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احیاگرانه  اى  برنامه  حسینى،  عاشوراى 
نسبت به دین و جلوه هاى گوناگون آن بود، 
تا در سایه بذل خون و نثار جان، دین بر پا 
شود و سیره پیامبر اسالم )صلى اهلل علیه 
وآله( سرمشق عملى مسلمانان گردد و عزت 

دین خدا به جامعه باز گردد.
فریضه امر به معروف و نهى از منکر تنها 
بعضى  به  نسبت  عادى  افراد  تذکرات  در 
گناهان جزئى خالصه نمى شود، بلکه قیام 
بر ضد حکومت ستمگر و تالش براى اصالح 
ساختار سیاسى جامعه و تشکیل حکومتى 
بر اساس حق و قرآن نیز از مصادیق امر 
به معروف و نهى از منکر است. هرگاه در 
جامعه اى این فریضه مهم اجرا نشود و افراد 
در قبال پیاده شدن این امر خطیر احساس 
مسئولیت نکنند، مرگ آن جامعه حتمى 
خواهد بود. پس از رحلت پیامبر )صلى اهلل 
علیه وآله(، به این تکلیف مهم آن چنان که 
شایسته بود عمل نشد و در نتیجه دین به 
ضعف گرایید و فاسقان و فاجران بر اوضاع 
مسلط شدند. در چنین شرایطى امام حسین 
)علیه السالم( براى برپایى این عنصر اساسى 
دست به قیام زد. پرسش اصلى این مقاله 
نقش امر به معروف و نهى از منکر در نهضت 

امام حسین )علیه السالم( است

 نهضت امام حسین 
علیه السالم وفريضه 
الهي امر به معروف 

ونهي از منكر 

ادامه صفحه سوم

سرمقاله

شروع عملیات اجرایی ۴ ابر پروژه فوالدی 
شرکت سنگ آهن گهرزمین در بردسیر

وزارت اقتصاد به عنوان قلب تپنده 
هر کشور است

مهندس محمد فالح مدیرعامل رشکت سنگ آهن گهرزمین:

محمــد فــالح مدیرعامل شــرکت ســنگ 
آهــن گهرزمیــن در آییــن شــروع عملیات 
ــه در  ــن مجموع ــاى ای ــروژه ه ــى پ اجرای
بردســیر بــا حضــور وزیــر اقتصــاد گفــت: 
وزارت اقتصــاد بــه عنــوان قلــب تپنــده هر 

کشــور اســت.
وى افــزود: هــر کارى کــه تــا االن مجموعه 
ــراى  ــت ب ــام داده اس ــن انج ــر زمی گوه
ســاختن جامعــه اى ســالم و بــدون بیــکار 
اســت، زیــرا هــر فــرد بیــکار ماننــد یــک 
ــد  ــى توان ــه م ــت ک ــاعتى اس ــب س بم
مشــکالت زیــادى در جامعــه ایجــاد کنــد.

ــر  ــه خاط ــان ب ــت دادن زم ــالح از دس  ف
جلــب موافقــت محیط زیســت را یکــى از 
مشــکالت ایــن مجموعه برشــمرد و گفت: 
ــى  ــکل اساس ــیرجان مش ــایت س در س
ــر  ــه خاط ــت  ب ــط زیس ــت محی مخالف
ــه  ــت باطل ــراى انباش ــن ب ــتن  زمی نداش
اســت کــه مــا مرتبــا پیگیــر بودیــم ولــى 
بــه نتیجه نرســیدیم و مــى دانیــم باالخره 
ــر  ــى زمــان ب ــه نتیجــه مــى رســیم ول ب
اســت و از دســت دادن زمــان بــراى 
مجموعــه تولیــدى خیلــى مهــم اســت.

وى تصریــح کــرد: گهــر زمیــن در بومــى 
ســازى حرف بــراى گفتــن دارد و بــا انجام 
مهندســى معکــوس کارهاى خوبــى انجام 
شــده اســت کــه بــراى کاهــش هزینــه و 

جلوگیــرى از دوبــاره کارى اطالع رســانى و 
هماهنگــى در برپایى نمایشــگاه هــا انجام 

ــده است. ش
مدیرعامــل شــرکت گوهــر زمیــن اظهــار 
کــرد: در جنــوب اســتان کرمــان کــه بــه 
خاطــر ســیل اخیــر مشــکالتش افزایــش 
پیــدا کــرده در ســایر شهرســتان هــا هــم 
بــه همیــن ترتیــب مجموعه گوهــر زمین 
ــام داده  ــى انج ــات خوب ــات و خدم اقدام

اســت.
  وى افــزود: بــه عنــوان مثــال ســرمازدگى 
و ســیل اخیــر خســارت زیــادى بــه 
محصــول  پســته وارد کــرد و بــراى ســه 
ســال محصــوالت کشــاورزان را از بین برده 
ــه  ــذارى پهن ــن کار واگ ــه بهتری اســت ک
ــه اقتصــاد  هــاى معدنــى بــراى کمــک ب
ــه 8 ــت.                 صفح ــه اس منطق صفحه 8

2/۵ میلیارد یورو برای اجرای طرح های فوالد 
بردسیر سرمایه گذاری شده است

دلسوز مردم بودن یعنی تولید و اشتغال آفرینی بیشتر
مهندس عتیقی  مدیرعامل شرکت گل گهر:

مدیرعامــل شــرکت گل گهــر 
در بازدیــد وزیــر اقتصــاد از 
گل گهــر، وظایــف مدیــران 
ــه  ــا گفت ــق ب ــى را مطاب انقالب
رهبــرى؛  معظــم  مقــام 
خدمتگــذارى، پرتحرکــى و 
دانســت. خســتگى ناپذیرى 

افــزود:  عتیقــى  ایمــان 
خســتگى ناپذیرى در گل گهــر 
یعنــى کســى کــه بیشــترین 
زمــان را صرف تولید و توســعه 
معــادن کشــور در ایــن منطقه 

کنــد.
او ادامــه داد: دلســوز، امیــن 
ــودن  ــردم ب ــه م ــد ب و متعه
ــک  ــتغالزایى، کم ــى؛ اش یعن
بــه اقتصــاد کشــور و افزایــش 
ــه کــه  تولیــد اســت، همانگون
ــر  ــه گل گه ــد منطق مى دانی
نســبت بــه بحــث مســئولیت 

هــاى اجتماعــى نســبت بــه ســایر معــادن پیشــران و پیشــقدم بــوده اســت؛ البتــه ایــن امــر بــه 
معنــاى اداى دیــن بــه مــردم ســیرجان نیســت، امــا گل گهــر در این زمینه نســبت به ســایرین از 

ــى برخــوردار اســت. ــل قبول نمــره قاب
وى در پایــان وظیفــه خــود و مجموعــه گل گهر را تولید، اشــتغال و طرح توســعه دانســت و گفت: 

ســعى مى کنیــم این مســئولیت را بــه نحو احســن انجــام دهیم.
امام جمعه، فرماندار و نماینده مردم سیرجان و بردسیر از دیگر سخنرانان این مراسم بودند.

وزیر اقتصاد در شورای اداری سیرجان:

گل گهر در حوزه مسئولیت های اجتماعی موفق عمل کرده است
همزمــان بــا ســفر اســتانى رییــس جمهــور و 
هیــات دولــت به اســتان کرمــان، وزیــر اقتصاد 
و دارایــى بــه عنــوان نماینــده هیــات دولــت به 

ســیرجان و گل گهــر ســفر کــرد.
دکتر  ســید احســان خانــدوزى وزیــر اقتصادى 
و دارایــى ضمــن بازدیــد از مجتمــع معدنــى و 
صنعتــى گل گهــر، بزرگترین شــانتینگ ریلى 
ــط  ــا ۲۹ خ ــر و ب ــول ۷۲ کیلومت ــور  بط کش
ــه اى را در ایــن منطقــه افتتــاح کــرد و  مبادل
جهــت قرائــت فاتحه بــر مــزار شــهداى گمنام 

در گل گهــر حاضــر شــد.
وزیــر اقتصــاد و دارایــى پــس از آن در جلســه 
ــه در  ــیرجان ک ــتان س ــوراى ادارى شهرس ش
ســالن پردیــس گل گهــر برگــزار شــد، حضــور 

پیــدا کــرد.
وزیــر اقتصــاد و دارایــى در این جلســه گفت: در 
حــوزه اقتصــادى کشــور تــالش داریم بخشــى 
از عقــب افتادگــى هــا را جبــران کنیــم و موانع 
را از پیــش پــاى تولیدکننــدگان و فعــاالن 
اقتصــادى را برداریــم که البته چنیــن کارى در 

تمــام اســتان هــا کار زمانبــرى اســت.
دکتــر خانــدوزى ادامــه داد: گل گهــر در حــوزه 
مســئولیت هــاى اجتماعــى تــا کنــون خــوب 
و موفــق عمــل کــرده و از ایــن بــه بعــد هــم 

عمــل خواهــد کــرد.
وزیــر اقتصــاد در حاشــیه ایــن جلســه در مــورد اقدامــات و دســتاوردهاى گل گهــر گفــت: همه 
بایــد کمــک کنیــم تــا چشــم انــداز بلندمــدت فعالیــت هــاى گل گهــر ادامه پیــدا کنــد. براى 
مــا بــه جهــت ابعــاد و تأثیراتــى کــه گل گهــر در منطقــه و اســتان دارد و همچنین بــا توجه به 
پیوســتگى مجموعــه هــاى مرتبــط با معــادن اســتان کرمــان، گل گهــر اساســا وزن باالیــى در 
کل سیاســت هــاى معدنــى کشــور و بــازار ســرمایه دارد و حتمــا رســیدگى کردن به مســائل و 

مشــکالت گل گهــر از اهمیــت ویــژه اى برخوردار اســت.
دکتــر خانــدوزى افــزود: اراده و همتــى کــه در منطقــه گل گهــر بــراى تکمیــل زنجیــره تولیــد 
فــوالد در ایــن منطقــه داشــته اند، ارزش افــزوده، ارزش اقتصادى باالیى و همچنین اشــتغال زایى 

بــه همراه داشــته اســت.

با حضورخاندوزی وزیر اقتصاد:

۲۰۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن به استان کرمان پرداخت می شود
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: امســال ۱۵ درصد حقــوق دولتى 
معــادن اســتان کرمــان در اختیــار شــوراى برنامــه ریــزى اســتان قــرار 

مى گیــرد کــه در حــدود دو هــزار میلیــارد تومــان اســت.
بــه گــزارش خبرگــزارى تســنیم از کرمــان، ســیدرضا فاطمى در شــوراى 
ــا  ادارى اســتان کرمــان کــه بــا حضــور رئیــس جمهــور برگــزار شــد، ب
بیــان اینکــه در اســتان کرمــان در حوزه هــاى مختلــف اقتصــادى 
برجســتگى هایى وجــود دارد، اظهار داشــت: این برجســتگى ها در اســتان 

کرمــان در حــوزه معــادن بیشــتر از ســایر بخش هــا اســت.
وى بــا بیــان اینکــه در حــوزه معــادن اشــتباهات و مشــکالتى داشــته ایم، 
ــوده  ــا ب ــوزه تشــخیص اولویت ه ــن مشــکالت در ح ــى از ای ــت: یک گف
اســت و بــه عنــوان مثــال در حــوزه مــس بایــد بیشــتر از فــوالد متمرکــز 

مى شــدیم.
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه اینکــه هشــت میلیــارد تن 
از مجمــوع ۵۷ میلیــارد تــن ذخایــر معدنــى کشــور، در اســتان کرمــان 

وجــود دارد، بیــان کــرد: ایــن میــزان 40 درصــد مجمــوع ذخایــر 
کشــور اســت.

وى بــا بیــان اینکــه ظرفیت هــاى معدنى اســتان کرمــان مى تواند 
زمینــه ســاز توســعه در ایــن خطــه باشــد، افــزود: در برنامه شــش 
ســال آینــده کشــور، ظرفیــت تولیــد مــس از ۲80 هــزار تــن بــه 
ــد کــه بخــش عمــده آن در  ــن افزایــش مى یاب یــک میلیــون ت

اســتان کرمــان خواهــد بود.
ــن راســتا ۲00 هــزار  ــه اینکــه در ای ــا اشــاره ب فاطمــى امیــن ب
میلیــارد تومــان ســرمایه گذارى در اســتان کرمــان انجــام خواهــد 
شــد، گفــت: ایــن  ســرمایه گذارى زمینه اشــتغال بیــش از 3 هزار 

نفــر در اســتان کرمــان را ایجــاد مى کنــد.
وى بــا بیــان اینکــه در قانــون پیش بینــى شــده ۱۵ درصــد حقوق 
دولتــى معــادن بــه اســتان ها برگــردد، افــزود: تا ســال گذشــته دو 

تــا ســه درصــد ایــن حقــوق به اســتان برگشــته مى شــد.
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فرمانده انتظامى بردسیر از کشف یک دستگاه 
هاى  دوربین  پایش  در  سرقتى  پژو  خودروى 
نظارت تصویرى و عملیات ضربتى ماموران پاسگاه 

»قلعه عسکر« این شهرستان خبر داد 
سرهنگ منصور رمضان نژاد در گفت و گو با 
خبرنگار پایگاه خبرى پلیس اظهار داشت در پى 
اعالم کاربران مرکز پایش تصویرى پلیس مبنى 
بر تردد یک دستگاه خودروى پژو سرقت شده از 
مشهد در محور »بافت -کرمان« بالفاصله ماموران 

پاسگاه قلعه عسکردر این محور مستقر شدند
 وى افزود در ادامه ماموران ضمن پایش محسوس 
را  سرقتى  خودروى  محور  این  نامحسوس  و 
مشاهده و طى عملیاتى آن را متوقف و راننده آن 
را دستگیر کردند که در بازرسى از آن خودرو ۱30 
کیلو و 830 گرم حشیش و ۱8 کیلو و ۱۵0 گرم 

تریاک نیز کشف شد 
فرمانده انتظامى شهرستان بردسیر با اشاره به 
انجام روند شناسایى و تحویل خودرو سرقتى به 
مالک آن خاطرنشان کرد متهم که قصد داشت 
این محموله مواد مخدر از طریق خودرو سرقتى به 
مرکز کشور منتقل کند با تشکیل پرونده تحویل 

مراجع قضایى شد

فرمانده انتظامى بردسیر در تشریح این خبرگفت: 
در این حادثه فرد متهم با ایستادن در مسیر و 
درخواست کمک از خودرو هاى عبورى و پس 
از توقف خودرو نیسان با چاقو صاحب خودروى 
نیسان را تهدید و به داخل اتاقکى  بیرون از روستا 
منتقل میکند و خودروى وى را به همراه کارت 

هاى بانکى به سرقت مى برد. 
سرهنگ رمضان نژاد افزود: در این ماجرا پلیس 
بالفاصله پس از اطالع از موضوع، به کمک مردم 
منطقه اقدام به شناسایى و دستگیرى متهم مى 

کند.
وى اظهار داشت: خودروى مسروقه در این ماجرا 

کشف و متهم روانه زندان شد.

اخبار 

حجت االسالم والمسلمين حاج علی اکبر کرمانی در 
خطبه های نماز جمعه این هفته ضمن تسليت ایام 
سوگواری ساالر شهيدان سيد شهداء بيان داشت : فلسفه 
عزاداریها ی ایام سوگواری حسين بن علی و ایام حزن و 
اندوه اهل بيت عليهم السالم و اسارت خاندان آن حضرت 
چيست ؟آیا ثواب اخروی را بردن است یا چيز دیگری. 
به اعتراف دوست و دشمن این مجالس عزاداری یک 
عامل ویژه و فوق العاده ای برای بيداری مردم است و راه 
و رسمي است که آن حضرت به ما آموخته است تا ضامن 
تداوم و بقای اسالم باشد و فلسفه این عزاداریها حفظ اهل 
بيت و مکتب اسالم است ودر سالها گذشته  نامی که از 
اهل بيت و اسالم مانده علتش این عزاداریها است اهميت 
برپایی مجالس و تاکيد ائمه اطهار بر حفظ  احيا ی این 
مجالس است و زمانی شيعه در اقليت و در انزوا بسر می 
برد و در دستگاههای حکومتی هيچ نقشی نداشتند در 
زمان امویان و عباسيان حتی کوچکترین قدرت و فعاليت 
سياسی و اجتماعی نداشتند و حتی در حال انقراض بود و 
آن چيزی که شيعه را نجات و انسجام داد همين مجالس 
سيد شهداء بود و قدرت چشمگير پيدا کرد که االن در 

عرصه اجتماع می بينيم 
روایتی در این مورد از امام صادق عليه السالم فرمودند: خدا 
رحمت کند کسی که امر ما را با ابن مجالس احيا کند. بعد 
از شهادت سيد شهداء این چنين نبود که شيعه همه چيز 
در اختيارشان باشد و روضه مخفيانه می گرفتند و همه چيز 
در خفقان بود اما به برکت خون شهدا و برکت انقالب 
اسالمی اکنون این عظمت را می بينيم و حضرت امام در 
وصيت نامه خود فرموند: ما باید بدانيم آنچه باعث انسجام 
و وحدت بين مسلمانان است این عزاداریها و مراسم سيد 
شهداء است که باعث حفظ مليت مسلمين به ویژه شيعيان 
اثنی عشری است حتی غيرمسلمانان به این امر اعتراف 
می کنند و حضرت امام فرمودند: این محرم و صفر است 
که اسالم را نگه داشته است. لذا باید قدر دانست و دشمن 
از این مجالس می ترسند و اگر مجالس حتی با یک یا دو 

نفر باشد تاثير خود را خواهد گذاشت.
امام جمعه بردسير از همه هيئت های مذهبی، مساجد ، 
تکایا،  منازل، مداحان، نيروهای نظامی و انتظامی و همه 
کسانی که به نوعی در عزای سيدالشهدا عليه السالم 
شرکت کردند و همه مردم بردسير که بعد از دو سال کرونا 
در اظهار ارادت به سيدالشهدا عليه السالم سنگ تمام 

گذاشتند قدردانی کرد.
وی افزود: مردم در این افزایش قيمت ها و گرانی، در خرج 
کردن برای مجالس عزای امام حسين عليه السالم کم 
نگذاشتند و دشمن از این خرج ها و عزاداری ها و اتحادها 
به شدت می ترسد و از تمام توان خود برای کمرنگ کردن 

این مجالس استفاده می کند.
حجت االسالم کرمانی از وضعيت پوشش برخی از بانوان 
در مجالس عزاداری گالیه کرد و گفت: این از ترفندهای 
دشمن است که با تشویق بانوان به استفاده از انواع لوازم 
آرایشی و مدگرایی ضمن ترویج مصرف گرایی بانوان ما 
را به سمت دوری از ارزش ها هدایت می کنند و حضور 
زنان با اینچنين آرایش های که فقط مناسب مجالس 
عروسی است در مجلس عزاداری سيدالشهدا عليه السالم 
بی احترامی به ارزش ها و خاندان عصمت و طهارت است 

که بانوان باید این نکته را مد نظر قرار بدهند.
خطيب جمعه بردسير از حضور ریاست محترم  جمهور و 
هيئت همراه به استان کرمان قدردانی کرد و این حضور 
را به فال نيک گرفت و افزود: دیروز با حضور وزیر اقتصاد 
و دارایی دکتر خاندوزی،  پروژه های گهرزمين در بردسير 
عمليات اجرایی آن آغاز شد  که با توجه به اعتبار و  ميزان 
اشتغالزایی باید آن را یک ابر پروژه دانست که ان شاءاهلل 
مایه خير و برکت درمنطقه خواهد شد.و کسانی که با 
مطرح کردن بحث  آب و هوا و زمين اجرای این پروژه ها 
را زیر سوال می برند درخواست دارم تا با حرف های خود 

سبب دلسردی دست اندرکاران مجموعه نشوند.
 وی روز حمایت از صنایع کوچک را گراميداشت و بيان 
کرد: ما همين االن ۳ ميليون فعال بيکار داریم و همه جا 
امکان حضور صنایع بزرگ نيست و این صنایع خرد کليد 

اشتغال و درآمدزایی  در این مناطق  است.
حجت االسالم کرمانی یاد و خاطره مرحوم ابوترابی که 
آزادگان را در سال های اسارت مدیریت کرد گرامی داشت 
و تاکيد کرد: آرامش و آسایش امروز ما مرهون صبر و 
استقامت آزادگان است که در مدت اسارت بارها مردند 
و زنده شدند و خدا بهتر می داند که چه شکنجه هایی 

را تحمل کردند. 
امام جمعه بردسير به جنگ ۳۳ روزه  و روز مقاومت 
اسالمی اشاره کرد و گفت:  با توجه به بيانات مقام معظم 
رهبری، راه مقاومت راه پيروزیست و این سنت الهی است 

که مقاومت نتيجه اش پيروزی باشد 

عزاداریها ضامن تداوم و 
بقای اسالم وحفظ مکتب 

اهل بیت است

امام جمعه ی بردسیر : 

خطبه های نماز جمعه

رئیــس جمهــور: اســتان جنوبــى کرمان 
حتمــاً تشــکیل خواهد شــد

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــس جمه رئی
اســتان جنوبــى کرمــان حتمــاً تشــکیل 
ــت  ــراز محب ــت: از اب ــد، گف ــد ش خواه
ــان تشــکر  ــتان کرم ــوب اس ــردم جن م
مى کنــم و مــن بــه خدمتگــزارى مــردم 
افتخــار مى کنــم و خــودم را ســرباز نظام 

مى دانــم.
به گــزارش خبرگزارى تســنیم از کرمان، 
آیــت اهلل ســید ابراهیــم رئیســى در ادامه 
ــه  ــى ب ــت مردم ــفر دول ــاى س برنامه ه
اســتان کرمــان، در اجتمــاع اقشــار 
مختلــف مــردم جیرفــت بــا بیــان اینکه 
روز جمعــه روز بســیار بــا برکتــى اســت 
اظهــار داشــت: توفیــق پیــدا کــردم کــه 
در نزدیــک اذان ظهــر در جمــع خانــواده 
ــدا  ــردم جیرفــت حضــور پی شــهدا و م

کنــم.
وى بــا اداى احتــرام بــه خانــواده شــهدا، 
گفــت: توفیــق داشــتم در زمــان وقــوع 
ــه  ــان، ب ــتان کرم ــوب اس ــیل در جن س
جیرفــت بیایــم اما توفیق نشــد در جمع 
ــت  ــى جیرف ــرت و والی ــا بصی ــردم ب م

حاضــر شــوم.
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه امــروز 
بــه منطقــه  پیــدا کــردم  توفیــق 
جازموریــان و روســتاهاى جنوب اســتان 
کرمــان بــروم، افــزود: خــدا را شــاکرم که 
در جمــع مــردم انقالبــى و متدیــن ایــن 
منطقــه هســتم کــه در دوران انقــالب و 

ــاع مقــدس خــوش درخشــیدند. دف
ــن  ــردم ای ــه م ــه اینک ــاره ب ــا اش وى ب
منطقــه صــادق در اعتقــادات و باورهــاى 
خــود هســتند، گفــت: دلیل صــدق این 

مدعــا شــهدا و جانبــازان ایــن منطقــه 
و زنــان و مردانــى هســتند کــه نســبت 
بــه انقــالب و پیام هــاى امــام)ره( و مقــام 

معظــم رهبــرى پایبنــد هســتند.
آیــت اهلل رئیســى بــا بیــان اینکــه مــردم 
اســتان کرمــان وضعیــت ویــژه اى دارند، 
افــزود: حــاج قاســم هــر وقت به آســتان 
قــدس مى آمــد و بــا هــم صحبــت 
ــتان  ــوب اس ــه جن ــبت ب ــتیم نس داش
کرمــان نــگاه خاصــى داشــت و تفــاوت 
ــاور داشــت  ــه ب ــود ک ــن ب ــگاه او در ای ن
مــردم جنــوب اســتان مــردم وفــادار بــه 
ــون  ــه خ ــد ب ــالمى و پایبن ــالب اس انق

مطهــر شــهدا هســتند.
وى بــا اشــاره بــه اینکــه زمان شناســى و 
بصیــرت مــردم در جنوب اســتان کرمان 
را در عرصه هــاى مختلــف دیدیــم، بیــان 
ــوب  ــردم جن ــى م ــع انقالب ــرد: مواض ک
ــه در عمــل  ــه در ســخن بلک ــان ن کرم

دیــده شــده اســت.
رئیــس جمهــور ادامــه داد: امــروز یکــى 
ــه  ــود و ب ــارک ب ــیار مب ــاى بس از روزه
ــان  ــتان کرم ــه در اس ــده ولى فقی نماین
ــى  ــدا وقت ــف خ ــه لط ــه »ب ــم ک گفت
ــاًل  ــتم اص ــى هس ــات مردم در اجتماع
ــذت  ــم و ل احســاس خســتگى نمى کن
ــع  ــردم و رف ــع م ــور در جم ــن حض م

ــت.« ــا اس ــکالت آنه مش
وى بــا اشــاره بــه اینکه حضرت رضــا )ع( 
فرمــود »بعــد از انجــام فرائــض بهتریــن 
عمــل بــاز کــردن گــره مشــکالت 
زندگــى مــردم اســت« گفــت: منطقــه 
جنــوب اســتان کرمــان عــالوه بــر دانش 
ــا نظــام در عرصــه  و علــم و همراهــى ب
تولیــد و کشــاورزى مردمــى تولیدکننده 
ــور  ــتقالل کش ــن در اس ــش آفری و نق
ــتگى  ــت و خس ــالش و فعالی ــل ت و اه

ناپذیــر هســتند.
آیــت اهلل رئیســى بــا بیــان اینکــه نقــش 
تولیــد امروز در اســتقالل کشــور بســیار 
ــرى  ــم رهب ــام معظ ــت دارد و مق اهمی
ــق  ــور رون ــد را در کش ــد »تولی فرمودن
بدهیــد« ادامــه داد: حتمــاً موانعــى کــه 

در ارتبــاط بــا تولیــدات کشــاورزى وجود 
دارد بایــد برطــرف شــود.

