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امــام حســین )علیــه الســام( : خداونــدا، تــو آگاهــی کــه آنچــه انجــام دادیــم ، نــه بــرای رقابــت در کســب جــاه و مقــام بــود و نــه بــرای چیزهــای پــوچ 
و بیهــوده دنیــا، بلکــه بــرای ایــن بــود کــه نشــانه هــای راه دینــت را ارائــه دهیــم و )مفاســد را( در شــهرهای تــو اصــاح کنیــم تــا بنــدگان مظلوم تــو در 
امنیــت و آســایش باشــند و بــه احــکام تــو عمــل کننــد.                                                                                                      »تحــف العقــول ، ص ۲۳۹«

سفرهای استانی دولت سیزدهم با سکانداری 
ایت اهلل رئیسی طی یکسال و 31 سفر استانی 
وسفر به نقاط و شهرهایی که مشکل داشتند 
و راه حلهایی برای رفع مشکالت ومعضالت 
درچهارچوب قانون اعالم و از مسئولین استانی 
ووزرای می خواست که در مهلت هایی که 
تعیین میکرد برخی مشکالت خاص استانها 
مثل راه اندازی کارخانه وکارگاه جهت اشتغال 
افتتاح طرحها  مرتفع شود و انحصارا برای 
برای افتتاح نمی رفت حضور در میان مردم 
از  دیگر  یکی  مردمی  اعتراضات  و شنیدن 
ویژگهای سفرهای استانی بود بویژه به نقاطی 
این  و  بودند  می رفت که دراوج مشکالت 
سفرها تفاوتهایی خاصی با عملکرد دولتهای 
گذشته داشت که موردانتقاد جریان رقیب قرار 

میگرفت و به این سفرها جمله میکردند 
نکات مهمی در این سفرها قابل تامل و واکاوی 
است که دراین وجیزه به انها اشاره میشود که 
هرکدام ازانها نیاز به شرح وتفصیل و تبیین 

خاصی دارند 
انجام 31 سفراستانی دریکسال  اینکه  اول 
درنوع خودبی سابقه است و از نظم وانضباط 
خاصی برخورداربودند و مهم اینکه دولت به 
وعده خود در انتخابات که رسیدگی به مناطق 
مختلف کشور بود صداقت نشان داد که در 
این راستا رئیس جمهور مطرح می کند که 
» 31 سفر استانی در دستور کار دولت بود. 

برخی مالمت کردند، 

 یک سال و31 
سفراستانی رئیس 

جمهور  

ادامه صفحه سوم

سرمقاله

 توسعه و پیشرفت کشور در گرو توسعه و 
پیشرفت آموزش و پرورش است

ورود دستگاه قضا به بحث احیاء 
کارخانه قند بردسیر 

ــیر در  ــدار بردس ــی فرمان ــزه وفای حم
حضــور  بــا  اداری  شــورای  جلســه 
اســتان  دادگســتری  کل  رئیــس 
ــران  ــای مدی ــری ه ــان،  از پیگی کرم
االســالم  حجــت  ویــژ ه  بــه  کل 
حمیــدی بــه خاطــر راه انــدازی پــروژه 
ــرد. ــی ک ــن قدردان ــر زمی ــای گه ه
همدلــی   و  اتحــاد  افــزود:  وی   
مســئوالن شهرســتان ســبب شــده 
ــر  ــای برت ــه ه ــزو رتب ــیر  ج ــا بردس ت
ســال  چنــد  در  اســتان  اشــتغال 
متوالــی باشــد و جــزو امــن تریــن 

اســت. اســتان  شــهرهای  
وفایــی تصریــح کــرد: بــا   وجــود 
ــه تبــع آن بحــث اشــتغال  صنایــع و ب
 ۲۰ بــا   بردســیرامروز  و معیشــت،  

ســال قبــل  قابــل مقایســه نیســت امــا 
بــا وجــود تعــدد و گســترش کارخانــه 
هــای فــوالد در شهرســتان، احیــاء 
ــی و  ــاظ تاریخ ــه لح ــد ب ــه قن کارخان
ــردم  ــای م ــه ه ــی از دغدغ ــه یک عالق
بردســیر اســت و آن را نمــاد شــهر 

ــد. ــی دانن ــیر م بردس
فرمانــدار بردســیر از مجموعــه قضایــی 
بــه خاطــر پیگیــری و رفــع مشــکالت 
و کشــاورزان  کارگــران  و مطالبــات 
ــی  ــد قدردان ــه قن ــا کارخان ــط ب مرتب
کــرد و گفــت: از دســتگاه قضایــی 
درخواســت مــی کنیــم تــا بــا ورود بــه 
بحــث احیــاء و  روشــن کــردن چــراغ 
کارخانــه قنــد،  چــراغ دل مــردم 

روشــن کنید. را  بردســیر 

صفحه 6

کلینیک حقوقی مرکز مشاوره امین دانشگاه آزاد 
اسالمی بردسیر افتتاح شد

ظرفیت های تولید و اشتغال گهرزمین، کمک 
شایانی به حل معضل بیکاری می کند 

حجت االسالم حمیدی رئیس کل دادگسرتی استان در بازدید از رشکت گهرزمین عنوان کرد:

بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بین 
الملــل شــرکت ســنگ آهــن گهرزمین 
اســتان  دادگســتری  کل  رییــس   ،
کرمــان بــه همــراه رییــس دادگســتری 
ــر  ــی دیگ ــیرجان و برخ ــتان س و دادس
از مســوولین قضایــی اســتان از قســمت 
هــای مختلف ســایت گهرزمیــن بازدید 
ــن  ــات ای ــا اقدام ــک ب ــرده و از نزدی ک

مجموعــه آشــنا شــدند.
پــس از ایــن بازدیــد جلســه ای بــا 
ــل،  ــدگان، مدیرعام ــور بازدیدکنن حض
عضــو هیــات مدیــره و معــاون توســعه 
مدیریــت و ســرمایه انســانی گهرزمین ، 
مدیــر مجتمــع و معــاون بهــره بــرداری 
، معــاون توســعه  ، مدیــران مجموعــه و 
اصحــاب رســانه ســیرجان برگــزار شــد.
در ابتــدای ایــن جلســه محمــد فــالح 
ــن خــوش  ــن ضم ــل گهرزمی مدیرعام
ــه حاضریــن عنــوان کــرد:  آمدگویــی ب
خــدا را شــاکریم کــه مســوولین قضایی 
اســتان خیلی بیشــتر از یکســری ادارات 
در کنــار مجموعــه گهرزمیــن بودنــد و 
حمایــت هــای خــود را از ایــن مجموعه 
ــث  ــم باع ــن مه ــه ای ــد ک ــغ نکردن دری
دلگرمــی کارگــران ایــن شــرکت اســت.
ــا توجــه  ــزودی ب ــزود: ب ــه اف وی در ادام
بــه تــوده عظیم معدنــی جنــوب، پرچم 
گهرزمیــن ســوم در جنــوب اســتان نیز 
برافراشــته مــی شــود و کمــک شــایانی 
بــه حــل معضــل بیــکاری خواهــد کرد. 
ــام  ــخنان مق ــه س ــاره ب ــا اش ــالح ب ف
ــعه  ــتای توس ــری در راس ــم رهب معظ
ــذاری در  ــرمایه گ ــوالد و س ــره ف زنجی
ــت:  ــا گف ــواحل و دری مناطــق دارای س
مــا باید توســعه را در زمــان زودتــری در 

مناطــق مختلــف آغــاز مــی کردیــم کــه امیــد اســت بــا برنامــه 
ریــزی هــای صــورت گرفتــه شــاهد توســعه هرچــه بیشــتر این 

مناطــق باشــیم. 
حجــت االســالم حمیــدی رییــس کل دادگســتری اســتان در 
ادامــه، ضمــن عــرض تســلیت ایــام عــزاداری شــهادت حضــرت 
اباعبــداهلل الحســین)علیه الســالم( عنــوان کــرد: حضــور در ایــن 
مجموعــه توفیقــی بــرای مــا بــود، درواقــع باعــث خرســندی و 
خوشــحالی اســت کــه راه انــدازی و مدیریــت چنیــن مجموعــه 
ــن  ــی بدســت مهندســین و متخصصی ــی و صنعت ــای معدن ه

بومــی صــورت گرفتــه اســت.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه شــکوفایی اســتعدادهای مختلــف بعد 
از انقــالب اســالمی خاطرنشــان کــرد: همــت ایرانــی، تهدیــد و 
تحریــم هــا را بــه فرصــت تبدیــل کــرده و بســوی خودکفایــی 
پیــش رفتــه اســت و ایــن شــکوفایی اســتعدادها دقیقــا همــان 
چیــزی اســت کــه رهبر معظــم انقــالب به آن دل بســته اســت.

حجــت االســالم حمیــدی ظرفیــت هــای شهرســتان و اســتان 
ــت:  ــت و گف ــت دانس ــز اهمی ــوب و حائ ــیار خ ــان را بس کرم
ظرفیــت هــای تولیــد و اشــتغال ســیرجان بــه بحــث تولیــد و 
اشــتغال کمــک شــایانی مــی کنــد. درواقــع مــا زنجیــره کامــل 

ــم. ــان داری ــوالد را در اســتان کرم ف
وی در پایــان افــزود: از اولویــت هــای دســتگاه قضــا، حمایــت از 

تولیــد اســت و مــا از تولیــد حمایــت مــی کنیــم.

رئیسی درسی و ششمین اجالس مدیران آموزش وپرورش :

نمی توان پیش بینی مطلقی از کرونا داشت/احتمال بروز 
موج  هشتم و باالتر وجود دارد

ــد1۹ در انســتیتو پاســتور،  ــس آزمایشــگاه مرجــع کشــوری کووی رئی
گفــت: احتمــال بــروز موج هــای هشــتم و یــا بیشــتر کرونــا همچنــان 
وجــود دارد، امــا همــه چیــز بــه ایــن وابســته اســت کــه چــه واریانتــی 
ــم،  ــوج هفت ــت م ــوان گف ــن نمی ت ــد؛ بنابرای ــود آی ــه وج ــروس ب از وی

ــران اســت.  ــا در ای آخریــن مــوج کرون
دکتــر مصطفــی صالحــی وزیــری در گفت وگــو بــا ایســنا، دربــاره رونــد 
فعلــی شــیوع کرونــا در کشــور، گفــت: زیرســویه جدیــد امیکــرون کــه 
بــا نــام BA۲.۷۵ شــناخته می شــود هنــوز در ایــران شناســایی نشــده 
ــد1۹ در  ــود از کووی ــت موج ــترین واریان ــر بیش ــال حاض ــت . درح اس
کشــور ) بیــش از ۹۰ درصــد( ســویه BA۵ اســت کــه در ســایر نقــاط 

دنیــا هــم ســویه BA۵ فراگیــر و غالــب اســت. 
او دربــاره رونــد بررســی نمونه هــای آزمایشــگاهی کرونــا از نظــر 
ــل  ــه هزینــه قاب ــا توجــه ب ــر ســویه، توضیــح داد: ب ــوع زی شناســایی ن
توجــه تســت های تعییــن توالــی بــه روش NGS و به دلیــل محدودیت 
ــع  ــگاه مرج ــه آزمایش ــه ب ــت  ک ــای مثب ــدی از نمونه ه ــه، درص بودج
ــم.  ــرار می دهی ــی ق ــکانس ژن ــورد س ــود را م ــال می ش ــوری ارس کش

وی دربــاره رونــد طــی شــدن مــوج هفتــم کرونــا در کشــور، تصریــح کــرد: اگر 
بخواهیــم ایــران را با ســایر کشــورهایی کــه  ابتــدا در آن ها امیکرون شناســایی 
شــد، ماننــد آفریقــای جنوبی مقایســه کنیــم، قاعدتا مــوج چندان گســترده ای 
از اُمیکــرون تجربــه نخواهیــم کــرد، امــا در کل نمی تــوان پیش بینــی مطلقــی 
دربــاره کرونــا داشــت؛ زیــرا ویــروس بــه مــا نشــان داده اســت کــه هــر لحظــه 

می توانــد اتفــاق غیــر منتظــره ای رخ دهــد.
ــا  ــتم و ی ــای هش ــروز موج ه ــال ب ــرد: احتم ــد ک ــناس تاکی ــن ویروس ش ای
بیشــتر کرونــا وجــود دارد، امــا همــه چیــز بــه ایــن وابســته اســت کــه چــه 
واریانتــی از ویــروس بــه وجــود آیــد کــه ایــن امــر هــم متاثــر از فاکتورهــای 
دیگــر اســت؛ بنابرایــن نمی تــوان گفــت مــوج هفتــم، آخریــن مــوج کرونــا در 

ایــران باشــد. 
او دربــاره بــاز طراحــی واکســن های کرونــا در برابــر ســویه های جدیــد 
ــن  ــد واکس ــرا باش ــر ق ــا اگ ــرد: قاعدت ــان ک ــرون، بی ــه اُمیک ــروس از جمل وی
مناســبی بــرای جلوگیــری از انتشــار ویــروس وجــود داشــته باشــد، نیازمنــد 
ــرای  ــم ب ــوز ه ــود هن ــن های موج ــی واکس ــتیم ول ــن ها هس ــری واکس بازنگ

ــر هســتند. ــر موث ــوارد مــرگ و می کاهــش م

صفحه 8

درخواست فرماندار بردسیر از رئیس کل دادگسرتی استان؛



دوشنبه -31 مرداد ماه 1401سال چهاردهم - شماره ی 2538

کسب رتبه اول مسابقات ووشو  با چهار مدال طال و 
یک برنز در مسابقات استانی  توسط دانش آموزان 

بردسیری
پرتونیامدیر آموزش و پرورش شهرستان بردسیر 
از کسب چهار مدال طال و یک برنز در مسابقات 
استانی ووشو توسط دانش آموزان بردسیری خبر 

داد.
پرورش  و  آموزش  عمومی  روابط  گزارش  به 
شهرستان بردسیر، رضا پرتونیا مدیر آموزش و 
پرورش شهرستان بردسیر با اعالم این خبر گفت: 
دانش آموزان رقیه عظیمی، زهرا هجینی نژاد، الناز 
آشتاب و پریا کوهستانی مدال طال و دانش آموز 
فاطمه زهرا خراسانی مدال برنز مسابقات استانی 
ووشو سبک ساندا در رده سنی نوجوانان )مقطع 

متوسطه اول( را از آن خود کردند .
وی اظهار داشت: ورزش نقش مهمی در تحصیل 
علم و پیشرفت دانش آموزان دارد، هرگاه جسم سالم 
باشد روح و روان فرد نیز از سالمت الزم برخوردار 

می شود و مسیر پیشرفت را هموار می کند.
رضا پرتونیا، این موفقیت ارزشمند را به فرهنگیان 
ابراز  و دانش آموزان شهرستان تبریک گفت و 
امیدواری کرد که همچنان شاهد رشد، شکوفایی 
و پیشرفت دانش آموزان شهرستان بردسیر در دیگر 

رشته های ورزشی نیز باشیم.
شایان ذکر است، دانش آموزان ووشوکار شهرستان 
بردسیر با کسب مدال های استانی باید خود را 
برای مسابقات کشوری که در تاریخ 31 مرداد ماه 
سال جاری در استان البرز برگزار می شوند، آماده 
مسابقات کنند تا نماینده هایی شایسته برای استان 

کرمان باشند.

اخبار 

در خطبه  کرمانی  اکبر  علی  االسالم  حجت 
تسلیت  ضمن  هفته   این  جمعه  نماز  های 
صحیفه  السالم،  علیه  سجاد  امام  شهادت 
علیه  سجاد  امام  زحمات  برکت  را  سجادیه 
توصیه  جوانان  به  گفت:  و  دانست  السالم 
می کنم این کتاب را که دوره کامل اخالق 
و  کنند  مطالعه  است  دعا  قالب  در  اسالمی 
ارتقای  جهت  در  خود  زندگی  در  کاربرد  با 
گام  و جامعه  خانواده  در  اسالمی  اخالق 

بردارند.
خطیب جمعه بردسیر با توجه به تاریخ ۲8 
و  امریکایی  ننگین  کودتای  سالروز  و  مرداد 
کشور  مدیریت  عرصه  به  طاغوت  بازگشت 
گفت: طی این ۶۹ سال هر جا مسئولین ما  
به آمریکا اعتماد کردند ضربه ی این اعتماد 
را خورده اند زیرا  رژیم آمریکا اشتهای سیری 
ناپذیر نسبت به کشور ما دارد  و هنوز هم 
دست از سر ما برنداشته است.لذا اعتماد به 
امریکا وغربیها اشتباه بزرگی است که نمونه 
انها در یکصدسال گذشته بخوبی  به  اعتماد 
مشهود است و امریکاییها بعد ازگذشت قریب 
 133۲ مرداد  در۲8  کودتای  به  سال  پنجاه 

اعتراف و اقرار کردند 
هسته  مذاکرات  از  کرمانی  االسالم  حجت 
کرد  تعبیر  ظالمانه  های  تحریم  رفع  به  ای 
و افزود: غربیها و  آمریکا بیشتر از ما به این 
توافق احتیاج دارند و با وجود نزدیک شدن 
تمکین  انتظار  مذاکره  های  طرف  توافق  به 
قطعا  که  دارند  را  ما  از  اراده  و سلب  کردن 
مقاومت  نتایج خوبی را برای ما همراه خواهد 
داشت و  جوسازی های دشمن  در فضای 
و  آب  وابستگی  القاء  برای  ترفندی  مجازی، 

نان مردم به مذاکرات است.
بودن هفته  بردسیر در پیش  خطیب جمعه 
دولت را گرامیداشت و تصریح کرد: در یک 
چشم بر  هم زدن یک سال از شروع  دولت 
راستای  در  دولت  این  و  گذشت  سیزدهم 
تحقق  شعار خود که دولت مردمی و ایران 
سال  یک  در  خوبی  عملکرد  است  قوی 
دستاورهای  است.دولتمردان  داشته  گذشته 
تبیین  و  بازگو  مردم  برای  را  دولت  یکساله 

کنند
حجت االسالم کرمانی به شکار ۲۰ ثانیه ای 
افزود:  و  کرد  اشاره  ملعون  رشدی  سلمان 
اگر  که  داشت  مهم  پیام  چند  اتفاق  این 
توسط  این کار  کنیم  نگاه  آن  به  خوشبینانه 
یک جوان لبنانی متولد و ساکن امریکا  بعد 
امام  توسط  فتوا  این  صدور  از  دهه  سه  از 
راحل انجام شده است که ده سال بعد از این 
فرمان به دنیا آمده و حتی امام را ندیده است 

که جای تامل دارد.
غربیهاست  خود  کار  این  بدبینانه   نگاه  در 
سنگین  های  هزینه  از  اند  شده  خسته  که 
این  هم  باز  که  رشدی  سلمان  از  محافظت 
برای  امریکا  که  دارد  دنیا  برای  را  پیام 
دوستان خود هم قابل اعتماد نیست و نکته 
دیگر اینکه آنها قادر به تامین امنیت خود در 
پیامی  این  بنابراین  نیستند  کشور خودشان 
است برای همه قاتالن و عامالن ترور شهید 

سلیمانی که بدانند در امان نیستند.
 امام جمعه بردسیر در پایان به روز جهانی 
مسجداالقصی  تخریب  سالروز  و  مسجد 
گفت:  و  کرد  اشاره  ها  صهیونیست  توسط 
مساجد از ابتدای ایجاد اولین مسجد توسط 
پایگاه  معنوی،  پایگاه  بر  عالوه  اکرم  پیامبر 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای مردم بوده 
است و تاکید امامین انقالب بر احیاء مساجد 
در همین راستا است که مردم باید در جهت 
ارتقاء مساجد محله به مساجد طراز اسالمی 

همت کنند.

عامالن ترور شهید 
سلیمانی  بدانندکه 

 در امان نیستند

امام جمعه ی بردسیر : 

خطبه های نماز جمعه قدرداني فرماندار بردسیر از عملکرد پلیس در حوزه تامین نظم و امنیت 

کسب رتبه اول مسابقات 
ووشو  با چهار مدال طال و یک 

برنز در مسابقات استانی 

برداشت آنیون ست 
)بذرپیازخوراکی (از 

مزارع شهرستان بردسیر 
حیدرآبــادی مدیرجهادکشــاورزی بردســیر اعالم 
ــادی  ــی زی ــل بهاراراض ــاله درفص ــرد : هرس ک
جهــت کاشــت آنیــون ســت پیــاز درایــن 
شهرســتان آمــاده ســازی ودر هرهکتــار حــدودا 
13۰ کیلــو بذرپیــاز کاشــته مــی شــود وآبیــاری 
آنهــا عمدتا توســط سیســتم تحــت فشــار و نوار 

تیــپ صــورت میگیــرد .
ایشــان بیــان داشــت ایــن بذرهــا دراوایــل ســال 
کاشــت مــی گردنــد ودرمــدت یک هفتــه جوانه 
زده ورشــد مــی کننــد و طــی ســه مــاه یعنــی 
در تیرمــاه آمــاده برداشــت مــی شــوند .ســپس 
تــا مهرمــاه جهــت کاشــت دراراضــی اصلــی در 
محلــی خنــک دوره خــواب خــود را طی میکنند 

.
حیدرآبــادی گفــت درســال زراعی جــاری میزان 
۶۰ هکتــاراز اراضــی تحــت کشــت آنیــون ســت 
پیــاز خوراکــی قرارگرفتــه کــه باالتریــن ســطح 
ــتان  ــمال اس ــول درش ــن محص ــت ای زیرکش
کرمــان رابــه خــود اختصــاص داده واز هرهکتــار 
میــزان ۶۵ تــن آنیــون ســت برداشــت گردیــده 

اســت .
ــزان ســت  ــن می ــه منظــور استمرارکشــت ای ب
ــدی در شهرســتان جهــت کاشــت ۲۵۰۰  تولی
هکتــار از اراضــی شهرســتانهای جیرفت ،کهنوج 
و بندرعبــاس در مهرمــاه و نهایتا آبان ماه ارســال 
ودردیمــاه آمــاده برداشــت مــی باشــند وجهــت 
ــه  ــی وحتــی صــادرات ب ــازار داخل مصــرف در ب

کشــورهای همســایه عرضــه مــی گــردد.

حیدرآبــادی مدیــر جهادکشــاورزی شهرســتان بردســیر اعالم کــرد :درســال زراعی 
جــاری میــزان ۲۵۰۰ هکتــاراز مزارع شهرســتان بردســیر به کاشــت ذرت علوفه ای 
اختصــاص داده شــده اســت کــه ۲۰ درصــداز ایــن ســطح زیرکشــت در مزارعــی 
اســت کــه عملیــات خــاک ورزی باکاشــت گیــاه منــداب کــه به کود ســبز شــهرت 

دارد درانهــا انجــام گردیــده اســت .
وی اظهارداشــت باتوجــه به اســتفاده از کود ســبز دراین مزارع خوشــبختانه شــاهد 
افزایــش تناژمحصــول برداشــتی بــوده ایــم . پیــش بینی می شــود کــه از هرهکتار 
حــدودا ۴۵ تــن محصــول برداشــت گــردد وایــن تنــاژ درمزارعــی کــه از کــود ســبز 
اســتفاده گردیــده اســت بالــغ بــر ۷۰ تــن علوفــه بــراورد مــی گرددوایــن امر ســبب 
تشــویق کشــاورزان منطقــه درخصــوص اســتفاده از کــود ســبز گردیده اســت ،الزم 
بذکراســت کــه ابیــاری ایــن مــزارع بااســتفاده از نــوار تیــپ صــورت میگیرد کــه در 

مصــرف بهینــه آب نقش بســزایی دارد .

