی دهن ــد و اج ــم کرده ان تحری
کــودکان دارو برســد؛ حــاال غربی هــا واقعاً دلســوز 

زن ایرانــی هســتند؟
ــد:  ــان کردن ــالمی خاطرنش ــالب اس ــر انق رهب
ــن اســت کــه زِن باشــرف و  ــه ای حقیقــت قضی
بااســتعداد ایرانــی یکــی از بزرگ ترین و مهمترین 
ضربه هــا را بــه ادعاهــا و دروغ هــای تمــدن غربــی 
زده اســت و آنهــا از ایــن موضــوع به شــدت 

عصبانــی هســتند.
ــا  ــد: غربی ه ــه ای گفتن ــت اهلل خامن ــرت آی حض
سالهاســت کــه می گوینــد »تــا زمانــی کــه زن از 
قیــود اخالقــی و شــرعی رهــا نشــود، نمی توانــد 
پیشــرفت کند و به مــدارج عالِی علمی، سیاســی 
و اجتماعــی برســد.«، امــا زن ایرانــی در بیــش از 
چهــل ســال گذشــته توانســته اســت بــا حجــاب 
اســالمی و چــادر در میدان هــای مختلــف علمی، 
اجتماعی، ورزشــی، سیاســی، مدیریتی، اقتصادی 
ــا و  ــه موفقیت ه ــود و ب ــر ش ــی حاض و فرهنگ

ــد. ــزرگ دســت یاب ســربلندی های ب
ایشــان تأکید کردنــد: موفقیت های زن مســلمان 
دویســت،  تالش هــای  باطل کننــده  ایرانــی 
سیصدســاله غربی هــا بــوده و بــه همیــن علــت 
ــه  ــی هســتند و به بهان ــی عصبان ــا از زن ایران آنه
ــازی  ــبهه افکنی و فضاس ــه ش ــدام ب ــاب، اق حج

می کننــد.
ــدن  ــرح ش ــه مط ــاره ب ــا اش ــالب ب ــر انق رهب
موضــوع حجــاب در خطبه هــای نمــاز جمعــه در 
هفتــه گذشــته و همچنیــن در فضای مجــازی و 
رســانه ها، خاطرنشــان کردنــد: در ایــن موضوعات 
باید بســیار متین و منطقی و به دور از احساســاِت 
بی مــورد، ورود کــرد و بایــد بــا دالیــل روشــن، آن 

منطــق اســتعماری غربــی افشــا و تبیین شــود.