وى بــا اشــاره بــه اینکــه تغییــر الگــوى 
کشــت در جنــوب اســتان کرمــان یــک 
ضــرورت اســت، ادامــه داد: مــا بایــد بــه 
ــاورزى  ــه واردات کش ــم ک ــمتى بروی س
بــه پایــان برســد و کشــتى انجــام شــود 
ــتقالل  ــت اس ــدى در جه ــه گام ج ک
ــى  ــاى اساس ــد کااله ــاورزى و تولی کش

باشــد.
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکه در ســفر 
ــارت  ــیل خس ــودم س ــاهد ب ــل ش قب
زیــادى بــه مــردم زده بــود، گفــت: ایــن 
ــم  ــت و ه ــد اس ــم تهدی ــى ه بارندگ
فرصــت و بایــد ســد جیرفــت تکمیــل 
ــن  ــده و از ای ــرل ش ــا آب کنت ــود ت ش
آب کــه یــک تهدیــد جــدى اســت بــه 
نفــع مردم و کشــاورزى منطقه اســتفاده 

شــود.
ــا توجــه بــه  ــا تاکیــد بــر اینکــه ب وى ب
تجربــه گذشــته صحیــح نیســت یکبــار 
ــزود:  دیگــر خســارت ها تکــرار شــود، اف
ــت  ــاران و برک ــران ب ــد نگ ــردم نبای م
الهــى باشــند؛ در مصوبــات ســفر حتمــاً 
ــیلبند  ــه س ــرد ک ــم ک ــد خواهی تاکی
جیرفــت احــداث شــود تــا مــردم نگــران 

بارندگى هــا نباشــند.
آیــت اهلل رئیســى با بیــان اینکــه احداث 
ــر  ــد زمان ب ــت نبای ــد جیرف ــیل بن س
ــان  ــرعت و در زم ــه س ــد ب ــد و بای باش
حداکثــر یکســال و نیــم به پایان برســد، 
ــژه  ــه وی ــات منطق ــا در مصوب ــت: م گف
جازموریــان را داریــم امــا هیــچ اقدامــى 
بعــد از ۱۵ ســال از گذشــت ایــن مصوبه 

نشــده اســت.
وى بــا اشــاره بلــه اینکــه منطقــه ویــژه 
اقتصــادى جازموریــان حتمــاً رونــق 
ــه  ــرد و ب ــد ک ــاد خواه ــادى ایج اقتص
اشــتغال منطقــه کمــک مى کند، افــزود: 
ظرفیــت بزرگــى در منطقــه وجــود دارد 
ــن  ــق ای ــه ناح ــال ب ــفانه ۱۵ س و متاس

ــه اجــرا نشــده اســت. مصوب
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه منطقه 

ویــژه اقتصــادى جازموریــان بایــد هر چه 
ســریع تر ایجــاد شــود و حتمــاً پیگیــرى 
ــاى  ــه داد: جاده ه ــرد، ادام ــم ک خواهی
ــان  ــتان کرم ــوب اس ــى در جن مواصالت
بایــد جــاده ایمــن باشــد و در مصوبــات 

ســفر خواهیــم آورد.
وى بــا اشــاره به اینکــه مــردم در منطقه 
جازموریــان در شــرایط بــد طوفان شــن 
ــد و مــردم ایــن منطقــه خواســتار  بودن
شهرســتان شــدن جازموریــان هســتند، 
گفــت: این مســئله در دســتور کار دولت 
قــرار مى گیــرد و حتمــاً جازموریــان 

شهرســتان خواهــد شــد.
آیــت اهلل رئیســى بــا بیان اینکه مســئله 
اســتان شــدن جنــوب اســتان کرمــان 
ســال ها اســت کــه مطــرح بــوده و ایــن 
ــت اســت و  مســئله در دســتور کار دول
حتمــاً پیگیــرى مى شــود، افزود: اســتان 
شــدن جنــوب اســتان کرمــان بــا تاخیر 
ــت  ــه دول ــورد توج ــده و م ــه رو ش روب
اســت امــا بایــد بــا کار کارشناســى انجام 

شــود.
وى بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان جنوبــى 
کرمــان حتمــاً تشــکیل خواهــد شــد، 
بیــان کــرد: از ابــراز محبــت مــردم 
جنــوب اســتان کرمــان تشــکر مى کنم 
و مــن بــه خدمتگــزارى مــردم افتخــار 
مى کنــم و خــودم را ســرباز نظــام 

مى دانــم.
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه خلــع 
ید شــرکت معــادن فاریــاب انجام شــده 
و بــه زودى ایــن معــادن بــه افــراد اهــل 
واگــذار و نگرانــى مــردم برطــرف خواهد 
ــتان  ــه در اس ــى ک ــت: معادن ــد، گف ش
کرمــان به عنــوان بهشــت معــادن ایــران 
وجــود دارد یــک ظرفیــت بزرگ اســت.
وى بــا اشــاره بــه اینکــه اداره معــادن را 
ایــن گونــه نخواهیــم پســندید، افــزود: 
ــتان  ــادن اس ــى در مع ــک کار انقالب ی
ــروز در  ــود و ام ــام ش ــد انج ــان بای کرم
ــان  ــتان کرم ــوراى ادارى اس ــه ش جلس
حتمــاً ایــن موضــوع مطــرح و پیگیــرى 

ــد. ــد ش خواه

رئیس جمهور: استان جنوبی کرمان حتماً تشکیل خواهد شد
پژو سرقتی از مشهد و حامل 

1۴۹ کیلو مواد مخدر در 
بردسیر توقیف شد

خسارات زیاد سیالب به 
باغات ومزارع شهرستان 

بردسیر 
مســیالب مردادمــاه ۱40۱خســارت زیــادى بــه 
باغــات ومــزارع شهرســتان بردســیر وارد کــرد ،

ــادى مدیرجهادکشــاورزى  ــه گفتــه حیدرآب بناب
شهرســتان بردســیر بــرآورد خســارت ناشــى از 
بارندگــى وســیالب هــاى مردادمــاه ســال جارى 
در شهرســتان بردســیربه باغــات ،مزارع،قنــوات 
ودامهــا درتمامــى بندهــا جمعــا بالــغ بــر 

ــد . ــى باش ــال م ــون ری ۱۱۶۵8۶۶میلی
ــات  ــه ۷0رشــته قن ــن ســیالبها ب ــزود ای وى اف
ــتخر ،۲۵  ــاب اس ــر،3۶ ب ــول ۱3۹۹۶مت ــه ط ب
ــب  ــد تخری ــر )درص ــى و ۱3۶00مت ــد خاک بن
۱0تا۶0درصد(کانــال آبرســانى ،جمعــا بــه مبلغ 
۱4۱۹۶0 میلیــون ریال ،آســیب رســانده اســت .
ــب ۱۱۲  ــرد تخری ــان ک ــادى خاطرنش حیدرآب
ــا ،  ــه ه ــاق موتورخان ــات و ات ــع دیوارباغ مترمرب
ــغ  ــگاه دام ،خســارتى بال ــع جای ۱۱400 مترمرب
بــر۱۶4۱0 میلیــون ریــال، دربخــش زراعــى بــه 
مبلــغ 38843۱ میلیــون ریال ،محصــوالت باغى 
بــه مبلــغ ۵۷4۶4۵ میلیــون ریــال ،دام بالــغ بــر 
۶۹۲0 میلیــون ریــال ، طیــور 340میلیــون ریال 
ــور  ــال ،زنب ــون ری ــى ۷۲0 میلی ــان پرورش ،آبزی
ــارت وارد  ــال ،خس ــون ری ــل 30000میلی عس

ــده اســت . گردی

ســخنگوی گمــرک گفــت: از شــهریور 1400 تــا پایــان تیرمــاه 
امســال، 151.5 میلیــون تــن کاال بــه ارزش 102 میلیــارد دالر، 
بیــن ایــران و ســایر کشــورها تبــادل شــد کــه نســبت بــه مــدت 

مشــابه 31 درصــد در ارزش افزایــش داشــته اســت.
به گزارش خبرگزاری فارس، ســید روح اله لطیفی، ســخنگوی 
گمــرک در مــورد تجــارت غیــر نفتــی دولــت ســیزدهم در 11مــاه 
اســتقرار دولــت جدیــد اظهــار داشــت: از زمــان اســتقرار دولــت 
ســیزدهم و از اول شــهریور مــاه ســال 1400تــا پایــان تیرمــاه 
امسال،  151میلیون و 496 هزار تن کاال به ارزش 101میلیارد 
و 820میلیــون دالر بیــن ایــران و ســایر کشــورهای جهــان تبــادل 
شــد کــه از لحــاظ وزنــی بــا رشــد 4درصــدی و از لحــاظ ارزش بــا 
رشــد 31درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه همــراه بــوده اســت.
وی افــزود: در ایــن مــدت یــازده ماهــه و نســبت بــه مــدت 
مشــابه  در دولــت قبــل، پنــج میلیــون و 752هــزار تــن کاال و 
23میلیــارد و 860 میلیــون دالر تجــارت بیشــتر بیــن ایــران و 

ســایر کشــورها رقــم خــورده اســت.
لطیفــی در مــورد میــزان صــادرات در دولــت ســیزدهم گفــت: 
حــدود 113میلیــون تــن کاال بــه ارزش 48میلیــارد و 198میلیــون 
دالر ســهم صــادرات غیــر نفتــی  ایــران در 11مــاه فعالیــت دولت 
ســیزدهم از کل تجــارت غیــر نفتــی بــود کــه بــا 10میلیــارد و 
بــه مــدت مشــابه،  111میلیــون دالر صــادرات بیشترنســبت 

27درصــد در ارزش رشــد داشــته اســت.
ســخنگوی گمــرک در بــاره واردات 11ماهــه کشــور در دولــت 
ســیزدهم توضیــح داد:بــا توجــه بــه سیاســت تامیــن نیازهــای 
ضــروری کشــور و واردات کاالهــای ضــروری از جملــه واکســن 
هــای کرونــا، کاالهــای اساســی، نهــاده هــای تولیــد، مــواد اولیــه 
بــا وجــود بحران هــای بیــن المللــی   و ماشــین آالت تولیــد و 
و  53میلیــارد  ارزش  بــه  کاال  تــن  539هــزار  و  38میلیــون 
622میلیــون دالر، از ابتــدای شــهریور 1400تــا پایــان تیرمــاه 
دالر  749میلیــون  و  13میلیــارد  کــه  شــد  کشــور  وارد   1401
بیشــتر از مــدت مشــابه بــوده کــه ایــن میــزان  18 درصــد در 

وزن و 34درصــد در ارزش بــا رشــد همــراه بــوده اســت.
لطیفــی در مــورد میــزان ترانزیــت کاالهــای خارجــی در دولــت 
ســیزدهم گفــت: از زمــان اســتقرار دولــت ســیزدهم در 11مــاه 
اخیــر،   12میلیــون و 875هــزار تــن کاالی خارجــی از مســیر 
جمهــوری اســامی ایــران عبــور کــرده کــه نســبت بــه مــدت 

مشــابه 58درصــد افزایــش داشــته اســت.

از اعضا ستاد مدیریت بحران شهرداری 
بردسیردر آیین نماز جمعه تجلیل شد

در آییــن نمــاز جمعــه شــهر بردســیر از اعضــا ســتاد مدیریــت بحــران 
شــهردارى بردســیر کــه در بارندگــى هفتــه گذشــته جانانــه بــه یــارى مــردم 

ــد ــى ش ــتافتند قدردان ــهر ش ش
ــدود  ــرل ومس ــن کنت ــبانه روز ضم ــد ش ــهردارى چن ــش ش ــنل زحمتک پرس
ــارى  ــهر ج ــمت ش ــه س ــت ب ــه از باالدس ــى ک ــیالب های ــا و  س ــازى روده س
بودنــد بــا تمــام امکانــات لــودر کامیــون گریــدر ســیالب را کنتــرل نمودند.تــا از 

تکــرار تجربــه تلــخ ســیل ســال هــاى گذشــته جلوگیــرى بعمــل آیــد

فرمانده انتظامی بردسیر :

تجارت 102 میلیارد دالری 
کشور در دولت سیزدهم

با پیگیری پلیس بردسیر / 
اخاذی از صاحب نیسان در 

بردسیر ناکام ماند 
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سوره حج، آیة41
یاران خدا کسانى هستند که هرگاه در زمین به آنها 
قدرت بخشیدیم نماز را بر پا مى دارند وزکات را 
مى پردازند وامر به معروف ونهى از منکر مى نمایند 
وپایان همه کارها از آن خداست. با توجه به آنچه در 
آخرین آیات گذشته ذکر شده که خداوند وعده دفاع 
از مومنان را داده است. پیوند آیه مورد بحث وآیات 

قبلى با آن روشن مى شود.
در این آیات نخست مى گوید: خداوند به کسانى 
که جنگ از طرف دشمنان بر آنها تحمیل شده 
اجازه ى جهاد داده است. چرا که آنها مورد ستم 
قرار گرفته اند. سپس این اجازه را با وعده ى پیروزى 
از سوى خداوند قادر متعال تکمیل کرده مى فرماید 
وخدا قدرت بر یارى کردن آنها دارد. سپس توضیح 
بیشترى درباره ى این ستمدیدگانى که اذن دفاع به 
آنها داده شده است مى دهد. ومنطق اسالم را در 
زمینه این بخش از جهاد روشن تر مى سازد ومى 
گوید: همان کسانى که به ناحق از خانه والنه خود 
اخراج شدند. وتنها جرم آنان این بود که مى گفتند: 
پروردگار ما خداوند یکتاست. بدیهى است اقرار به 
توحید ویگانگى خدا افتخار است نه جرم وگناه. این 
اقرار چیزى نبود که به مشرکان حق دهد آنها را از 
خانه وزندگیشان آواره سازند ومجبور به هجرت از 
مکه به مدینه سازند. بلکه این تعبیر لطیفى است که 
براى محکوم کردن طرف در این گونه موارد گفته 
مى شود. از باب مثال به شخصى که در برابر خدمت 
ونعمت ناسپاسى کرده مى گوییم: گناه ما این بود که 
به تو خدمت کردیم. این کنایه ایست از بى خبرى 
طرف که در برابر خدمت بى توجهى کرده است 
سپس به یکى از فلسفه هاى تشریع جهاد اشاره 
مى نماید ومى گوید: اگر خداوند از مومنان دفاع 
نکند. واز طریق اذن جهاد بعضى را به وسیله بعضى 
یهود  ومعبدهاى  ها  وصومعه  دیرها  ننماید.  دفع 
ونصارا ومساجدى که نام خدا در آن یاد مى شود 
ویران مى گردد. آرى اگر افراد با ایمان وغیور دست 
روى دست بگذارند وتماشاچى فعالیتهاى ویرانگرانه 
طاغوتها ومستکبران وافراد بى ایمان وستمگر باشند 
وآنها میدان را خالى ببینند اثرى از معابد ومراکز 
عبادت الهى نخواهند گذارد. چرا که معبدها جاى 
بیدارى است ومحراب میدان مبارزه وجنگ است 
ومسجد در برابر خودکامگان سنگر است. واصوال هر 
گونه دعوت به خداپرستى بر ضد جبارانى است که 
مى خواهند مردم همچون خدا آنها را بپرستند. ولذا 
اگر آنها فرصت پیدا کنند. تمام این مراکز را با خاک 
یکسان خواهند کرد. این یکى از اهداف تشریع جهاد 
واذن در مقاتله وجنگ است. ودر آیه مورد بحث که 
توضیحى است درباره ى یاران حق که در آیه قبل 
وعده یارى به آنها داده شده است چنین مى گوید: 
آنها کسانى هستند که هرگاه در زمین به آنها امکان 
وتوانایى دهیم. نماز را بپا داشته وزکات را به مستحق 
آن داده وبه معروف امر نموده واز منکر نهى کنند 
وعاقبت کارها به دست خداوند است. آنها هرگز پس 
از پیروزى. همچون خودکامگان وجباران. به عیش 
ونوش ولهو ولعب نمى پردازند ودر غرور ومستى فرو 
نمى روند. بلکه پیروزیها وموفقیتها را نردبانى براى 
ساختن خویش وجامعه قرار مى دهند. آنها پس 
از قدرت یافتن. تبدیل به یک طاغوت جدید نمى 
شوند. ارتباطشان با خدا محکم وبا خلق خدا نیز 

مستحکم است.
چرا که نماز سمبل پیوند با خالق است وزکات رمزى 
براى پیوند با خلق وامر به معروف ونهى از منکر پایه 
هاى اساسى ساختن یک جامعه سالم محسوب مى 
شود. وهمین چهار صفت براى معرفى این افراد 
کافى است ودر سایه آن سایر عبادات واعمال صالح 
وویژگیهاى یک جامعه با ایمان وپیشرفته فراهم 
است. واژه ها مکنا: از ماده ى تمکین است وتمکین 
به معناى فراهم ساختن وسائل وابزار کار است. اعم از 
آالت وادوات الزم یا علم وآگاهى کافى وتوان ونیروى 
جسمى وفکرى. معروف: به معناى کارهاى خوب 
وحق است. منکر: به معناى کارهاى زشت وباطل 
است. وبدین جهت که معروف براى هر انسان پاک 
سرشتى شناخته شده ومنکر ناشناس است ویا اینکه 
معروف هماهنگ با فطرت انسانى ومنکر ناهماهنگ 

است به معروف ومنکر تعبیر شده است.
 در بعضى از روایات اسالمى آیه ى مورد بحث به 
حضرت مهدى موعود )علیه السالم( ویارانش ویا 
آل محمد )صلى اهلل علیه وآله وسلّم( به طور عموم 

تفسیر شده است. 
به روایتى در همین مورد از امام باقر )علیه السالم( 
این آیه براى آل محمد )علیهم  توجه فرمایید.  
السالم( است تا آخر آیه، خداوند حضرت مهدى 
)علیه السالم( واصحابش را مالک ومسلط بر مشارق 
ومغارب زمین خواهد ساخت ودین را آشکار وغالب 
خواهد فرمود: وخداوند به وسیله ى او واصحابش 
برد. همچنانکه  بین خواهند  از  را  وباطل  بدعتها 
سفیهان حق را میرانده باشند. تا جائیکه اثرى از ظلم 

دیده نشود. )وامر به معروف ونهى از منکر نمایند(.

