
    
امام خامنه ای )مدظله(: 

برای خدا کار را دنبال کنید و با هدایت الهی کار را دنبال کنید و 
ان شاء اهلل اجر الهی شامل حال شما خواهد بود. ممکن است شما یک 
کار خوبی را انجام بدهید هیچ کس هم نفهمد، حّتی مدیر مافوق 
شما، رئیس شما ؛ ممکن است اینها را کسی نفهمد اّما کرام الکاتبین 
میفهمند و خدای متعال هم از ورای همه ی اینها حاضر و ناظر است 

و می بیند و ان شاء اهلل اجرتان پیش خدا است.
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هفته نامه ی فرهنگی    ـ    سیاسی  استان کرمان
دو شنبه  7 شهریور ماه  1401 

 1  صفر 1444    -  29   اگوست   2022
سال چهاردهم   -  شماره   539   
8 صفحه   قیمت  :  2000 تومان 

www.sepehrbrd.ir
امــام صــادق )علیــه الســام( فرمود:مــردم هــر اجتامعــی از ســه گــروه بــی نیــاز نیســتند تــا امــور دنیــا و آخــرت خــود را بــه وســیله آن ســه 
دســته انجــام دهنــد و هــر گاه اجتــامع فاقــد آن ســه باشــد افــراد آن جامعــه بــه صــورت حیوانات ضعیفــی در خواهند امــد:1.   فقیهــی آگاه 

و پرهیــزگار2.   مدیــری خیرخــواه و مســلّط3.   پزشــکی بینــای کار و مــورد اعتــامد                         » بحــار األنــوار، جلــد 78، صفحــه 235«

با گرامی داشت یاد وخاطرات ومجاهدتها ی 
دولتمردان شهیدان رجایی و باهنر گرچه عمر 
کوتاه 28روزه دولت انها منجر به دستاوردهای 
درتشکیل  دولت  چابکی  ولی  نشد  آرمانی 
دولت پس از دو روز نشان از عزم جدی درحل 
مشکالت مردم بود آنچه در سیره این دوشهید 
تجلی یافته و هنوز درمحافل برسرزبانهاست 
ساده زیستی انهابود گرچه فقیر نبودند اما 
ساده زیست بودند امیدواریم این ساده زیستی 

در کارنامه دولتمردان حاکم و اجرایی شود 
باالخره یکسال انهم بسرعت باد از عمر دولت 
سیزدهم گذشت و همواره مقام معظم رهبری 
به دولتها در زمان تنفیذ حکم انان می فرمایند 
باختصار  امانگاهی  زودمیگذرد  چهارسال 

درکارنامه دولت سیزدهم خواهیم داشت : 
حضور رئیس جمهور در بین مردم باعث افزایش 
تقویت اعتماد عمومی بین مردم و مسئوالن 
شده است . با نگاه جامع به عملکرد دولت در 
یکسال گذشته به نظر می رسد آینده روشنی 
برای این دولت دیده می توان ترسیم کرد ..و 
سفرهای استانی و سی ویک سفر دریکسال 
مشکالت  شدن  وملموس  امیدمردم  باعث 
توسط مسئولین وشخص رئیس جمهورنکته 
این دولت است زیرا  تاملی درکارنامه  قابل 
اگر  این حضور میدانی، نباشد  ازتصمیمات 
و ضروریات ، علمی و راهبردی کالن غفلت 
و  رییس جمهوری  میدانی  میشود. وحضور 
اساسا هر مدیر دیگری، دستاوردهای فراوانی 

به نفع مردم ایجاد می کند

یک سالگی دولت 
سیزدهم در هفته دولت 

ادامه صفحه سوم

سرمقاله

۱۰ دستاورد دولت رئیسی بدون 
FATF برجام و

شهرستان بردسیر در بحث اشتغال 
و امنیت رتبه برتر استان را دارد

حمــزه وفایــی سرپرســت فرمانــداری بردســیر به 
عنــوان ســخنران نمــاز جمعــه این هفتــه ضمن 
گرامیداشــت یــاد شــهیدان رجایــی و باهنر گفت: 
کیفیــت خدمــت صادقانــه  شــهیدان رجایــی و 
باهنــر در زمــان کوتــاه ۲۸ روزه،  ســبب شــد تــا 
نــام آنهــا در  تاریــخ ایــن انقــاب و کشــور  حک 
ــل  ــی عم ــادی و انقاب ــل جه ــه دلی ــود و ب ش

کــردن یادشــان جاودانــه شــد.
وی ضمــن آرزوی توفیــق بــرای دولــت آیــت اهلل 
رئیســی افــزود: بــه لطــف خــدا و همــت مــردم و 
مســئوالن، شهرســتان بردســیر در بحث اشتغال 

و امنیــت رتبه برتــر اســتان را دارد.
ــا  ــاورزی ب ــوزه کش ــرد: در ح ــان ک ــی بی وفای
ــه ای و کشــت   گســترش کشــت هــای گلخان
ــی  ــیار خوب ــول بس ــم آب تح ــوالت ک محص

ــت. ــده اس ــل ش حاص
وی افــزود: در بحــث ورزش در خیلــی از روســتاها 
و بخــش هــا بــا  همــکاری صنایــع،  شــهرداری 
ــالن  ــن و س ــن چم ــان، زمی و اداره ورزش و جوان

ورزشــی احــداث شــده اســت.
ــت در بردســیر از پیشــنهاد ۲۰  ــام ارشــد دول مق
ــت:  ــر داد و گف ــزداری خب ــوزه آبخی ــرح در ح ط
بــا حضــور مدیــران ارشــد ۲۰ طــرح را در حــوزه 
ــا احــداث و   ــم کــه ب ــزداری پیشــنهاد دادی آبخی
ــوالت  ــاهد تح ــی ش ــای خاک ــترش بنده گس

ــن حــوزه باشــیم. ــی در ای خوب
وی همچنیــن از تعریــض جــاده دشــتکار و 
دوبانــده شــدن محــور نــگار و محــور بهرامجــرد 
بــه کرمــان کــه از محورهــای حادثــه خیز اســت 
از پــروژه هــای در دســت اقــدام دولت در بردســیر 

در حوزه راه و شهرسازی برشمرد. 
ــاب  ــکل فاض ــع مش ــن از رف ــی همچنی وفای
مهمانشــهر بردســیر خبــر داد و گفــت:  چندیــن 
ســال اســت بحث فاضــاب مهمانشــهر دغدغه 
مــردم اســت کــه بــا پیگیــری هــای انجام شــده  
اعتبــار بــرای  رفــع ایــن مشــکل اختصــاص پیدا 

کــرد.
جمــع آوری پســآب شــهر بــرای فوالدهــا و رفــع 
مشــکل آب صنایــع، انجــام ۸ پــروژه خیرســاز در 
حــوزه بهداشــت و با اعتبــاری بالغ بــر ۱۴ میلیارد 
تومــان و اتمــام پــروژه مســجد جامــع بردســیر 
ــا  ــن ب ــای گهرزمی ــروژه ه ــه کار پ ــروع ب و ش
اشــتغالزایی ۱۸ هــزار نفــر، از دیگــر مــواردی بــود 
کــه ایــن مقــام ارشــد دولــت بــرای نمازگــزاران 

ــرد. تبیین ک
 وفایــی در پایــان از افتتــاح ۷۵ پــروژه بــا اعتباری 
بالــغ بــر  ۲۰۰ میلیــارد تومــان در هفتــه دولــت 

خبــر داد.

صفحه 5

عملکرد یک ساله شهرداری بردسیر
صفحه 8

حمزه وفایی فرمانداربردسیر درمراسم مناز جمعه گفت:

آگهی تجدید مناقصه عمومی )دو مرحله ای( 
خرید 80 عدد غلتک خط تولید مورد نیاز کارخانه 
نورد بردسیر شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان  

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید 80 عدد غلتک 
خط تولید مورد نیاز کارخانه نورد بردســیر شــرکت مجتمع جهان فوالد ســیرجان   از 
طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید؛ لذا از تأمین کنندگان معتبر که 
دارای توانایــی مناســب و ســوابق و تجــارب مــورد قبــول مــی باشــند، دعــوت بــه عمــل 
مــی آیــد، حداکثــر تــا تاریــخ   1401/06/23  ســاعت 14:00 نســبت بــه ارســال پــاکات 
اقــدام نماینــد. بدیهــی اســت بعــد از تاریــخ فــوق بــه هیــچ درخواســتی ترتیب اثــر داده 

نخواهد شــد. 
مدارک الزم جهت ارسال :

نامــه اعــام آمادگــی، مــدارک مربــوط به چک لیســت ارزیابی تامین کنندگان، پیش 
نویــس قــرارداد خریــد بــه همــراه ضمانــت نامه بانکی بــه مبلــغ 2.000.000.000 ريال 
) دانلــود مــدارک از ســایت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان قســمت خریــد و فــروش- 

)  sjsco.ir (.مناقصات
آدرس تحویــل پــاکات )الــف – ب – ج(:   ســیرجان_  بلــوار نمــاز بعــد از چهــار راه پيــام 
نــور_  روبــه روي ســالن اداره ارشــاد )غدیــر( _ دبیرخانــه کمیســیون معامــات مجتمــع 
جهــان فــوالد ســیرجان _ کــد پســتی 7816964741 _  شــماره تمــاس034-42251193
ایمیــل آدرس  بــه  را  پــاکات  تحویــل  رســید  همــراه  بــه  آمادگــی  اعــام  نامــه   *

 steel.abbaszade@gmail.com  ارسال فرمایید 
* ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. 

 * هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
 * جهت کســب اطاعات بیشــتر با شــماره  09901458288 تماس حاصل فرمایید 

) پاسخگویی در ساعات اداری(. 

واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

شــرکت فــوالد ســیرجان ایرانیــان در نظــر دارد ضایعــات موجــود 
ــل  ــق جــدول ذی ــاء و فــوالد ســازی بردســیر را مطاب در مجتمــع احی
تمامــی  از  لــذا  برســاند.  فــروش  بــه  عمومــی  مزایــده  طریــق  از 
اســناد  خریــد  منظــور  بــه  می آیــد  عمــل  بــه  دعــوت  داوطلبــان 
بــه حســاب شــماره  مزایــده پــس از واریــز مبلــغ 700،000 ريــال 
1-6767677-8600-307 نزد بانک پاسارگاد شعبه میرزای شیرازی 
ــز و  ــا فیــش واری ــام شــرکت فــوالد ســیرجان ایرانیــان همــراه ب ــه ن ب
معرفی نامــه تاریــخ 1401/06/12 بــه دفاتــر شــرکت فــوالد ســیرجان 
ایرانیــان مراجعــه نمــوده و پیشــنهادات خــود را بــه صــورت کتبــی بــر 
اســاس اســناد مزایــده حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری1401/06/14 بــه 
دفاتــر ایــن شــرکت ارائــه دهنــد. الزم بــه ذکــر اســت امــکان بازدیــد 

بــدون دریافــت اســناد وجــود نــدارد.

SI00431 - 00آگهی مزایده شماره
شرکت فوالد سیرجان ایرانیان

 SI00431-00آگهی مزایده شماره 
 شرکت فوالد سیرجان ایرانیان

شرکت فوالد سیرجان ایرانیان در نظر دارد ضایعات موجود در مجتمع احیاء و فوالد سازی بردسیر را مطابق جدول ذیل از 
آید به منظور خرید اسناد مزایده پس از فروش برساند. لذا از تمامی داوطلبان دعوت به عمل میطریق مزایده عمومی به 

نزد بانک پاسارگاد شعبه میرازی شیرازی به نام  307-8600-6767677-1ریال به حساب شماره  700،000واریز مبلغ 
به دفاتر شرکت فوالد سیرجان ایرانیان  12/06/1401نامه تاریخ شرکت فوالد سیرجان ایرانیان همراه با فیش واریز و معرفی

به دفاتر  14/06/1401مراجعه نموده و پیشنهادات خود را به صورت کتبی بر اساس اسناد مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری
 این شرکت ارائه دهند. الزم به ذکر است امکان بازدید بدون دریافت اسناد وجود ندارد.

 تعداد / مقدار نام تعداد / مقدار نام
 عدد 150 لیتری 220بشکه فلزی  عدد 100 لیتری 1000مخزن اسیدی 

 تن 1 کارتن عدد 830 بشکه پالستیکی
 تن 30 نوار نقاله مستعمل سیم دار تن 30 چوب

     تن 250 آجر نسوز منیزیتی
 ،سمت راست، ساختمان سیسکو ، طبقه هفتم17هزار و یک شب، انتهای کوچه  خیابانفتر کرمان: د

 4، طبقه 2دفتر تهران : خیابان مطهری، خیابان میرعماد، سمت چپ، بن بست اول،پالک 
 03431245716تلفن ضروری: 

 

دفتر کرمان: خیابان هزار و یک شب، انتهای کوچه 17،سمت 
راست، ساختمان سیسکو ، طبقه هفتم

دفتر تهران : خیابان مطهری، خیابان میرعماد، سمت چپ، بن 
بست اول،پاک 2، طبقه 4   تلفن ضروری: 03431245716
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ستاد اربعین شهرستان بردسیر با موضوع برپایی 
موکب در مسیر راهپیمایی اربعین تشکیل شد 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بردسیر جلسه 
ستاد اربعین به ریاست  حمزه وفایی سرپرست 
وفایی و باحضوراعضا درسالن اجتماعات فرمانداری 

تشکیل شد
سرپرست فرمانداری بردسیر درابتدای جلسه گفت 
همه باید با همدلی و هم افزایی در راستای هر چه 
با شکوه برگزار شدن مراسم اربعین حسینی )ع( 
امسال  پای کار بوده و اهتمام جدی نمایند وی بیان 
کرد :در ایام سوگواری و تردد زوار اربعین حسینی، از 
تمامی ظرفیت های موجود در راستای ارائه خدمات 
مطلوب به زائرین اربعین حسینی استفاده مینماییم. 
و بستر برای راه اندازی موکب در شهرستان فراهم 

است
ایشان افزود امسال برای اولین موکب شهرستان 
بردسیر در مسیر پیاده روی زائرین برپا خواهد شد و 
خیرین و همشهریان میتوانند جهت همکاری بااین 

موکب اقدام نمایند.

.

اخبار 

حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبر کرمانی 
در خطبه های نماز جمعه این هفته نمازگزاران را به 
رعایت تقوای الهی و انجام واجبات و ترک محرمات 
توصیه و سفارش نمود و بیان داشت : ایام اسارت 
اهل بیت علیهم السالم خاصه ایام اسارت امام سجاد 
علیه السالم را پشت سر گذاشتیم و سیره اجتماعی 
ائمه معصومین خاصه امام سجاد علیه السالم در این 
ایام که مصادف با هفته دولت باید از  سلوک مردمی 
امام سجاد علیه السالم و سایر معصومین استفاده 
کنیم یکی از دالیل اخالقی که مایه دوام و ثبات 
یک جامعه رفق و مدارا کردن است که از مهمترین 
صفات الهی است که پیشوایان معصوم مخصوصا در 
سیره زندگی امام سجاد خیلی چشمگیر است و این 
رفق و مدارا کردن در سیره مردمی معصومین فراوان 
در زندگی می بینیم و از پیامبر تا ائمه معصومین در 
امر تبلیغ و فرامین الهی دنبال شخصیت دادن به 
مردم هستند و مهمترین سیره زندگی را به ما یاد 
می دادند و خردمندترین مردم کسی است که رفق 
و مدارا با مردم بیشتر باشد و کسی بهره از دنیا و 

آخرت می برد که رفق و مداراش بیشتر باشد.
نبی مکرم اسالم حضرت محمد )صلی اهلل علیه 
وآله( فرمودند ما انبیا مخصوصا پیامبر به اندازه ای 
مامور شدیم به همان اندازه مامور رفق و مدارا با مردم 
هستیم و وقتی زندگی پیامبر را می بینیم که چگونه 

توانست مردم را اصالح کند
حجت االسالم علی اکبر کرمانی امام جمعه بردسیر  
ضمن گرامیداشت یاد و سیره دو دولتمرد طراز 
انقالب، شهیدان رجایی و باهنر هفته دولت را به 

همه دولتمردان تبریک گفت.
وی از شهیدان رجایی و باهنر به عنوان دولتمردان  
مردمی، انقالبی و جهادی یاد کرد و افزود: هفته دولت 
بهانه خوبی است برای گزارش عملکرد دولتمردان به 
مردم، تا از زبان آنها فعالیت ها و اقدامات انجام شده 
طی یک سال را در جهت پیشرفت و آبادانی شهر، 

استان و کشور بشنوند.
خطیب جمعه بردسیر بر لزوم بیان عملکرد دولت 
تاکید کرد و گفت: دشمن خواهان بزرگ نمایی 
کاستی ها و پوشاندن خوبی هاست بنابراین باید 
عملکردها و  خدمات دولت در وزارتخانه ها و عرصه 

های مختلف گفته شود.
حجت االسالم کرمانی میزان و معیار سنجش 
عملکرد دولت را، انطباق این عملکردها با مطالبات 
اگر  مقام معظم رهبری دانست و تصریح کرد: 
اقدامات دولت به انتظارات و مطالبات مقام معظم 
رهبری نزدیک بود  یعنی دولت خوب عمل کرده 

است.
وی ضرورت تکیه برارزش های اساسی اسالم و 
انقالب از جمله مبارزه با فساد و تمسک به ارزش ها، 
ارتباط با مردم با حضور در نماز  جمعه و جماعات 
و پر رنگ کردن معنویات را از دیگر مطالبات مقام 

معظم رهبری از دولتمردان دانست.
خطیب جمعه بردسیر تالش برای تحقق دولت 
مردمی را با مردم، درکنار مردم و برای مردم بودن و 
رفق و مدارای با مردم دانست و افزود: ارباب رجوع 
یعنی مردم ارباب و ما نوکر مردم هستیم و باید قدر 
این مردم را بدانیم.  وی کار با برکت با نیت الهی  و 
جهادی عمل کردن و  مقابله با جنگ روانی دشمن 
عالوه بر جنگ اقتصادی را از دیگر مطالبات مقام 
معظم  رهبری از دولت برشمرد و گفت: دشمن 
افکار مردم را نشانه گرفته است و می خواهد بر ذهن 
مردم حاکم شود و دولت باید با بیان عملکردها و 
تالش برای رفع مشکالت مردم اعتماد مردم را جلب 
کند که بزرگترین سرمایه یک دولت همین اعتماد 

مردم است.
 خطیب جمعه بردسیر عدالت ورزی و ظلم ستیزی 
و  سیاست خارجی در جهت پیشرفت اقتصادی و 
رفع تحریم های ظالمانه را از دیگر شاخصه های 
مد نظر رهبری دانست که طی یک سال گذشته  
دولت آیت اهلل رئیسی به این معیارها نزدیک شده و 

عملکرد خوبی داشته است.
حجت االسالم  کرمانی از همه مردم و مسئوالن به 
خاطر حضور در نماز جمعه قدردانی کرد و به همه 
مسئوالن و کارمندان توصیه کرد تا در همه سال 
نه تنها هفته دولت در نمازهای جمعه و جماعات 
شرکت کنند تا ضمن  رونق هر چه بیشتر قلب 

فرهنگی شهر از نزدیک با مردم در ارتباط باشند.

معیار سنجش عملکرد دولت ، 
انطباق  عملکردها با مطالبات 

مقام معظم رهبری است

امام جمعه ی بردسیر : 

خطبه های نماز جمعه تاکید فرماندار بردسیربر اشتغال درصنایع بااولویت نیروهای بومی 

برپایی موکب در مسیر 
راهپیمایی  اربعین 

اجرای طرح ملی واکسیناسیون 
طیور بومی علیه بیماری 
نیوکاسل در هفته دولت

رئیــس اداره دامپزشــکی شهرســتان بردســیر از آغــاز 
ــی  ــور بوم ــگان طی ــی واکسیناســیون رای طــرح مل
روســتایی علیــه بیمــاری نیوکاســل در شهرســتان 

بردســیر خبــر داد.
ــتان  ــکی شهرس ــس اداره دامپزش ــی رئی ــدا ثنای ن
بردســیر ضمــن گرامیداشــت هفتــه دولــت و 
پاسداشــت یــاد و خاطــره شــهیدان رجایــی و باهنــر 
گفــت: عملیات واکسیناســیون تعــداد 8۰ هزار قطعه 
طیــور بومــی علیــه بیمــاری نیوکاســل بــه صــورت 

ــود. ــام می ش ــگان انج رای
ــه در  ــرح ک ــن ط ــرای ای ــدف از اج ــزود: ه وی اف
ــاری  ــرل و کاهــش بیم ــی کنت ــه مل راســتای برنام
ــر  ــت از ذخای ــود، حمای ــی ش ــام م ــل انج نیوکاس
ژنتیکــی طیــور بومــی، کمک بــه اقتصــاد خانوارهای 
روســتایی و جلوگیــری از انتشــار و انتقال بیمــاری به 

واحدهــای صنعتــی اســت.
ثنایــی از روســتاییان خواســت در طول اجــرای طرح، 
بــا اکیــپ هــای دامپزشــکی همــکاری الزم را داشــته 
باشــند تــا ایــن طــرح بــه صــورت کامــل اجرا شــود.

مؤسســه فرهنگــی قــرآن و عتــرت جامــع االحادیــث بــا هــدف ترویــج آموزه هــای 
قرآنــی و تربیــت مربیــان در بخــش اللــه زار افتتاح شــد.

ماه افــروز بشــنام، مدیــر مؤسســه فرهنگــی قــرآن و عتــرت جامــع االحادیث بخش 
اللــه زار در گفت وگــو بــا ایکنــا از کرمــان از افتتــاح این مؤسســه به عنوان نخســتین 

مؤسســه قرآنــی بخش الله زار از توابع شهرســتان بردســیر خبــر داد.
ــن بخــش وجــود  ــرآن در ای ــه ق ــان اینکــه در ســال های گذشــته خان ــا بی وی ب
داشــت و محافــل خانگــی نیــز برگــزار می شــد، افــزود: بــا توجــه به اســتقبال خوب  
عالقه منــدان بــه یادگیــری قــرآن ضــرورت  داشــت در ایــن منطقــه یــک مؤسســه 
فرهنگــی قرآنــی تأســیس شــود و امیدواریــم کار را به صــورت گســترده آغاز کنیم 

و خروجــی خوبی از مؤسســه داشــته باشــیم.
بشــنام بــا اشــاره به نبود قاریــان قــرآن در بخش اللــه زار، گفت: متقاضیان بســیاری 
بــرای آمــوزش قــرآن در ســنین مختلــف در اللــه زار وجــود دارد و در حــال حاضر در 
رشــته های مختلــف نزدیــک ۱2۰ نفر بــرای کالس هــای آموزشــی اقــدام کرده اند.