توقیف روزانه و ساعتی خودروهای 
متخلف در دستورکار جدی پلیس 
بــر ایــن اســاس و برابــر تدبیــر و دســتور رئیــس پلیــس راهــور فراجاتوقیــف روزانه و 
ســاعتی وســایل نقلیــه راننــدگان پرخطــر در دســتورکار قــرار گرفتــه اســت رئیس 
پلیــس راهــور شهرســتان بردســیر گفــت: توقیــف روزانــه و ســاعتی خودروهــای 

متخلــف در دســتورکار جــدی پلیــس راهــور قــرار گرفتــه اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس بــا اشــاره بــه علــل وقــوع تصادفــات 
افــزود: بــر ایــن اســاس بیشــترین عامــل و علــت تامــه وقــوع تصادفــات منجــر بــه 

جــرح و فــوت، تخلفــات حادثــه ســاز بــوده اســت.
وی افــزود: بــر ایــن اســاس و برابــر تدبیر و دســتور رییس پلیــس راهــور فراجاتوقیف 

روزانــه و ســاعتی وســایل نقلیــه رانندگان پرخطــر در دســتورکار قرار گرفته اســت.
ســروان محیــا پــور  گفــت: خــودرو رانندگانــی که نســبت بــه انجام تخلفاتی شــامل 
حــرکات نمایشــی ماننــد دور زدن درجــا ، تجــاوز از ســرعت مجــاز )بیــش از ۵۰ 
کیلومتــر در ســاعت(، ســبقت غیــر مجــاز در راههــای دو طرفــه، دوتخلــف حادثــه 
ســازبه طورهمزمــان اقــدام کننــد وســیله نقلیــه آنهــا درمعابرشــلوغ وپرترددبانصب 

بنرتوقیــف می شــود.

پرتونیا مدیر آموزش و پرورش بردسیر  :

افزایش سطح برداشت ذرت علوفه ای در 
مزارع خاک ورزی شده شهرستان بردسیر 

فرمانداربردســیر از عملکــرد پلیــس ایــن شهرســتان در حــوزه تامیــن نظــم 
و امنیــت ایــام  محــرم تشــکر کــرد و گفــت: اقتــدار پلیــس مایــه آســایش و 

آرامــش مــردم اســت 
بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــري پلیــس، مهنــدس حمــزه وفایــی ضمــن 
ــده و کارکنــان انتظامــي شهرســتان بردســیر در  ــي از زحمــات فرمان قدردان
ــام محــرم خصوصــا دهــه اول  برقــراری نظــم و امنیــت مراســم عــزاداري ای
و همچنیــن کاهــش جرایــم و ایجــاد امنیــت مطلــوب، بیــان داشــت: امــروز 

مــردم قــدردان زحمــات بــي منــت پلیــس خدمتگــزار هســتند.
وی افــزود: اقتــدار پلیــس مایــه آســایش و آرامــش مــردم اســت و در 
ــس  ــور پلی ــرم، حض ــه اول مح ــوص ده ــه خص ــف ب ــای مختل ــت ه ماموری

ــود . ــر ب ــی و موث ــوری کیف حض
ــم و  ــراري نظ ــت: برق ــار داش ــز اظه ــتان نی ــن شهرس ــورای تامی ــس ش ریی
ــرای شــهروندان کاري بســیار بــزرگ اســت کــه نیــروي انتظامــي  امنیــت ب

ــوده اســت. ــق ب ــت موف ــن ماموری شهرســتان در ای
مهنــدس وفایــی در ادامــه اعــالم داشــت: پلیــس در تامیــن نظــم و امنیــت 
جامعــه جانانــه تــالش مــی کنــد؛ لــذا دســتگاه هــای دیگــر نیــز بایــد ســهم 

و نقــش خــود را در ایــن راســتا بدرســتی انجــام دهنــد.
ــي را  ــروي انتظام ــت در نی ــان خدم ــیر در پای ــتان بردس ــدار شهرس فرمان

عبــادت برشــمرد و گفــت: نیــروي انتظامــي مجموعــه اي منســجم، اثربخــش 
و پویــا اســت کــه از کارکنانــي صدیــق، ســخت کــوش، پرتــالش و فرزنــدان 
ــود  ــیته خ ــات شاس ــا اقدام ــه ب ــت ک ــده اس ــکیل ش ــالب تش ــته انق شایس

ــد. ــب کرده ان ــي را جل ــاد عموم اعتم

ایجاد شهرک های مسکونی جدید 
منوط به تامین آب 

فداکار استاندارکرمان:

ــکونی  ــهرک های مس ــاد ش ایج
سمنگان درشهرســتان سیرجان 
و گلســار در شهرســتان بردسیر  

منــوط بــه تامین آب اســت
ــن  ــوص تامی ــتاندارکرمان در خص اس
زمیــن در طــرح نهضــت ملی مســکن 
گفــت: ایجــاد شــهرک های مســکونی 
جدیــد منوط به تامیــن آب بــوده و در 
غیــر ایــن صــورت امکان پذیر نیســت. 
بــه گــزارش  اداره ارتباطــات و اطــالع 
راه و شهرســازی  اداره کل  رســانی 
اســتان کرمان، مهنــدس حاجــی زاده 
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان در 
ــاه در  ــرداد م ــه  دوم م ــیه جلس حاش
جلســه شورای مســکن اســتان عنوان 
کــرد: نهضــت ملی مســکن در اســتان 
کرمــان بــه لحــاظ تعییــن و تکلیــف 
متقاضیــان، درصــد تامیــن زمیــن بــه 
ــد  ــرایط و درص ــدان ش ــبت واج نس
ــه از  ــه نســبت برنام ــن ب ــن زمی تامی

میانگیــن کشــوری باالتــر اســت.  
وی تاکیــد کــرد: تامیــن زمیــن بــرای 

ــت اســت و  ــتور دول ــی مســکن دس ــرح مل ط
حتمــا بایــد نهایــت همــکاری در ایــن زمینــه 

ــرد.  صــورت گی
 مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان  کرمــان در 
خصــوص ایجــاد شــهر ها و شــهرک های جدیــد 
تصریــح کرد: حســب دســتور اســتاندار و مصوبه 
ــدام تنهــا در  ــن اق شــورای مســکن اســتان  ای
صــورت تامیــن آب توســط مدیــران آب منطقه 
ای و آبفــای اســتان و مدیــران محلــی  و نماینده 
مــردم در مجلــس شــورای اســالمي و شــرکت 
هــای گل و گهــر و گهــر زمیــن  در  شهرســتان 
ســیرجان وآب منطقــه ای و  آبفــای  اســتان در 

اســتان کرمــان در  بردســیر ممکــن اســت.

میزان افزایش »حقوق« بازنشستگان اعالم شد؛
 ۳۸درصد +۵۱۵ هزار تومان

سرپرســت وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی از افزایــش حقوق بازنشســتگان 
ســایر ســطوح، مطابــق مصوبــه شــورای  عالــی کار یعنــی 38 درصــد بــه اضافــه 
ــوق  ــش حق ــت: افزای ــر داد و گف ــان خب ــزار و 1۶۶ توم ــِت ۵1۵ ه ــغ ثاب مبل
ــش  ــده و افزای ــال ش ــهریورماه اعم ــتگان از ش ــده بازنشس ــکام اصالح ش و اح
مطابــق بــا ســقف مصوبــه شــورای عالــی کار و هیــات مدیــره ســازمان تأمیــن 

اجتماعــی بــه بازنشســتگان پرداخــت خواهــد شــد.
بــه گــزارش ایســنا، محمدهــادی زاهدی وفــا در نشســت کانــون عالــی 
بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی در بندرانزلــی جزئیــات تصمیــم دولــت بــرای 
بازنگــری در میــزان افزایــش حقــوق بازنشســتگان ســازمان تأمیــن اجتماعــی 

ــرد. ــالم ک ــال 1۴۰1 را اع در س
زاهدی وفــا بــا اعــالم ایــن مطلــب کــه احــکام اصالح شــده از شــهریور 
اعمال شــده و افزایــش مطابــق بــا مصوبــه شــورای عالــی کار و هیــات مدیــره 
ــه بازنشســتگان پرداخــت خواهــد شــد، گفــت:  ســازمان تأمیــن اجتماعــی ب
ــازمان  ــه س ــاره در مجموع ــم دوب ــت تصمی ــه می خواس ــن زمین ــت در ای دول
ــه وزرای عضــو  ــه همیــن جهــت کار را ب ــه شــود و ب تأمیــن اجتماعــی گرفت

ــن اجتماعــی ســپرد. ــای ســازمان تأمی ــات امن هی
وی تصریــح کــرد: دولــت بــرای ســایر اقشــار و بهبــود وضعیــت معیشــت ایــن 

افــراد نیــز برنامــه دارد.
سرپرســت وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا اشــاره بــه وجــود محدودیت 
بودجــه ای دولــت در ســال جــاری گفــت: بنابرایــن بــرای هــر تصمیمــی کــه 
وزرای عضــو هیــات امنــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد اتخــاذ می کردنــد 
نیــاز بــه کار کارشناســی دقیــق بــود تــا در نهایــت توانســتیم ســقف آنچــه در 
ــه  ــون تأمیــن اجتماعــی آمــده اعمــال کنیــم کــه همــان مصوب مــاده ۹۶ قان

شــورای عالــی کار و هیــات مدیــره تأمیــن اجتماعــی بــوده اســت.
زاهــدی وفــا اعــالم کــرد: احــکام اصالح شــده بــر ایــن مبنــا از شــهریورماه در 
ــده شــخصی بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی اصــالح و حقــوق براســاس  پرون

آن از همــان مــاه، جــاری خواهــد شــد. 
سرپرســت وزارت کار بــا اشــاره بــه دیگــر برنامــه ایــن وزارت خانــه در خصــوص 
بازنشســتگان گفــت: عــالوه بــر ایــن از بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی کمــک 
می خواهیــم تــا در هــر اســتانی یــک شــرکت ســرمایه گذاری بــرای پیشــرفت 
کشــور تأســیس کننــد و اولویــت پذیره نویســی در آن شــرکت ســرمایه گذاری، 
ــاه  ــک رف ــا بان بازنشســتگان و ســپس کارگــران هســتند؛ پیش بینــی شــده ت
آورده اولیــه بــرای هســته های ایــن شــرکت را فراهــم کنــد و بازنشســتگان و 
ــه صــورت یــک جــا و قســطی ســهام  کارگــران و کارمنــدان مــا می تواننــد ب

آن را تهیــه کننــد.

مجوز استخدام حدود ۴۰ هزار نفر در وزارت بهداشت اخذ شد/
 پیگیری استخدام نیروهای شاغل در ایام کرونا

معــاون توســعه مدیریــت و منابــع وزارت بهداشــت بــا بیــان اینکه مجوز اســتخدام 
حــدود ۴۰ هــزار نفــری بــا ســازمان اســتخدامی کشــور در حــال پیگیــری اســت، 
گفــت: نیروهایــی کــه در ایام شــیوع کرونا بــه وزارت بهداشــت کمــک کردند حتما 

شــامل ایــن طــرح خواهند شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از خــرم آبــاد، بهروز رحیمــی در جمــع  خبرنگاران 
لرســتان بــا بیــان اینکه مهمتریــن رکن و ســرمایه اصلــی وزارت بهداشــت وضعیت 
نیروهــای انســانی ارزشــمند آن اســت، اظهــار داشــت: یکــی از موضوعــات بســیار با 
اهمیــت بــرای وزارت بهداشــت کــه در حــال پیگیری اســت بحــث تبدیل وضعیت 
و ایجــاد امنیــت شــغلی نیروهــای انســانی آن اســت کــه تحــت عنــوان نیروهــای 

شــرکتی و قــراردادی و نیروهــای طرحــی در حــال خدمت هســتند. 
وی افــزود: در ایــن زمینــه یــک مســیر از طریــق مجلــس تحــت عنوان ســاماندهی 
ــژه  ــه وی ــا بتوانیــم ایــن نیروهــا را ب نیروهــای دولــت در حــال پیگیــری اســت ت

نیروهــای طرحــی را تبدیــل وضعیــت کنیــم.
رحیمــی بیــان کــرد: نیروهایــی کــه در ایام شــیوع کرونا بــه وزارت بهداشــت کمک 
کردنــد و در صــف بــه مــردم خدمــت دادنــد حتمــا شــامل این طــرح خواهند شــد. 
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از موضوعــات بســیار خــوب، موضــوع مجــوز اســتخدامی 
در وزارت بهداشــت اســت، ادامــه داد: بــا ســازمان اســتخدامی کشــور ایــن موضــوع 
در حــال پیگیــری اســت و احتمــاال بــا یــک عــدد 3۰ تــا ۴۰ هــزار نفــری آزمــون 
اســتخدامی را برگــزار خواهیــم کــرد و یــک ســهمیه و امتیــاز قابــل توجهــی بــرای 
پرســتاران و گروه هــای شــاغل در دوران کرونــا قــرار خواهیــم داد کــه بتوانیــم ایــن 

نیروهــا را دوبــاره در مجموعــه وزارت بهداشــت در کنتــرل خــود داشــته باشــیم. 

احتکار ۲۰ میلیارد ریالی لوازم یدکی خودرو در بردسیر
بــه گــزارش راه آرمــان؛ منصــور رمضــان نــژاد گفــت: در پــی کســب خبــری مبنــی 
بــر اینکــه عناصــر ســودجو اقــدام بــه احتــکار انــواع لــوازم یدکــي خــودرو در انبــار 
یکــی از منــازل قدیمــی کردنــد، موضــوع در دســتور کار مامــوران پلیــس آگاهی این 
فرماندهــی قــرار گرفــت.در اجــرای ایــن ماموریت، مامــوران با بهــره گیــری از تجارب 
تخصصــی خــود بــا انجــام اقدامات پلیســی ، متصــدی ایــن فروشــگاه را که اقــدام به 
دپــو عظیــم انــواع لــوازم خودرویــی در یکــی از  انبارهــای غیرمجــاز خــود کــرده بود، 

شناســایی کردند .
 ارزش کاالهــای کشــف شــده را برابــر نظــر کارشناســان، بالــغ بــر۲۰ میلیــارد ریــال  
اســت مدیــر فروشــگاه مذکــور ضمن شناســایی و پلمــب مکان هــای مورد بررســی، 

پــس از تشــکیل پرونــده بــه مرجــع قضائی معرفی شــد
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سوره یونس، آیه ۲۰
» ویقولون لو ال انزل علیه آیة من 

ربه. قل انما الغیب لله. فانتظروا انی 
معکم من المنتظرین«

پروردگارش  از  ای  معجزه  چرا  گویند  ومی 
ومعجزات  غیب  بگو  شود.  نمی  نازل  او  بر 
برای خدا وبه فرمان او است. شما در انتظار 
باشید من هم با شما در انتظارم. در این آیه 
بار دیگر قرآن به بهانه جوییهای مشرکان به 
هنگام سرباز زدن از ایمان واسالم می پردازد 
ومی گوید: مشرکان چنین می گویند که چرا 
نازل  پیامبر  بر  ناحیه خداوند  از  ای  معجزه 
نشده است. البته با توجه به قرائنی. منظور 
آنها هرگونه معجزه ای نبوده است. زیرا مسلما 
پیامبر اکرم عالوه بر قرآن معجزات دیگری 
از  وبعضی  اسالم  وتواریخ  است  داشته  نیز 
بلکه  این حقیقت است.  بر  آیات قرآن گواه 
منظور آنها این بوده که هر وقت معجزه ای 
به میل خود پیشنهاد کنند فورا رسول اهلل 
)صلی اهلل علیه وآله وسلّم( آن را انجام دهد. 
آنها چنین می پنداشتند که اعجاز امریست 
در اختیار رسول وهر وقت وهرگونه اراده کند 
این موظف  بر  انجام دهد. وعالوه  تواند  می 
است از این نیروی خود در برابر هر مدعی 
لجوج وبهانه جو استفاده کند ومطابق میل 
او عمل نماید. لذا. بالفاصله به پیامبر چنین 
دستور داده می شود که به آنها بگو معجزه 
مخصوص خدا ومربوط به جهان غیب وماوراء 
طبیعت است. بنابراین چیزی نیست که در 
اختیار من باشد وبر طبق هوسهای شما هر 
روز معجزه ی تازه ای انجام دهم. وبعدا هم 
آوردن خودداری  ایمان  از  ای  وبهانه  با عذر 
کنید. ودر پایان آیه با بیانی تهدید آمیز به آنها 
می گوید: اکنون که شما دست از لجاجت بر 
نمی دارید در انتظار باشید. من هم با شما در 
انتظارم. شما در انتظار مجازات الهی باشید. 
ومن هم در انتظار پیروزی خود. ویا اینکه شما 
در انتظار چنین معجزاتی باشید ومن هم در 
انتظار مجازات شما افراد لجوج. واژه ها کلمه 
)آیه( در این آیه شریفه: مطلق است وهر گونه 
معجزه ای را شامل می شود اگرچه قرائنی 
آنها طالب  موجود است که نشان می دهد 
معجزه برای شناخت پیامبر نبودند. بلکه آنها 
هر  یعنی  بودند.  اقتراحی  معجزات  خواهان 
روز معجزه ای به نظرشان می رسید آن را 
به رسول پیشنهاد می کردند وانتظار داشتند 
او هم تسلیم پیشنهاد آنان باشد. گویی پیامبر 
انسان بیکاری است که کلید همه معجزات 
را در دست گرفته ومنتظر است کسی از راه 
برسد وپیشنهادی به او بکند. کلمه ی غیب. 
در جمله )انما الغیب هلل( ممکن است اشاره به 
این باشد که معجزه امریست مربوط به عالم 
غیب ودر اختیار من نیست ومخصوص خدا 
است. ویا اشاره به این مطلب است که مصالح 
ایجاب  حکمت  موردی  چه  در  واینکه  امور 
نزول معجزه را می کند جزء اسرار غیب است 
ومخصوص خداست. او هر مورد را که صالح 
بداند وطالب معجزه را جویای حقیقت ببیند. 
معجزه را نازل می کند. چرا که غیب واسرار 
نهان مخصوص ذات پاک اوست. ولی تفسیر 
اول نزدیک تر به نظر می رسد. عن یحیی بن 
القاسم قال: سألت الصادق )علیه السالم( عن 
(. )الم. ذلک الکتاب الریب  قول اهلل )عزَّ وجلَّ
فیه هدی للمتقین. الذین یومنون بالغیب(. 
السالم(.  )علیه  علی  شیعة  المتقون  فقال: 

والغیب هو الحجة القائم الغائب.
(. ویقولون لو  وشاهد ذلک: قول اهلل )عزَّ وجلَّ
ال انزل علیه آیة من ربه. قل انما الغیب هلل. 
فانتظروا انی معکم من المنتظرین. یحیی بن 
قاسم می گوید: از امام صادق )علیه السالم( 
(. )»الم«  درباره ی فرموده ی خدای )عزَّ وجلَّ
این کتاب هیچ تردیدی در آن نیست هدایتگر 
متقیان است. کسانیکه به غیب ایمان آورند( 
پرسیدم. امام )علیه السالم( فرمود: متقین در 
این آیه شیعیان علی )علیه السالم( هستند. 
وغیب همان حجت قائم غائب )علیه السالم( 
می باشد وشاهد بر این مدعا فرموده ی خداوند 
وکافران  فرماید:  می  که  آیه  این  در  است 
گویند: چرا آیت ونشانه ای از پروردگارش بر او 
نازل نمی شود. پس بگو همانا غیب مخصوص 
خداوند است. پس منتظر باشید که من نیز از 

منتظران هستم.

او خواهد آمد

ادامه آیه 17 سوره نساء :
نام   دو  پروردگار  اسامی  میان  از  چرا   -6

»علیم« و  »حکیم« اشاره شده است؟
به کلمات  »علیم« و  »حکیم« اشاره شده است تا 
بفهماند اگر خدای تعالی باب توبه را فتح کرد، برای 
این بود که او به حال بندگانش، عالم است و می داند 
بندگان چقدر ضعیف و نادانند و حکمتش هم این را 
اقتضا می کرد، چون متقن بودن نظام و اصالح امور 
بشر احتیاج به فتح باب توبه دارد و نیز از آنجایی که 
حکیم است فریب توبه های قالبی را نمی خورد و 
ظواهر احوال بندگان را معیار قرار نمی دهد، بلکه 
دل های آنان را می آزماید، پس بر بندگان او الزم 
است از علم و حکمت او غافل نمانند و اگر توبه می 
کنند، توبه حقیقی باشد، تا خدا هم حقیقتا جوابشان 

را بدهد و دعاهایشان را مستجاب کند.
آیه 18 سوره نساء :

و توبه کسانی که گناه می کنند تا وقتی که مرگ 
یکی از ایشان فرا رسد، می گوید اکنون توبه کردم 
پذیرفته نیست و )نیز توبه( کسانی که در حال کفر 
می میرند پذیرفته نخواهد بود آنانند که برایشان 

عذابی دردناک آماده کرده ایم.
1-  توبه چه کسانی پذیرفته نمی شود؟

در این آیه اشاره به کسانی که توبه آنها پذیرفته نمی 
شود نموده، می فرماید : »کسانی که در آستانه مرگ 
قرار می گیرند و می گویند اکنون از گناه خود توبه 

کردیم، توبه آنان پذیرفته نخواهد شد.«
از جمله کسانی که توبه آنها پذیرفته نمی شود، آنها 
هستند که در حال کفر از جهان می روند. در آیه 
فوق درباره آنها چنین می فرماید : »آنها که در حال 
کفر می میرند توبه برای آنان نیست.« این حقیقت 
در آیات متعدد دیگری از قرآن مجید نیز بازگو شده 

است.
2-  چرا توبه در حال احتضار و مرگ پذیرفته 

نمی شود؟
دلیل اینکه توبه در حال احتضار و مرگ پذیرفته 
نمی شود، روشن است زیرا در حال احتضار و در 
آستانه مرگ، پرده ها از برابر چشم انسان کنار می 
رود و دید دیگری برای او پیدا می شود و قسمتی از 
حقایق مربوط به جهان دیگر و نتیجه اعمالی را که 
در این زندگی انجام داده با چشم خود می بیند و 
مسائل جنبه حسی پیدا می کند. واضح است که در 
این صورت هر گناه کاری از اعمال بد خود پشیمان 
می گردد و همانند کسي که شعله آتشی را نزدیک 

خود ببیند، از آن فرار می کنند.
مسلم است که اساس تکلیف و آزمایش پروردگار بر 
این گونه مشاهده ها نیست، بلکه بر ایمان به غیب و 

مشاهده با چشم عقل و خرد است.
به همین دلیل در قرآن مجید می خوانیم : »هنگامی 
که نخستین نشانه های عذاب دنیا بر بعضی از اقوام 
پیشین آشکار می گشت، باب توبه به روی آنها بسته 
می شد.« در سوره مبارکه یونس آیات ۹۰ و ۹1 
در خصوص سرگذشت فرعون می خوانیم :حتی اذا 
ادرکه الغرق قال آمنت آنه ال اله اال الذی آمنت به 
بنو اسرائیل و انا من المسلمین _ آالن وقد عصیت 
قبل و کنت من المفسدین، وقتی که در شرف غرق 
شدن قرار گرفت ایمان آوردم که هیچ معبودی جز 
آنکه فرزندان اسرائیل به او گرویده اند نیست و من 
از تسلیم شدگانم _ اکنون در حالی که پیش از این 

نافرمانی می کردی و از تباهکاران بودی.«
3- چرا پشیمانی گناهکاران در قیامت سودی 

ندارد؟
از بعضی از آیات قرآن )مانند آیه 1۲ سوره سجده( 
استفاده می شود که گناه کاران در قیامت با مشاهده 
عذاب الهی از کار خود پشیمان می شوند ولی 
پشیمانی آنها سودی نخواهد داشت. چنین کسانی 
درست مانند مجرمانی هستند که وقتی چشمشان 
به چوبه دار افتاد و طناب دار را بر گلوی خود احساس 
کردند، از کار خود پشیمان می شوند. روشن است 
که این پشیمانی نه فضیلت است و نه افتخار و نه 

تکامل، به همین جهت چنان توبه ای بی اثر است.
4- آیا این آیه شریفه با روایاتی که می فرماید 
توبه تا آخرین نفس پذیرفته می شود منافات 
دارد؟البته این آیه با روایاتی که می گوید  »توبه تا 
آخرین نفس پذیرفته می شود« هیچگونه منافاتی 
ندارد، زیرا منظور از آن روایات لحظاتی است که 
هنوز نشانه های قطعی مرگ را مشاهده نکرده و به 

اصطالح دید برزخی پیدا ننموده است.