او خواهد آمد

 آیه 17 سوره نساء :
توبه نزد خداوند تنها براى کسانى است که از روى 
نادانى مرتکب گناه مى شوند سپس به زودى توبه 
مى کنند اینانند که خدا توبه شان را مى پذیرد و 

خداوند داناى حکیم است.
1- شرط پذیرش توبه براساس آیه شریفه 

چیست؟
در این آیه صریحاً مسأله توبه و پاره اى از شرایط آن 
را بیان مى کند و مى فرماید : »توبه تنها براى آنها 
است که گناهى را از روى جهالت انجام مى دهند.«

2- منظور از جهالت که در آیه شریفه آمده 
چیست؟

اکنون ببینیم منظور از  »جهالت« چیست؟ آیا 
همان جهل و نادانى و بى خبرى از گناه است و 
یا عدم آگاهى از اثرات شوم و عواقب دردناک آن 

مى باشد؟
کلمه  »جهل« و مشتقات آن گرچه به معناهاى 
گوناگونى آمده است ولى از قرائن استفاده مى شود 
که منظور از آن در آیه مورد بحث، طغیان غرائز 
و تسلط هوس هاى سرکش و چیره شدن آنها 
بر نیروى عقل و ایمان است. در این حالت، علم و 
دانش انسان به گناه گرچه از بین نمى رود، اما تحت 
تاثیر آن غرائز سرکش قرار گرفته و عمالً بى اثر مى 
گردد. هنگامى که علم اثر خود را از دست داد، عماًل 

با جهل و نادانى برابر خواهد بود.
ولى اگر گناه بر اثر چنین جهالتى نباشد، بلکه از روى 
انکار حکم پروردگار و عناد و دشمنى انجام گیرد، 
چنین گناهى حکایت از کفر مى کند و به همین 
جهت توبه آن قبول نیست. مگر این که از این حالت 

بازگردد و دست از عناد و انکار بشوید.
3- منظور از قریب که در آیه شریفه آمده 

چیست؟
درباره این که منظور از  »قریب، زمان نزدیک« 
چیست؟ در میان مفسران گفتگو است. جمع زیادى 
آن را به معنى قبل از آشکار شدن نشانه هاى مرگ 
مى گیرند و آیه بعد را که مى گوید پس از ظهور 
عالئم مرگ توبه پذیرفته نمى شود، شاهد بر آن مى 
دانند. بنابراین تعبیر به  »قریب« شاید به خاطر این 
است که اصوالً زندگى دنیا هرچه باشد کوتاه و پایان 

آن نزدیک است.
اما بعضى دیگر آن را به معنى زمان نزدیک به گناه 
گرفته اند، یعنى به زودى از کار خود پشیمان شود 
و به سوى خدا باز گردد. زیرا توبه کامل آن است 
که آثار و رسوبات گناه را به طور کلى از روح و جان 
انسان بشوید و کمترین اثرى از آن در دل باقى نماند. 
این در صورتى ممکن است که در فاصله نزدیکى 
قبل از آنکه گناه در وجود انسان ریشه بدواند و به 
شکل طبیعتى ثانوى در آید، از آن پشیمان شود، 
در غیر این صورت غالبا اثرات گناه در زوایاى قلب و 
جان انسانى باقى خواهد ماند. پس توبه کامل توبه 
اى است که به زودى انجام پذیرد و کلمه  »قریب« 
از نظر لغت و فهم عرف، نیز با این معنى مناسب 

تر است.
۴- چرا تعبیر  »علی اهلل« در آیه شریفه آمده 

است؟
درست است که توبه بعد از زمان طوالنى نیز پذیرفته 
مى شود، اما توبه کامل نیست و شاید تعبیر به  »على 
اهلل، توبه اى که بر خدا الزم است آن را بپذیرد.« و 
مفهوم آن این است که پذیرش این گونه توبه ها از 
حقوق بندگان مى باشد در حالى که پذیرش توبه 
هاى دور دست از طرف خداوند، نه حق، بلکه یک 

نوع تفضل است. 
5- توبه یعنی چه و چند نوع توبه داریم؟

کلمه  »توبه« به معناى برگشتن است. در قرآن 
کریم این کلمه، هم در مورد خداى تعالى و هم 
در مورد بندگان او به کار رفته است. همچنان که 
در آیه مورد بحث هر دو نوع توبه بیان شده است.  
»توبه خدا« به معناى برگشتن خداى تعالى به 
رحمتش به بنده و عنایت نمودن توفیق توبه به 
بندگان است.  »توبه بنده« عبارت از  »ندامت از 
گناه« و  »منصرف شدن از روگردانى از عبادت 

پروردگار متعال« است.
توبه عبد حسنه است و حسنه نیازمند به نیرو مى 
باشد و نیروى انجام حسنه از خداست. او است که 
توفیق مى دهد. یعنى اسباب را فراهم مى سازد تا 
بنده موفق به توبه بشود و بتواند از فرو رفتگى در 
لجن زار گناه و دورى از خدا بیرون آید و به سوى 
پروردگارش برگردد. آنگاه وقتى موفق به این کار 
شد و به سوى خدا برگشت، نیازمند به این است 
که خداى تعالى با یک رجوع دیگر به رحمت و 
لطف عفو و مغفرتش دل او را لوث آن گناه پاک 

کند.

بسوی نور
تفسیر سوره نساء  - قسمت  ۴3۴ 

حضــرت امامــزاده ســید محمــد علیــه 
الســالم از نــوادگان امــام حســن مجتبى 
)علیــه الســالم( و بــه عبارتــى از فرزندان 
رســول گرامــى اســالم حضــرت محمــد 
)صلــى اهلل علیــه وآلــه( مــى باشــند . در 
ســند شــجره نامه ایشــان که در آســتان 
مقــدس حضــرت عبدالعظیــم حســنى 
در شــهر رى نگهــدارى مــى شــود آمــده 
اســت کــه ایشــان فرزنــد حســین ابــن 
جعفــر ابــن محمــد ابــن طبــا طبــا ابــن 
ــن  ــن حس ــم اب ــن ابراهی ــماعیل اب اس
مثنــى ابــن امــام حســن مجتبــى علیه 
الســالم ابــن على ابــن ابیطالــب و فاطمه 
ى زهــرا ســالم اهلل علیهــا مــى باشــند .

حجــت االســالم والمســلمین حــاج 
علــى اکبرکرمانــى امــام جمعه بردســیر 
ــى  در جلســه شــوراى فرهنگــى عموم
پیشــنهاد داد که شهربردســیر بــه دلیل 
ــام  ــوادگان ام ــى از ن ــد یک ــود مرق وج
حســن مجتبى علیــه الســالم بنــام این 
امــام همــام نامیــده ونامگذارى شــود که 

ــت  ــب شــورا قرارگرف ــورد تصوی م
حاالایــن ســئوال چــرا ایــن نامگــذارى ؟ 
چــون وجود مرقــد ســیدمحمد درمرکز 
شهربردســیر که از نــوادگان امام حســن 
مجتبــى علیــه الســالم مــى باشــد کــه 
ــن  ــزاده بدی ــن امام ــه ای ــجره طیب ش

ــن  ــد حســین اب ترتیــب  »ایشــان فرزن
جعفــر ابــن محمــد ابــن طبــا طبــا ابــن 
ــن  ــن حس ــم اب ــن ابراهی ــماعیل اب اس
مثنــى ابــن امــام حســن مجتبــى علیه 
الســالم ابــن على ابــن ابیطالــب و فاطمه 
ى زهــرا ســالم اهلل علیهــا مــى باشــند« 
کــه جدهفتــم ایشــان بــه امــام حســن 
مجتبــى علیــه الســالم منتهى میشــود
 لذا شایســته اســت کــه مرقــد یادگاراین 
امــام همــام کــه دربردســیر واقــع شــده 

اســت توجــه ویــژه اى شــود .
حضــرت امامــزاده ســید محمــد )ع( بــه 
دلیــل مخالفــت هــاى شــدیدى کــه بــا 

حاکــم وقــت داشــته مــورد آزار و اذیــت 
ــد و  ــى گیرن ــرار م ــب ق ــت تعقی و تح
ــرادران شــجاع و مبــارز  ــا تعــدادى از ب ب
ــارس مهاجــرت  ــه اســتان ف خویــش ب
کــرده و در آنجــا مــورد تهاجــم قــرار مى 
گیرنــد . در اثــر ایــن واقعــه عــده اى بــه 
فیــض شــهادت نائــل گردیــده و برخــى 
بــه اطراف اســتان فــارس و حوالــى داراب 
پنــاه مــى برنــد و ایــن امامــزاده مظلــوم 
کــه نــزد مــردم متدیــن بردســیر بــه آقا 
ســید محمــد معروفنــد بــه همــراه چند 
نفــر دیگــر بــه ســیرجان و از آنجــا بــه 
بردســیر هجــرت مــى نماینــد . ایشــان 

ــى  ــام زندگ ــناخته و گمن ــى ناش مدت
کــرده تــا اینکــه مــورد توجــه و عنایــت 
خــاص و عــام و قبــه حاجــات و محلــى 
بــراى رفــع حوائــج شــرعى و مشــکالت 
ــد و در  ــى گیرن ــرار م ــردم  ق ــى م علم
نهایــت توســط فــردى از گــروه خــوارج 
بــه شــهادت رســیده و در مــکان فعلــى 
یعنــى شهرســتان بردســیر مدفــون مى 

گردنــد .
در کتــب معتبر بیان شــده وى در مدینه 
بــه دنیــا آمــده، در جریــان قیــام یحیــى 
بــه عمــر بــن یحیــى شــرکت داشــته و 
ســپس بــه جهــت تحــت تعقیب بــودن 
ــرد  ــرت ک ــان مهاج ــه کرم ــادات ب س
ــن  ــرى بی ــوم هج ــرن س ــر ق و در اواخ
ـ.ق در کرمان  ســال هاى ۲۹0 تــا 300هــ
بــر علیــه خــوارج در کرمــان قیام کــرد و 

بــه شــهادت رســید. 
آرامگاه ایشــان ملجأ عشــاق و دلــدادگان 
و مأمــن حاجتمنــدان قــرار گرفتــه 
ــه  ــان کــه ب ــزاده مهرب ــن امام اســت  ای
ــوده  گفتــه بســیارى ؛ خیلــى برحــق ب
اســت ، جایــگاه عاشــقان والیــت و 
مــردم نجیــب و والیتمــدار شهرســتان 
بردســیر و منزلــگاه مســافرانى اســت که 
از شهرســتان بردســیر عبور مــى کنند ؛ 

مــى باشــد .

چرا بردسیر مزین به شهر امام حسن مجتبی علیه السالم شد 

ادامــه ســرمقاله .. از جملــه 
ســخنان امــام حســین )علیه الســالم( 
ــت،  ــداف واالى اوس ــاى اه ــه گوی ک
ــروف و  ــه مع ــر ب ــى را ام ــدف اصل ه
نهــى از منکــر و اصــالح جامعــه مــى 
دانــد و چنیــن بیــان مــى فرماید:»اِنّما 
ــِه  ــى اُم ــالِح ف ــب االص ــُت لطل َخَرج
جــّدى، اُرِیــُد اَن آُمــَر بالمعــروِف و 
ــَیرَه  ــَیر لِِس ــِر َو اَِس ــِن الُمنَک ــى َع اَنه
َجــدىِّ َو اَبـِـى َعلـِـَى بــن اَبــى طالـِـب«.

ــروف  ــه مع ــر ب ــه ام ــت فریض اهمی
ــه  ــا بدانجاســت ک و نهــى از منکــر ت
ســایر فرایــض و دســتورهاى اســالمى 
در پرتــو اجــراى آن، بــر پا داشــته مى 
شــود و جامعــه اســالمى محقــق مــى 
گــردد؛ از ایــن رو هــرگاه در جامعه اى 
ایــن فریضــه مهــم بــه اجــرا گذاشــته 
نشــود و افــراد در قبــال پیــاده شــدن 
ایــن امــر خطیــر احســاس مســئولیت 
نکننــد مــرگ آن جامعــه حتمــى 
ــین  ــام حس ــام ام ــود. قی ــد ب خواه
ــراى  ــراى اج ــز ب ــالم( نی ــه الس )علی

ــود. ایــن دو فریضــه الهــى ب
ــل  ــه اى کــه از معیارهــاى اصی جامع
دیــن و مالکهــاى ارزشــى فاصلــه 
آن  پیکــره  در  »فســاد«  بگیــرد، 

ــط انســانى  ــد و رواب ــى دوان ریشــه م
و ارتباطــات اجتماعــى و آنچــه میــان 
ــد،  ــى آی ــت پیــش م حاکمیــت و مل
دچــار انحــراف مــى گــردد. گســترش 
بــى بنــد و بــارى و رواج ظلــم و حیف 
و میــل بیت المال مســلمین و تعرض 
ــان  ــال و ج ــى و م ــه زندگ ــبت ب نس
مســلمانان و نبــودن امنیــت و عدالت، 
گوشــه اى از ایــن »فســاد اجتماعــى« 

اســت.
سیدالشــهدا )علیه الســالم( در ســخن 
معــروف خویــش بــه ایــن هــدف 
اصالحــى اشــاره کــرده اســت و خروج 
خویــش را بــا انگیــزه »طلــب اصــالح 
ــرده و  ــى ک ــر« معرف ــت پیامب در ام
ــِب  فرمــوده اســت:»انّما َخَرجــُت لَِطلَ

ــِدى« ــِة َج ــى اُمَّ ــالِح ف االِص
در ســخن دیگــر نیــز حرکــت خویش 
ــا  ــدرت ی ــزاع ق ــاس ن ــر اس ــه ب را ن
ــا دنیاطلبــى، بلکــه  ــى ی ســلطه جوی
بــراى آشــکار ســاختن »معالــم دین« 
و اظهــار اصــالح در شــهرها و »امنیت 
یافتــن مظلومــان« و »عمــل بــه 
فرایــض و ســنن و احــکام الهــى« 

ــت. ــته اس دانس
»سیدالشــهداء )علیــه الســالم( وقتــى 
مــى بینــد کــه یــک حاکــم ظالمــى، 

جائــرى در بیــن مــردم دارد حکومــت 
مــى کنــد، تصریح مــى کنــد حضرت 
ــم  ــه حاک ــد ک ــر کســى ببین ــه اگ ک
جائــرى در بیــن مــردم حکومــت مــى 
کنــد، ظلــم دارد بــه مــردم مــى کند، 
ــرى  ــش بایســتد و جلوگی ــد مقابل بای
ــا  ــد، ب ــدر کــه مــى توان ــد، هــر ق کن
ــن نفــر کــه در  ــا چندی ــد نفــر، ب چن
ــل آن لشــکر هیــچ نبــود، لکــن  مقاب
ــام  ــد قی ــه بای ــا ک ــود آنج ــف ب تکلی
ــا اینکــه  ــش را بدهــد ت ــد و خون بکن
ایــن ملــت را اصــالح کنــد، تــا اینکــه 
ایــن علــم یزیــد را بخوابانــد و همیــن 
طــور هــم کــرد و تمــام شــد... همــه 
چیزهــاى خــودش را داد براى اســالم. 
مگــر مــا، خــون ما رنگیــن تــر از خون 
سیدالشــهد اســت؟ چــرا بترســیم از 
اینکــه خــون بدهیــم یــا اینکــه جــان 

بدهیــم؟«
اســالم خواهــان جامعــه ایســت کــه 
ــردد .  ــرا گ ــي اج ــن اله در آن قوانی
هرکــس بــه وظیفــه خــود عمــل کند 
و تنهــا ضامــن اصــالح وبهبــود جامعه 
و جلوگیــري از هــر گونــه انحــراف  و 
آلودگــي و کجرویهــاي تبــاه کننــده ، 
اجــراي صحیــح قوانیــن الهــي اســت 
ــگاه ذات  ــي در پیش ــه همگ .بطوریک

ــئولّیت  ــاس مس ــي احس ــدس اله اق
ــند و  ــته باش ــي داش ــردي واجتماع ف
مســلمان واقعــي بــه منظــور اطاعــت 
از قوانیــن پــروردگار و جلــب رضایــت 
او، وظایــف خــود را بــه درســتي انجام  
دهــد و بــراي درمــان از عــذاب و 
ــراف و  ــاه و انح ــي ، از گن ــر اله کیف
ناپاکــي دوري  گزینــد . واز آن جهــت 
کــه همــه مــردم داراي ایمــان قــوي 
ــه  نیســتند و ممکــن اســت دســت ب
بعضــي جنایــات و معاصــي زننــد و یــا 
ــد و گمــراه و منحــرف  ــه خطــا رون ب
شــوند ویــا دچــار وسوســه هــا و امیال 

شــیطاني شــوند .
در قیــام کربــال هــدف آن اســت کــه 
بــا مجاهــدات عاشــوراییان، بــا مــرگ 
بدعتهــا و جاهلیتهــا دیــن اســالم 

ــد. ــاز یاب ــش را ب ــزت خوی ع
یکــى از علــل قیــام سیدالشــهدا )ع(، 
فســاد دودمــان بنــى امیــه و بــه 
ــه«  ــجره ملعون ــر »ش ــوده پیامب فرم
بــود کــه حکومــت اســالمى را در 
ــن  ــه هــاى دیری ــه، کین دســت گرفت
ــر،  ــالم و پیامب ــد اس ــر ض ــود را ب خ
اعمــال مــى کردنــد. فســاد گســترده 
امویــان را جــز بــا قیــام نمــى شــد از 

ــت ــان برداش می

 نهضت امام حسین علیه السالم وفريضه الهي امر به معروف ونهي از منكر 

سرّ اینکه به ما سفارش کرده اند که هرروز زیارت عاشورا بخوانید چیست؟ 
بنــام  خداونــد ایــزد منــان    » صلــى اهلل 
علیــک یا ابــا عبــداهلل الحســین ورحمت 
اهلل وبرکاتــه  »   »  اعظــم اهلل اجورنــا 
واجورکــم  فــى مصیبــه الحســین علیــه 
ــت  ــالم وتحی ــداء س ــا اه ــالم  »   ب الس
وعــرض ادب و احتــرام وعــرض تســلیت 
شــهادت حضــرت ابــى عبداهلل الحســین 
علیــه الســالم بــه عــزاداران گرامــى     ،  
ســّر اینکــه بــه مــا ســفارش کــرده انــد 
ــد  ــورا بخوانی ــارت عاش ــرروز زی ــه ه ک
ــالم  ــم الس ــت علیه ــه اهلبی ــبت ب ونس
تولــى داشــته باشــید وبــر آنــان صلــوات 
بفرســتید واز دشمنانشــان تبرى وبیزارى 
بجوئیــد بــراى آن اســت کــه طــرز فکــر 
معانــدان ومخالفــان ایشــان منفور شــود  
ــه  ــخن از معاوی ــون س ــم اکن ــه ه وگرن
ویزیــد علیهمــا اللعنــه نیســت تــا آنهــارا 
لعنــت کنیــم چــرا کــه نــام  ویــاد آنــان 
رخت بربســت وقبرشــان نیــز زبالــه دانى 
شــده اســت وبــراى همیشــه افســونه ى 

تاریــخ شــدند  
اما اآلن ســخن از فکــر وراه یزید ویزیدیان 
عصــر اســت   زن فرعــون نفرمــود مــرا از 
دســت فرعــون نجــات بــده بلکــه فرمود 
مــرا از فرعونیان وطرفداران ســنت ســیئه 
ورفتــار ناپســند آنان نجــات بــده  ،  تفکر 

بــراى همیشــه باقى مــى ماند 
 ) سوره ى مبارکه ى تحریم /۱۱  (  

بعــد از تارومارشــدن خــوارج در نهــروان 
وخــارج شدنشــان از صحنــه ى حیــات 
وزندگــى ،  بــه آقــا علــى ابــن ابیطالــب 
علیــه الســالم عــرض شــد  : این خشــک 
مقــدس هــاى بــى مغــز از بیــن رفتنــد  
حضــرت فرمودنــد خیــر  » کال  «  اینهــا 
نطفــه هائــى هســتند در پشــت پــدران 
وقــرارگاه زنــان  ، هــرگاه مقــدارى از 
بیــن برونــد عــده اى دیگــر ظهــور مــى 
کننــد تــا اینکــه ســرانجام کار  ، ســارقان 
مســلح وراهزنــان غارتگــر خواهنــد شــد 
ــا  ،   ــان م ــر وزم ــه اش در عص ــه نمون ک

ظهــور داعــش ایــن ســگهاى دســت 
آمــوز امریــکا واســرائیل بودنــد که چه 
جنایتهائــى مرتکب شــدند که زبــان از 

گفتــن آنهــا شــرم دارد   
  ) نهج البالغه خطبه ى /۶0 (  

 اکنــون هــم  راه ســاالر شــهیدان زنده 
ــان  اســت  وهــم مــرام ومســلک اموی
ومروانیــان و عباســیان  وجــود دارد   
ــک  ــه اش ــراوان ب ــفارش ف ــه س اینک
ریختــن و عــزادارى کــردن  و اطعــام 
ــراى اینســتکه  ــد ب ــره نمــوده ان و غی
اشــک بــر شــهید  ، اشــتیاق بــه 
شــهادت را بهمــراه دارد  براى اینســت 
ــراى  ــن  ب ــات آفری ــن راه نج ــه ای ک
همیشــه زنــده بمانــد  ، براى اینســت 
کــه خــوى حماســه را در انســان زنــده  
،  وطعــم شــهادت را در جــان مــا گوارا 

ید   نما
انســان  خواهــد مــرد امــا چــرا مــردار 
ــردن  ــرگ گ ــرا م ــرد  چ ــود وبمی ش

گیــر مــا شــود  چــرا گردنبنــد مــا نشــود ؟  
لــذا حضــرت امیــر المومنیــن علــى علیــه 
الســالم فرمــود واهلل هزار ضربه ى شمشــیر 
بــراى مــن بهتــر اســت از اینکــه در بســتر 
ــر  ــس اشــک ب ــرم   ، پ ــوم وبمی ــردار ش م
شــهید رنــگ شــهید را مــى گیــرد وهمین 
رنــگ را بــه صاحب اشــک نیــز مى دهــد از 
ایــن راه انســان حســینى منــش مــى شــود 
نــه ســتم مــى کنــد ونــه ســتم پذیــر مــى 
شــود  اینکــه عــده اى بــه فکــر ظلــم کردن  
وظلــم پذیــرى هســتند بــراى آن اســت که 
ــه  ــت وگرن ــا نیس ــینى در آنه ــوى حس خ
شــیعه ى خــاص حســین ابــن علــى علیــه 
الســالم  نــه ظلــم مــى کنــد ونــه ظلــم مى 
پذیــرد   ســخن در ایــن رابطــه زیــاد اســت    
انشــاءاهلل موفــق باشــید  خداونــد انشــاءاهلل 
همــه ى مــارا از شــیعیان خــاص آنحضــرت 

قــرار دهــد  
    ارادتمنــد ودعــا گــوی شــما حجت 

االســام والمســلمین عاقلی

امامزاده سید محمد بن حسین ابن جعفر ابن محمد ابن طبا طبا ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن حسن 
مثنی ابن امام حسن مجتبی علیه السام ابن علی ابن ابیطالب و فاطمه ی زهرا سام اهلل علیهما
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شرایط باطنى نماز: 
طهارت :تو که مکان نماز را پاک کردى و لباس و 
بدن را شستشو دادى و آنچه مربوط به ظاهر بود 
آراسته نمودى ، آیا توجه به قلب و روح و مغز هم 

کردى ؟ آنجا طهارت نمى خواهند ؟
پاکى جان و طهارت نفس با توبه و پشیمانى از 
گذاشته غلط و اراده ترک گناه در آینده مّیسر 
است . پاکى درون را از یاد مبر که خداوند بزرگ 

به درون نظر خاص دارد .
ستر عورت:

پوشاندن بدن به خاطر این است که خلق از دیدن 
قبایح و نقایص بدن دور باشند . آرى ! انسان 
خجالت مى کشد که بیننده محترمى عیوب 
ظاهرى او را بنگرد . اینجاست که از رسواییهاى 
درون و رذایل اخالقى و بدفکرى ها و ... انسان باید 
با تمام وجود بنالد و از غّصه بمیرد . برنامه هایى 
که به طور دائم در معرض دید حق است . باید 
آلودگى هاى باطن را با پشیمانى و حیا و ترس 
از خدا و خوف از عذاب قیامت از مملکت درون 

زدود . حضرت صادق )علیه السالم(مى فرماید :
لباس  انسان  براى  لباس  زیباترین   *

خویشتشندارى از گناه است .
مکان:تصّور کن در پیشگاه عدالت قرار دارى 
و مّحل رسیدگى به حساب است ، اگر پرونده 
ات سراسر از کثرت گناه سیاه بود چه مى کردى 
؟توّجه داشته باش که بهترین مکان براى نماز 
مساجد و مشاهد مشّرفه است ، زیرا خداوند 
مهربان این گونه مکانها را محل اجابت دعا و 
مرکز رسیدن رحمت و لطف و محبت و عنایت 

به بندگان قرار داده است .
امام ششم )علیه السالم( مى فرماید :* چون 
به مسجد رسیدى ، آگاه باش که اراده ورود بر 
پادشاه بزرگى دارى . پادشاهى که جز پاکان بر 
بساطش راه ندارد و غیر راستان و اهل صدق 
اجازه مجالست با او برایشان نیست .در آنجا به 
عجز و ناتوانى اقرار کن و به بیچارگى خویش 
توجه داشته نما و از حضرتش طلب رحمت کن 
. او وجودى است که از همه کس به تو مهربان 
تر است و آماده قبول عمل با اخالص ، اگر چه 

