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بمناسبت هفته خبرنگاروتجلیل ازخبرنگاران 
، برآن شدیم که باز تعریفی گرچه مختصر از 
خبرنگار داشته باشیم زیرا این اصطالح مانند 
سایراصطالحات و کلمات کاربردی به مرور 

زمان دچار افت وخیز میشود 
 خبرنگار کسی است که با اتکا به ذوق و استعداد 
شخصی، پس از گذرانیدن دوره ی آموزش 
تخصصی و همچنین با توجه به مسئولیت 
اجتماعی که این پیشه بر گردن او می گذارد، 
وظیفه بدست آوردن، آماده کردن، گردآوری و 
سامان دادن اخبار و انتقال آنها را با وسایل ارتباط 
جمعی)مطبوعات، رادیو، تلویزیون و خبرگزاری( 

به مخاطبان بر گردن دارد.
بازتعریف رسالت خبرنگاری یا روزنامه نگاری  
یکی از ملزومات امروز جامعه است. بسیاری 
از آحادجامعه ی ما تعریف درستی از خبرنگار 
ندارند  و اینکه هر کس با خرید یک سیمکارت 
و دایر کردن یک کانال چند ... نفره  خبری 

میشود خبرنگار !!! 
شاید بهتر بتوان گفت شهروند خبرنگارزیرا ؟ 
شهروند خبرنگار شهرونداِن معمولِی یک جامعه 
هستند که در فراینِد جمع آوری، گزارش، تحلیل 
و انتشارِ اخبار و اطالعات در جامعه، نقِش فعالی 
بازی می کنند. در سالهای اخیر پس از گسترش 
فرهنگ دیجیتال، اینترنت، تلفن های همراه 
دوربین دار و دوربین های دیجیتال هم چنین 
شهروندان  از  بسیاری  اجتماعی  شبکه های 
وقایع  از  عکاسی  و  برداری  تصویر  با  عادی 
پیرامون شان و انتشار آن در سطح اینترنت و 
شبکه های اجتماعی فرهنگ جدیدی به عنوان 

شهروند خبرنگار را پدیدآوردند.

بازتعریف خبرنگاری

ادامه صفحه سوم

سرمقاله

شیعه مفتخر است به اینکه در مقابل نظام 
سلطه ایستاد/ پرچم جمهوری اسالمی 

»عدالت و معنویت« است

با همت بیشتر اصحاب رسانه شهرستان، 
فضای خبری پربارتری را شاهد باشیم

فرمانداریردسیر ضمن گرامیداشت 
یــاد و خاطــره  شــهیدان رجایــی و 
باهنــر  بــا تبریــک هفتــه دولــت و 
قدردانــی از تــاش هــای خبرنــگاران 
شهرســتان گفــت: از همــه اصحــاب 
شهرســتان  خبرنــگاران  و  رســانه 
قدردانــی و بــه خاطــر ایــن تاخیــر 

عذرخواهــی میکنــم 
وی افــزود: خبرنــگاری کار حساســی 
اســت کــه حتــی کاربــرد یــک کلمــه 
مــی توانــد  مفهــوم را عــوض کند که 
در ایــن مــورد از بعضــی خبرنــگاران 
فعالیــت  علــت  بــه  دارم.  گایــه 
خبرنــگاری در گذشــته بــا ســختی 
هــای ایــن شــغل حســاس واقفــم 
و مــی دانــم خبرنــگاری ســختی و 
مشــقت دارد و درآمــد آن نیــز بــرای 
گــذران زندگــی کافــی نیســت؛ تنهــا 
عشــق و عاقــه اســت کــه باعــث 
فعالیــت مســتمر خبرنــگاران مــی 

شــود.
در  را  رســانه  کار  خروجــی  وفایــی 
شهرســتان علــی رغــم تــاش هــای 
رنــگ  کــم  خبرنــگاران،  مجموعــه 
دانســت وافــزود:  امیدواریــم کــه بــا 

همــت بیشــتر اصحــاب رســانه 

شهرســتان، فضــای خبــری پربارتری 
را شــاهد باشــیم.

وی همچنیــن از کــم کاری برخــی 
رســانه های شهرســتان گایه کرد و 
گفــت: در کنــار تــاش هــای شــبانه 
روزی بســیاری از خبرنــگاران، برخــی 
نیــز فعالیــت مســتمر نداشــته انــد 
و بــرای برگــزاری مراســم تجلیــل از 
خبرنگاران، اســامی برخی رســانه ها 
بــار  اولیــن  بــرای  را  خبرنــگاران  و 
ــرای  ــذا انتظــار مــی رود ب شــنیدم؛ ل
تقویــت فضــای رســانه شهرســتان 
ایــن دوســتان نیــز فعالیــت خــود را 

ــر کننــد.  حرفــه ای ت
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حمزه وفایی فرمانداربردسیر درمراسم تجلیل ازخربنگاران گفت:

بیانات رهرب معظم انقالب اسالمی در دیدار رشکت کنندگان در هفتمین اجالس مجمع جهانی اهل  بیت)ع( ، 

تقــارن نکوداشــت روز خبرنــگار بــا ایــام ســوگواری ســید و ســاالر شــهیدان، یــادآور 
رســالت خطیــر پیــام رســان بالمنــازع واقعــه عاشــورا حضــرت زینــب کبــری )س( 
اســت همانگونــه کــه رســالت خبرنــگار، انتقــال حقایــق بــه مــردم اســت، در واقعــه 
عاشــورا نیــز حضــرت زینــب )س( خبرنــگار متعهــد و شــجاعی بــود کــه اگــر نبــود 
رخدادهــای کربــال تحریــف می شــد. لــذا بــا تاســی از آن بانــوی بزرگــوار در اعتــالی 

رســالت خویــش تــالش و کوشــش خواهیــم نمــود 

تقدیر 
و 

تشکر

مدیر مسئول نشریه سپهر بردسیر 

رئیسی ،طرح آبرسانی غدیر مایه افتخار است/متخصصان 
ایرانی، طرح ۳ تا ۴ساله را ۱۰ ماهه انجام دادند
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قدرت رسانه می تواند حقایق را کتمان کند یا برای پیشرفت حق بکار گرفته شود
حجت االسالم واملسلمین  کرمانی امام جمعه بردسیردرمراسم تجلیل از اصحاب رسانه گفت :

حجت االســالم والمسلمین علی اکبر 
کرمانــی امــام جمعــه بردســیر ضمن 
تقدیــر از خبرنــگاران و تبریــک هفته 
دولــت بــه واقعــه شــهادت حضــرت 
علی علیه الســالم در محراب مســجد 
ــه از  ــردم کوف ــدن م ــب ش و متعج
نمازخوانــدن او تصریــح کــرد: قــدرت 
رســانه مــی توانــد حقایــق را کتمــان 
کنــد یــا بــرای پیشــرفت حــق بــکار 
ــی  ــردم وقت ــی م ــود. یعن ــه ش گرفت
ــالم  ــه الس ــی علی ــام عل فهمیدندام
درمســجد کوفــه به شــهادت رســیده 
گفتنــد مگــر علــی نمــاز میخوانــد و 
بــه مســجد میرفــت چــون تبلیغــات 
مســموم معاویه و جوحاکــم وخفقان 
نگذاشــته بــود مردم بدرســتی امــام را 

سند  بشنا
امــام جمعــه بردســیر  بــر شــیطنت 
هــای دشــمن در بــزرگ نمایــی 

اعتراضــات شــخصی و صنفــی یــا معضــالت 
ــزود:   ــرد و اف ــد ک ــی تاکی ــک اجتماع کوچ
ــزرگ کــردن اعتراضــات  ــی کــه ب در  کارهای
شــخصی یــا صنفــی و یــا مشــکالت جزئــی 
اســت بنابرایــن رســانه های مــا بایــد در جهاد 
تبییــن مقــدم باشــند و بــا بیــان خدمــات و 
عملکردهــای خــوب  نظــام و نقــد منصفانه و 

رســاندن واقعیــات، در جامعــه آرامــش و امید 
ایجــاد کننــد و ترفند دشــمن را خنثی کنند.

بنابرایــن رســانه هــای ما بایــد در جهاد تبیین 
در خــط مقــدم باشــند و بــا بیــان خدمــات و 
عملکردهــای خــوب نظــام و نقــد منصفانــه و 
رســاندن واقعیــات، در جامعــه آرامــش و امید 

ایجــاد و ترفنــد دشــمن را خنثــی کننــد.

خبرنگاران باید جریان ساز باشند، نه اینکه خود اسیر جریانات انحرافی شوند
بردســیر  دادســتان  نــژاد  صالحــی 
در نشســت تجلیــل از خبرنــگاران 
ــگاران  شهرســتان بردســیر:گفت: خبرن
ــه اینکــه  ــان ســاز باشــند، ن ــد جری بای
خــود اســیر جریانــات انحرافــی شــوند؛ 
کشــور مــا امــروز بــه جریان ســازی های 
مطالبه گری هــای  و  مفیــد 
دارد. نیــاز  بحــق  و  آگاهانــه 

ــه داد:  ــگاران ادام ــه خبرن وی خطــاب ب
خــود شــما تــا بــه حــال هــر مطالبــه  

حقــی کــه در شهرســتان داشــتید به نتیجه 
ــری از روی  ــه گ ــا مطالب ــت ام ــیده اس رس
ــات شــدن،  ناآگاهــی و اســیر  برخــی جریان
آفتــی بــرای جامعــه محســوب مــی شــود.

از  شــد:  یــادآور  قضایــی  مقــام  ایــن 
ــل  ــان پ ــم همچن ــی خواه ــگاران م خبرن
ــند  ــئوالن باش ــردم و مس ــن م ــی بی ارتباط
و قبــل از آنکــه خبــری منتشــر شــود، 
ــان  ــه در می ــئول مربوط ــا مس ــوع ب موض
ــد. ــویه نباش ــر یکس ــود و خب ــته ش گذاش

ــال  ــی یکس ــت: ط ــیر گف ــتان بردس دادس
اخیــر بیــش از ۵۰ درصــد مــواردی کــه 
ــه  ــه ب ــوق عام ــاق حق ــرای احق دادســتانی ب
ــق  ــه بح ــل مطالب ــه دلی ــانده ب ــه رس نتیج
ــت. ــوده اس ــگاران ب ــای خبرن ــری ه و پیگی

وی همچنیــن از رییــس اداره فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی و فرمانــدار نیز خواســت برای 
افــرادی کــه از روی عالقــه رســالت خبرنگاری 
و احقــاق حــق را انجــام مــی دهنــد، ســاز و 
ــود. ــم ش ــانه فراه ــوز رس ــت مج کار دریاف

هفته نامه سپهر با ضریب کیفی باالی ۹۰ درصد و خبرگزاری ایرنا با بیشترین فعالیت مستمر را دارند
رییس اداره ارشــاد بردســیر در مراســم 
تجلیــل از خبرنــگاران شهرســتان 
ــندیم  ــیار خرس ــت: بس ــیر گف بردس
ــب  ــا ضری ــه ســپهر ب ــه نام ــه هفت ک
کیفــی بــاالی ۹۰ درصــد و خبرگزاری 
ایرنــا با بیشــترین فعالیت مســتمر در 
شهرســتان مشــغول بــه کار هســتند.

رضــا رجایــی نــژاد افــزود: خبرگــزاری 
بیــن المللــی ایرنــا بیــش از ۸۰ ســال 
فعالیــت دارد و خبرنگار آن در بردســیر 
مطابــق با سیاســت هــای رســانه اش، 
ــا،  ــیه ه ــه دور از حاش ــد و ب هدفمن

نقــاط قــوت، ضعف و مشــکالت شهرســتان را 
منعکــس مــی کنــد.

ــگاه خبــری عصــر  ــزود: همچنیــن پای وی اف
ــرد  ــازی عملک ــای مج ــه در فض ــیر ک بردس
خوبــی دارد، فعالیــت هــای خــود را در پایــگاه 
اصلــی نیــز بارگــذاری کنــد تــا بــرای عضویت 
در خانــه مطبوعــات و ارزیابی کیفی رســانه ای 
بــه مشــکل برنخــورد و بتوانــد از حمایت های 

وزارت ارشــاد نیــز بهــره منــد شــود.
وی ادامــه داد: خبرگــزاری پلیــس نیــز طــی 
۲ ســال اخیــر فعالیــت خوبــی در شهرســتان 
داشــته و در نشــر اخبار حــوزه انتظامی کمک 

ــتان  ــگاران شهرس ــایر خبرن ــه س ــایانی ب ش
داشــته اســت.

ایــن مســئول همچنیــن از شــروع بــه 
ــان  ــری نواندیش ــی هن ــه فرهنگ کار موسس
فرهنــگ و هنــر خبــر داد و گفــت: فعالیــت 
هــای فرهنگــی هنــری هنرمنــدان از ایــن به 
بعــد بــرای صــدور هنــر کارت و برخــورداری 
ــه فعالیــت خــود  ــت هــای ارشــاد ب از حمای
هنرمنــدان بســتگی دارد و هنرمندانــی کــه 
ــس از صــدور  ــد پ ــی توانن ــند، م ــال باش فع
ــد  ــود را تمدی ــت خ ــاد، عضوی ــی ارش گواه

کننــد.

۱۹ میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی در استان کرمان
۱۹۶ پرونده قاچاق در گمرکات استان کرمان تشکیل شدصفحه 7

صفحه 6

آگهي فراخوان )تجدید شده( شناسايي
 و ارزیابی شركت ها به شماره 1401/02/ف

شــركت معدنــي و صنعتــي گل گهــر )ســهامي عــام( در نظــر دارد بــه منظــور" 
بومــي ســازي اينورتــر 150 كيلــووات نيــروگاه خورشــيدي بــا هدف اخذ ليســانس و 
انتقــال تكنولــوژي بــه كشــورهاي صنعتــي" اقــدام به شناســایی و ارزیابی شــركت 
هــاي دانــش بنيــان واجــد شــرايط نمايــد. لــذا متقاضيــان مي تواننــد جهــت اخــذ 
اســناد فراخــوان بــه وبســایت ایــن شــرکت بــه نشــانی WWW.GEG.IR بخــش 
مناقصــه و مزایــده مراجعــه و اســناد مذکــور را دانلــود نماينــد و پاكــت خــود را كــه 
ــر  حــاوي مــدارك خواســته شــده جهــت شناســايي و ارزيابــي مي باشــد، حداكث
تــا تاريــخ یکشــنبه مــورخ 1401/06/20 بــه نشــاني دفتــر كميســيون معامــالت 
مجتمــع و يــا  دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران تحويــل نماينــد. شــرکت در فراخــوان 

حاضــر و ارســال پاکــت هیچگونــه حقــی جهــت ارجــاع کار ایجــاد نمــی نمایــد.
               کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

برخــود الزم میدانــم از کلیــه افــرادی کــه بشــکل حضــوری ،مجــازی و... روزخبرنــگار را تبریــک عــرض 
نمودنــد صمیمانــه تقدیــر و تشــکرکنم باالخــص از حضــرت حجت االســالم والمســلمین کرمانی امام 
جمعــه محتــرم ، مهنــدس وفایــی فرماندارمحتــرم ، مهنــدس شــاحیدری شــهردار محتــرم بردســیر، 
مهنــدس برهانــی مدیــر محتــرم شــبکه بهداشــت و درمــان  ، دکتــر صالحــی دادســتان محتــرم ، 
ــرم اداره  ــژاد رئیــس محت ــی ن ــر رجای ــروی انتظامــی ، دکت ــرم نی ــده محت ــژاد فرمان ســرهنگ رمضــان ن
فرهنــگ وارشــاد اســالمی و... کــه احســاس ومســئولیت پذیــری خاصــی در ایــن زمینــه داشــتند تقدیــر 

و تشــکر مــی نمایــم وموفقیــت و بهــروزی بزرگــواران را از درگاه ایــزد متعــال مســئلت می نمایــم.



دوشنبه -14 شهریور ماه 1401سال چهاردهم - شماره ی 2540

اداره منابع طبیعی و  به گزارش روابط عمومی 
آبخیزداری شهرستان بردسیر، به مناسبت هفته 
های  سوخت  جایگزین  طرح  اجرای  در  دولت 
مناسب به جای سوخت هیزم و بوته ،تعداد ۸دستگاه 
تنور وپلو جوش به همراه سیلندر با حضور فرماندار 
شهرستان بردسیر ، رئیس اداره جهاد کشاورزی  
ورئیس اداره ثبت واسناد در محل اداره شهرستان 
در بین مجریان و بهره برداران منابع طبیعی بخش 

گلزار توزیع گردید.
رضا زمانی رئیس اداره منابع طبیعی در این زمینه 
گفت :استفاده از سوخت های فسیلی به جای چوب 
درختان و بوته ها در مصارفی همچون گرمایش 
منازل ،پخت و پز واستحمام توسط حاشیه نشینان 
مناطق جنگلی را هدف اصلی این طرح شمرد و 
اشاره نمود با اجرای این طرح از بوته کنی و قطع 
درختان جلو گیری شده و حفظ منابع طبیعی و نیز 
افزایش سطح رفاه خانوار را به دنبال خواهد داشت، 
همچنین در حاشیه این مراسم به مناسبت هفته 
دولت فرماندار محترم و هیئت همراه از واحد های 
اداره منابع طبیعی بازدید وبا همکاران به گفتگو 

پرداخت.

.

اخبار 

جمعه  امام  کرمانی  اکبر  علی  االسالم  حجت 
بردسیردرخطبه ها نماز جمعه این هفته پس از 
سفارش نماز گزاران به تقوای الهی ، ایام شهادت 
حضرت رقیه سالم اهلل علیها تسلیت گفت وافزود: 
اول صفر سالروز ورود کا روان اسرا ی اهل بیت 
به شام است بقولی مدت سه روز این کاروان را 
درورودی شام نگه داشتند تا شهر را بیارایند ومردم را 
جمع کنند و روزها ایام اسارت برای خاندان عصمت 
و طهارت بسیار سخت گذشت و وقتی از امام 
سجادپرسیدندد راین مدت درکجا به شما اهل بیت 
سخت گذشت سه مرتبه فرمود:شام ولی امام سجاد 
و زینب سالم اهلل علیهما از این تهدیدها و آشوبها با 
جهاد تبیین خودشان رامعرفی کردند به گونه ای 
که شامیان انها را خارجی می خواندند ولی سخنان 
این دوبزرگوار باعث شد که مردم شام متوجه انان 
و هتک حرمت یزیدیان  نسبت به اهلبیت شوند 
ومهمترین نکته ی این روزها تبدیل تهدیدها به 
فرصتها توسط زینب کبری و امام سجاد علیهم 
السالم است که باید مورد توجه قرار گیرد.و اگر افشا 
گری وسخنرانی این دوبزرگوارنبود نهضت کربال به 
فراموشی سپرده می شد وامروز خبری ازاین قیام 

الهی امام حسین علیه السالم   نبود
خطیب جمعه بردسیر بمناسبت 17شهریورو کشتار 
مردم توسط حکومت طاغوت گفت :  کشتار بی 
رحمانه مردم در 17 شهریور و خون شهدای آن روز 
را سبب پیروزی  وتداوم و ماندگاری انقالب شد و 

یاد همه این شهدای عزیز را  را گرامی می داریم.
حجت االسالم کرمانی با اشاره به حال و هوای 
اربعین تصریح کرد: با اتفاقات چند روز گذشته 
عراق که دشمنان سعی داشتند این راهپیمایی 
انجام نشود ولی با مدیریت مرجعیت این حوادث 
بزودی جمع شد زیرا تنها راهپیمایی بزرگ  جهان 
راهپیمایی اربعین است که چندسالی بشکل گسترده 
باحضور مردم از سراسر جهان وحتی شرکت غیر

 مسلمانا ن برای حب امام حسین جمع میشوند  و 
شعار حب الحسین یجمعنا به معنای واقعی کلمه 
به  یک کنگره بین المللی بی نظیر در جهان تبدیل 
شده است و این وحدت سبب هراس دشمن است. 
بنابراین دشمنان با اختالف افکنی بین گروه های 
مختلف دنبال ریشه زنی وحدت برای رسیدن به 
اهداف خود هستند.ولی اسالم به سبب ثمرات بی 
شمار اتحاد مرتب مسلمانان را به وحدت سفارش 
می کند و اتفاقات اخیر عراق ودامن زدن به این 
اختالف ها داشت پیاده روی اربعین را  تحت تاثیر 
قرار می داد اما  احیای راهپیمایی اربعین می تواند  

تفرقه ها را جمع و وحدت را ایجاد کند.
حجت االسالم کرمانی  از کسب مجوز راه اندازی 
موکب بردسیری ها در مسیر راهپیمایی اربعین خبر 
داد و افزود: امسال موفق شدیم مجوز برپایی موکب 
برای بردسیر را در عراق بگیریم و طبق سنت چند 
ساله موکب هایی نیز در کمربندی بردسیر برای 
پذیرایی از زائران حسینی برپا می شود.و از مردم 
درخواست کردکه نذورات وکمکهای خود رابه این 
مواکب اهدا کنند و با عبور بسیاری از زائران استان 
سیستان وبلوچستان و کشورپاکستان از مسیر 
عبوری بردسیر و پذیرایی از انان نهایت همکاری 
مردم را می طلبد و شکوه و عظمت پیاده روی  در 
اداره مردمی و وابسته نبودن به دولت ها به ویژه در 
عراق  است و از مردم خواست در برپایی و تجهیز 
این موکب ها همکاری و همراهی کنند همانطور که 

در دهه اول محرم به خوبی اداره کردند. 
امام جمعه بردسیر پیرامون مذاکرات برجام وموفقیت 
دولت گفت :  موفقیت دولت در مذاکرات هسته ای 
را احتیاج اروپایی ها به این توافق است و با توجه 
به در پیش بودن زمستان سخت با وجود  جنگ  
اوکراین و  روسیه انها نیازبیشتری به این مذاکرات 
دارند  و همچنین مقاومت تیم مذاکره کننده ایران و 
تسلیم نشدن در برابر خواسته های نابجا و نامعقول 
طرف های مقابل ازدیگر ویژگیهای این توافق است

خطیب جمعه بردسیر  در پایان ضمن اشاره به 
بیانات مقام معظم رهبری با هیئت دولت، زنده 
کردن امید و اعتماد در مردم و وحدت قوای سه 
گانه را از مهمترین توفیقات دولت برشمرد و افزود: 
توصیه حضرت آقا به داشتن نیت الهی و خالصانه و 
استمداد و توسل در کارها است زیرا عمل با نیت 
الهی بابرکت و ماندگار است همانطور که مکتب 
شهید حاج قاسم سلیمانی ماندگار شد.و توصیه به 
مسئولین درهرمسئولیتی که کارفقط برای خداباشد 

اعتماد به مردم و وحدت قوای 
سه گانه  از مهمترین توفیقات 

دولت  سیزدهم است

امام جمعه ی بردسیر : 

خطبه های نماز جمعه افتتاح 75 طرح با اعتبار2000میلیارد در بردسیر درهفته دولت
اجرای طرح جایگزینی 
سوخت های مناسب 

برگزاری جلسه کارگروه رفع 
تداخالت شهرستان بردسیر 

برگــزاری جلســه کارگــروه رفع تداخالت شهرســتان 
بردســیر بــه منظــور تصمیــم گیــری چهــار پــالک 

برگــزار شــد.
جلســه کارگــروه رفــع تداخــالت بــا حضــور حیــدر 
ابــادی مدیــر جهاد کشــاورزی شهرســتان بردســیر ، 
تقــی زاده رئیــس اداره ثبــت اســناد و زمانــی رئیــس 
اداره منابــع طبیعــی وگرکانــی معــاون منابع طبیعی 
ــکیل  ــی   تش ــور اراض ــان ام ــئول وکارشناس ، مس
ودرخصــوص پرونــده چهــار پــالک مربوط بــه اراضی  
تقــی آبــاد ، فیروزآبــاد ، نایریــز و نــگار جاللــی  بحــث 
وتبــادل نظــر شــد کــه پــس از تکمیــل ،پرونــده هــا 
جهــت طــرح در کمیســیون رفــع تداخــالت اســتان 
ارســال گردیــد  بــا ایــن اقــدام پیــش بینــی میشــود  
رونــد دریافــت اســناد کشــاورزی و ســند دار کــردن 

اراضــی بــا ســرعت بیشــتری انجــام گــردد.