بسوی نور
تفسیر سوره نساء  - قسمت  435 

۲1 هــزار میلیــارد تومــان رهاورد ســفر 
ریاســت جمهوری بــرای اســتان کرمان
فــداکار اســتاندار کرمــان رهــاورد ســفر 
ــت  ــت دول ــوری و هیئ ــت جمه ریاس
بــه اســتان کرمــان را ۲1 هــزار میلیــارد 
تومــان در حــوزه اعتبــارات و تســهیالت 

عنــوان کــرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از 
کرمــان ، محمدمهــدی فــداکار در جمع 
ــات  ــه جزئی ــاره ب ــا اش ــگاران ب خبرن
مصوبــات ســفر رئیس جمهــور و هیئت 
دولــت به اســتان کرمــان اظهار داشــت: 
در آخریــن ســفر دور اول ســفرهای 
اســتانی هیئــت دولــت، آیــت اهلل ســید 
ابراهیــم رئیســی ســه دیــدار عمومــی با 
مــردم کرمــان، جیرفــت و بــم داشــته و 
در ایــن دیدارهــا بــه طــور مســتقیم بــا 
ــه ســواالت و  ــه و ب ــردم ســخن گفت م

ــخ داد. ــا پاس ــای آنه دغدغه ه
وی بــا اشــاره بــه دیدارهــای تخصصــی 
رئیــس جمهــور، بیــان کــرد: ایــن 
نشســت ها در حــوزه مســائل اقتصــادی 
اســتان بــا تکیــه بــر معــادن، نخبــگان، 
ایثارگــران و نشســت شــورای اداری 
ــور و  ــس جمه ــور رئی ــا حض ــتان ب اس
وزرای دولــت برگــزار شــد و نــکات 
و  بررســی  مــورد  شــده  مطــرح 

تصمیم گیــری قــرار گرفــت.
اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه در این 
ســفر توســط هیئــت دولــت و آیــت اهلل 
ــز  ــرزده ای نی ــای س ــی بازدیده رئیس
ــه  ــوان ب ــه آن می ت انجــام شــد از جمل
ــتای  ــور در روس ــس جمه ــور رئی حض
کروچــان و تنگ شــاه اشــاره کــرد و 
ــتاهایی  ــتاها از روس ــن روس ــت: ای گف
هســتند کــه در مناطــق بســیار محروم 

ــد. ــرار دارن جنــوب اســتان ق
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن ســفرها 
ــس  ــط رئی ــی توس ــات مهم تصمیم
جمهــور اتخــاذ شــد و تیمــی نیــز برای 

اجــرای آن طــی روزهــای آینده بــه این 
مناطــق اعــزام می شــوند، بیــان کــرد: از 
ــه  ــز ب ــدادی از وزرا نی ــر تع ســوی دیگ
عنــوان نماینــده ویــژه رئیــس جمهــور 
در نقــاط مختلــف اســتان حضــور پیــدا 
ــای تخصصــی ورود  ــرده و در حوزه ه ک

کردنــد.
فــداکار بــا بیــان اینکــه نامه هــا و 
ســفر  در  مردمــی  درخواســت های 
ریاســت جمهــور در حــال دســته بندی 
اســت تــا مــورد پیگیــری و رســیدگی 
ــرای  ــر ب ــوی دیگ ــد، از س ــرار گیرن ق
ــت،  ــت دول ــفرهای هیئ ــات س مصوب
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــل م ــا از قب پروژه ه
ــر  ــت ب ــای دول ــت: بن ــد، گف می گیرن
ــد نیســت  ــی طرح هــای جدی کلنگ زن
و تاکیــد دولــت بــر تکمیــل طرح هــای 
نیمــه تمــام اســت، اال زمانــی که پــروژه 
ــا خاصــی وجــود داشــت  ضــروری و ی

باشــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــرط دولــت 
بــر  اول  دور  ســفرهای  در  مردمــی 
تکمیــل طرح هایــی اســت کــه بیــش 
از ۵۰ درصــد پیشــرفت فیزیکی داشــته 
ــا ســریعتر  و دارای ضــرورت هســتند ت
ــردم  ــتفاده م ــرداری و اس ــورد بهره ب م
قــرار گیرنــد ادامــه داد: تصمیــم دولــت 
بــر ایجــاد خوابگاه متاهــالن بود کــه در 
ایــن ســفر بــرای دانشــگاه شــهید باهنر 
و علــوم پزشــکی اعتبــار گذاشــته شــد.

ــوع  ــت: در مجم ــان گف ــتاندار کرم اس
ســفر رئیــس جمهــور و هیئــت دولــت 
بــه اســتان کرمــان ۲1۶ مصوبه داشــت 
کــه تعــداد دیگــری نیــز بــا توجــه بــه 
دســتورات رئیــس جمهــور و وزرا طبــق 
بازدیدهــای انجــام شــده بــه آن اضافــه 

می شــود.
وی ابــراز داشــت: ســیل بند جنــوب 
مهمتریــن مســئله اســت کــه رئیــس 
جمهور بــا بالگــرد از آن بازدید داشــتند 
کــه ۷۰۰ میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز 
ــده  ــی مان ــر آن باق دارد و 1۲۰ کیلومت
کــه بــرای مهــار ســیالب ها در جنــوب 

اســتان بایــد اجرایــی شــود.
ــم  ــاده مه ــه ج ــان اینک ــا بی ــداکار ب ف
ــز  ــک نی ــه جاس ــگان ب ــاد ری محمدآب
بســیار حائــز اهمیــت اســت کــه 
بخشــی از آن از مناطــق بســیار محــروم 
می گــذرد و رئیــس جمهــور بــر تکمیل 

ــروژه  ــد، گفــت: ایــن پ آن تاکیــد کردن
طــرح اســتانی اســت کــه مقــرر شــد تا 
۲۰۰ میلیــارد تومــان بدهــی پیمانــکار 

ــود. ــل ش ــود و تکمی داده ش
اســتاندار کرمــان گفــت: تامیــن اعتبــار 
برای زیرســاخت گلــزار شــهدای کرمان 
بــا توجــه بــه مــزار شــهید حــاج قاســم 
ــد ریاســت  ــورد تاکی ــز م ســلیمانی نی
ــرای راه  ــرار گرفــت کــه ب جمهــوری ق
دسترســی، امکانــات عمومــی، اورژانس، 

پارکینــگ ایــن مــکان لحــاظ شــود.
فــداکار تصریــح کــرد: تکمیــل مصالی 
ــره ۵  ــار تبص ــض اختی ــان و تفوی کرم
قانــون معــادن بــه اســتان کــه کمــک 
بســیاری را خواهــد کــرد و پروژه هــای 
ــرا  ــال آن اج ــوان در قب ــادی را می ت زی

کــرد.
اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه 
ــت  ــفر ریاس ــارات س ــات و اعتب مصوب
جمهــوری در دو بخش اعتبار مســتقیم 
ــرد: در  ــوان ک ــت، عن ــهیالت اس و تس
ــارد  ــزار میلی ــش از ۲1 ه ــوع بی مجم
تومــان اعتبار و تســهیالت برای اســتان 
ــر  ــوری در نظ ــت جمه ــفر ریاس در س
ــزار و  ــه 18 ه ــت ک ــده اس ــه ش گرفت
۵۲8 میلیــارد تومــان اعتبــار و ۲ هزار و 
۷۰۰ میلیــارد تومان تســهیالت در نظر 

گرفتــه شــده اســت.
اســتاندار کرمــان ادامــه داد: در بخــش 
ــزار و  ــا 3 ه ــه ب ــاک ۶۲ مصوب آب و خ
۵۵۴ میلیــارد تومان، در زمینه اشــتغال 
11 مصوبــه کــه عمدتــاً تســهیالت 
اســت و در بهداشــت و درمــان 13 
مصوبــه بــا یــک هــزار و ۶۷۰ میلیــارد 

ــم. ــه داری ــان مصوب توم
وی بــا بیــان اینکــه در حــوزه فرهنگــی 
و آمــوزش و پــرورش ۵۵ مصوبــه داریم، 
ــی  ــی و اجتماع ــوزه رفاه ــزود: در ح اف
18 مصوبــه، زیربنایــی بیشــترین اعتبار 
معــادل ۹۹8۰ میلیــارد تومان و شــامل 
33 مصوبــه داریــم و بایــد توجه داشــت 
کــه کل اعتبــار عمرانی اســتان ســاالنه 

3 هــزار میلیــارد تومــان اســت.
ــم  ــه اه ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار کرم اس
مصوبــات ســفر ریاســت جمهــوری بــه 
ــان  ــارد توم ــت: 1۰۰ میلی ــتان گف اس
بــرای تکمیــل مــدارس و مجتمع هــای 
ــارد تومــان  آموزشــی اســتان، 3۰ میلی
ــدارس  ــای م ــل خوابگاه ه ــرای تکمی ب

شــبانه روزی، 1۵۰ میلیــارد تومــان برای 
مقاوم ســازی مــدارس، 8۰ میلیــارد 
تومــان بــرای تکمیــل بیمارســتان های 
ــان  ــارد توم ــتان، ۶۰ میلی ــوب اس جن
علی بن ابیطالــب)ع(  بیمارســتان 
رفســنجان، ۵۰۰ میلیــارد تومــان بــرای 
ــم مصــوب شــده اســت . بیمارســتان ب

وی تصریــح کــرد: ۴۰ میلیــارد تومــان 
بــرای پروژه هــای نیمــه تمــام ورزشــی 
کارگــران چنــد شــهر، ۴۰ میلیــارد 
تومــان تکمیــل مراکــز فنــی و حرفه ای، 
اعتباراتــی بــرای پزشــکی قانونــی، 
تکمیــل ســاختمان های دادگســتری از 

ــات اســت. دیگــر مصوب
اســتاندار کرمــان گفــت: بیشــترین 
تعــداد مصوبــه را بعــد از وزارت راه و 
ــاورزی  ــاد کش ــازی، وزارت جه شهرس
بــا ۶1 مصوبــه داشــته و ســومین عــدد 

ــت. ــرو اس ــه وزارت نی ــوط ب مرب
ــاورزی  ــش کش ــرد: در بخ ــان ک وی بی
بــرای  تومــان  میلیــارد   ۲۰۰
آبیــاری، 1۷۰  نویــن  سیســتم های 
میلیــارد تومــان اجــرای ۲۵۰ کیلومتــر 
خطــوط انتقــال آب در شــمال اســتان، 
1۰۰ میلیــارد تومان مرمــت و نگهداری 
راه هــای عشــایری مصوب شــده اســت.

فــداکار با اشــاره بــه مصوبــه ۷۰ میلیارد 
تومانــی وزارت صمت بــرای تصفیه خانه 
شــهرک های صنعتــی گفــت: مصوباتی 
در زمینــه ایجــاد مجتمع هــای فرهنگی 
هنــری در قلعه گنــج، ریــگان، رابــر 
عمومــی  کتابخانه هــای  تکمیــل  و 

داشــتیم.
ــرد: وزارت  ــان ک ــان بی ــتاندار کرم اس
میــراث فرهنگــی 3۵۰ میلیــارد تومــان 
مصوبــه، وزارت ورزش و جوانــان ۲3۰ 
میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای پروژه های 
ــالل  ــتان، ه ــی اس ــام ورزش ــه تم نیم
ــاد مســکن  ــه، بنی ــار مصوب احمــر چه
3۲۰ میلیــارد تومــان اعتبار، بهزیســتی 
۵۷ میلیــارد تومــان بــرای تکمیــل 
مراکــز حمایتــی و بــرای ســازمان 
زندان هــا بیــش از 1۰۰ میلیــارد تومــان 

ــار مصــوب شــده اســت. اعتب
فــداکار خاطرنشــان کــرد: ســتادی 
بــرای پیگیــری مصوبات ســفر ریاســت 
جمهــوری در اســتان تشــکیل خواهــد 
شــد و دســتگاه های اجــرای باید مــوارد 

را پیگیــری کننــد.

۲۱ هزار میلیارد تومان رهاورد سفر ریاست جمهوری برای استان کرمان

ادامــه ســرمقاله ..  برخــی معنای 
حضــور در کنــار مــردم را درســت درک 
نکردنــد و زیــاد لــذت بــا مــردم بــودن و 
در کنــار مــردم بــودن، در اســتانها رفتن، 
بــا مــردم ســخن گفتــن و از نزدیــک بــا 
مشــکالت مــردم آشــنا شــدن را عنایت 

نکردند.«
ــه همــراه  ــن ســفرها ب دوم اینکــه درای
ــه  ــه هم ــن ب ــت ومعاونی ــات دول هی
بخشــها ی مختلف سرکشــی میکردند 
ــان  ــودن  درمی ــردم جمــع ب وهرجــا م
ــی  ــا را م ــخنان انه ــور و س ــان حض آن
شــنیدند و انتقادهــای انهــا را مــی 
ــاط  ــردم و ارتب ــان م ــد و درمی پذیرفتن
چهــره بــه چهــره اتفــاق مــی افتــاد و در 
این راســتا رئیســی بــه دور افتــاده ترین 
روســتا نیــز ســری مــی زند. حضــور وی 
در کرمــان و گرفتــار شــدن در طوفــان 
شــن خــود موید همیــن مطلب اســت.
ــل  ــفرها مراح ــن س ــه ای ــوم اینک س
مختلفــی را طی میکردند ابتدا جلســات 
و مصوباتــی بــرای ایــن جلســات تعیین 
مــی شــود و بعد از حضور مدیــران بومی 
در مرکــز و ســپس احصــاء امــور مربوط 
بــه مناطق مــورد نظر ســفرها آغــاز می 
شــود و تیــم هــای مختلف اقتصــادی و 
ــورد  ــه مناطــق م ــی ب ــی و اجرای عمران
هــدف هدایــت مــی شــوند. در مرحلــه 
بعد اســت کــه ســفرهای اســتانی اتفاق 

مــی افتــد و رئیس جمهــور بــه بازدید از 
مناطــق مختلــف و ارزیابــی اقدامات می 

پرداخت.
چهارم اینکه ســفرهای اســتانی رئیسی 
در حالــی انجــام مــی شــود کــه بیماری 
کرونــا کماکان در کشــور وجــود دارد. هر 
چنــد اقدامــات دولت رئیســی در بهبود 
وضعیــت بهداشــتی کشــور در مقابله با 
ایــن بیماری بســیار اثرگــذار بوده اســت 
اما هنوز بســیاری از کارشناســان نسبت 
ــد  ــی دهن ــدار م ــرات آن هش ــه خط ب
امــا دولــت رئیســی بــا وجــود بیمــاری 
کرونــا ترجیــح مــی دهــد کــه بــه طــور 
مســتقیم بــا مــردم در ارتبــاط باشــد و 
بــه قــول رئیــس جمهــور، دولــت از این 

ارتبــاط نیــز لــذت مــی بــرد.
پنجــم اینکه پنجشــنبه هــا و جمعه ها 
رابــرا ی ســفرهای  اســتانی اختصــاص 
داده بــود تــا لطمــه ای بــکار هــای 
ــئولین  ــت ومس ــات دول ــی هی هفتگ
میانــی در اســتانها ایجادنشــود کــه این 
موضــوع نشــان دهنــده دولــت فعــال و 

پویاســت 
ــا و  ــم تخریبه ــی رغ ششــم اینکــه عل
انتقــادات زیــاد و مخالــف بــا ســفرهای 
اســتانی دولت ســیزدهم این ســفرهای 
بطــور منظــم ودربــازده زمانــی خــاص 
ــه  انجــام ودور اول ســفرهای اســتانی ب

ــان رســید  پای
ــتانی  ــفرهای اس ــه در س ــم اینک هفت

دولــت ســیزدهم چندیــن ســفر در دل 
ــرد. وزرای  ــی پذی ــفر انجــام م ــک س ی
ــخص در  ــتور کار مش ــا دس ــف ب مختل
حیطــه کاری خودشــان اقــدام مــی 
کننــد و برنامــه هــای خــود را در ســطح 

اســتان هــا انجــام مــی دهنــد
ــی  ــوه اصل ــی از وج ــه یک هشــتم اینک
مردمــی بــودن دولــت ارتباط مســتقیم 
رئیــس جمهــور بــا مــردم اســت. اگرچه 
ــه  ــی ک ــای سیاس ــروه ه ــی از گ برخ
دولــت هــای گذشــته از جملــه دولــت 
هــای یازدهــم و دوازدهــم منبعــث از آن 
اســت ایــن ارتبــاط مســتقیم را تقبیــح 
مــی کننــد و خــود بــه »مدیریــت 
اتاقــی« اعتقــاد دارنــد امــا مــردم در این 
حــوزه هــم امیــدوار شــده و هــم باعــث 
مــی شــود دولــت بیشــتر دغدغــه رفــع 
مشــکالت مــردم را داشــته باشــد و 
دلســوزی بیشــتری بــرای آنــان داشــته 
باشــد؛ چراکــه ایــن دیدارهــای دولــت 
را بیشــتر معطــوف بــه کار بــرای مــردم 

مــی کنــد.
نهــم اینکه پاســخگویی دولت بــه مردم 
کــه درایــن ســفرها ، رئیســی بــه میــان 
مــردم مــی رود و بــا آنهــا به طــور رودررو 
گفــت و گــو مــی کنــد و بــه مطالبــات 
و دغدغــه هایشــان پاســخ مــی دهــد. 
رئیــس جمهــور حتــی در ایــن زمینــه 
شــاهد و ناظــر گالیه هــای برخــی افراد 
اســت. جالــب اینجاســت کــه رئیســی 

در ایــن ســفرها بــه نقاطــی کــه دارای 
ــی  ــز ســری م مشــکالت هســتند نی
زنــد و تنهــا بــه مناطقــی کــه پــروژه 
ای در آن افتتــاح مــی شــود نمــی رود. 
ایــن وجــه از ســفرهای اســتانی نشــان 
مــی دهــد کــه رئیســی بــه واقــع بــه 
ــور  ــه  حض ــکالت ن ــل مش ــال ح دنب

نمایشــی در اســتان هاســت.
ــه  ــل توج ــر و قاب ــه مهمت ــم نکت ده
ــی رســانه ،رئیســی در ســفرهای  اهال
اســتانی بــه رســانه ها نیــز نــگاه ویــژه 
ای دارد و ماموریــت خاصــی بــه آنهــا 
بــرای پیگیری و به ســرانجام رســیدن 
مصوبــات اســتانی مــی داد. همچنیــن 
مجلــس نیــز در ایــن راســتا بــه کمک 
دولــت آمــده و بــه بررســی مصوبــات 
اســتانی و نظارت بر آن در کمیســیون 
هــای خــاص مــی پــردازد. رئیســی در 
نشســت خبــری پایــان ســفر اســتانی 
بــه کرمــان در ایــن رابطــه مطــرح می 
ــا پیگیــری  کنــد: »اصحــاب رســانه ب
ــت را در  ــات، دول ــرای مصوب ــد اج رون
آبادانــی اســتان ها یــاری دهنــد .« 
بــا ایــن اوصــاف دولتــی کــه مجلــس 
ــر و  ــوان ناظ ــه عن ــا را ب ــانه ه و رس
ــرد و از آن  پیگیــر کار خــود مــی پذی
ــا درصــدد  ــد قطع ــی کن ــتقبال م اس
انجــام صحیح امــور و گشــایش در کار 

کشــور اســت.
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فضیلت نماز
یا ایها الذین امنوا ال تقربوا الصلوه وانتم سکاری 

حتی تعلموا ما تقولون )نساء ، ۴3(
ای کسانی که ایمان آورده اید در حالی که 
مست هستید به نماز نزدیک نشوید تا بدانید 

چه می گویید.
وال تجهر بصالتک وال تخافت بها وابتغ بین 

ذلک سبیال )اسراء ،11۰(
ودر نماز نه صدا را بسیار بلند ونه بسیار آهسته 

گردان ، بلکه حد متوسط را اختیار کن
پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله(: امت من 
چهار گروه هستند:1ـ  گروهی نماز می خوانند، 
ولی در نمازشان سهل انگارند »ویل« برای 
آنهاست، و »ویل« نام یکی از طبقات زیرین 
جهنم است، خداوند فرمود: فویل للمصلین 

الذینهم عن صالتهم ساهون ) ماعون ۴ و ۵(
پس»ویل« برای نمازگزاران است، آنهایی که 

در نمازشان سهل انگارند.
۲ ـ گروهی گاهی نماز می خوانند و گاهی 
و  آنهاست،  مال  »غی«  پس  خوانند،  نمی 
»غی« نام یکی از طبقات پایین جهنم است. 
خداوند متعال فرمود: )فخلف من بعدهم خلف 
اضاعوا الصلوه و اتبعوا الشهوات فسوف یلقون 

غیا(
قومی  آن مردم خداپرست  سپس جانشین 
شهوات  از  و  کرده  ضایع  را  نماز  که  شدند 
»غی«  در  زودی  به  اینها  و  کردند،  پیروی 
افکنده خواهند شد.3ـ  گروهی هیچ وقت نماز 
نمی خوانند، »سقر« برای آنهاست، »سقر« 
هم نام یکی از طبقات زیرین جهنم است که 
خداوند متعال فرمود: ما سلککم فی سقر قالوا 

لم نک من المصلین » مدثر .۴۲«
(اهل بهشت از اهل جهنم سئوال می کنند( 
چه چیزی شما را به »سقر« کشاند؟ در جواب 

می گویند : ما از نمازگزاران نبودیم.
۴ ـ گروهی همیشه نماز می خوانند، و در 
نمازشان خشوع دارند. خداوند متعال فرمود: 
صالتهم  فی  هم  الذین  المؤمنون  افلح  قد 

خاشعون»مؤمنون.1 و .۲«
مؤمنان رستگار شدند، آنهایی که در نمازشان 

با خشوع هستند.
امام صادق)علیه السالم(: به درستی که هیچ 

عملی باالتر از حج نیست ، مگر نماز.
امام صادق)علیه السالم(: هر که خداوند متعال، 
یک نماز او را قبول کند، او را عذاب نمی کند.
پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه وآله(: ترک کننده 
نماز در تورات و انجیل و زبور و قرآن مورد 
لعنت قرار گرفته و به زبان جبرئیل و میکائیل 
واسرافیل و محمد )صلی اهلل علیه وآله( ملعون 

است. 
اولین ذکری که بعد از اتمام نماز بسیار سفارش 
شده است تسبیح حضرت زهرا )سالم علیها( 
است. از امام صادق )علیه السالم( مروی است 
که: ما امر می کنیم کودکان خود را به تسبیح 
فاطمه )سالم علیها( چنانکه امر می کنیم آنها 
را به نماز، پس ترک آن را مکن که هر که 
مداومت نماید بر آن شقی و بدبخت نمی شود 
و در روایات معتبر وارد شده که ذکر کثیر که 
خدا در قرآن مجید به آن امر فرموده تسبیح 
حضرت فاطمه )سالم علیها( است که باید بعد 

از هر نماز خوانده شود.
امام محمد باقر )علیه السالم( فرمودند: هر که 
تسبیح فاطمه )سالم علیها( را بگوید و بعد از 
آن استغفار کند خدا او را بیامرزد و آن بر زبان 
صد است و در میزان عمل هزار، و شیطان 
را دور می کند و خدا را خشنود می  گرداند. 
امام صادق )علیه السالم( نیز فرمودند: هر که 
این تسبیح را بعد از نماز بگوید پیش از آنکه 
پاهایش را از حالت نماز بگرداند آمرزیده شود 
و بهشت بر او واجب گردد و نزد من از آنکه 
هزار رکعت نماز بگذارد در هر روزی بهتر است 
و آن تسبیح این است بعد از هر نماز بالفاصله:

3۴ مرتبه: اهللُ اَْکَبر
33 مرتبه: اَلَْحْمُدهلل

33مرتبه: ُسْبحاَن اهلل

نماز نخستين و مهمترين عبادت

اسرار نماز

تاریخچه پوشش در ایران بخش اول 
پوشش، نخستین نماد فطری انسان بر روی زمین 
بوده است. از همان آغاز آفرینش بشر، زن و مرد 
کوشیدند تا به هر شیوه ممکن، خود را بپوشانند، 
بدون اینکه پیش تر در این زمینه آموزش دیده 
باشند. پوشش زن از احکام مشترک میان همه 
ادیان ابراهیمی ) یهودیت، مسیحیت و اسالم ( 
است که هر کدام جداگانه اهمیت و جایگاه آن را 
مورد تاکید قرار داده اند؛ ادیان و ایرانیان پیش از 
اسالم به مسیله پوشش توجه کرده اند و اسالم نیز 
که منطبق بر فطرت بشر است، اهمیت بسیاری 
برای آنان قایل شده است. در این میان، پوشش 
زن به دلیل حساسیت و نقش مهم آن در تامین 
سالمت  و  او  جسمی  و  روحی  سالمت  امنیت، 
انقالب  های  دستاورد  حفظ  و  اسالمی،  جامعه 
جایگاه ویژه ای دارد. امروزه دشمنان قسم خورده 
ایران و انقالب با شناخت جایگاه واقعی حجاب و 
چادر به عنوان پوشش کامل زن در فرهنگ ایرانی 
و اسالمی با زیر سوال بردن آن بعنوان یک پوشش 
وارداتی از اعراب بویژه خلفای بنی عباس به ایران، 
دختران جوان بویژه دانشجویان دختر را ترغیب به 
ترک این پوشش نموده و با ایجاد حساسیت ملی 
گرایانه احساسات جوانان را مورد هجمه قرار داده، 
تا بقبوالنند که زنان حجاب نه آزادانه، که از روی 
اجبار پذیرفته اند. در این مقاله سعی شده است 
در راستای شبهه زدایی از این تصور غلط و روشن 
نمودن جایگاه واقعی حجاب و پوشش در ایران از 
دوران پیش از اسالم تا عصر حاضر و اینکه پوشش 
چادر، عنصری ایرانی می باشد که همچون هدیه 
ای فرهنگی به فرهنگ دیگر ملل بویژه کشورهای 
همسایه به ارمغان فرستاده شده و هر زن و دختر 
ایرانی با بکار بردن این پوشش عالوه بر تاکید بر 
ملیت ایرانی بر اسالمی بودن خود نیز پافشاری 
از  بیش  پوشش  نحوه  این  با گسترش  و  نموده 
پیش در اسالمی کردن جامعه کوشا خواهند بود.