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه اکنــون بــا صــدور مجــوز فعالیت هــا بــا جدیــت بیشــتری 
پیگیــری می شــود، گفــت: در اولیــن اقــدام تصمیــم داریــم یــک دوره تربیــت مربی 
قــرآن کریــم برگــزار کنیــم تــا بــا اســتفاده از ظرفیت هــای بخــش اللــه زار مربیانی 

بــا توانایــی بــاال تربیــت کــرده و بــه کار بگیریم.

نخستین مؤسسه قرآنی در بخش 
الله زار افتتاح شد

ــا اعــالم ایــن مطلــب  ــداری بردســیر ب حمــزه وفایــی سرپرســت فرمان
در جلســه ای بــا حضــور مســئولین شــرکت گهرزمیــن اظهــار داشــت؛

ــود و  ــع موج ــع موان ــه و رف ــورت گرفت ــای ص ــا پیگیریه ــداهلل ب  بحم
ــا همــت  ــن ب ــی و تعامــل و همچنی ــا ایجــاد تســهیالت الزم و همدل ب
ــی طــرح هــای توســعه  ــات اجرای ــن عملی ــران شــرکت گهــر زمی مدی
ــد. ــاز گردی ــیر آغ ــن در بردس ــن گهرزمی ــنگ آه ــرکت س ــوالدی ش ف

ایشــان ادامــه داد بــا احــداث 2واحــد مــگا مــدول آهــن اســفنجی بــه 
ــه  ــه ذوب و ریخت ــن درســال، احــداث کارخان ــون ت ظرفیــت ۴/۳ میلی
ــوالد  ــه ف ــن درســال، احــداث کارخان ــون ت ــت ۳ میلی ــا ظرفی ــری ب گ
ــداث 2  ــن اح ــال و همچنی ــن درس ــون ت ــت۳ میلی ــه ظرفی ــاژی ب آلی
واحــد نیــروگاه ســیکل ترکیبــی بــه ظرفیــت هرکــدام ۵۰۰ مــگاوات، 
ــطح  ــتقیم در س ــر مس ــتقیم و غی ــور مس ــر بط ــش از ۱8۰۰۰ نف بی

ــد شــد ــکار خواهن شهرســتان مشــغول ب
ــا ایــن رویــداد ان شــاءاهلل وضعیــت بــی بدیلــی در   وی یــاداور شــد ب

حــوزه ی اشــتغال رقــم خواهــد خــورد
ــر  ــد پیگی ــور ج ــود بط ــح نم ــیر تصری ــداری بردس ــت فرمان  سرپرس

اشــتغال افــراد بــا اولویــت بومــی خواهیــم بــود و بــر ایــن موضــوع تاکیــد داریــم 
ــوالت  ــیر تح ــروژه در بردس ــن پ ــل ای ــرای کام ــورت اج ــزود در ص ــان اف  ایش

ــورد ــد خ ــم خواه ــتان رق ــطح شهرس ــف در س ــاد مختل ــی در ابع عظیم
 مهنــدس وفایــی اعــالم داشــت شــرکت گهــر زمیــن درصــدد اســت  از خــط 
انتقــال آب خلیــج فــارس، آب پــروژه هــای خــود را در بردســیر تامیــن نمایــد 

ــزودی محقــق شــود. ــن مهــم هــم ب ــم ای کــه امیدواری
 وی در ادامــه از همشــهریان عزیــز درخواســت نمــود اخبــار اشــتغال را تنهــا از 

کانــال هــای رســمی فرمانــداری و اداره کار دنبــال نماینــد

فداکار استاندارکرمان:

اســتاندار کرمــان از افتتــاح ۶۰۰ پروژه 
ــارد  ــزار و ۴۰۰ میلی ــار ۵ ه ــا اعتب ب
ــت:  ــر داد و گف ــان در اســتان خب توم
ــن  ــد بزرگ تری ــروگاه زرن ــاح نی افتت
ــت امســال اســتان  ــه دول ــروژه هفت پ

ــان اســت. کرم
ــنیم از  ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
کرمــان، محمدمهــدی فــداکار در 
جمــع خبرنــگاران بــا موضوع تشــریح 
برنامه هــای هفتــه دولــت ســال ۱۴۰۱ 
در اســتان کرمــان، با گرامیداشــت یاد 
شــهدا بــه ویــژه شــهدای دولــت اظهار 
ــت در  داشــت: برنامه هــای هفتــه دول
ــزار  ــی گل ــا غبارروب ــان ب ــتان کرم اس

ــود. ــاز می ش ــهدا آغ ش
ــتان  ــه اس ــی وزرا ب ــفر برخ وی از س
ــت: در  ــر داد و گف ــه خب ــن هفت در ای
ــاح  ــل افتت ــروژه قاب ــوع ۶۰۰ پ مجم
در هفتــه دولــت ۱۴۰۱ در اســتان 
ــا  کرمــان داریــم کــه ایــن پروژه هــا ب
اعتبــار ۵ هــزار و ۴۰۰ میلیــارد تومــان 
در نقــاط مختلــف اســتان افتتــاح و به 

ــید. ــد رس ــرداری خواه بهره ب
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــتاندار کرم اس
ــل  ــا از مح ــن پروژه ه ــد ای ۶۴ درص
اعتبــارات ملــی، ۳۱ درصــد از محــل 
ــتانی و ۵ درصــد از محــل  ــع اس مناب
اعتبــارات ملی و اســتانی تامین اعتبار 
ــا  ــترین طرح ه ــت: بیش ــده اند، گف ش
ــوزه  ــاح در ح ــل افتت ــای قاب و پروژه ه
ــدارس و  ــازی م ــکن، نوس ــاد مس بنی

ــرات اســت. مخاب
ــترین  ــه بیش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
میــزان پروژه هــای قابــل افتتــاح ایــن 
ــوزه  ــاری در ح ــاظ اعتب ــه از لح هفت
شــرکت گاز اســت، ادامه داد: بیشترین 
تعــداد پروژه هــا در شهرســتان کرمــان 
و از لحــاظ اعتبــار در حوزه شهرســتان 
زرنــد بــه بهره بــرداری می رســند 
کــه افتتــاح نیــروگاه زرنــد بــه عنــوان 
بزرگ تریــن پــروژه هفتــه دولــت 
امســال اســتان کرمــان از جملــه ایــن 

افتتاحــات اســت.
فــداکار از افتتــاح ۳ هــزار و ۴۰۰ 
میلیــارد تومــان پــروژه در حــوزه 
ــر  ــان خب ــتان کرم ــانی در اس گازرس
داد و افــزود: بخــش عمــده ای از اعتبــار 
پروژه هــای قابــل افتتــاح هفتــه دولت 
ــوزه  ــان در ح ــتان کرم امســال در اس
گازرســانی اســت کــه گازرســانی به 7 
شــهر اســتان کرمــان و گازرســانی بــه 

صنایــع و گلخانه ها در 2۰ شهرســتان اســتان در 
برنامــه اســت.

ــی  ــالف قیمت ــه اخت ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــرقی  ــایه های ش ــران و همس ــن ای ــوخت بی س
مــا باعــث قاچــاق ســوخت شــده و ایــن قاچــاق 
از اســتان سیســتان و بلوچســتان بــه جنــوب و 
ــت،  ــده اس ــیده ش ــان کش ــتان کرم ــرق اس ش
ــوخت،  ــاق س ــری از قاچ ــرای جلوگی ــت: ب گف
محدودیــت عرضه بــرای خودروها در شــهرهای 

جنــوب اســتان اعمــال شــده اســت.
اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه مصوبــات ســفر 
اخیــر رئیــس جمهــور بــه اســتان کرمــان، بیان 
کــرد: 2۱ هــزار میلیــارد تومــان مصوبــات ســفر 
هیئــت دولــت بــه اســتان کرمــان بــود کــه در 
پــی دســتور رئیــس جمهــور، ایــن مصوبــات در 

حــال افزایــش اســت.
ــزار  ــزان ۱8 ه ــن می ــه از ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــارد  ــزار میلی ــار و ۳ ه ــان آن اعتب ــارد توم میلی
تومــان آن ارائــه تســهیالت در بخش هــای 
ــود  ــی می ش ــت: پیش بین ــف اســت، گف مختل
کــه اعتبــارات مصــوب این ســفر بــه حــدود ۱9 

ــا 2۰ هــزار میلیــارد تومــان برســد. ت
ــده  ــام ش ــی انج ــا رایزن ــرد: ب ــان ک ــداکار بی ف
ــرای  ــد ب ــرر ش ــته مق ــه گذش ــول هفت در ط
ــد  ــاالی 9۰ درص ــای ب ــرداری از پروژه ه بهره ب
ــان از  ــارد توم ــزار میلی ــی ه ــرفت فیزیک پیش
اعتبــارات ســفر اســتانی رئیس جمهور بــه طور 
علی الحســاب بــه حســاب اســتان کرمــان واریز 

شــود.
وی افــزود: ایــن واریــزی منحصــر به فرد بــوده و 
یــک ســوم ایــن اعتبــار بــرای پروژه هــای نیمــه 
ــرورش جهــت  ــوزش و پ ــت دار آم تمــام و اولوی
ــاه  ــدای مهرم ــرای ابت ــدارس ب ــازی م آماده س

اســت.
ــد ۱۰  ــرمایه گذاری چن ــان از س ــتاندار کرم اس
هــزار میلیــاردی توســط چند بخــش خصوصی 
در اســتان کرمــان خبــر داد و گفــت: آغــاز چند 
ــا  ــان ب ــهر کرم ــیه ش ــزرگ در حاش ــروژه ب پ
ــان  ــارد توم ــاری در حــدود 2۰ هــزار میلی اعتب
ــه  ــی در برنام ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ س
اســت کــه شــاخص های اشــتغال اســتان را بــه 

صــورت جــدی افزایــش خواهــد داد.

۵۴۰۰ میلیارد تومان پروژه هفته دولت در 
استان کرمان به بهره برداری می رسد

خاموشی های تابستانه برق در بردسیرباعث 
اختالل در بحث تولید و کشاورزی شده

خاموشــی های تابســتانه بــرق در بردســیرباعث اختــالل در بحث تولید و کشــاورزی 
شــده اســت .چنــد ســالی اســت کــه بــا فــرا رســیدن فصــل تابســتان، افزایــش 
دمــای هــوا و در پــی آن افزایــش مصــرف بــرق خاموشــی  در بخش هــای صنعــت، 
کشــاورزی و... مشــاهده می شــود کــه ایــن موضــوع نگرانی هــای زیــادی را بــرای 

کشــاورزان بردســیری  بــه وجــود آورده اســت. 
اگرچــه میگوینــد  امســال از ســوی متولیــان صنعــت بــرق اســتان  اعــالم شــد 
ماننــد ســال گذشــته قطعی هــای بــرق مســتمر و برنامه ریــزی شــده  امــا برخــی 
کشــاورزان تاکید دارند که درخیلی از شهرســتانها ی اســتان دستورالعمل خاموشی 
عمــل نمیشــود ومنحصــرا در بردســیر  اجرایــی شــده زیرا قطعــی برق و خاموشــی 
موتــور پمپهــا در  بخــش کشــاورزی باعــث بــروز خســارت های زیادی شــده اســت.

بــه گفتــه یکــی از فعــاالن بخــش کشــاورزی بســیاری از چاه هــای کشــاورزی بــه 
وســیله پمپ هــای الکترومکانیــک روشــن می شــود قطــع و وصــل ایــن پمپ هــا 
بــر اثــر قطعــی بــرق باعــث ســوختگی و خســارت جبران ناپذیــر بــه کشــاورزان 
می شــود.و روزانــه از ســاعت یک تــا چهارعصر بــرق موتورپمپهای بردســیرخاموش 

میشــود کــه تاثیربســزایی درانگیــزه  کشــت وبرداشــت  کشــاورزان نموده اســت 
باتوجــه بــه گرمــای خشــک و خشکســالی چندیــن ســاله وعــدم  آبیاری مناســب 
ــی کشــاورزان متضــرر مــی شــوند و باعــث عــدم کیفیــت و  ــگام  وکاف ــه هن وب
مرغوبیــت وکاهــش میــزان برداشــت و از مســئولین انتظارمیــرود که بفکــر جبران 

خســارت ناشــی از قطعــی بــرق باشــند 
ــر  ــای کشــاورزان زی ــون زمین ه ــت : هم اکن ــی گف ــر  از کشــاورزان م ــی دیگ یک
کشــت بــوده و قطعــی بــرق چاه های کشــاورزی باعــث طوالنــی شــدن دوره  آبدهی 
ــه زراعــت و کشــت وکار  ــه تنهــا ب محصوالت مــان می شــود کــه ایــن وضعیــت ن
مــا آســیب جــدی وارد می کنــد بلکــه آن انگیــزه و رغبتــی را کــه بــرای گذرانــدن 
تابســتان و رســیدن بــه فصل برداشــت داشــته ایم، بــه شــدت کاهــش داده و اکنون 
هیــچ امیــدی بــه برداشــت موفقیت آمیز ایــن محصــوالت نداریم.مثال محصولــی را 
کــه مــدار آبیــاری آن ۱2 روز اســت، بــا قطعی هــای مکــرر بــرق دوره  آبدهــی آن 
بــه ۱8 روز رســیده اســت. مســاله  قطعــی بــرق پمپ هــای کشــاورزی دوره  آبدهــی 
محصــوالت بــه تعویــق انداخته اســت و این مســاله بر برداشــت محصــول تاثیرگذار 
خواهــد بود.بخصــوص وقتــی ابیــاری قطــره ای اســتفاده میشــود وبعضــا  چاه هــای 
کشــاورزی بــا زمین هــای زراعــی بیــش از یک کیلومتــر فاصلــه دارد و تــا زمانی که 
آب مجــدد بــه زمین هــای زراعــی برســد، 2.۵ ســاعت زمــان نیــاز دارد؛ لــذا وقتــی 
گفتــه می شــودچهار ســاعت قطعــی، ایــن بــه معنــای چهار ســاعت قطعــی صرف 
نیســت بلکــه بــا ایــن وضعیــت 2.۵ ســاعت هــم بایــد بــه ایــن زمــان اضافه کــرد و 

قطعــی بــه ۶.۵ ســاعت می رســد.

دومین جلسه تولیدات گیاهی بردسیربرگزارشد

پیشنهاد احداث نیروگاههای 
خورشیدی کمتر از 10 

مگاوات در بردسیر

جلســه در خصــوص نقــاط پیشــنهادی 
ــیدی  ــای خورش ــداث نیروگاهه ــت اح جه
کمتــر از ۱۰ مــگاوات در شهرســتان در دفتر 
معــاون عمرانــی فرمانــداری شهرســتان 
بردســیر  بــا حضــور مدیــر دفتــر مدیریــت 
مصــرف شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
ــر  ــره  ، مدی ــدس ثم ــان مهن ــوب کرم جن
برق شهرســتان ، روســا و نماینــدگان ادارات 
ــاد  ــی ، جه ــع طبیع ــط زیســت ، مناب محی

ــد. ــزار گردی ــتان برگ ــازندگی شهرس س

در جلسه ستاد اربعین مطرح شد؛

ــط عمومــی جهادکشــاورزی شهرســتان بردســیر برگــزاری  ــه گــزارش  رواب   ب
ــر ،معــاون فنــی  ــا حضــور مدی دومیــن جلســه تولیــدات گیاهــی شهرســتان ب
،روســای ادارات تولیــدات گیاهــی ،ترویــج ،اب و خــاک ،امــور اراضــی و روســای 
مراکــز و نماینــده ســازمان نظــام مهندســی شهرســتان در محــل دفتــر مدیریــت 
برگــزار شــد در ایــن جلســه بــه موضوعــات کشــت دانــه هــای روغنــی .ثبــت 
اطالعــات گلخانــه داران در ســامانه qr.بررســی  اخریــن وضعیــت اقدامــات انجــام 
شــده بعــد از سیل .ســوخت کمبایــن ها.اخریــن وضعیــت برداشــت غالت.مســائل 
ــردن اراضــی کشــاورزی   ــن ســند دار ک ــور و همچنی ــات .دام و طی ــظ نبات حف
تصمیــم گیــری شــد همچنیــن در خصــوص  نظــم و انضبــاط اداری کارکنــان 

تاکیــد و مصوبــات جلســه جهــت اجــرا بــه مراکــز ابــالغ شــد
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سوره نحل، آیه ۴۵
»افأمن الذین مکروا السیئات ان 
یخسف هللا بهم االرض او یأتیهم 

العذاب من حیث ال یشعرون«
ایمن  الهی  عذاب  این  از  گران  توطئه  آیا 
گشتند که ممکن است خدا آنها را در زمین 
فرو برد ویا مجازات حق از آنجا که انتظارش 
را ندارند به سراغشان بیاید. قرآن شریف در 
با  را  استداللی  مطالب  بحثها،  از  بسیاری 
مسائل عاطفی چنان به هم می آمیزد که 
داشته  شنوندگان  نفوس  در  را  اثر  برترین 
نمونه  بعدی  وآیات  بحث  مورد  آیه  باشد. 
یک  گذشته  آیات  است.  روش  این  از  ای 
با  ومعاد  نبوت  زمینه ی  در  منطقی  بحث 
تهدید  به  آیات  این  ولی  داشت  مشرکان 
می  لجوج  وگنهکاران  ومستکبران  جباران 
بیم  الهی  انواع عذابهای  به  را  وآنها  پردازد 
می دهد. نخست می گوید: آیا این توطئه 
گرانی که برای خاموش کردن نور حق به 
انواع نقشه های شوم متوسل شدند از عذاب 
الهی ایمن گشتند که ممکن است خداوند 
آیا  ببرد؟  فرو  زمین  در  را  آنها  لحظه  هر 
بعید است که در زمین، لرزه ی وحشتناکی 
ودهان  بشکافد  زمین  ی  پوسته  دهد.  رخ 
را در خود  وآنها وهمه زندگیشان  باز کند 
اقوام  تاریخ  در  که  همانگونه  برد.  فرو 
ی  جمله  ها  واژه  است.  افتاده  اتفاق  کرارا 
چینی  توطئه  معنی  به  السیئات(  )مکروا 
ونقشه کشی برای مقاصد شوم ورسیدن به 
هدفهای نادرست می باشد. همانند توطئه 
هایی که مشرکان برای خاموش کردن نور 
واذیت  اسالم  پیامبر  کردن  ونابود  قرآن 
ماده  از  یخسف  چیدند.  می  مومنان  وآزار 
پنهان  معنای  به  وصف  وزن  بر  خسف  ی 
گشتن ومخفی شدن است لذا پنهان شدن 
را خسوف می  زمین  زیر سایه  در  ماه  نور 
گویند  می  چاهی  به  مخسوف  وچاه  نامند 
که آب در آن پنهان گردد ونیز پنهان شدن 
انسانها وخانه ها را در شکاف زمین )شکافی 
که بر اثر زلزله ها پدید می آید خسف می 

گویند(.
)علیه  جعفر  ابی  عن  الجعفی.  جابر  عن 
وایاک  له.  قال  فی حدیث طویل.  السالم(. 
فان  السالم(.  )علیه  محمد  آل  من  وشذاذ 
آلل محمد وعلی رایة ولغیرهم رایات. فالزم 
هوالء ابدا. وایاک ومن ذکرت لک. فاذا خرج 
رجل منهم معه. ثالثمأته وبضعة عشر رجال 
وآله  علیه  اهلل  )صلی  اهلل  رسول  رایة  ومعه 
وسلّم( عامدا الی المدینة حتی یمر بالبیداء 
حتی یقول هذا مکان القوم. الذین یخسف 
(: افا  بهم وهی اآلیة التی. قال اهلل )عزَّ وجلَّ
اهلل  یخسف  ان  السیئات  مکروا  الذین  من 
العذاب من حیث ال  یأتیهم  او  بهم االرض 
فماهم  تقلبهم  فی  یأخذهم  او  یشعرون، 
که  شده  روایت  جعفی  جابر  از  بمعجزین. 
حدیثی  ضمن  السالم(  )علیه  باقر  امام 
معدود  با  که  ومبادا  فرمود:  او  به  طوالنی 
اهلل  )صلی  محمد  فرزندان  از  که  کسانی 
علیه وآله وسلّم( )بعنوان بر پایی عدل وداد 
وتشکیل دولت حق( خروج کنند همراهی 
اهلل  )صلی  محمد  آل  برای  که  زیرا  کنی. 
ودولتی  پرچمی  وعلی  وسلّم(  وآله  علیه 
خاص است ودیگران به پرچمهایی وابسته 
دولتهایی  هم  دیگران  )یعنی  شوند  می 
دارند(. پس همیشه با اینان )امام بر حق از 
آل محمد )صلی اهلل علیه وآله وسلّم(( باش 
بپرهیز.  یاد کردم جدا  برایت  آنانی که  واز 
وهر گاه مردی از ایشان که سیصد وسیزده 
نفر با وی بود وپرچم رسول خدا )صلی اهلل 
علیه وآله وسلّم( را همراه داشت بپا خاست 
وعازم مدینه شود با او همراهی کن. وچون 
از بیابان بیداء بگذرد می گوید: اینجا جای 
خواهند  فرو  زمین  به  که  است  کسانی 
خدای  که  ای  آیه  معنی  است  واین  رفت. 
( فرمود: آیا کسانی که بر کارهای  )عزَّ وجلَّ
از  هستند  ایمن  کنند.  می  مکرها  زشت. 
یا  برد  فرد  زمین  بر  را  آنان  اینکه خداوند 
عذاب او از آنجا که پی نبرند به سراغشان 
بیاید. یا آنکه هنگام آمد وشدشان به ناگاه 
آنها را بگیرد وآنان توان مقابله با قدرت حق 

را ندارند.