افتتــاح پــروژه هــای شهرســتان بردســیر بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه 
ــی  ــی و اجتماع ــی، امنیت ــاون سیاس ــی مع ــر جالل ــور دکت ــت باحض دول

ــان  ــتانداری کرم اس
بــا حضــور دکتــر جاللــی معــاون سیاســی اســتانداری،حمزه وفایــی 
ــداری، فرماندهــان نظامــی و انتظامــی و اعضــای شــورای  سرپرســت فرمان
اداری شهرســتان، چنــد طــرح بــه صــورت نمادیــن از 7۵ طــرح در حــوزه 
ــان،  ــت و درم ــاورزی، برق،بهداش ــی، کش ــی، اموزش ــف عمران ــای مختل ه
ــال در  ــر ۲۰۰۰ میلیاردری ــغ ب ــاری بال ــات شــهری و روســتایی بااعتب خدم

ــد. ــاح گردی ــی و افتت ــگ زن ــت کلن ــه دول هفت
جاللــی معــاون سیاســی اســتانداری درابتــدای ورود باحضــور در مــزار گلزار 

شــهدای گمنــام بااهــدای گل بــه مقــام شــامخ شــهدا ادای احتــرام نمود
ــای  ــاح طرحه ــان در مراســم افتت ــی اســتاندار کرم ــاون سیاســی امنیت مع
هفتــه دولــت در بردســیر، ضمــن قدردانــی از ارکان حاکمیتــی شهرســتان 
ــای  ــهردار، اعض ــس،  ش ــده مجل ــدار، نماین ــه، فرمان ــام جمع ــیر، ام بردس
شــورای شــهر،  اعضــای شــورای اداری و شــورای تامیــن شهرســتان و بــه 
ــت:  ــرور شهرســتان بردســیر گف ــی و شــهید پ ــردم خونگــرم والی ــژه م وی
ایــن اتفاقــات خــوب جــز در ســایه ی وحــدت و همدلــی حاکمیــت و مــردم 
رقــم نمــی خــورد کــه الحمــدهلل ایــن اتفافــات در پــروژه هــاو فعالیتهــای 

شهرســتان بــه خوبــی متبلــور اســت.
دکتــر رحمــان جاللــی بــا اشــاره بــه نقــش مهــم پــروژه هــای شــهری در 
ســالم ســازی جامعــه و ایجــاد نشــاط و شــادابی، گفــت: مــا همیــن پــروژه 
چمــن مصنوعــی کــه نوجوانهــا را خوشــحال و ســرگرم بــازی کــرده را در 

راســتای ایجــاد امنیــت پایــدار ایــن شهرســتان مــی دانیــم.
بــا  اولویــت  و خدمتگــزار  مردمــی  دولــت  در  گفــت:  ادامــه  در  وی 

زیرســاختهای فرهنگــی، ورزشــی و اجتماعــی اســت کــه بتوانــد روحیــه نشــاط 
ــد. ــترش ده ــه گس را در جامع

ــروژه  ــوع 7۵ پ ــرح از مجم ــد ط ــاح چن ــن افتت ــان ضم ــم ایش ــن مراس در ای
شهرســتان از مراکــز درمانــی و بهداشــتی خیــر ســاز بردســیر بازدیــد و در رابطــه 

ــد. ــا تکمیــل پــروژه هــای نیمــه تمــام قــول همــکاری دادن ب
 گفتنــی اســت افتتــاح مجموعــه ی پــارک غدیــر و زمیــن چمــن مصنوعــی بــا 
اجــرای شــهرداری بردســیر و پایــگاه اورژانــس و ســاختمان eoc توســط شــبکه 
ــا مشــارکت خیریــن و مجمــع خیریــن ســالمت از برنامــه هــای  ی بهداشــت ب

ســفر دکتــر جاللــی در بردســیر بــود.

ــه مناســبت هفتــه دولــت نمایشــگاه نقاشــی  ب
شــامل ۲۰ اثــر رنــگ روغــن اثــر صدیقــه بیرمــی 
نیــا در محــل فرهنگســرای مولــوی متعلــق بــه 
شــهرداری بردســیر بــا حضــور معاونــت عمرانــی 
فرمانــداری، امــام جمعــه، شــهردار، اعضــای 
شــورای شــهر و برخــی مســئوالن و عالقمنــدان 

بــه آثــار هنــری افتتــاح شــد.
ــا حمایــت  ــا، ایــن نمایشــگاه ب ــه گــزارش ایرن ب
شــهرداری و شــورای اســالمی شــهر بردســیر و 
بــا همــکاری اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی این 

شهرســتان برپــا شــده اســت.
بــه گفتــه صدیقه بیرمــی نیــا آثــار وی با الهــام از 

طبیعت بردســیر خلق شــده اســت.
وی در ادامــه گفــت: نقاشــی کردن همــواره گفت 
وگــوی درونــی مــن با خــودم  اســت. اکثــر آثاری 
کــه در  ایــن نمایشــگاه به معــرض دید گذاشــت 
شــده، بــا الهام از طبیعت زیبای بردســیر نقاشــی 

ــده است. ش
ــای  ــد هنره ــه ارش ــش آموخت ــا دان ــی نی بیرم
اســالمی دانشــگاه تبریــز و کارشناســی صنایــع 
دســتی دانشــگاه هنــر تهــران بــوده و در رشــته 
هــای طراحی و ســاخت زیورآالت ســنتی، مینای 
ــز فعالیــت داشــته و  ــدی نی ــه بن نقاشــی و خان

ــرده اســت. ــق ک ــه خل ــن زمین ــاری در ای آث
رییــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان 
بردســیر در حاشــیه این نمایشــگاه گفــت: حمایت 
از هنرمنــدان وظیفــه ذاتی ارشــاد اســالمی اســت و 
در ایــن خصــوص هــر کاری کــه بتوانیــم مضایقــه 

ــم کرد. نخواهی
ــازمان ها  ــران س ــزود: از مدی ــژاد اف ــی ن ــا رجای رض
و نهادهــا خصوصــا مراکــز صنعتــی جهــت بازدیــد 
از نمایشــگاه و خریــد آثــار هنــری هنرمنــدان بــه 
ــت از  ــدا حمای ــم. ابت ــی کن ــوت م ــور دع دو منظ
هنرمنــدان شــهر و دوم معرفــی آثــار هنــری خلــق 
شــده توســط هنرمنــدان بردســیری بــه مراجعــان 
خــود کــه ایــن امــر بــه فرهنــگ ســازی در زمینــه 
خلــق آثــار هنــری فاخــر کمک شــایانی مــی کند.

ــاد  ــن گرامیداشــت ی ــز ضم ــیر نی ــهردار بردس ش
ــک  ــر و تبری ــی و باهن ــهیدان  رجای ــره ش و خاط
هفتــه دولــت به همــه دولتمــردان نظــام جمهوری 
اســالمی گفــت: شــهرداری بردســیر در کنــار 
انجــام پــروژه هــای عمرانــی، در راســتای حمایــت 
ــت  ــالمی و حمای ــی و اس ــر ایران ــگ و هن از فرهن
ــل  ــیر در مح ــهر بردس ــریف ش ــدان ش از هنرمن
فرهنگ ســرای شــهرداری اقــدام بــه برگــزاری 
نمایشــگاه نقاشــی آثار هنرمنــدان کــرده و در حال 

برپایی نمایشگاه نقاشی در فرهنگسرای شهرداری بردسیر به مناسب هفته دولت

ــمین روز از  ــیر در شش ــداری بردس ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
هفتــه دولــت ، میزخدمــت جهــادی باحضــور حمــزه وفایــی سرپرســت 
فرمانــداری و اعضــای شــورای اداری درروســتای ده نــذری  برگــزار شــد

ــتا  ــردم روس ــا م ــره ب ــه چه ــره ب ــدار چه ــداری دردی ــت فرمان سرپرس
پــس از گفتگــو بــا اهالی،دســتورات الزم راجهــت رفــع مشــکالت صــادر 

نمــود
ــه  ــان باهفت ــیر همزم ــداری بردس ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــری  ــی سرپرســت فرمانداری،ســرهنگ امی ــزه وفای ــت باحضــور حم دول
ــه زار، ۲7 هــزار  ــده ســپاه و اعضــای شــورای اداری در بخــش الل فرمان
مترمربــع زیــر ســازی و آســفالت معابــر روســتاهای قلعــه عســکر، 
باغابــر، جغــدری، جعفرآبــاد، ده نــذری و جوجنــگ بــا مشــارکت بنیــاد 
ــر  ــن  ۴۰۰۰مت ــان همچنی ــارد توم ــر7 میلی ــغ ب ــاری بال ــکن و اعتب مس
ــر  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــده ب ــتای خرمن ــر روس ــرش معاب ــنگ ف ــع س مرب
1میلیاردودویســت میلیــون تومان،افتتــاح و بــه بهــره بــرداری رســیدند.

سرپرســت فرمانــداری در ادامــه از  مجتمــع گردشــگری و تــاالر و 
ــر  ــا زی ــر ب ــتای باغاب ــلیمانی روس ــال احــداث شــهید س ــتوران درح رس
ــان  ــارد توم ــر1۵ میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــع ب ــر مرب ــای 1۰۰۰ مت بن

ــرد. ــد ک بازدی
ــاعت  ــار س ــای چه ــه معن ــن ب ــی، ای ــاعت قطع ــودچهار س ــه می ش گفت
قطعــی صــرف نیســت بلکــه بــا ایــن وضعیــت ۲.۵ ســاعت هــم بایــد بــه 

ــه 6.۵ ســاعت می رســد. ــه کــرد و قطعــی ب ــان اضاف ــن زم ای

مساعدت وزیر علوم برای صدور مجوز 
رشته های تحصیالت تکمیلی در بردسیر افتتاح همزمان پروژه 

های مدیریت برق 
شهرستان بردسیر  

بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت بــرق 
ــه  ــه مناســبت هفت شهرســتان بردســیر ، ب
دولــت آئیــن افتتــاح همزمــان پــروژه هــای 
توســعه ، اصــالح ،روشــنایی معابــر و تامیــن 
ــداث 3۲  ــا اح ــد ب ــان جدی ــرق متقاضی ب
کیلومتــر شــبکه توزیــع بــرق و نصــب 
ــاری  ــا اعتب ــع ب ــت توزی ــتگاه پس 1۲ دس
ــق  ــال در مناط ــارد ری ــر 11۵ میلی ــغ ب بال
ــیر  ــتان بردس ــتایی شهرس ــهری و روس ش
سرپرســت  وفایــی  حمــزه  حضــور  بــا 
فرمانــداری شهرســتان بردســیر ، مدیریــت 
بــرق شهرســتان و جمعــی از مدیــران ادارات 
ــع  ــروژه رف ــن پ ــورت نمادی ــتان بص شهرس
ــوار آیــت  ــر بل افــت ولتــاز و روشــنایی معاب
ــه زار  ــش الل ــنجانی بخ ــمی رفس اهلل هاش

ــد ــاح گردی افتت

بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان های خبرگــزاری آنا از بردســیر، محمدعلــی زلفی گل 
در ســفر بــه کرمــان کــه به مناســبت هفتــه دولــت انجــام شــد در دیــدار و گفت وگــو 
بــا آمنــه فیروزآبــادی سرپرســت دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد بردســیر بــا نظــر مســاعد 
بــه صــدور مجــوز تصویــب رشــته های تحصیــالت تکمیلــی ایــن واحــد دانشــگاهی، 

دســتورات الزم را صــادر کــرد.
سرپرســت دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد بردســیر در ایــن دیــدار بــا تشــریح امکانــات و 
ظرفیت هــای ایــن واحــد دانشــگاهی اظهــار کــرد: واحــد بردســیر به عنــوان بزرگ تریــن 

دانشــگاه شهرســتان به شــمار مــی رود.
آمنــه فیروزآبــادی افــزود: دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد بردســیر با حضــور در صحنه های 
علمــی و پژوهشــی ملــی و بین المللــی توانســته بــه قله هــای رفیــع علــم و دانش دســت 
ــد کــه شــرکت در مســابقات و نمایشــگاه های ملــی و بین المللــی، ثبــت چندیــن  یاب
اختــراع و کســب رتبه هــای برتــر در ســطح منطقــه و کشــور در زمینه هــای پژوهشــی 
و تحقیقاتــی، ورزشــی، فرهنگــی و ... گوشــه ای از افتخــارات این واحد دانشــگاهی اســت.

حاضــر فرهنگســرای مولــوی میزبــان آثــار خانــم بیرمــی نیــا 
اســت.

رضــا شــاه حیــدری افــزود: ایــن شــهرداری بــه همــراه شــورای 
اســالمی شــهر، حامــی حرکتهــای فرهنگــی و هنــری بــوده و 
توجــه به هنــر و هنرمندان را در راســتای توســعه پایــدار و توجه 

بــه فرهنــگ و هنــر مــی دانــد.
ایــن نمایشــگاه بــه مــدت یــک هفتــه در محــل فرهنگســرای 
مولــوی واقــع در بلــوار شــهید دســتغیب، روبــروی پمــپ بنزین 
در فرهنگســرای مولــوی صبــح و عصــر برپــا اســت. بازدیــد برای 

عمــوم عالقمنــدان آزاد اســت.

درهفته دولت میزخدمت جهادی 
درروستای ده نذری  برگزار شد

گازرسانی به روستاهای بیدخوان

جلســه مــورخ ۸ شــهریور 1۴۰1  بــه ریاســت بخشــدار مرکــزی مهنــدس امامــی و بــا حضــور 
مدیر بنیاد مســکن مهندس هجینی، کارشــناس اداره گاز، پیمانکار  اداره گاز، شــورای اســالمی 
خواجــه ســهیل بیدخوان،تعــدادی از اهالــی روســتا و دهیــاران منطقــه بیدخــوان بــا موضــوع 
بررســی مشــکالت گازرســانی بــه روســتای خواجــه ســهیل و حل و فصــل مشــکالت در محل 

بخشــداری مرکــزی تشــکیل گردید.
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سوره نحل، آیه ۱
﴿اتی امر هللا، فال تستعجلوه 
سبحانه وتعالی عما یشرکون﴾

مشرکان  مجازات  به  )دائر  خدا  فرمان 
عجله  آن  برای  است  رسیده  فرا  ومجرمان( 
اینکه  از  خداوند  است  وبرتر  منزه  نکنید. 
از  قسمتی  شوند.  می  قائل  او  برای  شریک 
آیات آغازین سوره ی نحل در مکه نازل شده 
است. در همان ایام که پیامبر درگیری شدید 
با مشرکان وبت پرستان داشت. وهر روز در 
برابر دعوت حیات آفرین وآزادی بخش او به 
بهانه هایی متوسل می شدند. از جمله اینکه 
هرگاه پیامبر آنها را تهدید به عذاب الهی می 
این  اگر  از لجوجان می گفتند  بعضی  کرد. 
عذاب وکیفر که می گویی راست است پس 

چرا به سراغ ما نمی آید.
وشاید گاهی اضافه می کردند که اگر فرضا 
عذابی در کار باشد ما دست به دامن بتها می 
شویم تا در پیشگاه خدا شفاعت کنند. تا این 
است که  این  نه  بردارد. مگر  ما  از  را  عذاب 
آنها شفیعان درگاه اویند. نخستین آیه این 
سوره خط بطالن بر این اوهام کشیده ومی 
گوید: عجله نکنید، فرمان خدا برای مجازات 
است.  رسیده  فرا  قطعا  ومجرمان،  مشرکان 
واگر فکر می کنید بتها شفیعان درگاه اویند 
سخت در اشتباهید. خداوند منزه وبرتر است 
از آنکه آنها برای او شریک می سازند. بنابراین 
)امراهلل( در آیه فوق اشاره به فرمان خداوند در 
مورد عذاب مشرکان است. وکلمه ی )أتی( 
اگرچه فعل ماضی است وبه معنای تحقق این 
فرمان در گذشته است اما مفهوم آن مضارعی 
است که قطعا تحقق می یابد. واین مطلب 
در قرآن فراوان است که مضارع قطعی الوقوع 
از  بعضی  با صیغه ی ماضی ذکر می شود. 
مفسران احتمال داده اند که امراهلل اشاره به 
خود عذاب است نه فرمان عذاب وبعضی نیز 
آن را به معنای روز قیامت گرفته اند. عن ابی 
 :) عبداهلل )علیه السالم( فی قول اهلل )عزَّ وجلَّ
)اتی امراهلل فال تستعجلوه( قال: هو امرنا. امراهلل 
بثالثة  یویده  به.  یستعجل  فال   .) وجلَّ )عزَّ 
اجناد. بالمالئکة وبالمومنین وبالرعب وخروجه 
کخروج. رسول اهلل )صلی اهلل علیه وآله وسلّم( 
(: کما اخرجک ربک من  وذلک قوله )عزَّ وجلَّ
بیتک بالحق وان فریقا من المومنین لکارهون. 
آیه  این  پیرامون  السالم(  )علیه  صادق  امام 
شریفه فرمود: آن امر ماست، امر خداوند )عزَّ 
( است. پس در آن عجله نشود، خداوند  وجلَّ
آن را با سه ارتش تأیید می فرماید: 1- بوسیله 
فرشتگان. ۲- بوسیله ی مومنان. 3- بوسیله 
ی رعب. وخروج آن حضرت هم چون خروج 
رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلّم( خواهد 
( است  )عزَّ وجلَّ فرموده ی خدای  بود وآن 
که خطاب به رسولش می فرماید: همچنانکه 
خداوند تو را به حق وبرای اعالی کلمه ی 
توحید از خانه ات بیرون ساخت وگروهی از 

مومنین آن را اکراه داشتند.

او خواهد آمد

ادامه آیه 19 سوره نساء :
4- آیا تحت فشار قرار دادن زنان برای حالل 

کردن مهر استثنایی دارد؟
این حکم استثنایی دارد که در جمله  »اال ان یاتین 
بفاحشه مبینه« به آن اشاره شده است و آن این 
که اگر آنها مرتکب عمل زشت و ننگینی گردند، 
شوهران می توانند آنها را تحت فشار قرار دهند، تا 
مهر خود را حالل کرده طالق بگیرند و در حقیقت 
این کار یک نوع مجازات و شبیه به گرفتن غرامت 

در برابر کارهای ناروای این دسته از زنان است.
5- منظور از  »فاحشه مبینه« چیست؟

آیا منظور از  »فاحشه مبینه، عمل زشت آشکار« 
در آیه فوق، خصوص اعمال منافی عفت، یا هر 

گونه ناسازگاری است؟
در میان مفسران گفتگو است،  ولی در حدیثی که 
از امام باقر )ع( نقل شده، تصریح گردیده که هر 
گونه مخالفت شدید زن و نافرمانی و ناسازگاری او 
را شامل می شود )البته منظور هر مخالفت جزئی 
نیست، زیرا در مفهوم کلمه  »فاحشه« اهمیت قرار 
دارد و ذکر کلمه  »مبینه« نیز آن را تاکید می 

کند.(
6 - معاشرت با زنان باید چگونه باشد؟

با جمله  »عاشروهن بالمعروف« دستور معاشرت 
شایسته و رفتار انسانی مناسب با زنان را صادر 
می کند و به دنبال آن اضافه می نماید  »فإن 
کرهتموهن فعسی آن تکرهوا شیئا ویجعل اهلل 
فیه خیرا کثیرا« یعنی حتی اگر به جهاتی از 
همسران خود رضایت کامل نداشته باشید و بر 
اثر اموری آنها را در نظر شما ناخوش آیند باشند، 
فوراً تصمیم به جدائی و یا بدرفتاری نگیرید و تا 
آنجا که قدرت دارید، مدارا کنید. زیرا  »ممکن 
است شما در تشخیص خود گرفتار اشتباه شده 
باشید و آنچه را نمی پسندید، خداوند در آن خیر 
و برکت و سود فراوانی قرار داده باشد.« بنابراین 
تا حد امکان سزاوار است که معاشرت به معروف 
و رفتار شایسته را ترک نکنید. بخصوص اینکه 
بسیار می شود که همسران درباره یکدیگر گرفتار 
سوء ظن های بی دلیل و حب و بغض های بی 
جهت می گردند و قضاوت های آنها در این حال 
غالباً نادرست می باشد. تا آنجا که خوبی ها در 
نظرشان بدی و بدی ها در نظرشان خوبی جلوه 
با گذشت زمان و مدارا کردن،  می کند، ولی 

تدریجاً حقایق آشکار می شود.
7- منظور از  »خیر کثیر« چیست؟

بسیاری از خیرات، با ناگواری ها همراه است، 
خیرا  فیه  اهلل  »یجعل  بود.   امیدوار  باید  پس 
کثیرا« ضمنا باید بدانیم که حتی به بهای صبر 
ها، حفظ  ناخوشایندی  تحمل  و  بر مشکالت 
نظام خانواده و شرافت آن باید باقی باشد. حل 
مشکالت خانواده و داشتن حلم و حوصله، برای 
سعادت فرزندان، مصداق  »خیر کثیر« است و 

بهتر از جدایی و طالق است.

آیه 20 سوره نساء :
و اگر خواستید همسری )دیگر( به جای همسر 
مال  آنان  از  یکی  به  و  )پیشین خود( ستانید 
فراوانی داده باشید چیزی از او پس مگیرید. آیا 
می خواهید آن )مال( را به بهتان و گناه آشکار 

بگیرید.
1- شأن نزول آیه شریفه چیست؟

می  اگر  که  بود  این  بر  رسم  اسالم  از  پیش 
خواستند همسر سابق را طالق گویند و ازدواج 
جدیدی کنند، برای فرار از پرداخت مهر، همسر 
خود را به اعمال منافی عفت متهم می کردند 
و بر او سخت می گرفتند، تا حاضر شوند مهر 
خویش را که معموال قبآل دریافت می شد بپردازد 
و طالق گیرد و همان مهر را برای همسر دوم قرار 

می دادند.
آیه فوق به شدت از این کار زشت جلوگیري 

کرده و آن را مورد نکوهش قرار می دهد.
2-منظور از  »استبدال« چیست؟

کلمه  »استبدال« از ماده )ب د ل( و از باب 
استفعال است. استبدال زوجی به جای زوجی 
دیگر گویا به معنای قائم مقام کردن همسر دوم، 
در جای همسر اول است. یا از قبیل تضمین، 
که  لفظی  در  است  معنایی  گنجاندن  یعنی 
ظاهرش به آن معنا نیست.منظور از  »استبدال« 
طلب بدل نیست، بلکه جایگزین کردن همسری 
به جای همسر اول است. بنابراین معنای جمله 
این می شود : »و اگر خواستید جایگزین کنید 
همسری را در جای همسری دیگر، بر سبیل 

استبدال، چنین و چنان کنید.«

بسوی نور
تفسیر سوره نساء  - قسمت  436 

ــت  ــات و تقوی ــام اصالح ــرورت انج ض
توســعه  هــدف  بــا  زیرســاخت ها 
صــادرات محصــوالت فــوالدی، دولــت با 
صــدور بخشــنامه های بازدارنــده مانــع از 

ــود! ــادرات نش ــترش ص گس
دنیــای معــدن: شــرکت مجتمــع جهان 
فــوالد ســیرجان در ســال 13۸۸ با هدف 
ــوالت  ــن محص ــش میلیون ت ــد ش تولی
ــرداری  فــوالدی تاســیس و مــورد بهره ب
قــرار گرفــت. در ســال 13۹۵ بزرگتریــن 
ــا  ــورد جنوب شــرق کشــور ب ــه ن کارخان
یــک هــزار و ۵۰۰ میلیــارد ریــال اعتبــار 
ریالــی و ۲۴/۵ میلیــون یورو اعتبــار ارزی 
توســط شــرکت جهــان فوالد ســیرجان 
ــورای  ــس ش ــس مجل ــور ریی ــا حض ب
اســالمی، وزیر صمــت، اســتاندار کرمان، 
ــس  ــتان در مجل ــردم اس ــدگان م نماین
شــورای اســالمی و مســووالن اســتانی و 
محلــی در محــل ســایت کارخانــه نــورد 
در شهرســتان بردســیر بــه بهره بــرداری 
رســید و هم اکنــون کارخانــه نــورد 
مذکــور بــا تولیــد میلگــرد بــا کیفیــت 
در  جهانــی  اســتانداردهای  مطابــق 
ســایزهای ۸ تــا 3۲ زمینه اشــتغال ۴۰۰ 
نفــر بــه صــورت مســتقیم و 1۵۰۰ نفــر 
بــه صــورت غیرمســتقیم را فراهــم کرده 

اســت.
معــدن،وی  دنیــای  گــزارش  بــه 
طرح هــای  درخصــوص  هم چنیــن 
توســعه و میــزان پیشــرفت آن  مجموعه 

ــوالد ســیرجان  گفــت: شــرکت جهان ف
جهــت تولیــد محصــول بــا ارزش افــزوده 
ــه راه  ــم ب ــتغال زایی تصمی ــر و اش باالت
انــدازی کارخانــه تولیــد کالف با ظرفیت 
تولیــد ســاالنه 3۰۰ هــزار تــن خامــوت 
ــا  ــایزهای ۵/۵ ت ــاژی در س ــاده و آلی س
16 نمــوده اســت کــه خوشــبختانه 
ــدود  ــال 1۴۰۰ ح ــور در س ــروژه مذک پ
۲۰ درصــد پیشــرفت فیزیکی داشــته و 
ایــن کارخانــه زمینه ســاز اشــتغال حدود 
1۰۰ نفــر را به صــورت مســتقیم فراهــم 
خواهــد کرد و انشــاهلل بــه یــاری خداوند 
ــرداری  ــه بهر ه ب ــز ب ــال 1۴۰۲ نی در س

خواهــد رســید.
موســی نژاد افــزود: بــا توجــه بــه نیــاز و 
ضــرورت تولیــد محصــوالت فــوالدی بــا 
ــازی کشــور  ــر و بی نی ــزوده باالت ارزش اف
از واردات فوالدهــای آلیــاژی، پــروژه 
کارخانــه ذوب آلیــاژی شــروع شــده 
ــت  ــا ظرفی ــه ب ــن کارخان ــه ای اســت ک
تولیــد ســاالنه۵۰۰ هزار تــن محصوالت 
آلیــاژی زمینــه اشــتغال زایی حــدود 
۸۰۰ نفــر به صــورت مســتقیم و دو 
هــزار و ۴۰۰ نفــر به صورت غیرمســتقیم 
ــود. درحال حاضــر  ــد نم ــم خواه را فراه
محــل احــداث کارخانــه مشــخص، 
واگــذاری زمیــن آن انجــام شــده و پروژه 
در مرحلــه انتخــاب پیمانــکار می باشــد 
کــه طبــق برنامــه زمان بنــدی تــا ســه 
ــد  ــرداری خواه ــه بهره ب ــده ب ــال آین س

رســید.
ــک  ــاخت ی ــن س ــت: هم چنی وی گف
ــد  ــا هــدف تولی ــروگاه خورشــیدی ب نی
انــرژی تجدیدپذیــر و تامیــن بــرق مورد 
ــد 1۰  ــت تولی ــا ظرفی ــه ب ــاز کارخان نی
مــگاوات، در ســال 1۴۰1 در دســتور 
ــه  ــات اولی ــه مطالع ــه ک ــرار گرفت کار ق
ــروژه انجــام شــده،  ــن پ در خصــوص ای
محــل زمین آن به مقــدار ۲۰ هکتــار در 
کارخانــه مشــخص و در ســال 1۴۰۲ نیز 

ــود. ــم ب ــرداری آن خواهی ــاهد بهره ب ش
 گفتنــی اســت، مــازاد بــرق تولید شــده 
از ایــن پــروژه بــه شــبکه برق سراســری 
ــد. از  ــد ش ــل داده خواه ــور تحوی کش
ــه  ــع کارخان ــای مجتم ــر پروژه ه دیگ
ــا  ــه ب ــیرجان ک ــوالد س ــورد جهان ف ن
پیشــرفت فیزیکــی ۹۰ درصــدی همراه 
بــوده اســت می تــوان بــه انبــار محصــول 
کــه در جهــت باالبــردن رضایت منــدی 
ــت  ــزان ظرفی ــش می ــداران و افزای خری
بارگیــری محصــوالت مختلــف در یــک 
ظرفیــت شــروع شــده اســت اشــاره کرد.