یافته های پژوهشی نشان می دهد که زنان ایران 
زمین از زمان مادها )که نخستین ساکنان آریایی 
ایران زمین بوده اند( حجاب کاملی شامل پیراهن 
بلند چین دار و شلوار تا مچ پا و چادر و شنلی بلند 
روی لباس ها، داشته اند. این حجاب در دوران 
سلسله های مختلف پارس ها نیز معمول بوده 
است. در زمان زرتشت و قبل و بعد از آن، زنان 

ایرانی از حجابی کامل برخوردار بوده اند.
در کتاب »حقوق زن در اسالم و اروپا« در این 
محترم  زنان  آریایی،  کیش  »در  آمده:  زمینه 
محجوب بوده اند. زنان محترم ایرانی برای حفظ 
حیثیت طبقه ممتاز و ایجاد حدودی که آنها را از 
زنان عادی و طبقه پایین تر امتیاز دهد، صورت 
خود را می پوشاندند و گیسوان خود را پنهان نگه 
می داشتند... بلند نگه داشتن گیسو، مخصوص 
زنان بزرگان بوده است. همچنین محجوب بودن 
)پوشش صورت( به زنان اشراف اختصاص داشته 

است«.
از چادر  استفاده  زنان اشکانی در پوشش سر و 
بسیار پیشرفته تر از زنان هخامنشی بودند و کاله 
عمامه وار آنان تقریباً بیشتر موهای آنها را می 
پوشانید. در شواهد مربوط به پوشاک زنان این 
عهد، چادر به منزله یکی از اجزای اصلی پوشاک 
آنان کاماًل مشهود است و در بیشتر موارد زنان 
دربار و اشراف نیز مانند سایر زنان پوشیده دیده 

می شوند.
پرنسس  نام  به  »هاترا«  شهر  از  ای  »مجسمه 
شده  گفته  که  هست  بغداد  موزه  در  واشفاری 
دختر سناتروک اشکانی )اشک دهم( است. این 
بانو بر سکویی نشسته، کالهی به شکل مخروط 
ناقص پنج قسمتی بر سر نهاده است. دامن پرچین 
پیراهن آستین دارش )که بسیار بلند است( از زیر 

چادرش در جلو پیداست«.
ویل دورانت معتقد است نقش پوشش و حجاب 
که  برجسته است  چنان  باستان  ایران  در  زنان 
می توان ایران را منشاء اصلی پراکندن حجاب در 

جهان دانست.
دایره المعارف الروس نیز به وجود حجاب زنان در 
ایران باستان اشاره می کند. در تفسیر اثنی عشری 
چنین آمده است: »تاریخ نشان می دهد که حجاب 

در فرس)فارس( قدیم وجود داشته است

آیا در ایران حجاب اجباری 
است؟

حجاب اجباری

بخش   چهاردهم
ــورد آن  ــن م ــه اولی ــی ک ــه میمون آبل
ــاری  ــده، بیم ــایی ش ــور شناس در کش
ــان و  ــن انس ــه بی ــت ک ــی اس ویروس
حیــوان مشــترک بــوده و می توانــد 
ــرده  ــه انســان ســرایت ک ــات ب از حیوان
ــر  ــرد دیگ ــه ف ــردی ب ــن از ف و همچنی
منتقــل شــود. بنابراین ســوال آن اســت 
کــه چــه کنیــم تــا بــه آبلــه میمونــی 
مبتــال نشــده و از خودمــان و دیگــران در 
برابــر ایــن ویــروس محافظــت کنیــم؟.
بــه گــزارش ایســنا، آبلــه میمونــی یــک 
ــه توســط  ــاری ویروســی اســت ک بیم
ویــروس آبلــه میمونــی ایجــاد می شــود. 
ــوان  ــان و حی ــن انس ــاری بی ــن بیم ای
ــن معنــی کــه  ــه ای مشــترک اســت، ب
می توانــد از حیوانــات به انســان ســرایت 
ــرد  ــه ف ــردی ب ــن از ف ــد و همچنی کن

دیگــر منتقــل شــود.
ــی  ــه میمون ــن بیمــاری آبل ــه ای چــرا ب

می گوینــد؟
علــت انتخــاب نــام آبلــه میمونــی بــرای 
ایــن بیمــاری ایــن اســت کــه اولیــن بار 
در ســال 1۹۵8 در میــان میمون هایــی 
پژوهــش  و  تحقیقــات  بــرای  کــه 
ــد.  ــایی ش ــدند، شناس ــداری می ش نگه
ایــن بیمــاری اولیــن بــار در ســال 1۹۷۰ 

در انســان نیــز شناســایی شــد.
عالئم آبله میمونی

ــامل  ــوال ش ــاری معم ــن بیم ــم ای عالئ
تب، ســردرد شــدید، دردهــای عضالنی، 
کمــردرد، ضعــف، تــورم غــدد لنفــاوی و 
بثــورات پوســتی اســت. بثورات پوســتی 
معمــوال در عــرض یک تــا ســه روز پس 

از شــروع تــب 

آشــکار می شــوند. تاول هــا ممکــن 
اســت صــاف یــا کمــی برجســته بــوده 
ــر شــده و  ــا زرد پ ــع شــفاف ی ــا مای و ب
ســپس پوســته، پوســته و خشــک شده 
ــد. تعــداد تاول هــا در یــک فــرد  و بریزن
می توانــد از چنــد عــدد تــا چنــد هــزار 
ــورت،  ــورات روی ص ــد. بث ــر باش متغی
کــف دســت ها و کــف پــا، دهــان، انــدام 

ــد. ــروز می کن ــلی و چشــم ب تناس
ــودی  ــه بهب ــود ک ــه می ش ــه گفت البت
عالئــم معمــوال بیــن دو تــا چهــار هفته 
طــول می کشــد و در اکثــر مــوارد بــدون 
درمــان خــود بــه خــود از بیــن می رونــد.  

نحوه سرایت آبله میمونی
ــد  ــان بای ــالم متخصص ــاس اع ــر اس ب
توجــه کــرد کــه یکــی از راه هــا انتقــال 

ــه  ــان ب ــی، از انس ــه میمون ــاری آبل بیم
ــا  ــق تمــاس مســتقیم ب انســان از طری
ضایعــات پوســتی عفونــی یــا مخاطــی 
ــن  ــک پوســتی بی ــاس نزدی اســت. تم
افــراد، از جملــه در حیــن رابطه جنســی 
ــت.  ــال اس ــای انتق ــزو راه ه ــز ج و... نی
همچنیــن انتقــال از راه هــای دیگــر 
شــامل قطــرات و ترشــحات تنفســی و 
ــه  ــرد ک ــل های کوتاه ب ــاال آئروس احتم
نیــاز بــه تمــاس نزدیــک طوالنــی مدت 
دارنــد، انتقــال حیــن بــارداری از طریــق 
ــن  ــا حی ــن ی ــه جنی ــادر ب ــت از م جف
ــا تمــاس نزدیــک پــس  ــا ب زایمــان و ی
از زایمــان از مــادر بــه نــوزاد هــم ممکــن 

ــد. ــاق افت اســت اتف
چگونــه از خــود و دیگــران در برابر 

آبلــه میمونی محافظــت کنیم؟
بایــد توجــه کــرد کــه براســاس گفتــه 
متخصصــان بــا محــدود کــردن تمــاس 
ــه  ــه آبل ــکوک ب ــه مش ــرادی ک ــا اف ب
ــا  ــالی آنه ــا ابت ــتند ی ــی هس میمون
ــال  ــر ابت ــد خط ــده، می توانی ــد ش تایی
بــه بیمــاری را کاهــش دهیــد. در عیــن 
ــا شــخص بیمــار زندگــی  حــال اگــر ب
می کنیــد، فــرد مبتــال را تشــویق کنید 
تــا خــود را ایزولــه کنــد و هرگونه ضایعه 
پوســتی را با پوشــش مناســب نظیر گاز 

اســتریل بپوشــاند.

ــا  ــاران آنه ــا بیم ــاس ب ــگام تم در هن
بایــد از ماســک طبــی اســتفاده کننــد. 
بــه خصــوص اگــر ســرفه می کننــد یــا 
ضایعاتــی در دهان خــود دارنــد. در عین 
حــال فــردی هــم کــه بــا بیمــار مواجهه 
دارد، بایــد ماســک بزنــد و تــا حــد امکان 
از تمــاس پوســت بــه پوســت خــودداری 
ــا  ــتقیم ب ــاس مس ــرای تم ــرده و ب ک
ــرف  ــار مص ــتکش یکب ــات، دس ضایع

بپوشند.
ــد  ــار نمی توان ــر بیم ــال اگ ــن ح در عی
ــد،  ــض کن ــخصی اش را تعوی ــوازم ش ل
هنــگام تعویــض لباس یــا روتختــی وی 
از ماســک اســتفاده کنید. پــس از تماس 
بــا فــرد بیمــار، دســتان خــود را بــا آب 
و صابــون بشــویید یــا بــا محلــول حاوی 
ــن  ــد. همچنی ــی کنی ــکل ضدعفون ال
لباس هــا، روتختی هــا، حوله هــا و ســایر 
وســایل یــا ســطوحی کــه فــرد مبتــال 
لمــس کــرده یــا ممکــن اســت بثــورات 
پوســتی یــا ترشــحات تنفســی آنهــا بــا 
ایــن وســایل تمــاس داشــته باشــد را بــا 

آب گــرم و مــواد شــوینده بشــویید.
ــطوح  ــت،  س ــالم وزارت بهداش ــر اع بناب
ــد و  ــی کنی ــز و ضدعفون ــوده را تمی آل
زباله هــای آلــوده ماننــد پانســمان ها 
را بــه طــور مناســب در کیســه زبالــه و 

ــد. ــرار دهی ــه در دار ق ــطل زبال س

چگونه از خود و دیگران در برابر آبله میمون محافظت کنیم؟
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صمیمیت  -
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آگهي تحديد حدود اختصاصي  
چــون ششــدانگ دکاکین پــالک ۲۶ فرعــی از 1۹3 مــورد تقاضای مســلم بازمانده  

باغبــزم فرزنــد شــیرعلی  طبــق رای  شــماره 1۴۰1۶۰31۹۰11۰۰۰۰۹۹ مــورخ 
18 /1 /1۴۰1 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمان های فاقد 
ســند رســمی در مالکیــت نامبــرده قرار گرفتــه و آگهی موضوع مــاده 3 و مــاده  13 
آئیــن نامــه قانــون مذکــور منتشــر و مــورد واخواهی ســپری گردیــده اســت  و نیاز 
بــه تحدیــد حــدود دارد و اعمــال تبصــره ذیــل مــاده 1۵ قانــون ثبــت میســر نمی 
ــذا حســب تقاضــای  شــماره  ۲۶۰۹ /11۰18 /1۴۰1  مــورخ ۲۲ /۵ /1۴۰1  باشــد ل
مالــک  بدینوســیله آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی آن باســتناد تبصــره ذیــل  
مــاده 13 قانــون مذکــور و مــاده 13 آئیــن نامــه آن  منتشــر و عملیــات تحدیــدی 
آن از ســاعت ۹ صبــح روزدوشــنبه ۲1 /۶ /1۴۰1  محــل شــروع و بعمــل خواهــد 
آمــد لــذا بــه مالــک ) مالکیــن ( و صاحبــان  امــالک مجــاور رقبــه مزبــور اخطــار 
میگــردد در موعــد مقــرر در ایــن اعــالن در محــل وقــوع ملــک حاضــر و در صورت 
عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیــات تحدیــدی بــا معرفــی مالک یــا نماینــده قانونی 
ــون ثبــت انجــام و  ــون و ۷۰ آئیــن نامــه قان وی وفــق مقــررات مــواد 1۴و1۵ قان
اعتــراض اشــخاص بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی برابــر مــواد ۲۰ قانــون و ۷۴ آئیــن 
نامــه قانــون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس تحدیــدی بمــدت 3۰ روز پذیرفته 
شــده و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
بــه مرجــع ذیصــالح قضایــی تقدیــم نمایــد واال پــس از گذشــت مهلت یــک ماهه 

و عدم تسلیم دادخواست برابر مقررات اقدام خواهد شد . /. شناسه آگهی 
13۶3۹۷۰

تاریخ انتشار:  دوشنبه  31 /۵ /1۴۰1 
حسین تقي زاده -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر

آگهی مزایده اموال منقول   )نوبت دوم ( 
ــکام  ــرای اح ــه ۰۰۰۰۲1۵     اج ــی کالس ــده  اجرای ــه در  پرون ــه اینک ــر ب نظ
 ،TU3 ۲۰۶دادگســتری بردســیر در نظــر دارد یــک دســتگاه ســواری هاچ بــک پــژو
مــدل 1383، رنــگ نقــره ای متالیک، شــماره پــالک ۷8۵ م ۴۴ - ایران ۶۵، شــماره 
موتــور 1۴8۶۶8۵۴،شــماره شاســی 83۶۵338۷، ســوخت بنزیــن مــی باشــد. بــا 
عنایــت بــه مراتــب فــوق و بررســی هــای انجــام شــده و نیــز نبــودن ســوئیچ ایــن 
ــور و گیربکــس و  ــی و روشــن شــدن موت ــت کارای ــگ جه ــودرودر در پارکین خ
همچنیــن نداشــتن پــالک بــر روی آن ارزش و قیمــت ایــن وســیله نقلیــه در بازار 
فعلــی بــا وضعیت موجــود که الســتیک ها و تــودوزی و رنگ آن مســتهلک شــده 
بــا مقایســه مــدل مشــابه طبــق نظــر کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ 
۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ )نهصــد و پنجــاه میلیــون( ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده اســت. از 
طریــق مزایــده در تاریــخ  1۴۰1/۰۶/13   )یکشــنبه ( ســاعت 1۲  ظهــر در محــل 
ایــن اجــرا بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت در مزایــده و خریــد 
مــی باشــند مــی تواننــد در مــدت پنــج روز قبــل از روز فــروش جهــت مالحظه آن 
بــه پارکینــگ بهمن بردســیر واقــع در خیابــان معلم مراجعــه نمایند و جهــت ارائه 
پیشــنهاد تــا قبــل از  مزایــده قیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمام فیــش بانکی 
دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلــغ کارشناســی  بــه ایــن اجــرا ارائــه نماینــد، هزینــه 
آگهــی و کلیــه هزینه هــای مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایــده مــی 
باشــد و در صورتــی کــه برنــده ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت 
بــه واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولــت 
ضبــط خواهــد شــد بــه درخواســت هایــی کــه حیــن و بعــد از مزایــده ارائه شــوند 

ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد .۴۵ م الــف
                           مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری  بردسیر -  بنی اسد 
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تاسیس موسسه غیر تجاری هيات ورزشی کوهنوردی 
شهرستان بردسیر

تاســیس موسســه غیــر تجاری هیــات ورزشــی کوهنــوردی شهرســتان بردســیر در تاریــخ 1۴۰1/۰۵/11 به 
شــماره ثبــت ۶۶ بــه شناســه ملــی 1۴۰11388۹۵۷ ثبــت و امضــاء ذیــل دفاتر تکمیل گردیــده که خالصه 

آن بــه شــرح ذیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی مي گــردد.
نام   هیات ورزشی کوهنوردی شهرستان بردسیر موسسه غیر تجاری

 موضــوع فعالیــت:1-  تعمیــم و گســترش رشــته یا رشــته های ورزشــی تحت پوشــش در ســطح اســتان از 
طریــق بــه کارگیــری مربیان و کشــف جــذب و پرورش اســتعدادها.

برگــزار کالســهای آموزشــی، توجیهــی و تکمیلــی در رده هــای مختلف ســنی با اخذ مجــوز از فدراســیون و 
هماهنگــی بــا اداره کل تربیت بدنی اســتان.

برگــزاری مســابقات اســتانی در رده هــای مختلــف ســنی بــا توجــه به ضوابــط و رعایــت تقویم فدراســیون با 
هماهنگــی اداره تربیت بدنی اســتان.

انتخاب، معرفی و پیش بینی الزم جهت آماده نمودن و اعزام افراد و تیم های ورزشی استان به مسابقات.
اجــرای مقــررات و آئیــن نامــه هــای ابــالغ شــده از ســوی فدراســیون در ســطح اســتان و نظــارت بــر نحــوه 

فعالیــت هــای هیــات هــای شهرســتانها، شــهرها و بخش هــای مســتقل تابعه.
اعزام داوران و مربیان استان به کالسهای ارتقاء درجه آموزشی و توجیهی با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان.

کوشــش در بهــره گیــری از خدمــات داوطلبانــه مــردم جهــت پیشــبرد رشــته یا رشــته های ورزشــی تحت 
پوشــش و ترغیــب و حمایت آنــان در حــدود قوانین و مقــررات.

ایجــاد ارتبــاط و هماهنگــی بــا مؤسســات دولتــی و غیــر دولتی کــه در رشــته یا رشــته های ورزشــی تحت 
پوشــش در ســطح اســتان فعالیت دارند.

تهیــه و تنظیــم برنامــه و تقویــم ورزشــی ســالیانه با توجه بــه تقویم ورزشــی فدراســیون با همــکاری هیات 
هــای شهرســتان هــا، شــهرها و بخش های مســتقل تابعــه و بــا هماهنگــی اداره کل تربیت بدنی اســتان.

تشکیل کمیته های مورد نیاز براساس ضوابط فدراسیون.
کمــک مالــی، فنــی، پشــتیبانی و تجهیزاتــی به هیــات های شهرســتانها و بخش هــای تابعه بــا هماهنگی 

اداره کل تربیــت بدنی اســتان.
تهیه و ارسال گزارش کلیه فعالیت ها در سطح استان و فدراسیون مربوط و اداره کل تربیت بدنی استان.

بموجــب مجوز از اداره کل ســازمان تربیت بدنی برابر با شــماره مجــوز ۷3۷/۲18/۰1 در تاریــخ 1۴۰1/۰1/31 
در اســتان مربــوط بــه این آگهــی به ثبت رســیده.

مدت فعالیت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکــز اصلــی اســتان کرمــان، شهرســتان بردســیر، بخــش مرکــزی، شــهر بردســیر، میــدان آزادی، کوچــه 

یاســمن یــک، خیابــان فاطمــی، طبقــه همکــف کدپســتی ۷8۴1۶1۶۹۷۶
مدیران آقای محمدعلی کابلی به شماره ملی 3۰۵۰۵۴3۲۶۴ به سمت رئیس هیات مدیره به مدت چهار سال

آقای ایمان سیستانی به شماره ملی 31۷۰1۲3۹۰۴ به سمت دبیر به مدت چهار سال
خانم فاطمه سلیمانی ده دیوان به شماره ملی 31۷۹8۲۶۶۶۵ به سمت نائب رئیس هیات مدیره به مدت چهار سال

آقای مسلم کابلی به شماره ملی 31۷۹۹۰۴۹1۷ به سمت خزانه دار به مدت چهار سال
دارنــدگان حــق امضــاء کلیــه مکاتبــات عــادی و اداری )غیــر تعهــد آور( بــا امضای رئیــس هیات مدیــره و در 
غیــاب وی، نایــب رئیــس یــا دبیــر هیــات انجــام می پذیــرد و اســناد بانکــی و اوراق بهــادار و تعهــد آور هیات 
بــا امضــای ثابــت خزانــه دار و امضــای رئیــس هیــات و در غیاب رئیــس هیات، نایــب رئیــس و در غیاب نائب 

رئیــس، دبیر هیــات، قابــل اقدام اســت.
روزنامه کثیراالنتشار سپهر بردسیر جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید.

ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
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رسول گرامی اسالم )ص( می فرماید : ) اگر 
مشغول خواندن نماز مستحبی هستی و پدرت 
تو را خواند نمازت را قطع نکن و اگر مادرت تو را 

صدا کرد نمازت را قطع کن . ( 
اگرچه قطع شدن نماز نافله حرام نیست و در 
حالت جایز بودن و قطع یا ادامه آن یکسان است 
ولی به جهت نیکی و احترام و احسان به مادر ذکر 

گردیده است . 
مادر شدن موهبت و سعادت الهی است و یکی 
دیگر از مظاهر و تجلی ذات اقدس الهی است 
که خداوند کریم به زنان عنایت فرموده است . 
یکی نزد رسول خدا )ص( آمد و از او خواست که 
توصیه کند که به چه کسی نیکی کند . پیامبر 
)ص( فرمود : به مادرت ، و دوباره جوان سوال کرد 
باز حضرت پاسخ فرمود : به مادرت ، و برای دفعه 
سوم سوال کرد ، پیامبر )ص( فرمود : به مادرت 
و برای چهارمین بار فرمود : به پدرت ، چونکه 
سعادت و شقاوت فرزند بیشتر بستگی به مادر 
دارد . چون در دوران حمل و شیردادن و تغذیه 
کودک در رحم ارتباط جسمانی و عاطفی و روانی 

بیشتری فرزند با مادر دارد .
عیُد َسعیٌد فِی بَطِن  پیامبر اسالم )ص( فرمود : اَلسَّ

قُی َشِقیُّ فِی بَطِن اُمِِّه اُمِِّه وَ اَلشَّ
)) خوشبخت کسی است که در شکم مادر 
سعادتمند گردد و بدبخت کسی است که در 

شکم مادر بدبخت شود .(( 
چونکه افکار و عقاید و تغذیه مادر تاثیر مستقیمی 

در پرورش او دارد و اما سخنی هم با فرزندان :
اینکه حق مادرت را تو بایستی بدانی که وی تو 
را طوری حمل کرد که هیچ کس دیگری را این 
چنین حمل نکرد . از میوه دل خویش غذایت 
داد ، که به احدی چنین غذا نداده، با تمام اعضاء 
و جوارح خود به تو جای داده و نگهداریت نموده 
و ترسی از گرسنگی خود نداشت آن هنگام که تو 
را غذا می داد و ترسی بر تشنگی خود نداشت آن 

هنگام که تو را سیراب می نمود . 
اگر خود برهنه بود یا لباسی کهنه و مندرس 
به تن داشت تو را می پوشاند و لباس نو تهیه 
می کرد ، اگر خود در آفتاب بود تو را در سایه 
می نشانید و تو را از سرما و گرما محافظت می 
کرد و بخاطر تو نمی خوابید و چه بسیار شبهایی 
را تا به صبح از تو پرستاری نمود تا تو برایش 
فرزند باشی و این را هم بدان که تو توان سپاس 
از زحمات وی را نداری مگر به کمک و مساعدت 
خداوند عزوجل پس احترام مادرت را داشته باش 
و هرقدر که بخواهی زحمات او را جبران کنی 
نتوانی و مزد و پاداش او را از خداوند طلب کن 

.))رَبِّ اغِفرلِی وَ لِلوالَِدی ((

زن کارگزار خداست 
رسول اکرم )ص( فرمود : اِنَّ اهللَ َعزَّوََجلَّ ُعّماالً َو 

هِذهِ ِمن ُعّمالِِه لَها نِصُف اَجراً شَهیٍد 
)) خداوند جل و جالله کارگزارانی دارد و زن 
خوب از کارگزاران اوست و برای این گونه زن 

نصف اجر شهید است (( 
در روایتی دیگر : مردی خدمت پیامبر )ص( 
رسید و گفت: زنی دارم که هر وقت وارد شوم 
استقبال میکند و هروقت بیرون میروم بدرقه ام 
میکند و هر وقت مرا غمناک می بیند می گوید 
چرا اندوهناکی اگر برای روزی غمناکی روزی تو 
باخداست و اگر کوشش تو برای آخرت است که 

خدا اندوه تو را بیشتر فرماید. 
رسول خدا )ص( فرمود : آن زن را به بهشت بشارت 
ده و به او بگو که تو هم یکی از اعمال و کارگزاران 

خدایی و در هر روزی اجر هفتاد شهید داری . 
عاَم ،  یََّبه الطَّ قال رسول اهلل )ص( : َخیُر نِسائُِکُم الطَّ
َّتی اِن اَنَفَقت اَنَفََقت بَِمعُروٍف وَ اِنَّ  یََّبه الّرِیِح ، اَل اَلطَّ
اَمَسَکت اَمَسَکت بَِمعُروٍف َفِتلَک عاِمٌل ِمن ُعّماِل 
اهلَلِ وَ عاِمٌل اهلَلِ ال یَِخیُب .)) بهترین زنان شما 
کسی است که خوراک پاکیزه بپزد و خود نیز 
خوشبو و پاکیزه باشد آن زنی که خرج کردن و 
خرج نکردنش براساس معروف و دستور اسالم 
باشد همچو زنی از کارگزاران خداست و کارگزار 

خدا نومید نخواهد شد . (( 

احسان به مادر 
افضل از پدر است 

جایگاه زن دراسالم

کودکان دو تا ۶ سال که هنوز مغز کاملی ندارند و 
به درستی نمی توانند صحبت کنند، دوست خیالی 
دارند. این دوست خیالی به مرور زمان می تواند برای 
کودکان دردسرساز باشد. به عنوان مثال ممکن 
است کاری انجام دهند و اشتباه خود را گردن 

دوست خیالی بیندازند.  
بسیاری از کودکان نمی توانند واقعیت را از خیال 
تشخیص دهند و این عامل هم تنها به رشد مغز 
آن ها بستگی دارد. عدم تشخیص این دو مرز در 
سنین دو تا ۶ سالگی بیشتر خود را نمایان می کند.  
در سنین ۵ تا 8 سالگی، کودکان به طور معمول 
بیشتر دروغ می گویند. به خصوص دروغ هایی در 
رابطه با مدرسه و تکالیف مربوط به مدرسه. به دلیل 
فشار و مقررات زیادی که در این سن به کودکان 
تحمیل می شود کودکان ممکن است دروغ بگویند. 
در نتیجه کودکان برای مقابله با این فشارها به دروغ 
گفتن روی می آورند. اما خوشبختانه اکثر دروغ ها 
در این سن قابل تشخیص هستند. سعی کنید 
با فرزند خود به طور صریح رفتار کنید. همچنین 
زمانی که کودک به طور صادقانه با شما صحبت 
می کند او را تشویق کنید و به او بازخورد مثبت 
بدهید. از همه مهمتر کودکان در این سن بسیار 
تحت تاثیر قرار می گیرند و همه چیز را به درستی 
مشاهده می کنند پس سعی کنید برای آن ها 

الگوی خوبی باشید.
دروغگویی کودکان دبستانی

والدین باید تا زمان ورود به دبستان این مشکل را 
در کودک خود حل کنند. اگر مشکل دروغگویی 
فرد حل نشود با کودک عجین شده و می تواند تا 
زمان بزرگسالی همراه او باشد. هرچه این مشکل 
برای مدت زمان بیشتری در فرد باشد سخت تر 
درمان خواهد شد. اما پزشکان برای مقابله با این 
شرایط، راه حل هایی را در اختیار والدین قرار داده اند:
کودک خود را برای جبران کار اشتباهی که انجام 
داده است راهنمایی کنید.به جای پیدا کردن مقصر 
به دنبال حل مشکل باشید.  به هیچ عنوان با تنبیه 

و فریاد با کودک خود صحبت نکنید.  
اگر کودک شما تقصیر کار اشتباه خود را گردن 
دیگری انداخته است، عواقب آن را گوشزد کنید.  

چه زمانی دروغگویی کودکان خطرناک است؟
معموال اگر دروغگویی کودک بیش از سن پنج یا 
۶ سالگی باشد، می تواند به یک عارضه خطرناک 
تبدیل شود. پس بهتر است در این زمان نسبت 
به درمان این عارضه در کودکان اقدام کنید. در 
بیشتر مواقع کودکان در سنین ۶ تا ۷ سالگی 
متوجه اشتباه خود می شوند و دست از دروغگویی 
برمی دارند، اما در صورتی که این دروغگویی تبدیل 
به یک عادت شود ممکن است تا دوران بزرگسالی 

هم ادامه داشته باشد.  
درمان دروغگویی کودکان چیست؟

برای اینکه بتوانید با این بحران به درست ترین شیوه 
روبه رو شوید؛ باید به راه هایی که در ادامه عنوان 

می کنیم توجه داشته باشید: 
با کودک خود در رابطه با راستگویی صحبت کنید. 
اجازه دهید یاد بگیرد که در صورت راستگویی 

می تواند هدیه ای از جانب شما دریافت کند.  
آگاهی کودک خود را در رابطه با دروغگویی و ابراز 
احساسات تقویت کنید. سعی کنید کودک خود را 
به گونه ای تربیت کنید که خود بتواند راستگویی را 
به دروغگویی ترجیح دهد.  کمی از سطح توقعات 
خود بکاهید، کودکان نمی توانند تمام خواسته های 
شما را انجام دهند.  سعی کنید در رفتار با کودک 
خود انعطاف پذیری باالیی داشته باشید. از طرفی 
همواره محبت به کودک خود را فراموش نکنید.  

برای پیشگیری از دروغگویی کودکان 
باید چه اقداماتی را انجام داد؟

زمانی که متوجه دروغگویی کودک خود شدید 
به هیچ عنوان واکنش تند و خشن نشان ندهید. 
مسئله دروغگویی کودکان بسیار ساده تر از آنچه 
شما فکر می کنید است، پس سعی کنید در زمان 
مواجهه با آن به بهترین شکل ممکن مشکل ایجاد 
شده را برطرف کنید. اما برای اینکه بتوانید از 
دروغگویی کودکان جلوگیری کنید الزم است که 
به چند نکته توجه داشته باشید: علت دروغگویی و 
سن کودک خود را در نظر داشته باشید. معموال 
دروغگویی در سنین پایین به دلیل نداشتن آگاهی 

کامل نمی تواند برای والدین دردسرساز باشد.  

فرهنگی و تربیتی
زیباترا ز حورالعین - قسمت  22 ضارب سلمان رشدی از زنده ماندن نویسنده 

آیات شیطانی حیرت زده است
با فرزندی که دروغ می گوید 

چگونه رفتار کنیم؟ )2(

هــادی مطر، جــوان ۲۴ ســالة اهل نیوجرســی 
ــا  ــورک ب ــرب نیوی ــته در غ ــة گذش ــه هفت ک
چاقــو بــه ســلمان رشــدی، خالــق کتــاب آیات 
شــیطانی حمله کرد، روز چهارشــنبه در زندان 
بــا خبرنــگار »نیویــورک پســت« گفتگــو کرده 

ست. ا
ــوز، او  ــل از یورونی ــه نق ــنا، ب ــزارش ایس ــه گ ب
گفتــه کــه فکــر نمی کــرده ســلمان رشــدی 
بتوانــد از ضربــات چاقــوی او جــان ســالم به در 

. د ببر
هــادی مطــر کــه اکنــون در زنــدان چاوتاکــوا 
در  غــرب نیویــورک اســت، بــه خبرنــگار گفت: 
»وقتی شــنیدم کــه او زنــده مانده، شــگفت زده 

شدم.«
ــه  ــه ب ــا توج ــح داد ب ــن ترجی ــر همچنی مط
ــا  ــه ایــن پرســش کــه آی هشــدار وکیلــش، ب
بــا الهــام از فتــوای صــادر شــده در ایــن زمینــه 
تصمیــم به قتل ســلمان رشــدی گرفته اســت 
یــا خیر، پاســخی ندهــد و تنهــا به گفتــن این 
عبــارات بســنده کنــد کــه »مــن بــه آیــت اهلل 
)خمینــی( احتــرام می گــذارم و فکــر می کنــم 
ــن تنهــا چیــزی  کــه او آدم بزرگــی اســت. ای

ــم بگویــم.« اســت کــه می توان
مطــر کــه تبــار لبنانــی دارد، همچنیــن منکــر 
ادعــای ارتبــاط بــا ســپاه پاســداران ایــران شــد 
و گفــت کــه کامــال بــه تنهایــی عمــل کــرده 

اســت.

در ایــن مصاحبــه، هــادی مطــر می گویــد پــس از 
دیــدن توییتــی در زمســتان گذشــته کــه از ســفر 
رشــدی بــه چاوتاکــوا خبر مــی داد، تصمیم بــه انجام 
ایــن کار گرفتــه اســت و دربــارۀ رشــدی نیــز گفــت: 
»مــن ایــن آدم را دوســت نــدارم. فکــر نمی کنــم که 
آدم خیلــی خوبــی باشــد... او کســی اســت کــه بــه 
اســالم و نظــام اعتقــادی آن حملــه کــرده اســت.«

بــا ایــن وجــود تاکیــد کــرد اگرچــه بــا آثــار مکتوب 
رشــدی آشــنایی کمــی دارد امــا ویدیوهــای زیــادی 
از ایــن نویســنده را در یوتیــوب تماشــا کــرده اســت 
ــدم و از  ــادی دی ــخنرانی های زی ــن س ــت: »م و گف
ــم  ــور بی انصــاف هســتند خوش ــه اینط ــرادی ک اف

نمی آیــد.«
چگونگی سفر به چاوتاکوا

در جریــان مصاحبــة حــدودا 1۵ دقیقــه ای روز 
ــح داد  ــر توضی ــادی مط ــدان، ه ــنبه در زن چهارش
کــه چگونــه یــک روز قبــل از حملــه بــا اتوبــوس از 
نیوجرســی بــه بوفالــو رفتــه و از آنجا راهــی چاوتاکوا 

شــده اســت.
او افــزود کــه پــس از رســیدن بــه مقصــد نیز، شــب 
قبــل از حملــه را روی چمن ها خوابیــده و کار زیادی 
انجــام نــداده و فقــط در اطراف پرســه می زده اســت.
بنــا بــر اعــالم جیســون اشــمیت، دادســتان منطقه، 
هــادی مطــر در جریــان ســفر بــه چاوتاکــوا، کیــف 
پولــی بــه همــراه نیــاورده و تنهــا پــول نقــد و ویــزا 
کارت هــای پیش پرداخــت شــده آنهــم بــا »هویــت 

کاذب« همــراه داشــته اســت.

مطــر کــه متولــد آمریــکا از پــدر و مــادری اهــل جنــوب لبنان 
ــارۀ ســفر یکماهــة خــود در ســال  ــه پرســش ها درب اســت، ب

۲۰18 میــالدی بــه لبنــان پاســخی نــداد.
ــد  ــی می کن ــان زندگ ــدر او در لبن ــانه ها، پ ــتة رس ــه نوش ب
ــر« داده و  ــفر او را »تغیی ــن س ــه ای ــد ک ــادرش می گوی و م

مذهبی تــر کــرده اســت.
مطــر در جریــان ایــن مصاحبــه خیلــی درباره ســلمان رشــدی 
ــکایت  ــدان ش ــرایطش در زن ــل از ش ــرد؛ در مقاب ــت نک صحب
داشــت و اینکــه »بســیاری از غذاهایــی کــه بــه مــن داده انــد در 

دیــن مــن مجــاز بــه خــوردن آن نیســتیم«.
ــه ســر  ــرار وثیقــه ب ــدون ق او در حــال حاضــر در بازداشــت ب

می بــرد.

آگهی مزایده عمومی ) اجاره 9 ملک تجاری متعلق به آموزش و پرورش شهرستان بردسیر (
مدیریــت آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر در نظــر دارد تعــداد 9 بــاب ملک تجاری ) 7 باب در خیابان رشیعتی و 2 باب در ابتدای خیابان شــهید غالمحســین پــور( را با رشایط 

ذیــل از طریــق مزایــده عمومــی بــا بهــره گیری از ســامانه تــدارکات الکرتونیکــی دولــت )setadiran.ir  ( را به صورت اجاره 2 ســاله به بخش خصوصــی واگذار مناید. 

زمان انتشار در سایت : 1401/06/01 

مهلت دریافت اسناد مزایده : از تاریخ 1401/06/01 لغایت 1401/06/05

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : 1401/06/15 ساعت 19

زمان بازگشایی : 1401/06/16 ساعت 8 

زمان اعالم به برنده : 1401/06/16 ساعت 12 

نحوه دریافت اسناد مزایده : از طریق سامانه ستاد الکرتونیکی دولت )ستاد(

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1- برگــزاری مزایــده رصفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکرتونیکــی دولت می باشــد و کلیــه مراحل فرایند مزایده شــامل خرید و دریافت اســناد مزایده ، پرداخت تضمیــن رشکت در 

مزایــده ) ودیعــه ( ارســال پیشــنهاد قیمــت ، بازگشــایی پــاکات ، اعــالم بــه برنــده ، واریز وجه مزایــده و تحویل کاال در بســرت ســامانه از این طریق امکان پذیر می باشــد.

2- پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد ، از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.

3- عالقمندان به رشکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکرتونیکی )توکن ( با شامره های ذیل متاس حاصل منایند: 

مرکز پشتیبانی و راهربی سامانه : 021-41934

اطالعات متاس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه )) setadiran.ir بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر » موجود است.

جهــت آگاهــی از رشایــط عمومــی و توضیحــات برگــزاری و ســایر اطالعــات مزایده با مراجعه به ســامانه ســتاد بــه نشــانی setadiran.ir  یا بــا تلفــن هــای 33522697 و 33527212  

متــاس حاصــل شــود. 28 م الف
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عراق بود وعرصه جوالن تکفیری ها!
آمریکا و انگلیس گروهی درست کرده بودند 

که به جان مردم بی پناه افتاده  بودن!
مردمی که به خاطر اعتقاداتشان باید کشته 

می شدند!
حاال رسیده بودند به جاده سامراء!

این میان بی تاب تر از همه حاج قاسم بود!
نکرده  خدایی  نکند  گفت:  می  نگران  دل 

دوباره اینها اهانتی بکنند به حرم ائمه!
ها  تکفیری  مقابل  تدبیرها  و  فشانی  جان 
را  پلیدشان  نقشه  نتوانند  تا  ساخت  سدی 

عملی کنند.
لحظه  ترین  سخت   : گفت  می  قاسم  حاج 
های جنگ عراق، همان روزهایی بود که در 

جاده بغداد -  سامراء میجنگیدیم!
اندازه  هایشان،  نگرانی  دل  سطح  ها  خیلی 

هیچ است!
انسان ها هم بر اساس اندازه های هیچ، همه 

ی کارهایشان را رقم می زنند!
ولباس  خانه  و  پول  برای  اگر  نگرانی  دل 
وآرایش باشد، که همه اش فانی است و تمام 

می شود!
انسان های بلندباال و رشید نگرانی هایشان به 

اندازه اعتقاداتشان است!
قسمتی از وصیت نامه حاج قاسم را بخوانید :

برادران و خواهرانم!
نیازمند رهبری است،  جهان اسالم پیوسته 
به  رهبری متصل ومنصوب شرعی و فقهی 

معصوم.
خوب میدانید منزه ترین عالم دین که جهان 

را تکان داد و اسالم را احیا کرد،
یعنی خمینی بزرگ و پاک ما، والیت فقیه 
را تنها نسخه نجات بخش این امت قرار داد،

لذا چه شما که به عنوان شیعه به آن اعتقاد 
دینی دارید و چه شما به عنوان سنی اعتقاد 
عقلی دارید، بدانید )باید( به دور از هر گونه 
را  برای نجات اسالم خیمه والیت  اختالف، 

رها نکنید.
خیمه، خیمه رسول اهلل است. اساس دشمنی 
جهان با جمهوری اسالمی، آتش زدن و ویران 

کردن این خیمه است، دور آن بچرخید.
واهلل واهلل واهلل این خیمه اگر آسیب دید، بیت 
اهلل الحرام و مدینه حرم رسول اهلل و نجف، 
نمی  باقی  ومشهد  سامراء  کاظمین،  کربال، 

ماند، قرآن آسیب می بیند.
***

بود  کرمان  قاسم  حاج  و  بود  جمعه  اگر 
زدن ها  قدم  و  بود  گلزار  نبود،  ای  جلسه  و 

وفاتحه های زیر لب حاجی!
سرزدن به دوستانی که دعایشان بدرقه راه 

حاجی میشد!
کرد  گذر  قبرها  میان  از  خانمی  جمعه  آن 

وخودش را رساند به حاجی و حرفش را زد!
برو مشکالت  را صدا زد وگفت:  حاجی من 

این بنده خدا را بررسی وحل کن!
این حل کن یعنی باید حل شود وتمام.
پیگیری کردم، خیلی مستضعف بودند.

و  بخاری  نبود  و  وزمستان  ای  اجاره  خانه 
وسایل ضروری دیگر! صاحب خانه اذیت کن 

و...
گزارش را به حاجی دادم و با یک فراخوان 

رفع همه مشکالت شد.
قصه حاج قاسم پیوسته است، فترت )زمان 

خالی( ندارد.
فراغت نمی یابد از کاری مگر اینکه به کاری 

مشغول شود.
ماموریت  یک  تحقق  مشغول  لحظه  درهر 

است، حاج قاسم ماموریت محور است.
خستگی،  ماموریت،  شد  که  ذکرت  و  فکر 
استراحت، مرخصی و بازنشستگی بی معنی 

می شود.
اصل جهاد به او می گوید : مادامی که دشمن 

وجود دارد، جهاد ادامه دارد.

مادامی که دشمن وجود 
دارد، جهاد ادامه دارد

مکتب حاج قاسم
درس  پانزدهم

رئیســی درســی و ششــمین اجــالس 
وپــرورش:  آمــوزش  مدیــران 

 توســعه و پیشــرفت کشــور در گرو توســعه 
و پیشــرفت آمــوزش و پــرورش اســت

ــا اشــاره بــه اینکــه  آینــده  رئیس جمهــور ب
ــت  ــه دس ــه ب ــاد جامع ــت و اقتص سیاس
آمــوزش و پــرورش رقــم می خــورد گفــت:  
امــر مهــم تعلیــم و تربیــت به عنــوان 
کاری  معلمــان،  ماموریــت  مهم تریــن 

ــت. ــی اس انبیای
بــه گــزارش خبرنــگار سیاســی خبرگــزاری 
فــارس، ســی و ششــمین اجــالس مدیــران 
آمــوزش وپــرورش بــا حضــور رئیس جمهور 
ــزار  ــران برگ ــالس س ــالن اج ــل س در مح

شــد.
آیــت اهلل ســید ابراهیم رئیســی در ایــن 
ــن  ــرورش را مهمتری اجــالس، آمــوزش و پ
ــت:  ــت و گف ــور دانس ــی کش ــاد فرهنگ نه
وزارت آمــوزش و پــروش، متولــی امر بســیار 
ــان  ــرای نوجوان ــت ب ــم و تربی ــم تعلی مه
و  جوانــان ایــن کشــور اســت و آینــده 
ــت  ــه دس ــه ب ــاد جامع ــت و اقتص سیاس

آمــوزش و پــرورش رقــم می خــورد.
و  توســعه  همچنیــن  رئیس جمهــور 
پیشــرفت کشــور را در گــرو توســعه و 
ــت و  ــرورش دانس ــوزش و پ ــرفت آم پیش
افــزود: امــر مهــم تعلیــم و تربیــت به عنــوان 
مهمتریــن ماموریت معلمــان، کاری انبیایی 
ــی و  ــف معلم ــاء، وص ــف انبی ــت، وص اس

ــت. ــی اس تربیت
وی گفــت: آنچــه در منطــق دربــاره انســان 
گفتــه می شــود، حیــوان ناطــق اســت امــا 
نطــق فصل الفصــول انســان نیســت بلکــه 

تعلــق انســان فصل الفصــول انســان اســت. 
ــدا  ــا مب ــه ب ــه ربانی شــدن و توج انســان ب
ــکل گیری  ــود. ش ــناخته می ش ــاد ش و مع
انســانیت انســان، در گــرو آن اســت کــه بــا 
وحــی ارتبــاط برقــرار کــرده اســت بنابرایــن 
تعلیــم، یــاد دادن و یــاد گرفتــن، آموختــن 
ــت.  ــت اس ــخن در تربی ــی، س و دانش افزای
تربیــت بــه معنــای احیــای تمایــالت عالــی 

نفســانی انســان اســت.
ــرورش  ــوزش و پ ــزود: آم ــور اف رئیس جمه
ســازوکاری در دولــت اســت کــه امــر  تعلیم 
ــت  ــارت، حمای ــت و نظ ــت را هدای و تربی
ــن  ــام ای ــق و انج ــن ح ــد و ادای ای می کن
ــه  ــرای اینک ــنگین ب ــزرگ و س ــه ب وظیف
ــکل  ــالب ش ــراز انق ــه را در ت ــوان جامع بت
بگیــرد، بــر عهــده آمــوزش و پرورش اســت.