کم باشد .
قبله:قبله جهتى است که ظاهر بدن باید به طرف 
آن قرار گیرد ، و ظاهر اسوه اى است براى باطن 
. بنابراین ، فکر و روح و قلب را به طرف صاحب 
قبله قرار ده و به کالم رسول اسالم )صلى اهلل 
علیه وآله وسلم( توجه کن که فرمود :* هنگامى 
که عبد به نماز برمى خیزد و اراده و قلب را متوجه 
خدا مى کند مانند روزى است که از مادر متولد 
شده است .حضرت صادق )علیه السالم( مى 
فرماید :* چون به سوى قبله قرار گرفتى از دنیا 
و هر چه در آن است ناامید شو ، دل از غیر او 
برگردان بزگى حق را بر جان و دل قرار بده ، به 
یاد روز قیامت باش و بین امید و ترس قرار بگیر .
گم  ره  که  است  نشانى  سنگ  یک  کعبه 

نشودحاجى احرام دگر بند ببین یار کجاست
نماز عملى عبادى است که پنج بار در اوقات 
معینى از شبانه روز واجب است. نماز نخستین 
عبادتى است که بر پیامبر)ص( و پیروانش در 
مکه واجب شد همچنین در قرآن و متون دینى 
از آن به عنوان »ستون دین« و »شرط قبولى 

سایر اعمال« یاد شده است.
نماز باید رو به قبله خوانده شود و ذکرهاى خاص 
و اعمالى مانند رکوع و سجده دارد. نماز به دو 

شکل ُفرادا )فردى( و جماعت خوانده مى شود.
نمازهاى  روزانه،  واجب  نمازهاى  بر  عالوه 
مستحبى نیز وجود دارد که در روایات، براى 
آنها آثار و پاداش هایى در دنیا و آخرت بیان شده 
است. مهم تریِن این نمازها، نماز شب و نافله هاى 

نمازهاى واجب است.
در قرآن ۹8 بار به نماز پرداخته شده است. در 
بسیارى از آیات به عنوان مهم ترین و اولین عمل 
فردى و اجتماعى مؤمنان در کنار ایمان ذکر 
شده است در آیات قرآن، نماز عامل بازدارندۀ 
از گناه،وسیلة فالح و رستگارى، یارى کننده در 
مشکالت زندگى، و از سفارشات مهم خدا به 
پیامبران و از دغدغه هاى پیامبران الهى به ویژه 
در مورد خانواده شان بیان شده است. در قرآن از 
اولین ناله هاى دوزخیان تارک نماز و از نمازگزاران 
سهل انگار در نماز، در کنار تکذیب کنندگان دین 

یاد شده است

نماز نخستين و مهمترين عبادت

اسرار نماز

یکى  ایران،  در  بودن حجاب  اجبارى  مسئله   
از موضوعات داغ در گفت وگوها و تحلیل هاى 
اجتماعى در چند سال اخیر است؛ این یادداشت 
درستى یا نادرستى »تلقى اجبارى بودن« را براى 

»پوشش« به زبان ساده کاوش مى کند.
هر اجتماع انسانى فارغ از آیین رسمى و غیررسمى 
حاکم بر مردم و نظام محل زندگى خود، براى 
گذران زندگى طبیعى و شهروندى نیازمند تدوین 
و رعایت قوانین مدنى و حقوقى فراوانى است. از 
قوانین ساده راهنمایى و رانندگى تا قوانین پیچیده 
حقوقى، به طورى که کوچکترین کشور ها با 
ساده ترین سازوکارها، لزوم وجود »قانون« را در 
زندگى جمعى براى برقرارى نظم و تأمین منافع 

جمع انکار نمى کنند.
 این قوانین کوچک و بزرگى که روزانه همه ما 
با شمارى از آن ها مواجه هستیم بدون شک 
آزادى هایمان را محدود کرده اند؛ مثالً آزاد نیستیم 
در سطح شهر از چراغ قرمز عبور کنیم، آزاد 
نیستیم در کتابخانه عمومى با صداى بلند صحبت 
کنیم و یا آزاد نیستیم بدون پرداخت وجه با سبد 

خریدمان از فروشگاه خارج شویم.
 به واقع با این قوانین کوچک و بزرگ در زندگى 
جمعى، طبیعتاْ آزادى هاى ما محدود شده است و 
از »الزام خارجِى« رعایت آن ها، احساس جبر با 
بار روانى منفى نمى کنیم، با اینکه شاید به دالیل 
مختلف آن ها را رعایت نکنیم و مجبور به پرداخت 

خسارت و یا مجازات هایى شویم.
 یکى از قوانین اجتماعى مرسوم در کشور هاى 
مختلف اعم از پیشرفته و غیرپیشرفته، قانون 
پوشش است که در سطوح مختلف همراه با »الزام 
خارجى« وضع شده است و عدم رعایت آن ها 
مجازات هاى مختلفى را به دنبال دارد. به طور 
مثال در ایالت هاى مختلف آمریکا اگرچه قوانین 
مختلفى پیرامون وضعیت پوشش وجود دارد، اما 
زنان و مردان در تمام ایالت هاى این کشور موظف 
هستند در ارتباط با جنس مخالف براى ساعات 
طوالنى )مثالً در محیط کار یا کالج ها( سطح 
خاصى از پوشش را رعایت کنند و موارد خروج 

از آن با برخورد پلیس مواجه مى شود.
در ایالت »پنسیلوانیاى« زنان بر طبق قانون حق 
آرایش غلیظ ندارند. در واقع آرایش آن ها نباید 
در حدى باشد که توسط مأموران پلیس، غلیظ 
و زننده تشخیص داده شود در غیر این صورت 
با برخورد پلیس مواجه شده و مجبور به پرداخت 
جریمه و یا تحمل زندان خواهند بود و یا در ایالت 
»کلورادو« زنان حق پوشیدن لباس هاى زننده 
را ندارند و پلیس در صورت مشاهده مصادیق 

زنندگى، با آن ها برخورد مى کند.
در کشور کره نیز زنان مکلف هستند که در طول 
ساعات کارى شلوار بپوشند و استفاده از دامن براى 
آن ها در هنگام حضور در سازمان هاى ادارى ممنوع 
است. کانادا هم به عنوان یکى از مهاجرپذیرترین 
کشور هاى جهان یک قانون کلى در زمینه پوشش 
دارد که تمامى افراد حاضر در این کشور موظف 
به رعایت آن هستند. بر طبق این قانون هرگونه 
برهنگى در مأل عام در بدن که توهین به اعتقادات 
و قوانین کشور کانادا و مغایر با امنیت عمومى باشد 
غیرقانونى است و با آن برخورد مى شود.برخى از 
مکان ها نیز هستند که به دلیل اهمیت آن از سوى 
قانون گذار بیشتر کشورها، قوانینى براى حضور در 
آن ها در نظر گرفته شده است، از قوانینى مختصر 
تا قوانینى سخت، که براى آن ها کد پوششى 
خاصى تعریف شده است و افراد ملزم به رعایت 
آن ها هستند و در صورت تخطى مجازات متناسب 

با رفتارشان در انتظار آن ها است
برخالف آنچه در مورد برزیل و نوع پوشش در آن 
تصور مى شود، این کشور قوانین سخت گیرانه اى 
درباره پوشش وضع کرده است. در ماده ۲33 
قانون کیفرى برزیل هرگونه عمل منافى عفت 
مألعام،  در  بدن  اجزاى  نمایش  یا  عمومى 
محکومیتى معادل سه ماه تا یک سال حبس در 
پى خواهد داشت. همچنین طبق ماده ۲34 این 
قانون، صادرات و واردات، خرید یا توزیع آالت یا 
اشیاء مستهجن براى نمایش عمومى ممنوع بوده 
و در صورت تخلف، شش ماه تا یک سال زندان یا 
جریمه نقدى به دنبال دارد.    ... ادامه دارد 

آیا در ایران حجاب اجباری 
است؟

حجاب اجباری

بخش  سیزدهم

شــرکت هاى صنعتــى و معدنــى را 
بــراى تامیــن مســکن جوانــان پــاى کار 

بیاوریــد
نماینده مــردم کرمــان و راور در مجلس 
گفــت: شــرکت هاى صنعتــى و معدنــى 
اســتان را بــراى تامیــن مســکن جوانان 
پــاى کار بیاوریــد، ســال گذشــته 
گل گهــر 3۵ هــزار میلیــارد تومــان 
و مــس 40 هــزار میلیــارد تومــان 
ســود خالــص داشــتند امــا مســئولیت 
ــام  ــان را انج ــود در کرم ــى خ اجتماع

ــد. ندادن
بــه گــزارش خبرگــزارى فــارس از 
کرمــان، محمدمهــدى زاهــدى نماینده 
مــردم کرمــان و راور در مجلس شــوراى 
ــر  ــا وزی ــت ب ــروز در نشس ــالمى ام اس
ــتانى  ــئوالن اس ــازى و مس راه و شهرس
ایــن وزارتخانــه بــا انتقــاد از بى نظمــى 
هواپیمایــى جمهــورى اســالمى در 
کرمــان، اظهــار داشــت: هواپیمــاى 
ــا  ــى اســت، ام ــورى اســالمى مل جمه
ــرواز  ــن پ ــان کمتری ــفانه در کرم متاس
ــم روزى  ــد، مى توانی ــورت مى ده را ص
یکــى، دو پــرواز از فــرودگاه کرمــان 
ــن  ــز ای ــت نی ــیم، جیرف ــته باش داش
توانمنــدى را دارد، رفســنجان موضــوع 
خــود را دارد و نبایــد کل اســتان محروم 

ــد. ــم را جــدى بگیری ــن مه شــود، ای
وى اضافــه کــرد: کرمــان به دلیــل 
توســعه صنایــع خود، ایــن تــوان را دارد، 
ــرواز در  ــد پ ــا وجــود چن ــر ب ماهــان ای
روز، هیــچ زمانــى صندلــى خالى نــدارد، 
وقتــى مطالبــه از خطوط هوایــى وجود 

ــود؟ ــم کارى مى ش ــرا ک دارد چ

در  راور  و  کرمــان  مــردم  نماینــده 
مجلــس شــوراى اســالمى بــا تاکیــد بر 
ــد  ــان نمى توانن ــاى کرم ــه جاده ه اینک
حجــم بــاالى تولیــدات فوالدى اســتان 
ــرد:  ــان ک ــد، خاطرنش ــل کنن را تحم
۵ ســال آینــده کرمــان بزرگتریــن 
تولیدکننــده فــوالد کشــور خواهد شــد 
ــون  ــرز ۲0 میلی ــه م ــدات آن ب و تولی
تــن خواهــد رســید، نمى توانیــم بــراى 
حمــل آنهــا کامیون هــاى پرشــمارى را 

ــم. ــا کنی ــه جاده ه روان
وى اضافــه کــرد: جلســه اى بــا حضــور 

ــران  ــى مدی ــان و تمام ــتاندار کرم اس
صنایــع در کرمــان گذاشــته و بــا 
مشــارکت خــود، خــط دوم را راه انــدازى 
ــان  ــاز کرم ــخگوى نی ــا پاس ــد ت کنی

ــد. باش
ــاى  ــف جاده ه ــن تکلی ــدى تعیی  زاه
کرمــان - راور - دیهــوک و کرمــان 
کوهپایــه را الزم برشــمرد و ابراز داشــت: 
ــر  ــاده پ ــدن ج ــده ش ــات دو بان عملی
خطــر کرمــان- راور - دیهــوک از ســال 

ــال  ــد از ۱۵ س ــا بع ــده ام ــاز ش 8۶ آغ
ــده اســت. ــن مان ــوز روى زمی هن

– کوهپایــه  ادامــه داد: کرمــان  وى 
ــراى دو  ــه ب ــت ک ــال اس ــم ۱0 س ه
بانــده شــدن اقــدام کــرده امــا هنــوز ۶ 
ــرى آن  ــر از مســیر ۲۲ کیلومت کیلومت

ــت. ــده اس ــى مان باق
وى خطــاب بــه وزیــر راه و شهرســازى 
گفــت: شــما نبایــد پاســخگوى غفلــت 
۱۵ ســاله و ۱0 ســاله مدیــران اجرایــى 
کشــور باشــید، امــا بــا توجــه بــه 
مخاطــرات ایــن جاده هــا کمــک کنیــد 

تــا هــر چــه ســریع تر تعییــن تکلیــف 
شــوند، بدانیــد هفتــه اى نیســت کــه 
ــدن  ــته ش ــادف و کش ــاهد تص ــا ش م
ــا  ــن جاده ه ــتانى هایمان در ای ــم اس ه

نباشــیم.
زاهــدى دوبانــده شــدن مســیر کرمــان 
ــاز اســتان کرمــان  ــز نی - شــهداد را نی
ــهر  ــهداد ش ــرد: ش ــان ک ــد و بی خوان
ــل  ــوده و به دلی ــان ب ــگرى کرم گردش
ــتاره،  ــمان پرس ــا و آس ــود کلوت ه وج

ایــن منطقه محــل گردشــگران خارجى 
و داخلــى شــده اســت، خواهشــمندیم 
مطالعــه دو بانــده کــردن ایــن مســیر را 
نیــز در دســتور کار خــود قــرار دهیــد.
در  راور  و  کرمــان  مــردم  نماینــده 
ــه  مجلــس شــوراى اســالمى کمــک ب
ــوزه  ــرده در ح ــازه ازدواج ک ــان ت جوان
تامیــن مســکن را بســیار الزم برشــمرد 
ــا ایــن وضعیــت  و خاطرنشــان کــرد: ب
گرانــى، جــوان پــول نــدارد تــا در طــرح 
ــى  ــد، حت ــرکت کن ــکن ش ــى مس مل
ــد پرداخــت  قســط اول را هــم نمى توان

کنــد.
ــا  ــت آنه ــد دس ــرد: بای ــه ک وى اضاف
ــا  ــه آنه ــى ب ــم حت ــم، بیایی را بگیری
وام بالعــوض بدهیــم، شــرکت هاى 
ــى مى تواننــد در ایــن  صنعتــى و معدن
زمینــه نقــش خوبــى ایفــا کنند، ســال 
ــارد  ــزار میلی ــر 3۵ ه ــته گل گه گذش
تومــان و مــس 40 هــزار میلیــارد تومان 
ســود خالــص داشــتند امــا مســئولیت 
ــام  ــان را انج ــود در کرم ــى خ اجتماع

ــد. ندادن
نماینده مــردم کرمــان و راور در مجلس 
شــوراى اســالمى ادامــه داد: ایــن گالیــه 
را چنــد روز قبــل در نشســت بــا رئیس 
جمهــور، بــه ایشــان رســاندم، مى توانیم 
ایــن شــرکت ها را بــراى تامین مســکن 
ــن  ــم.وى تعیی ــاى کار بیاوری ــان پ جوان
تکلیــف ترمینــال فــرودگاه را خواســتار 
ــن  ــل در ای ــت قب ــت: دول ــد و گف ش
زمینــه کــم لطفــى کــرد، حتــى ماهان 
ــاى  ــه ازاى طلب ه ــود ب ــر ب ــر حاض ای
ــد،  ــن کن ــه آن را تامی وزارت راه، هزین

شرکت های صنعتی و معدنی را برای تامین مسکن جوانان پای کار بیاورید

افقــى: ۱ افقــى: کارگــر کشــتى - تقویت کننــده - شــکر خنــده۲ افقى: اســتان 
هــا - حنــا - اربــاب و ســرور3 افقــى: عــدد هندســى - ســوراخى در کــوه - مطالعــه 
ــان مانــده - بخیــل و  اجمالــى4 افقــى: برداشــت محصــول - درخــت جنگلــى - ن
ممســک۵ افقــى: کار دشــوار و منکــر - علــت و موجــب - نقــاب۶ افقى: فاقــد آرامش 
و امنیــت - بنــده و غــالم - سردســیر۷ افقــى: شــرح پاییــن صفحــه کتــاب - غــارت 
کــردن8 افقــى: حــرف مشــایعت - از آحــاد زمــان - ضربــه پــا بــه تــوپ - قــوم غیور۹ 
افقــى: بلندتریــن ســوره قــرآن - ترســیده و وحشــت زده۱0 افقــى: نوعــى خواهــر و 
بــرادر - جوابــش هــوى اســت - شــالوده و اســاس۱۱ افقــى: اتحــاد و پیوســتگى - 
مقابــل پــود - نشــانه مفعولــى۱۲ افقــى: ضمیــر اشــاره - ســنگواره - دشــت و صحــرا 
- همــراه چفــت۱3 افقــى: از مشــتقات شــیر - گلــه گوســفند - زنــده۱4 افقى: شــهر 
بادگیرهــا - پارچــه و منســوج - پرنــده قمــرى۱۵ افقــى: غــذاى ظهــر - محافظیــن 
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حــرف نــدا - باالپــوش بلنــد - ثبــات و دوام - عقیــم و ســترون3 عمــودى: کاله لبــه 
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دغلــکار - واحــد شــمارش چارپــا - غــالف شمشــیر۷ عمودى: ســوپ وطنى - شــعور 
- از فیلســوفان آلمانــى - تخــم مــرغ فرنگــى8 عمــودى: هــوش و ذکاوت - خــداى 
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وجــود - چیــز - نفــس۱0 عمــودى: تــوپ و تشــر - منحــوس و نامبــارک - آمــاده 
کــردن۱۱ عمــودى: میــان چیــزى - زود و فــورى - شــلوار کــش دار۱۲ عمــودى: دین 
دار و متقــى - زشــت و مهیــب - دالور۱3 عمــودى: محافــظ گل - همــراه بــا عجلــه و 
شــتاب - پرچــم۱4 عمــودى: نقــش هــا - ســحاب - رود مــرزى - پول چشــم بادامى 
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آگهی تغییرات گروه مجتمع صنعتی فناوران صنعت بردسیر  
آگهی تغییرات شرکت گروه مجتمع صنعتی فناوران صنعت بردسیر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 13467 و شناسه ملی 10320172074 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/09/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : نشــانی مرکز اصلی شــرکت از اســتان کرمان به شهرســتان بردســیر 
، بخــش مرکــزی ، شــهر بردســیر، محلــه شــهرک وحــدت ، جــاده آخــر جــاده ســیرجان - بردســیر ، جــاده کمربنــدی ، پــاک 0 ، طبقــه همکــف کدپســتی 
7841955912 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بشــرح فوق اصاح گردید. اداره کل ثبت اســناد و اماک اســتان کرمان اداره ثبت شــرکت ها و 

موسســات غیرتجاری کرمان )1358860(

آگهی تغییرات گروه مجتمع صنعتی فناوران صنعت بردسیر  
 

آگهی تغییرات شرکت گروه مجتمع صنعتی فناوران صنعت بردسیر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 13467 و شناسه ملی 10320172074 
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1399/09/12 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : انتقــال شــرکت گــروه مجتمــع صنعتــی فنــاوران صنعــت بردســیر 
شرکت با مسئولیت محدود در تاریخ 99/10/7 بشماره ثبت 908 در اداره ثبت شرکت های ثبت بردسیر به شناسه ملی 10320172074 ثبت و امضاء 
ذیل دفاتر تکمیل گردید که خاصه آن بشرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. به موجب آگهی شماره 139930419585003797 مورخ 99/9/26 
اداره ثبــت شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری کرمــان و مســتند صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1399/09/12 مرکــز اصلــی شــرکت بــه نشــانی شهرســتان 
بردسیر ، بخش مرکزی ، شهر بردسیر، محله شهرک وحدت ، جاده آخر جاده سیرجان - بردسیر ، جاده کمربندی ، پاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 
7841955912 انتقــال یافــت و در اداره ثبــت شــرکت هــای ثبــت بردســیرتحت شــماره 908 بــه ثبــت رســیده اســت. اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان 

کرمان مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری بردســیر )1358861(

آگهی تغییرات گروه مجتمع صنعتی فناوران صنعت بردسیر  
 

آگهی تغییرات شــرکت گروه مجتمع صنعتی فناوران صنعت بردســیر شــرکت با مســئولیت محدود به شــماره ثبت 908 و شناســه ملی 10320172074 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/12/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : الف: تعیین ســمت هیات مدیره : آقای جواد صفی نژاد به شــماره 
ملی 3070133177 به نمایندگی از شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس به شناسه ملی 10630124147 به سمت رئیس هیات 
مدیــره آقــای رضــا امیــری بــه شــماره ملــی 3071077564 بــه ســمت نائــب رئیــس هیــات مدیــره و عضــو موظــف هیئــت مدیــره آقای محمدرضا توحیــدی پور 
بــه شــماره ملــی 3051212458 بــه ســمت عضــو غیــر موظــف هیئــت مدیــره آقــای مهنــدس مصطفــی فخرآبــادی بــه شــماره ملــی 3179826290 بــه ســمت 
مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند . ب - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مشترک آقای مصطفی فخرآبادی )مدیرعامل( و 
یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و مهر شــرکت معتبر می باشــد. اداره کل ثبت اســناد و اماک 

اســتان کرمان مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غيرتجاری بردســير )1۳58864(
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همان گونه که قبالً هم گفته شد خداوند براى زن 
احترام خاصى و ویژگى هاى منحصر به فردى را 
براى او منظور داشته است و براى هر عمل او 
پاداش زیادى قائل گردیده و خواسته که او در 

همه عرصه هاى تجلى حضور داشته باشد . 
مرحوم ابن بابویه در کتاب من ال یحضره الفقیه 
در باب آداب نماز خواندن زن مى فرماید : اگر 
زن خواست تسبیح بگوید با انگشتان خود بگوید 
َُّهنَّ َمسَئوالت( زیرا آنها مسئول هستند و  ) َفاَن
عنایت خاصى را که خداوند به زن داشته این 
گونه او را متوجه مى کند که تمام اعضاء و جوارح 
او در روز قیامت نورانى بوده و همه آنها عبادت 

خدا را انجام داده باشند .
اگرچه سفارش زیادى شده که تسبیح با تربت 
حضرت سیدالشهدا)ع( گفته شود ولى به علت 
همان عنایت ویژه خدا خواسته که چنین ذکر 
شود . َعن یَِسَیره وَ کانَت ِمَن الُمهاجراِت قالَت : 
قال لَنا رَُسوُل اهللِ )ص( یا نِساءَ الُموِمناِت َعلَیُکنَّ 
باِلَتهلِیِل وَ الَتسبیِح وَ الَتقِدیِس وَ ال تَعَفلَن َفَننِسیَّنَّ 
الرَّحَمَه وَ اَُعِقدَن بِاالَناِمل ِ َمسُئوالت ُمسَتنطقات

)) از یسیره که از زنان مهاجر است گفت رسول 
اکرم )ص( به ما فرمود : اى زنان مومنه بر شما 
باد که الاله اال اهلل و سبحان اهلل بگویید و تقدیس 
خدا کنید و از ذکر غفلت نورزید که رحمتتان را 
فراموش مى کنید و با سر انگشتان شماره کنید 
که آنها طرف پرسش و بازجویى قرار مى گیرند.((  

احسان والدین در کنار 
ستایش خداوند 

خداوند رب العزه در قرآن کریم مى فرماید : 
اَن اَشُکرلِى وَ لِوالَِدیَک))مرا و پدر و مادرت را 

شکر کن (( 
یعنى شکر و سپاس از زحمات پدر و مادر بعد از 
ستایش ذات اقدس الهى است از آنجائیکه بعد از 
خداوند متعال پدر و مادر پرورش دهنده جسم 
و روح فرزند مى باشند و تربیت و سرنوشت او 
بدست والدین مى باشد و در این مسیر زحمات 
زیادى را متحمل مى گردند مخصوصاً مادر که 
مشکالت و مصائب روحى و روانى و جسمى 
که در دوران باردارى و شیردادن تحمل مى 
کند شایسته چنین پاداشى مى باشد و این 
لیاقت و شایستگى بزرگى است براى والدین که 
قرآن کریم سفارش نموده که احسان به آنها و 
ستایش خداوند در کنار هم باشند و جایگاه و 
مقام رفیع والدین مشخص مى شود و به مادر 
بیشتر توجه شده است و براى گرامیداشت مقام 

مادر مستقل از او نام مى برد و مى فرماید : 
وَ وَصَینا االِنساَن بِوالَِدیِه اِحسانا َحَملَتُه اَُمه َکرِها 

وَ وَِضعَته َکرِها وَ َحَمله وَ َفصالَُه ثاَلثون َشهرا
))سفارش نمودیم انسان را به نیکى کردن به 
والدینش و اینکه مادرش او را به سختى حمل 
کرد و به دشوارى وضع حمل نمود و حملش و 

گرفتنش از شیر سى ماه است ((
در این آیه شریفه توجه به احسان به هر دو پدر 
و مادر شده بعد زحمات مادر را در مدت سى 
ماه باردارى و شیردادن است متذکر مى گردد 
و خدمات مادر را با نام بردن از زحمات او اجر 

مى نهد.
باز در قرآن آمده است : وَ اِن جاَهداَک َعلى 
اَن تُشِرَک بِى ما لَیَس بِه ِعلٌم َفال تُِطعُمها َو 

نیا َمعُروفاً صاِحبُهما فِى الدُّ
)) هرگاه پدر و مادر تو را مجبور کردند که به 
من شرک بورزى که آن را حق نمى دانى پس 
هرگز فرمان آنها را اطاعت مکن و همواره با آنها 

خوشرو و فرمان بردار باش (( 
در این آیه شریفه جلوى هرگونه هتک حرمت 
و برخورد نامتعادل بسته شده و فقط در یک 
مسئله مى توان از آنها اطاعت نکرد آن هم در 
شرک به خداست و اینکه والدین بخواهند که 
فرزند خداپرست نباشد و دین اسالم را نپذیرد 
و ضمن رد درخواست والدین ولى باید با آنها 
بخوبى معاشرت کرد و رفتار خوبى داشته و 

مطیع و فرمانبر آنها باشد.