نــورد  کارخانــه  مجتمــع  مدیــر 
ــت:  ــار داش ــیرجان اظه ــوالد س جهان ف
ــا  ــزو ب ــه ج ــن کارخان ــوالت ای محص
بــازار  در  میلگردهــا  کیفیت تریــن 
ــی آن از  ــاخص های کیف ــه ش ــوده ک ب
ــب  ــه مرات ــم ب ــران ه ــتانداردهای ای اس
باالتــر و بهتــر می باشــد و از دیگــر 
تنــوع  می تــوان  آن  ویژگی هــای 
محصــوالت تولیــدی در تمــام گریدها و 
ســایزهای مــورد نیــاز بــازار، مطابــق بــا 
ــتاندارد  ــران و CE )اس ــتانداردملی ای اس

ــود. ــاره نم ــا( اش اروپ
ــده  ــال آین ــت در س ــر اس ــه ذک الزم ب
نیــز بــا راه انــدازی کارخانه تولیــد کالف؛ 
ــه ســمت تولیــد محصــوالت آلیــاژی  ب
و تکمیــل شــدن بخــش زیــادی از 
ــر  ــع دیگ ــاز صنای ــورد نی ــه م مواداولی

ــت. ــم رف ــور خواهی کش
وی در خصــوص مشــکالت احتمالی نیز 
گفــت: آنچــه از تجربــه حاصــل از ســال 
ــخص و  ــی مش ــون به خوب 1۴۰۰ تاکن
ــا مشــکالت  صنعــت فــوالد کشــور را ب
ــه رو ســاخته  ــی روب و چالش هــای فراوان
اســت؛ کم توجهــی بــه رشــد و توســعه 
ــد و  ــه می باش ــن زمین ــداری در ای و پای
ــن  ــرو در ای ــورهای پیش ــه کش از تجرب
صنعــت می تــوان بــه این نتیجه رســید 
کــه پیــش از این کــه بــا مشــکل و 

ــت  ــویم؛ می بایس ــر ش ــی درگی چالش
بــه فکــر اصالحــات و اقدامــات گســترده 
ــاخت ها  ــه زیرس ــگیرانه در زمین و پیش

باشــیم.
بــه گفتــه موســی نژاد: بــر اســاس رتبــه 
ــه  ــت در رتب ــس از نف ــوالد پ ــدی، ف بن
دوم پــر اســتفاده ترین محصــوالت قــرار 
می گیــرد کــه ایــن امــر نشــان دهنــده 
ــه نمایــش  اهمیــت ایــن محصــول را ب
می گــذارد و باتوجــه بــه پتانســیل باالی 
کشــور در تمامــی زمینه هــای موجــود 
در ایــن صنعــت، اعــم از مواداولیــه، 
کار  نیــروی  متعــدد،  کارخانه هــای 
ماهــر و… ایــران بــه یکــی از مهم تریــن 
تولیدکننــدگان ایــن عرصــه بــدل شــده 
ــی  ــای دولت ــا حمایت ه ــه ب ــت ک اس
می تــوان  صادراتــی  مشــوق های  و 
ســرمایه گذاران را بــه ایــن صنعت جذب 
نمــود. اما متاســفانه طبــق آمــار موجود، 
ــوالدی  ــوالت ف ــادارت محص ــزان ص می
ــه ســال  کشــور در ســال ۹۹ نســبت ب
گذشــته در حــدود 1۲ درصــد کاهــش 
ــه  ــوان ب ــل آن می ت ــه از دالی ــته ک داش
وضــع قوانین غیرکارشناســی اشــاره کرد 
کــه صــادارت محصــوالت فــوالدی را بــا 

ــه رو کــرده اســت. چالــش بزرگــی روب
او: در ســال های آینــده  بــه گفتــه 
بایســتی اســتراتژی صنعــت فــوالد مــا 
بــه شــکلی تعییــن گــردد که به ســمت 
تولیــد و توســعه چــه به صــورت کیفــی 
و یــا کمــی محصــوالت بــا ارزش افــزوده 
باالتــری حرکــت نمــوده و بــا تکیــه بــر 
نقــاط قــوت کشــور کــه دارای ظرفیــت 
و پتانســیل های زیــادی از جملــه نیروی 
انســانی خبره، زیرســاخت های آموزشــی 
– پژوهشــی و شــرکت های دانش بنیــان 
می باشــد، بــرای تکمیــل کــردن طــرح 
جامــع فــوالد ) ۵۵ میلیــون تــن فــوالد( 

گام برداشــت.

رضورت انجام اصالحات و تقویت زیرساخت ها با هدف توسعه صادرات محصوالت فوالدی

ادامه سرمقاله ...  
لــذا  امــروز زمان آن رســیده که بازنگری 
در تعریــف خبرنگارصــورت گیــرد تا بار 
دیگــر بفهمیــم کــه خبرنــگاران واقعــی 
مــان چــه کســانی هســتند ؟ از ســوی 
ــن  ــک رک ــت ی ــانه در ماهی ــر رس دیگ
ــه  ــری اســت ک ــه گ سیاســی و مطالب
اگــر جــز ایــن باشــد کاســبی اســت و 
ــانه ای در آن  ــح رس ــگری صحی کنش
رقــم نمــی خــورد. خبرنــگار در جامعــه 
ای کــه فقــر مطالبــه گــری واحــزاب از 
ــت و  ــا و ران ــی ه ــو و بداخالق ــک س ی
فســاد از ســوی دیگــر بــه وضــوح دیــده 

مــی شــود، رســالتی مهــم دارد.
و  گــری  مطالبــه  رکــن  خبرنــگار 
کنشــگری سیاســی و اجتماعــی اســت 
ــی  ــدان م ــرد می ــوع م ــن موض ــه ای ک
خواهــد.در گذشــته حضــوردر اجتمــاع 
ــه  ــاز ب ــگار  نی ــک خبرن ــوان ی ــه عن ب
ــزارش  ــه ، گ ــندگی مقال ــابقه نویس س
نویســی ، تحقیــق ومطالعــه و... داشــت 
ــک  ــک خــط و ی ــدارک ی ــروز ت ــا ام ام
کانــال و انتقــال خبرهادرفضــای مجازی 
، خبرنگارتلقــی میشــود همانگونــه 
ــد بهتراســت  ــرض  ش ــه درصــدر ع ک
شــهروندخبرنگارگفته شــود . امــروز 

همــه روابــط عمومــی هــای کــه اخبــار 
ــازی  ــای مج ــود را درفض ــتگاه خ دس
منتشــر مــی کنند بــا ایــن اوصــاف می 

ــگار تلقــی شــوند  تواننــد خبرن
ــی  ــت بعض ــف  وبرداش ــه تعری ــا ب بن
صاحب نظــران خبرنگاری  ، هنــر وذوق 
ــث  ــع از آن مثل ــن دوضل ــا ای ــت ام اس
ــد  ــوم آن تعه ــع س ــن وضل اســت ورک
اســت تعهــد خبرنــگاری ونــگاه بــر بــی 
طرفــی و ســودجویی اگــر نباشــد نمــی 
توانــد بــه رســالت واقعــی خبرنــگاری را 

تجلــی بخشــد. 
ــت ؟  ــک خبرنگارچیس ــه ی ــا وظیف ام
ــوع  ــل وق ــاره عل ــی درب ــق بررس تحقی
یــک رویــداد و پوشــش خبــری اتفــاق 
ــای  ــه صورت ه ــراد ب ــا اف ــه ب - مصاحب
مختلــف ) تلفنــی، حضــوری، اینترنتی( 
-تهیــه و تنظیــم اخبــار و زمــان بنــدی 
انتشــار آنهــا - شــرکت در کنفرانس هــا، 
ــب  ــت کس ــم ها جه ــا و مراس برنامه ه
اخبــار -تنظیــم گزارش هــا، مصاحبه ها 
و پیــاده ســازی متــون گزارش هــا و 
مصاحبه هــای ضبط شــده -پیــدا کردن 
منابــع خبــری مطمئــن و انتشــار اخبار 
حقیقی -هماهنگی با دیگــر خبرنگاران 
و مســئوالن بــه منظــور انتشــار اخبــار 

تــازه و غیــر تکــراری .

از مهــم تریــن وظایــف خبرنــگاران مــی 
ــه روشــنگری و آگهــی بخــش  ــوان ب ت
خبرنــگاران در جامعــه اشــاره کــرد چــرا 
ــایعات  ــه ش ــد ب ــی توانن ــان م ــه آن ک
کــذب سیاســی اقتصــادی و فرهنگــی 
واجتماعــی کــه توســط دشــمنان هــر 
ملتــی در جامعه نشــر می شــود پاســخ 
گــو باشــند و فریبــکاری های دشــمنان 
را خنثــی کنند خبرنــگاران نقش عمده 
در جنــگ هــای روانــی و ســرد برعهــده 
ــگ  ــوع جن ــن ن ــه در ای ــرا ک ــد چ دارن
هــا اغلــب از طریــق مطبوعات و رســانه 
هــا بــه افــکار مــردم ارزش هــا و عقایــد 
آنــان حملــه مــی شــود. خبرنــگاران در 
القــاء غــم ویــا شــادی بــه مــردم نقــش 
مهمــی دارنــد آنــان بایــد ســعی کننــد 
شــادی ونشــاط را به مــردم عرضه کنند 
و تفســیر حیلــه هــای دشــمن از طریق 
رســانه را بــر مــردم آشــکار کنند. پاســخ 
ــی و...  ــی ، اجتماع ــبهات مذهب ــه ش ب
ازســایر وظایــف خطیــر یــک خبرنگاریا 
روزنامــه نگاراســت کــه امــروز درفضــای 
ــه  ــن هجم ــا ای ــا ب ــان م مجــازی جوان

شــهبه ســازی مواجــه هســتند 
ــوزش  ــگاری آم ــف خبرن ــر وظای از دیگ
ــی و  ــر نویس ــگاری و خب ــول خبرن اص
آشــنایی بــا ســبک هــای خبرنویســی 

جهــت ارائــه گــزارش مبتنــی بــر اصول 
و اســتاندارد هــای حرفــه ی خبرنــگاری 

اســت.
ــوان  ــتند بعن ــف هس ــگاران موظ خبرن
نگهبــان جامعــه بــرای عمــوم خدمــت 
ــزم  ــت و قدرتمنــدان را مل کننــد و دول
ــهروندان  ــال ش ــخگوئی در قب ــه پاس ب
بکننــد خبرنگاران باید مســتقل باشــند 
و خبرنــگاران اگــر مســتقل باشــند می 
تواننــد قــدرت را تحــت نظــارت بگیرند 
و همچنیــن آنــان بایــد اغلــب صــدای 
ــود را  ــی ش ــنیده نم ــه ش ــرادی ک اف

ــردم. ــد و صــدای م انعــکاس دهن
ــگاری  ــه خبرن ــی حرف ــول اخالق اص
مــی دارد  مقــرر   ) )روزنامه نــگاری 
ــه  ــر مرحل ــگاران در ه ــه روزنامه ن ک
و مقامــی کــه باشــند بایــد بــه خیــر 
ــل  ــان کام ــه ایم ــت جامع و مصلح
داشــته باشــند. کوشــش بــرای تأمین 
ــرای  ــش ب ــخصی و کوش ــع ش مناف
پیــش بــردن مقاصــد خصوصــی کــه 
بــا مصلحــت جامعــه ســازگار نباشــد، 
اخالقــی  آئیــن   و  اصــول  خــالف 
روزنامه نــگاری اســت. تخطئــه مــردم 
و تهمــت و افتــراء بــه اشــخاص 
حرفــه  بــزرگ  جرائــم  جملــه  از 

اســت. روزنامه نــگاری 

بازتعریف خبرنگاری

۱۳۰۰ نفر از بانوان استان کرمان وام مشاغل خانگی دریافت کردند
مدیــرکل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری کرمــان 
گفــت: هــزار و 3۰۰ نفــر از بانــوان در اســتان کرمــان 
ــهیالت  ــز تس ــر نی ــی و 1۰۰ نف ــاغل خانگ وام مش

روســتایی دریافــت کردنــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان ، نرجــس 
بحرآســمانی در نشســت خبــری بــا اصحــاب 
رســانه اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه هیئت هــای 
اندیشــه ورز بانــوان در هفــت حــوزه تشــکیل شــده 
اســت، اظهار داشــت: فرهیختــگان و نخبگان جامعه 
در ایــن هیئت هــا عضــو هســتند و از نظــرات آنهــا 

ــود. ــتفاده می ش اس
ــدار«،  ــب و کار پای ــه »کس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــواده«،  ــان خان ــم بنی ــه«، »تحکی ــت عفیفان »زیس

ــوان«، »جمعیــت«،  »حقــوق و مســئولیت های بان
»نشــاط اجتماعــی« و »الگــوی ســوم زن« هفــت 
هیئــت اندیشــه ورز هســتند، گفــت: تاکیــد دولــت 
ــردم  ــور م ــرای ام ــردم ب ــت م ــه از ظرفی اســت ک
ــتا  ــن راس ــا در ای ــن هیئت ه ــود و ای ــتفاده ش اس

تشــکیل شــده اســت.
مدیــرکل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری کرمان 
بــا بیــان اینکــه خیلــی از بانــوان شــاغل عالقمنــد 
هســتند کــه دوره هــای مهارت آمــوزی را بگذراننــد، 
ــگان در هشــت  ادامــه داد: دوره هــای آموزشــی رای
رشــته آموزشــی بــرای آنهــا گذاشــته شــده اســت.

ــته  ــال گذش ــه در دو س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــوان آســیب  ــی بان ــا مشــاغل خانگ ــل کرون به دلی

زیــادی دیــده اســت، بیان کــرد: از ابتــدای امســال در حال 
ســاماندهی جشــنواره ها و بازارچه هــا هســتیم کــه رونــق 

مشــاغل خانگــی را داشــته باشــیم.
بحرآســمانی بــا بیــان اینکــه هــزار و 3۰۰ نفــر از بانــوان 
در اســتان کرمــان وام مشــاغل خانگــی و 1۰۰ نفــر نیــز 
تســهیالت روســتایی دریافــت کردنــد، افــزود: جلســات 
رفــع موانــع تولیــد ویــژه بانــوان در اســتان تشــکیل شــده 
و مشــکالت آنهــا به صــورت انفــرادی پیگیــری می شــود.

ــا اشــاره بــه اینکــه معاونــت اقتصــادی اســتانداری  وی ب
ــا داشــته اســت، گفــت:  ــا م ــی ب همــکاری بســیار خوب
جشــن های ازدواج آســان در سراســر اســتان برگــزار و اداره 
کل امــور بانــوان از ایــن جشــن ها حمایــت خوبــی داشــته 

اســت.

مهندس هادی موسی نژاد، مدیر مجتمع کارخانه نورد “جهان فوالد سیرجان” خواستار شد:

پایان شهرهای قرمز کرونایی 
در استان کرمان

ــی در  ــدی کرونای ــت رنگ بن ــن وضعی ــالم آخری ــق اع طب
اســتان هــای کشــور از ســوی وزارت بهداشــت؛ از روز 
دوازدهم شــهریور ۱۴۰۱، تعداد شــهرهای با وضعیت قرمز 

در اســتان کرمــان بــه صفــر رســید
بــه گــزارش ایســنا ، بــر اســاس آخریــن بــه روز رســانی هــای 
ــتان های  ــت، شهرس ــی وزارت بهداش ــدی کرونای ــگ بن رن
بردســیر، راور، زرنــد، ســیرجان، کرمــان، کوهبنان و نرماشــیر 
کــه در هفتــه قبــل در لیســت شــهرهای بســیار پرخطــر 
اســتان کرمــان قرار داشــتند، خوشــبختانه از وضعیت قرمز 

کرونایــی بیــرون آمدنــد.
شهرســتان هــای بافت، منوجــان و رابر همچنــان وضعیت 
ــای  ــتان ه ــد و شهرس ــرده ان ــظ ک ــود را حف ــی خ نارنج
جیرفــت، راور، زرنــد، ســیرجان، کرمــان و کوهبنــان نیــز بــه 
آنهــا پیوســته انــد گفتنی اســت در میــان این شهرســتان ها 
فقط شهرســتان جیرفت وضعیتش نســبت بــه هفته قبل 
کــه در وضعیــت نســبتا پرخطــر کرونایی قــرار داشــت این 

هفتــه در وضعیــت پرخطــر قــرار گرفته اســت.
برپایــه ایــن گزارش، شهرســتان هــای ارزوئیــه، انار، بردســیر، 
بــم، رفســنجان، رودبار جنــوب، ریگان، شــهربابک، فاریاب، 
فهرج، قلعه گنج و کهنوج، نرماشــیر و عنربآباد در وضعیت 

زرد کرونایــی قرار گرفتــه اند.
متاســفانه اســتان کرمان هیچ ســهمی از رنگ آبی کرونایی 
نــدارد ایــن در حالــی اســت کــه طبــق رنــگ بنــدی اعالمی، 

۲۲  شهرســتان کشــور در ایــن وضعیت قــرار دارند.
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فضیلت نماز
 امام صادق )علیه السالم (فرمود : اول چیزی که 
به حساب بنده رسیدگی می شود نماز است. اگر 
قبول شود، سایر اعمال قبول می شود. و اگر رد 

شود، سایر اعمال نیز رد می شود.
در بحار از کتاب علل صدوق از امیرالمؤ منین 
)علیه السالم ( نقل کرده است که فرمود: وقتی 
که انسان در نماز باشد، جسد او و لباسهایش و هر 

چیزی که اطراف اوست تسبیح می گوید.
در وسائل از کتاب مجالس شیخ طوسی از زریق 
نقل کرده که گفت: عرض کردم خدمت امام 
صادق )علیه السالم (: کدامیک از اعمال افضل 
است بعد از معرفت؟ فرمود: چیزی نیست بعد 
از معرفت که معادل نماز باشد. و نیست بعد از 
معرفت و نماز چیزی مثل زکات. و نیست بعد 
از اینها چیزی مثل روزه. و نیست بعد از اینها 
مانند حج. و راهنمای احکام اینها معرفت ماست. 
و خاتمه آن نیز معرفت ماست. و نیست بعد اینها 
مثل احسان به برادران دینی و مواسات آنها به 

دادن درهم و دینار.
تا آنکه فرمود: ندیدم چیزی را که زودتر باعث 
غنا و ثروت شود و دفع فقر کند مثل مداومت 
حج. و نماز واجب معادل است نزد خدا با هزار 
حج و عمره خوب قبول شده. و هر آینه حج نزد 
خدا بهتر است از خانه مملو از طال - نه بلکه از 
پری دنیا طال و نقره - که انفاق کند آن را در راه 

خداوند تعالی. . .
در مستدرک ص ۲6۴ از شهید ثانی در کتاب 
اسرار الصاله از پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم 
نقل کرده است که فرمود: وقتی که بنده مشغول 
نماز شود و میل و قلب او به سوی خدا باشد، 
منصرف شود از نماز مثل روزی که از مادر متولد 

شده است.
و ایضا از پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم نقل 
کرده که فرمود: هر وقت بنده مشغول نماز شود، 
شیطان می آید نزد او می گوید: یاد کن کارهای 
دنیا را. و او را متوجه دنیا می کند تا آن که قلب او 

پراکنده شود و شک بنماید.
صدوق در کتاب خصال فرمود: در نماز بیست و 
نه خصلت است. پس به سند خود نقل کرده از 
پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم که در جواب 

سوال از نماز فرمود:
نماز از شرایع دین است. و در آن است رضایت و 
خشنودی پروردگار. و آن است طریقه انبیا. و برای 
نمازگزار است محبت مالئکه. و هدایت و ایمان. و 
نور معرفت. و برکت در روزی و راحتی بدن است. 
و باعث کراهت و دوری شیطان است. و اسلحه 

هست بر کافر.
و اجابت دعاست و باعث قبولی اعمال است. و زاد 
و توشه است برای مؤ من از منزل دنیا به سوی 
سفر آخرت. و شفیع است بین او و بین ملک 
الموت. و انس است برای او در قبر. و به منزله 
فرش است برای پهلوی او در قبر. و جواب است 

برای منکر و نکیر.
و می باشد نماز بنده در روز قیامت وقت حشر 
تاجی بر سر او، و نوری بر صورت او، و لباسی 
بر بدن او، و پرده ای بین او و بین آتش جهنم، 
و حجتی بین او و بین پروردگار، و نجاتی برای 
بدن او از آتش، و جواز عبور بر صراط که بگذرد. 
و کلید است برای رفتن به بهشت. و مهریه های 
حورالعین است. و نماز قیمت بهشت است و به 
نماز می رسد بنده به درجات عالی. برای اینکه 
نماز تسبیح است. و تهلیل و تحمید و تکبیر و 

تمجید و تقدیس حق تعالی و گفتار و دعاست.
بدان که: نماز عبادت پروردگار است و باید خالص 
برای خدا باشد و احدی را با خدا شریک نکند. و 
چون خدای تعالی می فرماید: من از همه شرکا 
غنی ترم؛ اگر با کسی در جزئی شریک شدم، 
هیچ نمی خواهم و تمام را واگذار به شریک می 
کنم. و این مفاد در روایات مستفیضه نقل شده 
است.قال تعالی: فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل 
عمال صالحا و ال یشرک بعباده ربه احدا. یعنی: 
کسی که امید لقای پروردگار را دارد، باید عمل 
صالح کند و احدی را شریک در عبادت پروردگار 
نگرداند.و در چند روایت است که امام )علیه 
السالم ( فرمود: کسی که عمل کند برای غیر 
خدا، خدا او را واگذار می کند به آن غیر در روز 

قیامت و می فرماید: اجر خود را از او بگیر.

نماز نخستين و مهمترين عبادت

اسرار نماز

تاریخچه پوشش در ایران بخش سوم
دوران کشف حجاب:

پیش از اقدام عملی گسترده جهت کشف حجاب، 
چپاولگران خارجی، بیش از دوره های سابق، در این 
خصوص سرمایه گذاری کردند. آن ها کارشناسان 
مخصوصی، جهت مطالعه اوضاع ایران و زمینه های 
حجاب گریزی، به این کشور و نیز به سایر کشورهای 

مسلمان، روانه نمودند.
»مریت هاکس« از جمله کسانی است که در سال 
1311، قبل از اقدام کشف حجاب به ایران سفر نمود 
و مطالعاتی در زمینه لباس زنان ایرانی در پایتخت و 
شهرها و روستاهای دیگر به عمل آورد و سرانجام طی 
یک اقدام کاماًل برنامه ریزی شده و گسترده پس از 
سفر رضا خان پهلوی به ترکیه، در 17 دی ماه سال 
131۴، فرمان خشونت آمیز »کشف حجاب« در 

سراسر ایران، صادر شد.
این طرح شوم که بزرگ ترین توهین به تمدن ایرانی و 
اسالمی محسوب می شد ابتدا با مقاومت زنان شجاع 
و غیور ایرانی مواجه شد، ولی رضاخان با زور سرنیزه 
و اهرم نظامی چادر و حجاب را از سر بانوان مسلمان 
برداشت. استقبال طبقات مرفه جامعه از کشف حجاب، 
تشکیل جلسات و محافل با حضور زنان بی حجاب، 
پذیرش و امتیازدهی به آموزگاران بی حجاب، انتشار 
روزنامه و مجله با محتوای ضددینی و ترویج بی حجابی 
و بی بندو باری، الزام کارمندان به بی حجابی، باعث شد 
این توطئه شوم و خطرناک به مرور در جای جای ایران 

ریشه بدواند.
حجاب در ایران، پس از انقالب اسالمی

پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران، روح تازه ای 
در کالبد ایران اسالمی دمیده شد و در اوج انقالب 
در سال 13۵6 13۵7 جاذبه خاص انقالب، شمار 
اسالمی  پوشش  رعایت  به  را  بانوان  از  بیشتری 
با ورود  با تهاجم فرهنگی و  البته  متمایل کرد. 
تفکرات  برخی  گسترش  و  ماهواره  و  اینترنت 
تساهل گرایانه برخی بانوان ایرانی، در پوشاندن 
کامل موهای خود، تسامح نمودند و با پوشیدن 
لباس های رنگارنگ و مهیج یا آرایش های تند، 

روی آورند.
به گونه ای که حتی در شهرستان های کوچک 
یا روستاها نیز تأثیرپذیری قابل توجهی مشاهده 

می شود.
به  نگاهی  و  پوشش  تاریخی  سیر  به  توجه  با 
تاریخچه حجاب در ایران میتوان فهمید که زنان 
خود  برای  را  مناسب  پوشش  باستان  از  ایرانی 
ارزش و درج یک مقام میدانسته اند. و آن چیز 
که مشخص بود بر طبق سیر تاریخی میل فطری 
زنان به پوشش الخصوص چادر حتی قبل از ظهور 
اسالم دیده میشده است. و میتوانیم این ادعا را 
بکنیم که چادر یک پوشش ملی ایرانی بوده و ما 
ان را به عنوان سوغاتی فرهنگی به دیگر کشورها 

ارائه داده ایم.
وادیان  ها  تمدن  در  تاریخی،  متون  پایه  بر 
مختلف  های  درسلسله  ویژه  به  جهان،  پیشین 
ایران باستان، در دوره ماد، هخامنشی، اشکانی و 
ساسانی، حجاب در میان زنان معمول بوده است؛ 
و این حقیقت روشن می شود که با ورود اسالم 
به ایران حجاب وارد ایران نشده است؛ بلکه بانوان 
ایرانی ازدوران باستان حجاب داشته اند و حجاب 
آنان با توجه به شرایط اقلیمی، اجتماعی، کار و 
بر  آنچه  داشت؛  خاصی  اسلوب  و  سبک  پیشه، 
صحت این ادعا گواهی دارد، نوع پوشش آنها است 
که می توان آن را در دوران باستان از روی کتیبه 
های به جا مانده در مکان های باستانی )نقش 
رستم، تخت جمشید، نقش رجب و ...(، ظروف، 
تندیس ها و مجسمه های محافظت شده در موزه 
ها، و در دوران بعد از اسالم از طریق منابع وکتب 
معتبر مانند شاهنامه فردوسی ـ که آیینه تمام 

نمای فرهنگ ایران زمین استـ  مشاهده کرد.
پوشش چادر به عنوان یک شنل بزرگ در پشت 
از آن  کاله ها و تاج های زنان مقام باال حاکی 
است که چادر یک عنصر مربوط به طبقه ممتاز 
در بین زنان متشخص بوده است. عقبه تاریخی 
که ما داریم ما را مجاب به آن میکند که در حفظ 
مناسب  پوشش  در  خود  تاریخی  فرهنگ  این 
کوشا باشیم، و به استفاده کردن از چادر به عنوان 

پوشش برتر به خود افتخار کنیم.