وی گفــت: اجــالس آن اســت کــه توســط 
فرهیختــگان، مدیــران مجــرب و فاضــل بــا 
نــگاه نقادانــه شــکل بگیــرد تــا حتمــا بــه 
موفقیت هــا، کاســتی ها و ضعف هــا برســند. 
ــتانه  ــی در آس ــت های علم ــن نشس در ای

رویــداد بزرگ بازگشــایی مدارس، مشــخص 
ــای  ــت؟ راه ه ــئله چیس ــه مس ــود ک می ش
ــا  ــدام اســت. قطع ــت از مشــکل ک برون رف
ــدردان  ــا ق ــد و م ــالش کردن ــینیان ت پیش

ــتیم. ــا هس ــای آنه تالش ه
الیحــه  مالــی  موضــوع  بــه  رئیســی 
رتبه بنــدی معلمــان اشــاره کــرد و گفــت: 
اســاس کار، روحیــه تربیت معلمان اســت و 
رتبــه بنــدی معلمــان بــا همــکاری مجلس 
دنبــال و  پیگیــری شــد و در یــک ســالگی 
دولــت عملیاتــی شــد. رتبه بنــدی معلمــان 
حــق معلمــان اســت و امیدواریــم معلمــان 
هــم بــه وظیفــه خــود عمــل کــرده و دولت 
ــان  ــای الزم را از معلم ــد حمایت ه ــم بای ه

انجــام دهــد.
ــی  ــت آموزش ــه در عدال ــان اینک ــا بی وی ب
عقــب ماندگــی داریــم گفــت: وقتی ســخن 
از عدالــت داریــم موضــوع عدالــت و مردمی 
ــردم  ــورد اســتقبال م کــردن اســت کــه م
هــم اســت. مهمتریــن مســئله کشــور 
موضــوع تعلیــم و تربیــت اســت و مــا 
می خواهیــم جامعــه عدالت خــواه را داشــته 

باشــیم.
رئیــس جمهــور خطــاب بــه مدیــران گفت: 
ــول  ــع تح ــه مان ــی ک ــد کس ــازه ندهی اج
اســت در میــدان حضــور پیــدا کنــد؛ بایــد 
در محضــر خــدا، مــردم و سلســله مراتــب 

اداری پاســخگو باشــید.
رئیســی عنــوان کــرد: رهبــر انقالب نســبت 
ــه  ــرورش دغدغ ــوزش و پ ــوع آم ــه موض ب
بســیاری دارنــد کــه نمی تــوان ایــن ســطح 
از دغدغــه ایشــان را نســبت بــه موضوعــات 

دیگــر دیــد.

 توسعه و پیشرفت کشور در گرو توسعه و پیشرفت آموزش و پرورش است
رئیسی درسی و ششمین اجالس مدیران آموزش وپرورش: 

بســیاری از جمعیــت شناســان بــر ایــن باورند که جمعیــت ایران به شــدت 
شــروع بــه کاهــش کــرده اســت، امــا نکتــه قابل تأمــل ایــن اســت کــه نرخ 
رشــد جمعیــت ایــران مشــابه میانگیــن جهانــی امــروز اســت کــه به طــور 

قابل توجهــی کمتــر از اوج خــود در چنــد دهــه قبــل اســت.
دکتــر شــهال کاظمــی پــور، جمعیــت شــناس برجســته و اســتاد دانشــگاه 
ــا معضــل  ــا ب ــد: » م ــاره می گوی ــا دراین ب ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب در گفت وگ
کاهــش فرزنــدآوری مواجــه هســتیم. تحقیقــات مــا نشــان می دهــد کــه 
اکثــر خانواده هــا بیــن یــک تــا دو فرزنــد دارنــد و زوجینــی که فرزنــد ندارند 
یــا تــازه ازدواج کرده انــد یــا تعــداد محــدودی هســتند. در گذشــته تعــداد 
فرزنــدآوری بیــن ۶ تــا ۷ فرزنــد بــوده، بعــد بــه ۴ فرزنــد کاهــش پیــدا کرد 
و در حــال حاضــر بــه یــک الــی دو فرزنــد رســیده اســت کــه میانگیــن 

جمعیــت 1.۷ درصــد اســت.«

ما با بحران جمعیت روبرو نیستیم
کاظمــی پــور می گویــد: »هــرم ســنی ایــران در وضعیــت وســط یعنــی 
ــا معضــل پیــری جمعیــت مواجــه  جــوان قــرار دارد و ۲۰ ســال آینــده ب
خواهیــم بــود؛ بنابرایــن، در حــال حاضــر مــا بــا بحــران جمعیــت مواجــه 
نیســتیم بلکــه زنــگ خطرهــا بــه صــدا درآمده کــه چنانچــه در آینــده این 
رونــد ادامــه داشــته باشــد مــا بــا ســالخوردگی جمعیــت مواجه می شــویم 
کــه البتــه در صــورت مدیریــت سیاســت های جمعیتــی ایــن مســئله بــه 

بحــران تبدیــل نخواهــد شــد.«

عوامل مؤثر بر نرخ زادوولد در کشور
ــف،  ــات مختل ــاس تحقیق ــر اس ــد ب ــت می گوی ــناس جمعی ــن کارش ای
ــه  ــود دارد: »در مرحل ــدآوری وج ــش فرزن ــاره کاه ــی درب ــل متفاوت عوام
گــذر اول جمعیتــی- زمانــی کــه تعــداد فرزنــدآوری از ۶-۷ فرزنــد بــه ۴-3 
فرزنــد رســید- بیشــترین عامــل کاهــش فرزندآوری شــاخص های توســعه 
بــود. درواقــع، شــاخص های توســعه نشــان می دهــد کــه توســعه شــهری، 
افزایــش میــزان باســوادی، اشــتغال، توســعه امکانــات رفاهی، اوقــات فراغت 
و... بــر رونــد کاهــش جمعیــت تأثیرگــذار بــوده اســت. در مرحلــه گــذر دوم 
جمعیتــی- زمانــی کــه تعــداد فرزنــدآوری از 3-۴ فرزنــد بــه یــک الــی دو 
فرزنــد رســید و بــارداری زیــر ســطح جانشــینی قــرار گرفــت- بیشــترین 
عامــل تأثیرگــذار در کاهــش نرخ بــاروری نشــأت گرفتــه از عوامل فرهنگی 

اســت و مشــکالت اقتصــادی جــزو عوامــل ثانــوی بــه شــمار می آیــد.«
ایــن کارشــناس جمعیــت بــا اشــاره بــه افزایــش هزینــه بهبــود کیفیــت 
ــد،  ــه کیفیــت فرزن ــد: »ایــن روزهــا خانواده هــا بیشــتر ب زندگــی می گوی
تحصیــالت خــود و فرزندشــان و اوقات فراغت خودشــان اهمیــت می دهند. 
درواقــع، خانواده هــا بــرای بهبــود کیفیــت زندگــی خــود و فرزندشــان بایــد 
هزینه هایــی بپردازنــد کــه درســت اینجاســت که عوامــل اقتصــادی نمایان 
گــر می شــود و ازایــن رو عــده ای اصلی تریــن علــت کاهــش نــرخ بــاروری 
را مشــکالت اقتصــادی می داننــد درحالی کــه اینهــا در اصــل بحث هــای 

ــت.« فرهنگی اس
ــون  ــی همچ ــا دغدغه های ــده ای ب ــران ع ــفانه در ای ــه داد: »متأس وی ادام
ثبت نــام فرزندشــان در مــدارس خــاص، شــغل بهتــر، تأمیــن رفــاه بیشــتر 
بــرای فرزنــد قبلــی و... فرزنــدآوری را بــه تأخیــر می اندازنــد؛ این هــا عوامــل 

فرهنگــی اســت کــه در کاهــش فرزنــدآوری تأثیرگــذار اســت.«

مشوق های کاربردی فرزندآوری
کاظمــی پــور بــا اشــاره بــه اینکــه جمعیــت ثــروت هر کشــوری محســوب 
می شــود، ایــن مســئله را مشــروط بــه فراهم شــدن زیرســاخت ها دانســت 
ــرای رشــد جمعیــت ازیک طــرف زیاده روی هــا، تجمل گرایــی  و افــزود: »ب
و چشــم و هم چشــمی ها بایــد تعدیــل شــود و از طــرف دیگــر، مشــکالت 

اقتصــادی بایــد حــل و ثبــات اقتصــادی در کشــور حاکم شــود.«
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا انتقــاد از بســته های تشــویقی در قانــون جوانــی 
ــش  ــکل کاه ــردن مش ــرح ک ــا مط ــفانه ب ــد: »متأس ــت می گوی جمعی
جمعیــت، مجلــس بــه فکــر تصویــب مصوبــه بــرای تســهیل فرزنــدآوری 
می افتــد درحالی کــه ایــن طرح هــا مشــکل کاهــش نــرخ بــاروری را حــل 
نخواهــد کــرد بلکــه مســئله بــا برقــراری ثبــات اقتصــادی در جامعــه حــل 
خواهــد شــد. اینکــه بــه یــک زوج بــرای بچــه دار شــدن تســهیالت 1۰۰ 
ــوده و  ــده ب ــد، بی فای ــورم افزایــش یاب ــی داده شــود و از آن طــرف ت میلیون

تأثیــری در انگیــزه بــه بچــه دار شــدن زوجیــن نخواهــد داشــت
متاســفانه کاهــش نــرخ فرزنــدآوری در جامعه امروز ما نتیجــه ترویج  مبانی 
نظــری ای اســت کــه طــی دو دهــه گذشــته در مجامع عمومی طرح شــده 
و بــه تدریــج جــا افتــاده اند. از طرفی شــرایط ســخت اقتصــادی و اجتماعی 
دوران فعلــی، نــه تنهــا کســی را برای این تصمیم سرنوشــت ســاز تشــویق 
نمــی کنــد کــه حتــی همــه انگیــزه هــای او را بــرای تجربــه فرزنــدآوری از 

بیــن می بــرد.
متأســفانه در جهــت ترویــج اندیشــه »زندگی بهتر بــا فرزند کمتــر«، منابع 
دینــی نادیــده گرفتــه شــده و در حــال حاضــر بــا دوری از آنهــا، گاهــی این 
ســئوال طــرح مــی شــود کــه آیــا منابــع دینــی مــا )آیــات قــرآن و روایات( 
در موضــوع فرزنــد آوری نگاهــی اثبــات گرایانــه دارنــد؟! و آیــا مــی تــوان 
مســتظهر بــه آن، از مؤمنیــن بــه اســالم خواســت کــه فرزنــد بیاورنــد؟ آیــا 
ایــن منابــع توصیــه ای صریــح و مســتقیم در ایــن بــاره دارنــد؟ وقتی منابع 
دینــی مــا الزامــی بــر بچــه دار شــدن ندارنــد، چــرا مــا بــا آوردن یک انســان 

بــه ایــن دنیــا اســباب زجــر فرزنــد و زحمــت خــود را فراهــم آوریــم؟!

بزرگترین مانع فرزندآوری چیست؟

گهر صنعت، تبدیل به یکی از صادر کنندگان مهم 
خدمات فنی و مهندسی کشور می شود

ــم  ــدگان مه ــی از صــادر کنن ــه یک ــل ب ــت، تبدی ــر صنع گه
ــود ــی ش ــور م ــی کش ــی و مهندس ــات فن خدم

حســن پــور گفــت: مــا بــه عنــوان یــک کشــور تأثیرگــذار کــه 
ــن  ــرای گفت ــرف ب ــان ح ــش بنی ــرکت های دان ــث ش در بح
ــازی  ــی س ــوزه بوم ــا در ح ــه ظرفیت ه ــد از هم ــم، بای داری

اســتفاده کنیــم. 
نایــب رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلس شــورای اســالمی 
ــادی  ــش اقتص ــک جه ــال ی ــان در ح ــتان کرم ــت: اس گف
اســت و عمــال ایــن اســتان بــه یــک کارگاه بــزرگ ســازندگی 
تبدیــل شــده، همینطــور بواســطه مشــارکت و همراهــی مردم 
ــرای کار  ــتی ب ــیر بهش ــیرجان و بردس ــتان های س در شهرس

آفرینــان و ســرمایه گــذاران فراهــم شــده اســت.
از  ســاخت ها  زیــر  بحــث  در  دولــت  افزود:بایســتی  او 
شــرکت هایی کــه در خصــوص بومــی ســازی فعالیــت دارنــد 
ــران  ــا در ای ــفانه م ــد و متاس ــته باش ــت بیشــتری داش حمای
ــی  ــراک و ماشــین آالت ســنگین معدن مشــخصا در بحــث ت

ــم. ــرده ای ــی ک ــم کاری و کوتاه ــون ک تاکن
حســن پــور ادامــه داد: در ایــن زمینــه شــرکت های صنعتــی 
و معدنــی در ســیرجان از جملــه گهــر صنعــت، اقدامــات قابل 
ــازی در  ــی س ــوس و بوم ــی معک ــث مهندس ــی در بح توجه
ــد  ــق شــده ان ــد و موف راســتای اقتصــاد مقاومتــی داشــته ان
ــا  ــم ب ــی را ه ــای معدن ــال تراک ه ــرات اساســی و آوره تعمی

اســتفاده از ظرفیــت متخصصیــن داخلــی انجــام دهنــد.
نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در ادامــه گفــت: شــرکت 
ــده  ــه آین ــک شــرکت جــوان و نوپاســت ک ــت، ی ــر صنع گه
ــه  ــه ب ــا توج ــم و ب ــی می کن ــش بین ــرای آن پی ــی را ب خوب
اقداماتــی کــه در طــول یکســال گذشــته انجــام داده و رضایت 
منــدی خوبــی ایجــاد نمــوده، امیــدوارم در آینــده بــه یکــی 

ــه  از صــادر کننــدگان مهــم خدمــات فنــی و مهندســی و قطعــات ب
ــدت  ــن م ــه در همی ــا اینک ــود کم ــل ش ــف تبدی ــور های مختل کش
کوتــاه دســتاورد های چشــمگیری را کســب کــرده و انتظــار مــی رود 
ــن شــرکت ها حمایت هــای بیشــتری داشــته باشــند  مســئوالن از ای
ــوع اقدامــات برمــی  چــرا کــه هــر گام کــه مــا در حمایــت از ایــن ن

ــم. ــه می گیری ــگان فاصل ــه بیگان ــک گام از وابســتگی ب ــم ی داری
ــات طراحــی و ســاخت  ــاز عملی گفتنــی اســت،  طــی مراســمی، آغ
دامپتــراک 1۵۰ تنــی برقــی و رونمایــی از ســامانه 1۰۰ درصــد بومــی 
کنتــرل و مانیتورینــگ دامپتــراک 1۵۰ تنــی الکتریکــی کــه هــر دو 
بــرای اولیــن بــار در کشــور توســط شــرکت گهــر صنعــت بــا همراهی 
ــا حضــور  ــه اســت ب ــه صــورت گرفت ــر خاورمیان ــن گه شــرکت نگی
ــارم،  ــان و ط ــردم زنج ــده م ــری، نماین ــدی باق ــالم مه ــت االس حج
رییــس خانــه معــدن اســتان زنجــان و جمعــی از فعــاالن، مســئوالن و 

مدیــران حــوزه صنعــت و معــدن کشــور برگــزار شــد.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

گزارش بانک جهانی/ چشم انداز شاخص های کالن اقتصاد ایران در ۱۴۰۱ مثبت 
بانــک جهانــی بــا بررســی چشــم انــداز شــاخص هــای کالن اقتصــاد ایــران 
در ســال ۲۰۲۲ پیش بینــی کــرد بــا وجــود حفــظ تحریم هــا، رشــد اقتصــادی 
ایــران در ایــن ســال بــه ۳.۳ درصــد برســد و تــراز حســاب هــای جــاری ایران 

مثبــت ۴.۱ درصــد تولیــد ناخالص داخلی شــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، بانــک جهانــی در گــزارش جدیــدی کــه 
منتشــر کــرده بــه بررســی وضعیــت شــاخص های کالن اقتصــاد ایــران در 

ســال ۲۰۲۲ میــالدی )۱۴۰۱( پرداختــه اســت.
ایــن نهــاد بین المللــی بــدون فــرض احیــای توافــق هســته ای و بــا تــداوم 
تحریم هــا پیش بینــی کــرده اســت همــه شــاخص های کالن اقتصــاد ایران 

در ســال ۲۰۲۲ بــا رشــد مثبــت همــراه باشــند.
بــر اســاس ایــن گــزارش، اقتصــاد ایــران در ســال جــاری میــالدی رشــد ۳.۳ 
درصــدی را تجربــه خواهــد کــرد. رشــد اقتصــادی ایــران در ســال گذشــته 
۴.7 درصــد بــود. بانــک جهانــی عامــل رشــد ۴.7 درصــدی اقتصــاد ایــران 
ــت:   ــته اس ــرده و نوش ــالم ک ــا اع ــیون کرون ــته را واکسیناس ــال گذش در س
کاهــش محدودیت هــا بــه علــت گســترش ســریع واکسیناســیون در ســال 

گذشــته )۱۴۰۰( منجــر بــه توســعه شــدید بخــش خدمــات - محــرک اصلی 
رشــد غیرنفتــی – شــد و پــس از گذشــت بیــش از دو ســال از همــه گیــری 
کوویــد-۱9، وضعیــت در حــال بازگشــت بــه حالت عادی اســت. ایــن در حالی 
بــود کــه ایــران یکــی از اولیــن کشــورهایی اســت که شــیوع گســترده بیماری 
را داشــت و بــه شــدت تحــت تاثیــر شــش مــوج آلودگــی قــرار گرفــت. بــا 
واکسیناســیون عمومــی، توســعه کســب وکارها و بخــش خدمات بهبــود یافت 

و مصــرف بخــش خصوصــی افزایــش پیــدا کــرد.
ایــن در حالــی بــود کــه مصــرف بخــش خصوصــی و دولتــی طی ســه ســال 
قبــل از آن بیــش از ۱۰ درصــد منفــی شــده بــود کــه بــه دو علــت تــورم و 

کرونــا بــود.
رشــد بخــش غیرنفتــی اقتصــاد ایــران در ایــن ســال ۲.۱ درصــد پیش بینــی 
شــده اســت. بخــش نفتــی اقتصــاد ایــران نیــز طــی ایــن ســال بــا رشــد ۲.9 
درصــدی مواجــه خواهــد شــد. بانــک جهانــی پیش بینــی کــرده اســت تولیــد 
نفــت ایــران طــی ســال ۲۰۲۲ بــا رشــد 5.5 درصــدی نســبت بــه ســال قبــل 

از آن مواجــه شــود.
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به چه زمانی برمی گردد؟
امروز فهمیدم که علی 

علیه السالم کیست!
خاطره مقام معظم رهبری :

وقتــی منــزل شــهید ارمنــی ماوکیــان رفتیــم 
و  از شــهید تعریــف کردنــد. مــا فهمیدیــم نــام 
ایــن شــهید بزرگــوار، شــهید »مانوکیان« اســت 
و بــه انــدازه شــهیدان »بابایــی«، »اردســتانی« و 
»دوران«، پــرواز عملیاتــی جنگــی داشــته اســت. 
ــر  ــان هواپیمایــش F 1۴، بمب افکــن رهگی خلب
بــوده و بــاالی صــد ُســرتی پــرواز موفــق در بغداد 
داشــته اســت. بعد هواپیمایــش را تــوی دژ آهنی 
بغــداد می زننــد و شــهید، هواپیمــا را تــا آن جــا 
کــه ممکــن اســت، اوج می دهد و هواپیمــا در اوج 
تــا نقطــه صفر خــودش کــه اتمســفر اســت، باال 
می آیــد و بقیــه اش را بــه ســمت ایــران ســرازیر 
می کنــد.  موتورهــای هواپیمــا منهدم می شــوند 
و هواپیمــا الشــه اش تــوی خــاک ایــران می افتد؛ 
ولــی چــون دیگــر سیســتم برقــی هواپیمــا کار 
ــد  ــد و نش ــت کن ــته ایجک ــرده ، نتوانس نمی ک
ــرانجام،  ــد. س ــهید کار کن ــرای ش ــر ب ــه چت ک
ــهادت  ــه ش ــورد و وی ب ــن خ ــه زمی ــا ب هواپیم
رســید. او ارمنــی ای بــود کــه حتــی حاضر نشــد 
الشــه هواپیمــای جمهــوری اســالمی به دســت 
عراقی هــا بیفتــد. ایــن بزرگــوار در نیــروی هوایی، 

مشــهور اســت.
مــادر شــهید گفــت: آقــا! حــاال کــه منــزل مــا 
ــما  ــه ش ــه ای ب ــم جمل ــن می توان ــتید، م هس
عــرض کنــم؟ آقــا گفــت: بفرماییــد، مــن آمــدم 
این جــا کــه حــرف شــما را بشــنوم. گفــت: مــا 
هــر چنــد بــا شــما از نظــر فرهنگ دینــی فاصله 
داریــم، امــا در روضه هایتــان شــرکت می کنیــم؛ 
ولــی خیلــی مواقــع داخــل نمی آییــم. روز 
شــهادت امام حســین  علیه الســالم، روز عاشــورا و 
تاســوعا، بــه دســته های ســینه زنی امام حســین 
علیه الســالم، شــربت می دهیــم و می آییــم 
تــوی دســته هایتان می نشــینیم؛ ظــرف یک بــار 
مصــرف می گیریــم کــه شــما مشــکل خــوردن 
نداشــته باشــید. تــوی مجالــس شــما شــرکت 
ــنویم.  ــا را می ش ــی از حرف ه ــم و بعض می کنی
ــدم.  ــا را نمی فهمی ــی چیزه ــا اآلن بعض ــن ت م
می گفتنــد: مســلمان ها یــک رهبــری داشــتند 
ــتش را  ــه دس ــالم ک ــی علیه الس ــام عل ــه ن ب
بســتند و ۲۵ ســال حکومتــش را غصــب کردند؛ 
ــر  ــد: آخ ــی! می گفتن ــی چ ــدم یعن نمی فهیم
ــش  ــت روی کول ــا می گذاش ــان و خرم ــب، ن ش
می رفــت خانــه یتیمــان کــه ایــن را هــم 
نمی فهمیــدم؛ ولــی امــروز فهمیــدم کــه علــی 

ــت؛ ــالم کیس علیه الس
امــروز بــا ورود شــما بــه منزلمــان، بــا ایــن همــه 
گرفتــاری ای کــه داریــد، وقــت گذاشــتید و بــه 
خانــه مــِن غیــر دیــن خودتــان تشــریف آوردید. 
اُســُقف مــا، کشــیش محلــه مــا هــم به خانــه ما 

نیامــده اســت! شــما رهبر مســلمین  هســتید. 
ــه  ــه خان ــالم ک ــی علیه الس ــدم عل ــن فهمی م
ــت. ــزرگ اس ــدر ب ــت، چه ق ــش می رف یتیم های

از صلیب سرخ آمده بودند 
اردوگاه اسرا گفتند

در اردوگاه شــما را شــکنجه تان میکننــد یــا نــه؟ 
همــه بــه آقــا ســید نــگاه کردنــد ولــی آقا ســید 
ــت:  ــب ســرخ گف ــور صلی ــت  مأم ــزی نگف چی
آقــا شــما را شــکنجه میکننــد یــا نــه؟ ظاهــراً 
شــما ارشــد اردوگاه هســتید . آقــا ســید بــاز هــم 
حرفی نزد . پس شــما را شــکنجه نمیکننــد؟ آقا 
ســید بلنــد و ابهت خــاص خودش ســرش پایین 
بــود و چیــزی نمیگفــت . نوشــتند اینجــا خبری 
از شــکنجه نیســت . افســر عراقــی کــه فرمانــده 
اردوگاه بــود، آقــای ابوترابــی را بــرد تواتاق خودش 
گفــت:  تــو بیشــتر از همــه کتــک خــوردی، چرا 
بــه اینهــا چیزی نگفتــی؟ آقای ابوترابی برگشــت 
فرمــود: مــا دو تا مســلمان هســتیم با هــم درگیر 
شــدیم، آنهــا کافــر هســتند دو تا مســلمان هیچ 
وقــت شــکایت پیــش کفــار نمیبرنــد .  فرمانــده 
اردوگاه کاله نظامــی کــه ســرش بــود را محکــم 
بــه زمیــن کوبیــد و صــورت آقــا ســید را بوســید 
بعــدش هــم نشــت روی دو زانــو جلــو آقــا ســید 
و بفکرعمیقــی فرورفــت  میگفــت شــما الحــق 