او خواهد آمد

ادامه آیه 18 سوره نساء :
5- کسانی که در حال کفر از دنیا می روند 
چه موقعی توبه می کنند که توبه آنها پذیرفته 

نخواهد شد؟
این سؤال پیش می آید که چنین کسانی که در 
حال کفر از دنیا می روند، چه موقع توبه می کنند 

که توبه آنها پذیرفته نخواهد شد؟
بعضی احتمال داده اند که توبه آنها در عالم دیگر 
پذیرفته نمی شود و بعضی احتمال داده اند که 
منظور از توبه در اینجا توبه بندگان نیست، بلکه  
»توبه خداوند« یعنی بازگشت او به عفو و رحمت 
می باشد. ولی ظاهراً آیه هدف دیگری را تعقیب 
می کند و می گوید : »کسانی که از گناهان خود در 
حال صحت و سالمت و ایمان توبه کرده اند ولی در 
حال مرگ باایمان از دنیا نرفتند، توبه های گذشته 
آنها نیز بی اثر است.«می دانیم یکی از شرایط 
قبولی اعمال نیک انسان  »موافات بر ایمان« یعنی 
با ایمان از دنیا رفتن است و کسانی که در لحظه 
پایان زندگی کافر باشند، اعمال گذشته آنها )حتی 
اعمال نیکی که در حال ایمان انجام داده اند( طبق 
صریح آیات قرآن نابود می گردد و توبه های آنان 
از گناه، اگر چه در حال ایمان انجام شده نیز در 

چنین صورتی نابود خواهد شد.
6- چرا نباید انسان توبه را به تاخیر بیاندازد؟

زیرا ممکن است ناگهان مرگ او فرا رسد و درهای 
توبه به روی او بسته شود و جالب اینکه تأخیر توبه 
که از آن به  »تسویف« تعبیر می کنند در آیه فوق 
هم ردیف  »مرگ در حال کفر« قرار داده شده 
است و این نشانه اهمیتی است که قرآن به این 

موضوع می دهد.

آیه 19 سوره نساء :
ای کسانی که ایمان آورده اید برای شما حالل 
نیست که زنان را به اکراه ارث برید و آنان را زیر 
فشار مگذارید تا بخشی از آنچه را به آنان داده اید )از 
چنگشان به در( برید مگر آنکه مرتکب زشتکاری 
آشکاری شوند و با آنها به شایستگی رفتار کنید و 
اگر از آنان خوشتان نیامد پس چه بسا چیزی را 
خوش نمی دارید و خدا در آن مصلحت فراوان 

قرار می دهد.
1-  شأن نزول آیه شریفه چیست؟

در تفسیر مجمع البیان از امام باقر )ع( نقل شده 
که این آیه درباره کسانی نازل گردیده که همسران 
خود را بدون این که همچون یک همسر با آنها 
رفتار کنند، نگه می داشتند، به انتظار این که آنها 
بمیرند و اموالشان را تملک کنند. از ابن عباس 
نقل شده که آیه فوق درباره افرادی نازل شده که 
همسرانشان مهر سنگین داشتند و در عین این که 
تمایل به ادامه زناشویی با آنها نداشتند به خاطر 
سنگین بودن مهر حاضر به طالق آنها نمی شدند 
و آنها را تحت فشار قرار می دادند تا مهرشان را 

ببخشند و طالق گیرند.
2-یکی از رفتارهای ظالمانه مردان چه بود 
و قرآن برای مبارزه با این عادت  ناپسند چه 

دستوری می دهد؟
قرآن کریم می فرماید  »زنان را به خاطر اموالشان 
زندانی نکنید« همانطور که در شأن نزول گفته 
شد از رفتارهای ظالمانه مردان، در دوران جاهلیت 
این بود که با زنان ثروتمندی که از زیبایی بهره ای 
نداشتند ازدواج می کردند. سپس آنها را به حال 
خود وا می گذاردند، نه آنها را طالق می دادند و 
نه همچون یک همسر با آنها رفتار می نمودند. به 
امید این که مرگشان فرا رسد و اموالشان را تملک 
کنند، آیه فوق می گوید : »ای افراد با ایمان برای 
شما حالل نیست که از زنان از روی اکراه و ایجاد 
ناراحتی، ارث ببرید.« و به این ترتیب عمل فوق را 

محکوم ساخته است.
3- یکی دیگر از اعمال ناروای جاهلیت در 

خصوص زنان چیست؟
یکی دیگر از عادات نکوهیده آنها این بود که زنان را 
با وسائل گوناگون، تحت فشار می گذاشتند تا مهر 
خود را ببخشند و طالق گیرند. این کار مخصوصا 
بود که زن مهریه سنگینی  بیشتر در موقعی 
داشت. آیه فوق با جمله  »وال تعضلوهن لتذهبوا 
ببعض ما آتیتموهن« این کار را ممنوع ساخته 
و می فرماید : »آنها را تحت فشار قرار ندهید به 
خاطر این که قسمتی از آنچه را به آنها پرداخته 

اید، تملک کنید.«
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ــت  ــب در خدم ــا ۵۶ موک ــا ب کرمانی ه
زائریــن اربعیــن حســینی در عــراق

ــعه  ــتاد توس ــب س ــور مواک ــر ام مدی
ــتان  ــات اس ــات عالی ــازی عتب و بازس
کرمــان گفــت: ایــن اســتان بــا ۵۶ 
ــیر  ــی در مس ــکان و پذیرای ــب اس موک
»نجــف - کربــال« و در شــهر کربــال بــه 
زائــران اباعبــداهلل الحســین)ع( خدمــات 

رســانی می کنــد.
رســول فتحــی روز پنجــم شــهریورماه 
ــتان  ــای اس ــه موکب ه ــان اینک ــا بی ب
ــی  ــکان و پذیرای ــث اس ــان در بح کرم
ــی هســتند،  ــران اربعین ــت زائ در خدم
ــف  ــیر »نج ــب در مس ــزود: 7 موک اف
شــهر  در  موکــب  و ۴9  کربــال«   -
ــران  ــه امــر خدمات رســانی زائ ــال ب کرب
همــت مــی کننــد و موکب هــای 
اســتان کرمــان عمدتــاً در صحــن 
ــان  ــا در خیاب ــه بنی هاشــم)س( ی عقیل
احمدالوائلــی مســتقر هســتند و بــرای 
پذیرایــی و اســکان روزانــه 9۰ هــزار نفر 

زائــر آمــاده می شــوند.
دبیــر کمیتــه اســکان و تغذیــه ســتاد 
اربعیــن اســتان کرمــان، بــا تاکیــد بــر 
ایــن نکتــه کــه میزبــان اصلــی زائــران 
اربعیــن حســینی، عراقی هــا هســتند، 
گفــت: عمــده ی موکب هــای مــا در 

کنــار موکب هــای عراقــی فعالیــت 
می کننــد و هــدف مــا بــاال بــردن 
کیفیــت خدمــات اســت نــه بــاال بــردن 

آمــار موکب هــا.
ــا  ــد م ــرد: هرچن ــح ک ــی تصری فتح
وظیفــه  اســکان و تغذیــه زائــران را 
ــار آن،  ــا در کن ــم، ام ــده گرفته ای به عه
خدمــات پزشــکی، تعمیــر ماشــین های 
ــا را  ــات موکب ه ــه امکان ــنگینی ک س
جابجــا می کننــد، خیاطــی، ماســاژ 
ــی و ... را  ــع گیاهــان داروی ــران، توزی زائ

ــم. ــه داری ــم در برنام ه
ســه موکــب از اســتان کرمــان فقــط به 

پخت نــان اختصــاص دارد
ــعه  ــتاد توس ــب س ــور مواک ــر ام مدی
ــتان  ــات اس ــات عالی ــازی عتب و بازس
کرمــان بــا اشــاره بــه حضور چشــمگیر 
ــرای  ــان ب ــت ن ــث پخ ــوان در بح بان
زائــران اربعیــن حســینی اظهــار کــرد: 
موکب هــای »نــان صلواتــی کرمانی هــا، 
گــردان نانــوا خانــوک و موکــب چریــک 
ــان در  ــتان کرم ــوک« از اس ــر خان پی
ــوان  ــت بان ــه هم ــال ب ــیر و در کرب مس
عاشــق اباعبــداهلل الحســین اقــدام 
ــران  ــن زائ ــع بی ــان و توزی ــخ ن ــه طب ب

می کننــد.
وی در ادامــه بــه امــکان مشــارکت 
ــذورات در  ــت ن ــه پرداخ ــدان ب عالقمن
امــر پذیرایــی از زوار اربعیــن حســینی 
اشــاره کــرد و گفــت: کســانی کــه نــذر 
دارنــد و یــا مایلنــد در ایــن امــر خیــر 
ــک  ــه لین ــد ب ــوند، می توانن ــهیم ش س
 ۴۱/https://atabat.org/fa/forms
ــا،  ــش پروژه ه ــرده و در بخ ــه ک مراجع
ــاب  ــینی را انتخ ــن حس ــه اربعی گزین

کننــد.

ــط بهداشــتی در  فتحــی از حضــور راب
موکب هــای امســال خبــر داد و افــزود: 
کار مجزایــی کــه امســال انجــام گرفتــه 
این اســت کــه بــرای هــر موکــب یــک 
رابــط بهداشــتی تعریــف شــده کــه این 
شــخص توســط هالل احمر و دانشــگاه 
علــوم پزشــکی آمــوزش می بینــد تــا در 
مواقــع ضــروری بــه کار آیــد و هم چنین 
بــر مباحــث بهداشــتی موکــب نظــارت 

. کند
ــعه  ــتاد توس ــب س ــور مواک ــر ام مدی
ــتان  ــات اس ــات عالی ــازی عتب و بازس
ــالل  ــه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب کرم
احمــر بــه  صــورت جداگانــه در خدمت 
رابــط  بحــث  و  می باشــد  زائــران 
ــرح  ــار مط ــن ب ــرای اولی ــتی ب بهداش
شــده اســت اظهــار کــرد: موکب هــای 
ــای خروجــی  ــات در مرزه ــتاد عتب س
ــتند  ــتقر هس ــراق مس ــور ع و در کش
و موکب هــای درون شــهری هیــچ 
ــد. ــات ندارن ــتاد عتب ــا س ــی ب ارتباط

ــران  موکــب ماهــان مطابــق ذائقــه زائ
پاکســتانی پخت وپــز می کنــد

وی بــه موکــب ماهــان در ابتدای شــهر 
ماهــان و در کنــار پلیــس راه این شــهر 
ــب  ــن موک ــزود: ای ــرد و اف ــاره ک اش
پذیــرای زائــران خارجــی مرزهــای 
شــرقی کشــور اســت و هرچنــد تحــت 
پوشــش ســتاد نیســت، ولــی خدمــات 
خوبــی در بحــث تغذیــه و بهداشــت به 

ــد. ــه می ده ــران ارائ زائ
دبیــر کمیتــه اســکان و تغذیــه ســتاد 
ــرد:  ــه ک ــان اضاف ــن اســتان کرم اربعی
در ایــن موکــب از مبلّغیــن پاکســتانی 
اســتفاده می شــود تــا غذاهــا را مطابــق 
ذائقــه زائــران پاکســتانی طبــخ نمایند.

فتحــی بــا بیــان اینکــه تدابیــری هــم 
اندیشــیده شــده کــه ایــن زوار بتواننــد 
بــا اتوبوس هــای شــهرداری بــه زیــارت 
ــم  ــاج قاس ــهید ح ــردار ش ــد س مرق
ــد خاطــر نشــان کــرد:  ســلیمانی برون
پیش بینــی می شــود حداقــل ۳۰۰ 
ــور  ــرای حض ــتانی ب ــر پاکس ــزار زائ ه
در مراســم اربعیــن حســینی از کرمــان 

عبــور کننــد.
موکب هــای اســتان کرمــان تــا دو روز 
بعــد از اربعیــن خدمات رســانی دارنــد

ــعه  ــتاد توس ــب س ــور مواک ــر ام مدی
ــتان  ــات اس ــات عالی ــازی عتب و بازس
ــه  ــه این ک ــا توجــه ب ــزود: ب ــان اف کرم
عراقی هــا بعــد از اربعیــن موکب هــای 
بــه  می کننــد،  جمــع  را  خــود 
موکب هــای اســتان کرمــان اعــالم 
ــزی  ــه ای برنامه ری ــه گون ــم ب ــرده  ای ک
ــن  ــد از اربعی ــا دو روز بع ــه ت ــد ک کنن
هــم امــکان پذیرایــی از زائــران را 

ــند. ــته باش داش
ــهریان  ــی از هم ش ــت: یک ــی گف فتح
کرمانــی کــه از عاشــقان اباعبــداهلل 
کــم  بــرای  هســتند،  علیه الســالم 
ــد و  ــا خری ــران، ب ــش زائ ــردن عط ک
اســتقرار یــک دســتگاه بستنی ســاز در 
صحــن عقیلــه)س( اقــدام بــه تولیــد و 

ــرد. ــد ک ــتنی خواه ــع بس توزی
دبیــر کمیتــه اســکان و تغذیــه ســتاد 
ــا  ــزود: تنه ــان اف ــتان کرم ــن اس اربعی
اربعیــن،  مردمــی ســتاد  نماینــده 
ســتاد عتبــات عالیــات اســت و تمــام 
هزینه هــای موکب هــا مردمــی تامیــن 
می شــود و البتــه برخــی دســتگاه های 
ارائــه  خدماتــی  هــم  خصوصــی 

می دهنــد.

کرمانی ها با ۵۶ موکب در خدمت زائرین اربعین حسینی در عراق

ــه  ــرمقاله ..  دوم اینک ــه س ادام
مهمتریــن دســتاورد دولــت ســیزدهم 
درزمینــه اقتصــادی ، جراحــی اقتصادی 
بودکــه دولتهــای گذشــته از اجــرای ان 
طرفــه مــی رفتنــد لــذا ایــن دولــت بــا 
شــجاعت اقــدام کــرد لــذا دولــت بایــد 
همــه نیــروی خــود را بســیج کنــد تــا 
آثــار و تبعــات ایــن جراحــی کــم شــود 
و مــردم بــه یــک وضعیــت ثباتــی 
ــه  ــادی انچ ــی اقتص ــند.در جراح برس
ــاددان  ــورد تاییداقتص ــت وم مشهوداس
هــم اســت  شــجاعت دولــت ســیزدهم 
اســت کــه جراحــی اقتصــادی را انجــام 
ــاً  ــودش را اصطالح ــت خ داد و نخواس
خــوب نشــان دهــد. در صورتی کــه این 
کار الزم می توانســت در دولــت گذشــته 
ــای  ــئوالن دولته ــود.زیرا مس ــام ش انج
گذشــته معمــوال خیلــی محاســبه گــر 
بودنــد و بیشــتر حواسشــان بــه نتایــج 
ــت،  ــش اس ــه در پی ــود ک ــی ب انتخابات
ــه  ــد کاری ک ــاس می کردن ــر احس اگ
می خواهنــد انجــام دهــد ممکــن اســت 
ذره ای بــه نتایــج انتخابــات آســیب بزند، 
آن را انجــام نمی دادنــد. دولــت گذشــته 
بیشــتر نگــران نتایــج انتخابــات بــود تــا 
وضعیــت مــردم، امــا نــگاه ایــن دولــت 

فقــط بــه وضعیــت مــردم اســت.

یکــی دیگــر از دســتوردهای دولــت 
ــت  ــان، پرداخ ــوق کارکن ــش حق افزای
ــالم  ــن اق ــش آن و تامی ــا و افزای یارانه ه
اساســی بــود که  بــه خوبی توانســت انرا 
مدیریــت کنــد.و حمایــت از دهکهــای 
پاییــن جامعــه وطرحهایی که دردســت 
مطالعــه دارد تاآثارگرانی وتــورم راتقلیل 

دهــد 
نکتــه مهــم دیگــر از دســتاوردهای 
ــت  ــوزه سیاس ــیزدهم در ح ــت س دول
خارجــی اســت کــه دولــت بحــث 
ارتبــاط و فعالیــت اقتصــادی و تجــاری 
را بــه حداکثــر رســاند. میــزان مــراودات 
ــدا  ــش چشــمگیری پی ــفرها افزای و س
کــرده و دســتاوردهای فراوانــی کســب 
ــانگها ی  ــت درش ــت. عضوی ــده اس ش
وکشــورهای اوراســیا و ارتبــاط بــا 
حجــم  وباالبــردن  سایرهمســایگان 
مبــادالت بویــژه صــادرات وبرتــری 
ــش  ــد افزای ــرواردات و تولی ــادرات ب ص
صــادرات نفــت وفراوردهــای نفتــی 
ــای حــوزه سیاســت  ــه فعالیته از جمل
ــت  ــادی اس ــه اقتص ــی درزمین خارج
بــه  واهمیــت  وتوجــه  گســترش 
ــادرات  ــان و ص ــش بنی ــرکتهای دان ش
ــان  ــش بنی ــرکتها ی دان ــدات ش تولی
کــه رقــم قابــل مالحظــه ای از ســوی 

دســتگاههای متولی اعالم شــده اســت.
 موفقیــت بعــدی دولــت در بحــث 
ــود.  ــه ب ــی جامع واکسیناســیون عموم
دولــت ســیزدهم بــه ســرعت توانســت 
از مســاجد  از طریــق شبکه ســازی 
و حســینیه ها گرفتــه تــا بقعه هــا، 
امامزاده هــا، ارتــش، ســپاه و... مطالبــات 
ــن بخــش را پاســخ دهــد.  ــردم در ای م
طــی چنــد مــاه نخســت بــا همــکاری 
مطلــوب صــدا و ســیما، دولت توانســت 
اکثــر ایرانیــان را واکســینه کنــد و 
نگرانی هــا در ایــن بخــش را پایــان 
ــز  ــن نی ــد واکس ــوزه تولی ــد. در ح ده
دولــت گام هــای قابــل توجهی برداشــت 
و برندهایــی چــون پاســتور، برکــت و... 
توانســتند در ایــن زمینــه محصــوالت 
قابــل قبولــی را تولیــد کنند. و صــادرات 
واکســن بــه کشــورهای متقاضی هــم از 
دیگــر دســتاوردهای دولت اســت زمانی 
کــه بــه مــا واکســن نمــی دادنــد حــاال 
بــا ســاخت واکســن وتامیــن نیازداخلی 

صادرهــم میشــود 
ــه عنــوان یکــی از  در حــوزه مســکن ب
ــت  ــردم، دول ــات م ــن مطالب جدی تری
وعــده ســاخت یــک میلیــون مســکن 
ــر ســال را داده اســت. و توانســت  در ه
و  کنــد،  عملیاتــی  را  وعده هایــش 

ــرای  ــه الزم ب ــن توانســت زمین همپنی
ــور  ــاز کش ــورد نی ــکن م ــاخت مس س
طــی ســال های بعــدی را فراهــم کنــد.

تــا بتوانــد بــه حــدود چهارمیلیــون کــه 
ــاند ــت برس ــاخت داده اس ــده س وع

ایــن فعالیتهــای مختصــری کــه عرض 
شــد درحالــی اتفــاق افتــاد کــه بعضــی 
ازدولتمــردان  قبل اعــالم میکردند هیچ 
اقــدام مثبتی در کشــور رخ نخواهــد داد 
مگــر اینکــه برجــام احیــا شــده و ایــران 
ــال  ــا عم ــت FATF درآید.ام ــه عضوی ب

دیدیــم کــه بــدون انهــا هــم شــد 
در دولــت قبــل برخــی دولتمــردان 
ــای  ــانه ه ــن و رس ــا فعالی ــدا ب همص
اصــالح طلــب تاکیــد داشــتند کــه تــا 
مســئله FATF حل نشــود، رویدادهایی 
از جملــه پیوســتن ایــران بــه شــانگهای 
ــت  ــا در دول ــد. ام ــد ش ــق نخواه محق
ــل سیاســت  ــر ری ــا تغیی ســیزدهم و ب
خارجــی دولــت، ایــران بــه عنــوان 
عضــو ناظــر در ســازمان همکاری هــای  
ــه شــد.یا  ــانگهای پذیرفت اقتصــادی ش
ــام  ــدون برج ــد ب ــی گفتن ــنکه م اس
صــادرات نفــت متوقــف میشــود حــاال 
ــت در  ــدون عضوی ــاهدیم ب ــال ش عم
FATF و برجــام ، صــادرات نفــت رو بــه 

ــت  ــش اس افزای

یک سالگی دولت سیزدهم در هفته دولت 

 واکسن نزدن عامل ۶۰ درصد مرگ و میرهای کرونا در کشور است
ــوزش پزشــکی گفــت: ۶۰  ــان و آم ــر بهداشــت، درم وزی
درصــد مــرگ و میــر کرونــا در کشــور مربــوط بــه افــراد 

ــت. ــن نزده اس واکس
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا، بهــرام عین اللهی در نشســت 
شــورای اداری اســتان و شهرســتان ســمنان در تاالر شهید 
مطهــری افــزود: آمــار مــرگ و میــر کرونــا تــا آذر ۱۴۰۰ 
در حــدود ۱۳۲ هــزار نفــر بــود و از آذر تــا امــروز ۱۱ هــزار 
مــرگ و میــر در کشــور ثبــت شــد و ۶۰ درصــد مــرگ و 

میرهــا مربــوط بــه افــرادی اســت کــه واکســن نزدنــد.
وی بیــان کــرد: ابتــدای دولــت ســیزدهم واکســن علیــه 
ــت در  ــود و دول ــزار دز ب ــدود ۱۹ ه ــا در ح ــروس کرون وی
زمانــی روی کارآمــد کــه شــیوع کرونــا طــی ســال های 
ــر  ــرگ و می ــود از لحــاظ شــیوع و م ــه اوج خ گذشــته ب

رســیده بــود.
وی خاطرنشــان کــرد: دولــت در هفتــه اول روی کار آمــدن 

ــی  ــا همراه ــا ب ــار نداشــت، ام ــچ واکســنی در اختی هی
وزارتخانه هــای مختلف و تقویت دیپلماســی، ۱۰ میلیون 
واکســن در مرحلــه اول وارد کــرد و پــس از آن ســیلی از 

واکســن وارد شــد.
عین اللهــی یــادآور شــد: پــس از تامیــن واکســن علیــه 
ــیجی و  ــای بس ــان، نیروه ــا،  کادر درم ــروس کرون وی
مردمــی بــرای تزریــق واکســن علیــه ویــروس کرونــا تا 

پاســی از شــب فعــال بودنــد.
ــا تامیــن  ــه نســبت جمعیــت ب وی ادامــه داد: کشــور ب
واکســن و تزریق هشــت میلیون و ۶۰۰ هزار دز واکســن 
در هفتــه توانســت در کنتــرل کرونــا موفــق عمــل کند.