  

آیا در ایران حجاب اجباری 
است؟

حجاب اجباری

بخش   شانزدهم

حجــت االســالم حمیــدی گفــت: 
دســتگاه قضایــی حمایــت از آمــران بــه 
معــروف و ناهیان از منکــر و مطالبه گران 
واقعــی را وظیفــه خــود می دانــد امــا بــا 
هــر گونــه ســوء اســتفاده از ایــن فضــا و 
ــد  ــت برخــورد خواه ــا جدی ــت ب ظرفی

کــرد.
بــه گــزارش راه آرمــان حجــت االســالم 
والمســلمین ابراهیــم حمیــدی در دیدار 
ــا مجمــع رهــروان امــر بــه معــروف و  ب
ــزود:  ــان اف ــتان کرم ــر اس ــی از منک نه
افــراد حاضــر در تشــکل ها مطالبه گــری 
و امــر بــه معــروف بایــد با انگیــزه خدایی 
ــی  ــرا در برخ ــد زی ــی ورود نماین و اله
مــوارد مشــاهده شــده کــه افــراد تحــت 
ــع  ــلیقه و نف ــری، س ــن مطالبه گ عناوی
ــه  ــوان مطالب ــه عن شــخصی خــود را ب

عمومــی مطــرح مــی کننــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از وظایف 
حاکمیــت دینــی در جامعــه، نشــر امــر 

ــت،  ــر اس ــی از منک ــروف و نه ــه مع ب
خاطرنشــان کــرد: اجــرای این فریضتین 
نیــاز بــه تشــکیالت، ســازماندهی و 
آمــوزش آمــران بــه معــروف و ناهیــان از 

ــر دارد. منک
نماینــده عالــی قــوه قضاییــه در اســتان 
کرمــان بــا اشــاره بــه اینکه رهبــر معظم 
ــه  ــرای فریض ــر اج ــالمی ب ــالب اس انق
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر تاکیــد 
ویــژه ای دارنــد، عنــوان کــرد: بــه منظور 
ــر  ــد تذک ــن بای ــن فریضتی ــرای ای اج
لســانی در جامعــه ترویــج و نهادینــه شــود

حمیــدی با اشــاره بــه اینکه برخــی افراد 
بــا سوءاســتفاده از عناویــن مطالبه گــری 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکر بــه اصل 
ــه  ــروف ضرب ــری و مع ــای مطالبه گ بن
ــری  ــرد: مطالبه گ ــح ک ــد، تصری می زنن
موضــوع جدیــد مطــرح شــده در کشــور 
اســت و بایــد ابعــاد آن شناســایی و بــر 
ــا افــراد  ایــن مبنــا قانونگــذاری شــود ت
بتواننــد در یــک چارچــوب مشــخص و 
منطبــق بــا قانون و مقــررات بــه فعالیت 

در ایــن حــوزه بپردازنــد.
ــای  ــه تفاوت ه ــد ب ــادآور شــد: بای وی ی
بیــن مطالبه گــری بــا شــایعه پراکنــی، 
ــان  ــویش اذه ــراد و تش ــه اف ــن ب توهی
ــن  ــت و همچنی ــه داش ــی توج عموم
فضــای مجــازی نیــز باید مدیریت شــود 
تــا افــرادی بــه بهانــه مطالبه گــری و امر 
بــه معــروف از ایــن فضــا بــرای رســیدن 
بــه اهــداف خــود سوءاســتفاده نکننــد.
رییــس کل دادگســتری اســتان کرمــان

گفــت: همــواره تاکیــد داریــم کــه 
راهکارهــای قضایــی و برخــوردی اولیــن 
اقدام نیســت و افــراد در مرحلــه اول باید 
آمــوزش دیــده و راهنمایــی شــوند و در 
صــورت تکــرار اقدامات غیرقانونــی خود، 

مــورد برخــورد قانونــی قــرار گیرنــد.
وی افــزود: دســتگاه قضایــی بــه دنبــال 
تضعیــف  و  جناحــی  سیاســی،  کار 
مطالبه گــری نیســت و تــالش می کنــد 
بــا اجــرای قوانیــن و مقــررات و تحقــق 
عدالــت؛ جامعــه ای مطلــوب را محقــق 

ــازد. س
ــه مشــترک  ــم نام ــاد تفاه ــر انعق وی ب
بیــن دادگســتری و مجمــع رهــروان امر 
بــه معــروف و نهــی از منکــر بــه منظــور 
اســتفاده از ظرفیت هــای ایــن بخش هــا 
در توســعه صلــح و ســازش و رفــع 
ــوع  ــگیری از وق ــز پیش ــات و نی اختالف
در  اجتماعــی  آســیب های  و  جــرم 

ــرد.  ــد ک ــه تاکی جامع

تحت عنوان مطالبه گری، سلیقه و منافع شخصی مطرح نشود/ 
به تفاوت بین مطالبه گری و توهین به افراد توجه شود
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ضرورت جمع آوری 
سگ های ولگرد جهت حفظ 

سالمت و آسایش مردم!
ــه  ــود ک ــی ش ــه م ــه ســگ هایی گفت ــرد ب اصــوالً ســگ های ولگ
تحــت مراقبــت شــخص مشــخصی نباشــند و آزادانــه در خیابان هــا 

ــه بزنند. پرس
یکــی از معضــالت و مشــکالت افزایــش ســگ هــای ولگــرد شــیوع 
بیمــاری هــای مشــترک بیــن انســان و حیــوان و خطر حملــه و گاز 
گرفتــن، ایجــاد رعــب و وحشــت در بیــن شــهروندان و همچنیــن 
آلــوده کــردن محیــط اســت کــه تمــام مــوارد فــوق ضــرورت جمــع 

آوری و کنتــرل اصولــی ایــن حیوانــات را نشــان مــی دهــد.
هم اکنــون افزایــش ســگ های ولگــرد در ســطح شهرســتان  
به ویــژه ســطح شــهر و روســتاهای مخــل امنیــت و آســایش مــردم 
و شــهروندان شــده و ایــن یــک واقعیــت غیــر قابــل  انــکار اســت. که 
در ایــن راســتا بایــد بــا شــیوه های مصــوب و تأییــد شــده ای کــه در 

کشــور وجــود دارد  جمعیــت ســگ ها را کنتــرل کــرد.
بطــور کلــی حضــور ســگ ها در شــهر آســایش مــردم را بــه خطــر 
انداختــه و حتــی در ســطح جاده هــا حضــور ایــن حیوانــات باعــث 
ــن  ــن بی ــی می شــود. ســگهای ولگرداطــراف  پمــپ بنزی تصادفات
جــاده ای بردســیربه کرمــان باعــث چندیــن فقــره تصــادف شــدند 
کــه بــه ماشــینهای عبــوری صدمــه وخســارت وارد شــده اســت 

گذشــته از ســلب آســایش ،حــدود ۵۰ نــوع بیمــاری مشــترک بین 
انســان و ســگ شناســایی شــده کــه خطرنــاک تریــن آن بیمــاری 
)هــاری( و دیگــر بیماری های احشــایی مانند ســالک، گال، کیســت 
و انــواع قــارچ هــا و بیمــاری هــای انگلــی نیــز در زمــره ایــن بیماری 

ها هســتند. 
وبرخــی از ایــن ســگ هــای بیمــار محیــط زیســت را هم آلــوده می 
کننــد. وحشــراتی کــه بــر روی ســگ هامــی نشــینند بــر روی دام 
هــا و کســانی کــه در ایــن محــل تــردد دارنــد نیز مــی نشــینند و از 

طریــق نیــش زدن بیمــاری را انتقــال مــی دهنــد .
مســئولین مربوطه هیــچ اقدامــی  برای جمــع آوری ســگ ها نکردند 
و  بایــد بــرای ایــن مشــکل فکــری اساســی  کــرد چــون زاد و ولــد 
ایــن حیوانــات بســیار زیــاد اســت و هــر ســگ مــاده دوبــار در طــول 
ــه ایــن موضــوع  یکســال تولیــد مثــل مــی کنــد بنابرایــن اگــر ب
رســیدگی نشــود در آینــده ای نزدیــک بــا مشــکل جدی تــری روبرو 

مــی شــویم.
پیشــنهاد میشــود در کمیسیون ســالمت، محیط زیســت و خدمات 
شــهری شــورای شــهر موضــوع مطــرح گــردد و جمــع آوری ســگ 
هــا بــا رعایــت حفــظ حقــوق حیوانــات بــه صــورت متمرکــز انجــام 
ــا  ــداری انه ــردن ونگه ــم ک ــرای عقی ــری ب ــده گی شــود.پس از  زن

درمکانــی مناســب برنامــه ریــزی کنند

 

دستگیری سارقان سیم و کابل برق بانک کشاورزی نگار 
در عملیات پلیس بردسیر

فرمانــده انتظامــی بردســیر از دســتگیری ۲ ســارق و کشــف ســرقت  ســیم کابــل هــای بــرق بانــک 
کشــاورزی بخــش نــگار خبــر داد

ســرهنگ منصــور رمضــان نــژاد در گفت وگــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبری پلیــس اظهــار داشــت در پی 
وقــوع یــک فقــره ســرقت ســیم بــرق از بانک کشــاورزی شــهرنگار بررســی موضوع به صــورت ویــژه در 

دســتور کار پلیــس قــرار گرفت
 فرمانــده انتظامــی شهرســتان بردســیر بــا اشــاره به اینکــه مامــوران کالنتری 11 شــهرنگار بــا اقدامات 
پلیســی دو متهــم را شناســایی و در یــک عملیــات ضربتی دســتگیر کردند افزود: ســارقان کــه یک زن 
و مــرد بــودن بــه ســرقت ســیم های بــرق ایــن بانــک بــه ارزش حــدود یــک میلیــارد ریــال اعتــراف و با 

تشــکیل پرونــده بــه مرجــع قضایی معرفی شــدند 
ســرهنگ رمضــان نــژاد بــا تاکیــد بــر توجــه بــه نــکات ایمنی بــرای جلوگیــری از ســرقت خاطرنشــان 
کــرد مرکــز فوریتهای پلیســی  11۰ آمــاده دریافت اخبار و اطالعات شــهروندان در خصوص شناســایی 

و برخــورد بــا مجرمان اســت 

رئیس کل دادگسرتی استان کرمان:

 پرداخت ۴۴۸ میلیارد تومان وام قرض الحسنه به نیازمندان استان کرمان
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمان گفــت: از زمان تأســیس صندوق قرض الحســنه امــداد والیت در اســتان تاکنون 

بیش از ۴۴۸ میلیارد و ۹۱۴ میلیون تومان تســهیالت قرض الحســنه نیازمندان پرداخت شــده اســت.
بــه گــزارش خربگــزاری تســنیم از کرمان، نارص عســکری نژاد در جمع خربنگاران با اشــاره به مناســبت هفته بانکداری 
اســالمی، اظهــار داشــت: از زمــان تأســیس صندوق قرض الحســنه امــداد والیت در اســتان کرمان تاکنون بیــش از 448 

میلیارد و 914 میلیون تومان تســهیالت قرض الحســنه به بیش از 63 هزار نفر از نیازمندان پرداخت شــده اســت.
وی بــا تأکیــد بــر اهمیــت و جایــگاه قرض الحســنه در جامعــه افــزود: صنــدوق قرض الحســنه امــداد والیــت ســال 
1395 باهــدف جــذب منابــع مردمــی در جهت ترویج فرهنگ قرض الحســنه، افتتاح حســاب و پرداخت تســهیالت 

قرض الحســنه بــه نیازمنــدان در اســتان کرمــان افتتــاح و راه اندازی شــد.
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان، ادامــه داد: در ایــن مــدت تــالش کردیــم تســهیالت ایــن صنــدوق را بــا حداقل 
فرآیندهــای اداری بــرای کســانی کــه نیازمنــد هســتند ارائه کنیم تــا بتوانند به راحتــی از آن اســتفاده کننــد؛ به عنوان 
منونــه خدمــات ایــن صنــدوق فاقــد هــر گونه جریمه تأخیــر و کارمزد اســت و تــالش کردیــم قرض الحســنه را در این 

سیستم عملیاتی کنیم.
وی در ارتبــاط بــا آخریــن آمار مشــرتیان صندوق قرض الحســنه امداد والیت گفــت: در حال حــارض 302 هــزار و 991 
مشــرتی در صنــدوق امــداد والیــت کرمــان وجــود دارد و از خدمــات ایــن صنــدوق اســتفاده می کننــد، صنــدوق بــه 

شــبکه شــتاب کشــوری متصــل اســت و خدمــات بانکــی را به صورت 24 ســاعته به مشــرتیان خــود ارائــه می دهد.



سال چهاردهم - شماره ی 540 5دوشنبه14شهریور ماه 1401

از وظایف اصلی زن مسلمان توجه نمودن به 
سالمت جسم و روان کودک و تربیت و پرورش 
نهفته اوست و این مهم صورت نمی گیرد مگر با 
رعایت آداب شرعی زناشوئی ، و رعایت مسائل 
بهداشتی وجهات شرعی آن ، تغذیه صحیح و 
رعایت آداب شیر دادن ، عالقه و الفت و عطوفت 
به فرزند و برخورداری از روح و روانی ساده و بی 
آالیش و به دور از هرگونه سیئات اخالقی و افکار 
و عقاید خرافه و باطله که آنها در تربیت و پرورش 

فرزندی صالح و نیکو موثر می باشند . 
البته بسیاری از امور تربیتی هم به عهده پدر 
نهاده شده است ولی تاثیر مادر بر سازندگی و 
شخصیت او بیشتر است زیرا که مدت سی ماه ) 
۹ ماه بارداری و ۲1 ماه شیردادن ( کودک ارتباط 
مستقیم با تغذیه از نظر مادی و با روح و روان و 
افکار او از نظر معنوی دارد مثالً اگر غذایی که مادر 
می خورد از حرام باشد تاثیر مستقیم و بسزایی 
در نتیجه کار پرورشی مادر دارد و همان غذا را 
اگر پدر بخورد هضم شده و به انرژی تبدیل می 
گردد وآن تاثیر و ارتباطی که تغذیه مادر با فرزند 
دارد پدر ندارد ، ) البته بعد از انعقاد نطفه ( ولی 
اگر غذای پدر قبل از انعقاد نطفه حرام باشد آن 

هم تاثیر دارد .
و بُعد روحانی مادر و افکار و اندیشه های او هم 
به کودک منتقل می گردد و دخالت مستقیم 
دارد ونقش مادر در تربیت فرزند بیشتر از پدر 
است پس باید مادر به وظیفه فطری و انسانی 
خود عمل کند در صورت آگاهی و عمل به آن 
وظیفه خطیر توجهش به خدا بیشتر می شود و 
هرکس توجهش به خدا بیشتر شد موفق تر و 

سعادتمند می شود . 
پس در همه حال مادران باید مراقب فکر و اندیشه 
و بینش های خود باشند چون که خداوند زن را 
مربی و حافظ و امین فرزند قرار داده است . و این 
امانتداری یکی دیگر از موهبات الهی به زنان است 
که باید در این وظیفه خطیر امانتدار خوبی باشند 

و جهت رضا و خشنودی خدا تربیت کنند . 

شکیبایی و صبر در مصائب و سختیها 
و  مشکالت  برابر  در  بردباری  و  حلم  داشتن 
مصائب و گرفتاریها دوران زندگی دیگر ویژگی 
زنان است و این شکیبایی شامل هر دو بعد 
انسانی ) مادی و روحی ( وی می گردد  با توجه 
به مشکالت جسمانی دوران بارداری و شیردادن 
و تحمل شوهر و فرزندان این موهبت الهی است 
که زنان ، مقاوم و استوار و پایدار درمشکالت و 
سختی ها هستند و طبیعتاً صبر و حوصله آنها از 
مردان بیشتر است در تاریخ زنان بسیاری هستند 
که آنها در برابر بالها و مشکالت بسیار صبور و 
شکیبا بوده اند و نام آنها در تاریخ ثبت و ضبط 

شده است . 
حضرت زینب ) س( با تحمل از دست دادن 
بهترین عزیزانش در روز عاشورا و اسارت بردن 
آنها به کوفه و شام نمونه بارز و برجسته و اسوه و 

الگو در این مورد است . 
وقتی که یزید بن معاویه لعن اهلل علیه به دختر 
گرامی علی بن ابی طالب ) ع ( گفت : واقعه روز 
عاشورا را چگونه دیدی ؟ آن بزرگوار فرمود : ما 

رَایَت ااِّل َجمیالً ) جز زیبایی چیزی ندیدم ( . 
پدر بزرگوارش حضرت علی ) ع ( ناطق قرآن 
است ودخترش هم در برابر مشکالت از قرآن می 
گوید : َفاصِبر َصبراً َجمیالً )) ای رسول ما بر آزار 

کافران نیکو و شکیبا باش . (( 
در دوران دفاع مقدس زنان بزرگوار این مملکت 
اسالمی در برابر اهداء خون فرزندانشان به اسالم 
و انقالب به حضرت زینب ) س ( تاسی می 
جستند و مادر شهید و داغدیده می فرمود : 
اگر فرزندان دیگری هم داشتم تقدیم اسالم می 
کردم . دیگری می فرمود : فرزندان دیگرم را هم 

حاضرم فدای اسالم بنمایم . 
پس این همه صبر و تحمل و شکیبایی در برابر 
نامالیمات و مشکالت موهبتی است الهی که 
خداوند عظیم الشان در فطرت آدمی به ودیعت 
گذاشته است و همه آنها مورد آزمایش و امتحان 
خداوند قرار می گیرند تا چه کسی بهتر بتواند در 
این آزمایش الهی سرافراز و پیروز و موفق گردد . 

نقش موثر  زن در پرورش 
روح و جسم  

جایگاه زن دراسالم

وقتی کودک شما دروغ می گوید، طبیعی است که 
احساس خیانت، آسیب، عصبانیت و ناامیدی کنید. 
اما واقعیت این است: دروغ گفتن یک مشکل عادی 
در رفتار کودک است. باید رسیدگی شود، اما برای 
اکثر بچه ها این یک نقص شخصیتی و یک مسئله 
اخالقی نیست. در واقع، دروغ گفتن راهی ناپخته و 
بی اثر است که آن ها برای حل مسائل خود انتخاب 
می کنند. کودک شما به جای رفع یک مشکل 

اساسی، در مورد آن دروغ می گوید.
دروغ در کودکان به عنوان یک مهارت نادرست در 
حل مسئله استفاده می شود. و این وظیفه ما به 
عنوان والدین است که به فرزندان خود بیاموزیم 
چگونه این مشکالت را با روش های سازنده تری 
حل کنند. گاهی اوقات این امر به معنای پرداختن 
مستقیم به دروغ است، اما گاهی اوقات نیز به 
معنای پرداختن به رفتار اساسی است که دروغ 
را ضروری به نظر می رساند. در این مقاله دالیل 
مختلف دروغگویی کودکان و چگونگی مدیریت 
موقعیت های خاص دروغ توضیح داده خواهد شد.

علت دروغگویی کودکان:
کودکان برای جلوگیری از مشکل دروغ می گویند 

بیشتر اوقات کودکان برای جلوگیری از دردسر 
دروغ می گویند. بگذارید بگوییم آن ها خودشان را 
پشت دروغ خود پنهان کرده اند زیرا کاری کردند 
که نباید انجام می دادند. شاید آن ها قانونی را زیر 
پا گذاشتند، یا کاری را که قرار بود انجام دهند، 
انجام نداده اند. اگر به جای تحمل عواقب کار خود 
راه دیگری ندارند، برای جلوگیری از گرفتاری دروغ 
می گویند. دلیل اصلی دروغ گفتن بچه ها این است 
که آن ها راهی دیگر برای مقابله با یک مشکل یا 
درگیری را ندارند. گاهی اوقات این تنها راهی است 
که آن ها برای حل مشکل خود می دانند. این یک 

مهارت بقا است، البته یک مهارت معیوب.
کودکان برای جدا کردن شخصیت خود از 

والدینشان دروغ می گویند 
بعضی اوقات بچه ها از دروغ به عنوان راهی برای 
جدا نگه داشتن بخشی از زندگی خود از والدین 
استفاده می کنند. در روانشناسی ما به این تمایز 

شخصیتی می گوییم که کامال طبیعی است.
در بعضی مواقع حتی ممکن است اینگونه به نظر 
برسد که آن ها دروغ های بی موردی درباره چیزهای 
پیش پا افتاده می گویند. این کار می تواند برای 
والدین گیج کننده باشد. و البته، وقتی کودکان فکر 
می کنند که قوانین خانه بسیار سختگیرانه است و 
تصمیم می گیرند که از آن ها سرپیچی کنند، دروغ 

می گویند.
برای مثال در نظر بگیرید شما یک جوان 16 ساله 
دارید که اجازه استفاده از لوازم آرایش را ندارد، اما 
همه دوستانش از آن استفاده می کنند. بنابراین 
بیرون از خانه آرایش می کند و در مورد آن به شما 
دروغ می گوید. دروغ گفتن ممکن است به راهی 
تبدیل شود که شما باور کنید او از قوانین شما 
پیروی می کند و هنوز هم کارهای معمول نوجوانان 

را انجام می دهد.
بچه ها برای ایجاد هویت دروغ می گویند 

بچه ها از دروغ برای ایجاد هویت استفاده می کنند، 
حتی اگر این هویت نادرست باشد. این کار را 
ممکن است برای تحت تأثیر قرار دادن همساالن 
خود یا شاید در پاسخ به فشار همساالن خود 
انجام دهند. ممکن است کودک شما در مورد 
کارهایی که می گوید انجام داده است )که نداده 
است( به همسن و سال های خود دروغ بگوید تا 
بیشتر به چشم بیاید. این امر غیرعادی نیست و 
همه ما بزرگساالنی را می شناسیم که هنوز هم این 
روش یا روش های دیگری را برای این منظور انجام 

می دهند.
بچه ها برای جلب توجه دروغ می گویند 

هنگامی که کودک شما کوچک است و دروغ ها 
نتیجه ای ندارند، این رفتار فقط می تواند راهی برای 

جلب توجه باشد. این طبیعی است.
کودکان کوچکتر نیز در طول بازی تخیلی داستان 
می سازند. بدانید که این دروغ نیست، بلکه روشی 
است که آن ها می توانند تخیالت خود را درگیر 

کنند و شروع به درک دنیای اطراف خود کنند.
می گوید:  کوچک  کودک  یک  وقتی  بنابراین، 
“مامان، من دیدم سانتا کنار پنجره پرواز می کند”، 
بسیار متفاوت از یک کودک بزرگتر است که 
می گوید، “من تکالیفم را تمام کردم”، در حالی که 

او این کار را نکرده است.