ســربازان خمینی هســتید .
  ســید آزادگان -مرحــوم مغفــور خلــد آشــیان 

حــاج آقــا ابوترابــی
 یــاد شــهدا، رزمنــدگان، ایثارگــران، جانبــازان و 
آزادگان ســرافراز را گرامــی مــی داریــم بــا ذکــر 
صلــوات بــر محمــد و آل محمــد »صلــوات اهلل و 

ســالمه علیهــم اجمعیــن«
 غفراهلل لنا و لکم 

شبهه:
فــردی نقــل کــرده متاســفانه  پوشــیدن لبــاس 
مشــکی در مواقــع عــزا یکــی از خرافاتــی هســت 

کــه وارد دیــن اســالم شــده اســت.
 امــا پاســخی بــه ایــن دوســت عزیــز!!! پوشــیدن لبــاس 
مشــکی ریشــه درتاریــخ دارد  در ایــران باســتان و 
ــوده کــه  ــان وروم ، لبــاس عــزا مشــکی ب همچنیــن یون
دراشعارشــاهنامه فردوســی ایــن شــاعرگرانمایه که نمونه 
هایــی در ذیــل ارائــه میگــردد . ســپس دریونــان باســتان 
و ســرانجام در احادیــث و روایــت باختصــار بیان میشــود :
لبــاس ســیاه نماد عــزاداری و ماتم در شــاهنامه فردوســی 

کــه بیانگرتاریــخ کهــن ایــران اســت بوضوح امده اســت 
الــف: ایران باســتان؛ شــواهد فراوانی در متــون کهن ایرانی 
وجــود دارد کــه سیاه پوشــی را نشــان ماتم و انــدوه قلمداد 
کــرده اســت. شــاهنامه فردوســی - کــه بیانگــر فرهنگ و 
تمــدن کهــن ایــران اســت - پــر اســت از مــواردی کــه 

جامــه ســیاه را نمــود عــزا و غــم تلقــی کــرده اســت.
ــرادرش  ــت ب ــه دس ــتم ب ــه رس ــی ک ــوص زمان در خص
شــغاد، ناجوانمردانــه کشــته شــد، فردوســی مــی  ســراید:

به یک سال در سیستان سوگ بود 
 همه جامه هاشان، سیاه و کبود

ــور  ــرام گ ــه به ــی ک ــز، هنگام ــانیان نی ــر ساس در عص
درگذشــت ولیعهــدش یزدگــرد، چنیــن کــرد:

چهل روز سوگ پدر داشت راه  
بپوشید لشگر کبود و سیاه 

فریــدون هــم کــه از جهــان درگذشــت، نــواده و جانشــین 
وی چنیــن کــرد:

منوچهر، یک هفته با درد بود 
 دو چشمش پر از آب و رخ زرد بود

سپاهش همه کرده جامه سیاه  
توان گشته شاه و غریوان سپاه 

و این سیاه پوشی تا هم اکنون در ایران رایج است
نخســتین ســیاه پوشــان عــزای حســینی چــه کســانی 

ــد؟  بودن
ســنت ســیاه پوشــی یــک ســابقه طوالنــی، چــون عمــر 
بشــر دارد و در فرهنــگ ایرانیــان باســتان، یونــان و اعــراب 
ــزاداری وجــود داشــته  ــرای ع ــن ســنت ب ــم هــم ای قدی
اســت. حتــی مــا در شــاهنامه فردوســی می بینیــم کــه 

جامــه ســیاه، نمــاد غــم و انــدوه و ماتــم اســت.
ــده  ــتان، آم ــان باس ــاطیر یون ــتان؛ در اس ــان باس ب : یون
ــه  ــوس ب ــل پاتروکل ــس از قت ــه تیت ــی ک ــت: زمان اس
دســت هکتــور، شــدیداً اندوهگیــن شــد؛ بــه نشــانه عــزا، 

ــید. ــش را پوش ــه  های ــیاه ترین جام س
ایــن امــر نشــانگر آن اســت کــه قدمت رســم سیاه پوشــی 
ــان  ــردد. در می ــی  گ ــر بازم ــر هوم ــه عص ــان، ب در یون
ــود کــه در  ــز رســم آن ب ــم( نی ــان قدی ــان )یهودی عبرانی
ــر  ــیدند و ب ــرها را می تراش ــش، س ــتگان خوی ــزای بس ع
آن خاکســتر مــی  پاشــیدند و لباس شــان در ایــن گونــه 

ــود. ــه آن ب ــک ب ــا نزدی ــیاه رنگ ی ــع، س مواق
ــرای  ــرۀ المعــارف خــود، رنــگ ســیاه را ب بســتانی در دائ

عــزا در تمــدن اروپــای قــرن  هــای اخیــر، بــه عنــوان 
مناســب ترین رنــگ گــزارش کــرده، می نویســد: طــول 
دوران عــزاداری - بــر حســب درجــه نزدیکــی بــه مرده 
- از یــک هفتــه تــا یــک ســال طول مــی  کشــد و بیوه 
زنــان، دســت کــم تــا یــک ســال عــزا مــی  گیرنــد و در 
ــان ســیاه رنگ و خالــی از  ایــن مــدت لبــاس  هــای آن

هرگونــه نقــش و نــگار و زیــورآالت اســت.
در عصــر پیامبــر)ص( پــس از پایــان جنــگ بــدر - که 
هفتــاد تــن از مشــرکان و قریــش به دســت مســلمانان 
ــان مکــه در ســوگ  ــد - زن ــه خــاک هالکــت افتادن ب

کشــتگان خویــش، جامه ســیاه پوشــیدند.
ایــن شــواهد تاریخــی و ادبــی، نشــان مــی  دهــد کــه 
ــل  ــیاری از مل ــان بس ــاز در می ــر ب ــیاه از دی ــگ س رن
ــر  ــن ام ــت. ای ــوده اس ــدوه ب ــزا و ان ــان ع ــوام نش و اق
اختصــاص بــه ایــران یــا دوران اســالم نداشــته اســت؛ 
ــان  ــان و یونانی ــالم، ایرانی ــش از اس ــراب پی ــه اع بلک
باســتان نیــز بــه رســم عــزا، جامــه ســیاه یا کبــود می 

 پوشــیده  انــد.
سیاه  پوشی در میان اهل بیت)علیهم السالم(

گــزارش  هــای مســتند بیانگــر ایــن حقیقت اســت که 
پیامبــر و ائمــه اطهــار نیــز مهــر تأییــد بــر ایــن ســنت 
منطقــی و رســم طبیعــی گذاشــته و خــود در مقــام 
عمــل، در عــزای عزیــزان خویــش ســیاه پوشــیده  انــد.

بــه روایــت ابــن  ابــی  الحدیــد در شــرح نهــج  البالغــه، 
ــان  ــوگ امیرمؤمن ــالم( در س ــن)علیه الس ــام حس ام
علی)علیــه الســالم((، جامــه  هــای ســیاه بــر تــن کــرد 
و بــا همیــن جامــه بــه میــان مــردم آمــد و بــرای آنــان 

خطبــه خوانــد.
بنابــر حدیثــی کــه اکثــر محدثــان آن را نقــل کــرده  
ــی  ــان بن ــود: زن ــالم(( فرم ــه الس ــام باقر)علی ــد، ام ان
 هاشــم در ســوگ ابــا عبــد اهلل)علیــه الســالم(( جامــه 

ــد: ــر تــن کردن ســیاه ب
»لمــا قتــل الحســین بــن علی)علیــه الســالم(( لبــس 
نســاء بنی هاشــم الســواد و المســوح و کــن التشــتکین 
ــین)علیه  ــن الحس ــی ب ــرد و کان عل ــر و الب ــن ح م
ــه  ــی ک ــم؛ زمان ــام للمأت ــن الطع الســالم(( یعمــل له
امــام حســین بــن علی)علیــه الســالم( ع( بــه شــهادت 
رســید، زنــان بنــی  هاشــم لبــاس  هــای ســیاه و جامــه  
ــرما  ــا و س ــیدند و از گرم ــن پوش ــن مویی ــای خش ه
شــکایت نمی کردنــد. ]پــدرم [ علــی بــن الحســین بــه 
علــت ]اشــتغال آنان بــه [ مراســم عــزاداری، برای شــان 

غــذا درســت مــی  کــرد.«
ــا ســوگواری، واژه ای آیینــی اســت کــه در  عــزاداری ی
ــان  ــه معصوم ــن، از جمل ــزرگان دی ــزای ب ســوگ و ع
)علیهم الســالم( و به ویــژه امــام حســین )علیه الســالم( 
انجــام می شــود. عــزاداری، بــا انگیزه هــای دینــی 
ــم و  ــار غ ــان و اظه ــه معصوم ــت ب ــراز محب ــد اب مانن
انــدوه در مصیبــت آنــان و در قالب مجالس و مراســمی 

ــود. ــزار می ش ــخص برگ مش
ســیاه  پوشــی، ســنت و عــادت بشــر، در طــول تاریــخ 
بــوده اســت؛ از ایــران باســتان گرفته تــا یونــان و اعراب 

جاهلیــت. غالبــاً در فرهنــگ هــای مختلف لباس 
ســیاه، نمــاد عــزاداری بــوده اســت.

ســیاه  پوشــی از ســوی عباســیان یــا اعــراب پس 
از اســالم، بــه ایــران منتقــل نشــده؛ بلکــه از دیــر 
بــاز ایــن ســلوک عملــی و ظاهــری در فرهنگ و 
تمــدن ملــت ایران ریشــه داشــته اســت. شــواهد 
فــراوان تاریخــی و ادبــی، بیانگــر ایــن حقیقــت 
ــان، از  ــوام جه ــل و اق ــه بســیاری از مل اســت ک
دیــر زمــان، در ایــام عــزا ســیاه مــی  پوشــیده  اند. 
بــه دلیــل مجــال انــدک بــه ذکــر چنــد نمونــه از 
ایــران، یونــان باســتان و اعــراب اشــاره می  شــود.

نهج البالغــه  شــرح  در  الحدیــد  ابــی  ابــن 
ــالم(( در  ــه الس ــن )علی ــام حس ــد؛ ام می نویس
ــاس  ــالم(( لب ــه الس ــی )علی ــام عل ــهادت ام ش
ســیاه پوشــیده و بــرای مــردم خطبــه خواندنــد. 
ــر  ــته های دیگ ــه نوش ــم ب ــر بخواهی ــی اگ حت
علمــای دین هــم برگردیــم، مرحوم ســیدمحمد 
ــیدن  ــیاه پوش ــاس س ــاره لب ــزدی درب ــم ی کاظ
می گوینــد: ایــن کار موجــب خوشــنودی پیغمبر 
خــدا می شــود چــرا کــه نوعــی اظهــار حــزن و 

مصیبــت اســت.
در روایــات داریــم کــه امــام باقــر )علیه الســالم(( 
ــا عبــد  ــان بنــی هاشــم در ســوگ اب فرمــود: زن
اهلل )علیــه الســالم(( جامــه ســیاه بــر تــن 
ــی  ــن عل ــین ب ــام حس ــه ام ــی ک ــد، زمان کردن
)علیــه الســالم(( بــه شــهادت رســید، زنــان بنــی 
ــن  ــای خش ــیاه و جامه ه ــای س ــم لباس ه هاش
ــکایت  ــرما ش ــا و س ــیدند و از گرم ــن پوش مویی
ــدا )ص(  ــر خ ــر پیامب ــن اگ ــد؛ بنابرای نمی کردن
بــه پوشــیدن لبــاس ســفید تأکیــد می کردنــد، 
بــه ایــن معنــی نیســت کــه غیــر از حالــت عادی 
هم ســیاه پوشــی وجــود نداشــته باشــد، بهرحال 
ــزه و  ــرت حم ــهادت حض ــی در ش ــیاه پوش س
جعفــر طیــار در تاریــخ، ســیاه پوشــی حضــرت 
زهــرا )س( در ســوگ پــدر، امــام حســن )علیــه 
الســالم(( در شــهادت علــی )علیــه الســالم( ع( و 
ســیاه پوشــی بانــوان خانــدان رســالت در شــام و 
مدینــه در شــهادت امام حســین )علیه الســالم(( 

در تاریــخ ثبــت شــده اســت.
ــی« ج  ــن برق ــیعی »محاس ــع ش ــان مناب در می
دوم، صفحــه ۴۲۰ و »وســائل الشــیعه« ج ســوم، 
صفحــه ۲38 آمــده کــه نخســتین کســانی برای 
اباعبــداهلل )علیه الســالم(( ســیاه پوشــیدند، زنان 
بنــی هاشــم بودنــد کــه اقامه عــزا کردنــد و حتی 
ــزاداری  ــرای ع ــالم(( ب ــه الس ــجاد )علی ــام س ام
آن هــا غــذا فراهــم کرد.پــس ایــن عــزاداری یــک 
عــزاداری معمولــی نیســت کمــا اینکــه مــا بــرای 
ــنایمان  ــت و آش ــی در دوس ــزای معمول ــک ع ی
هــم ســیاه می پوشــیم چــه رســد بــه عــزادرای 
ــی از  ــه بخش ــالم(( ک ــه الس ــهدا )علی سیدالش

فرهنــگ مــا اســت.

بازداشت یک متهم به پولشویی در سیرجان/ 
بیش از ۱۰۰ نفر شاکی شدند

ــم  ــک مته ــت ی ــان از بازداش ــتان کرم ــتری اس ــس کل دادگس رئی
بــه پولشــویی در ســیرجان خبــر داد و گفــت: پرونده هــای مرتبــط 
بــا ایــن شــخص و شــرکت مربــوط بــه وی بالــغ بــر هــزار پرونــده 

اســت.
، حجت االســالم  کرمــان  از  تســنیم  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
ابراهیــم حمیــدی رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان در جمــع 
خبرنــگاران بــا اشــاره بــه اینکــه در پــی رســیدگی بــه درخواســت 
ــام پولشــویی و حیــف  ــه اته ــک متهــم ب ــگان ســیرجانی ی مالباخت
و میــل وجــوه پرداخــت شــده از ســوی مالباختــگان موضــوع بنــد 
هـــ مــاده 1 قانــون مجــازات اخاللگــران در نظــام اقتصــادی کشــور 
بازداشــت شــد، اظهــار داشــت: ایــن متهــم یکــی از شــکات حرفه ای 

ــه شــمار مــی رود. حــوزه قضایــی شهرســتان ســیرجان ب
ــن متهــم  ــرد: ای ــان ک ــده بی ــن پرون ــات ای ــه جزئی ــا اشــاره ب وی ب
ــان )عــج(  ــام زم ــام ام ــی و توســط ســربازان گمن ــا دســتور قضای ب
ــات و  ــه مطالب ــخ ب ــتای پاس ــدام در راس ــن اق ــده و ای بازداشــت ش
ــده انجــام  درخواســت های جمــع کثیــری از مالباختــگان ایــن پرون

شــده اســت.
ــگان  ــه داد: مالباخت ــان ادام ــتان کرم ــتری اس ــس کل دادگس رئی
چندیــن پــروژه ســاختمانی ناتمــام در شهرســتان ســیرجان بارهــا 
ــتانی  ــتانی و شهرس ــی اس ــد قضای ــئوالن ارش ــه مس ــه ب در مراجع
ــت  ــرمایه های از دس ــت س ــوع و بازگش ــری موض ــت پیگی درخواس
ــی  ــای قضای ــاط پیگیری ه ــن ارتب ــه در ای ــدند ک ــود ش ــه خ رفت

انجــام شــد.
وی شــمار مالباختــگان ایــن پــروژه و شــکات ایــن متهــم را بیــش 
ــل  ــده از اوای ــن پرون ــم ای ــت: مته ــرد و گف ــوان ک ــر عن از 1۰۰ نف
ــا مدیرعاملــی خــود در حــوزه  دهــه ۹۰ یــک شــرکت خانوادگــی ب

ــود. ســاختمان و مســکن تاســیس کــرده ب

دل نمی دانم چه شد، دلبر نمی دانم چه شد
سر نمی دانم چه شد، پیکر نمی دانم چه شد

مظهر اهلل اکبر، شبه پیغمبر که رفت
حال اهل بیِت پیغمبر نمی دانم چه شد
اولین شیر بنی هاشم که عزِم رزم کرد

گشت میدان عرصه محشر، نمی دانم چه شد
تا علی آمد به میدان، باز هم سر باز کرد

کینه های کهنه از حیدر، نمی دانم چه شد
اسب ره گم کرده، جای بازگشتن تا خیام

رفت سمت مسلخ لشکر، نمی دانم چه شد
هرکسی با هرچه دستش بود، می زد ضربه ای

زیر تیر و نیزه و خنجر نمی دانم چه شد
غربت یک شیر زخمی بین صد کفتار، آه

دوره اش کردند، من دیگر نمی دانم چه شد
او که سر تا پا غنیمت بود از پای اوفتاد
زیر دست قوم غارتگر نمی دانم چه شد

رشته تسبیح اعضای علی از هم گسست
سرگذشت پیکر اکبر نمی دانم چه شد
زیر نعل تازه می آید چرا بوی گالب؟

از نزاکت، غنچه پرپر نمی دانم چه شد
پاره های پیکر او در عبا هم جا نشد

آنچه باقی مانده بود، آخر نمی دانم چه شد
عاقبت خورشیِد سر، بر قله نی شد، ولی
ماجرای آن تِن بی سر نمی دانم چه شد

قافله رفت و بدن ماند و بیابان، تا سه روز
این سه روز اما همان بهتر نمی دانم چه شد

                 شعراز: محمود حبیبی کسبی

در کوچه سار شب

در این سرای بی کسی کسی به در نمی زند
به دشــت پـر مـالل مـا پـرنـده پـر نمی زند
یـکی زشـب گرفتگــان چـراغ بـر نمی کند
کسی به کوچه سـار شـب در سحر نمی زند

نـشسته ام در انـتظار این غـبـار بی سـوار
دریغ کـز شـبی چنین سـپیده سـر نمی زند
دل خـراب من دگـر خـراب تـر نمی شود
که خنجر غمت از این خـراب تر نمی زند

گذر گهی ست پر ستم که اندرو به غیر غم
یـکی صالی آشــنـا بـه رهگـذر نـمی زند

چه چشم پاسخ است از این دریچه های بسته ات
بـرو کـه هـیچ کـس نـدا به گـوش کـر نمی زند

نـه سـایه دارم و نـه بـر، بیفکننـدم و سـزاست
اگـر نـه بـر درخــت تـر کـسی تـبـر نمی زند

       شعر از: هوشنگ ابتهاج )سایه(

شعر بازگشت
 بی مرغ آشیانه چه خالی ست

خالی تر آشیانه مرغی
جفت خود جداست

آه ای کبوتران سپید شکسته بال
اینک به آشیانه دیرین خوش آمدید

اما دلم به غارت رفته ست
با آن کبوتران که پریدند
با آن کبوتران که دریغا

هرگز به خانه بازنگشتند

  اشعار آیینی عاشورا
قافله رفت و بدن ماند و بیابان، تا سه روز

بالغ بر ۲۱ هزار پرونده در شوراهای حل اختالف 
استان کرمان به صلح و سازش ختم شد

رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان گفــت: در چهارماهــه ابتــدای امســال ۲1 هزار 
و ۴3۷ پرونــده در دســتگاه قضایــی اســتان کرمــان بــه صلــح و ســازش ختم شــده که 

در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل، 1۰ درصد رشــد داشــته اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، حجت االســالم ابراهیم حمیــدی در جمع 
خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه در چهارماهــه ابتــدای امســال ۲1 هــزار و ۴3۷ پرونــده در 
دســتگاه قضایــی اســتان کرمــان بــه صلــح و ســازش ختم شــده اســت، اظهار داشــت: 
ایــن میــزان در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل، 1۰ درصد رشــد داشــته اســت.

وی ادامــه داد: در مجمــوع در چهــار ماهــه ابتــدای امســال، ۴3 درصــد پرونده هــای 
قابــل مصالحــه در شــوراهای حــل اختــالف اســتان کرمان بــا صلح و ســازش مختومه 

شــده اســت.
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه در راســتای توســعه فرهنــگ 
صلــح و ســازش در جامعــه در مناســبت های خــاص، از جملــه مــاه مبــارک رمضــان 
پویــش مردمــی »بــه حرمــت امیرالمومنیــن )ع( می بخشــم« راه انــدازی شــده اســت، 
گفــت: در مــاه محــرم و صفر نیــز پویش مردمــی »به حرمــت اباعبداهلل الحســین)ع(« 
می بخشــم راه انــدازی شــده کــه مــردم نیــز در ایــن پویش هــا مشــارکت بســیار خوبی 

ــته اند. داش
وی عنــوان کــرد: از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون بــا تــالش شــوراهای حــل اختالف، 
معتمدیــن، متنفذیــن و ریــش ســفیدان 1۶ پرونــده قصــاص در قالــب پویش هــای 
ــی  ــراد از اجــرای حکــم قصــاص رهای ــه رضایــت ختــم شــده اســت و اف مردمــی ب

یافته انــد.
حمیــدی بیــان کــرد: یکــی از مهمترین سیاســت های مــورد نظر قــوه قضاییــه، ترویج 
فرهنــگ صلــح و ســازش در جامعــه کــه ســال ها در اولویــت ایــن دســتگاه بــوده و در 

ایــن مســیر گام هــای بلنــدی نیز برداشــته شــده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه موضــوع صلــح و ســازش در جامعــه مربــوط بــه فرهنــگ 
ــداهلل الحســین)ع( در روز  ــرد: بخشــش حــر توســط اباعب ــد ک ــی ماســت، تاکی دین
عاشــورا درســی بــرای مــا شــیعیان و طرفــداران ایشــان اســت تــا اگــر اختالفاتــی در 
جامعــه پیــش می آیــد را به تاســی از اباعبــداهلل الحســین)ع( و ائمــه اطهــار)ع( با صلح 
و ســازش خاتمــه دهیــم و همــه مســائل بــه رســیدگی های قضایــی ختــم نشــود.
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شــهید اصغر ســعید فرزنــد غالمعلــی و مادر: 
ــخ  ــد : 133۹،تاری ــرگ متول ــد ب ســکینه بی
ــن  ــهادت: عی ــل ش ــهادت: ۶1/8/۵ ،مح ش
خــوش، مــزار: گلــزار شــهدای شــهر گلــزار

زندگینامه:
شــهید اصغر ســعید در روســتای قریت العرب)شــهر 
گلــزار کنونــی( بدنیــا آمــد. در شــش ســالگی پــدر 
ــار زندگــی  خــود را از دســت داد و از همیــن ســن ب
ــه دوش گرفــت.  ــی بافــی، کشــاورزی و ... ب ــا قال را ب
مشــکالت و مســائل زندگــی فرصتــی بــرا مدرســه 
ــد  ــه ناچــار شــبانه چن ــش نگذاشــت؛ ب ــن برای رفت
ــد. ــدن و نوشــتن، درس خوان کالســی در حــد خوان
ــربازی اش  ــد س ــواده موع ــوب خان ــر خ ــک پس ت
رســیده بــود، امــا تنهایــی مــادر ونگرانــی از تأمیــن 
زندگــی اش، مانــع رفتــن اصغــر بــه خدمــت، آن هم 

ــان جنــگ، نشــد. در زم
بــه جبهــه رفــت و پس از مــاه هــا خدمــت در میدان 
نبــرد و مجروحیــت در حیــن انجام وظیفه، ســرانجام 

در منطقــه عیــن خوش به شــهادت رســید.
از ۶ ســالگی تأمین مخــارج زندگــی رو دوش خودش 
بــود. بــا مــن آمــد قالــی بافــی؛ وقتی یــاد گرفــت، تو 
خونــه دار قالــی راه انداخــت شــروع کــرد بــه قالــی 
بافــی ... روزهــا قالــی مــی بافــت، شــب هــا خشــت 
مــی زد، تــا لقمــه نــون حاللــی دربیــاره، بــرای خــرج 
زندگــی خــودش و مــادر. وقتی بــرا بازی و ســرگرمی 

نداشت.
                 راوی: خانم فاطمه سعید)خواهر شهید(

روزهــای اول تــو کارگاه قــدش به تخته نمی رســیده، 
مــی گذاشــتنش روی تختــه تــا بتونــه قالــی ببافــه./  
وقتــی بــرا بازرســی کارگاه مــی آمدنــد، قایم می شــد 
تــا از کار بیرونــش نکننــد، بعــد کــه بــازرس هــا مــی 

رفتنــد، دوبــاره برمــی گشــت ســر کار.
     راوی: خانم عذرا زرین ترنج)خواهرزاده شهید(

ــوا  ــرد. اهــل دع ــاال نب ــرا کســی ب هرگــز صداشــو ب
نبود.../همیشــه یــه عکــس از رهبــر تــو جیبــش بود. 
نمــی گذاشــت بچــه هــا بهــش دســت بزنــن. مــی 
گفــت: مثــل قرآنــه، بایــد بوســید و دوبــاره گذاشــت 
ســر جاش...وقتــی مــی آمــد مرخصــی، بــا بچــه هــا 
دعوامــون میشــد کــی زودتــر بــره پشــت کمــر دایی 
ســوار بشــه. مــی رفتیــم رو پاهــاش مــی نشســتیم. 