ــر در  ــورهای برت ــزو کش ــران ج ــزود: ای ــی اف عین الله
ــا بــه اذعــان کشــورهای خارجــی اســت. کنتــرل کرون

وی بیــان کــرد: در زمینــه تولیــد واکســن کرونا دشــمنان 
تــا توانســتند کارشــکنی کردنــد،  امــا امــروزه ۶ مرکز 

تولیــد واکســن در کشــور فعــال اســت و ایــن دســتاورد بزرگــی 
بــرای  کشــور محســوب مــی شــود. 

وی خاطرنشــان کــرد: ۵۰ میلیــون دز  واکســن  کرونــا ذخیــره 
داریــم و اکنــون بــه مراکــز گفتــه شــده خــط تولیــد نــوع دیگــر 

ــال کنند. واکســن فع
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فضیلت نماز
قال تعالی: اقم الصاله طرفی النهار و زلفا من 
اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات یعنی اقامه 
کن نماز را دو طرف روز و در وقت شب. به 
درستی که حسنات می برند و برطرف می 

کنند گناهان را.
در تفسیر برهان در ذیل آیه شریفه روایاتی نقل 
کرده از کافی و غیر آن که مفاد آنها این است که 
این نمازهای پنجگانه یومیه حسنات می باشند 
که برطرف می کنند و پاک می کنند گناهان ما 
بین نمازها را. یعنی نماز ظهر مثال کفاره گناهان 
از صبح تا ظهر است، و نماز عصر کفاره گناهان 
ما بین ظهر و عصر، و نماز مغرب کفاره گناهان 
ما بین عصر و مغرب است، و هکذا. و این نمازها 

به منزله نهر جاری است بر در خانه شخص.
پس همان طوری که اگر این شخص شبانه 
روزی پنج مرتبه میان آب بدن خود را بشوید 
کثافتی بر او باقی نمی ماند، همچنین این نماز 

کثافت گناه را پاک می کند.
در کافی به سند صحیح از معاویه بن وهب 
است که گفت: سوال کردم از امام صادق )علیه 
السالم (: افضل چیزی که بندگان به سبب آن 
مقرب درگاه االهی می شوند چیست؟ فرمود 
امام )علیه السالم (: نمی دانم چیزی را که بعد از 
معرفت افضل باشد از این نمازها. آیا نمی بینی 
که بنده صالح عیسی )علیه السالم ( فرمود: و 
اوصانی بالصاله و الزکاه مادمت حیا؟! یعنی: 
وصیت کرد مرا خداوند به نماز و زکات مادامی 

که زنده باشم.
و به سند صحیح دیگر از امام صادق )علیه 
السالم ( است که فرمود: محبوبترین اعمال نزد 
خدای عزوجل نماز است. و این نماز وصیت آخر 

انبیاست. . .
و در روایت دیگر فرمود امام صادق )علیه السالم 
(: وقتی که بنده مشغول نماز شود، رحمت بر 
او نازل شود از طرف آسمان و مالئکه اطراف او 
را می گیرند و ملکی او را ندا می کند: اگر بداند 
این نمازگزار چه ثوابها در نماز برای او هست، 

منصرف از نماز نمی شود.
و در روایت دیگر امام باقر )علیه السالم ( فرمود 
سلم  و  آله  و  علیه  اهلل  صلی  اهلل  رسول  که 
فرمودند: وقتی که قیام کند بنده مؤ من در 
نماز، نظر لطف فرماید خدا به او تا آنکه تمام 
کند و رحمت او را فراگیرد از باالی سرش تا 
افق آسمان و نیز مالئکه اطراف او را بگیرند تا 
افق آسمان. و خدا ملکی به او موکل گرداند که 
بگوید به او: ای نمازگزار، اگر بدانی چه کسی به 
تو نظر دارد و با که مناجات می کنی، التفات به 

غیر نمی کنی و از جای خود دور نمی شوی.
و در روایت دیگر امام صادق )علیه السالم ( 
فرمود که رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم 
فرمودند: مثل نماز مثل عمود خیمه است. وقتی 
که عمود برپا و ثابت باشد، نفع دارد طناب و 
میخها و پرده ها. و اما وقتی که شکست عمود، 

نفع ندارد طناب و میخ و پرده.
و در روایت صحیح دیگر فرمود امام صادق )علیه 
السالم (: هر کس خداوند از او یک نماز قبول 
فرماید، عذاب نکند او را. و هر کس یک حسنه 

از او قبول فرماید، عذاب نکند او را.
و در روایت دیگر فرمود امام صادق )علیه السالم 
( کسی که دو رکعت نماز بخواند و بداند آنچه 
را در نماز می گوید، منصرف شود از نماز و حال 

آنکه بین او و خدا گناهی باقی نباشد.
تمام این روایات را از کافی نقل کرد. و نیز در 
کافی و تهذیب ص 2۰۳ از ابوبصیر از امام صادق 
)علیه السالم ( نقل است که فرمود: یک نماز 
واجب بهتر است از بیست حج. و یک حج بهتر 
است از خانه ای مملو از طال که در راه خدا 

صدقه دهد تا تمام شود.
در تهذیب ص 2۰۴ از یونس بن یعقوب نقل 
کرده که گفت: شنیدیم از امام صادق )علیه 
السالم ( که فرمود: حج بهتر است از دنیا و آنچه 
در دنیاست. و نماز واجب افضل است از هزار 

حج.
صدوق در من ال یحضره الفقیه نقل فرموده 
است از امام صادق )علیه السالم ( که فرمود: 
اطاعت خدا خدمت خداست در زمین. و نیست 

چیزی از خدمت خدا که معادل نماز باشد.

نماز نخستين و مهمترين عبادت

اسرار نماز

تاریخچه پوشش در ایران بخش دوم
شاهنامه، کتاب ملی و حماسی ایرانیان، گرچه مملو از 
تاریخ حماسی و نظامی ایرانیان باستان است، اما نحوه 
پوشش زنان آن دوره را نیز در ابیاتی بازگو می کند. 
با وجود آنکه شاهنامه بیشتر به تاریخ شاهان و شرح 
جهانداری ها و جهانگشایی های آنان توجه دارد، گوشه 
هایی از تاریخ اجتماعی ایران را نیز نشان می دهد و در 
این میان بارها به »پوشیده رویان« در مورد زنان ایرانی 
اشاره می کند و چندین بار نیز به حجاب »چادر« 
اشاراتی دارد و نشان می دهد که زنان ما از زمان های 
باستان دارای چادر بوده اند.از شاهنامه چنین برمی آید 
که از ابتدای تاریخ، یعنی دوران جمشید و فریدون، 

زنان ایران »پوشیده روی« بوده اند.
از ابتدای اسالم تا دوران صفویان

در پایان دوره ساسانیان اسالم وارد ایران گردید و پس 
از ورود اسالم به ایران نیز حجاب با تأثیرپذیری از 
فرهنگ غنی اسالم شکوه بیشتری یافت و زنان ایرانی 
همچنان از فرهنگ عفت و حجاب پاسداری نمودند، 
در این دوره گرچه حجاب زنان با تغییراتی همراه بوده 
است، ولی همچنان فرهنگ استفاده از چارقد و چادر 
بلند و دوری از اختالط با مردان بیگانه تأکید می شد 
که مستندات تاریخی در کتب مختلف ثبت و ضبط 

گردیده است.
کالویخو در سفرنامه اش می نویسد: »زن های شهری 
معمواًل روی پوشیده اند و چادر سفید داشته اند و نقاب 

سیاه«.
»چادر که سرتاسر بدن را می پوشاند، معمواًل سیاه 
رنگ بود و همراه با آن در جلوی صورت خود از روبند 
نیز استفاده می کردند«.به دلیل توجه صفویان به آداب 
و رسوم و مذهب خاص ایرانی و مذهب اثنی عشری، 
رشته های گوناگون صنعت و هنر، پیشرفت شایانی 
داشته است، که در این میان پوشاک بانوان، با توجه به 
بافت خاص اجتماعی مذهبی آن روزگار شکل خاصی 

به خود گرفت.
»آدام اولئاریوس« در زمان شاه صفی صفوی، از ایران 
دیدار نموده و وضع پوشش زنان ایرانی را در آن عصر، 
چنین توصیف کرده است: »زنان، موقعی که از خانه 
خارج می شوند، چهره خود را نشان مردان نمی دهند، 
بلکه چادر سفیدی روی سر می اندازند که تمام بدن 
آن ها را تا مچ پا می پوشاند و فقط در جلوی صورت، 
شکاف کوچکی دارد. و چه بسا چهره های زیبایی که 
با لباس های محقرانه، و چهره های زشتی که با لباس 
های مجلل و فریبنده، زیرا این چادرها مخفی اند و 
انسان نمی تواند بفهمد در پس این چادر، چه قیافه 

ای نهفته است«.
دوره قاجاریه:

از دوره فتحعلی شاه به بعد، در اثر آمد و رفت اروپائیان 
و مسافرت بعضی از افراد طبقات مرفه به اروپا به تدریج 

فرهنگ بدحجابی زنان ترویج شد.
در دوره ناصرالدین شاه ارتباط بین ایرانیان و اروپایی ها 
شدت زیادی به خود گرفت؛ از طرف حکومت، دانش 
آموزانی جهت تحصیل به خارج اعزام شدند و در داخل 
ایران هم، مدارس جدیدی، با هدف ترویج اندیشه های 

اروپایی و غربی تأسیس شدند.
در این مدارس، عمدتا فکر و اندیشه غربی به همراه 
آداب و رسوم و پوشش غربی و اروپایی که در نهایت، 
به کت و شلوار و لباس های تنگ و شبیه به لباس 
مردان می انجامید در اذهان دختران و زنان ایرانی، به 
جای پوشش های سنتی، به تدریج، جایگزین می شد 
و به تدریج برخی از دانش آموزان در این دوره، با روی 
باز و بدون نقاب در کالس های درس، یا برخی مجامع 
عمومی دیگر حاضر می شدند و تدریجاً پوشش نقاب 
در این دوره، از دایره پوشش زنان ایرانی خارج می شد. 
و در این دوره، حتی عده ای معدود از زنان ایرانی، 
جرأت یافتند تا بدون چادر در جامعه یا در مدرسه 

ها، حاضر شوند.
در  تحوالت  این  شاهد  که  رایس«  »کالراکوسیور 
ایران بوده، در این باره چنین می نویسد: اولین دختر 
مسلمان ایرانی در زمان ناصرالدین شاه، تنها آن موقع 
توانست چادر خود را بردارد که در مدرسه آمریکایی 

تربیت یافته بود...«.
در زمان مظفرالدین شاه و محمد علی شاه قاجار نفوذ 
و تأثیر اروپاییان در فرهنگ ایران شدت زیادتری به 
خود گرفت و در دوره احمد شاه قاجار، اقدامات عملی 
شدیدتری برای رفع حجاب و به ویژه مبارزه با چادر 

زنان ایرانی، آغاز گردید.
  

آیا در ایران حجاب اجباری 
است؟

حجاب اجباری

بخش   پانزدهم

ــیرجان و  ــردم س ــده م ــت نماین نشس
بردســیر با سرپرســت وزارت تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی بــا محوریــت مســائل 
و مشــکالت حــوزه بهزیســتی، تامیــن 
اجتماعــی، کارگــری در شهرســتان های 
ســیرجان و بردســیر در محــل وزارت کار 

برگــزار شــد
 نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در 
ــه مســائل و  ــا اشــاره ب ــن نشســت ب ای
مشــکالت شهرســتان  بردســیر در حوزه 
ــس  ــز اورژان ــه تجهی بهزیســتی از جمل
بردســیر، تکمیــل دو ســاختمان در 
شــهر اللــه زار و شــهر بردســیر جهــت 
ــان و   ــه مددجوی ــر ب ــه خدمــات بهت ارائ
معلولیــن، پرداخت کمک هزینــه ازدواج 
بــه فرزنــدان مددجویــان تحت پوشــش 
کــه از ســال 92 پرداخــت نشــده، 
خواســتار رفــع مشــکالت مذکــور شــد

 حسن پور همچنین با اشاره به 

مشــکالت شهرســتان ســیرجان در 
حــوزه بهزیســتی از جمله تهیه مســکن 
ــودن  ــاال ب ــه ب ــه ب ــا توج ــان ب مددجوی
ــه  ــه جهیزی ــک هزین ــا، کم ــاره به اج
مددجویــان،  اشــتغال  مددجویــان، 
ــه  ــا توج ــتخدامی ب ــروی اس جــذب نی
ــه بازنشســته شــدن تعــداد زیــادی از  ب
پرســنل، ایجــاد مراکــز مثبــت زندگــی، 
ــور در  ــکالت مذک ــع مش ــتار رف خواس

ــد ــیرجان ش ــتان س شهرس

ــیر  ــیرجان و بردس ــردم س ــده م  نماین
همچنیــن خواســتار تخصیــص اعتبــار 
جهــت تکمیــل اســتخر کارگــری 
شهرســتان ســیرجان، کمبــود کادر 
ــد و  ــای جدی ــته ه ــری در رش مربیگ
ــه ای   ــی و حرف ــوزش فن ــزات ام تجهی
ــه ســیرجان جهــت  ــزام هیئتــی ب و اع
بررســی مســائل و مشــکالت کارگــری 

ــد ــتان ش شهرس
 حســن پــور در ایــن نشســت بــا اشــاره 
بــه حجــم بــاالی مراجعیــن بــه شــعبه 
تامیــن اجتماعــی ســیرجان و تســهیل 
در ارائــه خدمــات به مراجعین خواســتار 
موافقــت بــا تاســیس یــک شــعبه دیگر 
بیمــه تامیــن اجتماعــی در ســیرجان و 
ــراری ۴۰۰  ــص و برق ــن تخصی همچنی
ســهمیه بیمه قالیبافــان که قطع شــده 

اســت شــد
ــیر  ــیرجان و بردس ــردم س ــده م  نماین

مشــکالت  و  مســائل  همچنیــن 
شهرســتان بردســیر از جملــه تخصیص 
ــاغل در  ــان ش ــه متقاضی ــه ب ۳۰۰ بیم
صنعــت ســاختمان، تخصیــص ۳۰۰ 
ســهمیه در بخــش قالیبافــی و صنایــع 
ــی  ــای حمایت ــاد ه ــزام نه ــتی، ال دس
کمیتــه امــداد و بهزیســتی جهــت 
ــش  ــت پوش ــراد تح ــردن اف ــه ک بیم
کــه در اینــده بتواننــد از چتــر حمایتــی 
ــتفاده  ــی اس ــتگی، ازکارافتادگ بازنشس
کننــد را بیان کرد و خواســتار رســیدگی 

ــد ــور گردی ــائل مذک ــه مس ب
 حســن پــور در پایان نشســت خواســتار 
ــورد  ــتیل ک ــروژه اس ــدن پ ــی ش اجرای
تامیــن  گــذاری  ســرمایه  شــرکت 
اجتماعــی و پــروژه احــداث واحــد ۱۰۰۰ 
رأســی پرورش گاو شــیری در شهرستان 
ســیرجان بــا توجــه بــه ظرفیــت و نیــاز 

منطقــه شــد

نشست نماینده مردم سیرجان و بردسیر با سرپرست 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

افقــی:۱ افقــی: از امــراض واگیــردار - باعــث زحمــت 2 افقــی: مقام مــدال طال 
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خزنــده خــوش خــط و خــال - گوشــت آذری۶ افقــی: زیــاده گــو و پرحــرف - نــان 
کاغــذی 7 افقــی: حــرص و طمــع - گل تــه حــوض - نوعــی حریــر 8 افقــی: در 
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در یــک شــهر یــا ناحیــه - ســیلی ۱۰ افقــی: مقابــل کوچــک - نوعــی مــدل مو - 

کنــار ۱۱ افقــی: ناخــوش و مریــض - اســب خســرو پرویز
  عمــودی:۱ عمــودی: مطلبــی را قبــول کــردن - کســی کــه فرمــان مــی 
بــرد 2 عمــودی: ذره بــاردار - رزق - بخشــی از جامعــه انســانی ۳ عمــودی: نیلوفــر 
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کالم درویــش 7 عمــودی: درخــت جــوان - عمل ســوختن 8 عمودی: زن و شــوهر 
را گوینــد - از تقســیمات کشــوری 9 عمــودی: اشــعه مجهــول - فــوری و ســریع - 
پــدر بــزرگ ۱۰ عمــودی: مجــازات شــرعی - بــه راه راســت رونــده - نوعــی بــرادر و 

خواهــر ۱۱ عمــودی: فیــل باســتانی - باطراوت
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  اجرای طرح جایگزینی سوخت های مناسب  
اجــرای طــرح جایگزینــی ســوخت هــای مناســب ، در هفتــه دولــت در اداره منابع 

ــتان بردسیر طبیعی شهرس
بــه گــزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان بردســیر، به 
مناســبت هفتــه دولــت در اجــرای طــرح جایگزین ســوخت های مناســب به جای 
ســوخت هیــزم و بوتــه ،تعــداد 8دســتگاه تنــور وپلــو جــوش به همــراه ســیلندر با 
حضــور فرمانــدار شهرســتان بردســیر ، رئیــس اداره جهاد کشــاورزی  ورئیــس اداره 
ثبــت واســناد در محــل اداره شهرســتان در بیــن مجریــان و بهــره بــرداران منابــع 

طبیعی بخــش گلــزار توزیــع گردید.
رضــا زمانــی رئیــس اداره منابــع طبیعــی در ایــن زمینه گفت :اســتفاده از ســوخت 
هــای فســیلی بــه جای چــوب درختــان و بوتــه هــا در مصارفی همچــون گرمایش 
منــازل ،پخــت و پز واســتحمام توســط حاشــیه نشــینان مناطق جنگلــی را هدف 
اصلــی ایــن طــرح شــمرد و اشــاره نمــود بــا اجــرای ایــن طــرح از بوته کنــی و قطع 
درختــان جلــو گیــری شــده و حفــظ منابــع طبیعــی و نیــز افزایــش ســطح رفــاء 
خانــوار را بــه دنبــال خواهد داشــت، همچنین در حاشــیه این مراســم به مناســبت 
هفتــه دولــت فرمانــدار محتــرم و هیئــت همــراه از واحــد هــای اداره منابع طبیعی 

بازدیــد وبــا همکاران بــه گفتگــو پرداخت.