فرهنگی و تربیتی
زیباترا ز حورالعین - قسمت  23 طرح آبرسانی غدیر مایه افتخار است/

متخصصان ایرانی، طرح ۳ تا ۴ساله را ۱۰ ماهه انجام دادند

راه های رفتار با کودک 
دروغگو چیست؟؟

رئیــس جمهــور در پنجمیــن ســفر خــود بــه 
ــاح  ــور افتت ــه منظ ــه ب ــتان ک ــتان خوزس اس
رســمی طــرح عظیــم آبرســانی غدیــر انجــام 
ــاه  ــن طــرح در 1۰ م ــرای ای ــت: اج شــد، گف
ــه جــای حداقــل 3 ســال پیش بینــی، ایــن  ب
امیــداواری را ایجــاد کــرد کــه می تــوان اجــرای 
ــی  ــع تنش هــای آب ــا رف طرح هــای مرتبــط ب

کشــور را بــا ســرعت بیشــتر انجــام داد.
به گزارش ایســنا، آیت اهلل ســیدابراهیم رئیســی 
روز جمعــه در مراســم بهره بــرداری رســمی از 
ایــن طرح، گفــت: خرســندم که امــروز طرحی 
را افتتــاح می کنیــم کــه پیش بینــی می شــد 
حداقــل 3 الــی ۴ ســال طــول بکشــد امــا بــه 
دســت توانــای مهندســان و کارگــران و مدیران 
جهــادی در مــدت 1۰ مــاه به نتیجه رســیده و 
مــردم عزیــز مــا در این اســتان، ۲6 شهرســتان 
و 16۰۰ روســتا می تواننــد از ایــن آب بهره منــد 

شوند.
رئیــس جمهــور بــا قدردانــی از همــه کســانی 
ــروژه  ــن پ ــرای ای ــی و اج ــرای طراح ــه ب ک
عمرانــی ارزشــمند زحمــت کشــیدند، افــزود: 
ــا  ــن طــرح از طراحــی ت همــه بخش هــای ای
اجــرا و تجهیــزات بــکار رفتــه کامــال ایرانــی و 

ایــن حقیقتــاً مایــه افتخــار اســت.
رئیســی بــا بیــان اینکــه همــه ایــران مدیــون 
خوزســتان اســت، اظهــار داشــت:  ایــن اســتان 
در روزهــای ســخت جنگ تحمیلــی در مقابل 
ســتمگران و صدامیــان مردانه ایســتادگی کرد 
و فرزندانــش را تقدیم انقالب کــرد. در روزهایی 
کــه خانــه و کاشــانه اهالــی جــای جــای ایــن 
اســتان بــه مخاطــره افتــاده بــود، آنها بــا وجود 
همــه تهدیــدات ماندنــد و مجاهدانه از کشــور، 

وطــن و ارزش هــا دفــاع کردنــد.
رئیــس جمهــور خوزســتان را ســرزمین 
ــف و  ــران توصی ــدان، شــهیدان و ایثارگ مجاه
ــی  ــرزمین مجاهدان ــا س ــرد: اینج ــح ک تصری
اســت کــه دیــروز بــا ســالح در مقابــل دشــمن 
ایســتادگی می کردنــد و امــروز هــم بــا شــعار 
»مــا می توانیــم« بــه مــردم عزیــز امیــد 
می دهنــد و دشــمنان را ناامیــد می کننــد.

رئیســی با بیــان اینکه خوزســتان ظرفیت های 
زیــادی دارد کــه بهره بــرداری از آنهــا نیــاز بــه 
کار و تــالش دارد، خاطرنشــان کــرد: جــا دارد از 
وزیــر و مدیــران وزارت نیــرو قدردانــی کنیم که 
بــا روحیــه جهــادی بــه دنبــال حل مشــکالت 

مــردم هســتند و امــروز چــه افتخــاری از ایــن باالتــر 
کــه بــا اجــرای ایــن طــرح بــه زوار امــام حســین)ع( 
ــزان  ــد از عزی ــن بای ــود. همچنی ــانی می ش آب رس
بســیج، ســپاه و ارتــش کــه دیــروز در ســنگر دفــاع 
ــروز  ــد و ام از خوزســتان از خودگذشــتگی می کردن
بــرای حــل مشــکالت مــردم تــالش می کننــد نیــز 

ــی کنم. قدردان
رئیــس جمهــور همچنیــن بــا قدردانــی از اســتاندار 
و مدیــران اســتانی بــرای پیگیــری مجاهدانــه 
ــن  ــرای ای ــه اج ــتان ک ــی خوزس ــای عمران طرح ه
ــه  ــاه ب ــی ۴ ســال در 1۰ م ــه جــای 3 ال طــرح را ب
ســرانجام رســاندند، گفــت: اجــرای جهادی و ســریع 
طــرح آبرســانی غدیــر بــرای بنــده و مردم ایــن توقع 
ــران در سراســر کشــور  را ایجــاد می کنــد کــه مدی
بــرای رفــع تنش هــای آبــی مجاهدانــه و بــا ســرعت 

تــالش کننــد.
ــن و  ــق تامی ــت موف ــه مدیری ــاره ب ــا اش رئیســی ب
ــرق در تابســتان امســال از ســوی وزارت  مصــرف ب
نیــرو افــزود: کمتــر کســی فکــر می کــرد بــا 
ــش  ــرق در بخ ــی ب ــود خاموش ــای موج کمبوده
خانگــی نداشــته باشــیم، امــا مدیریــت و همراهی و 
همــکاری مــردم و اصنــاف اثبــات کــرد می شــود بــا 
کمبودهــا و درســت اســتفاده کــردن از آب و بــرق و 
ــا  ــه در خانه ه ــرد ک ــت ک ــه نحــوی حرک ــع ب مناب

خاموشــی نداشــته باشــیم.
ــای  ــه پیش بینی ه ــاره ب ــا اش ــور ب ــس جمه رئی
انجــام شــده بــرای تامیــن منابــع آب طرح آبرســانی 
ــردم در  ــدی م ــندی از بهره من ــراز خرس ــر و اب غدی
روســتاهای تحــت پوشــش اظهــار داشــت: مــردم 
اســتان و بخصــوص روســتاهای خوزســتان بســیار 
مناعــت  طبــع دارنــد بــه شــکلی کــه وقتــی خدمت 
آنهــا می رســیم، می بینیــم زندگی شــان بــا ســختی 
ــر و  ــیار باالت ــأله بس ــک مس ــا ی ــت، ام ــه اس مواج
برتــر را می بیننــد و بــرای نظــام، ســالمتی رهبــری 
ــه  ــن ب ــه م ــد. ب ــا می کنن ــور دع ــرفت کش و پیش
مدیــران کشــور تاکیــد می کنــم کــه بــه ایــن مــردم 
بزرگــوار، هــر چقــدر خدمــت کــرده باشــیم، بــاز هم 

کــم اســت.
ــن  ــادی چنی ــرای جه ــرد: اج ــه ک ــی اضاف رئیس
طرح هایــی باعــث امیــدوار کــردن مــردم می شــود 
و ایــن امیدواری موجب مشــارکت بیشــتر مــردم در 
عرصه هــای اجتماعــی، افزایــش ســرمایه اجتماعی، 
ــز  ــان عزی ــی جوان ــی و نقش آفرین ــاط اجتماع نش
خواهــد شــد. عمیقــاً معتقدیــم کــه در ایــن کشــور 
ــدوارم  ــام داد و امی ــی انج ــای بزرگ ــود کاره می ش

اجــرای طــرح فاضــالب اهــواز و دیگــر شــهرهای اســتان نیز هر 
چــه ســریع تر بــه نتیجــه برســد.

ــزارش  ــه گ ــاره ب ــا اش ــخنانش ب ــه س ــور در ادام ــس جمه رئی
ارائــه شــده از ســوی اســتاندار دربــاره ایجــاد اشــتغال در اســتان 
اظهــار داشــت: ایــن گــزارش نشــان داد کــه اعتباراتــی کــه برای 
اشــتغال اســتان در نظــر گرفتــه شــده، جــذب و باعــث شــده 
رشــد اقتصــادی اســتان از ۲ درصــد بــه ۵ درصــد افزایــش پیــدا 

. کند
رئیســی بــا تاکیــد بــر ضــرورت ایفــای مســئولیت اجتماعــی 
شــرکت های بــزرگ در خوزســتان، تصریــح کــرد: اجرایی شــدن 
ایــن مهــم می توانــد در جهــت بــاز شــدن گره هــای این اســتان 

بســیار نقش آفریــن باشــد.
رئیســی بــا اشــاره بــه ســخنان امــام جمعــه اهــواز مبنــی بــر 
اینکــه ایــن پنجمیــن ســفر رئیــس جمهــور بــه خوزســتان در 
یکســال گذشــته اســت، گفــت: قبال هــم گفتــم، اگر الزم باشــد 
هــر مــاه بــه خوزســتان ســفر می کنــم تا مشــکالت مــردم حل 
ــزرگ اهــواز و در  ــا تحقــق آنچــه کــه در وزرشــگاه ب شــود و ت
جمــع جوانــان خوزســتان وعــده دادیــم، از پا نخواهیم نشســت.

رئیــس جمهــور افــزود: یقیــن می دانــم اگــر مــا اخالص داشــته 
باشــیم، بــرکات الهــی همــراه خواهد بــود و مســایلی که ممکن 
اســت امــروز بــه صــورت یــک آرزو درآمــده باشــده، بــه دســت 
توانــای شــما محقــق خواهــد شــد و مــا هــم خدمتگــزار مــردم 
خواهیــم بــود و ایــن مســایل بــه لطــف خداونــد متعــال حــل 

خواهــد شــد.
رئیســی بــا اشــاره بــه حضــور خــود در بخــش شــیهون دزفــول 
بــه عنــوان یکــی از دوردســت ترین مناطــق اســتان خوزســتان 
اظهــار داشــت: مــردم این منطقه مشــکالتی داشــتند، اما بســیار 
بــا روحیــه، باصفــا، مخلــص و والیتمــدار بودنــد. این مردم شــهید 
داده بودنــد امــا همچنان مشــکالت زیادی داشــتند و کســانی که 
دیــروز از ایــن خــاک در برابر دشــمن دفــاع کردنــد، امــروز باید در 
عرصــه تولیــد، ســاخت جــاده، فعــال کــردن کارخانه هــا، بــه راه 
انداختــن کارخانه هــای تعطیــل و نیمــه تعطیــل، ایجاد اشــتغال، 
رفع بیکاری و ســاخت مســکن بــرای مــردم فعال باشــند و دولت 

را در رفــع مشــکالت و آبادانــی کشــور یــاری کننــد.

رئیس جمهور در پنجمین سفر خود به استان خوزستان :

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان:

سواد رسانه نیاز امروز مردم و مسئوالن است/ فعاالن مجازی درست، هوشیار و به موقع عمل کنند
ســردار محمدعلــی نظــری گفــت: اگــر در فضــای 
مجــازی درســت و هوشــیار و بــه موقع عمل شــود، 

پشــتوانه نظام اســت.
بــه گــزارش راه آرمــان، ســردار محمدعلــی نظــری 
ــاالن  ــان در جمــع فع ــاراهلل کرم ــده ســپاه ث فرمان
ــاالن  ــما فع ــت: ش ــازی گف ــای مج ــی فض انقالب
فضــای مجــازی مجاهــدان امــروز عرصــه جنــگ 
ــه از نظــام و انقــالب هســتید. ــاع جانان ــرم و دف ن

ــم  ــردم و ه ــم م ــا، ه ــاز همــه م ــه داد: نی وی ادام
مســئوالن ایــن اســت کــه ســواد رســانه و فضــای 
مجــازی را یــاد بگیریــم و هوشــیار عمــل کنیــم.

ســردار نظــری تاکیــد کــرد: کســانی کــه مــدرس 
ــر  ــه ســنگینی را ب ــانه هســتند، وظیف ــواد رس س
عهــده دارنــد، زیــرا بایــد ایــن ســواد را بــه ســطح 

جامعــه منتقــل کننــد.
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان افــزود: طبق 
ــم  ــرم از قدی فرمایــش رهبــری موضــوع جنــگ ن
بــوده و تــا همیشــه ادامــه دارد، امــا فقــط ابــزار آن 

بــه روز مــی شــود. 
وی اذعــان کــرد: دشــمن مــی دانــد تاثیرگــذاری بر 
روی احساســات و اذهــان مــردم مــی توانــد حتی از 

جنــگ ســخت هــم  موفــق تــر و اثــر گذارتر باشــد.
ــگ  ــرد:  در جن ــراز ک ــری اب ــی نظ ــردار محمدعل  س
ترکیبــی و شــناختی دشــمن بــه دنبــال ایــن اســت که 
ذائقــه مــردم را تغییــر دهــد بــه همیــن دلیــل بــه دنبال 

تحریــف و وارونــه جلــوه دادن وقایــع اســت.
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل کرمــان بــا اشــاره بــه بیانــات رهبر 
انقــالب گفــت: مــا در حال مبــارزه هســتیم و ایــن از نوع 
مبــارزه نــرم در فضــای مجــازی اســت و فعــاالن فضــای 
مجــازی بــه عنــوان رزمنــدگان ایــن عرصه بایــد توانمند 
شــوند، آخرین دســتاوردهای دشــمن را در زمینه رســانه، 

جریان شناســی و فضــای مجــازی بشناســند.
وی بــا بیــان اینکــه مــا بایــد از دشــمن یــک قــدم جلوتر 
باشــیم،تا موفــق شــویم، افزود:اینجــا زمــان بســیار مهــم 
اســت بایــد اولویــت هــا را دانســت و حقایــق را بازگو کرد 

تــا جلــوی روایــت غلــط دشــمن را بگیریم.
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل کرمــان ادامــه داد: آرامــش، 
امیدبخشــی و امیدافرینــی را در جامعه انتشــار دهید، که 
ایــن امــر یکــی از مولفــه هــای قــدرت ما فضــای مجازی 

اســت. 
ســردار نظــری بــا بیــان اینکــه اگــر در فضــای مجــازی 
ــه موقــع عمــل شــود، پشــتوانه  درســت و هوشــیار و ب

ــر انقــالب؛  ــات  رهب ــق منوی نظــام اســت، گفــت: طب
متخصصــان فضــای مجــازی باید اســتدالل قــوی، رصد 

و اشــراف کامــل داشــته باشــند.
ــاراهلل کرمــان تاکیــد کــرد: مدرســان  فرمانــده ســپاه ث
ســواد رســانه و فعــاالن فضــای مجــازی باید بیان شــیوا 
داشــته باشــند، محتــوا هنرمندانــه تاثیرگــذار و کوتــاه 
باشــد تــا تاثیرگــذاری را بــر افــراد زیــادی داشــته باشــد.

ــه  ــم ک ــه: کســانی ه ــی نظــری ادام ســردار محمدعل
ــه  ــوب را ب ــرف خ ــد ح ــی توانن ــد، م ــص ندارن تخص
زیبایــی انعــکاس و انتشــار دهنــد، همانطــور کــه یــک 
ســرود ســالم فرمانــده بــه راحتــی جهانــی شــد و باعث 

عصبانیــت دشــمن شــد.

جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر در راستای مطالبات مردمی
 جمــع آوری و ســاماندهی معتــادان متجاهــر را از مطالبــات مردمی اســت ضمن 
اینکــه ســرقتهای ُخــرد هــم کاهــش خواهــد یافــت و از ســویی مــردم هــم در 
شناســایی و ســاماندهی انهــا کمــک خواهنــد نمــود . از شــما مســئول محتــرم ا 
قــدام و از مــردم حمایــت جهــت احــداث کمــپ و اســکان وبازپروری و بازگشــت 

بــه جامعــه ، 
بــا توجــه  بــه اینکــه ســامان دهــی معتــادان متجاهــر نیازمنــد همــکاری دیگــر 
دســتگاه هــای فرهنگــی، مــردم و خیــران اســت، بایــد درایــن زمینه یــک متولی 
معرفــی تــا با تشــکیل هســته هــای فکــری ، مالــی و پشــتیبانی و ایجاد اشــتغال 
ــه  ــرد بهبودیافت ــدم بازگشــت ف ــری برع ــگان و نظــارت وپیگی ــرای بهبودیافت ب

،زمینــه هــای الزم رابــرای رســیدن بــه جامــع عــاری از اعتیــاد فراهــم شــود
گاهــا بعضــی از مســئوالن مــی گویندبــا جمــع اور ی انهــا مشــکل حل نمیشــود 
بلکــه امکانــات الزم بــرای اســکان وبازپــروری انهــا و مقدمــات بازگشــت انهــا بــه 
ــای  ــن هــم پ ــد همــه نهادهــا مســاعدت کننــد و خیری جامعــه اســت کــه بای

کاربیاینــد زیــرا هزینــه هــای زیــادی الزم اســت بــرای تغذیــه ،دارو و... .
نهایتــا بایــد بــا اقدامــات الزم پــاک ســازی شــهر ازایــن افــراد صــورت بگیــرد و 
حتــی یــک معتــاد درســطح شهرنداشــته باشــیم وســالم ســازی جامعــه از ایــن 
گونــه افــراد و کاهش اعتیاد تاثیربســزایی درکاهش آســیبهای اجتماعــی از جمله 

: ســرقت ، طــالق و... خواهــد داشــت
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در و دیوار خانه کاهگلی بود، کمی وسایل و 
حصیری که اتاق را پوشانده بود! از وسایل 
از  خبری  بود،  مشخص  خانه  اهل  وضعیت 

اولیات زندگی نبود!
حاج قاسم میرفت خانه همین فقیر و فقرا 
)روستای  اش.  زندگی  محل  درروستای 

قنات ملک از توابع کرمان(
ایام عید حتما و بقیه مواقع تا فرصت داشت!

حال واحوال هدیه ها و فقرایی که گوشه ای 
از مشکلشان را می گفتند و حاجی برطرف 

می کرد.
به  برسد  تا  رفت  می  کیلومتر   3۰۰-۲۰۰

این ها!
و  حاجی  ناخوش  حال  وجود  با  سال  آن 

حجم زیاد کار،
سرکشی  حاجی  با  و  رفتیم  عید  هم  باز 

کردیم و همان شب برگشتیم کرمان،
نبود.  کند  باز  را  خانه  در  باید  که  کسی 

ماندیم معطل و...
در خانه که باز شد، دیدم دیگر بدن حاجی 

نمی کشد!
زیر بغلش را گرفتم و کمک کردم وهم زمان 
به خودش  نباید  که  این  به  کردم  اعتراض 

فشار بیاورد!جوابم را محکم داد:
کارم  همه  و  عشق  همه  من  نگو،  را  -این 
در  ره  می  در  ام  است. خستگی  ها  همین 

محل تولد و...
کرمان  عزیز  مردم  به  خطاب  هم  ای  نکته 
در  و  اند  داشتنی  که دوست  مردمی  دارم، 
طول ۸ سال دفاع مقدس باالترین فداکاری 
مجاهدین  و  وسرداران  دادند  انجام  را  ها 

بسیار واال مقامی را تقدیم اسالم نمودند.
هشت  هستم.  ها  آن  شرمنده  همیشه  من 

سال به خاطر اسالم به من اعتماد کردند.
قتلگاه ها وجنگ های  را در  فرزندان خود 
شدیدی چون کربالی ۵، والفجر ۸، طریق 
القدس، فتح المبین، بیت المقدس و... روانه 
کردند ولشکری بزرگ و ارزشمند را به نام و 
به عشق امام مظلوم حسین بن علی به نام 

ثاراهلل، بنیان گذاری کردند.
بارها  برنده،  شمشیری  همچون  لشکر  این 
نمود  شاد  را  ها  مسلمان  و  مان  ملت  قلب 

وغم را از چهره آن ها زدود.
میان  از  امروز  الهی  تقدیر  به  من  عزیزان! 

شما رفته ام.
و  وفرزندان  مادرم  و  پدر  از  را  شما  من 
خواهران وبرادران خود بیشتر دوست دارم، 

چون با شما بیشتر از آن ها بودم،
ضمن این که من پاره تن آن ها بودم وآن 
ها پاره وجود من، اما آن ها هم قبول کردند 
من وجودم را نذر وجود شما و ملت ایران 

کنم .
با  آخر  تا  و  همیشه  کرمان  دارم  دوست 
والیت بماند. این والیت، والیت علی بن ابی 
طالب است وخیمه او خیمه حسین فاطمه 

است، دور آن بگردید.
زندگی  در  دانید  می  هستم.  شما  همه  با 
به انسانیت وعاطفه هاو فطرت ها بیشتر از 

رنگ های سیاسی توجه کردم .
خطاب من به همه شما است که مرا از خود 
می دانید، برادر خود و فرزند خود می دانید.

برهه که  این  در  را  اسالم  کنم  وصیت می 
اسالمی وجمهوری  انقالب  در  یافته  تداعی 

اسالمی است، تنها نگذارید.
وتوجه  هوشمندی  نیازمند  اسالم  از  دفاع 

خاص است.
اسالم،  بحث  که  آنجا  سیاسی  مسائل  در 
فقیه  و والیت  اسالمی، مقدسات  جمهوری 

مطرح می شود، این ها رنگ خدا هستند،
رنگ خدا را بر هر رنگی ترجیح دهید.

.

دفاع از اسالم نیازمند 
هوشمندی  وتوجه 

خاص است 

مکتب حاج قاسم
درس  هفدهم

مدیــرکل اموراقتصــادی و دارایــی اســتان 
کرمــان گفــت: 1۹ میلیــون دالر جــذب 
ســرمایه گذاری خارجــی داشــتیم کــه احداث 
ــن  ــی از ای ــا یک ــیدی ب ــای خورش نیروگاه ه

اســت. ســرمایه گذاری ها 
ــان،  ــزاری تســنیم از کرم ــه گــزارش خبرگ ب
ــا  صــادق ســلطانی نژاد در نشســت خبــری ب
اصحــاب رســانه اســتان کرمان با گرامیداشــت 
یــاد و خاطــره شــهیدان رجایی و باهنــر، اظهار 
ــی اســتان  داشــت: اداره کل اقتصــادی و دارای
ــر اقتصــاد در  ــده وزی ــوان نماین ــان به عن کرم
اســتان فعالیــت می کنــد و واحد هــای تابعــه 
از جملــه بانک هــا، بیمه هــا و گمــرکات بــا مــا 

همــکاری دارنــد.
وی بــا بیــان اینکــه اعتقــاد داریــم کــه 
ریل گــذاری اقتصــادی در اســتان کرمــان باید 
تغییــر کنــد و اصــل بــر شــفافیت اقتصــادی 
ــت و فســاد جلوگیــری  ــروز ران ــا از ب باشــد ت
شــود، گفت: شــفافیت در پرداخت تســهیالت 
بانکــی از جملــه تســهیالت بخش کشــاورزی 
را بــا جدیــت پیگیــری کرده ایــم و تحقیقاتــی 

ــته ایم. ــه داش ــن زمین در ای
مدیــرکل اموراقتصــادی و دارایــی اســتان 
کرمــان با اشــاره بــه اینکــه منابع دولتــی باید 
بــه صــورت مســتقیم بــه ذینفعــان برســد و 
واســطه ها حــذف شــوند، افــزود: در پنــج ماهه 
ابتــدای ســال تســهیالت بانکــی و حمایتی در 
ــده  ــد ش ــتغال هدفمن ــهیالت اش ــب تس قال

اســت.
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــه ۸ ه ــان اینک ــا بی وی ب
تســهیالت تبصــره 1۸ بــه واحد هــای صنعتی 
پرداخــت شــده کــه باعــث تثبیــت اشــتغال 
اســتان شــده اســت، ادامــه داد: ســعی کردیــم 
کمتریــن انحــراف را در پرداخــت تســهیالت 
ــش  ــا اثربخ ــن طرح ه ــیم و ای ــته باش داش

باشــند.

ســلطانی نژاد بــا اشــاره بــه اینکــه هــزار و ۲17 
میلیــارد تومــان ســهمیه اســتان کرمــان در 
پرداخــت تســهیالت تبصــره 1۸ بــوده بیــان 
ــون  ــاه ۸۰۰ میلی ــرداد م ــان م ــا پای ــرد: ت ک

ــان آن پرداخــت شــده اســت. توم
ــع اطلــس  ــان اینکــه ســامانه جام ــا بی وی ب
ســرمایه گذاری اســتان کرمــان راه انــدازی 
شــده اســت کــه فرصت خوبــی بــرای معرفی 
اســتان  در  ســرمایه گذاری  فرصت هــای 
ــرمایه گذاری  ــت س ــت: 7۸ فرص ــت، گف اس
اســتان کرمــان در ایــن ســامانه معرفــی شــده 

ــت. ــف اس ــای مختل ــه در بخش ه ک
مدیــرکل اموراقتصــادی و دارایــی اســتان 
ــه اینکــه ســرمایه گذاری  ــا اشــاره ب کرمــان ب
در ایــن فرصت هــای شــغلی توســعه اســتان 
ــون  ــزود: 1۹ میلی ــال دارد، اف ــان را به دنب کرم
دالر جــذب ســرمایه گذاری خارجــی داشــتیم 
ــان  ــتان کرم ــرای اس ــی ب ــت خوب ــه فرص ک

اســت.
ــای  ــداث نیروگاه ه ــه اح ــان اینک ــا بی وی ب
خورشــیدی بــا مشــارکت ســرمایه گذاری 
خارجــی یکــی از ایــن ســرمایه گذاری ها 
اســت، ادامــه داد: الگــوی تامیــن مالــی 
در اســتان کرمــان بســیار اهمیــت دارد و 
ــد  ــرمایه گذاران بای ــی و س ــتگاه های دولت دس
بــه ظرفیت هــای مختلــف تامین مالــی توجه 

کننــد.
ــازار  ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــلطانی نژاد ب س
بــورس و ســرمایه یکــی از ایــن فرصت هــا 
اســت کــه متاســفانه مغفــول مانده اســت، 
گفــت: اســتان کرمــان از منابــع صنــدوق 
ــت  ــودش را دریاف ــق خ ــی ح ــعه مل توس
نکــرده اســت و از ایــن منابــع تامیــن مالی 

بایــد اســتفاده شــود.
وی بــا بیــان اینکــه وضعیــت فضــای 
ــت و  ــب نیس ــتان مناس ــب و کار اس کس
ــوزه  ــن ح ــی در ای ــات اساس ــد اقدام بای
انجــام شــود، افــزود: درگاه ملــی مجوزهای 
کشــور در راســتای بهبــود فضای کســب و 

ــت. ــده اس ــدازی ش ــور راه ان کار در کش
ــرکل اموراقتصــادی و دارایــی اســتان  مدی
کرمــان بــا اشــاره بــه اینکه حــدود هــزار و 
7۰۰ مجــوز در ایــن ســامانه به روزرســانی 
هــر  کــه  اســت  شــده  بارگــذاری  و 
شــهروندی می توانــد از آن اســتفاده کنــد، 
ــان  ــارد توم ــزار و ۵۰۰ میلی ــت: ۲3 ه گف
درآمدهــای مالیاتــی اســتان کرمــان اســت 
ــرای دولــت اســت. کــه کمــک بزرگــی ب

وی بــا بیــان اینکــه مطالبــه عمومــی 
ــازاد  ــه م ــت ک ــان اس ــتان کرم ــردم اس م
ــردد و در  ــتان برگ ــه اس ــا ب ــن درآمده ای
بودجــه ســال آینــده تعدیــل درآمــد 
مالیاتــی اســتان را داشــته باشــیم، افــزود: 
ــی  ــارد تومــان درآمــد مالیات ۹ هــزار میلی
در اســتان در پنــج ماهــه اول ســال وصول 

ــت. ــده اس ش
ســلطانی نژاد بــا اشــاره بــه اینکــه ۸۵ 
در  کرمــان  اســتان  اعتبــارات  درصــد 
ــالمی  ــه اس ــناد خزان ــذب اس ــش ج بخ
و  اســت، گفــت: هــزار  جــذب شــده 
ــه  ــق ب ــن طری ــان از ای ــارد توم ۲۲۰ میلی

پیمانــکاران پرداخــت شــده اســت.