تسبیح گفتن خداوند 
با انگشتان 

جایگاه زن دراسالم

دروغ  خود  والدین  به  کودکان  مواقع،  برخى 
مى گویند. در بسیارى از شرایط این دروغ ها بى ضرر 
هستند. اما برخى دیگر از کودکان خیلى بیشتر 
از بقیه دروغ مى گویند. صداقت صفتى است که 
بزرگساالن آن را بسیار ارزشمند مى دانند، بنابراین 
وقتى کودکان دروغ مى گویند، این امر باعث نگرانى 

واقعى والدین مى شود.
با این حال کامال طبیعى است که ندانید با کودکى 
که دروغ مى گوید چگونه رفتار کنید. گرچه شنیدن 
دروغ صریح فرزندانتان ناامید کننده است اما مهم 
است قبل از اینکه کارى بکنید دلیل عدم صداقت 
کودکتان را پیدا کنید. در این مقاله به ریشه یابى 

علت دروغ در کودکان و ترک آن مى پردازیم.

علت دروغگویی کودکان چیست؟
هنگام بررسى این مشکل رایج، والدین باید سن 
کودک، شرایط و دالیل دروغگویى و دفعات آن را 
در نظر بگیرند. به عنوان مثال بسیارى از کودکان 
زیر ۶ سال نمى توانند بین خیال و واقعیت تمایز 
قائل شوند و دلیل دروغ گفتن آن ها ممکن است 
تنها بیان تصوراتشان باشد. گاهى اوقات یک کودک 
4 ساله کامال قادر است عمدا دروغ بگوید تا دچار 
مشکل نشود یا چیزى را که مى خواهد بدست آورد. 
برخى از علل دروغ گفتن کودکان در سن مدرسه 

عبارت اند از:
*** ترس از تنبیه شده در صورت گفتن واقعیت

*** تمایل به دوست پیدا کردن در مدرسه و 
تحت تاثیر قرار دادن آن ها

*** گاهى براى اینکه نمى خواهند کارى را انجام 
دهند دروغ مى گویند. )مانند تمیز کردن اتاق(

نمى خواهند  اینکه  براى  اوقات  گاهى   ***
والدینشان را ناامید کنند دروغ مى گویند.

*** ناراحت بودن از چیزى که در زندگیشان رخ 
داده است.

*** تالش براى جلب توجه
معموال کودکان از سنین دو سالگى صحبت کردن 
را مى آموزند، از سن چهار سالگى به بعد مى توانند 
واقعیت را از دروغ تشخیص بدهند. کودکان به 
دلیل عدم آگاهى و شناخت کامل شرایط، ممکن 
است گاهى دروغ بگویند. این دروغ گفتن مى تواند 
در رابطه با هر موضوعى باشد، البته دروغگویى 
کودکان والدین را به شدت عصبانى مى کند. اگر 
نتوانند آن را کنترل کنند مى تواند عواقب بسیار 
سختى در انتظار کودک باشد. بسیارى از پزشکان 
بر این باورند که دروغگویى در این دوران طبیعى 

بوده و ناشى از پروسه رشد کودک مى باشد.
اما چه دالیلى مى تواند منجر به دروغگویى در 
کودکان شود؟ براى اینکه بتوانید آن را درمان کنید، 

ابتدا باید دلیل و ریشه اصلى آن را بیابید.  
کودکان بازه توجه و تمرکز بسیار کمترى نسبت به 
بزرگساالن دارند، پس از این رو نباید توقع داشته 
باشید که وقایع اتفاق افتاده روزهاى گذشته را با 
دقت به یاد بیاورند. البته بسیارى از کودکان در 
به یادآورى وقایع چهار یا پنج روز گذشته کمى 
ضعیف هستند. این عامل نشان دهنده ضعف 

حافظه کودکان در برابر بزرگساالن است.  
* در بسیارى از مواقع کودکان براى جلب توجه 
دروغ مى گویند. کودکانى که مورد توجه خانواده 
قرار نمى گیرند براى اینکه خود را مرکز توجه 

خانواده قرار دهند، اقدام به دروغگویى مى کنند.
* بسیارى از کودکان بزرگساالن را الگوى خود 
قرار مى دهند. از این رو با دروغ گفتن بزرگساالن، 
کودکان هم یاد مى گیرند که براى رسیدن به 
چنین جایگاهى باید دروغ بگویند. به عنوان مثال، 
کسى به منزل شما زنگ مى زند و شما براى پاسخ 
ندادن به آن تماس به کودک خود مى گویید که 

بگوید شما منزل نیستید.  
*گاهى اوقات والدین براى اینکه بتوانند حقیقت را 
آشکار کنند، کودک را تحت فشار قرار مى دهند و 
به هر نحوى از آن مى خواهند که حقیقت را عنوان 
کند. در این مواقع کودکان بیشتر از گفتن حقیقت 

فرار مى کنند.  
*ترس از تنبیه و سرزنش کردن والدین، کودکان 
از  یکى  راه  این  مى کند.  دروغگویى  به  وادار  را 
اشتباه ترین راه هاى تربیت کودک است که والدین 
مى خواهند با ترساندن و تنبیه کردن از حقیقت 
آگاه شوند. مطالعات و تحقیقات نشان داده است که 
کودکانى که والدین سخت گیرترى دارند، دروغگو 

هستند. 
*کمبود محبت در کودکان یکى از مهم ترین 
دالیلى است که مى تواند موجب دروغگویى شود. 
البته کمبود محبت تنها دروغگویى کودک را به 
همراه ندارد، بلکه به مرور زمان باعث مشکالت 
بیشترى چون شب ادرارى، عدم اعتماد به نفس، 

مشکالت رفتارى و... مى شود. 
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جدیت دولت سیزدهم برای توسعه صنعت فضایی بومی/تثبیت تزریق 
ماهواره های تا ۱۰۰ کیلوگرم در مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین تا پایان ۱۴۰۱

 آگهى  تحدید حدود اختصاصى

با فرزندی که دروغ می گوید 
چگونه رفتار کنیم؟ )1(

دولــت ســیزدهم بــا جدیــت تمــام بــه 
دنبــال توســعه صنعــت فضایــى کشــور 
اســت و بــا همــت نخبــگان کشــور تــا 
پایــان ســال جــارى، توانمنــدى تزریق 
ــه  ــرم ب ــا ۱00 کیلوگ ــاى ت ماهواره ه
مــدار ۵00 کیلومتــرى زمیــن تثبیــت 

خواهــد شــد.
ــام«   ــواره »خی ــا، ماه ــزارش ایرن ــه گ ب
بــا  از دور  یــک ماهــواره ســنجش 
دقــت  بــا  تصویربــردارى  قابلیــت 
ــر اســت. جمهــورى اســالمى  یــک مت
ــى  ــى طراح ــون توانای ــم اکن ــران ه ای
سنجشــى  ماهواره هــاى  ســاخت  و 
ــا ۱0  ــج ت ــردارى پن ــت تصویرب ــا دق ب
ــور  ــى کش ــوزه فضای ــر را دارد و ح مت
اراده بســیار جــدى در  بــا عــزم و 
ــاخت  ــى س ــه توانای ــیدن ب ــیر رس مس
ــاى  ــا دقت ه ــاى سنجشــى ب ماهواره ه
ــن  ــرار دارد و ای ــر ق ــک مت ــر از ی بهت
ــود. ــال مى ش ــت دنب ــا جدی ــیر ب مس
ــعه  ــه توس ــیزدهم برنام ــت س در دول
حامل هــاى ماهــواره )پرتابگــر( بومــى 
ــا یــک برنامــه مــدون  نیــز در ایــران ب
ــه  ــا تکی ــده و ب ــف ش ــش تعری و از پی
ــت  ــا جدی ــى ب ــاى بوم ــر فناورى ه ب
ــت. در  ــرى اس ــال پیگی ــوت در ح و ق
ایــن راســتا، ســال گذشــته بــا پرتــاب 
ــا  ــور ۲« ب ــى »ن ــاً ایران ــواره تمام ماه
ــاورى  ــد«، فن ــى »قاص ــر بوم ماهواره ب
کامــاًل بومــى تزریــق ماهواره هــاى 

زیــر ۵0 کیلوگــرم بــه مــدار ۵00 کیلومتــرى زمیــن 
ــس داد. ــت پ ــا موفقی ــود را ب امتحــان خ

ایــن مســیر  انجــام شــده،  برنامه ریــزى  طبــق 
ادامــه پیــدا خواهــد کــرد و بــا همــت دانشــمندان و 
ــان  ــا پای متخصصــان بخش هــاى مختلــف کشــور، ت
ــا  ــاى ت ــق ماهواره ه ــدى تزری ــارى توانمن ــال ج س
ــن  ــرى زمی ــدار ۵00 کیلومت ــه م ــرم ب ۱00 کیلوگ
ــیدن  ــا رس ــیر ت ــن مس ــد و ای ــد ش ــت خواه تثبی
چندصــد  ماهواره هــاى  تزریــق  بومــى  فنــاورى 
کیلوگرمــى تــا پایــان دولــت ســیزدهم ادامــه پیــدا 

ــرد.  ــد ک خواه
ــواره  ــى ماه ــم تن ــش از نی ــه وزن بی ــه ب ــا  توج ب
خیــام و نیــز درصــد بســیار بــاالى موفقیــت پرتابگــر 

ــیه  ــور روس ــه کش ــواره ب ــن ماه ــاب ای ــایوز«، پرت »س
واگــذار شــده اســت. الزم بــه ذکــر اســت بــا توجــه بــه 
ــاب و  ــایوز در پرت ــر س ــاالى پرتابگ ــان ب ــب اطمین ضری
مدارگــذارى ماهواره هــا، بســیارى از کشــورهاى صاحــب 
چرخــه کامــل فنــاورى فضایــى کــه خــود توانایــى 
ــى  ــاى روس ــز از پرتابگره ــد نی ــواره را دارن ــاب ماه پرت

مى کننــد. اســتفاده 
و  کنتــرل  بــراى  الزم  زیرســاخت هاى  اکنــون 
بهره بــردارى از ایــن ماهــواره در پایگاه هــاى فضایــى 
متعلــق بــه وزارت ارتباطــات و فنــاورى اطالعــات تعبیــه 
ــل  ــى حاص ــاى فضای ــاب، داده ه ــه پرت ــده و از لحظ ش
ــورى  ــار جمه ــط در اختی ــواره فق ــن ماه ــت ای از فعالی

ــرار دارد. ــران ق ــالمى ای اس

چــون ششــدانگ یــک بــاب خانــه  پــاک 42 فرعــی از 203 اصلــی  واقــع 
در بخش20کرمــان مــورد تقاضــای حســین حســینی ســلمانی پورفرزنــد 
حمید  طبق رای  شــماره 140160319011000104 مورخ 1/18 /1401 قانون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند 
رســمی در مالکیــت نامبــرده قــرار گرفتــه و آگهی موضــوع مــاده 3 و ماده  
13 آئیــن نامــه قانــون مذکــور منتشــر و مــورد واخواهــی ســپری گردیــده 
اســت  و نیاز به تحدید حدود دارد و اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون 
ثبت میسر نمی باشد لذا حسب تقاضای  شماره  2517 /11018 /1401  
مــورخ 15 /5 /1401 مالــک  بدینوســیله آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی 
آن باســتناد تبصــره ذیــل  مــاده 13 قانــون مذکــور و مــاده 13 آئیــن نامــه 
آن  منتشــر و عملیات تحدیدی آن از ســاعت 9 صبح روز چهار شــنبه 
16 /6 /1401  محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بــه مالــک ) مالکیــن 
( و صاحبــان  امــاک مجــاور رقبــه مزبــور اخطــار میگــردد در موعــد مقــرر 
در ایــن اعــان در محــل وقــوع ملــک حاضــر و در صــورت عــدم مراجعــه 
مجاوریــن عملیــات تحدیــدی بــا معرفــی مالــک یــا نماینــده قانونــی وی 
وفــق مقــررات مــواد 14و15 قانــون و 70 آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام 
و اعتــراض اشــخاص بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی برابــر مــواد 20 قانــون 
و 74 آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی 
بمدت 30 روز پذیرفته شده و معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست به مرجع ذیصاح قضایی تقدیم نماید 
واال پــس از گذشــت مهلــت یــک ماهــه و عــدم تســلیم دادخواســت 
برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد .  تاریــخ انتشــار:  دوشــنبه  24 /5 /1401 

1361995 -شناسه آگهی 
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک  شهرستان بردسیر 

 آگهى  تحدید حدود اختصاصى
چــون ششــدانگ یــک بــاب خانــه  پــاک 12 فرعــی از 372 اصلــی  واقــع 
در بخش21کرمــان مــورد تقاضــای محمــد رضائــی گزکــی فرزنــد ناصــر  
طبق رای  شماره 140160319011000188 مورخ 1/23 /1401 قانون تعیین 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی در 
مالکیــت نامبــرده قــرار گرفتــه و آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده  13 آئیــن 
نامــه قانــون مذکــور منتشــر و مــورد واخواهــی ســپری گردیــده اســت  و 
نیــاز بــه تحدیــد حــدود دارد و اعمــال تبصــره ذیــل مــاده 15 قانــون ثبــت 
میســر نمــی باشــد لــذا حســب تقاضــای  شــماره  2435 /11018 /1401  
مــورخ 9 /5 /1401 مالــک  بدینوســیله آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی 
آن باســتناد تبصــره ذیــل  مــاده 13 قانــون مذکــور و مــاده 13 آئیــن نامــه 
ــح روز دو شــنبه  ــدی آن از ســاعت 9 صب ــات تحدی آن  منتشــر و عملی
14 /6 /1401  محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بــه مالــک ) مالکیــن 
( و صاحبــان  امــاک مجــاور رقبــه مزبــور اخطــار میگــردد در موعــد مقــرر 
در ایــن اعــان در محــل وقــوع ملــک حاضــر و در صــورت عــدم مراجعــه 
مجاوریــن عملیــات تحدیــدی بــا معرفــی مالــک یــا نماینــده قانونــی وی 
وفــق مقــررات مــواد 14و15 قانــون و 70 آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام و 
اعتــراض اشــخاص بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی برابــر مــواد 20 قانــون و 
ــدی  ــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدی ــون ثبــت از تاری 74 آئیــن نامــه قان
بمدت 30 روز پذیرفته شده و معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواســت به مرجع ذیصاح قضایی تقدیم نماید 
واال پس از گذشــت مهلت یک ماهه و عدم تســلیم دادخواســت برابر 

مقــررات اقــدام خواهــد شــد . تاریــخ انتشــار:  دوشــنبه  24 /5 /1401
1362177 شناسه آگهی 
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آگهی تغییرات شرکت گروه مجتمع صنعتی فناوران صنعت بردسیر
 شــرکت بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت 908 و شناســه ملــی 
10320172074 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 
1399/12/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : شــرکت خدمات فنی و مهندســی 
صنایــع و معــادن کانــی مــس بــه شناســه ملــی 10630124147 بــا پرداخــت 
257733103448ریــال بــه صنــدوق شــرکت ســهم الشــرکه خــود را بــه میــزان 
402،583،103،448ریــال افزایــش داد. آقــای محمدرضاتوحیــدی پــور بــه کــد 
ملــی 3051212458 بــا پرداخــت 133،448،276 ریــال بــه صنــدوق ســهم 
الشــرکه خــود را بــه 208448276ریــال افزایــش داد. آقــای جــواد صفــی نــژاد 
بــه کــد ملــی 3070133177 بــا پرداخــت 133448276 ریــال بــه صندوق ســهم 
الشرکه خود را به 208،448،276ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت 
از مبلــغ 145000000000 ریــال بــه 403000000000 ریــال افزایــش و مــاده 4 
اساسنامه بنحو مذکور اصاح گردید. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 
کرمان مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری بردســیر )1358855(

آگهی تغییرات گروه مجتمع صنعتی فناوران صنعت بردسیر 
آگهی تغییرات شــرکت با مســئولیت محدود گروه مجتمع صنعتی فناوران 
صنعــت بردســیر بــه شناســه ملــی 10320172074 و بــه شــماره ثبــت 908 بــه 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/04/07 منضم به 
ســند صلح نامه شــماره 194221 مورخ 1401/04/25 دفترخانه اســناد رســمی 
شــماره 2 کرمــان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد - آقــای محمدرضا توحیــدی پور 
بــه کدملــی 3051212458 دارنــده 208،448،276 ریــال ســهم الشــرکه، کلیــه 
ســهم الشــرکه خود را به آقای ســیدحمید موســوی به کدملی 3051121363 
منتقــل و از شــرکت خــارج شــد و دیگــر هیــچ گونــه حــق و ســمتی در شــرکت 
ندارد. - میزان سهم الشرکه بعد از انتقال سهم الشرکه: 1 - شرکت خدمات 
فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس به شناسه ملی 10630124147 
دارنده 402،583،103،448 ریال ســهم الشــرکه 2 - آقای جواد صفی نژاد به 
کدملــی 3070133177 دارنــده 208،448،276 ریــال ســهم الشــرکه 3 - آقــای 
ســیدحمید موســوی بــه کدملــی 3051121363 دارنــده 208،448،276 ریــال 
ســهم الشــرکه./ اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت 

شــرکت ها و موسســات غیرتجاری بردســیر )1358857(
آگهی تغییرات گروه مجتمع صنعتی فناوران صنعت بردسیر 

آگهی تغییرات شرکت گروه مجتمع صنعتی فناوران صنعت بردسیر شرکت 
با مســئولیت محدود به شــماره ثبت 908 و شناســه ملی 10320172074 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/07/26 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : آقــای جــواد صفــی نــژاد بــه کــد ملــی 3070133177 از هیئــت مدیــره 
خــارج و آقــای رضــا امیــری بــه کــد ملــی 3071077564 بــه جــای ایشــان بعنوان 
عضــو موظــف و نایــب رئیــس هیئت مدیره انتخــاب گردیدنــد. اداره کل ثبت 
اسناد و اماک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

بردسیر )1358858(
آگهی تغییرات گروه مجتمع صنعتی فناوران صنعت بردسیر

آگهی تغییرات شــرکت با مســئولیت محدود گروه مجتمع صنعتی فناوران 
صنعــت بردســیر بــه شناســه ملــی 10320172074 و بــه شــماره ثبــت 908 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 
1401/04/08 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد خدمــات فنــی و مهندســی صنایــع 
و معــادن کانــی مــس بــه شناســه ملــی 10630124147 و بــه نمایندگــی 
ــه ســمت عضــو اصلــی  ــه شــماره ملــی 3070133177 ب ــژاد ب جــواد صفــی ن
هیئــت مدیــره آقــای ســیدحمید موســوی بــه شــماره ملــی 3051121363 بــه 
ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره آقــای جــواد صفــی نــژاد بــه شــماره ملــی 
3070133177 بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره آقای مصطفی فخرآبــادی به 
شماره ملی 3179826290 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت 
مدیرعامــل بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد کلیــه اوراق و اســناد بهــادار 
از قبیــل  چــک – ســفته – بــرات – اســناد بهــادار وتعهــدآور و قــرارداد هــا و عقود 
اســامی با امضای مشــترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره بهمراه 
مهــر شــرکت و کلیــه اوراق عــادی و اداری بــا امضــای مدیرعامل و مهر شــرکت 
معتبر می باشــد./ اداره کل ثبت اســناد و اماک اســتان کرمان مرجع ثبت 

شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بردســیر )1358859(
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به ذهنم یک طرحى رسید و منتظر فرصت بودم تا 
با حاج قاسم مطرح کنم.

دلیل این برنامه و طرح هم خود حاجى بود و عشق 
و محبتش به خانواده هاى شهدا و البته اشتیاق 

آن ها!
باالخره یک روز این فرصت فراهم شد و گفتم :مى 
خواهم یه برنامه اى ترتیب بدم و پدر و مادر شهدا 

رو بیارم پیش شما! کى فرصت دارید؟ 
حرفم تمام شده نشده، ابروهاى حاجى در هم رفت 
و گفت : بى خود مى کنى، خیلى بى جاست این 

کار! 
ابروهاى من باال رفت و نگاهم ماند روى صورتشان 

تا بفهمم چرا! 
من باید برم به اون ها سر بزنم، نه بیان پیش من! 

من باید برم دست بوسى! 
نه حرفى داشتم بزنم و نه طرحى باقى ماند! 

فرزندانم، دختران و پسرانم، فرزندان شهدا، پدران 
و مادران باقى مانده از شهدا، اى چراغ هاى فروزان 
کشور ما، خواهران و برادران و همسران وفادار و 

متدینه شهدا!
در این عالم، صوتى که روزانه من مى شنیدم و 

مأنوس با آن بودم،
و همچون صوت قرآن به من آرامش مى داد و 
بزرگترین پشتوانه معنوى خود مى دانستم، صداى 
فرزندان شهدا بود که بعضاً روزانه با آن مأنوس بودم،

صداى پدر و مادر شهدا بود که وجود مادر و پدرم 
را در وجودشان احساس مى کردم.