سرپرست بنیاد استان کرمان در جمع آزادگان شهرستان بردسیر گفت:

آزادگان نماد صبر و استقامت هستند 

سرپرســت بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان کرمــان همــراه با مدیــرکل امور 
شــهری اســتانداری، رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران شهرســتان بردســیر، 
فرمانــدار، امام جمعــه و مدیــر روابــط  عمومــی شــرکت جهــان فــوالد ســیرجان 
)نــورد( در جمــع آزادگان شهرســتان بردســیر حضــور یافتــه و از صبــر و اســتقامت 

ایــن عزیــزان در دوران اســارت تقدیــر و تشــکر کردنــد.
بــه گــزارش ایثــار کرمــان، ظهــر  پنجشــنبه ۳ شــهریورماه ۱۴۰۱ دکتــر ســعید 
ایرانمنــش سرپرســت بنیاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان کرمان همــراه با علی 
شهســواری مدیــرکل امور شــهری اســتانداری، یعقــوب ایمانی رئیس بنیاد شــهید 
و امــور ایثارگــران شهرســتان بردســیر، فرماندار، امام جمعــه  و مدیــر روابط  عمومی 
شــرکت جهــان فــوالد ســیرجان )نــورد( در جمــع آزادگان شهرســتان بردســیر 
حضــور یافتــه و از صبــر و اســتقامت ایــن عزیــزان در دوران اســارت تقدیر و تشــکر 

کردند.
دکتــر ایرانمنــش در ایــن مراســم بابیــان اینکــه آزادگان نمــاد صبــر و اســتقامت 
هســتند، بیــان کــرد: شــما عزیــزان بــا صبــر و اســتقامت خــود در دوران اســارت 

پرچــم جمهــوری اســالمی ایــران را بیــش از بیــش برافراشــته کردیــد.
سرپرســت بنیاد شــهید و امــور ایثارگران اســتان کرمــان در پایان افــزود: جمهوری 
اســالمی ایــران همچــون درختــی اســت کــه ایــن درخــت بــا خــون مطهر شــهدا 

آبیــاری شــده و بایــد آن را بــه صاحــب اصلــی آن امــام زمان)عــج( تحویــل دهیم.
گفتنــی اســت: در حاشــیه ایــن مراســم از کارخانــه جهــان فــوالد ســیرجان)نورد( 

واقــع در شهرســتان بردســیر نیــز بازدیــد بــه عمــل آمــد.
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گروگان۳۰ ساله بعد از ۲۴ساعت به 
کانون گرم خانواده بازگشت

بــه گــزارش معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی شهرســتان بردســیر گــروگان۳۰ 
ســاله بعــد از 2۴ســاعت بــه کانــون گــرم خانــواده بازگشــت

فرمانــده انتظامــی بردســیر :درایــن زمینــه گفــت: بــا تــالش کارآگاهان پلیــس آگاهی شهرســتان 
فــرد ۳۰ســاله گــروگان گرفتــه شــده از چنــگ آدم ربایــان در روســتای؛ رهــاو بــه آغــوش گــرم 

ــت. خانواده بازگش
ســرهنگ ســرهنگ منصــور رمضــان نــژاد در گفت وگــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس، بیان 

کــرد: در پــی وقــوع یــک فقــره آدم ربایــی در دوم شــهریور
مــاه ســال جــاری در شهرســتان کرمــان و ربایــش فــردي ۳۰ ســاله توســط چنــد نفر ؛ موضــوع به 

صــورت ویــژه در دســتور کار کارآگاهــان پلیــس آگاهی قــرار گرفت.
وی اظهــار داشــت: در بررســی اظهــارات خانــواده  فــرد ربــوده شــده مشــخص شــد متهمــان بــه 

خاطــر اختالفــات مالــی اقــدام بــه چنیــن کاری کــرده انــد.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان بردســیر خاطــر نشــان کــرد: کارآگاهــان پلیــس آگاهــی بردســیر با 
اقدامــات فنــی و تخصصــی و اســتفاده از شــیوه های نویــن پلیســی تحقیقــات گســترده ای را در 
ایــن خصــوص آغــاز و مطلــع شــدند فــرد گــروگان گرفتــه شــده توســط یک فــرد  به شهرســتان 

بردســیر  منتقــل و در اطــراف روســتاهای  آن منطقــه نگهــداری می شــوند.
وي بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران ســریعا بــه محــل  اعــزام و فرد گــروگان گرفته شــده را بــه صورت 
صحیــح و ســالم بــه پلیــس آگاهــی انتقــال و تحویــل خانــواده  وي دادنــد، عنوان داشــت:  متهــم را 

در یــک عملیات ضربتــی در مخفیگاهش دســتگیر کردند

 

صیانت از آثار تاریخی استان کرمان عملیاتی شد
ــتری  ــی دادگس ــاون قضای مع
اســتان کرمــان از اجرایــی 
عملیاتــی  برنامــه  شــدن 
صیانــت از آثار تاریخی اســتان 

کرمــان خبــر داد.
ــان  ــی در جری ــدی بخش مه
ــه تاریخــی  ــد از مجموع بازدی
ــیر  ــک بردس ــه بهادرالمل خان
کــه بــا همراهــی معــاون 
قضایــی، منابــع انســانی و 
ــتری  ــی دادگس ــور فرهنگ ام
کرمــان، رییس دادگســتری و 
ــالب  ــی و انق دادســتان عموم
ایــن شهرســتان انجــام شــد، 
گفــت: ایــن برنامه در راســتای 
راهبرد هــای قــوه قضاییــه 
بــه منظــور حمایــت از منابــع 
ــی  ــای عموم ــوال و امتیاز ه ام
و مباحــات عامه اجرایی شــده 

ــت. اس
 او افــزود: در ســال جــاری 

برنامــه عملیاتــی صیانــت از آثــار تاریخی اســتان بــا همــکاری نهاد های 
ــرار دارد. ــتان ق ــتری اس ــتور کار دادگس ــه در دس مربوط

اوتاکیــد کــرد: در راســتای برنامه عملیاتــی صیانت از آثار تاریخی اســتان 
ــی اســتان موظــف هســتند  ــای قضای ــان، دادســتان های حوزه ه کرم
ضمــن بازدیــد از ابنیه هــای تاریخی اســتان، دســتورات الزم در خصوص 

حفــظ و صیانــت از آثــار تاریخــی را صادرکنند.
 مجموعــه تاریخــی خانــه بهادرالملــک بردســیر بــا قدمــت 2۰۰ ســال 
ــک در دوره  ــه بهادرالمل ــهور ب ــرتیپ مش ــان س ــط عبدالمظفرخ توس

قاجاریــه ســاخته شــده اســت.
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در روایتی آمده جوانی خدمت رسول اکرم )ص( 
شرفیاب شد و گفت یا رسول اهلل : من جوانی 
بانشاط هستم و جهاد را دوست دارم ولی مادری 
دارم که از رفتن من به جبهه کراهت دارد . من 
چه کنم ؟ پیامبر )ص( فرمود : برو و مواظب 
مادرت باش . سوگند به خدایی که جانم در 

دست قدرت اوست ، 
اَلُنُسُها بَِک لَیلًَه خیٌر ِمن ِجهادَِک فی َسبیِل اهلَلِ 

َسَنًه 
)) مانوس بودن یک شبانه روز مادرت به تو بهتر 

از یکسال جهاد در راه خداست .(( 
در روایت دیگر آمده است : که مردی به محضر 
رسول خدا )ص( آمد و عرض کرد یا رسول اهلل 
)ص( : من به جهاد عالقه مندم و نسبت به آن 
بانشاطم . پیامبر اسالم )ص( فرمود : بنابراین برو 
و در راه خدا جهاد کن ، که اگر در این راه کشته 
شوی در پیشگاه خدا زنده هستی و روزی داده 
می شوی ، و اگر) بر اثر بیماریها ( بمیری پاداش 
بر عهده خداست ، و اگر از جبهه زنده به خانه ات 
برگردی از گناهانت پاک شوی ، همانند روزی که 

متولد شده ای .
او عرض کرد : )) ای رسول خدا )ص( : پدر و مادر 
پیری دارم که به گمان خود با من انس گرفته اند 

و رفتن من به جهاد را خوش ندارند . (( 
َفَقرَّ َمَع والِدیَک َفَوا الَّذی نَفسی بَِیِدهِ اِلُنُسُهما بَِک 

یَوماً وَ لَیلًه َخیٌر ِمن َجهاَد َسَنٍه 
)) در این صورت نزد پدر و مادرت باش ، سوگند 
به خداوندی که جانم در دست قدرت اوست 
، انس گرفتن یک شبانه روز آنها با تو از جهاد 

یکسال بهتر است . ((

امر به معروف ونهی از منکر
المومنون والمومنات بعضهم اولیاءبعض یامرون  
بالمعروف وینهون عن المنکر و یقیمون الصلوه 
اولئک  ورسوله  اهلل  ویطیعون  الزکوه  ویوتون 
)مردان  حکیم  عزیز  اهلل  ان  اهلل  سیرحمهم 
وزنان مومن برخی دوستدار  بعضی دیگرند که 
یکدیگر را امربه کارهای نیک و خصال پسندیده 
و از کارهای زشت ومنکر بازدارند وهمواره نمازبپا 
دارند  وزکات مال خویش را بپردازند و پیو سته  
از فرمان خداورسولش پیروی کنند ،آنان گروهی 
هستند که خداوند مشمول رحمت خودش می 
گرداند .(    مردان  وزنان که عضو مشترک جامعه 
اسالمی هستند در مقابل دیگران مسئولیت دارند  
و این وظیفه مهم امر به معروف ونهی از منکر 
که به عهده مردان وهم عهده زنان گذاشته شده 
است این وظیفه در را س همه وظایف است و 
باید به قدر کفایت زنان از این وظیفه مهم الهی 
بهره ببرند ضمن رعایت به دستورات و احکام 
قرآن زنان دیگر را سفارش به نیکی معروف 
نمایند و مانع از رواج انحرافات در جامعه گردند . 
قرآن کریم می فرماید شما بهترین امتهایی 
هستید تا زمانیکه در میان شما امر به معروف و 
نهی از منکر است و از محسنات امر به معروف 
ونهی از منکر اتحاد ویکپارچگی ووحدت امت 
اسالمی است و هر چه در جامعه دعوت به خیر 
وخوبی شود به همان اندازه از زشتیها و بدیها در 
جامعه کاسته می شود و باعث اصالح جامعه 
میگردد .البته فالح و رستگاری تنها به خود فرد 

خالصه نمی شود 
بلکه شامل همه مردم جامعه می گردد و همه 
مردم جامعه این وظیفه مهم را به عهده دارند و 
البته با شعار گفتن درست نمی شود بایستی به 
صورت عملی در جامعه گستر ش یابد تا تاثیر 
گذار باشد و مردم مسلمان باید تمام شرایط امر 
به معروف و نهی از منکر را داشته باشند تا از 
گسترش مفاسد اجتماعی جلو گیری گردد و 
این وظیفه مهم وخطیر از سن 9 سالگی که 
زنان به سن تکلیف می رسندبه عهده آنها 
گذاشته می شود و حضور زنان در فعالیتهای 
اجتماعی و عبادی زودتر از مردان شروع میشود 
و در این مسئله مهم شرط سنی هم مطرح 

نیست

خدمت کردن به مادر بهتر 
از جهاد در راه خداست 

جایگاه زن دراسالم

علت دروغگویی در کودکان را ریشه یابی کنید
آیا کودک شما به عنوان بخشی از بازی فانتزی و خیال 
پردازی دروغ می گویند؟   آیا او قصد دارد شما را گمراه 
کند تا مبادا شما او را تنبیه کنید؟ اگر دلیل دروغ گفتن 
کودک شما از تخیالت او نشات می گیرد، سعی کنید 
بدون اینکه او را از این تخیالت دلسرد کنید تمایز میان 
واقعیت و تخیل را به او نشان دهید. از طرف دیگر اگر 
کودک به شما گفت که دوست خیالی اش به عنوان 
مثال گلدان را شکسته نه او، اول از همه این اطمینان را 
به او دهید که اگر واقعیت را به شما بگوید مورد تنبیه 
قرار نمی گیرد. و به او بگویید که راستگویی و صداقت 
بهترین کاری است که در این موقعیت می تواند انجام 

دهد.
طوری با کودک رفتار نکنید که موقعی که دروغ 

می گوید نتواند به شما مراجعه کند
اگر کودک از شما بترسد و نگران عصبانیت شما باشد 
ممکن است سعی کند به هر قیمتی از گفتن حقیقت به 
شما جلوگیری کند. نکته مهم این است که سعی کنید 
به کودک خود کمک کنید تا امنیت و حمایت را از 
جانب شما دریافت کند. در این صورت او می تواند بدون 
نگرانی از اینکه راستگویی ممکن است عالقه شما را 
نسبت به او از بین ببرد واقعیت را برای شما توضیح دهد. 
در حقیقت، تحقیقات نشان می دهد وقتی کودکان را 
به جرم دروغ گفتن به تنبیه تهدید می کنید، کمتر 
حقیقت را بیان می کنند. برای فرزندتان توضیح دهید 
که اگر او حقیقت را به شما بگوید، عصبانی نخواهید شد 
و حقیقت بیش از هر چیز دیگری برای شما مهم است. 
سپس با خونسردی کامل به حرف او گوش کنید و به 
جای اینکه او را سرزنش کنید راجع به کار نادرستش به 

او تذکر دهید و عواقب کارش را برایش توضیح دهید.
به جای تنبیه از عواقب کار نادرست با کودک صحبت 

کنید
ممکن است بپرسید که تفاوت میان تنبیه و عواقب کار 
چیست؟ در پاسخ باید گفت تنبیه همراه با خشم و 
عصبانیت است در حالیکه عواقب بر روی اصالح رفتار 
نادرست تمرکز دارد. به عنوان مثال، اگر کودک شما در 
مورد انجام کارهایش دروغ می گوید، با او در مورد عواقب 
آن صحبت کنید. او را در انجام کارهایش برای جبران 

آن یاری کنید.
کودک خود را “دروغگو” صدا نزنید

برچسب زدن به کودک می تواند عواقب جبران ناپذیری 
داشته باشد. این عواقب می توانند دائمی باشند. و دیدگاه 
کودک را نسبت به خود تحت تاثیر قرار دهند. اگر 
کودک را دروغگو خطاب کنید ممکن است خود را یک 

دروغگو بداند و واقعا مانند آن رفتار کند.
در مورد انتظارات صریح باشید

به فرزند خود به طور صریحانه بگویید که دروغ را در 
خانه خود نمی خواهید. به او بگویید که راستگویی 
درست همانند سایر رفتارهای درستی که از او انتظار 
دارید )مانند با احترام صحبت کردن و دعوا نکردن با 

خواهر و برادر( مسئله مهمی است.
وقتی صحبت از گفتن حقیقت است رفتار خود 

را بسنجید
شدن  قضاوت  از  می خواهید  وقتی  شما  خود  آیا 
دروغ  برسید  خود  هدف  به  یا  و  کنید  جلوگیری 
می گویید؟ به عنوان مثال وقتی دروغی می گویید آیا 
کودک شما در آنجا حضور دارد؟ اگر حضور داشته باشد 
این پیام به فرزند شما منتقل می شود که دروغ گفتن 

برای بزرگترها کار راحتی است.
با فرزند خود درباره تاثیراتی که دروغ گفتن 

می تواند داشته باشد صحبت کنید
به فرزند خود توضیح دهید که دروغ گفتن می تواند 
اعتماد را میان کسانی که همدیگر را دوست دارند از بین 
ببرد. به کودک خود بگویید که اگر شما درباره مسئله ای 
به او دروغ بگویید آیا باعث نمی شود که اعتمادش 

نسبت به شما از بین برود!؟
در نهایت اگر تمام این راهکارها را امتحان کردید و 
کودک شما هنوز هم به طور مکرر دروغ می گوید وقت 
آن رسیده است که به یک روانشناس کودک مراجعه 

کنید و درباره این مشکل با او صحبت کنید.
سخن آخر 

همه کودکان گهگاهی دروغ می گویند. این دروغگویی و 
عدم صداقت می تواند دالیل متفاوتی داشته باشد. یکی 
از این دالیل ترس از تنبیه شدن توسط والدین است. 
وظیفه شما به عنوان یک پدر یا مادر این است که به 
کودک خود احساس امنیت و اعتماد را بدهید تا آن ها 
در مواقع این چنینی به جای دروغ گفتن بتوانند به طور 
کامل به شما اعتماد کنند و از شما نترسند. سعی کنید 
از این رفتار از همان بچگی جلوگیری کنید چرا که با 
بزرگتر شده کودکان دروغ هایشان هم می تواند بزرگتر 
شود و دردسرهای عظیمی را هم برای خانواده هم برای 

خود کودک بوجود آورد.

فرهنگی و تربیتی
زیباترا ز حورالعین - قسمت  22 FATF ۱۰ دستاورد دولت رئیسی بدون برجام و با فرزندی که دروغ می گوید 

چگونه رفتار کنیم؟ )3(
فصل مشــترک اظهــارات و موضعگیــری های 
برخــی دولتمــردان و فعالیــن اصــالح طلب در 
دولــت قبــل ایــن بود کــه هیــچ اقــدام مثبتی 
در کشــور رخ نخواهــد داد مگــر اینکــه برجــام 
احیــا شــده و ایــران بــه عضویــت FATF درآید.

رســانه های  دیگــر  گــروه  گــزارش  بــه 
خبرگــزاری فــارس، ســایت خبــری تحلیلــی 
ــت قبــل مباحثــی از  مشــرق نوشــت: در دول
ــات از ســوی  ــه دفع ــه برجــام و FATF ب جمل
برخــی دولتمــردان و فعالیــن و رســانه هــای 
اصــالح طلب تکــرار می شــد. فصل مشــترک 
ایــن اظهــارات و موضعگیــری هــا این بــود که 
هیــچ اقدام مثبتــی در کشــور رخ نخواهــد داد 
ــه  ــران ب مگــر اینکــه برجــام احیــا شــده و ای

ــد. ــت FATF درآی عضوی
ایــن ادعــا در بزنــگاه هــای حســاس از جملــه 
ــه صــورت گســترده  ــا ب واکسیناســیون کرون
مطــرح شــده و بــه آن ضریــب داده مــی شــد. 
امــا بــا روی کارآمــدن دولت ســیزدهم و تغییر 
ــی،  ــت خارج ــت در سیاس ــذاری دول ــل گ ری
سیاســت داخلــی و اقتصــاد شــاهد هســتیم 
کــه ایــن ادعــا روز بــه روز بیشــتر بــی اعتبــار 
مــی شــود. در ادامــه بــه ۱۰ دســتاورد دولــت 
ــی  ــاره م ــام و FATF اش ــدون برج ــی ب رئیس

: کنیم
۱: یکــی از مهمتریــن مصادیــق اقدامــات 
 ،FATF مثبت دولت ســیزدهم بــدون برجــام و
ــا  ــه واکسیناســیون سراســری کرون ــوط ب مرب
ــوص  ــن خص ــت در ای ــت دول ــه مثب و کارنام
اســت. در دولــت قبــل رئیــس جمهــور گفتــه 
بــود »واکســن کرونــا ســوهان قــم نیســت که 
ــراوان باشــد«!؛ »علــی ربیعــی« ســخنگوی  ف
دولــت روحانــی نیــز در اظهارنظری گفتــه بود: 
»نپیوســتن ایــران بــه FATF علــت ناتوانــی در 

خریــد واکســن کرونــا اســت.«
ــا ۱۵  ــده، ت ــر ش ــای منتش ــزارش ه ــر گ بناب
مــرداد ۱۴۰۰- پایــان دولــت روحانــی- در 
ــا وارد  ــن کرون ــون دز واکس ــدود ۱9 میلی ح
ــت  ــا روی کارآمــدن دول ــود. ب کشــور شــده ب
ــان اســفند ۱۴۰۰ مجمــوع  ــا پای ســیزدهم ت
واکســن های وارد شــده بــه کشــور بــه 
حــدود ۱۵8 میلیــون دز رســید. بــه عبارتــی 
در حــدود 8 مــاه تقریبــا واردات واکســن 
ــا بــه کشــور 8 برابــر افزایــش یافــت. در  کرون
ــز  ــد داخــل نی ــن مــدت واکســن های تولی ای
بــه پیشــرفت های قابــل توجهــی رســید و در 
ســطح انبــوه تولیــد شــده و به چندین کشــور 

نیــز صــادر شــد.
 در تابســتان ۱۴۰۰ میــزان فوتی هــای روزانــه 
کرونــا بــه بیــش از 7۰۰ نفــر افزایــش یافــت.

امــا بــا اقدامــات بســیار مهــم دولت ســیزدهم 
ــان  ــی و مبتالی ــار فوت ــوص، آم ــن خص در ای
ــت  ــن نوب ــه شــدت کاهــش یافتــه و چندی ب
روزهــای بــدون فوتــی کرونــا ثبــت شــد. ایــن 
در حالــی اســت کــه در ایــن مــدت نــه برجــام 
 FATF ــت ــه عضوی ــران ب ــه ای ــد و ن ــا ش احی

درامــد.
2: در دولــت قبــل برخــی دولتمــردان همصدا 
ــب  ــالح طل ــای اص ــانه ه ــن و رس ــا فعالی ب
تاکیــد داشــتند کــه تــا مســئله FATF حــل 
نشــود، رویدادهایــی از جملــه پیوســتن ایــران 
ــه شــانگهای محقــق نخواهــد شــد. امــا در  ب
دولــت ســیزدهم و بــا تغییــر ریــل سیاســت 
خارجــی دولــت، ایــران بــه عنــوان عضــو ناظر 
در ســازمان همکاری هــای  اقتصادی شــانگهای 

پذیرفتــه شــد.
 ۳:  روحانــی، رئیس جمهــور ســابق- فروردیــن 
۱۳9۵- گفــت: »اگــر برجــام نبود، قــدم به قدم 
حتــی یــک بشــکه نفــت را هم نمی توانســتیم 
صــادر کنیــم.« »محمدباقــر نوبخــت« معــاون 
و  برنامــه  رئیس ســازمان  و  رئیس جمهــور 
بودجــه در دولــت ســابق نیــز در اظهارنظــری 
مشــابه گفــت: »شــدیدترین مرحلــه تحریــم، 
نفــت در برابــر غــذا بــود، امــا االن در شــرایطی 

هســتیم کــه ایــن بی انصاف هــا و دژخیمــان حتــی 
بــرای غــذا و دارو اجــازه فــروش یــک قطــره نفــت را 
نمی دهنــد و اگــر هــم به فــروش می رســد، امــکان 

ــادل مالی نباشــد.« تب
ــت  ــت دول ــر نف ــه« وزی ــژن زنگن ــن »بی  همچنی
روحانــی کــه جریــان اصــالح طلــب از او بــا لقــب 
»ژنــرال« نــام مــی بــرد در اظهارنظــری گفتــه بــود: 
»امــروز، هیــچ نفتــی نمی توانیــم بفروشــیم، حتــی 

ــم.« ــم بیاوری ــش را نمی توانی ــر بفروشــیم پول اگ
ــه تنهــا فــروش  ــا اینحــال در دولــت ســیزدهم ن ب
نفــت افزایــش یافــت بلکــه درآمدهــای حاصــل از 
آن نیــز دریافــت شــد. در روزهــای گذشــته »ســید 
احســان خانــدوزی« وزیــر اقتصــاد گفــت: »در ۴ ماه 
ابتدایــی امســال نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال 
ــول  ــدی وص ــش ۵8۰ درص ــاهد افزای ــته ش گذش
درآمــد حاصــل از صــادرات نفــت خــام و میعانــات 

بودیــم.«
ــزی-  ــک مرک ــس بان ــادی« رئی ــح آب ــی صال »عل
اردیبهشــت ۱۴۰۱- گفــت: »مــا در زمینــه فــروش 
نفــت بــه رقــم هــای بســیار خوبــی رســیده ایــم و 
ــی  ــت را وصــول م ــروش نف ــای ف ــی درآمده تمام
ــی اگــر برجــام هــم نباشــد،  ــن حت ــم. بنابرای کنی
تأمیــن ارز کشــور بــه نحــو مناســبی انجــام خواهــد 

شــد.«
ــال در گزارشــی  ــدی پیــش وال اســتریت ژورن چن
نوشــت: »فــروش نفــت ایــران بــه باالتریــن میــزان 
پــس از تحریــم هــای دولت ترامپ رســیده اســت.« 
ــت  ــی دول ــاه ابتدای ــا در 7 م ــت تنه ــی اس گفتن
ســیزدهم و تنهــا در حــوزه نفــت و انــرژی بیــش از 
۵۵ قــرارداد و تفاهم نامــه بــه ارزش ۳۳ میلیــارد دالر 
از جملــه بــا شــرکت های بــزرگ خارجــی بــه امضــا 
ــرارداد  ــه ارزش ق ــت ک ــی اس ــن در حال ــید. ای رس
توتــال در دولــت قبــل، کــه جریــان اصالح طلــب از 
آن بــا عنــوان »گالبــی برجــام« نــام مــی بــرد حدود 

۴،8 میلیــارد دالر بــوده اســت.