۱۹ میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی در استان کرمان 

1- توانایــی مدیریــت مالــی ماننــد هــر مهــارت دیگــری ناگهانی به دســت 
نمــی آیــد و نیازمنــد یادگیری و تمریــن در گذر زمــان اســت، بنابراین، پول 
تــو جیبــی دادن بــه کــودک نیــز بایــد از نظــر میزان مخــارج و مســئولیت 
هــای محــول شــده بــه کــودک و همچنیــن برنامــه زمانــی دریافــت آن 
متناســب بــا توانایــی هــای کــودک باشــد و به صــورت قــدم به قــدم پیش 

برود
۲- در آغــاز زمــان پــول توجیبــی دادن بــه کــودکان، والدین باید بــازه زمانی 
کوتاهــی را در نظــر بگیرند و مســئولیت مخــارج موارد کمتــری را به کودک 
محــول کننــد. پیشــنهاد مــی شــود هــر روز یــا هــر دو روز یکبار بــه کودک 
بــرای خریــد اقالمــی مثــل خوراکــی مبلغــی داده شــود. بــه مــرور زمــان و 
پــس از اینکــه کــودک در مهــارت مدیریــت پــول تو جیبی خود پیشــرفت 
کــرد مــی تــوان بــازه زمانــی بلنــد مــدت تــری را در نظــر گرفــت )بــه طور 
مثــال، هفتگــی، دو هفتــه یــک بــار و ســپس ماهانــه( و مســئولیت مخارج 
بیشــتری را بــه کــودک داد )مثــال، خوراکــی، اســباب بازی، ســپس لباس یا 
مخــارج جانبــی مثــل اردو رفتــن یا تهیــه ی هدیــه تولد بــرای دوســتان(.

3- در مــواردی کــودک بســیار ســریع پــول توجیبــی خــود را خــرج مــی 
ــا کــودک بــه گفــت و گــو  کنــد. در ایــن شــرایط والدیــن مــی تواننــد ب
بپردازنــد و بــا هــم بــه راه حلــی بــرای مدیریــت بهتــر پــول خــود دســت 
پیــدا کننــد. بــه طــور مثــال، یکــی از راه حــل هــا مــی توانــد این باشــد که 
والدیــن بــازه زمانــی کوتــاه تــری را بــرای دادن پــول تــو جیبــی بــه فرزنــد 

خــود در نظــر بگیرنــد.
۴- میــزان پــول توجیبی بســتگی بــه عواملی مثل ســن کــودک، وضعیت 
اقتصــادی والدیــن، میزان مســئولیت هــا و هزینه هایی که بــا پول توجیبی 
بــه کــودک محــول مــی شــود دارد. پــول تــو جیبــی نبایــد بــه قــدری زیاد 
باشــد کــه کــودک هــر زمان هــر چــه اراده کنــد را بتوانــد بخرد چــون توان 
مدیریــت مالــی را از کــودک مــی گیریــد و می توانــد منجربه زیــاده خواهی 
و ناشــکیبایی او شــود. از طرفــی دریافــت پــول توجیبی بــه میزان کــم تر از 
حــد معقــول می توانــد باعث احســاس ناتوانــی و ناامیــدی درکودک شــود.

۵-بــرای فرزنــد خــود توضیــح دهیــد کــه پول تــو جیبــی بــرای خرید چه 
چیزهایــی هســت و چــه چیزهایــی نیســت. بــه عنــوان مثــال، اگــر پــول 
توجیبــی بــرای پوشــش هزینه هــای مربــوط بــه ســرگرمی اســت، دربــاره 
ــد  ــن اســت الزم باش ــد. ممک ــق کنی ــرگرمی های مناســب تواف ــواع س ان

لیســتی از ایــن مــوارد را تهیــه کنیــد.
6- دربــاره  دســتورالعمل های مربــوط بــه میــزان پولــی کــه می تواننــد پس 
انــداز، خــرج و کمــک مالــی کننــد، با هم صحبــت کنید. بــه عنــوان مثال، 
شــما و فرزندتــان ممکــن اســت توافق کنیــد کــه فرزندتــان ۵۰ درصد پول 
جیبــی خــود را پس انــداز، ۴۰ درصــد را خــرج و 1۰ درصــد را کمــک مالــی 

. کند
7- پــول تــو جیبــی فرزنــد بزرگتــر خود را مســتقیماً به حســاب بانکــی او 
واریــز کنیــد. ایــن کار می توانــد بــه او  کمــک کنــد تــا بــا پــول دیجیتــال 

آشــنا شــود و او را بــرای اســتفاده از عابــر کارت آمــاده کنــد.
۸- پــول تــو جیبــی بایــد به صــورت مســتمر و منظم بــه کــودک پرداخت 

شــود تــا بتوانــد بــا خیالــی آســوده در مــورد آن برنامه ریــزی کند.
۹- میــزان پــول توجیبــی بایــد ثابــت باشــد و وابســته به حــال خــوب و بد 
والدیــن نباشــد. همچنیــن پــول توجیبــی بــه عنــوان حقــی بــرای کودک 
در نظــر گرفتــه مــی شــود و نبایــد از آن بــه عنــوان ابــزاری بــرای تنبیــه یا 

تشــویق اســتفاده شود.
1۰- ســعی کنیــد بیشــتر از حــدی کــه تعیین کــرده بودید پــول توجیبی 
ندهیــد یــا زودتــر از موعــد آن را پرداخــت نکنیــد. اگــر چنیــن کردیــد، 
برنامــه ای بــا فرزنــد خــود بــرای بازپرداخــت تهیه کنیــد تا قــرض گرفتن و 

قــرض دادن را بــه او آمــوزش دهیــد.
11- کــودکان بایــد در اســتفاده کــردن پــول توجیبــی خــود آزادی نســبی 
داشــته باشــند. نظــارت و دخالــت بیــش از حــد والدیــن مانــع از کســب 
مهــارت هــای الزم بــرای مدیریــت مالــی مناســب در آینــده کــودکان مــی 
شــود. گاهــی بایــد بــه آن هــا اجــازه داد اشــتباهات کوچکــی را در کودکــی 
تجربــه کننــد تــا اشــتباهات بــزرگ تــری را در دوران بزرگســالی مرتکــب 

نشوند.
1۲- اگــر فرزنــدان ببیننــد کــه پولشــان در حال جمع شــدن و زیاد شــدن 
ــدا می کننــد. ســعی کنیــد  ــداز پی ــرای پس ان ــزه  بیشــتری ب اســت، انگی
پس انــداز را در یــک جعبــه یــا شیشــه بگذاریــد تــا فرزنــد شــما بتوانــد این 
بیشــتر شــدن را مشــاهده کند یا اینکــه می توانیــد از چندین شیشــه برای 
تقســیم پــول توجیبــی فرزنــد خــود اســتفاده کنیــد؛ یــک شیشــه بــرای 
خــرج کــردن و خریــدن چیزهــای کوچــک کــه فرزنــد شــما اکنــون الزم 

دارد و دیگــری بــرای پس انــداز و خریــد چیزهــای بزرگتــر.
بــا وجــود بهتریــن تــالش هــای والدیــن بــرای شــناخت کــودک و نوجوان 
خــود، برخــی اوقــات بــه نظــر مــی رســد مشــکالت فرزنــدان بــرای آنهــا 
غافلگیــر کننــده اســت. در مواجهه با مشــکالت رفتــاری و هیجانــی )مانند 
رفتارهــای پرخطــر غیــر قابل کنتــرل( باید حتمــاً از روانشــناس متخصص 
کــودک و نوجــوان کمــک بگیریــد. بــرای رزرو نوبــت مشــاوره  کلیک کنید.

همچنیــن می توانیــد مهارت هــای فرزندپــروری خــود را با خوانــدن کتاب 
هــای روانشناســی در زمینــه کودک و نـــوجوان  یا حضور در کـارگـــاه های 

ــروری ارتقا دهید. فرزندپ

۱۲ نکته مهم درباره دادن پول 
توجیبی به کودکان)2(

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان :

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان 
بــا بیــان اینکــه تمرکــز آمــوزش و پــرورش بر 
آمــوزش حضــوری مــدارس و اجــرای پــروژه 
مهــر اســت، گفــت:  17۰۰ میلیــارد تومــان به 
آمــوزش و پــرورش کرمــان اختصــاص یافــت.

ــان،  ــزاری تســنیم از کرم ــه گــزارش خبرگ ب
رضــا رضایــی در نشســت تخصصــی معاونــان 
ــئوالن  ــت، مس ــعه مدیری ــتیبانی و توس پش
ــی،  ــور اداری، مال ــان ام ــه، کارشناس دبیرخان
بودجــه، اتوماســیون، امین امــوال و نمایندگان 
ذیحســاب آمــوزش و پــرورش شهرســتان ها و 
مناطــق اســتان کرمــان اظهــار داشــت: جدی 
ــی نمــاز جماعــت در  ــن موضــوع برپای گرفت
ادارات، مدیریت هــای آمــوزش و پــرورش و 

ــت. ــروری اس ــدارس ض م
ــت  ــاد اس ــم کار در ادارات زی ــزود: حج وی اف
نبایــد عصبانــی شــویم چــون در حالــت 
عصبانیــت نمی تــوان کارآمــد بــود و تصمیــم 
درســتی گرفــت، حتــی اگــر اربــاب رجــوع در 
حــال گفتــن حــرف ناحــق و نامربــوط اســت 

بایــد بــا مــردم داری و متانــت قانعــش کنیــم.
ــان  ــرورش اســتان کرم ــوزش و پ ــرکل آم مدی
گفــت: تمرکز همــه ما بایــد بر حضوری شــدن 
مــدارس و اجــرای مطلــوب پروژه مهر باشــد، در 
نگهــداری اموال دولتی نباید مماشــات و ســهل 

انــگاری صــورت گیــرد.
وی بــا بیــان اینکــه بازدیــد از هنرســتان ها برای 
ــزات  ــب از تجهی ــتفاده مناس ــی و اس جای ده
ارســالی و بازدیــد از اردوگاه هــا، همچنیــن 
بازدیدهــای هدفمنــد از همــه مــدارس بایــد در 
دســتور کار باشــد، افــزود: اصــل و اســاس کار در 

آمــوزش و پــرورش تعالــی مدرســه اســت.
وی گفــت: در زمینــه رتبــه بندی معلمــان باید 
همــکاری الزم را بــا همــکاران داشــته باشــیم، 
بــرای تحقــق شــعار ســال بایــد تــالش کنیم و 
چشــم انــداز و راهبــردی قــوی بــرای مدیریــت 

حــوزه کاری خــود داشــته باشــیم.
ــان  ــرورش اســتان کرم ــوزش و پ ــرکل آم مدی
گفــت: بــا تمــام تــالش ســعی کردیــم عدالــت 
محــوری را در نقــل و انتقــاالت رعایــت کنیــم، 

ــا  ــد ب ــا بای ــا حتم ــاد قرارداده ــه انعق در زمین
کارشناســان اداره حقوقــی، امــالک و حمایــت 
قضایــی کارکنــان اداره کل هماهنگــی الزم 
ــا در  ــازی قرارداده ــی س ــرد و واقع صــورت گی

ــرد. ــرار گی ــت ق اولوی
رضایــی بــا بیــان اینکــه هــزار و 7۰۰ میلیــارد 
تومــان بــه آمــوزش و پــرورش اختصــاص یافته، 
گفــت: تجهیــزات هنرســتانی هر چه ســریع تر 
بایــد تحویــل گرفته شــود و پیگیــری مصوبات 
ســفر رئیــس جمهــور و اعضــای هیئــت دولت 

بــه اســتان هــم بایــد انجام شــود.

۱۷۰۰ میلیارد تومان به آموزش و پرورش استان کرمان اختصاص یافت

زاهدی در جمع دانشجویان طرح »حامیم«:

مذاکرات برجام اقتدار انرژی هسته ای کشور را نشان می دهد
نماینــده مــردم کرمــان در خانــه ملــت انرژی 
ــدار کشــور  هســته ای را یکــی از عوامــل اقت
خوانــد و تاکیــد کــرد: ایــن علــم چیــزی نبود 
کــه کســی در اختیــار مــا قــرار دهــد، در ایــن 
زمینــه نشــان دادیــم هر جایــی الزم داشــتیم 
توانســته ایــم نیازهای خــود را برطــرف کنیم، 
مذاکــرات برجــام هــم همین اقتــدار را نشــان 

مــی دهــد.
محمــد مهــدی زاهــدی در جمع دانشــجویان 
دوره توانمنــد ســازی طــرح »حامیــم« دفتــر 
نهــاد مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه های 
اســتان کرمــان، جایــگاه علــم و فنــاوری را در 
کشــور بســیار خــوب ارزیابــی و اظهــار کــرد: 
مشــکالت معیشــتی زیــادی در کشــور وجود 
دارد کــه ســه قــوه در تــالش هســتند تــا آنان 
را حــل کننــد، رهبــر معظــم انقــالب نیــز بــر 
آن تاکیــد کــرده انــد، امــا مــا در آمــوزش عالی 

دســت برتــر را داریــم.
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس 
شــورای اســالمی بــا تاکیــد بــر اینکــه اکنــون 
ــجو در  ــزار دانش ــون و 6۰۰ ه ــدود 3 میلی ح
ــی  ــن در حال ــت: ای ــود دارد، گف ــور وج کش
اســت کــه قبــل از انقــالب 176 هزار دانشــجو 
ــد ضمــن  در دانشــگاه هــا درس مــی خواندن
آنکــه اکنــون 1۰۰ هــزار نفــر اســتاد و عضــو 
هیــات علمــی دانشــگاه داریــم امــا در زمــان 

ــد. قبــل از انقــالب، ۵ هــزار نفــر بودن
عضو کمیســیون آمــوزش و تحقیقات مجلس 
شــورای اســالمی، از رشــد قابــل توجــه کشــور 
ــان آورد و  ــه می ــی ســخن ب در مقــاالت جهان
 ISI ــه ــان ۴6۰ مقال ــرد: آن زم ــان ک خاطرنش
داشــتیم کــه اکنــون ایــن تعــداد بــه 6۰ هــزار 
مقالــه نهایــی رســیده و در ایــن زمینــه رتبــه 

نخســت منطقــه را از آن خــود کــرده ایــم.
زاهــدی اضافــه کــرد: در زمــان انقــالب بــود که 
جهــش تحصیــل در دکتــرا را داشــتیم، قبل از 
انقــالب تنهــا چند رشــته امــکان تحصیــل در 

دکتــرا را فراهــم مــی کردند.
ــت و  ــور پرداخ ــاوری کش ــگاه فن ــه جای وی ب
ابــراز کــرد: امــروزه در عرصــه فنــاوری بــه ویژه 
فنــاوری نــو جایــگاه بســیار خوبــی در منطقــه 
داریــم، ایــن در حالــی بــود کــه قبــل از انقالب، 

بــه حســاب نمــی آمدیــم.
ــرژی هســته ای را یکــی از عوامــل  زاهــدی ان
اقتــدار کشــور خوانــد و تاکیــد کــرد: ایــن علم 
چیــزی نبــود کــه کســی در اختیــار مــا قــرار 
دهــد، در ایــن زمینــه نشــان دادیــم هــر جایی 
الزم داشــتیم توانســته ایــم نیازهــای خــود را 
برطــرف کنیــم، مذاکــرات برجــام هــم همیــن 

اقتــدار را نشــان مــی دهــد.
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس 
شــورای اســالمی فنــاوری هــوا و فضــا را یکــی 

از فنــاوری هــای پیچیــده خوانــد و تصریــح 
ــه  ــم ک ــی رســیده ای ــه جای ــون ب ــرد: اکن ک
ــا  جــزو ۸ کشــور برتــر دنیــا هســتیم، مــا ب
تکیــه بــر دانشــمندان و جوانــان خودمــان به 

ــم. ــا ارزش دســت پیــدا کردی ایــن رتبــه ب
وی اضافــه کــرد: ســاختن ماهــواره و پرتــاب 
آن، هــر دو پیچیــده و مهــم هســتند، کنترل 
ــه  ــت ک ــده ای اس ــاوری پیچی ــم فن آن ه
اکنــون همــه آن هــا را خودمــان انجــام مــی 
دهیــم، ســال هــای نــه چنــدان دور، ماهــواره 
ای ســاختیم امــا هیچ کشــوری حاضر نشــد 
آن را پرتــاب کنــد، حــاال امــا وضعیــت طــور 

دیگــری اســت.
ــزو 6  ــاوری ج ــو فن ــرد: در نان ــوان ک وی عن
کشــور و در ســلول هــای بنیادیــن جــزو دو یا 

ســه کشــور برتــر دنیــا قــرار داریــم.
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وامانده ی قافله
در تاریكــی شــب، از دور صــدای جوانــی بــه گــوش 
مــی رســید كــه اســتغاثه مــی كــرد و كمــك مــی 
طلبیــد و مــادر جــان مــادر جــان مــی گفــت. شــتر 
ــود و  ــده ب ــب مان ــه عق ــرش از قافل ــف و الغ ضعی
ســرانجام از كمــال خســتگی خوابیــده بــود. هــر كار 
كــرد شــتر را حركــت دهــد نتوانســت. ناچــار باال ســر 
ــه مــی كــرد. در ایــن بیــن  ــود و نال شــتر ایســتاده ب
رســول اكــرم كــه معمــوال بعــد از همــه و در دنبــال 
قافلــه حركــت مــی كــرد- كــه اگــر احیانــا ضعیــف و 
ناتوانــی از قافلــه جــدا شــده باشــد تنهــا و بی مــددكار 
نمانــد- از دور صــدای نالــه ی جوان را شــنید، همینكه 

نزدیــك رســید پرســید:
»كی هستی؟ « .- من جابرم.

- چــرا معطــل و ســرگردانی؟ .- یــا رســول الّل! فقــط 
بــه علــت اینكــه شــترم از راه مانــده.

- عصا همراه داری؟ .- بلی.- بده به من.
رســول اكــرم عصــا را گرفــت و بــه كمــك آن عصــا 
شــتر را حركت داد و ســپس او راخوابانید، بعد دســتش 

را ركاب ســاخت و بــه جابــر گفــت: »ســوار شــو. « .
جابــر ســوار شــد و بــا هــم راه افتادنــد. در ایــن هنــگام 

شــتر جابــر تندتــر حركــت می كــرد.
پیغمبــر در بیــن راه دائمــا جابــر را مورد مالطفــت قرار 
مــی داد. جابــر شــمرد، دیــد مجموعــا بیســت و پنــج 
بــار بــرای او طلــب آمــرزش كــرد.در بیــن راه از جابــر 
پرســید: »از پــدرت عبــد الّل چنــد فرزنــد باقــی مانده؟ 
« .- هفــت دختــر و یــك پســر كــه منم.- آیــا قرضی 

هــم از پــدرت باقــی مانــده؟ .- بلــی.
- پــس وقتــی بــه مدینــه برگشــتی، بــا آنهــا قــراری 
بگــذار، و همینكــه موقــع چیــدن خرمــا شــد مــرا خبر 

كــن.- بســیار خــوب.- زن گرفتــه ای؟ .- بلــی.
ــر  ــالن زن، دخت ــا ف ــردی؟ .- ب ــی ازدواج ك ــا ك - ب

ــه. ــان مدین ــوه زن ــالن كــس، یكــی از بی ف
- چرا دوشیزه نگرفتی كه همبازی تو باشد؟ .

- یــا رســول الّل! چنــد خواهــر جــوان و بــی تجربــه 
داشــتم، نخواســتم زن جــوان و بــی تجربــه بگیــرم، 
مصلحــت دیــدم عاقله زنــی را بــه همســری انتخاب 
كنــم.- بســیار خــوب كاری كــردی. ایــن شــتر را چند 

خریــدی؟ .
- بــه پنــج وقیــه ی طــال. - بــه همیــن قیمــت مــال 
مــا باشــد، بــه مدینــه كــه آمــدی بیــا پولــش را بگیر.

آن ســفر بــه آخــر رســید و به مدینــه مراجعــت كردند. 
جابــر شــتر را آورد كــه تحویــل بدهــد، رســول اكــرم 
بــه »بــالل« فرمــود: »پنــج وقیــه ی طــال بابــت پول 
شــتر بــه جابــر بــده، بعــالوه ی ســه وقیــه ی دیگــر، 
تــا قرضهــای پــدرش عبــد الّل را بدهــد، شــترش هم 
ــا  ــر پرســید: »ب ــد، از جاب ــال خــودش باشــد. « .بع م

طلبــكاران قــرارداد بســتی؟ « .
- نــه یــا رســول الّل! .- آیــا آنچــه از پدرت مانــده وافی 

به قرضهایش هســت؟ .
- نــه یــا رســول الّل!- پــس موقــع چیــدن خرمــا مــا 
را خبــر كن.موقــع چیــدن خرما رســید، رســول خــدا را 
خبــر كــرد. پیامبــر آمد و حســاب طلبــكاران را تســویه 
ــدازه ی  ــه ان ــز ب ــر نی ــواده ی جاب ــرای خان كــرد و و ب

ــی باقی گذاشــت كاف

غزالی و راهزنان 
اهــل  اســالمی،  شــهیر  دانشــمند  غزالــی، 
طوس)روســتایی در نزدیكی مشــهد( بــود. در آن وقت؛ 
یعنــی، در حــدود قــرن پنجم هجــری، نیشــابور مركز 
و ســواد اعظــم آن ناحیــه بــود و دارالعلــم محســوب 
می شــد. طــاّلب علــم در آن نواحــی بــرای تحصیــل 
و درس خوانــدن بــه نیشــابور می آمدنــد. غزالــی نیــز 
طبــق معمــول بــه نیشــابور و گرگان آمــد و ســال ها از 
محضــر اســاتید و فضــال با حــرص و ولع زیاد كســب 
فضــل نمود و بــرای آنكــه معلوماتش فراموش نشــود 
ــا را  ــرود، آ نه ــده از دســتش ن و خوشــه هایی كــه چی
مرتـّـب مینوشــت و جــزوه میكــرد. آن جزوههــا را كــه 
محصــول ســال ها زحمتــش بــود، مثل جان شــیرین 

ــت. ــت می داش دوس
ــد.  ــن ش ــه وط ــت ب ــازم بازگش ــالها ع ــس از س   پ
ــا  ــب كــرده در توبرهــای پیچیــد و ب جزوههــا را مرتّ
ــه شــد. از قضــا قافلــه  ــه طــرف وطــن روان ــه ب قافل
ــرد. دزدان  ــورد ك ــزن برخ ــده دزد و راه ــك ع ــا ی ب
جلــو قافلــه را گرفتنــد و آن چــه مــال و خواســته یافت 

ــد. ــع كردن ــی جم ــی یك ــد یك می ش
  نوبــت بــه غزالــی و اثــاث غزالــی رســید. همیــن كه 
دســت دزدان بــه طــرف آن توبــره رفت، غزالی شــروع 
بــه التمــاس و زاری كــرد و گفــت: »غیــر از این، هرچه 

دارم ببریــد و ایــن یكــی را بــه مــن واگذارید.«
  دزدهــا خیــال كردنــد كــه حتمــاً در داخل این بســته 
متــاع گــران قیمتــی اســت. بســته را بــاز كردنــد، ولی 

جز مشــتی كاغــذ ســیاه شــده چیــزی ندیدند.
  گفتنــد: »این هــا چیســت و بــه چــه درد می خــورد؟«  
ــما  ــه درد ش ــت ب ــه هس ــر چ ــت: »ه ــی گف غزال

ــورد.« ــن می خ ــه درد م ــی ب ــورد، ول نمی خ
- بــه چــه درد تــو می خــورد؟- این هــا ثمــره ی چنــد 
ــن  ــا را از م ــر این ه ــن اســت. اگ ــل م ــال تحصی س
بگیریــد، معلوماتــم تبــاه می شــود و ســال ها زحمتــم 

در راه تحصیــل علــم بــه هــدر مــی رود.
- راســتی معلومــات تــو همیــن اســت كــه در 
این جاســت؟- بلــی.- علمــی كــه جایش تــوی بقچه 
و قابــل دزدیــدن باشــد، آن علــم نیســت، بــرو فكری 
بــه حــال خــود بكــن.- ایــن گفتــه ی ســاده و عامیانه، 
تكانــی بــه روحیــه ی مســتعد و هوشــیار غزالــی داد. او 
كــه تــا آن روز فقــط فكــر مــی كرد كــه طوطــی وار از 
اســتاد بشــنود و در دفاتــر ضبــط كنــد، پــس از آن در 
فكــر افتــاد كــه كوشــش كنــد تــا مغــز و دِمــاغ خــود 
ــد و  ــر فكــر كن ــرورش دهــد و بیش ت ــر پ ــا تفّك را ب
تحقیــق نمایــد و مطالــب مفیــد را در دفتر ذهــن خود 

بسپارد.
غزالــی میگویــد: »من بهتریــن پندها را، كــه راهنمای 
زندگــی فكــری مــن شــد، از زبــان یــك دزد راهــزن 

شنیدم.«

بگذار خون چشمت، که به اشک خود بشویم
که مگر شود میسر، نگهی کنی به سویم

بگذار، تا توقف بکنند نیزه داران
که دمی بیاد طاها، گل روی تو ببویم
بگذار، تا ببوسم ز رخت بجای زهرا

که درین سفر، برادر، همه جا بیاد اویم
بگذار، تا گلویت، ز سرشک خود کنم تر

که فشار غصه دیگر، شده عقده در گلویم
بخدا قسم که زینب، نکند هنوز باور

که تنت به کربال و، سر توست روبرویم
لحظات وصل، ترسم، ز کفم رود حسینم
ز گزارشات هجران، تو بگوی و، من بگویم
خبر از تنور خولی، دهد این غبار رویت

تو بریز اشک و منهم، تو بشوی و من بشویم
چه کنم درین بیابان، اثر از رقیه ام نیست

تو بگرد و، من بگردم، تو بجوی و، من بجویم
چو نشانه ی مودت بود اشک من )حسانا(
به خدا همین مرا بس، به دو عالم آبرویم

شعر از :حبیب چایچیان

به سوی شام و کوفه ام دل شکسته می برند
ببین که زینب تو را غریب و خسته می برند

همان وجود نازنین خدای صبر در زمین
تمام رکن قامتش زهم گسسته می برند

زیارت تو آمدم سرت نبود یا حسین
مرا برای دیدن سر شکسته می برند
تو در تنور و کودکان میان آتش حرم
غم تو ویتیم تو به دل نشسته می برند

ببین که یک شبه شده جمال ما همه کبود
زقتلگاه تو مرا به دست بسته می برند

سر امیر لشگرت به نیزه ها نمی نشست
ولی ز بغض و کین سرش به نیزه بسته می برند
برای کودکان خود زگوش کودکان تو

تمام گوشواره ها به دست بسته می برند
            شعر از جواد حیدری

خاطره حاج قاسم از شناسایی 
در عملیات بیت  المقدس

ــش  ــی از خاطرات ــلیمانی در بخش ــهید س ــرادر ش س
ــات  ــن را در عملی ــار می ــایی و انفج ــرای شناس ماج

بیت المقــدس اینگونــه بیــان می كنــد:
ــاعت  ــدس( س ــات بیت المق ــارم عملی ــوم، چه )روز س
هشــت صبــح وارد كانــال شــدیم. كانالی بســیار بزرگ 
بــا ارتفــاع تقریبــاً دو متــر كه پــر از میــن بــود. عراقی ها 
ایــن كانــال را پــر از میــن كــرده بودنــد و در دو ســمت 

كانــال و انتهــای كانال اســتقرار داشــتند.
مــا وارد كانــال شــدیم، چــون روز بــود دشــمن كمتــر 
ــرادر منصــور جمشــیدی  ــه ب شــك می كــرد، مــن ب
گفتــم »مواظــب بــاش پایــت روی میــن نــرود.« جای 
چنــگك  هــای بیل كــه زمیــن را برداشــته بــود، فاصله 
بیــن دو ناخــن بیــل یــك مقــداری بلنــد بــود، مــا روی 
همیــن زمیــن  هــای بلنــد حركــت می كردیــم، ســفت 
بــود و احتمــال می دادیــم كــه میــن زیــر ایــن خاک ها 

نباشد.
بقیــه ی دو طــرف كانــال پــر بــود از مین هــای والمــرو، 
مین هــای گوجــه ای، آنجــا شناســایی كردیــم، وقتــی 
آدم جلــو مــی رود هــر لحظه كشــش بیشــتر می شــود 

بــرای جلوتــر رفتن.
در انتهــای كانال ســنگری نمایان شــد. چون مســتقیم 
ــا را  ــا م ــم و آن ه ــا را می دیدی ــنگر آن ه ــا س ــود م ب
می دیدنــد. چــاره  ای جــز ایــن نبــود، مــا بــا اتــكاء بــه 

كنــاره كانــال ســنگر را زیــر نظــر گرفتیم.
ظاهــراً ســنگر خالــی بــود، جلوتــر رفتیم دیدیم ســنگر 
خالــی اســت، خودمــان را از ســنگر بــاال كشــیدیم، این 
ســنگر تیربــار عراقــی بــود، تیربــار هــم داخلــش بــود، 
اینجــا دیگــر انتهــای كانــال بــود. جــاده ی عراقی هــا از 
كنــار همیــن كانــال رد میشــد و بــه ســمت هویــزه و 

خــط كنــاره ی رودخانــه كرخــه  نــور می رفــت.
عراقی هــا خاكریــز یو شــكلی داشــتند بــا فاصلــه 100 
متــری این ســنگر، تقریبــاً 30 تا 40 متر پشــت خاكریز 
یــو شــكل  عراقی هــا بودنــد. دیدیــم چنــد تــا نیــروی 
ــا هــم حــرف  ــز نشســته اند و ب ــاالی خاكری عــراق ب
می زدنــد. مــا دیــده  بانــی كردیــم، دیدیــم محور بســیار 
خوبــی بــرای عملیات اســت. موقعی كه برگشــتیم من 
جلــو حركــت می كــردم و برادر جمشــیدی پشــت ســر 

مــن حركــت می كــرد.
در نقطــه ای ایســتادیم تــا كناره هــای كانــال را یكبــار 
دیگــر مــورد چــك و بررســی قــرار دهیــم ببینیــم مین 
دارد یــا نــه؟ قــرار شــد جمشــیدی قــالب بگیــرد و من 
آویــزان از روی دســت هایش بــاال بــروم نــگاه بكنــم. 
در حیــن صحبــت بــودم ناگهــان صــدای یــك انفجار 
شــنیده شــد، پــای جمشــیدی رفــت روی مین، ســریع 
پــای او را بســتم و او را روی شــانه ام انداختــم تــا انتهای 

ــال حركــت كردیم. كان

  اشعار آیینی عاشورا

قافله ساالر

چنــد وقــت پیــش یکــی از اصالح طلبــان بنام 
مصطفــی تــاج زاده مدل سیاســی عــراق را برای 
ایــران پســندیده بــوده و گفتــه  بایــد والیــت 
فقیــه در ایــران چــون مــدل مراجــع تقلیــد و 
نقــش آنــان در تحــوالت سیاســی عراق شــود.

امــروزه بــا دیــدن اوضــاع امنیتــی و اجتماعــی 
عــراق خصوصــا نــزاع قــدرت و بالتکلیفــی این 
ــزرگ و  ــای ب ــود علم ــم وج ــی رغ کشــور عل
تاکیــد آنــان بــر کاهــش خشــونت هــا و اتحاد 
ــن کشــور در بحــران  ــان ای ــا همچن ــی، ام مل
هــای مختلــف مــی ســوزد و وضعیــت را 

پیچیــده تــر مــی کنــد.
امــا در نزدیکــی ایــن کشــور، ایــران اســالمی 
ســربلند و واحــد بــا وجــود تحریــم هــای فلــج 
ــمنان  ــر و دش ــی زیادت ــوع قومیت ــده، تن کنن
بیشــتر چنــان امــن و اســتوار ایســتاده اســت 
کــه همیــن عــراق را بارهــا از تجزیــه و اشــغال 

ــاز نجــات خواهــد داد. گــری نجــات داده و ب
حــال بایــد دانســت کــه توصیــه و عالقمنــدی 
ــرای  ــراق ب ــی ع ــدل سیاس ــه م ــده ای ب ع
ایــران، نــه از ســر دلســوزی بلکــه تــالش بــرای 
برچیــدن ســاختاری اســت کــه ســبب امنیت 
و آرامــش ملــی بــرای ایرانیــان و حتــی مــردم 
منطقــه شــده، آرامــش و امنیتــی کــه حتــی 
مراجــع بــزرگ عــراق چــون آیــت اهلل حائــری 
را وا مــی دارد کــه امامــت و مرجعیت شــیعه را 
از خــود ســلب و بــر دوش ســیدی بگــذارد کــه 
بیــش از ۴۰ ســال علــی وار حامــی مســلمان 

جهــان بــوده انــد.
                              سید محسن هاشمی

در گوشــه و کنــار گفتــه می شــود کــه مذاکــره 
دولــت فعلــی در پرونده هســته ای دقیقا مشــابه 
ــن گــزاره  ــت قبــل اســت و از ای مذاکــرات دول
ایــن نتیجــه را جســت وجو می کننــد کــه اگــر 
مذاکــره در دولــت پیــش اشــتباه بــود، چــرا این 
دولــت هــم همــان مســیر را پیــش مــی رود و 
ــرا  ــت، چ ــح اس ــی صحی ــت فعل ــر در دول اگ
ــا  ــرات مرتب ــا مذاک ــاط ب ــت پیــش در ارتب دول
موردانتقــاد بــود. ایــن موضــوع زمانــی جالب تــر 
ــا و نوشــته های برخــی  ــه گفته ه ــه ب اســت ک

ــد. ــم راه می یاب سیاســیون ه
بنــا بــه مصالح ملــی، متــن مذاکــرات در اختیار 
عمــوم نیســت، امــا در حــوزه فرامتــن، مذاکرات 
فعلی با دوره پیشــین ســه تفــاوت ماهــوی دارد:

 یــک. واضــح اســت کــه مذاکــره تنهــا 
ــذ  ــر کاغ ــه ب ــی و آنچ ــرارداد نهای ــوای ق محت
مــوارد  بلکــه  نیســت،  می شــود  نگاشــته 
متعــددی در کنــار آن را هــم شــامل می شــود. 
به عبارت دیگــر، گاهــی فرامتــن مهم تــر از 
متــن و یــا حداقــل از منظــر اهمیــت در ســطح 
متــن مذاکــرات اســت. دولــت فعلــی در حــوزه 
فرامتــن بســیار متفــاوت عمــل کــرده اســت، 
هــر تغییــر مثبــت یــا منفــی در مســیر مذاکره 
را رســانه ای نکــرده، مذاکــره را دســتاویز رقابــت 
و جــدل سیاســی داخلــی نکــرده، در هــر وقــت 
ــه  ــور ازجمل ــاری کش ــائل ج ــی مس و بی وقت
کمبــود آب و فــروش نفــت و تأمیــن واکســن 
را بــه مذاکــره گــره نــزده و جامعــه را شــرطی 
ــرد  ــی می پذی ــر ناظــر منصف نکــرده اســت. ه
ــت  ــده محــوری دول کــه مذاکــره، راه حــل و ای
فعلــی بــرای بــاز کــردن گــره مشــکالت کشــور 
نیســت. اتفاقــا طــرف مقابــل در مذاکــرات هــم 
همیــن را به خوبــی فهمیــده و چارچــوب 

ــر کــرده اســت. مذاکــرات تغیی
 دو. در مذاکــرات فعلــی، دولــت خــود را نماینده 
ــت،  ــا حاکمی ــد و ب ــردم نمی بین ــی از م بخش
دوگانــه کاذب نمی ســازد. دولــت محتــرم، 
متعــرض نیروهــای مســلح نمی شــود کــه 
چــرا در خــالل مذاکــرات مانــور نظامــی برگــزار 
می کنیــد، چراکــه برگــزاری رزمایش، ضــرورت 
حفــظ آمادگــی در یگان هاســت. در بعــد روانــی 
و رســانه ای، از مذاکــرات، حتــی در صــورت 
پیــروزی و بــه ثمر نشســتن، یــک ابر دســتاورد 
و شــاهکار ســاخته نشــده اســت، چراکــه دولت 
ــم  ــی ه ــر توافق ــه اگ ــد ک ــتی می دان به درس
حاصــل شــود، تــازه همه چیــز روی کاغذ اســت 
و بایــد منتظــر صحنــه عمــل و واقعیــات بــود.

 ســه. نکتــه دیگــر کــه تفــاوت مذاکــرات ایــن 
دوره بــا دوره پیشــین اســت، منحصر نشــدن در 
مذاکــره با چند کشــور خــاص اســت. در همین 
دوره، دیپلماســی فعــال، پرحجــم و نقد شــونده 
ــده و  ــی گرفته ش ــاد پ ــوزه اقتص ــر در ح و مؤث
بــه تعبیــری، تهــران چهــارراه دیپلماســی بــوده 
ــا  ــه ت ــانگهای گرفت ــت در ش ــت. از عضوی اس
حضــور در بریکــس پــالس و ارتقــای همــکاری 
بــا اتحادیــه اوراســیا، همــه در یــک ســال اخیــر 

ــت. ــده اس حاصل ش
مجموعــه ایــن مســائل، هــم فضــای داخلــی و 
هــم فضــای خارجــی را به ســمت حــل صحیح 
ــرد و  ــش می ب ــرات پی ــده مذاک ــی پرون و اصول

اتفاقــا احتمــال موفقیــت را بــاال می بــرد.
                      محسن پیرهادی

سه تفاوت فرامتنی
ــه  ــه تحریری ــی ب ــط صــوت مخف ــن و ضب ــک دوربی ــا ی ــد ب ــرض کنی ف
رســانه های ضدانقــالب فارســی زبــان می رویــم تــا ببینیــم ســردبیر خبــر، 
گــزارش و تحلیــل وقتــی صبــح وارد تحریریــه مــی شــود، »دســتور کار« 
روزانــه مجریــان، خبرنــگاران و گزارشــگران را چگونه و براســاس چه محورها 

و دســتورالعمل هایــی ابــالغ می کنــد؟
خبرگــزاری فــارس _ یادداشــت؛ محمدکاظــم انبارلویی: فــرض کنید با 
یــک دوربیــن و ضبــط صــوت مخفــی بــه تحریریــه رســانه های ضدانقالب 
فارســی زبــان می رویــم تــا ببینیــم ســردبیر خبــر، گــزارش و تحلیــل وقتی 
صبــح وارد تحریریــه مــی شــود، »دســتور کار« روزانه مجریان، خبرنــگاران و 
گزارشــگران را چگونــه و براســاس چــه محورهــا و دســتورالعمل هایــی ابالغ 

ــد؟ می کن
ــران  ــکا ، ای ــو آمری ــه BBC ، رادی ــای تحریری ــدس زد در فض ــود ح می ش
اینترنشــنال و ... کــه مــن نــام آنهــا را رســانه های هفت خــط می نامــم چــه 

می گــذرد؟
ــد و  ــه هــم بریزی ــا دروغ هــای گوبلــزی ب ــاب آوری ذهنــی مــردم را ب 1- ت

بگوییــد بــه چــی فکــر کننــد و چگونــه فکــر کننــد؟
ســؤال یــک خبرنــگار؛ »بــه چــی فکــر کننــد و چگونــه فکــر کننــد« را مــا 

تعییــن مــی کنیم.
اما به چی فکر نکنند ، چیست که نباید به آن نزدیک شود؟

پاسخ سردبیر: مردم نباید به سه چیز فکر کنند الف: تاریخ
ب: انسان 

ج : فلسفه خلقت و هستی
ایــن ســه مقوله خطرنــاک ، آنهــا را به دام تفکــر پیامبران و مصلحــان دینی 

ــدازد. می ان
از فکــر کــردن بــه اکنــون بــاز مــی دارد و بــه ابدیــت می اندیشــند . مــا نباید 

اجــازه بدهیــم مــردم بــه ایــن ســه مقوله فکــر کنند.
۲- فرهنــگ دینــی و فرهنــگ سیاســی را بــا دو قطبی هــای موهــوم هــدف 
بگیریــد نبایــد مــردم به وحــدت و همگرایــی سیاســی و اجتماعی برســند.
شــناخت آنهــا را از آنچــه ، در خــارج از ذهــن آنهــا می گــذرد مختــل کنیــد.

3- اختــالل در دریافت هــای ذهنــی مــردم را از طریــق دور کــردن آنهــا از 
ســبک زندگــی دینــی بــا »حیازدایــی« کلید بزنیــد. مقولــه زن، نوع شــادی 
ــه  ــان ب ــن زن ــوژه رفت ــت. س ــالل اس ــن اخت ــه ای ــک راه ورود ب ــردم، ی م
ورزشــگاه ها ، حجــاب اجبــاری، لغــو کنســرت ها و... کلیــد ورودبــه مســئله 

اخــالل در ذهنیــت مــردم اســت.
تیتر اخبار،  گزارشات و تحلیل های خود را روی این سوژه ها ببندید.

۴- ولنــگاری در فضــای مجــازی را ترویج کنید.بحث قداســت »گــردش آزاد 
اطالعــات« بــه مــا اجــازه می دهــد »قداســت زدایی از دیــن و ارزش هــا« را 
بــرای اعتبارزدایــی رهبــران مذهبــی و دینــی عملیاتــی کنیــم .هرکــس در 
برابــر ایــن رویکــرد ایســتاد، بگوییــد ؛ آزادی از دســت رفــت ، آزادی بیــان و 

قلــم خدشــه دار شــد... .
مــردم بایــد احســاس خفقــان کنند تــا بشــود جمهــوری اســالمی را متهم 

ــه اســتبداد کرد. ب
بــدون ترویــج ایــن احســاس نمــی شــود مقولــه »اخــالل ذهنــی مــردم 

نســبت بــه مشــروعیت نظــام« را پیــش بــرد.
تــاب آوری ذهنــی مــردم را بایــد بــه هــم ریخــت بــرای ایــن کار بــه انــدازه 

کافــی ســوژه هســت.
رســانه هــای اصالح طلــب در داخــل کدهــای آن را برایمــان ارســال 

می کننــد.
۵- ســلبریتی ها را تقویــت، تبلیغ و ترویج کنید هرچقدرآنهــا را بزرگ کنید 
علمــا و روحانیــون بــه حاشــیه رانــده می شــوند.زدن مرجعیــت و مدرســان 
حوزه هــا به ویــژه علمــای اخــالق وعرفــان یــک ســیبل ثابت ماســت.حیات 
آنهــا، حتــی نفس کشــیدن آنها در فضــای سیاســی و اجتماعی ایران نشــان 
مــی دهــد دیــن زنــده اســت و مــردم مــی خواهند اخالقــی زندگــی کنند.

فراموش نکنید ؛  تیتر ؛
»مردم از دین برگشته اند«

»مردم از حکومت دینی بیزار هستند«
»مردم از دخالت دین در سیاست ناراضی هستند«

دال مرکزی گفتمان غرب علیه جمهوری اسالمی است.
6- قهرمانــان ملــی ، مجاهــدان فــی ســبیل اهلل ، شــهدای ۸ ســال جنــگ 
عــراق علیــه ایــران ، شــهدای مدافــع حــرم و ...را تخریــب کنیــد آنهــا مقــّوم 
اتحــاد ملــی و انســجام اســالمی و از همــه مهمتر مقــّوم جبهــه مقاومت در 
منطقــه هســتند از هــر فرصتــی بــرای زدن آنهــا اســتفاده کنیــد. رهبــران 

جنبــش ســبز در ایــران بــه مــا در ایــن معرکــه کمــک مــی کننــد.

عراق، جای خالی رسانه های هفت خط
والیت فقیه و نعمتی 

که باید قدر بدانیم

۱۹۶ پرونده قاچاق در گمرکات استان کرمان تشکیل شد
ــکیل  ــان از تش ــتان کرم ــرکات اس ــت گم سرپرس
1۹6 پرونــده قاچــاق در گمــرک بــه ارزش بیــش از 
67۰ میلیــارد ریــال خبــر داد و گفــت: نســبت بــه 
مــدت مشــابه ســال گذشــته بیــش از ۵۰۰ درصــد 

افزایــش داشــته اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان ، محمد 
ــت  ــا گرامیداش ــگاران ب ــع خبرن ــی در جم ثمررخ
ــر  ــی و باهن ــت رجای ــره شــهیدان دول ــاد و خاط ی
ــان  ــت: زم ــار داش ــت، اظه ــه دول ــک هفت و تبری
تشــریفات گمرکــی واردات و صــادرات کاال در 
ــان کاهــش داشــته اســت. گمــرکات اســتان کرم

وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه ســازمان های 
ــوده و  ــادی در امــر تجــارت خارجــی مرتبــط ب زی
ــای  ــرک، مجوزه ــص کاال از گم ــرای ترخی ــد ب بای
الزم را صــادر کننــد و همــه اینهــا ممکــن اســت 

ــد. ــی کن ــص را طوالن ــد ترخی فرآین
ــان  ــا بی ــان ب ــتان کرم ــرکات اس ــت گم سرپرس
ــان  ــا زم ــن اســت ت ــال ای ــه دنب ــه گمــرک ب اینک
ــان ممکــن  ــل زم ــه حداق تشــریفات گمرکــی را ب
بــا  هســتیم  امیــدوار  گفــت:  دهــد،  کاهــش 
و  دســتگاه ها  ســایر  هماهنگــی  و  همــکاری 

ســازما ن های همجــوار بتوانیــم کاهــش قابــل 
توجهــی در ایــن زمینــه داشــته باشــیم.

ــرکات  ــه گم ــرد ۵ ماه ــه عملک ــاره ب ــا اش وی ب
اســتان کرمــان، بیــان کــرد: طــی ۵ ماهــه نخســت 
ســال جــاری، 11۸ هــزار و 31۰ تــن کاال به ارزش 
176 میلیــون و ۹۸3 هــزار و ۸1۵ دالر صادر شــده 
کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته از 

نظــر وزنــی و ارزشــی کاهــش داشــته اســت.
ثمررخــی بــا بیــان اینکــه در ایــن مــدت ۴۹ هــزار 
ــون و ۲1۴  ــه ارزش ۹۸۸ میلی ــن کاال ب و ۹33 ت
ــن  ــت: ای ــده، گف ــور ش ــزار و 73 دالر وارد کش ه
میــزان از نظــر وزن ۸۰ درصــد افزایــش و از نظــر 

ارزش ۴۰۰ درصــد رشــد داشــته اســت.
وی بــا اشــاره بــه دریافــت حقــوق و عــوارض 
ــت  ــه نخس ــی ۵ ماه ــت: ط ــار داش ــی  اظه گمرک
ــان  ــتان کرم ــرکات اس ــد گم ــاری درآم ــال ج س
بیــش از ۸ هــزار میلیــارد ریــال بــوده کــه نســبت 
ــه مــدت مشــابه ســال قبــل 313 درصــد رشــد  ب

ــت. ــته اس داش
ــث  ــان در بح ــتان کرم ــرکات اس ــت گم سرپرس
مبــارزه بــا قاچــاق گفــت: در پنــج ماهــه نخســت 

ــه  ــرک ب ــاق در گم ــده قاچ ــال 1۹6 پرون امس
ارزش بیــش از 67۰ میلیــارد ریــال تشــکیل 
ــدت مشــابه ســال  ــا م ــه در مقایســه ب شــده ک
گذشــته بیــش از ۵۰۰ درصــد افزایــش داشــته 

اســت.
وی بــا اشــاره موضــوع ارائــه تســهیالت گمرکــی 
و   )AEO( اقتصــادی  مجــاز  فعــاالن  بــه 
ــق گمــرکات  ــان از طری ــش بنی شــرکت های دان
ــق شــعار ســال و  ــرد: در راســتای تحق ــان ک بی
براســاس منویــات مقــام معظــم رهبــری نســبت 
ــه شــرکت های  ــه ب ــا تســهیالت 1۸گان ــه اعط ب

ــود. ــدام می ش ــوف اق موص
اقدامــات  ایــن  اهــم  داد:  ادامــه  ثمررخــی 
بــه  بانکــی  ضمانت نامــه  اخــذ  از  عبارتنــد 
ــدی  ــای پرداخــت نق ــه ج ــاله ب ــید یکس سررس
ــات  ــال تخفیف ــی، اعم ــوارض گمرک ــوق و ع حق
در هزینــه خدمــات گمرکــی تــا ســقف ۵۰ 
درصــد و ترخیــص کاال خــارج از مســیرهای 
تعییــن شــده )ســبز، زرد و قرمــز( در گمــرکات 

ــت. اس

دریافت وجه نقد یا ارائه شماره 
حساب شخصی به خانواده ها 

در مدارس ممنوع است
معــاون پژوهــش، برنامه ریــزی و توســعه منابــع 
آمــوزش و پرورش اســتان كرمان گفــت: دریافت 
وجــه نقــد از خانواده هــا یــا ارائــه شــماره حســاب 

شــخصی بــه آنهــا در مــدارس ممنــوع اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از كرمــان، رضا 
ــر در پســت های  ــرد: تغیی ــار ك ــرد اظه امیری ف
ــه  اداری صــورت گرفتــه، ایــن تغییرهــا بایــد ب
گونــه ای باشــد كــه مــردم آن را احســاس كننــد، 
حتمــا بایــد در چارچوب قانــون و مقــررات عمل 
كنیــم و در محیطــی دوســتانه كار كنیــم، اگــر 
اربــاب رجــوع قانــع نشــد بایــد ســعی در توضیح 
و تبییــن داشــته باشــیم تــا قانــع و راضی شــود.

معــاون پژوهــش، برنامه ریــزی و توســعه منابــع 
آمــوزش و پــرورش اســتان كرمــان بــا اشــاره به 
ــزود:  ــان اف ــدی معلم ــت موضــوع رتبه بن اهمی
رعایــت عدالــت در ســاماندهی نیروهــا و پرهیــز 
از تبعیــض بــرای اعتمادســازی بایــد مــورد توجه 
قــرار گیرد، شایســته اســت در زمینه ســاماندهی 
نیــروی انســانی و تجهیــزات هــم عدالــت، اصل 

باشد.
معــاون پژوهــش، برنامه ریــزی و توســعه منابــع 
آمــوزش و پــرورش اســتان كرمــان خاطرنشــان 
ــه شــماره  ــا ارائ ــدی ی ــه نق ــت وج ــرد: دریاف ك
ــدارس  ــا در م ــه خانواده ه ــخصی ب ــاب ش حس
ممنــوع اســت و در ایــن زمینــه بایــد توجــه الزم 

صــورت گیــرد.



سال چهاردهم - شماره ی 537 8دوشنبه - 24مرداد ماه 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول 
 محمدرضا شجاعی

جانشین مدیر مسئول و سردبیر 
عمید شجاعی

هفته نامه ی سیاسی، فرهنگی استان کرمان                    تحلیلی - خبری
www.sepehrbrd.ir

گستره ی توزیع استان کرمان

صفحه آرایی 
 سپهر بردسیر ) 09134423926(

آدرس : بردسیر خیابان امام)ره(  ساختمان 
خطیبی - طبقه اول - جنب دفتر ازدواج

تلفن : 33521188 034- 09133414471 
فاکس : 33528860   034

  www.sepehrbrd.ir     پایگاه اینترنتی 
  Email : sepehrbrd@yahoo.com    ایمیل

لیتوگرافی و چاپ : طاها

شیعه مفتخر است به اینکه در مقابل نظام سلطه ایستاد/ 
پرچم جمهوری اسالمی »عدالت و معنویت« است

ــدم  ــراق و ع ــی ع ــت بحران ــالم وضعی *باس
ــدم  ــل ع ــه دلی ــت ب ــس و دول تشــکیل مجل
ــه  ــت ک ــه اس ــت فقی ــد ووالی ــری واح رهب
ــون  ــه قان ــی ب ــدت و متک ــا وح ــتند ب نتوانس
جامعــه را ازتشــتت و اختالفــات دورنگــه دارند 
هنــوز کشورشــان دراشــغال امریکاســت و هــم 

ــا ــن گروهه ــات ریشــه ای بی اختالف
71----۹1۲۲                                          

*ســالم علــی رغــم کارهای زیــادی کــه دراین 
یکســال دولــت ســیزدهم درکشــور وهمچنین 
دربردســیر اتفــاق افتــاده متاســفانه گزارشــاتی 
ــی منتشــر نشــد  ازســوی دســتگاههای متول
چــون متولیــان میــراث دولــت قبــل هســتند 
و متولیــان جدیــد المنصــب هــم تاســی ازانها 
کردنــد                                    ۹133----1۸

*ســالم ســپهرجان گرچــه پیامهــای مــارا می 
نویســید ومســئوالن هــم مــی خواننــد ولــی 
ــع  ــی جم ــد یک ــچ کار ی نکردن دردوموردهی
اوری متجاهــران معتــاد و  دیگری جمــع اوری 
ــش  ــث افزای ــی باع ــه اول ــرد ک ــگهای ولگ س
ســرقت شــده .ودیگــر باعــث عــدم امنیــت و 

تــرس شــده                     ۹۰3۹----۸۸
*ســرقت دراســتان وبردســیر باالتریــن جــرم 
اســت وعلــت اصلــی ان وجــود معتــادان 
متجاهراســت کــه بــرای تامیــن هزینــه مــواد 
دســت بــه هرگونه ســرقتی  می زننــد باغبانی 
مــی گفت : د رباغچه ام ســبزی کاشــتم شــب 
ــرقت  ــد یاس ــه را درو کردندوبردن ــد هم رفتن

ــرق و...     ۹1۹۰----۴۵ ــن و ب ــا وتلف کابله
*با ســالم عدم پذیــرش کم درکنکورامســال و 
نداشــتن رقــم های مثبــت و عالــی بیانگر عدم 
توجــه بــه امــوزش بــوده گرچــه اپیدمــی کرونا 
وتعطیلــی مــدارس هم مــی تواند نقش داشــته 
باشــند انشــااله مســئولین جدید با باز گشــایی 
ــال  ــت امس ــران اف ــال جب ــه دنب ــدارس ب م

باشــندممنون                      ۹36۲----۹۹
ــیردوموکب  ــز امســال بردس همشــهریان عزی
ــدی  ــال ویکــی درکمربن ــن یکــی درکرب اربعی
برپــا میکنــد همــت کنیــد بــا اهــدا نــذورات و 
کمکهــای خــود حفظ ابروی شهرســتان شــود 
و نــام بردسیرشــهریادگار امــام حســن مجتبی 
ــیرهمچنان  ــال وبردس ــالم در کرب ــه الس علی

ــین!            ۹13۲----6۰ ــد یاحس بدرخش
*باســالم اخیــرا شــهرداری توجــه خاصــی بــه 
مرکــز شــهر و کوچــه هــا دارد ومرتــب درحــال 
اســفالت وترمیــم کوچه هاســت می خواســتم 
ــان و  بگــم خســته نباشــید شــهردا رو کارکن

زحمتکشــان شــهرداری           ۹1۹----۵3
ــوری  ــهای حض ــدار س و کالس ــدن م  *بازش
گرچــه اقــدام مثبــت وخوبــی بــرای خانــواده ها 
ومعلمان اســت ولی رعایت دســتورات بهداشتی 
باید با جدیت رعایت شــود ضدعفونی کالســها، 
اســتفاده از ماســک و رعایت اســتاندارد ظرفیت 
ــن  ــا والدی ــه م ــورت دغدغ ــها ، درهرص کالس

جدیســت                           ۹13۴----3۹
* باســالم بکارگیــری نیــرو وثبت نــام از بیکاران 
و.متخصصــان شــایع اســت یــا واقعیــه میگــن 
ــا و  ــه  کج ــام میکن ــت ن ــن داره ثب ــر زمی گه

چطــوری لطفــا اطــالع رســانی کنیــد
۸۲----۹3۰6                                                    

*درود برشــهردارفرهنگ دوســت شهربردســیر 
واجتماعــی  فرهنگــی  درفعالیتهــای  کــه 
حضوردارد و در برگزاری نمایشــگاهها وجشنواره 

ــد ــه میکن ــالش دارد و هزین ــا همــت وت ه
۰۵----۹1۲7                                               

پیامک های ارسالی شما
10000100005588 شماره ی ارسال پیامک

بزرگان آسمانی شهرمان

   حسین سعید        
شــهید حســین ســعید فرزنــد حاجــی و مــادر: فضــه 
ســعید متولــد: 134۶، تحصیــالت: دانشــجو ومجرد 
،تاریــخ شــهادت: ۶7/۵/1  ومحل شــهادت: شــلمچه 

ومــزار: گلــزار شــهدای شــهر گلــزار
زندگینامه:

شــهید حســین ســعید در روســتای قریةالعرب)شهر 
گلــزار كنونــی( بــه دنیــا آمــد. در نوجوانــی پــدر خــود 
ــرد  ــی ك ــعی م ــی س ــی باف ــا قال ــت داد. ب را از دس
كمــك مــادر بــرای مخــارج خانــه باشــد. ســختی 
زندگــی مانــع پیشــرفت حســین نشــد. ســال ها می 
گذشــت و حســین ضمــن كار و تــالش بعنــوان مرد 
خانــه، موفقیــت هایــی در درس و ورزش كســب می 
كــرد. جــزء رتبه هــای برتر دانشســرای كشــاورزی و 

دانشــگاه تربیــت معلــم بود. 
 زمــان جنــگ بــود. موعــد ســربازیش رســیده بــود. 
عــازم جبهــه مــی شــود و ســرانجام ســال هــای آخر 
جنــگ همزمــان مــی شــود بــا روزهــای پایانی عمر 
بابركــت حســین. تــا اینكه در ســرزمین شــلمچه در 
حملــه ناجوانمردانــه شــیمیایی دشــمن بــه شــهادت 
مــی رســد./1۲ ســاله بــود كــه یتیــم شــد. ســه روز 
بابــاش تــو حــال احتضــار بــود. ایــن مــدت حســین 

بــاال ســرش قــرآن مــی خوانــد. 
  راوی: آقای علی سعید)هم محله ای شهید(

شــب هــا قالــی مــی بافــت، روزهــا مــی رفــت ســر 
كار. از درآمــدش هــم بــرای مــا خــرج مــی كــرد...  

راوی: خانــم فضــه ســعید)مادر شــهید(
مهــارت و ســرعت باالیــی در قالــی بافــی داشــت. 
از صبــح تــا عصــر حــدود ۲0 پــو مــی بافــت. یــك 
قالــی ۵/۲×۲ رو یــك مــاه و نیــم تمــام مــی كــرد.

 راوی:  آقای علی سعید)هم محله ای شهید(
مــی شــد یــه وقــت هایــی بــا دخترهــا ســر كوچــه 
بودیــم. وقتــی حســین مــی رســید راهشــو كــج می 
كــرد، مــی رفــت از طــرف دیگــه كوچــه بیاد ســمت 
خونــه... بهــش مــی گفتــم: چــرا اینــكار مــی كنی؟ 
ــاال پاییــن مــی  مــی گفــت: هــر جــور نگاهمــو ب

كــردم، بــاز نگاهــم بهتــون مــی افتــاد ...
ــود، هــم ورزشــش. گاهــی  هــم درســش خــوب ب
ــه یكــی دیگــه، مــی  ــزه شــو مــی بخشــید ب جای
ــم( ... ــی كن ــالش م ــاره ت ــن جوونم)دوب ــت: م گف

نمازشــو بیشــتر تو مســجد می خوانــد. تمیز  بــود. به 
مســواک و حمــام و مســائل بهداشــتی اهمیــت می 
داد. از بیــرون كــه مــی آمــد، لباسشــو عــوض مــی 
كــرد، دســت هاشــو مــی شســت، اگــه نمــاز نخونده 
بــود نمــاز مــی خونــد، بعــد مــی آمــد ســر غــذا ... /

رو ســه چیــز حســاس بــود:1- در مــورد حجــاب و 
طــرز حــرف زدن بــا نامحــرم. ۲- درس. بــه بچــه ها 
كــه جایــزه مــی گرفتــم بخاطــر درسشــون، مــی 
گفــت: اگــه درس بخونیــد منم بهتــون جایــزه میدم. 
3- اخــالق... بچــه آخــری بــودم. بخاطــر فــوت بابام 
بیشــتر هوامــو داشــت. اگــه از بیــرون مــی آمــد مــی 
دیــد ناراحتــم، اینقــد اصــرار می كــرد تا دلیلشــو پیدا 
كنــه... مــی خواســت كشــاورزی رو بعــد از درســش 
بعنــوان یــادگار كار بابــا ادامه بــده. براش دختر پســند 
كــرده بودیــم. مــی گفت: تا درســم تموم نشــه، ســر 

كار نــرم، ازدواج نمــی كنــم.
             راوی: خانم اشرف سعید)خواهر شهید(

یــه عكــس از جوانی امــام خمینــی آورده بــود. گفتم: 
امــام كــه پیــره! گفــت: ایــن عكــس مــال زمانیه كه 

اســتارت انقالب ســال 4۲ زده شــد...
         راوی: آقای   علی سعید)هم محله ای شهید(

معدلــش تــا كالس ســوم كــه بایــد انتخــاب رشــته 
مــی كردیــم، بــاال بــود. می تونســت هــر رشــته ای 
رو انتخــاب كنــه. امــا باید بخاطــر شــرایط اقتصادی 
جایــی رو تــو كرمــان انتخــاب می كــرد كــه خوابگاه 
داشــته باشــه. همیــن شــد مقدمــه ورود حســین بــه 

دانشســرای كشــاورزی كرمان...
              راوی: آقای جهانگیر شمس الدین سعید

 کنــار حامم روســتا، باغ داشــتند. حســین ایــن بــاغ رو تر و 
متیــز مــی کــرد. مــی گفت: هــر کی بیــاد حامم، بــا منظره 
خوبــی روبــه رو بشــه./ریاضیش خــوب بــود. مــادرم مــی 
گفــت: مــی روی خونــه حســین، تــا ریاضــی یــاد نگرفتی 
خونــه منیایــی! مــی رفتــم پیشــش. مــی گفتــم: حســین 
تــو رو خــدا زود بــه مــن یــاد بــده، مــی خــوام بــرم بــازی. 
حســین هــم اول باهــام بــازی مــی کــرد بعــد مــی رفتیــم 
رساغ ریاضــی. /دونــده خوبــی بــود. بــه مناســبت دهه 
فجــر مســابقه برگــزار شــده بــود. مســافت مســیر 
مســابقه حــدود ۲0 كیلومتــر بــود. حســین نفــر اول 
مســابقه شــد؛ در حالــی كــه فاصلــه ش بــا نفــر دوم 
حــدود ۲ كیلومتــر بود./فوتبــال رو هم خیلی دوســت 
داشــت. دفــاِع اول تیــم گلــزار بــود./ بــا ایــن حــال 
مــروت و جوانمــردی داشــت؛ یــه جاهایــی بــه نفــع 

رقیــب كوتــاه مــی آمــد ... 
      راوی: آقای علی سعید)هم محله ای شهید(

حرضت آیت الله خامنه ای در دیدار رشکت کنندگان در هفتمین اجالس مجمع جهانی اهل  بیت)علیبهم السالم( :

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در دیــدار شــرکت کنندگان در هفتمیــن اجــالس مجمــع 
ــا الهــام از اهل  بیــت، اژدهــای  ــد: جمهــوری اســالمی ب ــی اهــل  بیــت)ع( فرمودن جهان

هفت ســر اســتکبار را عقــب رانــد و پیشــرفت کــرد.
رهبــر انقــالب در دیــدار شــرکت کنندگان در اجــالس مجمع جهانی اهل بیت)ع(:شــیعه 
مفتخــر اســت بــه اینکــه در مقابــل نظــام ســلطه ایســتاد/ پرچــم جمهــوری اســالمی 
»عدالــت و معنویــت« اســت/ بســیاری از خواســته های اســتکبار بــه وســیله جمهــوری 

اســالمی تخریــب شــد/ ایــن همــان پرچمــی اســت کــه انبیــاء و ائمه برداشــتند
بــه گــزارش گــروه سیاســی خبرگــزاری فــارس،  رهبــر معظم انقالب اســالمی صبــح روز 
)شــنبه( در دیــدار اعضــای مجمــع جهانــی اهل بیــت)ع( و میهمانــان شــرکت کننده در 
هفتمیــن کنگــره این مجمع، عظمــت و محبوبیت اهل بیــت را در دنیای اســالم بی نظیر 
خواندنــد و تأکیــد کردنــد: جمهــوری اســالمی بــه عنــوان پرچم برافراشــته اهل بیــت در 
مقابــل نظــام ســلطه، معتقــد اســت در دنیــای اســالم هیچ خط فاصــل مذهبــی، قومی، 
فرقــه ای و نــژادی، حقیقــی نیســت و تنهــا خــط فاصــل برجســته و حقیقــی، مرزبندی 

میــان دنیــای اســالم بــا جبهه کفــر و اســتکبار جهانی اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا توصیــه مؤکــد بــه مجمــع جهانــی اهل بیــت بــرای بهره 
گیــری از عظمــت و محبوبیــت اهل بیــت در دنیــای اســالم افزودند: مجمع بایــد پایگاه و 
محــل الهام گیــری همــه مســلمانان و جانهــای مشــتاق از معــارف اهل بیــت باشــد و بــه 

گونــه ای عمــل کنــد کــه زینــت اهل بیــت شــود.
رهبــر انقــالب، معــارف اهل بیــت را مجموعــه ای کامــل از همــه نیازهــای مختلــف آحاد 
بشــر و جوامــع بشــری خواندنــد و گفتنــد: جوامــع اســالمی امروز بــه همه ابعــاد معارف 
اهل بیــت نیــاز جــدی دارنــد و مجمــع جهانــی بایــد بــا برنامه ریــزی دقیــق و صحیــح و 
اســتفاده از شــیوه های معقــول و ابزارهــای تأثیرگــذار، این وظیفه ســنگین را انجــام دهد.

ایشــان بــا اشــاره بــه پرچم برافراشــته نظــام جمهــوری اســالمی در مقابل نظام اســتکبار 
افزودنــد: پیــروان اهل بیــت و شــیعیان جهــان مفتخرنــد کــه نظــام اســالمی در مقابــل 
اژدهــای هفــت ســر نظــام ســلطه، ســینه ســپر کــرده و بــه اعتــراف خــود مســتکبران، 

بســیاری از نقشــه های آنــان را بــه شکســت کشــانده اســت.
رهبــر انقــالب، رمــز اســتواری جمهــوری اســالمی را الهام گیــری از اهل بیــت دانســتند و 
افزودنــد: آن ســتارگان درخشــان بــا معارف نظری و ســیره عملــی خود به مــا آموخته اند 

کــه چگونــه بــا تدبــر و عمل بــه قــرآن، راه اســالم عزیــز را بپیماییم.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای پرچــم جمهــوری اســالمی را پرچــم عدالــت و معنویــت 
خواندنــد و گفتنــد: بدیهــی و طبیعــی اســت کــه دنیــای ســلطه کــه همــه باورهــا و 
اعمالــش بــر مادیــات و پــول و زور متکــی اســت، در مقابــل ایــن پرچــم بــه معارضــه و 

دشــمنی برخیــزد.
ایشــان، امریــکا را در رأس جبهــه اســتکبار خواندنــد و افزودنــد: امــام بزرگــوار بــا الهــام از 
قــرآن بــه همــه یــاد داد کــه خطــوط فاصل غیرحقیقــی میــان جوامــع اســالمی را کنار 
بگذارنــد و فقــط یــک خــط فاصــل یعنــی مرزبندی دنیــای اســالم با کفــر و اســتکبار را 

قبول داشــته باشــند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای خاطرنشــان کردنــد: براســاس همیــن بــاور عمیــق بــود که 
حمایــت از فلســطین از همــان روزهای اول در دســتور کار انقالب اســالمی قــرار گرفت و 
امــام بــا همــه وجــود پای مســئله فلســطین ایســتاد و جمهــوری اســالمی امــروز هم به 
همیــن هندســه سیاســی ترســیم شــده امــام راحــل عظیم الشــأن عمــل می کنــد و در 

آینــده نیــز بــه آن وفــادار خواهــد ماند.
ایشــان، همدلــی بی نظیــر موجــود میــان ملتهــا در سراســر دنیــای اســالم با ملــت ایران 
را بــه علــت پایبنــدی مــردم ایــران بــه راهبــرد امــام یعنــی نفی خطــوط مذهبــی، فرقه 
ای، نــژادی در جهــان اســالم دانســتند و افزودنــد: بــر همیــن اســاس مــا همیشــه همــه 
کشــورهای اســالمی را بــه بی اعتنایــی به مســائلی همچــون »شــیعه و ســنی«، »عرب و 

عجــم« و دیگــر خطــوط فاصــل، و عمــل بــه مبانــی و اصــول دعــوت کرده ایــم.
رهبــر انقــالب، تشــویق ملتهــای دیگــر بــه ایســتادگی در مقابــل زورگویی هــا را از علــل 
عصبانیــت نظــام ســلطه و دشــمنی آنهــا دانســتند و گفتنــد: خنثــی کردن نقشــه های 
جنایتکارانــه آمریــکا در کشــورهای مختلــف کــه یــک نمونــه آن داعــش بــود، باعــث 

ــه  ــران ب ــردن ای ــم ک ــی، و مته ــی و شیعه هراس ــم ایران هراس ــات متراک تبلیغ
دخالــت در کشــورهای دیگــر شــده اســت.

ایشــان بــا تأکیــد بــر اینکــه جمهــوری اســالمی دخالتــی در کشــورهای دیگــر 
نــدارد، اتهام زنی هــای ســلطه گــران را ناشــی از عجــز و ناتوانی آنهــا در جلوگیری 
از پیشــرفت های چشــمگیر نظــام اســالمی خواندنــد و افزودنــد: البتــه همه باید 

در مقابــل سیاســتهای اســتکباری هوشــیار باشــند و با آنهــا همراهی نکنند.
حضــرت آیــت اهلل خامنه ای، سیاســت کنونــی اســتکبار را پر رنگ کــردن تفاوتها 
و خطــوط فاصــل غیرواقعــی در دنیــای اســالم برشــمردند و گفتنــد: تحریــک و 
نقشه کشــی بــرای جنــگ شــیعه و ســّنی، عــرب و عجــم، شــیعه بــا شــیعه، و 
ســّنی بــا ســّنی کــه اکنــون در برخــی از کشــورها مشــاهده می شــود، سیاســت 

شــیطان بــزرگ یعنــی آمریــکا اســت کــه بایــد در مقابــل آن هوشــیار بود.
ــه اینکــه پیــروان اهل بیــت بایــد پرچمــدار همبســتگی و  ــا اشــاره ب ایشــان ب
هم افزایــی باشــند، افزودنــد: همچنان کــه از روز اول گفتیــم، تشــکیل مجمــع 
جهانــی اهل بیــت بــه معنــای مقابلــه و دشــمنی بــا غیرشــیعه نیســت و از ابتدا 
نیــز بــا بــرادران غیرشــیعه کــه در راه درســت حرکــت کــرده، همراهــی کرده ایم.

رهبــر انقــالب در پاســخ بــه این ســؤال کــه »آیــا توانایی مقابلــه بــا معارضه های 
دشــمنان جهــان اســالم وجــود دارد«، گفتنــد: قطعــاً توانایــی متوقــف کــردن و 
ــه ظرفیتهــای نرم افــزاری و ســخت افزاری  ــا توجــه ب ــدن اســتکبار ب عقــب ران

دنیــای اســالم وجــود دارد.
ایشــان »حقایــق و معــارف اســالمی، تــوکل بــه خــدا، نــگاه امیدوارانــه بــه تاریخ، 
مســئله مهدویــت« را از جملــه ظرفیــت هــای نرم افــزاری جهان اســالم خواندند 
و بــا اشــاره بــه بن بســت های فکــری غــرب و نظــام لیبــرال دموکراســی افزودند: 
ــتفاده از  ــتعمارگری و اس ــا اس ــتکبران ب ــخت افزاری، مس ــه س ــه در زمین البت
ــد  ــواع حیله هــا، خــود را قــوی کرده ان ــردن ان ــه کار ب ــع دنیــای اســالم و ب مناب
امــا ظرفیتهــای طبیعــی دنیــای اســالم بــرای پیشــرفت بســیار زیــاد اســت که 
اهمیــت یــک نمونــه آن یعنــی نفــت و گاز امــروز بــرای همــه آشــکارتر شــده 

اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، شــکوفا شــدن ظرفیتهــا را در گــرو عــزم راســخ، 
شــناخت دشــمن، هدایتــی همچــون هدایــت امــام بزرگــوار و کنــار گذاشــتن 
کم کاری هــا دانســتند و گفتنــد: امــروز جمهــوری اســالمی به عنــوان یــک الگو و 
واقعیــت زنــده، توانســته در مقابــل انــواع دشــمنی ها و حمــالت تاب آوری نشــان 
دهــد و آن نهــال تــازه روییــده را بــه درختــی کهــن تبدیــل کنــد. البتــه مقصود 
از الگــو بــودن، الگوگیــری از ســاختار سیاســی نیســت بلکه تمســک بــه اصول و 

مبانــی امــام بزرگوار اســت.
ایشــان در پایــان خاطرنشــان کردنــد: آینده دنیای اســالم آینده روشــنی اســت و 

مجموعــه شــیعه می توانــد نقش آفرینــی بزرگــی در آن انجــام دهد.

حرضت سیدمحمد ابن حسین ابن جعفر ابن محمد ابن طباطبا ابن اسامعیل ابن ابراهیم ابن حسن مثنی ابن امام حسن مجتبی علیه السالم

فراخوان شرکت درمواکب  اربعین حسینی بردسیریها

باتوجــه بــه برپایــی دوموکــب دراربعیــن امســال یکــی درکربــال ودیگــری بیــن راهــی در جــاده کمربنــدی بردســیراز همشــهریان محتــرم 
درخواســت میشــود کــه کمکهــای نقــدی ونــذورات وغیرنقــدی شــامل موکــت ، فــرش ، تشــک ، پتو و مــواد غذایــی از جملــه برنــج وحبوبات 
، شــکر وقنــد و عرقیجــات و... بــه مســئولین موکبهــا اهــدا نماینــد تــا بردســیر همچــون گذشــته درایــن مهــم  حضور چشــمگیری داشــته 
باشــند ونــام نیــک مــردان ونیــک زنــان ایــن خطــه جــز دوســتان اهــل بیــت علیهــم الســالم ثبــت گــردد و ازآثــار مبــارک ایــن عمــل 

خداپســندانه در دوجهــان بهــره منــد گردنــد انشــااهلل
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