عزیزانم! تا پیشکسوتان این ملتید، قدر خودتان را 
بدانید.

شهیدتان را در خودتان جلوه گر کنید، به طورى 
که هر کس شما را مى بیند، پدر شهید یا فرزند 
شهید را، بعینه خود شهید را احساس کند، با همان 

معنویت، صالبت و خصوصیت!
تلفنم که زنگ خورد، به فکر هر کسى بودم جز 

حاج قاسم!
و صحبت  کرد  پرسى  احوال  و صمیمى  گرم 
کوتاهى هم شد و تمام!تلفن را که قطع کردم حالم 
خوب شده بود.شاید بهتر بگویم خوب بودم و خوب 
تر شده بودم!راستش مى دانستم حاجى چرا زنگ 
زده است، در جلسه اى که داشتیم حاجى حرفى 

زد و من کمى ناراحت شدم.
خودم هم مى دانستم نباید ناراحت شوم،

حاجى هم فرمانده بود و هم بزرگ تر!
از خودم ناراحت بودم که ناراحت شدم!

اما حاجى عادتش بود که زنگ مى زد و از دل 
کسى که ناراحت بود با احوال پرسى در مى آورد،

با یک سالم گرم و یک  »چطورى....!؟«
من همیشه حاضر بودم جانم را فدایش کنم!

یک روز مشغول نماز بودم.
بعد از پایان نماز و موقع تعقیبات به ذهنم رسید، 
ملک الموت پیش من آمده و مى گوید من دارم 

به ایران مى روم تا جان قاسم سلیمانى را بگیرم،
ولى خداوند متعال استثنائى قائل شده و گفته برو 
سراغ فالنى و بگو گزینه دیگرى براى به تاخیر 
انداختن قبض روح قاسم سلیمانى هست و آن این 
است که جان تو را بگیرم. من در میان این فرضیات 
با خودم فکر مى کردم که قطعاً به ملک الموت 
خواهم گفت :جان من را بگیر و او را رها کن. حاج 

قاسم سلیمانى را رها کن.
بعدها داشتم با برخى برادران بحث مى کردیم،

من به آنها گفتم حاج قاسم براى من چنین 
جایگاهى دارد.

یکى از برادران از من پرسید چرا این طورى فکر 
مى کنى؟گفتم :به دو دلیل، اوال دوستى و عشق 

و برادرى و عاطفه اى که بین من و او وجود دارد،
و ثانیا چون از طرف دیگر معتقدم وجود او به اسالم 
و مسلمین و امت و مقاومت خدمت بسیار بیشترى 

مى کند تا وجود من.
از این رو موضوع فقط عاطفه صرف نیست، بلکه 
من به این مرد و وجود مبارکش در این سطح باور 

دارم.او شخصاً چنین جایى در دل من داشت.

من باید برم به اون ها سر 
بزنم، نه بیان پيش من! 

من باید برم دست بوسی! 

مکتب حاج قاسم
درس  چهاردهم

بــه گــزارش خبرگــزارى فــارس از کرمــان، 
رئیــس  رئیســى  آیــت اهلل ســیدابراهیم 
ــان  ــه اســتان کرم ــدو ورود ب جمهــور، در ب
داشــت:  اظهــار  کرمــان  فــرودگاه  در 
ــم کــه در ایــن ســفر کــه حســن  امیدواری
ــت  ــت اس ــتانى دول ــفرهاى اس ــام س خت
خواســته هاى مــردم ایــن اســتان را دنبــال 
کنیــم و در ایــن زمینــه بررســى هایى قبــال 
ــه مشــکالت و  انجــام شــده کــه نســبت ب
برخــى از کمبودهــا پیگیــرى الزم مى شــود.

وى اســتان کرمــان را مهــد مــردان و زنــان 
ــه اى دانســت کــه نمــاد مقاومــت  فرهیخت
آن شــهید ســلیمانى اســت و عنــوان کــرد: 
ایــن شــهید افتخــارى اســت نــه فقــط براى 
کرمــان و کرمانى هــا بلکــه بــراى جهــان و 
اســالم اســت کــه رهبــرى از آن بــه عنــوان 
مکتــب شــهید ســلیمانى یــاد کردنــد کــه 
ــرار  ــورد توجــه همــگان ق ــد م همــواره بای

بگیــرد.
آیــت اهلل رئیســى بــا اشــاره بــه وجــود 
از ۶ هــزار و ۵00 شــهید و ۱۹  بیــش 
هــزار جانبــاز و ایثارگــر در اســتان کرمــان 
افــزود: بــه حقیقــت و راســتى ایــن اســتان 
ــد  ــت نامیدن ــوان پایتخــت مقاوم ــه عن را ب
بــه واســطه چهــره شــهید ســلیمانى و هــم 

ســرداران ســرافراز و ایفــاى نقــش آنــان در 
ــدس  ــاع مق ــژه دف ــه وی ــا ب ــام صحنه ه تم

ــتیم. ــان داش ــتان کرم ــه در اس ک
را  کرمــان  اســتان  جمهــور،  رئیــس 
داراى ظرفیت هــاى بســیارى در بخــش 
ــى دانســت و  ــدارى و معدن کشــاورزى، باغ
ــت  ــوان بهش ــتان را به عن ــن اس ــت: ای گف
ــان  ــد، کرم ــران نامگــذارى کردن ــادن ای مع
در  گســترده اى  بســیار  ظرفیــت  هــم 
گردشــگرى دارد و از همــه مهمتــر ظرفیت 
نیــروى انســانى کارآمــد و تحصیلکــرده 
اســتان ظرفیت هــاى بزرگــى اســت کــه بــا 
وجــود آن، بیــکارى در ایــن اســتان معنى و 

ــدارد. ــى ن مفهوم
آیــت اهلل رئیســى تصریــح کــرد: فقــر و 
محرومیتــى کــه امــروز در اســتان کرمــان 
بــه ویــژه در جنــوب اســتان داریــم زیبنــده 
ــم در  ــت ه ــم اس ــت مصم ــت و دول نیس
ــه  ــى ک ــه تمام ــاى نیم ــل پروژه ه تکمی
ــد و خــود را نســبت  ــج مى ده ــردم را رن م
بــه رفــع چهــره فقــر و محرومیت از اســتان 

ــد. کرمــان مصمــم مى دان
وى موفقیت هــاى دولــت را تاکنــون در گرو 
کمک هــاى مــردم دانســت و بیــان داشــت: 

مشــارکت در حــوزه ســرمایه گذارى 

بــه ویــژه در جنــوب اســتان بســیار اهمیت 
ــود  ــرمایه گذارى وج ــراى س ــه ب دارد، زمین
دارد کــه بایــد از آن اســتفاده کــرد و 
ــع  ــه نف ــد ب ــادن بای ــردم در مع شــراکت م

ــردم باشــد. م
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه در مجموع 
بــا نظرخواهــى مســئوالن اســتان برنامــه اى 
بــه عنــوان مصوبــات بــراى اســتان کرمــان 
پیش بینــى کردیــم، خاطرنشــان کــرد: 
نهایــى شــدن ایــن برنامــه در گــرو جلســه 
ــد  ــالم خواه ــه اع ــت ک ــوراى ادارى اس ش
شــد و بعــد از نهایــى شــدن تمــام تــالش 
خودمــان را در مرکــز و اســتان بــراى اجراى 

ایــن مصــوالت خواهیــم کــرد.

دولت مصمم به حذف محرومیت از چهره زیبای کرمان است/ 
شهید سلیمانی افتخار کرمان و جهان اسالم

 رییس جمهور در بدو ورود به استان کرمان گفت:

نشانه های خطرناک در دوران نامزدی
ــر روى مســائل  ــا تمرکــز ب ــراد در دوران خواســتگارى ب گاهــى برخــى اف
ــى  ــائل جزئ ــى مس ــت، از برخ ــق و درس ــناخت دقی ــور ش ــم به منظ مه
غافــل مى شــوند. ایــن در حالــى اســت کــه برخــى نشــانه ها در ایــن دوران 
خطرنــاک بــوده و در صــورت مشــاهده آن هــا بایــد بــه خواســتگارى پایــان 
داد. کریمــان مجــد دربــاره ایــن نشــانه هاى خطرنــاک توضیــح مى دهــد: 
»در دوران خواســتگارى برخــورد کــردن بــا مــواردى مثــل تقاضــاى رابطــه 
جنســى یــا رابطه عاطفــى بیشــتر، نگران کننده اســت زیــرا امــکان دارد که 
فراینــد الزم بــراى شــکل گیرى پختگــى قبــل از ازدواج رقم نخورده باشــد و 
نیتــى کــه پشــت خواســتگارى پنهان شــده، نیت صحیحــى نبوده باشــد.«

کریمــان مجــد یکــى دیگــر از نشــانه هاى خطرنــاک را دعواهــاى زیــاد و 
ــد  ــا در فراین ــر م ــد: »اگ ــد و مى گوی ــل مى دان ــرف مقاب ــت ط عصبانی
خواســتگارى و آشــنایى متوجــه دعواهــاى زیــادى شــدیم، به گونــه اى کــه 
ــى  ــل عصب ــرد مقاب ــو قابل حــل اســت، ف ــا گفت وگ ــه ب ســر مســائلى ک
مى شــود و بــه خــودش اجــازه توهیــن مى دهــد و بالفاصلــه عذرخواهــى 
و محبــت مى کنــد، ایــن مــورد یکــى دیگــر از مــوارد نگران کننــده اى اســت 
کــه در صــورت مشــاهده چنیــن مســئله اى خواســتگارى را بایــد متوقــف 

کــرد.«
ــن مشــاور ازدواج ادامــه مى دهــد: »پرســیدن و اســتفاده مکــرر طــرف  ای
مقابــل از جمالتــى مثل اینکــه »منــو دوســت دارى؟!«، »مــن بــرات مهــم 
هســتم؟!« و... مى توانــد نشــان دهنده وجــود آســیب هاى عاطفــى در فــرد 

باشــد کــه در اینجــا هــم بایــد خواســتگارى را متوقــف کنیــم.«
او مى گویــد بایــد بررســى کنیــد کــه فــرد چقــدر از ویژگى هــاى منفــى 
پــدر و مادرتــان را دارد: »ببینیــد در چــه مــواردى بــا پــدر و مادرتان مشــکل 
داشــتید؛ مثــالً اگــر پدرتــان همیشــه دیــر بــه خانــه مى آمــده و شــما را 
تنهــا مى گذاشــته یــا حامــى خوبــى برایتــان نبــوده، بایــد بررســى کنیــد 
کــه طــرف مقابلتــان رفتارهــاى این چنینــى در تقســیم بندى زمان هــاى 
زندگــى نداشــته باشــد. ایــن خصیصــه، یک ویژگى مشــترک منفى اســت 
و اگــر چنیــن ویژگى هــاى مشــترکى را در دوران خواســتگارى و آشــنایى 

پیــدا کردیــد، بایــد فضــاى خواســتگارى را بــه اتمــام برســانید.«
کریمــان مجــد مى گویــد در طــول فراینــد خواســتگارى دل نشــینى طرف 
مقابــل بایــد اتفــاق بیفتــد: »دل نشــینى بــا زیبا بــودن چهــره فــرد متفاوت 
اســت؛ یــک نفــر ممکــن اســت چهــره زیبایى نداشــته باشــد اما دل نشــین 
باشــد کــه ایــن دل نشــین بودن بایــد رقــم بخــورد. در جلســات اول یــا دوم 
کمــى زیاده خواهــى اســت کــه مــا اطمینــان از دل نشــین بــودن یــک فــرد 
داشــته باشــیم؛ باید جلســات بیشــترى بگذرد تا دل نشــینى فرصــت ایجاد 
پیــدا کنــد. چنانچــه از جلســات ســوم بــه بعد احســاس کردید دل نشــینى 
اتفــاق نیفتاده، بهتر اســت فکــر ازدواج بــا این فــرد را از ذهنتــان دور کنید.«
ــاک  ــانه هاى خطرن ــر از نش ــى دیگ ــه یک ــاره ب ــا اش ــناس ب ــن روانش  ای
خواســتگارى افــزود: »اگــر طــرف مقابل خــط قرمزهاى مــا را رد کــرده و به 
آن هــا پایبنــدى نــدارد یــا متوجــه هرگونه اعتیــادى در فــرد شــدیم، این ها 
هــم مســائلى خطرناکــى اســت کــه در آینــده مى توانــد بــه جریــان زندگى 
آســیب بزنــد لــذا در صــورت مشــاهده ایــن مــوارد هــم بایــد ادامــه رونــد 

خواســتگارى را متوقــف کــرد.«

اهمیت مشاوره قبل از ازدواج
بــه گفتــه کریمــان مجــد، زمانــى کــه مــا ســه مرحلــه ابتدایــى شــناخت 
ــه  ــم، ب ــام مى دهی ــد( را انج ــق و رفت وآم ــى و تحقی ــو، بررس )گفت وگ
اطالعاتــى دسترســى پیــدا مى کنیــم کــه آن اطالعــات مى توانــد 
صالحیــت فــرد را به طــور نســبى بــراى مــا روشــن ســازد. اینکــه مى گویــم 
ــرف  ــه از ط ــى ک ــه اطالعات ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــبى ب ــورت نس به ص
ذهــن مــا موردبررســى قــرار مى گیــرد، مى توانــد جامعیــت کامــل بــراى 
ــه لحــاظ  ــا ب ــرا ازیک طــرف، ذهــن م تصمیم گیــرى را نداشــته باشــد زی
عاطفــى درگیــر شــده و از طــرف دیگــر، مــا توانمنــد در متوجه شــدن تمام 
آن مــوارد مهــم بررســى بــراى ازدواج نیســتم؛ مثــالً ســالمت روان، تناســب 
شــخصیت، تناســب جنســى فــرد مواردى هســتند کــه خود فــرد قــادر به 
تشــخیص آن ها نیســت بلکه تشــخیص ایــن مــوارد به طور تخصصــى نیاز 

ــه مشــاوره پیــش از ازدواج دارد. ب
ایــن روانشــناس در پایــان تأکیــد مى کنــد: »انتخــاب همســر از روى ظاهــر 
ــاهده  ــا مش ــما ب ــر ش ــدازد. اگ ــر بین ــه خط ــما را ب ــى ش ــد زندگ مى توان
ــودن، دســت ودل  ــرژى ب ــاد و پران ــل ش ــت مث ــى مثب ــاى اخالق ویژگى ه
بــازى، احساســاتى بــودن و... پروســه انتخــاب را جلــو ببریــد، ایــن بــه ضــرر 
شــما تمــام خواهد شــد زیــرا احتمــال اختالالتــى مثل اختالل شــخصیت 
روانــى یــا اختــالل دوقطبــى وجــود دارد. شــما از کجــا مى دانیــد شــاید فرد 
در طــول دوران خواســتگارى در فــاز مانیــک اختــالل دوقطبــى قرار داشــته 
باشــد و بــه همیــن دلیل هــم رفتارهایــى از خود نشــان داده که توجه شــما 
را جلــب کــرده اســت. چنیــن فــردى دو- ســه ماه بعــد ممکن اســت در فاز 
افســردگى قــرار بگیــرد و شــما احســاس درویــى و دروغ کنیــد درحالى کــه 
فــاز فــرد بــه دلیــل اختــالل دوقطبــى تغییر کــرده اســت؛ بنابرایــن، خیلى 
مهــم اســت کــه مــا در مشــاوره پیــش از ازدواج اوالً از زاویــه یــک فــرد آگاه 
مســائلى کــه خودمــان دریافــت کردیــم را بــا مشــاور بــه مشــورت بگذاریم 
ثانیاً مســائلى مثل تناســب شــخصیت، ســالمت روان و تناســب جنســى را 
بررســى کنیــم و ببینیــم آیــا مســائل و مشــکالت آســیب زایى وجــود دارد 

ــر.« یا خی

                                                                  هدى سادات پاک نهاد

چگونه قبل از ازدواج امکان طالق را 
به حداقل برسانیم؟)2(

خواسته های حسن پور از رئیس جمهور در آستانه سفر هیات دولت به کرمان

ــوراى  ــس ش ــیر در مجل ــیرجان و بردس ــردم س ــده م نماین
اســالمى، کرمــان را جــزو اســتان هــاى صــادر کننــده 
ــتان در  ــزرگ اس ــع ب ــار صنای ــرد: در کن ــان ک ــت و بی دانس
چهــار ســال گذشــته بســیارى از فعالیــن کوچیــک و متوســط 
بخــش خصوصــى اســتان بعلــت موضــوع تعهــدات ارزى دچار 
مشــکالت متعــدد شــده و فعالیــت خــود را متوقــف کــرده اند، 
کــه انتظــار مــى رود دولــت ســیزدهم ضمــن کمــک بــه حــل 
ــى  ــش خصوص ــت بخ ــه فعالی ــدات ارزى کلی ــکالت تعه مش
نســبت بــه حــذف تفــاوت قیمــت مصنوعــى ارز بــازار نیمــا و 

ــازار آزاد اقــدام کنــد. ب
شــهباز حســن پــور در گفــت و گــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه 
ــه  ــاب ب ــان خط ــتان کرم ــه اس ــى ب ــت اهلل رئیس ــفر آی س
ــه  ــت اهلل رئیســى ب ــبختانه آی ــت: خوش ــور گف ــس جمه رئی
ــد.  ــل دارن ــراف کام ــان اش ــتان کرم ــادى اس ــت اقتص وضعی
کرمــان، اســتانى برخــوردار از همــه مواهــب طبیعــى، نیــروى 
انســانى توانمنــد تحصیلکــرده و تاثیرگــذار، تنــوع اقلیمــى و 
موقعیــت بســیار خــاص جغرافیایــى اســت کــه اگــر بــا اصالح 
ــا رویکــرد  ــزرگ گذشــته ب ــاى ب ــى اقتصــادى، کاره حکمران
جــدى و جهــادى مبنــى بــر دانــش ادامــه یابــد، مــى تــوان 
انتظــار داشــته اســتان و در حقیقــت ۱۱ درصــد از ســرزمین 

ــد. ــه کن ــدارى را تجرب ــه پای کشــور، الگــوى توســعه یافت
او بــر لــزوم ارزیابــى دقیقــى از شــاخص هــاى توســعه پایــدار 
تاکیــد کــرد و افــزود: انتظــار مــى رود علــت عــدم قرارگیــرى 
ــت  ــا وضعی ــا ب ــتان ه ــدى اس ــه بن ــب رتب ــگاه مناس در جای
پتانســیل هــاى اقتصــادى اســتان بررســى و راهــکار عملــى 
ــا  ــن شــاخص ه ــود ای ــراى بهب ــزى ب ــه ری ــر برنام ــى ب مبتن
ارائــه و اجــرا شــود، بــه عنــوان مثــال کرمــان در زمینــه فقــر 

ــرار دارد. ــگاه مناســب ق آمــوزش در جای
ــوراى  ــس ش ــیر در مجل ــیرجان و بردس ــردم س ــده م نماین
اســالمى خطــاب بــه رئیــس جمهــور اظهــار کــرد: از موضــع 
گیــرى هــا، بیانــات و اقدامــات آیــت اهلل رئیســى مــى شــود 
چنیــن اســتنباط کــرد کــه از نقش اساســى بخــش خصوصى 
در توســعه اقتصــادى متــوازن و پایــدار در کشــور حمایــت مى 

کننــد کــه جــاى بســیار خوشــحالى دارد.
نایــب رییــس کمیســیون اقتصــادى مجلس شــوراى اســالمى 
ادامــه مــى دهــد: بــراى داشــتن اقتصــادى بهــره ور و رقابــت 
پذیــر بایــد بخــش خصوصــى بــه صــورت جــدى وارد میــدان 
شــود کــه ایــن امــر نیــز مســتلزم رفــع موانــع، بهبــود فضــاى 
کســب و کار و رفــع انحصــار و رقابــت نابرابــر دولــت، تســهیل 
امــور ســرمایه گــذارى، اصــالح قوانیــن و مقــررات مزاحــم، راه 
انــدازى پنجــره واحــد الکترونیکــى و پاســخگو کردن سیســتم 
اجرایــى کشــور در برابــر اصــالح قوانیــن و مقــررات دســت و 

پاگیــر بانکــى اســت.
»در حــال حاضــر اقتصــاد اســتان مبنــى بــر منابــع اســت و 
ــن  ــد. ای ــع عمــر محــدودى دارن ــن مناب همــه مــى دانیــم ای
ســوال بــه طــور جــدى مطــرح اســت کــه بــا پایــان یافتــن 
ــاى ارزش  ــل زنجیره ه ــدم تکمی ــى و ع ــم معدن ــع عظی مناب
ــى و  ــى در کرمــان سرنوشــت کارخانجــات فعل ــع معدن صنای
بــه تبــع آن اقتصــاد مبتنــى شــده بــر آن چــه خواهــد بــود؟ 
و نســل هــاى آینــده کرمــان بــا چــه ســاز وکارى ادامــه حیات 
ــیار  ــوع بس ــن موض ــه ای ــدى ب ــه ج ــه توج ــد داد ک خواهن
ــب بخــش دیگــرى از  ــن مطل ــى اســت.« ای ضــرورى و حیات

ســخنان حســن پــور بــود.
نایــب رئیــس کمیســیون اقتصــادى مجلس شــوراى اســالمى 

ــافات  ــع اکتش ــق و جام ــیع، عمی ــت وس ــار فعالی ــد: انتظ ــى افزای م
معدنــى در تمامــى پهنــه هــاى اســتان کرمــان و خصوصــاً شهرســتان 
هــاى جنوبــى کــه برخــوردار از پتانســیل هــاى مدنــى و نقــاط امیــد 
بخــش هســتند، بــراى تــداوم تامیــن مــواد اولیــه کارخانجات فــرآورى 
و افزایــش بهــره بــردارى از معــادن انتظــار دیگــرى اســت کــه فعالیــن 
حــوزه معــدن اســتان از رییــس جمهــور دارنــد کــه ایــن امــر کمــک 
شــایانى بــه توســعه و تجهیــز امکانــات اکتشــافى، انتقــال تکنولــوژى 
هــاى جدیــد و تامیــن فعالیــت هــاى اکتشــافى کشــور خواهــد کــرد.