۴: افزایــش صادرات غیرنفتی، از دیگر دســتاوردهای 
دولت ســیزدهم بــدون برجــام و بدون FATF اســت. 
در هفتــه هــای گذشــته »محمدرضــا پورابراهیمی« 
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: »در 
ــاهد  ــا 99 ش ــالهای 92 ت ــی س ــل و ط ــت قب دول
کاهــش 7 میلیــارد دالری صــادرات غیرنفتــی بــوده 

ایم.«
ــازمان  ــس کل س ــالجاری، رئی ــاه س ــل تیرم در اوای
ــدی  ــش ۴۰ درص ــران از افزای ــارت ای ــعه تج توس
ــه  ــبت ب ــال نس ــار امس ــی در به ــادرات غیرنفت ص
مــدت مشــابه در ســال گذشــته خبــر داد. وی افزود: 
افزایــش ۴۰ درصــدی صــادرات غیرنفتــی، مثبــت 
شــدن ۶۰۰ میلیــون دالری تــراز تجــاری کشــور را 

در پــی داشــته اســت.
۵: یکــی از اقدامــات بســیار مهــم دیگــر در دولــت 
ســیزدهم، احیــای کارخانه هــا و واحدهــای تولیدی 
تعطیــل و نیمــه تعطیــل بــوده اســت. ایــن اقــدام 
نیــز در حالــی رخ داد کــه در دولــت ســیزدهم نــه 
برجــام احیــا شــد و نــه تغییــری در وضعیــت ایــران 
در FATF بــه وقــوع پیوســت. احیــای کارخانــه های 
ــل و... ــن اردبی ــا، ذوب آه ــوالد ازن ــش، ف ارج، آزمای

تحــول در کارخانــه هایــی از جملــه هفــت تپــه و 
هپکــو و آذرآب تنهــا بخــش کوچکــی از تغییــرات 
مثبــت در ایــن خصــوص در طــول فعالیــت دولــت 

ســیزدهم اســت.
۶: در دولــت روحانــی مردم در اســتان های شــمالی 
در فصــل ســرما بــا قطعــی گاز و برق دســت و پنجه 
نــرم کــرده و بــا مشــکالت عدیــده ای مواجــه مــی 
شــدند. امــا در دولــت رئیســی شــاهد توقــف ایــن 
ــن  ــل ای ــم. یکــی از عل ــز بودی ــد تأســف برانگی رون
تغییــر، امضــا و اجــرای قــرارداد ســوآپ گازی میــان 

ایــران، ترکمنســتان و آذربایجــان بــود.
همچنیــن در یــک نمونــه دیگــر در جریــان ســفر 
اخیــر رئیــس جمهــور روســیه بــه ایــران، تفاهم نامه 
ســرمایه گذاری ۴۰ میلیــارد دالری بــا شــرکت 

گازپــروم روســیه بــه امضــا رســید.
7: در دولــت قبــل برخــی دولتمــردان مدعــی بودند 
کــه تــا تحریــم هــا لغــو نشــود و ایــران بــه عضویت 

FATF درنیایــد، ســند همــکاری 2۵ ســاله ایــران و چیــن بــه 
مرحلــه اجــرا نخواهد رســید. اما در دولت ســیزدهم این مســئله 
محقــق شــد. »ناصــر کنعانــی« ســخنگوی وزارت خارجــه- ۱۰ 
مــرداد ۱۴۰۱- در نشســت خبــری گفــت: »خوشــبختانه اراده 
مشــارکت در عالی تریــن ســطح بــرای گســترش روابــط میــان 
دو کشــور ایــران و چیــن مبتنــی بــر منافــع و مصالح مشــترک 
ــاله  ــکاری 2۵ س ــند هم ــی س ــاز اجرای ــا وارد ف ــود دارد...م وج

شــده ایم.«
 8: چنــدی پیــش ســید ابراهیــم رئیســی بــه دعــوت رســمی 
رئیس جمهــور چیــن در چهاردهمیــن اجــالس ســران بریکس 
ــه »بریکــس پــالس«  و جمــع دیگــری از کشــورها موســوم ب
کــه بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد، ســخنرانی کــرد. بریکس 
شــامل کشــورهایی از جملــه چیــن، روســیه، هنــد، برزیــل و 
آفریقــای جنوبــی اســت. بریکــس نمایانگــر نیمــی از جمعیــت 
جهــان اســت و بخــش قابــل توجهــی از قــدرت اقتصــادی دنیا 
را در اختیــار دارد. نکتــه قابــل توجــه اینجاســت کــه در اجالس 
ــرب آســیا  ــه غ ــران از منطق ــا ای ــالس صرف ــر بریکــس  پ اخی
دعــوت شــده بــود. در حــال حاضــر ایــران بــه صــورت رســمی 
بــرای عضویــت در بریکــس پــالس درخواســت داده اســت و این 
درخواســت بــا اســتقبال اعضــای بریکــس روبــه رو شــده اســت.  
9: در دولــت قبــل از یکســو برخــی دولتمردان مدعــی بودند که 
خودکفایــی در کشــاورزی مزخــرف اســت. همین طیــف وقتی 
ســخن از تعامــالت اقتصــادی بیــن المللــی مطــرح مــی شــد، 
مدعــی مــی شــد کــه تــا برجــام و FATF بــه ســرانجام نرســد، 

شــاهد ایــن رونــد نخواهیــم بــود.
امــا در دولت ســیزدهم در راســتای دیپلماســی فعــال اقتصادی 
ــل توجهــی هســتیم. در  ــوع تحــوالت مثبــت و قاب شــاهد وق
ــا هــدف کشــت فراســرزمینی، یــک  همیــن راســتا ونزوئــال ب
میلیــون هکتــار زمیــن کشــاورزی در اختیــار ایــران قــرار داده 
اســت. بــه عقیــده کارشناســان، زمین هــای کشــاورزی ونزوئــال 
از شــرایط مناســبی برای کشــت محصوالت اســتراتژیکی چون 
ذرت و ســویا برخــوردار اســت. در یــک نمونــه دیگر روســیه نیز 
اعــالم کــرده کــه ۱۰۰ هــزار هکتار زمین کشــت فراســرزمینی 

ــرار می دهــد.   ــران ق ــار ای در اختی
ــا ســه مــاه آینــده  ۱۰: آنطــور کــه در خبرهــا اعــالم شــده، ت
ــادی  ــه اقتص ــران و اتحادی ــان ای ــارت آزاد می ــه تج موافقت نام
اوراســیا )EAEU( بــه مرحلــه امضــا می رســد کــه زیرســاخت 
ــاس  ــود. براس ــوب می ش ــاری محس ــادالت تج ــی در مب مهم
ایــن موافقت نامــه 8۰ درصــد تعرفه هــای گمرکــی بیــن ایــران 
بــا ۵ کشــور عضــو ایــن اتحادیه)ارمنســتان، روســیه، بــالروس، 

قزاقســتان و قرقیزســتان( صفــر خواهــد شــد.
ــور  ــر ام ــان« وزی ــای گذشــته »حســین امیرعبداللهی در روزه
خارجــه گفــت: »جمهــوری اســالمی ایــران از اعضــای فعــال 
گروه بندی هــای بیــن المللــی و منطقــه ای و اقتصــادی از جمله 
ســازمان دی 8 اســت. در حــوزه همگرایــی اقتصــادی و تبــادل 
تجــاری نیــز در حــال ایجــاد بنیان هــای تجــارت آزاد هســتیم 
و بــزودی موافقتنامــه منطقــه تجــارت آزاد با اتحادیــه اقتصادی 

اورآســیا را  نهایــی خواهیــم کــرد.«
مــوارد مذکــور تنهــا بخشــی از نتایــج عملکــرد دولت ســیزدهم 
بــدون برجــام و بــدون FATF اســت. ایــن نتایــج هم خوشــحال 
کننــده اســت و هــم ناراحت کننده. خوشــحال کننــده از حیث 
بهــره منــدی از فرصــت های مغفــول مانــده و ناراحت کننــده از 
ایــن جهــت که در هشــت ســال روی کار بــودن »دولــِت اصالح 
طلبــان« ایــن ظرفیــت های عظیــم مورد غفلــت قــرار گرفت و 

خســارت هــای هنگفتــی به کشــور تحمیــل کرد.
ســوالی کــه اکنــون مطــرح اســت اینکــه، چــرا جریــان اصــالح 
طلــب و طیــف غربگــرا بــا توهیــن به فهــم و شــعور مــردم و بی 
اعتنــا بــه منافــع ملــی، حتــی از یــک عذرخواهــی ســاده هــم 

امتنــاع مــی کند!؟
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حاجی بود و یک ماشین سمند!
حاضر نبود ماشین را عوض کند، قبول نمی 
یک  و  بگیرد  زیاد  محافظ  را  دورش  کرد، 

جمله هم داشت:
من رو از مردم جدا نکنید!

مردمی که گاهی پشت چراغ قرمز سرشان 
حاج  صورت  ناباروری  با  چرخاندند،  می  را 
قاسم را میدیدند که ساکت و ساده نشسته 
چراغ  تا  است  منتظر  و  سمندی  در  است 

سبز شود!
و البته لبخند گرم حاج قاسم هم نثارشان 

می شد!
ما احتیاط می کردیم و حاجی دوباره تذکر 

می داد:
برای  میکنی  جمع  آدم  من  دنبال  اینقدر 

چیه؟
چرا من رو از مردم جدا میکنی؟

می دونی سه مرتبه هواپیما های اسرائیلی 
من رو تعقیب کردند و نتونستن من رو زنده 

بگیرند!
مسئولیتش باعث نمی شد تا مرامش تغییر 
کند، همان قدر که ساده بود شجاع و حقگو 
مقابل  بود  محبوب  که  قدر  همان  بود.  هم 
امامش متواضع بود. همان قدر که در کارش 

مهارت داشت، در مقابل مردم خاکی بود. 
در  ساله   ۴۰ سرباز  یک  از  کوتاه  سخنی 
مراجع  و  الشان  عظیم  علمای  به  میدان، 
جامعه  روشنایی  و  نور  موجب  که  گرانقدر 
وسبب زدودن تاریکی مراجع عظام تقلید، 

که  دید  بانی  دیده  برج  یک  از  سربازتان 
اگر این نظام آسیب ببیند، دین و آنچه از 
ارزش های آن )که( شما در حوزه ها برایش 
کشیده  وزحمت  اید  کرده  خرد  استخوان 

اید، از بین می رود. 
این دوره ها با همه دوره ها متفاوت است 
اینبار اگر مسلط شدند، از اسالم چیزی باقی 

نمی ماند 
راه صحیح، حمایت بدون هرگونه مالحظه از 
انقالب، جمهوری اسالمی و ولي فقیه است. 
امید  که  را  شما  دیگران  حوادث،  در  نباید 

اسالم هستید به مالحظه بیندازند.
همه شما امام را دوست داشتید و معتقد به 

راه او بودید.
از  حمایت  و  آمریکا  با  مبارزه  امام  راه 
ستم  تحت  مسلمانان  و  اسالمی  جمهوری 

استکبار، تحت پرچم ولی فقیه است. 
برخی  دیدم  می  خود  ناقص  عقل  با  من 
مراجع  که  دارند  و  داشتند  سعي  خناسان 
و علمای موثر در جامعه را با سخنان خود 
و حالت حق به جانبی به سکوت و مالحظه 

بکشانند. 
و  اسالمی  جمهوری  است،  واضح  حق 
ارزش ها و والیت فقیه میراث امام خمینی 
میبایست  و  هستند  علیه  تعالی  اهلل  رحمه 

مورد حمایت جدی قرار گیرند. 
العظمی خامنه ای را  من حضرت آیت اهلل 

خیلی مظلوم و تنها میبینم. 
او نیازمند همراهی و کمک شماست وشما 
حضرات با بیانتان و دیدارهای تان و حمایت 
را جهت  ایشان میبایست جامعه  با  هایتان 

دهید.
اگر این انقالب آسیب دید، حق زمان شاه 
ملعون هم نخواهد بود، بلکه سعی استکبار 
بر الحادگری محض وانحراف عمیق غیرقابل 

برگشت خواهد بود.

مسئولیتش باعث نمی 
شد تا مرامش تغییر کند 

مکتب حاج قاسم
درس  شانزدهم

ــه را  ــانی نخب ــروی انس ــور نی ــس جمه رئی
پرچمــدار شــعار »مــا می توانیــم« در کشــور 
خوانــد و گفــت: موفقیت های نخبگان کشــور 
در المپیادهــای علمــی جهانــی، از مهم تریــن 
ــط  ــور و بس ــی در کش ــق امیدآفرین مصادی

ــه اســت. ــاوری در جامع ــه خودب روحی
ــی  ــیدابراهیم رئیس ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ب
ــا مــدال آوران  ــدار ب شــامگاه پنج شــنبه در دی
المپیادهــای علمــی کشــوری و جهانــی، 
ــال در  ــان فع ــاتید و معلم ــا، اس ــواده آنه خان
ایــن حــوزه، بــا ابــراز خرســندی از حضــور در 
جمــع آنان گفــت: برافراشــتن پرچــم مقدس 
ــرای  ــدن ب ــالمی و افتخارآفری ــوری اس جمه
کشــور در هــر عرصــه ای بــرای جامعه بســیار 

ــت. ــر اس ــن و دلپذی ــیرین، عزت آفری ش
رئیــس جمهــور موفقیت های علمــی نخبگان 
دانش آمــوزی را حاصــل لطــف خداونــد متعال 
برشــمرد و خاطــر نشــان کــرد: دانش بشــری 
جلــوه ای از علــم خداوند اســت و اولیــن اثر آن 
بایــد نجــات انســان و ســپس نجــات جامعــه 

باشد.
رئیــس جمهــور در ادامــه بــا تاکیــد بــر نقش 
محوری نخبگان و اندیشــمندان در پیشــرفت 
ــرای  و تعالــی کشــور، از اراده جــدی دولــت ب
طراحــی ســازوکارهای موثــر توســعه شــبکه 
نخبگانــی و حفظ نخبگان در کشــور خبــرداد.

رئیســی نیــروی انســانی نخبــه را مهمتریــن 
ســرمایه کشــور در مسیر توســعه پایدار خواند 
و اظهــار داشــت: شــما مــدال آوران عرصه های 
ــا  ــا نامالیمت ه ــد ب ــی نبای ــوری و جهان کش
صحنــه را خالــی کنیــد، قرار اســت به دســت 
شــما فرهیختــگان و نخبــگان از مشــکالت و 

مســائل جامعــه گره گشــایی شــود.
وی در تشــریح وظایف نخبگان و فرهیختگان 
ــی جامعــه، افــزود: »امیــد  ــرای تعال کشــور ب

داشــتن بــه خــدا و الطــاف 
ناامیــدی«، و  یــأس  از  الهــی«، »پرهیــز 

»تالش خستگی ناپذیر« و »مجاهدت در

کســب علــم« از وظایــف شــما نخبــگان برای 
ــذا در ایــن  رفــع مشــکالت جامعــه اســت، ل

مســیر شــتابان و جهــادی حرکــت کنیــد.
رئیــس جمهــور بــا گرامیداشــت یــاد شــهید 
کاظمی آشــتیانی مؤســس پژوهشــگاه رویان، 
گفــت: نــام ایشــان یــک نمــاد از اراده، تصمیم، 
علــم، دانــش و فناوری اســت. ایشــان با شــعار 
ــات  ــن امکان ــا کمتری ــم« و ب ــا می توانی »م

پژوهشــگاه رویــان را راه انــدازی کــرد.
ــد  ــرد: دشــمن نمی خواه ــد ک رئیســی تأکی
در کشــور مــدال آور المپیــادی داشــته باشــیم 
کــه بــه افزایــش تولیــد، فعالیت شــرکت های 
واحدهــای  راه انــدازی  و  دانش بنیــان 
ــه  ــا وظیف ــد، ام ــک کنن ــتغال آفرین کم اش
ــه  ــل او مجدان ــه در مقاب ــت ک ــن اس ــا ای م
ــا دشــمن مســتأصل و  ــم ت ایســتادگی کنی

ــود. ــینی ش ــه عقب نش ــور ب مجب
رئیس جمهــور افزود: دشــمن اگر در گذشــته 
دنبــال غــارت مخــازن و معــادن کشــورها بود، 
ــی،  ــناختی، الکترونیک ــگ ش ــروز در جن ام
ســایبری و نرم افــزاری دنبــال جــذب مغزهــا 

و نخبــگان دیگــر کشــورها اســت.
ــع  ــه نقــش مســئوالن در رف ــا اشــاره ب وی ب
مشــکالت و دغدغه هــای نخبــگان در کشــور، 
ــای  ــاد زمینه ه ــی«، »ایج ــت: »امیدآفرین گف
شــکوفا کــردن اســتعدادها« و »فراهــم کــردن 
بســتر رشــد و تعالــی اســتعدادهای نخبگان« 
ــال شــما اســت.  ــف مســئوالن در قب از وظای

هرگونــه هزینــه کــردن بــرای علــم و دانــش 
ــن  ــب تضمی ــت و موج ــرمایه گذاری اس س

ــود. ــور می ش ــده کش آین
رئیس جمهور همچنین از همه دســتگاههای 
دارای مســئولیت در حــوزه نخبــگان، از جمله 
باشــگاه پژوهشــگران جوان، جهاد دانشگاهی، 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری، 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، وزارت 
ــه  ــت زمین ــگاه آزاد، خواس ــت و دانش بهداش
جــذب، اشــتغال، رشــد و شــکوفایی نخبــگان 

را بیــش از پیــش فراهــم کننــد.
رئیســی در بخش پایانی ســخنان خود بســط 
ــت  ــای دول ــی را از اولویت ه ــت آموزش عدال
مردمــی خوانــد و تصریح کــرد: همــه فرزندان 
ایــران اســالمی بایــد فرصــت شــکوفا شــدن 
استعدادهای شــان را داشــته باشــند و دولــت 
چنانکــه پیــش از ایــن هــم اعــالم کــرده، بــه 
مقولــه عدالــت آموزشــی بعنــوان زیرســاخت 
اصلــی توســعه متــوازن در کشــور بــاور جدی 

دارد.
پیــش از ســخنان  رئیــس جمهــور  8 نفــر از 
مــدال آوران جهانــی المپیادهــای دانش آموزی 
مســایل و دغدغه هــای خــود را در زمینه هایی 
همچــون لــزوم شبکه ســازی نخبــگان، فراهم 
کردن بســترفعالیت های بین رشــته ای، تالش 
ــرت و رهاشــدگی  ــری از مهاج ــرای جلوگی ب
مــدال آوران المپیــادی، معافیــت  خدمــت 
ســربازی بــرای دانش آمــوزان مــدال آور پســر، 
عدالــت آموزشــی، آشــنایی مدیــران مــدارس 
ســمپاد بــا شــرایط و مســیر المپیادهــا، توجه 
ــی  ــای اعزام ــران در تیم ه ــور دخت ــه حض ب
ــه  ــازی زمین ــی، فراهم س ــای جهان المپیاده
همکاری هــای بین المللــی، توجه بــه وضعیت 
اشــتغال و معیشــت دانش آمــوزان المپیــادی، 
ــروری توســط  ــرای نخبه پ ایجــاد شــرایطی ب
ــای باشــگاه  ــأت امن ــگان و تشــکیل هی نخب
ــور  ــس جمه ــا رئی ــوان ب ــان ج دانش پژوه

مطــرح کردنــد.

نخبگان نباید با نامالیمت ها صحنه را خالی کنند
رئیسی در دیدار جمعی از مدال آوران المپیادهای علمی کشوری و جهانی:: 

پــول تــو جیبــی دادن بــه کــودکان صرفــا یــک وظیفــه از طــرف والدیــن یا 
یــک حــق برای کــودکان نیســت بلکــه هدفــی در آن نهفته اســت.

دادن پــول توجیبــی بــه شــیوه ای هدفمنــد و آگاهانــه بر توانایــی مدیریت 
مالــی در کودکــی و بزرگســالی و یادگیــری مهــارت هایــی مثــل تصمیــم 
ــر و  ــن صب ــزی، تمری ــه ری ــذاری و برنام ــدف گ ــری، حــل مســاله، ه گی

اســتقالل بســیار تأثیــر گــذار اســت.

مزایای دادن پول توجیبی به کودکان
پــول توجیبــی دادن بــه کــودکان کمــک می کنــد تــا ارزش و مدیریت پول 
را یــاد بگیرنــد. بــه عنــوان مثــال، هنگامــی کــه کــودکان پــول تــو جیبــی 
دریافــت می کننــد، بایــد بیــن خــرج کــردن یــا پس انــداز کــردن انتخــاب 
کننــد. و هنگامــی کــه پس انــداز می کننــد، انتظــار کشــیدن برای بدســت 

آوردن چیزهایــی کــه می خواهنــد را یــاد می گیرنــد.
پــول توجیبــی همچنیــن به کــودکان کمــک می کنــد کــه دربــاره عواقب 
تمــام شــدن پــول یــا بی حســاب و کتــاب خــرج کــردن بداننــد. اینکــه بــه 
فرزندانتــان اجــازه دهیــد کمی اشــتباه کننــد، بخشــی از فرآینــد یادگیری 

است.
کــودکان با مشــاهده  اینکه شــما چطور پولتــان را خرج می کنیــد، اطالعات 
زیــادی دربــاره مدیریــت پول کســب می کننــد. به عنــوان مثال، اگــر فرزند 
شــما ببینــد کــه بــرای خــرج کــردن، محدودیت هایــی را تعییــن می کنید 
یــا وســایل را  بــه بهتریــن قیمــت می خریــد، او نیــز یــاد می گیــرد طبــق 
بودجــه اش خــرج کنــد. مدیریــت پــول جیبــی، راهــی عالــی برای پــرورش 
ــا  ــان ب ــودک شــما اســت. فرزندت احســاس مســئولیت و اســتقالل در ک
مشــاهده ی نحــوه  خــرج کــردن شــما چیزهای زیــادی یــاد می گیــرد. پول 
توجیبــی می توانــد مــوارد زیــر را بــه کــودکان بیامــوزد:ارزش پــول: قیمــت 
نســبی اشــیاء -خــرج کــردن: پذیرفتــن ایــن که پــول پــس از خرج شــدن، 

تمــام می شــود.
کســب درآمــد: درک ایــن نکتــه کــه کســب درآمــد می توانــد کار ســختی 

باشــد، امــا معمــوالً تنهــا راه بــه دســت آوردن پــول اســت.
پس انداز: استفاده از اهداف کوتاه مدت و بلند مدت.

قرض گرفتن: درک اهمیت بازپرداخت پول قرض گرفته شده.
هزینــه  فرصــت از دســت رفتــه: درک ایــن نکتــه کــه وقتــی از پــول بــرای 
خریــد چیــزی اســتفاده می کنیــد، شــانس خریــد چیــز دیگــری را بــا این 

ــول از دســت می دهیــد. پ

چه زمانی باید به کودکان پول توجیبی بدهیم؟
هیــچ قانــون ســفت و ســختی دربــاره زمــان شــروع پــول توجیبــی دادن 
بــه کــودکان وجــود نــدارد. کــودکان معمــوالً از ۳ ســالگی توانایــی دریافــت 
مفهــوم پــول توجیبــی را دارنــد. بــا این حــال این ســن، قطعی نیســت و در 
واقــع، شــروع بــه دادن پــول توجیبــی بــه کــودک بیــش از آن کــه به ســن 
او وابســته باشــد بــه ویژگــی هــای فــردی او و شــرایط محیطــی و مهــارت 
هایــی کــه از پیــش یادگرفتــه بســتگی دارد. به طــور کلی بچه هــا هنگامی 
می تواننــد پــول توجیبــی را مدیریــت کننــد کــه موضــوع زیــر را بفهمند:

برای خرید وسایل به پول نیاز دارند.
مهارت شمردن و تعویض پول را یاد گرفته باشند.

صرفه جویی در هزینه و خرج نکردن تمام پول بسیار مهم است.
خــرج کــردن تمــام پــول بــه ایــن معنــی اســت کــه تــا پرداخــت بعــدی 

دیگــر خبــری از پــول نیســت.

چقدر پول توجیبی به کودک بدهیم؟
ایــن مســئله بــه شــرایط شــما و آنچــه منطقــی می دانیــد بســتگی دارد. 
از وقتــی کــه فرزنــد شــما بفهمــد هــر چنــد وقــت یــک بــار، چقــدر پــول 
دریافــت می کنــد، می توانــد نحــوه پــول خــرج کــردن را بــه خوبــی یــاد 
بگیــرد. شــما می توانیــد بــر اســاس مــوارد زیر تصمیــم خــود را بــرای مقدار 

پــول توجیبــی کــه می خواهیــد بــه فرزندتــان بدهیــد، بگیریــد:
بودجــه خانــواده  شــما چــه قــدر اســت: تعییــن رقم پــول توجیبــی کودک 

قطعــاً باید متناســب بــا درآمــد خانواده باشــد.
ــه یــک  ــرای مثــال، ممکــن اســت ب کــودک شــما چنــد ســاله اســت: ب
کــودک پنــج ســاله هــر هفتــه ۵ هــزار تومــان و یــک کــودک هفــت ســاله 

۱۰ هــزار تومــان در هفتــه بدهیــد.
بــرای چــه چیــزی بــه کودکتــان پــول می دهیــد: بــه عنــوان مثــال، اگــر 
ــرف  ــداز ص ــار و پس ان ــل، ناه ــل و نق ــد حم ــرای مانن ــی ب ــول توجیب پ
می شــود بایــد مقــدار پــول توجیبــی متناســب بــا ایــن هزینه هــا تعییــن 

شــود.
برای خرید چه چیزهایی می توان به کودک پول توجیبی داد؟

پس انداز برای خرید یک بازی یا اسباب بازی خاص.
گردش های خاص مانند سینما رفتن.

هدیه گرفتن برای خواهر و برادر و بزرگترها.
ناهار خوردن در مدرسه.

۱۲ نکته مهم درباره دادن پول 
توجیبی به کودکان

آگهی تجدیدمناقصه عمومی
شــهرداری گلــزار در نظــر دارد پــروژه بهســازی و تکمیــل و تجهیــز پــارک هــای شــهر گلــزار را از طریــق مناقصه 
ــه عمــل مــی  ــکاران دارای صالحیــت دعــوت ب ــذا از کلیــه ی پیمان ــد. ل ــکار واجــد شــرایط واگــذار نمای ــه پیمان ب
آیــد جهــت اطــالع از شــرایط و دریافــت اســناد مناقصــه تــا پایــان وقــت اداری روزپنــج شــنبه مــورخ1401/06/10 
ــت اداری روز  ــان وق ــنهادات پای ــال پیش ــت ارس ــه نماید.مهل ــهرداری مراجع ــی ش ــر فن ــور و دفت ــامانه مذک ــه س ب
ــورخ  ــح م ــاعت 10 صب ــنهادات : س ــایی پیش ــران و بازگش ــتاد ای ــامانه س ــق س ــورخ 1401/06/20 از طری ــنبه م یکش
1401/06/21 و مبلــغ ســپرده شــرکت در مناقصــه 750،000،000 ریــال مــی باشد.شــهرداری در رد یــا قبــول یــک یــا 

کلیــه پیشــنهادات مختــار اســت. ضمنــًا هزینــه درج آگهــی بــه عهــده برنــده مناقصــه مــی باشــد.
تلفن همراه : 09031406771 تلفن ثابت : 33550480 - 034 

                                                                  روابط عمومی شهرداری گلزار

آگهی تجدیدمناقصه عمومی
شــهرداری گلــزار در نظــر دارد پــروژه جــدول گــذاری و پیــاده رو ســازی معابر شــهر گلــزار را از طریــق مناقصه 
بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا از کلیــه ی پیمانــکاران دارای صالحیــت دعــوت بــه عمــل مــی آیــد 
جهــت اطــالع از شــرایط و دریافــت اســناد مناقصــه تــا پایــان وقــت اداری روزپنــج شــنبه مــورخ1401/06/10 بــه 
ســامانه مذکــور و دفتــر فنــی شــهرداری مراجعــه نماید.مهلــت ارســال پیشــنهادات پایــان وقــت اداری روز یکشــنبه 
مــورخ 1401/06/20 از طریــق ســامانه ســتاد ایــران و بازگشــایی پیشــنهادات : ســاعت 9 صبــح مــورخ 1401/06/21 و 
مبلــغ ســپرده شــرکت در مناقصــه 1،000،000،000 ریــال )یــک میلیــارد ریــال( مــی باشد.شــهرداری در رد یــا قبــول 

یــک یــا کلیــه پیشــنهادات مختــار اســت. ضمنــًا هزینــه درج آگهــی بــه عهــده برنــده مناقصــه مــی باشــد.
تلفن همراه : 09031406771  تلفن ثابت : 33550480  - 034 

روابط عمومی شهرداری گلزار

آگهی تجدیدمناقصه عمومی
ــزار را از  ــهر گل ــازی ورودی ش ــازی و بهس ــی و زیباس ــازمان ده ــروژه س ــر دارد پ ــزار در نظ ــهرداری گل ش
طریــق مناقصــه بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا از کلیــه ی پیمانــکاران دارای صالحیــت دعــوت 
ــان وقــت اداری روزپنــج شــنبه  ــا پای ــه عمــل مــی آیــد جهــت اطــالع از شــرایط و دریافــت اســناد مناقصــه ت ب
ــه ســامانه مذکــور و دفتــر فنــی شــهرداری مراجعــه نماید.مهلــت ارســال پیشــنهادات پایــان  مــورخ1401/06/10 ب
وقــت اداری روز یکشــنبه مــورخ 1401/06/20 از طریــق ســامانه ســتاد ایــران و بازگشــایی پیشــنهادات : ســاعت 8 
صبــح مــورخ 1401/06/21 و مبلــغ ســپرده شــرکت در مناقصــه 1،500،000،000 ریــال مــی باشد.شــهرداری در رد یــا 
قبــول یــک یــا کلیــه پیشــنهادات مختــار اســت. ضمنــًا هزینــه درج آگهــی بــه عهــده برنــده مناقصــه مــی باشــد.

تلفن همراه : 09031406771 تلفن ثابت : 33550480 - 034 
روابط عمومی شهرداری گلزار

آگهی تجدیدمناقصه عمومی
ــکار  ــه پیمان ــه ب ــق مناقص ــزار را از طری ــهر گل ــر ش ــرش معاب ــنگ ف ــروژه س ــر دارد پ ــزار در نظ ــهرداری گل ش
ــت  ــد جه ــی آی ــل م ــه عم ــوت ب ــت دع ــکاران دارای صالحی ــه ی پیمان ــذا از کلی ــد. ل ــذار نمای ــرایط واگ ــد ش واج
اطــالع از شــرایط و دریافــت اســناد مناقصــه تــا پایــان وقــت اداری روزپنــج شــنبه مــورخ1401/06/10 بــه ســامانه 
مذکــور و دفتــر فنــی شــهرداری مراجعــه نماید.مهلــت ارســال پیشــنهادات پایــان وقــت اداری روز یکشــنبه مــورخ 
1401/06/20 از طریــق ســامانه ســتاد ایــران و بازگشــایی پیشــنهادات : ســاعت 11 صبــح مــورخ 1401/06/21 و مبلــغ 
ســپرده شــرکت در مناقصــه 1،000،000،000ریــال مــی باشد.شــهرداری در رد یــا قبــول یــک یــا کلیــه پیشــنهادات 

مختــار اســت. ضمنــًا هزینــه درج آگهــی بــه عهــده برنــده مناقصــه مــی باشــد.
تلفن همراه : 09031406771 تلفن ثابت : 33550480 - 034 

روابط عمومی شهرداری گلزار
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داستان های آموزنده

درخت خرما
ــا در  ــه درخــت خرم ــک اصل ــدب ی ــن جن ســمرة ب
بــاغ یکــی از انصــار داشــت. خانــه ی مســکونی مــرد 
انصــاری کــه زن و بچــه اش در آنجــا بــه ســر مــی 

بردنــد همــان دم در بــاغ بــود.
ســمره گاهــی مــی آمــد و از نخلــه ی خــود خبــر می 
گرفــت یــا از آن خرمــا مــی چیــد. و البته طبــق قانون 
اســام »حــق« داشــت کــه در آن خانــه رفــت و آمــد 

نمایــد و بــه درخــت خــود رســیدگی کند.
ســمره هــر وقــت کــه مــی خواســت بــرود از درخــت 
خــود خبــر بگیــرد، بــی اعتنــا و ســرزده داخــل خانــه 

مــی شــد و ضمنــا چشــم چرانــی مــی کــرد.
صاحبخانــه از او خواهــش کــرد کــه هــر وقــت مــی 
ــول  ــود. او قب ــرزده وارد نش ــود، س ــل ش ــد داخ خواه
نکــرد. ناچــار صاحبخانــه بــه رســول اکــرم شــکایت 
کــرد و گفــت: »ایــن مــرد ســرزده داخل خانــه ی من 
می شــود. شــما بــه او بگوییــد بــدون اطاع و ســرزده 
وارد نشــود، تــا خانــواده ی مــن قبــا مطلــع باشــند و 

خــود را از چشــم چرانــی او حفــظ کننــد. « .
رســول اکرم ســمره را خواســت و به او فرمود: »فانی 
از تــو شــکایت دارد، مــی گویــد تــو بــدون اطــاع وارد 
خانــه ی او می شــوی، و قهــرا خانــواده ی او را در حالی 
مــی بینــی کــه او دوســت نــدارد. بعــد از ایــن اجــازه 
بگیــر و بــدون اطــاع و اجــازه داخــل نشــو. « ســمره 
ــود: »پــس درخــت را بفــروش. «  ــن نکرد.فرم تمکی
ســمره حاضــر نشــد. رســول اکــرم قیمــت را بــاال برد، 
بــاز هــم حاضــر نشــد. باالتــر بــرد، بــاز هــم حاضــر 
نشــد. فرمــود: »اگر ایــن کار را بکنی، در بهشــت برای 
تــو درختــی خواهــد بــود. « باز هم تســلیم نشــد. پاها 
را بــه یــک کفــش کــرده بود کــه نــه از درخــت خودم 
صــرف نظــر می کنــم و نــه حاضــرم هنــگام ورود به 

بــاغ از صاحــب بــاغ اجــازه بگیرم.
در ایــن وقــت رســول اکــرم فرمــود: »تــو مــردی زیان 
رســان و ســختگیری، و در دین اســام زیان رســاندن 
و تنــگ گرفتــن وجــود نــدارد. « بعــد رو کــرد بــه مرد 
انصــاری و فرمــود: »برو درخت خرمــا را از زمیــن درآور 
و بینــداز جلو ســمره. « .رفتند و ایــن کار را کردند. آنگاه 
رســول اکــرم به ســمره فرمــود: »حــاال برو درختــت را 

هــر جــا کــه دلت مــی خواهــد بــکار. « 

بازار سیاه
عائلــه ی امــام صــادق و هزینه ی زندگــی آن حضرت 
زیــاد شــده بــود. امــام بــه فکــر افتــاد کــه از طریــق 
کســب و تجــارت عایداتــی بــه دســت آورد تــا جــواب 

ــه را بدهد. مخــارج خان
ــام  ــه غ ــرد و ب ــم ک ــرمایه فراه ــار س ــزار دین ه
خویــش- کــه »مصــادف« نــام داشــت- فرمود:»این 
هــزار دینــار را بگیــر و آمــاده ی تجــارت و مســافرت 

ــاش. « . ــه مصــر ب ب
ــه  ــی ک ــوع متاع ــول از ن ــا آن پ ــت و ب مصــادف رف
ــا  ــد و ب ــد خری ــی ش ــل م ــر حم ــه مص ــوالً ب معم
کاروانــی از تجــار کــه همــه از همــان نوع متــاع حمل 

ــه طــرف مصــر حرکــت کــرد. ــد ب کــرده بودن
همینکــه نزدیــک مصــر رســیدند، قافلــه ی دیگــری 
ــا  ــه آنه ــود ب ــده ب ــارج ش ــر خ ــه از مص ــار ک از تج
ــیدند.  ــر پرس ــوال را از یکدیگ ــاع و اح ــورد. اوض برخ
ضمــن گفتگوهــا معلــوم شــد کــه اخیــرا متاعــی که 
مصــادف و رفقایــش حمــل مــی کننــد بــازار خوبــی 
پیــدا کــرده و کمیــاب شــده اســت. صاحبــان متــاع از 
بخــت نیــک خــود بســیار خوشــحال شــدند، و اتفاقــا 
آن متــاع از چیزهایــی بــود کــه مــورد احتیــاج عمــوم 
بــود و مــردم ناچــار بودنــد بــه هــر قیمت هســت آن را 

خریــداری کننــد.
صاحبــان متــاع بعــد از شــنیدن ایــن خبــر مســرت 
بخــش بــا یکدیگــر همعهــد شــدند کــه بــه ســودی 

کمتــر از صددرصــد نفروشــند.
رفتنــد و وارد مصــر شــدند. مطلــب همــان طــور بــود 
کــه اطــاع یافتــه بودنــد. طبــق عهــدی کــه بــا هم 
بســته بودنــد بــازار ســیاه بــه وجــود آوردنــد و به کمتر 
از دو برابــر قیمتــی کــه بــرای خــود آنهــا تمــام شــده 

ــود نفروختند. ب
ــه  ــه مدین ــار ســود خالــص ب ــا هــزار دین مصــادف ب
برگشــت. خوشــوقت و خوشــحال بــه حضــور امــام 
صــادق رفــت و دو کیســه کــه هــر کــدام هــزار دینــار 

داشــت جلــو امــام گذاشــت.
امــام پرســید: »اینها چیســت؟ « گفــت: »یکــی از این 
دو کیســه ســرمایه ای اســت که شــما بــه مــن دادید، 
و دیگــری- که مســاوی اصل ســرمایه اســت- ســود 

خالصــی اســت که بــه دســت آمــده. « .
امــام: »ســود زیــادی اســت، بگــو ببینــم چطــور شــد 
که شــما توانســتید این قــدر ســود ببریــد؟ « .- قضیه 
ــاع  ــر اط ــک مص ــه در نزدی ــت ک ــرار اس ــن ق از ای
یافتیــم که مــال التجــاره ی مــا در آنجا کمیاب شــده. 
هــم قســم شــدیم کــه بــه کمتــر از صــد درصد ســود 

خالــص نفروشــیم، و همیــن کار را کردیم.
- ســبحان اهلّل! شــما همچــو کاری کردیــد؟ ! قســم 
خوردیــد کــه در میــان مردمــی مســلمان بــازار ســیاه 
ــر از  ــه کمت ــه ب ــد ک ــد؟ ! قســم خوردی درســت کنی
ســود خالِص مســاوی اصــل ســرمایه نفروشــید؟ ! نه، 
همچــو تجــارت و ســودی را مــن هرگز نمــی خواهم.

ســپس امــام یکــی از دو کیســه را برداشــت و فرمــود: 
»ایــن ســرمایه ی مــن« و بــه آن یکــی دیگر دســت 

نــزد و فرمــود: »مــن بــه آن کاری نــدارم. « .
آنــگاه فرمــود:»ای مصــادف! شمشــیر زدن از کســب 

حــال آســانتر اســت. « 

به پیشگاه تو هر کس رسید، زانو زد
اسیر بودی و نزدت یزید زانو زد

امین وحی در آغاز »سوره مریم«
همینکه مدح تو را می شنید زانو زد

فراز گوش کسی که شنید وصف تو را
»رقیب« نیز شبیه »عتید« زانو زد

مقام قافله ساالری تو را تا عرش
هزار قافله با صد امید زانو زد

بدون اینکه بداند چه ها کشیدی تو
کسی که بار غمت را خرید، زانو زد

زبان نیزه و شمشیر پیش تو الل است
که در گداز کالمت »َحدید« زانو زد

قسم به جسم بدون سر مدافع تو
که زیر پای تو حّتی »ورید« زانو زد

به زینبّیه چو شد باز، پای ناَمحرم
چقدر دور و بر تو شهید زانو زد

                 شعراز: سجاد شاکری

بی خبری ها
من ماندم و مرغ سحر و نوحه گری ها

اندوه پرستو، غم بی بال وپری ها
من ماندم و هشتاد و چهار آیه  عصمت

در سایه  آوارگی و دربه دری ها
من خواهر خورشید به خون خفته عشقم

باید که بگیرم خبر از هم سفری ها
در این شب تاریک خدایا! کمکم کن

تا راه به جایی ببرد، راهبری ها
خون شهدا ریخت، در این دشت بالخیز

تا خشک شود ریشه  بیدادگری ها
تا صاعقه  ظلم و ستم را ببرد باد

تبدیل به فریاد شد این نوحه گری ها
ای خون شما آبروی چشمه  توحید

ای چشم شما آینه حق نگری ها
عباس علمدار! تو همت کن و برخیز

تا سهم شقایق نشود خون جگری ها
ای ماه شب چارده، امشب به کجایی؟

جان بر لب من آمده از بی خبری ها
                        شعر از :غفورزاده

هیبت حاج قاسم
دوست مشترک مان  آقای جالل طالبانی رئیس 

جمهور عراق بود.خیلی به ما محبت داشت.
حاج قاسم را هم بسیار دوست داشت.

تقدیر بر این شد که من وزیر شوم و آقای طالبانی 
رئیس جمهور . باهم رفیق بودیم .

در زمان جنگ مدت ها منزل ایشان بودم، او هم 
چریک بود و مبارزه می کرد.رفتم ایشان را ببینم.

دو نفری داشتیم با هم صحبت می کردیم، با اشاره 
گفت:کاک فتاح همین جا که شما نشسته اید،چند 
وقت پیش حاج قاسم نشسته بود.داشتیم صحبت 
می کردیم.منشی من آمد در گوشم مطلبی گفت.

حاج قاسم گفت:چیه کاک جالل؟
بهش گفتم که ایشون داره می گه اوباما رئیس 

جمهور آمریکا پشت خطه، برم با اوصحبت کنم.
-صحبت کن. وصل کردند.-اگه می خواهید من 
برم بیرون. -نه شما بشین. گوشی را برداشتم و با 
اوباما سالم وعلیک کردم. باشوخی به او گفتم:می 

دونی کی روبروی من نشسته؟ گفت:بله. -حاج قاسم 
سلیمانی. -اتعجب گفت: ژنرال سلیمانی!؟

-بله.-از لحن اوباما احساس کردم که به 
احترام و هیبت حاج قاسم ایستاد.اهلل اکبر 

این حاج قاسم فرزند ملت ایران است که در 
همه ی دل ها نفوذ کرد.قیامتی به پا کرد.
انقالبی در دل ها ایجاد کرد.ملت ما را با 

مردم عراق متحدتر کرد.
پرویزفتاح، رییس بنیاد مستضعفان، یاران شاهد ۱7۱

  اشعار آیینی عاشورا
قافله ساالر ــر  ــالیان اخی ــر و در س ــال حاض ــرا در ح * چ

دیگــر شــاهد ویژگــی های رجایــی و باهنــر در 
میان اغلب مســئوالن نیســتیم، ســوالی اســت 
ــه  کــه بایــد آن را در تاریــخ جســتجو کــرد. ب
هــر میــزان کــه از تاریــخ انقــالب فاصلــه مــی 
گیریــم، فاصلــه برخــی از مقامــات نیــز از مردم 
بیشــتر می شــود. در آن فضای انقالبی کســانی 
فرصــت رشــد و ترقــی داشــتند کــه نه آقــازاده 
و نــه از ســمت کســی توصیــه شــده بودنــد . از 
بطــن مــردم بــر مــی خاســتند و مردمــی هــم 
باقــی مــی ماندنــد. آن فضــای انقالبــی دیگــر 
تکــرار شــدنی نیســت و بســیار ســخت اســت 
بــار دیگــر، کســانی همچــون رجایــی و باهنــر 

رشــد کننــد و بــه جایگاهــی برســند 
۶۰----9۱۳2                                       

بــه  نباشــید  خســته  باعــرض  *ســالم 
شــهردارپرتالش بردســیر  خواهشمنداست که 
ابتــدای خیابــان شــریعتی از طرف میــدان امام 
تــا تقاطــع ادیــب را رفــوژه بگذاریــد چــون این 
محل شــده چهارراه وماشــینها حاضر نیســتند 
ــدان  ــد دور می ــب میاین ــمت ادی ــی ازس انهای
برگردنــدو یــا انهایــی کــه قصــد برگشــت بــه 
الیــن غربــی شــریعتی را دارند حاضرنیســتند 
بــه میــدان برنــد وبرگردنــد همیــن محــل دور 
مــی زننــد و تــر افیک ایجــاد میکنند باتشــکر                                                                                                                                           

7۱----9۱۳۳                                       
ــد و  ــان تعطیلن ــک درمی ــی ی ــرا نانوای *اخی
انهایــی کــه فعالنــد بســیار شــلوغ هســتند و 
بــرای چنــد تــا نــان بایــد بیــش ازیکســاعت 
تــو نوبــت واســتی یــک نظــارت بــرای ســاعات 
پخــت ومقــدار پخــت بشــود خیلــی ممنــون                                                                                                                                            

۵۶----9۱9۵۶                                    
گزارشــی  و  خبــری  دولــت  *درهفتــه 
دولتــی  زیرمجموعــه  دســتگاههای  از 
دولــت  ایــن  پیشــرفتهای  چــرا  نشــد 
                                                                                                                                                . کننــد  نمــی  رســانی  اطــالع  را  
72----922۰                                  

*باتوجــه بــه اینکــه خیابــان فرمانــداری هــم 
بشــکل بلــوار شــد و میــدان معلم با بازگشــایی 
مــدارس ترافیــک ســنگینی دارد لطفا شــورای 
ترافیک فرماندار وشــهردارو ســایرین پیشــنهاد 
میشــود کــه ایــن میــدان بــه چهــارراه تبدیــل 
شــودیا چــراغ راهنمایــی نصــب شــود بابلــوار 
شــدن خیابان فرمانــداری و رفــوژه اول ولیعصر 
حتما ترافیک ســنگینی بــا بازگشــایی مدارس 
خواهدبــود لطفــا تامــل و تفکــر کنیدباتشــکر                                                                                                                                       

99----9۳۶                                           
*اصــالح وترمیــم جــاده بردســیر بــه کرمــان 
تاکــی بایداینطــوری باشــه کل جــاده را شــخم 
زدنــد و رهــا کردنــد و بیــش از یکســال 
همینطوریــه آن الیــن کرمــان بــه بردســیرهم 
ــارداره  کــه قریــب یکســال روکــش شــده دوب
بــه همــان شــکل قبلــی درمیــاد چــون نظارت 
برپیمانــکار نبــوده و ضمانتــی هــم اخذ نشــده 
بایــد مســئولین نظارتــی شهرســتان واســتان 
ایــن موضــوع را پیگیــری کننــد کــه ترمیــم 
جــاده چندســال ضمانــت دارد وانهایــی ســلب 
ــوند                                                                                                                                              ــی ش ــرد قانون ــد پیگ ــئولیت کردن مس

۶۰----9۰۳2                                     
*ســالم جنــاب فرماندارطــوری برنامــه ریــزی 
کنیــد بــرای نیروهــای گهرزمیــن کــه فرزندان 
بردســیری اشــتغال پیــدا کننــد و از تخصــص 
دانشــگاهیان فــارغ التحصیل دراولویت باشــند 

باســپاس                            9۱99----۱۵
ــش از  ــه بی ــیر ک ــه بردس ــان ب ــاده کرم *  ج
یکســال اســت کــه ناهمــوار و شــیاری شــده 
ــم  ــاند وه ــه ماشــینها میرس ــم اســیب ب و ه
ــا ایــن همــه  ــرای راننــده دارد و ب خســتگی ب
ــاده  ــن ج ــد ای ــی افت ــاق م ــه اتف ــی ک حوادث
ســهم زیــادی دارد لطفــا مســئولین مربوطــه 
نســبت تامین اعتبــار و روکــش اســفالت اقدام 

کننــد ممنــون                  9۱۳۶----۴۰
*باســالم با تصویــب واردات خودرو فکرمیکنی 
کــه قیمتهــا پاییــن تــراز خودروهــای داخلــی 
باشــدقطعا اینگونه نیســت ما دهکهــای پایین 
بایــد با همینهــا بســازیم و خودروهــای وارداتی 
مخصوصا ســرمایه داران اســت پــس هراتفاقی 
اقتصــادی کــه بیفتــه همــش بــه نفع ســرمایه 
ــه کارگرجماعــت ــی ســودی ب داران اســت ول
 ندارد                                      92۱7----۱۴

*وام مســکن نهضــت ملــی بــرای مــا وظیفــه 
بگیرهــا که باید ۴۰ تومان اورده داشــته باشــیم 
بایدفرد شــریکی انتخــاب کنیم بــرای دوطبقه 
زمیــن مشــترکی بــه دونفر مــی دهند بــا ۴۰۰ 
تومــان وام وقســطی ۶میلیــون تومــان ایــا یک 
وظیفــه بگیــر مــی تــوان اینگونــه صاحبخانــه 

شــود   9۱7----۳۵

متولــد:  ســعید  علیرضــا  شــهید 
۴7/۴/2۰ومتأهــل ، تحصیالت: ســوم ابتدائی 
ــخ شــهادت:  ۶7/۶/2،محــل شــهادت:  ، تاری
مریــوان کردســتان،مزار: گلزار شــهدای گلزار

زندگینامه:
شــهید علیرضــا ســعید در روســتای گلــزار 
ــه  ــی ب ــوم ابتدائ ــا س ــط ت ــد. فق ــا آم بدنی
مدرســه رفــت. پــس از آن در کنــار پــدر بــه 
کار کشــاورزی پرداخــت. در پایــگاه مقاومــت 
بــا بــرادران بســیجی فعالیــت مــی کــرد و از 
جملــه فعالیــت هــا، مبــارزه بــا قاچاقچیــان 
ــود. زمــان ســربازی رســیده  مــواد مخــدر ب
ــدا  ــه خ ــدش را ب ــا زن و فرزن ــود. علیرض ب
ســپرد و پــس از گذرانــدن دوره هــای 

ــد...  ــه ش ــی جبه ــی، راه آموزش
اگــه نیــم ســاعت دورتــر مــی آمــدم خونــه، 
غذامــو مــی آورد ســرِ زمین.گاهــی کــه 
ــاال نمــی  دعــواش مــی کــردم، ســرش رو ب
گرفــت. می گفــت: بابا مــن نوکرت هســتم...

حتــی اگــه خســته بــود، کارش رو انجــام می 
داد.     راوی: ماشــاءاهلّل ســعید)پدر شــهید(

ــت،  ــی رف ــی م ــود. جای ــواده دوســت ب خون
ــرا بقیــه هدیــه مــی  هــر چنــد کــم، امــا ب
آورد. کرمــان کــه مــی رفــت، اول بــرا خواهــر 

ــد مــی کــرد. ــرادرای کوچکــش خری ب
     راوی: مرجان کماندار)همسر پدر شهید(

ــاد دادم.  ــش ی ــودم به ــدن رو  خ ــاز خون نم
بــزرگ کــه شــد بــرا لقمــه حــالل ســفارش 
می کــرد: بابــا امــروز رو نــگاه نکــن، فردایــی 

بایــد داشــته باشــی.
                راوی: ماشاءاهلّل سعید)پدر شهید(

ــه  ــه ب ــره، اگ ــون بگی ــت ن ــی رف ــی م وقت
نیازمنــدی مــی رســید، کمکــش مــی کــرد. 
مــادرش مــی گفــت: تــو خــودت بــا زحمــت 
ــده:  ــواب می ــاری! ج ــون درمی ــول ن داری پ

نونــی داریــم بایــد بــا همســایه بخوریــم...
راوی: خانم مرجان کماندار)همسر پدر شهید(

َدم ظهــر کــه درو خودشــون تمــام می شــد، 
مــی رفــت کار کشــاورزی همســایه رو هــم 
تمــام مــی کــرد تــا همــه همــراه بیــان خونه 
.راوی:خانــم مرجان کماندار)همســر پدر شــهید(

ــی  ــا چیــزی مــی خــوام بگــم ول گفــت: باب
خجالــت مــی کشــم. گفتــم: چیــه؟ گفــت: 

ــاد بشــم ... مــی خــوام دام
        راوی: آقای ماشاءاهلّل سعید)پدر شهید(

اســم دختــرم رو زهــرا مــی گــذارم تــا زهــرا 
گونــه بزرگ بشــه و راه)حضــرت( زهــرا)ع( رو 

ادامــه بــده...
 بعضــی از پســرهای روســتا از ســربازی 
ــغول  ــه مش ــو کوچ ــد. ت ــرده بودن ــرار ک ف
ــون  ــا بهش ــد. علیرض ــال بودن ــازی فوتب ب
ــم از  ــد بری ــه، بای ــت جنگ ــه: االن وق میگ
ــم، کوچــه  ــاع کنی کشــور و ناموســمون دف
نشــین نباشــید!/تو کردســتان مرزبــان بــود. 
روز عاشــورا در محاصــره دشــمن قــرار مــی 
ــن جــدا  ــد.  دشــمن، سرشــون رو از ت گیرن

ــد ... ــی کنن م
راوی: خانم مرجان کماندار)همسر پدر شهید(

ــت  ــاه ۱۳۴7 در روســتای قری بیســتم تیرم
العــرب از توابــع شهرســتان بردســیر متولــد 
شــد.پدرش ماشــااهلل، کشــاور بــود و مــادرش 
زیــور نــام داشــت. تــا پایــان مقطــع ابتدایــي 
درس خوانــد. کشــاورز بــود. ســال ۱۳۶۳ 
ــد.  ــر ش ــک دخت ــب ی ــرد و صاح ازدواج ک
ســرباز ژاندارمــری بــود. یکــم شــهریور ۱۳۶7 
در مریــوان هنــگام درگیــري بــا گــروه هــای 
ــه  ــه ب ــت گلول ــر اصاب ــر اث ــالب ب ــد انق ض

شــهادت رســید.

شهید  معظم  
            علیرضا سعید

بزرگان آسمانی شهرمان

 امیرعبداللهیــان: روی موضوعــات باقیمانــده پادمانــی بســیار 
جــدی هســتیم

ــال  ــان دنب ــور هم زم ــه ط ــیر را ب ــت دو مس ــه: دول ــر امورخارج وزی
ــق و توســعه  ــر کــردن تحریم  هــا و رون ــی اث ــرای ب ــالش ب ــد، ت می کن
اقتصــادی در کشــور بــدون نــگاه بــه برجــام. در عیــن حــال مــا مســیر 
مذاکــرات را در ماه هــای گذشــته طــی کردیــم. روی موضوعــات 
ــر  ــه حاض ــه هیچ وج ــتیم و ب ــدی هس ــیار ج ــی بس ــده پادمان باقیمان
ــی  ــد برخ ــام برمی گردن ــه برج ــه ب ــه هم ــرایطی ک ــتیم در ش نیس

ــده باشــد. ــی مان ــران باق ــه ای ــس علی ــی اســاس آژان ــات ب اتهام
2- مذاکــرات برجــام طوالنــی خواهــد بــود از توافــق خبــری 

نیست
ــوف، نماینــده روســیه در مذاکــرات برجــام و برخــی    میخائیــل اولیان
منابــع دیگــر از احتمــال طوالنــی شــدن مذاکــرات برجــام می گوینــد. 
ــه  ــا "خیــر" قاطعان آنهــا خبــر می دهنــد کــه - امریــکا پاســخ -بلــه- ی

نگفتــه اســت.
3 - منابــع نزدیــک بــه شــورای عالــی امنیــت ملــی ایــران 

می گوینــد
واشــنگتن پــس از تاخیــر زمانــی قابــل توجــه، جــز نظــرات مفصــل، 
پاســخ بلــه یــا خیــر نــداده اســت. رونــد بررســی در تهــران در حــال 
ــت.  ــد داش ــه خواه ــد ادام ــاز باش ــه نی ــی ک ــا زمان ــت و ت ــام اس انج
پــس از جمع بنــدی نظــرات کارشناســان، گــزارش نهایــی بــه ســطح 

تصمیم گیــری ارائــه می شــود.
4- بورل: پاسخ آمریکا به پیشنهاد ایران معقول است

مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپا:توافــق هســته ای بــا ایــران در 
مســیر پیشــرفت بــوده و پاســخ آمریــکا بــه پیشــنهاد ایــران »معقــول« 
اســت.موفقیت توافــق هســته ای بــه منزلــه وجــود مقادیــر زیــادی نفت 

در بازارهــا خواهــد بــود.
5 - ابراز امیدواری قطر برای احیای برجام

»محمــد بــن عبدالرحمــن آل ثانــی« وزیر امــور خارجه قطر پنجشــنبه 
در تمــاس تلفنــی بــا »حســین امیــر عبدالهیــان« همتــای ایرانــی خود 
گفت:مــا مشــتاقانه منتظریــم تهــران و واشــنگتن بــرای احیــای توافــق 
هســته ای بــه اجمــاع برسند.کشــور قطر مشــتاقانه منتظر دســتیابی به 
یــک توافــق هســته ای عادالنــه اســت کــه نگرانــی هــای همــه طــرف 
هــا را در نظــر بگیرد.دســتیابی بــه توافــق هســته ای عادالنــه بــه نفــع 

امنیــت و ثبــات منطقــه اســت.
6 - مرندی: پاسخ قاطعانه ای از سوی آمریکا نیامده است

ــات  ــم وارد جزئی ــال نمی توان ــران: فع ــده ای ــم مذاکره کنن ــاور تی مش
ــکا آمــده، اشــتباه  ــه" از ســوی آمری ــی اینکــه "پاســخ قاطعان شــوم ول
اســت. ایــران طــی روزهــا و همچنیــن ماه هــای گذشــته بــه چیزهــای 
زیــادی دســت یافتــه اســت.زمانی کــه ایــن فصــل بســته شــود، همگی 

ــه وضــوح ببیننــد. ــن را ب می تواننــد ای
ــه قطــب ســاخت نیروگاه هــای اتمــی  ــل ب ــران تبدی 7 -  ای

ــد خواهد ش
ــرژی اتمــی: برنامــه گســترده ای  محمــد اســالمی، رئیــس ســازمان ان
داریــم کــه در گام اول ظــرف ســه ســال کشــور را بــا نصــب تجهیــزات 
ســامانه گامــا پوشــش دهیــم.در موضــوع تولیــد بــرق هســته ای کــه 
یکــی از نیازهــای کشــور اســت هــدف گــذاری 2۰ ســاله را در نظــر 
گرفتیــم. مــا یــک غفلــت چندیــن ســاله در ایــن زمینــه داریــم و بایــد 
ــده، کشــور را  ــق ســال های آین ــه در اف ــن برنام ــا اجــرای ای ــم ب بتوانی
تبدیــل بــه یکــی از قطب هــای ســاخت و طراحــی نیروگاه هــای اتمــی 

/مهر  کنیم.
8 - بــرآورد نیــروی هوایــی آمریــکا؛ چیــن بزرگتریــن قدرت 

ــت ــکی جهان اس موش
ــدرت  ــکا«، ق ــی آمری ــروی هوای ــی نی ــگاه هوای ــزارش »دانش ــق گ طب
موشــکی متعــارف چیــن بیــش از 22۰۰ موشــک بالســتیک و کــروز 
تخمیــن زده می شــود کــه بزرگتریــن نیــروی موشــکی جهــان 

محســوب می شــود.
ــعه  ــدوق توس ــارد دالر از صن ــش از 60 میلی ــت بی 9 - برداش

ملــی توســط دولــت قبــل
ســید مســعود میرکاظمــی، رئیــس ســازمان برنامــه: دولــت قبــل ۶۰ 
میلیــارد دالر از صنــدوق توســعه ملی برداشــت کــرده اســت. ۵۳۴ هزار 
میلیــارد تومــان مجمــوع اصــل و ســود اوراقــی اســت کــه سررســید 

آن هــا در طــول دولــت ســیزدهم خواهــد بــود.
ــواد  ــاق م ــی قاچ ــد بین الملل ــبکه بان ــت سرش  10- بازداش

ــدر مخ
طاهــری فرمانــده انتظامــی سیســتان و بلوچســتان: سرشــبکه قاچــاق 
مــواد مخــدر در جنــوب شــرق کشــور معــروف بــه "ســلطان ســفید" 
تبعــه کشــور افغانســتان دســتگیر شــد.نامبرده سرشــبکه بانــد 
بین المللــی قاچــاق مــواد مخــدر بــا هویــت و اســامی مختلــف در حوزه 
شــمال و مرکــز اســتان سیســتان و بلوچســتان بــه همــراه ده هــا نفــر 
رابــط و همدســت در زمینــه مــواد مخــدر صنعتــی بــه صورت گســترده 
فعالیــت می کــرد. گــردش مالــی حســاب های بانــد وی طــی اســتعالم 
ــر ۵۰۰  ــغ ب ــاری بال ــال ج ــاه نخســت س ــج م ــه  در پن صــورت گرفت

میلیــارد تومــان بــوده اســت. 
ــک  ــال، ی ــه کرب ــف ب ــیر نج ــود مس ــد عم ــر ص 11 -در ه

درمانــگاه وجــود دارد
رئیــس جمعیــت هــالل احمر: یــک بیمارســتان ســیار بســیار مجهز در 
مســیر نجــف بــه کربــال دائــر کردیــم. ۵۰ آمبوالنــس از ایــران در عــراق 

بــه زائریــن خدمــات می دهنــد.
12-وزیــر علــوم، تحقیقــات و فناوری:ایــران، رتبــه اول علمی 

دارد. را  منطقه 
 اتفاقــات بزرگــی در دولــت مردمــی در زمینــه فرهنــگ رخ داده اســت/ 
ــد  ــان ۴۰ درص ــش بنی ــاغل دان ــت مش ــی گل گف ــی زلف ــد عل محم

افزایــش یافتــه اســت
ــات  ــگ اتفاق ــه فرهن ــی در زمین ــت اهلل رئیس ــی آی ــت مردم  در دول
بزرگــی رخ داده اســت و دســتگاه هــا بایــد درصــدی از اعتبــارات خــود 
را صــرف مســائل فرهنگــی کننــد کــه ایــن امــر نشــان دهنــده توجــه 

ایــن دولــت بــه فرهنــگ اســت.
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صفحه آرایی 
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آدرس : بردسیر خیابان امام)ره(  ساختمان 
خطیبی - طبقه اول - جنب دفتر ازدواج
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گزارش تصویری از عملکرد شهرداری بردسیر

نهضت آسفالت شهر بردسیر:
*خیابان کاشانی

*ضلع غربی بلوار امامزاده
*کوچه گلستان 2 و 4 خیابان امام

*کوچه مدرس 11
*بلوار شمس

*کوچه برق فرعی 9
*خیابان اصلی احمد آباد

*کوچه ولیصر 12
*ادامه بلوار جهاد و فرعی ها

*کوچه ولیعصر 25
*کوچه امداد 9 و تمام فرعی ها

*ملک قاسمی 17 و تمام فرعی ها
*ملک قاسمی 15 و تمام فرعی ها

*بلوار آزادگان کوچه های 10 – 5 – 1 – 12 و 
*تمام فرعی ها

*کوچه کاشانی3
* خیابان حدفاصل خیابان کاشانی و بلوار 

خسروی
*کوچه 4 و 8  خیابان دکتر فاطمی و تمامی 

فرعی ها
* کوچه میعاد 8 فرعی دوم

*کوچه امامت1 امامزاده
* کوچه جنب امامزاده سید محمد )ع(

* کوچه شهید صانعی 10
* کوچه فرعی اول خیابان آیت هللا طاهری

* کوچه میراث فرهنگی
* کوچه فجر 27

                   فرهنگی و هنری:
*نمایشگاه آثار هنری و تجسمی هنرمندان

*جشن چرتکه
*دیدار با خانواده شهداء

*تجلیل از قهرمانان  ورزش زورخانه ای
*جشنواره خمیر و رنگ

*جشنواره بادکنک ها و کارواش کوچولو
*همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی میاد امام 

رضا )علیه السام(
*همایش بزرگ پیاده روی هفته سامت

* جشن بزرگ عید غدیر
* سالروز اقامه اولین نمازجمعه  بعد از پیروزی 

انقاب 5 مرداد
*جلسه کارگروه شهرداران منطقه 10 استان 

کرمان
*تجلیل از اعضاء ستاد مدیریت بحران 

شهرداری
*همایش مدیران مالی شهرداری های استان 

کرمان
                     جدول گذاری:

*خیابان جنب شکوفه 11
*خیابان روبروی پارک شهید غامحسین پور
*جدول گذاری ورودی شهر ا ز طرف دشتکار

سایر پروژه ها:
*ورودی شهر از طرف دشتکار و احداث میدان

*رفوژ وسط بلوار آزادگان
*خط کشی معابر اصلی

* احداث رفوژ وسط خیابان فاطمی
*احداث رفوژ وسط بلوار شهید رمضانی 

*احداث چمن مصنوعی کریم آباد
*نصب  تیرهای برق  و روشنایی بلوار شهید 

خسروی – شهید ملک قاسمی – امام سجاد 
)علیه السام(

*نصب المان نخل نوری 
*بهسازی رفوژ وسط بلوار ملک قاسمی

*اصاح و رنگ آمیزی  سرعت گیرهای سطح 
شهر

* زیبا سازی بلوار ورودی و نصب تابلو ورودی 
سطح شهر

*عملیات اجرایی احداث سه راهی بلوار 22 
بهمن و کشاورز

*خرید و نصب دوربین های پایش و نظارت 
تصویری

*تجلیل از همکاران ستاد بحران شهری
*احداث دیوار ضلع شرقی بهشت زهرا و رنگ 

آمیزی
*احداث بلوار 30 متری روبروی بیمارستان
*کمک در محوطه سازی آستان مقدس 

امامزاده سید محمد )ع(