دوســتمون داشــت. باهامــون بــازی مــی کــرد ...
         راوی: خانم عذرا زرین ترنج)خواهرزاده شهید(

بهــش گفتــم: االن جنگــه نــرو. گفت: وظیفه شــرعی 
ام هســت که بــرم...

راوی: آقای محمدحسین زرین ترنج)همسر خواهر شهید(
 وقتــی مــی آمد مرخصــی، زیــاد نمی مانــد. می 

گفــت: اینجــا زیــاد آرامش نــدارم، باید بــرم ...
راوی: خانم عذرا زرین ترنج)خواهرزاده شهید(

مــی دیدیــم داره مــی لنگــه، یــا حالــش خــوب 
نیســت؛ چنــد بــار زخمی شــد و ترکش خــورده 
بــود ولــی بــه ما نمــی گفــت. مــادرم مــی گفت: 
ــه  ــش گلول ــر آت ــتام زی ــت: دوس ــی گف ــرو. م ن

هســتند، اینجــا بمونم چــکار؟!
راوی: خانم فاطمه سعید)خواهر شهید(

ــتین؟ از  ــی هس ــور جای ــیدیم چط ــی پرس م
ســختی هــاش نمــی گفــت. می گفــت: بــا بچه 
هــا دور هــم آبگوشــت درســت مــی کنیــم مــی 

خوریــم...
خونــه نزدیــک امامــزاده بــود. هــر وقــت از جلوی 
حــرم امامــزاده)ع( رد میشــد، مــی رفــت زیــارت، 
ســالم مــی داد. تــا صــدای اذان رو مــی شــنید، 

حتــی موقــع غــذا خــوردن، بلند میشــد.
راوی: خانم عذرا زرین ترنج)خواهرزاده شهید(

ــود.  ــودش ب ــده خ ــه عه ــاش ب ــه کاره همیش
لباســی چیــزی داشــت خــودش مــی شســت. 
در 1۹ ســالگی تونســت ایــن خونــه رو بــا خــرج 
خــودش درســت کنــه. بــا قالــی بافــی، خشــت 
ــاختن  ــرا س ــت ب ــه داش ــی عجل ــی و .../خیل زن
ــی  ــت. م ــره خدم ــت ب ــی خواس ــه. م خون
گفــت: تــا قبــل رفتــن حداقــل یــه اتاقــش 
پوشــیده باشــه، یــه ســر پناهــی باشــه بــرا 
مــادرم. شــب، تعطیلــی و ... رو مــی گذاشــت 

ــه... ــرا ســاخت ایــن خون ب
 راوی: خانم عذرا زرین ترنج)خواهرزاده شهید(

ــئولین  ــت مس ــمند اس ــالم خواهش ــا س *ب
ذیربــط فکــری اساســی بــرا نقطــه حادثه خیز 
کمــر بنــدی در شــمال بردســیر بنمایند چند 
روز قبــل یــه تریلــر منحــرف و واژگون شــد که 
فاصلــه چندانــی تا بــر خــورد به وســایل نقلیه 
پــارک شــده و مغــازه ای اون منطقــه نداشــت 

اینبار به خیر گذشت        ۹13۲----3۰ 
*ســالم ســپهر جــان علیرغــم قــول مســاعد 
مســئولین در خصــوص رفــع مشــکل خیابــان 
مســلم ابــاد بــا توجــه بــه حــوادث و تصادفــات 
بوجــود امــده هیچگونــه اقدامــی در خصــوص 
ــن  ــی ای ــالح هندس ــرعتگیر و اص ــرای س اج

معبر بوحود نیامده است    ۹13۹----11 
ــواده  ــت خان ــظ کرام ــای حف ــی از راهه *یک
هــا وکاهــش بدحجابــی توجــه مســئولین بــه 
کارگاههــا ی تولیــد لبــاس بایــد باشــد چــون 
بســیاری از زنــان و دختــران جامعه مــا لباس و 
پوشــش مــورد نظر خــود را یا پیــدا نمی کنند 
و یــا بــه ســختی و با مشــقت پیــدا مــی کنند. 
ایــن در حالــی اســت کــه مانتوهای مســأله دار 
مثــل مانتوهــای جلــو بــاز، کوتــاه یــا بــدن نما 
ــرار داشــته اســت  ــه راحتــی در دســترس ق ب
ــدگان  ــد کنن ــه تولی ــی ب ــای خاص بایدالگوه
لباس داده شود                          ۹133----۷1

ــا  ــه قیمته ــی ب ــچ نظــارت وکنترل *چــرا هی
نیســت بویــژه کاالهــای اساســی و میــوه جات 
هــرروز گرانتــر از دیــروز یعنــی چــه خبــره چرا 
نظــارت نیســت چراقیمتهــا از طریــق مجامــع 

صنفــی اعــالم نمیشــود       ۹13۲----3۶
*باســالم ســهم بردســیر از اعتبــارت ۲1 
میلیــاردی اســتان کــه درســفررئیس جمهــور 
ــه                                     ــه زمین ــت و در چ ــده چقدراس ــن ش تعیی
ــود  ــه ش ــارات هزین ــن اعتب ــد ای ــی بای های

ممنــون                        ۹3۶۲----۷۵
*ســالم ســه راهــی المهــدی و بلــوار کــه چراغ 
ــب  ــه نص ــده نیازب ــب ش ــم نص ــی ه راهنمای
دوربیــن دارد چــون تخلفــات زیــادی مشــاهده 
میشــود یــا دوربیــن نصــب شــود یــا پلیــس 
درانجــا حضورفیزیکی داشــته باشــد متاســفانه 
درجاهــای حادثــه خیزپلیــس حضورفیزیکــی 
نــدارد و دوربیــن هــم نیســت ولــی بــا 
دوربینهــای میــدان ازادی و امــام بعضــی اوقات 
جریمــه عدم نبســتن کمربند بوســیله پیامک 

ــود              ۹38۹----3۹ ــت میش دریاف
ــار رنــگ قرمزکرونایــی و اکثــر  *بردســیر دوب
شهرســتانهای اســتان همچنیــن چــرا چــون 
رعایت دســتورات بهداشــتی نمیشــودهمه بی 
خیــال شــدند ماســک نمــی زننــد درمراکــز 
درمانــی و داروخانــه هــا و بانکهــا و ادارات هــم 
رعایت دســتورا ت بهداشــتی نمیشــود خبری 
ــرای دســتها  ــی مخصوصــا ب از مــواد ضدعفون
نیســت همــه دســتگاهها را جمــع یــا خالــی 

هســتند                             ۹13۴---۲۶
* باســالم بهــره منــدی واقعــی مــردم 
بردســیروتوابع ازدرامــد معــادن وشــرکتها 
ــی  ــی و اجتماع ــی مذهب ــای فرهنگ درکاره
درمقایســه با شهرســتانها مشــابه بســیاراندک 
اســت مســئولین چــرا پیگیــری نمــی کنند و 
بــه انــدک و حداقــل قانــع میشــوند ایــن حــق 
مــردم اســت امــا مــردم هم مطالبه گرنیســتند 
و همچنیــن رســانه هــای موجــود پــس کــی 

بایــد پیگیرباشــد
8۴----۹1۲۰                                         

دسترسی آسان و ارزان مردم به خدمات قضایی اولویت 
قوه قضائیه است/ کارخانه قند بردسیر حدود ۵۰۰ پرونده در 

اجرای احکام دارد

محمد خراسانی

اصغر سعید

رییــس کل دادگســتری اســتان کرمــان گفــت: یکــی از 
سیاســت های قــوه قضاییــه دسترســی آســان عمــوم مــردم بــه 
خدمــات قضایــی و پاییــن آوردن هزینــه ایــن خدمــات اســت.
ــم  ــلمین ابراهی ــالم و المس ــت االس ــا، حج ــزارش ایرن ــه گ ب
حمیــدی روز شــنبه در ادامــه ســفر یــک روزه خــود به بردســیر 
در نشســت شــورای اداری ایــن شهرســتان افــزود: قصــد داریــم 
خدمــات قضایــی را در نزدیــک تریــن مــکان دسترســی مــردم 
قــرار دهیــم و چنانچــه ظرفیت بخش های مختلف شهرســتان 
بردســیر مهیــا باشــد، اســتقرار دادگاه هــای بخــش بــا رعایــت 

شــاخص هــا و اســتانداردهای الزم صــورت خواهــد گرفــت.
ــر در دوران قبــل  وی بردســیر را یــک شهرســتان مهــم و مؤث
ــاع مقــدس دانســت و  از پیــروزی انقــالب، انقــالب و دوران دف
گفــت: بردســیر در مســیر عبــور کاروان هــای جبهــه هــا بــوده 
و رزمنــدگان مــورد اســتقبال و خدمــات دهــی و مهمــان نوازی 
مــردم ایــن شهرســتان قــرار مــی گرفتنــد و مــن هــم هنــگام 
اعــزام بــه جبهــه شــاهد مهربانــی ایــن  مــردم انقالبــی بــودم. 

رییــس کل دادگســتری اســتان کرمــان در ادامــه گفــت: البتــه 
ــی  ــردم انقالب ــه م ــش ک ــت اصلی ــر ظرفی ــالوه ب ــیر ع بردس
هســتند، ظرفیــت هــای دیگری نیــز از جمله توســعه صنعت و 

بســترهای ایجــاد شــغل را نیــز دارد.
وی گفــت: پیگیــری مســائل رفاهــی و معیشــتی و اقداماتی که 
دولــت بایــد انجــام بدهد بــا پیگیــری نماینــده دولــت، حمایت 
امــام جمعه و پشــتوانه دســتگاه قضایی مشــکالت مــردم را حل 

ــی کند. م
حجــت االســالم حمیــدی ادامــه داد: در مدت ســه ماه گذشــته 
کــه بــه دادگســتری کرمــان آمــدم بــا برخــی از ظرفیــت هــای 
موجــود در اســتان کرمــان آشــنا شــدم و کمــک خواهیــم کــرد 

ــع برطرف شــود. موان
وی ادامــه داد: توصیــه ام بــه همــکاران قضایــی کمک بــه اجرای 
ــه  سیاســت هــای نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی از جمل

حمایــت از تولیــد و اشــتغال و ظرفیــت هــای نهفتــه اســت.
رییــس کل دادگســتری اســتان کرمــان تاکیــد کــرد: هرچــه 
توســعه و زمینــه ایجــاد شــغل و توزیــع عادالنه امکانات بیشــتر 
باشــد، مشــکالت قضایــی و ورودی پرونــده هــا بــه دادگســتری 

کمتــر خواهــد شــد.
وی گفــت: بایــد بســترهای فســادزا که ریشــه در فقــر اقتصادی 
و فرهنگــی دارد بــر طــرف شــود زیــرا اگر ریشــه های فســادزا از 
بیــن بــرود و جوانــان دنبــال کار و اشــتغال بروند قطعا بــه دنبال 
جرائــم و تخلفاتــی کــه بــرای خــود و خانــواده ها و جامعه شــان 

و بــرای حاکمیــت مشــکل ســاز می شــود، نخواهنــد رفت.
ــای  ــت ه ــه ظرفی ــاره ب ــا اش ــدی ب ــالم حمی ــت االس حج
افــزود:  دارد،  وجــود  بردســیر  در  کــه  اشــتغال  ایجــاد 
ــی دارد  ــای خوب ــت ه ــتان ظرفی ــن شهرس ــبختانه ای خوش
 بــا ســرمایه گــذاری اخیــر شــرکت گهرزمیــن و ایجاد 
ــع و  ــردم رف ــی م ــکالت مال ــترده، مش ــتغال گس اش

مشــکالت قضایــی نیــز متعاقــب آن برطرف 
خواهــد شــد.

وی افــزود: در بازدیــدی کــه امــروز از مجموعه قضایی 
شهرســتان بردســیر داشــتیم کمبــود کادر قضایــی، 
ــای اداری  ــود فض ــانی و کمب ــروی انس ــود نی کمب
مشــهود بــود کــه ایــن مشــکل نــه تنهــا در بردســیر 

بلکــه در کل اســتان کرمــان وجــود دارد.
وی تاکیــد کــرد: البتــه بــا وجــود کمبودهــای موجود 
پرســنل قضایــی در بردســیر عملکرد بســیار مطلوبی 
ــن  ــده هــا در ای ــه پرون ــرخ رســیدگی ب داشــتند و ن
شهرســتان بــاالی 1۰۰ درصــد اســت. یعنــی هرچــه 
پرونــده در چهــار ماهــه اخیــر تشــکیل شــده بــه آنها 
رســیدگی شــده و بلکــه دو درصد بیشــتر که شــامل 
پرونــده هــای معوقــه ســالهای قبــل بــوده، بنابرایــن 
میزان رســیدگی در شهرســتان بردســیر 

رشــد 102 درصــدی دارد.
رییــس کل دادگســتری اســتان کرمــان گفــت: 
همــکاران مــا در مجموعــه قضایــی بردســیر در کنــار 
رســیدگی قضایــی فعالیــت هــای دیگــری از جملــه 
ــرای  ــی ب ــور میدان ــورای اداری و حض ــور در ش حض

ــد. ــز دارن ــردم را نی ــکالت م ــی مش بررس
از  الکترونیــک  رســیدگی  کــرد:  تاکیــد  وی 
ــیر  ــه در بردس ــت ک ــه اس ــوه قضایی ــای ق اولویت ه
حــدود ۹7 درصــد پرونــده هــا بــه صورت 

کامــال الکترونیک بررســی می شــود.
ــخ  ــان در پاس ــتان کرم ــتری اس ــس کل دادگس ریی
بــه طــرح مشــکل کارخانــه قنــد از ســوی فرمانــدار 
بردســیر گفــت: کارخانه قنــد از قدیم هویت بردســیر 
بــوده و مــردم ایــن اســتان کامشــان را با قند بردســیر 

شــیرین مــی کردنــد.
حجــت االســالم حمیــدی گفــت: مــن در بازدیــدی 
کــه امــروز از کارخانــه قنــد بردســیر داشــتم شــاهد 
بــودم کــه متاســفانه ســرمایه عظیمــی از بیــن رفتــه 
و دســتگاههای موجــود نیــز فرســوده و قدیمی شــده 

ــن  ــاره ای ــدازی دوب ــرای راه ان ــت ب ــاز اس ــه نی ک
کارخانــه، دســتگاه های آن بروز و نوســازی شــود.
وی تاکیــد کــرد: مــا مــی توانیم بــه ایــن کارخانه 
در رفــع مشــکالت قضایــی کمــک کنیــم کــه

ــد  ــه قن ــر کارخان ــال حاض  در ح
بردســیر حــدود 500 پرونــده در 

اجــرای احــکام دارد. 
ــه  ــان ادام ــتان کرم ــس کل دادگســتری اس ریی
ــاورزان در  ــران و کش ــردم، کارگ ــات م داد: مطالب
پرونــده هــای قضایــی اســت کــه بایــد بــه طــور 
کامــل اســتیفا شــود و اگــر ســرمایه گذار جدیدی 
از بازگشــایی آن اســتقبال کنــد، از او حمایــت می 
کنیــم تــا بــاز هــم صــدای تولیــد ایــن کارخانه به 
گوش برســد و کام مردم بردســیر و کشــور با قند 

ایــن کارخانــه شــیرین شــود.
وی در خصــوص رفــع مشــکل مرکــز معاینه فنی 
cng کــه از ســوی امــام جمعــه بردســیر مطــرح 
شــده بــود از رییــس دادگســتری و دادســتان این 
شهرســتان خواســت ضمن بررســی، این مشــکل 
ــردم  ــه م ــه مراجع ــازی ب ــا نی ــد ت ــل کنن را ح

بردســیر بــه مرکــز اســتان کرمــان نباشــد.
ــکل  ــه مش ــیر ب ــداری بردس ــت فرمان  سرپرس
گازرســانی بــه برخی روســتاهای این شهرســتان 

ــه بهرامجــرد اشــاره کــرد و گفــت: از جمل
 برخــی از اهالــی ایــن روســتاها در مــکان هایــی 
خانــه ســاخته انــد کــه علمــک گاز تــا نزدیکــی 
محــل ســکونت آنهــا رفتــه امــا بــه دلیــل ادعــای 
مالکیــت اداره منابــع طبیعــی نمــی توان بــه آنها 

گاز داد.
در ادامــه رییــس کل دادگســتری اســتان کرمــان 
قــول مســاعد داد کــه ایــن مشــکل نیــز پیگیری 
و برطــرف شــود تا مــردم از نعمــت گاز برخــوردار 

شوند.

کلینیک حقوقی مرکز مشاوره امین دانشگاه آزاد اسالمی بردسیر افتتاح شد

حجت االسالم و املسلمین ابراهیم حمیدی رییس کل دادگسرتی کرمان: 

بــرای نخســتین بــار در بیــن دانشــگاه هــای اســتان کرمــان و در راســتای اســتفاده از ظرفیت اســاتید 
دانشــگاه در افزایــش آگاهــی هــای حقوقــی مــردم و ارائه خدمــات مشــاوره ای حقوقی، طــی آیینی با 
حضــور رئیــس دادگســتری اســتان کرمان و جمعی از مســئوالن شهرســتان، کلینیــک حقوقی مرکز 

مشــاوره امیــن دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد بردســیر افتتــاح و به بهــره برداری رســید.
بــه گــزارش روابــط عمومی دانشــگاه آزاد اســالمی بردســیر در این آیین، حجت االســالم و المســلمین 
ابراهیــم حمیــدی بــا قدردانــی از اهتمــام دانشــگاه آزاد اســالمی بردســیر در راه انــدازی ایــن کلینیک 
گفــت: بــا اســتفاده از ظرفیــت اســاتید و دانشــجویان رشــته حقــوق مــی توان ضمــن افزایــش آگاهی 

هــای حقوقــی جامعــه، شــاهد کاهــش پرونــده هــای وارده به دادگســتری بردســیر بود.
رئیــس دادگســتری اســتان کرمــان، همکاری قــوه قضائیــه و دانشــگاهیان را در ارائــه خدمات حقوقی 
و ایجــاد نهضــت دسترســی آســان بــه عدالــت و تحقق ســند تحول قضایــی را مهــم برشــمرد و برای 

دانشــگاه آزاد اســالمی بردســیر جهــت تحقــق این امــر آرزوی توفیــق کرد.
رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی بردســیر نیــز بــا بیان اینکــه مرکز مشــاوره امین دانشــگاه آزاد اســالمی 
بردســیر خدمــات مشــاوره ای خــود را در حــوزه هــای خانــواده، ازدواج، فرزنــد پــروری، مهــارت هــای 
زندگــی، روان شــناختی، تحصیلــی، شــغلی، تغذیــه، ورزشــی، مذهبی و حقوقــی ارائه مــی کند گفت: 
بــا راه انــدازی کلینیــک حقوقــی مرکــز مشــاوره امیــن دانشــگاه آزاد اســالمی بردســیر مــی تــوان بــا 
اســتفاده از ظرفیت هــای اســاتید گــروه حقــوق، گامــی مهــم در افزایــش آگاهی هــای حقوقی جامعه 

و کاهــش آســیب هــای اجتماعی برداشــت.
آمنــه فیــروز آبــادی افــزود: وب ســایت مرکز مشــاوره دانشــگاه آزاد اســالمی واحد بردســیر به نشــانی 

bardsir.iau.ir/moshaver در دســترس عمــوم جامعــه قــرار دارد و 
متقاضیــان از ایــن پس مــی توانند بــرای دریافت نوبت اینترنتی، مشــاهده 
اخبــار، اطالعــات و ســایر برنامه هــای آموزشــی و علمــی مرکــز مشــاوره به 
آدرس ذکــر شــده مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفــن ۰3۴33۵۲33۰1 تماس 

حاصــل نمایند.

کرمان، کرونایی تر شد/ بردسیر در وضعیت خطرناک کرونایی بردسیر
طبــق اعالم مرکــز روابــط عمومــی و اطالع رســانی وزارت 
ــران )۲۹  بهداشــت در تازه تریــن رنگ بنــدی کرونایــی ای
ــا وضعیــت قرمــز  مردادمــاه(، تعــداد شهرســتان هــای ب
اســتان کرمــان از 3 بــه 1۲ مــورد افزایــش یافتــه اســت.

بــه گــزارش ایســنا، طبــق اعــالم مرکــز روابــط عمومــی 
و اطــالع رســانی وزارت بهداشــت، هفتــه قبــل در 
ــر  ــان، راب ــان فقــط ســه شهرســتان کوهبن اســتان کرم
ــز و چهــار شهرســتان فهــرج،  و بافــت در وضعیــت قرم
ــی و  ــت زرد کرونای ــاب در وضعی ــوج و فاری ــگان، کهن ری
1۶ شهرســتان دیگــر اســتان در وضعیــت نارنجــی قــرار 

داشــتند.

ــگ  ــز رن ــاه( قرم ــه )۲۹ مردادم ــن هفت ــفانه در ای متاس
ــت  ــده اس ــان ش ــتان کرم ــی اس ــه کرونای ــب نقش غال
و شهرســتان هــای راور، کرمــان، زرنــد، کوهبنــان، 
ــه،  ــت، ارزوئی ــیر، باف ــار، ســیرجان، بردس رفســنجان، ان
ــی  ــاک کرونای ــت خطرن ــیر در وضعی ــان و نرماش منوج

ــد. ــه ان ــرار گرفت ق
براســاس ایــن گــزارش همچنیــن شهرســتان هــای بــم، 
جیرفــت، رودبارجنــوب، قلعــه گنــج، و رابــر در اســتان 
در وضعیــت نارنجــی و شهرســتان هــای فهــرج، ریــگان، 
عنبرآبــاد، کهنــوج، فاریــاب و شــهربابک در وضعیت زرد 

کرونایــی قــرار دارنــد.