او ادامــه مــى دهــد: تکمیــل کــردن حلقــه هــاى تامیــن زیرســاخت 
هــا از جملــه گاز خــط ۱۱ سراســرى کشــور علــى رغــم تصویــب در 
برنامــه هــاى وزارت نفــت از ســال ۹۵ تاکنــون بــدون اقــدام مانــده ) 
انــرژى بــرق ( و بــا توجــه بــه طــرح هــاى توســعه واحدهــاى تولیــدى 
در آینــده نزدیــک اســتان کرمــان بــه حداقــل 3000 مــگاوات بــرق 

نیــاز خواهــد داشــت.
ــارى  ــال ج ــاز س ــرمازدگى شــدید در آغ ــه از س ــور در ادام حســن پ
کــه خســارات فــراوان بــه کشــاورزان خصوصــا محصــول مهــم پســته 
شــده اســت، ســخن بــه میــان آورد و عنــوان کــرد: ایــن شــرایط نابــود 
کننــده و تــداوم آن در ســال آینــده و عــدم حمایــت جــدى در جبــران 
ایــن خســارت هــا از ســوى نهادهــاى مســئول آشــفتگى بــازار و تولید 
ایــن محصــول اســتراتژیک و بیــکارى خیــل عظیــم شــاغل در ایــن 
بخــش، توقــف فعالیــت هــاى صنعتــى مرتبــط و کلیــه فعالیتهــاى 
ــى از  ــى ناش ــاى امنیت ــم ه ــرده و بی ــاد ک ــته را ایج ــیع و وابس وس

بیــکارى شــاغالن را فراهــم کــرده اســت. 
نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در خانــه ملــت ادامــه مــى دهــد: 
کشــاورزان فعــال در ایــن زمینــه تحقــق جــدى و فــورى بــرآورد دقیق 
خســارات، پرداخــت بیمــه، تامیــن ســرمایه در گــردش ســال جــارى و 
ســال آینــده بــراى اداره  مزرعــه و صنعــت خــود و تعویق پرداخــت وام 

هــاى سررســید شــده را دارنــد.
وى کرمــان را جــزو اســتان هــاى صــادر کننــده دانســت و بیــان کــرد: 
در کنــار صنایــع بــزرگ اســتان در چهــار ســال گذشــته بســیارى از 
فعالیــن کوچیــک و متوســط بخــش خصوصــى اســتان بعلــت موضوع 
ــود را  ــت خ ــده و فعالی ــدد ش ــکالت متع ــار مش ــدات ارزى دچ تعه
ــن  ــت ســیزدهم ضم ــى رود دول ــار م ــه انتظ ــد، ک ــرده ان ــف ک متوق
ــش  ــت بخ ــه فعالی ــدات ارزى کلی ــکالت تعه ــل مش ــه ح ــک ب کم
خصوصــى نســبت بــه حــذف تفــاوت قیمــت مصنوعــى ارز بــازار نیمــا 

ــازار آزاد اقــدام کنــد. و ب
او ادامــه مــى دهــد: اســتان کرمــان به لحــاظ برخــوردارى از پتانســیل 
ــد پشــتوانه جــدى در توســعه ســواحل مکــران  ــى توان هــاى الزم م
ــام  ــات مق ــات تســریع در اجــراى منوی ــم موجب ــن مه ــه ای باشــد ک
ــد  ــت ســیزدهم را فراهــم خواه ــاى دول ــه ه ــرى و برنام معظــم رهب

کــرد.
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پاسخ به یک شبهه در کلیپ مداحی  که منتشر شده وزنه برداران
ــابقه  ــی و مس ــرگرم زورآزمای ــلمان س ــان مس جوان
ــود  ــد. ســنگ بزرگــی آنجــا ب ــرداری بودن ــه ب ی وزن
ــه شــمار  ــان ب ــّوت و مردانگــی جوان کــه مقيــاس ق
ــه قــدر توانایــی خــود  مــی رفــت و هرکــس آن را ب
حرکــت مــی داد. در ایــن هنــگام رســول اکــرم رســيد 
و پرســيد:»چه مــی کنيــد؟ « .- داریــم زورآزمایــی می 
کنيــم. مــی خواهيــم ببينيم کــدام یــک از مــا قویتر و 

زورمندتــر اســت.
- ميــل داریــد کــه مــن بگویــم چــه کســی از همــه 

قویتــر و نيرومندتــر اســت؟ .
- البتــه، چــه از ایــن بهتر که رســول خدا داور مســابقه 

باشــد و نشــان افتخار را او بدهد.
ــد کــه  ــراد جمعيــت همــه منتظــر و نگــران بودن اف
ــان  ــوان قهرم ــه عن ــک را ب ــدام ی ــرم ک ــول اک رس
معرفــی خواهــد کــرد؟ عــده ای بودنــد کــه هــر یــک 
پيــش خــود فکر مــی کردنــد اآلن رســول خدا دســت 
او را خواهــد گرفــت و بــه عنــوان قهرمــان مســابقه 

معرفــی خواهــد کــرد.
رســول اکــرم: »از همــه قویتــر و نيرومندتــر آن کــس 
ــد و  ــش آم ــزی خوش ــک چي ــر از ی ــه اگ ــت ک اس
مجــذوب آن شــد، عالقــه ی بــه آن چيــز او را از مــدار 
ــوده  ــه زشــتی آل حــق و انســانيت خــارج نســازد و ب
نکنــد؛ و اگــر در مــوردی عصبانــی شــد و موجــی از 
خشــم در روحــش پيــدا شــد، تســلط بــر خویشــتن را 
حفــظ کنــد، جــز حقيقــت نگویــد و کلمــه ای دروغ 
ــان نيــاورد؛ و اگــر صاحــب قــدرت و  ــر زب یادشــنام ب
نفــوذ گشــت و مانعهــا و رادعهــا از جلویــش برداشــته 
شــد، زیــاده از ميزانــی که اســتحقاق دارد دســت درازی 

نکنــد. « 
سفره ی خلیفه

شــریک بــن عبــد اهلّل نخعــی، از فقهای معــروف قرن 
دوم هجــری، بــه علــم و تقــوا معــروف بــود. مهــدی 
بــن منصــور، خليفــه ی عباســی، عالقــه ی فــراوان 
داشــت کــه منصــب »قضــا« را بــه او واگــذار کنــد، 
ــرای آنکــه خــود را از  ــد اهلّل ب ــن عب ــی شــریک ب ول
دســتگاه ظلــم دور نــگاه دارد زیــر ایــن بار نمــی رفت. 
نيــز خليفــه عالقــه منــد بــود کــه »شــریک« را معلم 
خصوصــی فرزنــدان خــود قــرار دهــد تــا به آنهــا علم 
حدیــث بيامــوزد. شــریک ایــن کار را نيــز قبــول نمی 
کــرد و بــه همــان زندگــی آزاد و فقيرانه ای که داشــت 

ــود. قانع ب
روزی خليفــه او را طلبيــد و بــه او گفــت: »بایــد امــروز 
یکــی از ایــن ســه کار را قبــول کنــی: یــا عهــده دار 
ــت  ــم و تربي ــا کار تعلي منصــب »قضــا« بشــوی، ی
فرزنــدان مــرا قبــول کنــی، یــا آنکــه هميــن امــروز 
ناهــار بــا ما باشــی و بر ســر ســفره ی ما بنشــينی. « .
شــریک بــا خــود فکــری کــرد و گفــت: حــاال کــه 
اجبــار و اضطــرار اســت، البتــه از این ســه کار، ســومی 

بــر مــن آســانتر اســت.
خليفــه ضمنــا بــه مدیــر مطبــخ دســتور داد کــه امروز 
لذیذتریــن غذاهــا را برای شــریک تهيه کــن. غذاهای 
رنگارنــگ از مغــز اســتخواِن آميخته به نبات و عســل 
تهيــه کردنــد و ســر ســفره آوردنــد. شــریک کــه تــا 
آن وقــت همچــو غذایــی نخــورده و ندیــده بــود، بــا 
اشــتهای کامــل خورد.خوانســاالر آهســته بيــخ گوش 
خليفــه گفــت: »بــه خــدا قســم کــه دیگــر ایــن مــرد 

روی رســتگاری نخواهــد دیــد. « .
طولــی نکشــيد کــه دیدنــد شــریک، هــم عهــده دار 
تعليــم فرزنــدان خليفــه شــده و هــم منصــب »قضا« 
را قبــول کــرده و برایــش از بيــت المــال مقــرری نيــز 

ــد. معين ش
ــا متصــدی پرداخــت حقــوق حرفــش شــد.  روزی ب
متصــدی بــه او گفــت: »تــو که گنــدم به مــا نفروخته 
ای کــه اینقدر ســماجت مــی کنی؟ « .شــریک گفت: 
»چيــزی از گنــدم بهتــر به شــما فروختــه ام، من دین 

خــود را فروختــه ام. « 
شكایت همسایه

ــد حضــور رســول اکــرم و از همســایه  شــخصی آم
اش شــکایت کــرد کــه مــرا اذیــت مــی کنــد و از من 

ســلب آســایش کــرده.
رســول اکــرم فرمــود: »تحمــل کــن و ســر و صــدا 
عليه همســایه ات راه نينــداز، بلکــه روش خود را تغيير 

دهــد. « .
بعــد از چنــدی دومرتبــه آمــد و شــکایت کــرد. ایــن 
ــن. «  ــل ک ــرم فرمود:»تحم ــول اک ــز رس ــه ني دفع
.بــرای ســومين بــار آمــد و گفــت: »یــا رســول اهلّل این 
همســایه ی مــن دســت از روش خویــش برنمــی دارد 
و همــان طــور موجبــات ناراحتــی مــن و خانــواده ام را 

فراهــم مــی ســازد. « .
ایــن دفعــه رســول اکــرم بــه او فرمــود: »روز جمعه که 
رســيد، بــرو اســباب و اثــاث خــودت را بيــرون بيــاور و 
ســر راه مــردم کــه مــی آینــد و مــی روند و مــی بينند 
بگــذار، مــردم از تــو خواهنــد پرســيد کــه چــرا اثاثــت 
اینجــا ریخته اســت؟ بگــو از دســت همســایه ی بد، و 
شــکایت او را بــه همه ی مردم بگو. « . شــاکی همين 
کار را کــرد. همســایه ی مــوذی کــه خيــال مــی کــرد 
پيغمبر برای هميشــه دســتور تحمــل و بردبــاری می 
دهــد، نمــی دانســت آنجــا که پــای دفــع ظلــم و دفاع 
از حقــوق بــه ميــان بيایــد اســالم حيثيــت و احترامــی 
بــرای متجاوز قائل نيســت. لهــذا همينکــه از موضوع
اطــالع یافــت بــه التمــاس افتــاد و خواهــش کــرد که 
آن مــرد اثــاث خــود را برگردانــد بــه منــزل. و در همان 
وقــت متعهــد شــد کــه دیگــر به هيــچ نحــو موجبات 

آزار همســایه ی خــود را فراهم نســازد 

شبهه:
ــا  ــرادی در آن ب ــه اف ــده ک ــر ش ــی منتش کلیپ
ــرت  ــزای حض ــکِی ع ــز و مش ــای قرم لباس ه
زهــرا)س( در حــال نوحــه خوانــی و ســینه زنــی 
هســتند؛ اما ماجــرای شکســتن پهلــوی حضرت 

ــد!! ــکار می کنن ــان را ان ــد ایش ــقط فرزن و س
مــداح ایــن عــزادارى، بــه زبــان عربــى شــعرى مى خوانــد 
ــه  ــد« هزین ــه، از »شــیخ مفی ــکار واقع ــات ان ــراى اثب و ب

مى کنــد!!
ــه دیمــاه ســال ۱400،  ــوط ب * پاســخ: ایــن کلیــپ مرب
و هیئــت ســینه زنــى عراقــى )طرفــدار ســید صرخــى( 
اســت کــه شــهادت حضــرت زهــرا و محســن را از قــول 

شــیخ مفیــد رد میکننــد!.
 * ســید محمــود الصرخــى از نیروهــاى ســابق ســازمان 
ــا  ــا همــکارى ب ــوده کــه ب امنیــت حــزب بعــث عــراق ب
ســازمان اطالعــات ســعودى، با هــدف تخریــب مرجعیت 

شــیعه، پــا بــه عرصــه گذاشــته اســت.
محمــود صرخــى کیســت: محمــود التمیمــى معــروف به 
ــى شــیعه و بنیانگــذار  محمــود حســنى َصرخــى روحان
یــک گــروه مســلح در عــراق اســت کــه از ســال ۲004 
ــراق دســت داشــت. صرخــى  ــدد در ع در حمــالت متع
در ســال ۱۹8۷ از دانشــکده مهندســى راه و ســاختمان 
دانشــگاه بغــداد فارغ التحصیــل و ســال ۱۹۹4 وارد حــوزه 
شــد. او عضــو جیــش المهــدى بــود امــا از ســال ۲00۵ از 

آن جــدا شــد و ســازمان مســلحى تأســیس کــرد.
* آیــا »شــیخ مفیــد« منکــر شــهادت حضــرت 

ــوده اســت؟! زهــرا )س( ب

آیــا »شــیخ مفید« منکر شــهادت حضــرت زهــرا )س( 
و ســقط فرزنــدش بــوده اســت؟!! کــه در ایــن متــن بــه 

پاســخ آن خواهیــم پرداخت.
مضمــون مقطعــى از شــعر او که در این کلیپ منتشــر 
شــده این اســت کــه: »اى شــیعه! کالم شــیخ مفیــد را 
فرامــوش نکــن و شــهادت حضــرت زهرا و ســقط طفل 
او را نپذیــر! و بــدان کــه مجــوس )کنایــه از ایرانیــان!( 
ایــن داســتان را درســت کرده انــد تــا شــریعت را 

منهــدم نماینــد… »!
ــاب شــیخ  ــاً جن ــا واقع ــه: آی ــن اســت ک *  ســوال ای

ــه اســت؟! ــان فاطمی ــد منکــر جری مفی
اوالً: شــیخ مفیــد در کتــب خــودش تصریحــاً و تلویحــاً 
ــان  ــدش را بی ــان شــهادت حضــرت زهــرا و فرزن جری

کــرده اســت.
ثانیــاً: فرامــوش نکنیــم که شــیخ مفیــد در بغــداد و در 
میــان مخالفیــن مکتــب اهــل بیــت )ع( مــى زیســته 
اســت و طبعــاً در چنیــن شــرایط خاصــى توقــع بیــان 

همــه حقایــق از ایشــان توقــع گزافیســت.
ثالثــاً: مشــهور علمــاى شــیعه و برخــى علمــاى اهــل 
ــان شــهادت حضــرت زهــرا  ــه جری ــح ب ســنت تصری

ــد. ــوده ان ــدش را نم )س( و فرزن
رابعــاً: شــیخ مفیــد در هیــچ یــک از آثــارش جریــان 
ــکار  ــدش را ان ــرا )س( و فرزن ــرت زه ــهادت حض ش

ــت. ــرده اس نک
* امــا اینجــا دو نمونــه از نظــرات شــیخ مفیــد را ذکــر 

مى کنیــم تــا کالممــان مســتند باشــد:
ــارت  ــاب زی ــاى 4۱3 ق.( در ب ــد )متوف ــیخ مفی . ش

حضــرت فاطمــه زهــرا )س( بــه شــهادت او 
مى نویســد: و  مى کنــد  تصریــح 

ــاَلُم  َفــإَِذا أََرْدَت زِیَاَرتََهــا َفِقــْف بِالرَّْوَضــِة َو ُقــل السَّ
َعلَْیــِک … یَا َســیَِّدۀَ نَِســاءِ الَْعالَِمیَن أَیَُّتَهــا الَْبُتوُل 

… ِهیَدۀ  الشَّ
یعنــى: هــر گاه اراده نمــودى زیارت کنــى آن بانو 
را، در روضــه توقــف کــن و بگــو: ســالم بــر تــو اى 

ســرور بانــوان عالــم. اى بتول شــهیده...
)منبــع: الشــیخ المفیــد، کتــاب المــزار مناســک 
ــع  ــة والنشــر والتوزی ــد للطباع ــزار، دار المفی الم
بیــروت، الطبعــة: الثانیــة، ۱4۱4 ه ۱۹۹3 م، ص 

)۱۷۹
ــدان  ــاب بیــان تعــداد فرزن ۲. شــیخ مفیــد در ب
امیــر مؤمنــان علــى )علیــه الســالم( مى نویســد:
و فــى الشــیعة مــن یذکــر أن فاطمــة أســقطت 
بعــد النبــى ولــداً ذکــراً کان ســماه رســول اهلل و 

هــو حمــل محســناً«؛
ــد کــه  یعنــى: جمعــى از شــیعیان ذکــر کرده ان
فاطمــه زهــرا )ســالم اهلل علیهــا( پــس از رحلــت 
ــد پســرى را ســقط کــرد  ــدر بزرگــوارش فرزن پ
ــى  ــگام حاملگ ــدا )ص( او را هن ــر خ ــه پیامب ک

محســن نامیــده بــود.
ــة  ــى معرف ــاد ف ــد، اإلرش ــع: الشــیخ المفی )منب
ــیخ  ــره ش ــاد، ج ۱، کنگ ــى العب ــج اهلل عل حج
مفیــد، قــم، چــاپ اول، ۱4۱3 ق.، ص 3۵۵(

لینک منبع: خبرگزارى رسمى حوزه

۹ میلیارد دالر تجارت 
غیرنفتی کشور در 

تیرماه/ رشد ۱۹درصدی 
تجارت و ۲۴ درصدی 

صادرات
 ۱۱ غیرنفتــى  تجــارت  از  گمــرک  ســخنگوى 
ــارد دالر  ــه ارزش ۹ میلی ــور ب ــى کش ــون تن میلی
در تیرمــاه خبــر داد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه 
ســال گذشــته بــا رشــد ۱۹ درصــدى همــراه بــوده 

اســت.
بــه گــزارش ایرنــا از گمــرک، »ســید روح الــه 
لطیفــى« در خصــوص تجــارت خارجــى غیرنفتــى 
کشــور در چهارمیــن مــاه ســال اظهــار داشــت: در 
ــن  ــزار ت ــون و ۹۹۷ ه ــر، ۱0 میلی ــاه تی 3۱ روز م
کاال بــه ارزش هشــت میلیــارد و ۹4۷ میلیــون دالر 
بیــن ایــران و ســایر کشــورها تبــادل شــد کــه بــا 
وجــود کاهــش هشــت درصــدى در وزن، از لحــاظ 

ــش داشــته اســت. ارزش ۱۹ درصــد افزای
تجــارت  از  صــادرات  ســهم  خصــوص  در  وى 
غیرنفتــى در تیرمــاه، تصریــح کــرد: صــادرات 
غیرنفتــى کشــور در ایــن مــدت یــک مــاه، هفــت 
میلیــون و ۹۹۲ هــزار تــن کاالى ایرانــى بــه ارزش 
ــه  ــوده ک ــون دالر ب ــارد و ۱۷۱ میلی ــار میلی چه
ــد در  ــته دو درص ــال گذش ــاه س ــه تیرم ــبت ب نس
وزن و ۲4 درصــد در ارزش افزایــش داشــته اســت.

لطیفــى در خصــوص میــزان واردات در چهارمیــن 
ــه  ــال س ــاه امس ــرد: در تیرم ــد ک ــال تاکی ــاه س م
ــاً کاالى  میلیــون و پنــج هــزار تــن کاال کــه عمدت
اساســى و نهاده هــاى تولیــد و دارو بودنــد بــه 
از  دالر  میلیــون   ۷۷۶ و  میلیــارد  چهــار  ارزش 
گمــرکات کشــور ترخیــص و وارد زنجیــره تامیــن، 
تولیــد و توزیــع شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه 
ــا از لحــاظ  ــى ۲۶درصــد کاهــش، ام از لحــاظ وزن
ــوده اســت. ــا ۱۵درصــد افزایــش همــراه ب ارزش ب
ســخنگوى گمــرک در خصــوص پنــج مقصــد اول 
صــادرات ایــران در تیرمــاه، خاطرنشــان کــرد: 
ــون  ــارد و 403 میلی ــک میلی ــد ی ــا خری ــن ب چی
دالر، امــارات بــا ۶۱۹ میلیــون دالر، عــراق بــا 
ــون دالر  ــا 3۲3 میلی ــه ب ــون دالر، ترکی ۵۷4 میلی
و هنــد بــا خریــد ۱43 میلیــون دالر کاال از ایــران 
ــاى  ــادرات کااله ــد اول ص ــج مقص ــب پن ــه ترتی ب

ــد. ــاه بودن ــى در تیرم ایران
وى در خصــوص پنــج کشــور اول  فــروش کاال بــه 
ــا  ایــران گفــت: در چهارمیــن مــاه ســال امــارات ب
فــروش یــک میلیــارد و 44۹ میلیــون دالر، چیــن 
ــا  ــا یــک میلیــارد و ۲۹۱ میلیــون دالر، ترکیــه ب ب
ــون دالر  ــا 34۷ میلی ــد ب ــون دالر، هن ۵۱4 میلی
ــد و  ــران بودن ــد کاال از ســوى ای ــدا خری ــار مب چه
ــن  ــون دالر جایگزی ــروش ۲0۵ میلی ــا ف ــیه ب روس
ــران  ــه ای ــدا واردات ب ــم مب ــه پنج ــان در رتب آلم

ــرار گرفتــه اســت. ق

کربال بستان بد و گل پونه هایش یارها
غنچه هایش هم نهاده سر به سینه بارها

غنچه ى گل سر به روى سینه ى موال )ع(نهاد
کز جفاى خار دشمن دیده بود آوارها

از عطش آن غنچه ى دلبند بستان رسول )ص(
مى خرید اشک لبن گون را به حال زارها

مست مست از بوى دامان مصفاى على )ع (
مست بوى یوسفى فارغ هم از پندارها

رنج موال )ع(ناله را در سینه اش خاموش کرد
غصه اش در نینوا بد مستى کشتارها

کرکسان و زاغ ها گردیده هم پیمان هم
در مقابل شد شکسته شاخه ى گل زار ها
مى شکست آن قوم مردان حرون بى حیا

حرمت آل نبى ) ص(را بى خرد رفتارها
حمله ى بومان زده تنهایى مردان به هم
غرق خون شد آهوان از حمله ى کفتارها

شیر بیشه کودک عطشان خود در بر گرفت
مهر مادر را نموده منع از او مردارها

خوبى و زیبایى گل ها به روى شاخه است
شادى طفالن ز بودن در بر بیدار ها

رهبر روشن روانش بر سر دستان گرفت
طفل مسکین را عطش سوزش شده بسیارها

تشنگى را شدتش گرماى خورشیدى بس است
تا به طفى زو فتاده از سران دستارها

او که بد خورشید طف ماریه از نور و سوز
مى فزود از گرمیش آن تشنه لب را نارها
روبهان فتنه جو در تیرگى پنهان شدند

هر زمانى هم بجنبد مردم از مکارها
آن امام )ع(راستین آمد ستوه از دیدشان
سینه اش تنگ آمد از آن زشتى دیدارها

زان جفاکاران همى از بهر طفلش آب خواست
» کودکم آبش دهید از بهر آن غفارها «

» اى دغایان در جهان گر مر شما را نیست دین
ساعى اندر این جهان باشید از احرارها«
کافران تیره دل مغبون شدند اما هنوز

اهرمن هم کافران را مى کشید افسارها
ابن سعد پر دغا کورى گرفت از وعده ها
کوریش از جلوه ى این درهم و دینارها

اى بسا ایمان که رفت اندر پى سیم و زرى
مى کند تاریخ زان کوران به ما تکرارها
حرمله از پستیش تیرى نهاد اندر کمان

آن سه شعبه هم چو نیشى در جهید از مارها
اوج این بى شرمیش ناى کبوتر باز کرد

او بدین ننگش به کفرش کرده است اقرارها
بوسه زد پیکان گلوى اصغر ) ع(شش ماهه را

بوسه اى خونین تر از هر مغرب ادبارها
مى شکست اى کاش ،پیکان،چوبه را زه یا کمان

یا عدو را دست و پا آن خالق صفارها
آسمان از خون او انگشت حیرت برگرفت
کرد گم خورشید خود را آسمان ز انوارها

آسمان هم شد خجل از کرده ى بى شرم ها
کاو ندیده تا بدین حد زشتى انکارها

آسمان از زخم کودک تیر بر جانش نشست
از مالئک هم برآمد ناله هاى زارها

خون گرم آن کبوتر سرخ قنداقش نمود
سینه ى موال ) ع(شد از نامردمى افزارها

شد پریشان رهبر روشن روان از رنج طفل
بر فشاند او خون کودک از زمین ز آزارها
بر فشاند آن رهبر فرزانه خون بر آسمان

یعنى اى رب دو عالم مى پذیر ایثارها
تا بگوید آن چه را دادم نمى خواهم عوض

هم مگر عبرت بگیرد مردم ادبارها
سینه هاى مردمان بر اندهش تنگ آمدند
زاین سبب آید به دیده اشک ها،خروارها
از شکارى شد کبوتر را شهادت ها نصیب

این چنین آرد خبر از زشتى کردارها
او که خود بد ساقى صهباى عشق نینوا
کودکش شد غرق عشق اندر بر دلدارها

اشعار از : استاد احمد کوهستانی

  اشعار آیینی عاشورا
آسمان هم شد خجل از کرده ی بی شرم ها

جان بولتون: آمریکا عمالً در وین مقابل 
ایران به زانو درآمده است

واشــنگتن  شــده  مدعــی  در مصاحبــه ای  آمریــکا  اســبق  ملــی  امنیــت  مشــاور 
اســت. زانــو درآمــده  بــه  ویــن  رفــع تحریم هــا در  عمــاًدر مذاکــرات 

بــه گــزارش گــروه بین الملــل خبرگــزاری فــارس، »جــان بولتــون«، مشــاور امنیــت 
ملــی ســابق آمریــکا گفتــه کــه آمریــکا »عمــاً در ویــن«، در تــاش بــرای احیــای 

توافــق هســته ای برجــام بــه زانــو درآمــده اســت.
بولتــون در مصاحبــه بــا شــبکه خبــری ام اس ان بی ســی دربــاره تــاش دولــت »جــو 
بایــدن«، رئیس جمهــور آمریــکا بــرای بازگشــت بــه برجــام گفــت: »مــن فکــر 

ــدازد.« ــه خطــر می ان ــکا را ب ــن توافــق امنیــت آمری ــه ای ــم بازگشــت ب می کن
بولتــون دربــاره سناریوســازی جدیــد دولــت بایــدن در بحبوحــه مذاکــرات برجــام 
هــم اظهارنظــر کــرد. وزارت دادگســتری آمریــکا بــا انتشــار بیانیــه ای ادعــا کــرد 
یــک تبعــه ایــران کــه عضــو ســپاه پاســداران انقــاب اســامی اســت را بــه تــاش 
بــرای تــرور »جــان بولتــون«، مشــاور امنیــت ملــی اســبق کاخ ســفید متهــم کــرده 

اســت.
بولتــون در واکنــش بــه ایــن ادعاهــا گفــت: »ایــن مســئله بــه مــن کمــک می کنــد 
درک بیشــتری بــه دســت بیــاورم کــه رژیــم مســتقر در تهــران قــادر بــه انجــام چــه 

کارهایــی اســت.«
ــران را  ــا ای ــگاه هیــل ادامــه مذاکــرات ب ــا پای ــه ای دیگــر ب ــون در مصاحب جــان بولت
اشــتباه خوانــد. او گفــت تــاش بــرای بازگشــت بــه ایــن توافــق بــه منزلــه مماشــات 
بــا تهــران اســت. او گفــت: »فکــر می کنــم کــه انجــام ایــن توافــق در ســال ۲۰۱۵ 

اشــتباه بــود.«
وی اضافــه کــرد: »ایــن توافــق بــا گذشــت زمــان بهتــر نشــده اســت. دولــت، در 
ویــن بــه زانــو در آمــده و در حــال التمــاس بــرای بازگشــت بــه توافــق اســت. ایــن 
باعــث ارســال پیــام ضعــف نــه فقــط بــه تهــران بلکــه بــه سراســر دنیــا می شــود.«
ادعــای بولتــون در حالــی مطــرح شــده کــه برخــی تحلیلگــران دیگــر می گوینــد 
و  کنگــره  بــا  اختافــات  رژیــم صهیونیســتی،  فشــارهای  ماننــد  عوامــل  برخــی 
مشــکات داخلــی در آمریــکا دلیــل بی میلــی دولــت بایــدن بــرای بازگشــت بــه 

برجــام در ماه هــای گذشــته بــوده اســت.
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شــهید رضــا ذوالعلى فرزنــد ُدرعلــى و مادر: 
ــد : ۱34۵  ــى متول ــان ذوالعل ــب ج صاح

،تحصیــالت: ســوم راهنمائــى ومجــرد
تاریــخ شــهادت: ۶۷/۱/۲8 ، محل شــهادت: 

فــاو ، مــزار: روســتاى ســرخکان نگار

زندگینامه:
شــهید رضــا ذوالعلى در ســرخکان نــگار در 
خانــواده اى عشــایر بــه دنیــا آمــد. بــا نــون 
حــالل پــدر بــزرگ شــد تــا اینکه درســش 
را رهــا کــرد و بــا فراغت بیشــترى بــه یارى 

ــتافت. پدر ش
قــوى بــود و شــجاع امــا از این نعمــت الهى 
در راه کمــک بــه اطرافیــان اســتفاده مــى 
کــرد، بــه گونــه اى که مــورد عالقــه فامیل 

و اهالــى روســتا قــرار گرفتــه بود.
زمــان خدمــت ســربازى عــازم جبهــه مــى 
شــود. دو ســال خدمــت را بــه پایــان مــى 
رســاند امــا بخاطــر شــرایط کشــور در زمان 
جنــگ، مــى بایســت 4 مــاه بیشــتر از حــد 

معمــول بعنــوان ســرباز در جبهــه بماند. 
چیــزى بــه آخــر خدمــت رضــا در روزهاى 
پایانــى جنــگ نمانــده بــود، که توانســت به 

مقــام و رزق شــهادت دســت یابد.
درســش رو ادامــه نــداد... گفــت: مــن دیگه 
مدرســه نمــى روم، تــو را رهــا نمــى کنــم ... 
دیگــه بــه همــه کارهــاى مــن مى رســید.

 زندگــى، گوســفندها، نیم دنگ تلمبــه و ... 
رو خــودش اداره مــى کرد. مــن دیگه کارى 

بــه این امــور نداشــتم...
      راوى: آقاى ُدرعلى ذوالعلى)پدر شهید(

شــجاع بــود. بهــش مــى گفتنــد رضــا بــى 
کلــه. موتــور ســوار ماهــرى بــود. بــا یــک 

چــرخ موتــور ســوارى مــى کــرد  ... 
ــود.  ــده ب ــش ش ــش بحث ــرادر بزرگ ــا ب ب
گفــت: بــرادر مــن حرمتــت رو دارم...  ولــى 

ــید. ــى رس ــش م زورش به
مهمــان نــواز بــود و ســفارش به پذیرایــى از 
مهمــان مــى کــرد؛ و اگــه مهمــان، مســافر 
هــم بــود، بــه مــادرش مــى گفت پــول هم 

ــده ... بهش ب
      راوى: آقاى ُدرعلى ذوالعلى)پدر شهید(

ــم:  ــاش. گفت ــه پ ــود ب ــورده ب ــش خ ترک
ــه  ــت: حمل ــون ...( گف ــد روزى بم نرو)چن
ســت، بایــد بــرم؛ خــون مــن کــه از بقیــه 

ــر نیســت... رنگیــن ت
      راوى: آقاى ُدرعلى ذوالعلى)پدر شهید(

ــم  ــا ه ــم و بیشــتر ب ــم خــوب بودی ــا ه ب
ــودم  ــم. اصفهــان خدمــت ســربازى ب بودی
کــه آمــد مالقاتــم؛ غافلگیــرم کــرد، اصــال 
خبــر نداشــتم، تــا عصر پیشــم مونــد و بعد 

رفــت.
بــراى تــدارک بســاط دامادیــم بهــم 
کمــک مــى داد. بعــد هــم بیشــتر کارهاى 
ســاختمان ســازیم رو خــودش انجــام داد؛ 
ــى آورد و  ــح م ــت، مصال ــى گرف ــر م کارگ
ــم  ــت آرزو، اس ــرم رو گذاش ــم دخت ...  اس
پســرمو، امیــد. بعــد شــهادتش، اســم بچــه 

ــا ... ــتم رض ــردم گذاش ــوض ک رو ع
        راوى: آقاى على ذوالعلى)برادر شهید(

خــواب دیــدم جمعیــت زیــادى بــود. آمــد. 
ــو شــهید شــدى، اینجــا  بهــش گفتــم: ت
چــکار مــى کنــى؟! گفــت: مــن همیشــه 

کنــارت هســتم، نمــى بینــى؟!
راوى: آقاى على ذوالعلى)برادر شهید(

*باســالم وضعیت حجاب و پوشــش نامناســب 
دختــران نوجــوان نگــران کننــده اســت کاش 
مســئولین و متولیــان امر به موضوع رســیدگى 

و تذکــر مــى دادنــد.            ۹۱3۲----۷3
*باســالم ایــن معتــادان متجاهــر را شناســایى 
و ســاماندهى کنیــد تــا آمــار ســرقت کاهــش 
یابــد بــراى ایــن شــهر مذمــوم اســت کــه بــر 
رهگــذرى ایــن گونــه افــراد مشــاهده و گاهــا 
ــرد  ــرقتهاى خ ــر س ــد و اکث ــى میکنن گدای

کاراینهاســت                 ۹۱33----۷۱
*مســئولین فرهنگــى یــک سرکشــى از مراکز 
تــرک اعتیــاد داشــته باشــید وســئوال کنیــد 
درایــن چندســال کــه مرتبــا آن مــاده شــربت 
خــاص بــه انهــا داده میشــودچندنفر موفــق به 
تــرک اعتیــاد شــده اند این شــربتها خودشــان 
درمــان  دوره  یــک  بایدطــى  اعتیاداورنــد 

شــونداما...                      ۹۱3۲----۶0
*بــا ســالم خدمــت شــهردار محتــرم جنــاب 
آقــاى مهنــدس شــاه حیدرى!نهایــت ســپاس 
وقدردانى از جنابعالــى وهمکاران محترمتان در 
راســتاى خدمــت رســانى به شــهروندان گرامى 
ــژه  ــه وی ــان ب ــه شــهرک فرهنگی ــى محل اهال
کوچــه هــاى شــهیدملک قاســمى ۱۵ و۱۷ در 
خصــوص آســفالت نهایت تشــکر وقدردانــى را 
داریــم خداونــد بــه شــما ســالمتى وتوفیقــات 

ــد   .۹0۱3----۲۷ ــت فرمای ــزون عنای روز اف
*ســالم در دهــه اول مــاه محــرم ومــاه امربــه 
ــت  ــن واقعی ــر و تبیی ــى از منک ــروف ونه مع
کربــال کــه همــه ایثارهــا و جانفشــانیها بخاطر 
امــر بــه معــروف ونهــى از منکــر کــه در کالم 
امــام حســین علیــه الســالم بیــان شــده چــرا 
مســئولین فرهنگــى و مذهبى اقدامــى نکردند 
ــا در  ــا و ناهنحاریه ــج رفتاریه ــاهد ک ــا ش ت

ــیم  ۹۱34----۲۶ ــزادارى نباش ــاى ع روزه
ــد  ــوم ش ــر معل ــى اخی ــالم دربارندگ ــا س *ب
مدیریــت شــهرى بســیار خــوب عمــل کــرد 
ــى  ــع ابگرفتگ ــا مان ــت اب روانه ــن هدای ضم
مســیرها و خیابانهاشــد کــه جــاى تقدیــر دارد 
مــن به ســهم خــودم تشــکر وقدردانــى میکنم                                                                                                                                            

۶0----0۹3۲                                       
شــهردارى  توســط  موکــب  *برپایــى 
درروزعاشــورا در جنــب شــهداى گمنــام و 
بــه همیــن نــام بسیارارزشــمند بــود خداقــوت 

شــهردار                    ۹3۶۲----۹۹
* راســتى چنــد مــاه قبــل حرفــى زده شــد از 
وام هــاى بــدون ضامــن زیــر صد میلیــون، پس 
چــى شــد؟ در حــد همــان خبــر مانــد؟ آقایان 
ــد  ــد نمى خواهن ــون جدی ــردم قان مســئول م
همیــن قوانیــن دســت و پــا گیــر را از جلــوى 
پــاى مــا برداریــد، خودمــان باقــى مشــکل را 
حل مى کنیــم مــن درخواســت وام ۵0میلیون 
دادم بــا گرفتــن ضامــن وتعهــد حســابدارى و 

یــک فقــره چــک پرداخــت کردنــد
۷۶----۹۲۱0                                      

*باســالم اکثــر شــهرها شــهربازى دارند گرچه 
ــه  ــرا گرفت ــور را ف ــا کش ــالى کرون ــاال دوس ح
ــا  ــدان م ــراى فرزن ــهربازى ب ــود ش ــى وج ول
ــدار،  ضروریســت مســئولین شهرســتان فرمان
نماینــده  و اعضــاى شــوراى شــهر و شــهردارى 
بــا کمــک معیــن هــاى اقتصــادى و دریافــت 
عــوارض درامــور اجتماعى فرهنگــى از فوالدها 
ــد  ــدام کنن ــه احــداث شــهربازى اق نســبت ب

ــکر ۹۱3۵----۶۹ باتش

شروع عملیات اجرایی ۴ ابر پروژه فوالدی شرکت سنگ آهن 
گهرزمین در بردسیر،  2/5 میلیارد یورو برای اجرای طرح های 

فوالد بردسیر سرمایه گذاری شده است

محمد خراسانى

رضا ذوالعلى 

 آییــن بهــره بــردارى ابرپروژه هــاى فــوالدى شــرکت گهرزمیــن 
در بردســیر بــا حضــور وزیــر اقتصــاد و دارایــى برگزار شــد.

بــه گــزارش ســپهر بردســیر، طــى مراســمى بــا حضــور وزیــر 
امــور اقتصــادى و دارایــى، نایــب رییــس کمیســیون اقتصــادى 
ــوالدى،  ــران ف ــى از مدی ــالمى و جمع ــوراى اس ــس ش مجل
عملیــات اجرایــى 4 ابــر پــروژه فــوالدى شــرکت ســنگ آهــن 

گهرزمیــن آغــاز شــد.
ــدول آهــن  ــا شــامل، احــداث ۲ واحــد مگام ــر پروژه ه ــن اب ای
ــه  ــه ب ــال ک ــن در س ــون ت ــت 4/3 میلی ــه ظرفی ــفنجى ب اس
ــه صــورت  صــورت مســتقیم تعــداد ۵۲0 نفــر و ۱۵۶0 نفــر ب
غیــر مســتقیم در زمــان بهــره بــردارى اشــتغال ایجــاد مى کند، 
احــداث کارخانــه ذوب و ریختــه گــرى بــه ظرفیــت 3 میلیــون 
تــن در ســال بــا اشــتغال مســتقیم 8۵0 نفــر و غیرمســتقیم 
۲۲۹۵ نفــر، احــداث کارخانــه نــورد گــرم )فــوالد آلیــاژى( بــه 
ظرفیــت 3 میلیــون تــن در ســال با اشــتغال مســتقیم ۶00 نفر 
و غیــر مســتقیم ۱۵۶0 نفر و همچنیــن احــداث ۲ واحد نیروگاه 
ســیکل ترکیبــى به ظرفیــت هر کــدام ۵00 مــگاوات کــه براى 
۵00 نفــر بــه صــورت مســتقیم و بــراى ۱۲00 نفــر بــه صــورت 

غیــر مســتقیم اشــتغال ایجــاد خواهــد کــرد، مى باشــد.
ــوالد  ــای ف ــرای طرح ه ــرای اج ــورو ب ــارد ی 2/5 میلی

بردســیر ســرمایه گــذاری شــده اســت
احســان خانــدوزى در جمــع خبرنــگاران در خصــوص طرح هاى 
فــوالدى بردســیر گفــت: بــا افتتــاح ایــن 4 ابرپــروژه ایــران گام 

بلنــدى در زمینــه تولیــد فوالد برداشــته اســت.
وى عنــوان کــرد: بــراى ســاخت این طرح هــاى بــزرگ اقتصادى 
۲.۵ میلیــارد یــورو بــه ارزش ریالى چهــارده هزار میلیــارد تومان 
هزینــه خواهــد شــد کــه بــا تکمیــل و ســاخت ایــن پروژه هــا 

شهرســتان بردســیر در جمع شــهرهاى بــزرگ داراى 
صنعــت فــوالد قــرار خواهــد گرفت.

ــراى ۵ هــزار  ــا اجــراى ایــن طرح هــا همچنیــن ب  ب
نفــر بــه طــور مســتقیم و بــراى ۱3 هــزار نفر بــه طور 

غیرمســتقیم زمینــه اشــتغال فراهم خواهد شــد.
خانــدوزى بــا بیــان اینکــه رفــع محرومیــت زدایــى و 
کســب درآمدهــاى پایــدار بــراى گروه هــاى مختلــف 
از تولیــد، درآمــد و اشــتغال زایــى مى گــذرد گفــت: 
ــق را از  ــم مناط ــى توانی ــزوده، م ــق ارزش اف ــا خل ب

محرومیــت نجــات دهیــم.

وزیــر امــور اقتصــادى و دارایــى افزود: مســأله خام 
فروشــى و مســائل و مشــکالت آن در اقتصــاد و 
اشــتغال بایســتى مــورد توجه جــدى قــرار گیرد، 
ــه  ــت ب ــادى از حرک ــروژه نم ــن پ ــه ای ــرا ک چ
ســمت خلــق ارزش افــزوده و تبدیــل مــواد خــام 

ــرآورى شــده مى باشــد. ــه محصــوالت ف ب
وى تصریــح کــرد: اســتان کرمــان یکــى از 
اقتصــادى،  توســعه  در  موفــق  اســتان هاى 
صنعتــى، معدنــى اســت کــه نقشــى نمونــه براى 

ســایر اســتان هاى کشــور دارد.

گزارش تصویری از شروع عملیات اجرایی ۴ ابر پروژه فوالدی شرکت 
سنگ آهن گهرزمین در بردسیر

وزارت اقتصاد به عنوان قلب 
تپنده هر کشور است

ادامه صفحه اول ... 
فــالح از وجــود قوانیــن ضــد و نقیــض 
کــه  جــرات و جســارت را از مدیــران 
گرفتــه اســت گالیــه کــرد و افــزود: تا 
ایــن  جــرات و جســارت بــه مدیــران 
برنگــردد مــا نمــى توانیم بــه توفیقات 
برســیم بنابرایــن درخواســت داریــم تا 
اجــازه مطالعــه و بهــره بــردارى از توده 
ــى  ــاى معدن ــه ه ــه در پهن ــى ک های

وجــود دارد بــه مــا داده  شــود.
ــا و  ــه م ــرد: مجموع ــریح ک وى تش
ــوالدى  ــاى ف ــه ى واحده ــه هم البت
نتوانســتند گندله صــادر کننــد و االن 
بــا کاهــش چشــمگیر قیمــت از  ۲۵۹ 
ــتیم  ــه هس ــه ۱۱0 دالر مواج دالر ب
کــه براى جلوگیــرى از این مشــکالت 
باید هیئــت دولت  ســفرایى را در نظر 
بگیــرد کــه عــالوه بر تخصــص، قدرت 
انجــام توافقــات الزم و هماهنگى هاى 
ــادى  ــائل اقتص ــع را در مس ــه موق ب

داشــته باشــند.

با احداث پروژه های گهرزمین در بردسیر 
دغدغه اشتغال به حداقل خواهد رسید

فرمانــدار بردســیر گفــت : بــا احــداث 
ــیر  ــن در بردس ــاى گهرزمی ــروژه ه پ
دغدغــه اشــتغال بــه حداقــل خواهــد 

رســید.
بــه گــزارش ســپهر بردســیر ، حمــزه 
ــدار بردســیر در حاشــیه  ــى فرمان وفای
ــاى  ــى طرح ه ــات اجرای ــروع عملی ش
توســعه فوالدى گهرزمین در بردســیر 
اظهــار کــرد: همزمان با ســفر ریاســت 
محتــرم جمهــورى به اســتان عملیات 
احــداث پــروژه بــزرگ فــوالد گهرزمین 
در بردســیر رســما آغــاز خواهــد شــد.

ــرى و  ــه پیگی ــه اینک ــاره ب ــا اش وى ب
حمایــت از ســرمایه گذارى بخــش 
ــت  خصوصــى و ایجــاد اشــتغال اولوی
ــا  ــزود: ب ــت، اف ــدارى اس ــى فرمان اصل
احــداث ایــن پــروژه دغدغــه اشــتغال 
شهرســتان بــه حداقــل خواهد رســید.

وفایــى در ادامــه افــزود: تعامــل و 
همدلى نزدیک همــه ارکان حاکمیتى 
در شهرســتان بــا یکدیگــر و بــا بخش 

 فــالح گفــت: افزایــش بیــش از حــد 
بــودن  ســنگین  و  دولتــى  نیروهــاى 
ــکالت  ــر از مش ــى دیگ ــت یک ــه دول بدن
ــک  ــراى ی ــرا ب ــت زی ــدگان اس تولیدکنن
ــادى را  ــراد زی ــد اجــازه اف کار کوچــک بای
ــک  ــراى ی ــفانه ب ــم و متاس ــت کنی دریاف
ــار  ــزار هکت ــذارى 3 ه ــال واگ ــورد مث م
زمیــن بــه گوهــر زمیــن،  در یــک جلســه 
و  در مجمــوع موافقــت مــى کننــد ولــى 
وقتــى کــه  پخــش  مــى شــوند مخالفــت 
مــى کننــد کــه در نهایت هــم با واگــذارى 
ایــن مقــدار زمیــن کــه الزمــه اجــراى این 

ــد. ــت ش ــروژه هاســت مخالف پ
وى در پایــان بــه موفقیــت چشــمگیر گل 
ــاره  ــد اش ــتغال و تولی ــاد اش ــر در ایج گه
کــرد و افــزود: اجــراى پــروژه هــاى فوالدى 
گهــر زمیــن در بردســیر نیــز درمجمــوع 
بــراى ۵ هــزار نفــر بــه صــورت مســتقیم 
ــر  ــه صــورت غی ــر ب ــزار نف ــراى ۱3 ه و ب

مســتقیم ایجــاد اشــتغال خواهــد کــرد.

خصوصــى مى توانــد زمینه ســاز انجــام 
اقدامــات بــزرگ شــود.

َــر پروژه هــاى  وى خاطرنشــان کــرد: اَب
شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن 
ــدول  ــد مگام ــداث ۲ واح ــامل: اح ش
آهــن اســفنجى بــه ظرفیــت 4/3 
میلیــون تن در ســال، احــداث کارخانه 
ظرفیــت  بــه  ریخته گــرى  و  ذوب 
3 میلیــون تــن در ســال، احــداث 
ــورد گــرم )فــوالد آلیــاژى(  ــه ن کارخان
بــه ظرفیــت 3 میلیــون تــن در ســال 
ــیکل  ــروگاه س ــد نی ــداث ۲ واح و اح
ترکیبــى بــه ظرفیــت هــر کــدام ۵00 

ــت. ــگاوات اس م

فالح مدیرعامل رشکت سنگ آهن گهرزمین:


