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امام حســین علیه الســام: از آنچه موجب عذرخواهی می شــود بپرهیز، زیرا مؤمن بد منی کند، عذرخواهی 

هــم منــی کنــد ولی منافق هــر روز کار بد می کند و بعد عذرخواهی مــی کند.»بحاراالنــوار، ج ۷۸، ص ۱۲۰«

بی شک یکی از داللت های مهم بیانیه ی گام 
و  این فضای محدود  از  انقالب، خروج  دوّم 
انحصاری و همچنین میل به سوی چرخش 
بیانیه ی گام دوّم  پویایی است.  و  و گردش 
انقالب، شعار سیاسی نیست که به اقتضای یک 
مناسبت، سر داده شده باشد، بلکه به واقع، یک 
متن راهبردی و عملی برای تغییر حاکمّیتی 
ورسیدن به نظام آرمانی جمهوری اسالمی  
است. زیرا انقالب، نیازمند تنّفس در هوای تازه 
است و این امر میّسر نیست جز با بازنگری های 
مدیریّتی. باید جوانگرایی و استعدادهای معلّق 
و معّطل، به کار گمارده شوند تا وارد شدن به 
مرحلۀ گام دوّم انقالب، معنای حقیقی یابد 
و محسوس شود. آنان که هنوز هم چشم 
به مناصب و موقعّیت های حاکمّیتی دارند 
سنگ اندازی می کنند و تعلل حاکمیت در عزل 
و نصبها، اصل و اساس این طرح سرنوشت ساز 

را بدنام و ناموّجه جلوه می دهند . 
با نگرش دولت سیزدهم و توجه به حقوق عامه 
مردم زمینه برای حرکت درمسیر گام دوم ایجاد 
شده اما برای تحقق گام دوم انقالب امتداد یافتن 
وضع موجود درساختار مدیریتی مطلوب نیست 
اگر از دو دهۀ پیش، آینده نگری می کردیم و 
در روندی تدریجی و مالیم، نیروهای جدید را 
به صحنه می آوردیم، امروز ذخایر مدیریّتی مان 
بویژه مدیران جوان انبوه بود واگر این فرصت از 

نیروهای جوان سلب شود، 

گام دوم انقالب ونیاز به 
»کارگزار تراز انقالب 

اسالمی «

ادامه صفحه سوم

سرمقاله

اســتاندار کرمــان گفــت: بیــش از یکهــزار 
ــی  ــوق دولت ــان از محــل حق ــارد توم میلی
ــت داده  ــتان برگش ــه اس ــد ب ــادن بای مع
شــود و اینجــا اعــالم می کنیــم تــا زمانــی 
کــه ســهم اســتان برنگــردد، هیــچ حقــوق 

ــد شــود. ــادن  وصــول نبای ــی از مع دولت
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا، محمــد مهدی 
فداکار در نشســت کارگروه اشــتغال اســتان 
ــه رییــس  ــه ای ب ــده نام ــزود: بن ــان اف کرم
ســازمان برنامــه و بودجــه می نویســم کــه 
ســهم ۱۵ درصــد حقــوق دولتــی اســتان 
ــی  ــاه ابتدای ــش م ــن ش ــان  در همی کرم
ســال پرداخــت شــود و تــا زمانی کــه این از 
محــل حقــوق دولتــی به اســتان بازنگــردد، 
هیــچ فشــاری بــه معــادن نیاوریــد و حتــی 
یــک قـِـران دیگــر )اخــذ حقــوق دولتــی( را 
پیگیــری نکنید.تاکنــون بارهــا از پرداخــت 
ــادن در  ــی مع ــوق دولت نشــدن ســهم حق

اســتان کرمــان انتقــاد شــده اســت.
بالی مالیات سنگین در کرمان

وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اخــذ مالیــات 
ســنگین از اســتان کرمــان در ســال جــاری 
تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه بالیــی کــه از 
این جهت ســر اســتان آمده اســت، امســال 
بایــد همــت داشــته باشــیم و پــول دولــت 
ــرای  ــازادی ب ــر م ــم و دیگ ــول کنی را وص

ــد. ــت نمی مان بازگش
ــرد:  ــد ک ــه تاکی ــان در ادام ــتاندار کرم اس
تعهــد دســتگاه هــا در حــوزه اشــتغال نباید 
رهــا شــود و حتما ایــن موضــوع را پیگیری 

ــدات  ــای تعه ــه عدده ــم؛ البت ــی کنی م
ــا  ــد ت ــی باش ــد منطق ــز بای ــتغال نی اش
دســتگاه هــا بــه تعهــد خــود عمــل کننــد.

وی اظهــار داشــت: بایــد اجــرای طــرح های 
اشــتغالزایی را رصــد کنیــم تــا ایــن طــرح 
ــش  ــار چال ــد و دچ ــراف نرون ــه انح ــا ب ه

. ند نشو
ورود منابــع مالی اســتان به حل مشــکالت 

کمــک مــی کند
ــی  ــع مال ــر مناب ــرد: اگ ــح ک ــداکار تصری ف
ــای  ــک ه ــتان از بان ــن اس ــه ای ــوط ب مرب
خــارج از کرمــان بــه داخــل بیایــد بــه حــل 
مســائل اســتان بســیار کمــک مــی شــود.

وی افــزود: قــرار بــر ایــن شــده کــه مدیران 
اســتان هفتگــی بــه شهرســتان هــا ســفر و 
مشــکالت و مســائل را از نزدیــک بررســی 

. کنند

اربعین بزرگترین راه پیمایی جهانی 

))آگاهی بخشی ،مسئولیت اجتماعی و پیشگیری از خودکشی ((
10 سپتامبر ،19 شهریور روز جهانی پیشگیری از خودکشی

پیاده روی اربعین حسینی، مصداق بارز قدرت نرم شیعه 
صفحه 8در دوران غیبت امام زمان)عج( می باشد

آگهی مناقصه عمومی )دو مرحله ای( 
خرید 23 عدد گیرموتور برند BAUER یا 

SEW مورد نیازکارخانه نورد بردسیر شرکت 
مجتمع جهان فوالد سیرجان 

شــرکت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان در نظــر دارد نســبت بــه خریــد 23 عــدد گیرموتــور 
برنــد BAUER یــا SEW مــورد نیازکارخانــه نــورد بردســیر را   از طریــق مناقصــه عمومــی 
ــر کــه دارای توانایــی مناســب  ــذا از تأمیــن کننــدگان معتب ــد؛ ل ــه ای اقــدام نمای دو مرحل
و ســوابق و تجــارب مــورد قبــول مــی باشــند، دعــوت بــه عمــل مــی آیــد، حداکثــر تــا تاریــخ   
1401/06/30  ســاعت 14:00 نســبت بــه تحویــل پــاکات اقــدام نماینــد. بدیهــی اســت بعــد 

از تاریــخ فــوق بــه هیــچ درخواســتی ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
مدارک الزم جهت ارسال :

نامــه اعــام آمادگــی، مــدارک مربــوط بــه چــک لیســت ارزیابــی تامیــن کننــدگان، پیــش 
نویــس قــرارداد خریــد بــه همــراه ضمانــت نامــه بانکــی بــه مبلــغ 750.000.000 ريــال 

دانلــود مــدارک از ســایت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان قســمت خریــد و فــروش- 
)   sjsco.ir مناقصــات.) 

ــف - ب -ج(:   ســیرجان_  بلــوار نمــاز بعــد از چهــار راه پيــام  ــاکات )ال ــل پ آدرس تحوی
نور_  روبه روي ســالن اداره ارشــاد )غدیر( _ دبیرخانه کمیســیون معامات مجتمع جهان 

فــوالد ســیرجان _ کــد پســتی 7816964741 _  شــماره تمــاس034-42251193
ایمیــل آدرس  بــه  را  پــاکات  تحویــل  رســید  همــراه  بــه  آمادگــی  اعــام  نامــه   *

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

 * هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
 * جهــت کســب اطاعــات بیشــتر بــا شــماره  09901458288 آقــای مهندس عبــاس زاده 

تماس حاصل نمایید. ) پاســخگویی در ســاعات اداری(

واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

فراخوان شرکت درراهپیمایی اربعین حسینی در بردسیر

امســال بــرای اولیــن بــار راهپیمایــی اربعیــن ازگلــزار شــهدای بردســیر تــا 
امامزاده  سید محمد برگزار  خواهدشد از همشهریان گرانقدر و محب 
امــام حســین و اهــل بیــت علیهــم الســالم درایــن راهپیمایــی دعــوت بــه 

عمــل مــی آیــد             شــروع راهپیمایــی : ســاعت 9 صبــح

نقش نشاط اجتماعی در 
پیشگیری از خودکشی

ــات  ــی از هیجان ــاط حالت ــادی و نش ش
ــاق و  ــک اتف ــه ی ــی ب ــاس آدم و احس
رویــداد بیرونــی و همچنیــن حالتــی از 
احســاس و ادراک ناشــی از خودبــاوری 
ــاس کار  ــتن و احس ــت از خویش ،رضای
آمــدی و مفیــد بــودن اســت.عوامل 
موثــر در افزایــش نشــاط اجتماعــی 
عبارتنــد از :داشــتن تفکــر مثبــت  بــه 
ــاس  ــه ،احس ــران و جامع ــود و دیگ خ
کردن،خودبــاوری  ارزشــمندی 
ــط بیــن  ،توانمندشــدن در حیطــه رواب
فــردی و گروهــی ،مهــارت خودآگاهــی 
،مهــارت حــل مســاله و داشــتن هــدف 
شــادی  و  ،ورزش  زندگی،تفریــح  در 

ــردن. ک
ــادی و  ــح ش ــر صحی ــج مظاه ــا تروی ب

نشــاط کــه بــا فرهنــگ ملــی و مذهبــی مــا همخوانــی دارد مــی تــوان 
ــرد. ــراد در معــرض آســیب کمــک ک ــه اف ــادی ب ــا حــد زی ت

ــودک آزاری  ــه ک ــر گون ــاهده ه ــورت مش ــرم  در ص ــهریان محت همش
،همســرآزاری ،افــکار خودکشــی ،اقــدام بــه خودکشــی و افــراد در 
معــرض آســیب و آســیب دیــده اجتماعــی بــا خــط تلفنــی ۱23 اورژانس 

ــد ــل فرمایی ــاس حاص ــی تم اجتماع

انتقاددوباره از بازنگشتن حقوق دولتی معادن کرمان/
پیش شرط استاندار و پیگیری از تهران
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سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی استان کرمان 
گفت: سیالب قریب به ۱۱۶۶ میلیارد ریال خسارت 
به بخش کشاورزی و دامپروری شهرستان بردسیر 

وارد کرد.
 حیدرآبادی گفت: سیالب مردادماه امسال خسارات 
زیادی به باغ ها و مزارع شهرستان بردسیر وارد کرد.
وی برآورد خسارت ناشی از بارندگی و سیالب های 
مردادماه امسال در شهرستان بردسیر به باغ ها، 
مزارع، قنوات و دام ها در تمامی بند ها جمعا بالغ 
افزود:  و  کرد  اعالم  ریال  میلیون  بر ۱۱۶۵۸۶۶ 
این سیالب ها به ۷۰ رشته قنات به طول ۱3۹۹۶ 
متر، 3۶ باب استخر، 2۵ بند خاکی و ۱2۶۰۰ متر 
)درصد تخریب ۱۰ تا ۶۰ درصد( کانال آبرسانی 
جمعا به مبلغ ۱۴۱۹۶۰ میلیون ریال، آسیب رسانده 

است.
مترمربع  تخریب ۱۱2  کرد:  اظهار  حیدرآبادی 
دیوار باغ ها و اتاق موتورخانه ها، ۱۱۴۰۰ متر مربع 
جایگاه دام، خسارتی بالغ بر ۱۶۴۱۰ میلیون ریال 
در بخش زراعی به مبلغ 3۸۸۴3۱ میلیون ریال، 
محصوالت باغی به مبلغ ۵۷۴۶۴۵ میلیون ریال، 
دام بالغ بر ۶۹2۰ میلیون ریال، طیور 3۴۰ میلیون 
ریال، آبزیان پرورشی ۷2۰ میلیون ریال، زنبور عسل 

3۰۰۰۰ میلیون ریال، خسارت وارد شده است.

اخبار 

حجت االسالم والمسلمين حاج علی اکبر کرمانی در 
خطبه های نماز جمعه اين هفته  نمازگزاران را به رعايت 
تقوای الهی و انجام واجبات و ترک محرمات توصيه و 
سفارش نمود و گفت: امام علی عليه السالم فرمودند:  إّن 
تَقَوی الّلِ  ِعمارَُة الدِّيِن و ِعماُد الَيقيِن ، و إنّها لَِمفتاُح َصالٍح و 
ِمصباُح نَجاٍح . پروای از خدا مايه آبادی دين و تكيه گاه يقين 

است و آن کليد صالح و چراغ نجات است.
وی افزود:درايام اربعين وايام اسارت آل الل قرار داريم وی 
شايسته است که از سفير کربال و سخنان و خطبه حضرت 
زينب درشام بگوييم با ان همه مصيبتهايی که زينب سالم 
الل عليها داشت بهترين سخنان را شجاعانه و مستقيم به 
يزيد گفت و گويا سخنان امام علی عليه السالم از کام زينب 
سالم الل عليها بيان ميشود  و يزيدرا که همه اميرالمومنين 
وخليفه مسلمين می خواندند زينب اويزيد و ابن الطلقا خطاب 
کرد و در واقع با سخنرانی خودشان بنوعی جهاد تبيين 
وروشنگری فرمودند تا يزيد وبنی اميه رسوا شوند. واگر زينب 
نهضت عاشورا را تبيين نمی کردند وواقعيت رابه مردم نمی 

گفتند امروز خبری ازنهضت عاشورا نبود  
خطيب جمعه بردسير گفت: در هفته سوم شهريور سه 
مناسبت داريم نوزدهم شهريور درگذشت عالم مجاهد آيت 
الل سيد محمود طالقانی در سال 1358 اولين امام جمعه 
تهران  و بيستم شهريور شهادت دومين شهيد محراب 
آيت الل مدنی امام جمعه تبريز و روز بيست و سوم شهريور 
شهادت آيت الل اشرفی اصفهانی امام جمعه کرمانشاه است 
و رحلت و شهادت اين سه شهيد محراب بازخوانی و سيره 
امام جمعه تراز اول انقالب و اسالم است که از محوری ترين 
شخصيت های نظام اسالمی هستند و روحانيت معزز در هر 
مسند و مسئوليتی که باشند چه نمايندگی ولی فقيه و امام 
جمعه شايسته است الگويی وارسته به ويژه شهدای محراب 
را در سيره خود قرار دهند و کسی که مسئول نظام در انقالب 
اسالمی است بايد آن ابعاد فردی و اجتماعی و اخالقی امام 
جمعه را داشته باشد و اميرالمؤمنين فرمودند: کسانی که اين 
دو صفت را داشته باشند اعمال آنها قبول می شود اين دو 
صفت تقوا و اخالص است و شيخ عباس قمی اين دو 
صفت را داشتند و به همين دليل هر کتاب را که می نوشت 
گل می کرد و از نشانه های اخالص عدم انتظار و پاداش و 
تشكر است. ويژگی سوم حلم و بردباری و سعه صدر و انتقاد 
پذيری است کسی که صبر و تحمل باال داشته باشد انتقادات 
و اشتباهات را می پذيرد و مخالفين خود را تحمل می کند 
و با بدخواهان بايد مدارا کرد و از ويژگی های ديگر توکل و 
انس با خدا است و هر کس که در نظام اسالمی مسئوليتی 
دارد بايد مسئول تراز اول انقالب باشد و اين انقالب اگر تاب 
و تحمل آورده به خاطر مردم است و برای مديران ما در 
دستگاه های اجرايی بايد گشت ارشاد راه بيفتد و مديران و 

مسئوالن بايد با مردم شفاف و رو راست باشند.
خطيب جمعه در ادامه به ديدار شرکت کنندگان مجمع 
جهانی اهل بيت عليهم السالم که با حكيم فرزانه انقالب 
مقام معظم رهبری حضرت آيت الل خامنه ای داشتند گفت:  
دراين ديدار مقام معظم رهبری فرمودند: تاب آوری نظام 
اسالمی مهمتر از پديد آمدن انقالب اسالمی است و دوام 
آن بيش از اصل انقالب است و خدا می داند که چقدر کودتا 
پيش آمد و دشمنان عليه انقالب اقدام کردند اما 43 سال 
اين انقالب دوام آورد و اينكه چرا دوام آورد و مقاومت و 
ايستادگی کرد چون انقالب ما تكيه بر الگوهای فرهنگی 
شيعه است و راز تاب آوری ، الگوهای فرهنگی شيعه است 
مثل فرهنگ ناب محمدی و فرهنگ اربعين و عاشورايی و 
مهدوی و اين فرهنگها باعث ماندگاری اسالم شده است و 
مهمتر از همه اينها مردم و پشتكاری مردم بود که باعث شد 
انقالب تاب بياورد و همچنين مديون آن دو امام )امام خمينی 
وامام خامنه ای (که اين گونه مديريت کردند و باعث شدند 

انقالب تاب بياورد.
حجت االسالم کرمانی پيرامون اربعين گفت:  در آستانه 
اربعين قرار داريم و اين اربعين جهانی شده است و خدا امام 
حسين عليهالسالم را جهانی کرد و مراسم اربعين مسلمان 
و غير مسلمان، شيعه و سنی نمی شناسد و امام حسين 
عليه السالم در روز عاشورا سرمايه گذاری کرد و اسالم را 
از خطری که تهديد می کرد نجات داد و امروز نام سيد 
الشهداعليه السالم درجهان  باقی مانده و هرساله با راهپيمايی 
اربعين وحضور بيست و پنج ميليون زائر و محب امام عليه 
السالم دراين اجتماع جهانی نشانگر قيام ونهضت امام در 
راستای حفظ دين و ايجاد عدالت و مبارزه باستم است  و رمز 
عاشورا در قالب زيارت اربعين است . و امام عسكری عليه 
السالم فرمودند: از نشانه های مومن زيارت اربعين است و 
اربعين را خدا طراحی و تداعی کرده است و هيچ رسانه ای 
مانند اربعين نيست و يک رسانه بی نظير است و اعتقاد اين 
است که زيارت امام حسين همراه با سختی است و انقالب 

ما دوام آورد چون اربعين و عاشورا وجود دارد.

هیچ رسانه ای مانند اربعین 
نیست و اربعین یک رسانه 

بی نظیری  است

امام جمعه ی بردسیر : 

خطبه های نماز جمعه شور حسینی برای جاماندگان اربعین از گلزار شهدا تاامامزاده سید محمد)ع( 

سیالب خسارات زیادی به 
کشاورزی بردسیر وارد کرد

بازدید رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی استان از قنوات 

شهرستان بردسیر
دکتــر خیــر اندیش باتفــاق مهندس کهنوجــی مدیر 
اب و خــاک ســازمان و مهنــدس کاربخــش معــاون 
فنــی مدیریــت جهادکشــاورزی بردســیر ،مهنــدس 
جعفــری  ومهنــدس جاللــی کارشناســان اب وخاک 
شهرســتان از رونــد اجــرای  مرمــت والیروبــی  قنوات 
خســارت دیــده از ســیل مردادمــاه بازدیــد کردنــد در 
همیــن راســتا از قنــوات  واقــع در بخــش مرکــزی 
بردســیر بازدیــد و از نزدیــک از رونــد انجــام کار اطالع 
حاصــل شــد .دکترخیراندیــش توصیــه بــه مکاتبه با 
ادارات منابع طبیعی شهرســتانها جهت بازدیــد از آب 
بندهــا و ســدهای تحــت نظــارت اداره منابع طبیعی  
ــری در خصــوص  ــن پیگی ــد .همچنی ــد نمودن تاکی
تخصیــص اعتبار و قول مســاعد در خصــوص جبران 
خســارت در قنواتــی کــه بحث مرمــت و الیروبــی در 
آنهــا آغــاز شــده داده شــد.  درپایــان ایــن ســفر دکتر 
خیراندیــش بــا کارکنــان مدیریــت جهادکشــاورزی 

ــدار نمودند بردســیر دی

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر ســتاد اربعیــن حســینی 
باحضــور حجــت االســالم والمســلمین کرمانــی امــام جمعه،حمــزه وفایــی 
ــی  ــوع بررس ــا موض ــن  ب ــتاد اربعی ــای س ــداری و اعض ــت فرمان سرپرس
آخریــن اقدامــات در خصــوص خدمــات رســانی وتســهیل در تــردد زوار و 
همچنیــن برنامــه ریــزی جهــت جامانــدگان اربعیــن در دفتــر امــام جمعــه 

برگــزار شــد.
ــی مراســم  ــت برپای ــه اعضــا گف ــه بردســیر ضمــن خوشــامد ب ــام جمع ام
ــل  ــت و دلی ــالمی و مل ــام اس ــرای نظ ــتوانه ای ب ــن  پش ــکوه اربعی باش
ــای اســالمی اســت،  ــی و ارزش ه ــت دین ــت مرجعی ــرای تقوی ــی ب محکم
ازایــن جهــت باتوجــه بــه اینکــه افــرادی درشهرســتان نتوانســتند درایــن 
ــرای  ــن ب ــدگان اربعی ــوان جامان ــد مراســمی تحــت عن مراسم شــرکت کنن

ــار دربردســیر امســال اجــرا خواهــد شــد ــن ب اولی
حمــزه وفایــی فرمانــدار بردســیر نیــز بــر لــزوم ایجــاد هماهنگی و مشــارکت 
دســتگاهها تاکیــد کــرد و گفــت امیدواریــم بــا فرهنــگ ســازی ایــن مراســم 
ــا شــکوه تــر ان درســالهای دیگــر  درشهرســتان شــاهد برگــزاری هرچــه ب

شیم با
مســعود میرمحمــدی رییــس هیــات هــای مذهبــی بابیــان ایــن موضــوع 
کــه مســیر راهپیمایــی درروز اربعیــن از مزارگلــزار شــهدا تاامامــزاده 
ــا  ــی برپ ــان کــرد در طــول مســیر موکــب های ســیدمحمد)ع( میباشــد بی
ــد و  ــه میدهن ــات رفاهــی و تخصصــی ارائ ــه شــهروندان خدم شــده کــه ب
همشــهریان ازســاعت ۹صبــح تــا نمــاز ظهــر میتواننــد درایــن مســیر تــردد 
کننــد و از خدمــات موکــب هــا اســتفاده نماینــد و شــور اربعیــن حســینی 

درکربــالی معلــی را بطــور نمادیــن درشــهر احســاس نماینــد وی درادامــه افــزود 
ــد میتواننــد  ــردد  قصــد برپایــی موکــب را دارن ــرادی کــه در طــول مســیر ت اف
بامراجعــه بــه ســازمان تبلیغــات مجــوز موقــت صــدور موکــب را دریافــت نماینــد 
ریــس هیــات هــای مذهبــی ضمــن ارائــه وظایــف کمیتــه هــا بیــان کــرد تاکنون 
ــی  ــی صــادر و جانمای ــی 2۰موکــب باهمــکاری دســتگاههای اجرای مجــوز برپای
ــه  ــانی ب ــت رس ــد خدم ــه قص ــی ک ــرش متقاضیان ــاده ی پذی ــت و ام ــده اس ش

ــران را درهرزمینــه ای دارند،میباشــیم زائ

فاطمه الزهــراء)س(  موکــب  مســؤول 
شهرســتان بردســیر از اعــزام ایــن موکــب بــرای 
خدمت رســانی بــه زائــران اباعبداهلل الحســین)ع( 

ــر داد. ــی خب ــالی معل ــه کرب ب
موکــب  اجرایــی  گرکانــی مســؤول  اکبــر 
فاطمه الزهــرا)س(در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
فــارس اظهــار کــرد: موکــب فاطمه الزهــرا)س( 
ــالی  ــران در کرب ــکان زائ ــی و اس ــرای پذیرای ب

ــد. ــراق ش ــور ع ــازم کش ــی ع معل
وی عنــوان کــرد: 3۵هــزار میان وعــده و ۱۰ 
هــزار پــرس غــذا بــرای صبحانــه، ناهــار و شــام 
و پخــت ۵ هــزار قــرص نــان بــرای زائــران 

ــت. ــده اس ــی ش پیش بین
ــادم  ــه ۶۰ نفرخ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب  گرکان
تخصصــی و ۶۰ نفــر خــادم عمومــی در خدمــت 
زائــران عزیــز هســتند، افــزود: بخــش بهداشــت 
ــور  ــرا)س( باحض ــب فاطمه الزه ــان موک و درم

پزشــکان و بهیــاران بــه زائــران خدمــات دارویــی، 
تســت فشــارخون، تســت قنــد و دیگــر خدمــات 

ــد. ــه می کن ــه ارائ مربوط
مســعود میرمحمــدی رئیس هیئت هــای مذهبی 
ــاق  ــار داشــت: اتف ــم اظه شهرســتان بردســیر ه
ــال در  ــن امس ــه رخ داد؛ اربعی ــی ک ــیار خوب بس
کربــالی معلــی، شهرســتان بردســیر موکبــی بــه 
نــام مــادر آقــا امــام حســین)ع( دارد و ایــن یــک 
کار ارزشــمند اســت مردمی شــکل گرفته اســت و 
ان شــاءاهلل ســال های آینــده هــم بــا کمــک مــردم 
ادامــه داشــته باشــد و پذیــرای زائران عزیز باشــیم.

ــه  ــه ب ــردم ک ــده ای از م ــرد: ع وی خاطرنشــان ک
دالیلــی از پیــاده روی اربعیــن جامانده انــد، در 
همایــش پیــاده روی روز اربعین در آســتان مقدس 
امامــزاده ســید محمــد)ع( تجمع خواهند داشــت.

ــدگان  ــادآور شــد: همایــش جامان میرمحمــدی ی
ــارت  ــا زی اربعیــن ســاعت ۹ صبــح روز اربعیــن ب

اعزام موکب فاطمه الزهراء)سالم هللا علیها ( بردسیر برای خدمت رسانی به زائران 
اباعبدهللا الحسین)علیه السالم( به کربال

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر جلســه شــورای پدافنــد 
ــیر و  ــداری بردس ــت فرمان ــی سرپرس ــزه وفای ــت حم ــه ریاس ــل ب غیرعام

ــداری تشــکیل شــد ــات فرمان باحضــور اعضــا در ســالن اجتماع
ســر پرســت فرمانــداری بــا اشــاره بــه اهمیــت موضــوع پدافنــد غیرعامــل 
ــت و  ــروری دانس ــل راض ــد غیرعام ــع پدافن ــرح جام ــه ط ــور و ارائ درکش
گفــت  هــدف از تدویــن طــرح جامــع پدافنــد غیرعامــل انجــام مطالعــات  
ــوت و  ــاط ق ــا، نق ــدی ه ــا، توانمن ــت ه ــح ظرفی ــناخت صحی ــرای ش ب
ــی مصــون  ــی و اجرای ــزی هــای کل ــه راهکارهــا و برنامــه ری ضعــف و ارائ

ــدات دشــمن مــی باشــد ــا تهدی ــه ب ســازی جهــت مقابل
ــه  ــوزه مربوط ــف ح ــاط ضع ــد نق ــرد ادارات بای ــان ک ــه بی ــان درادام ایش
ــش  ــع ان در ش ــت رف ــی و جه ــل بررس ــد غیرعام ــث پدافن ــود دربح خ
ماهــه دوم ســال اقــدام نماینــد و درایــن زمینــه امــوزش هــا و اعتبــارات 

ــد ــرار دهن ــر ق الزم را مدنظ
درادامــه جلســه اعضــا جلســه گزارشــی از اقدامــات انجــام شــده در حــوزه 

پدافنــد غیرعامــل را ارائــه کردنــد.

برپایی موکب جوانان بردسیر برای 
خدمت به زائران اربعین )موکب زینبیه(

اغاز عملیات اجرایی آبرسانی 
به ۱۲ روستا در بردسیر به 

همت سپاه
عملیــات اجرایــی آبرســانی بــه ۱2 روســتا در 
ــپاه  ــت س ــه مقاوم ــت ناحی ــه هم ــیر ب بردس
بردســیر و همــکاری مســئوالن و خیریــن آغاز 
ــی  ــرهنگ عل ــان، س ــزارش راه آرم ــدبه گ ش
امیــری فرمانــده ناحیه مقاومت ســپاه بردســیر 
ــبکه  ــال و ش ــی انتق ــات اجرای ــاز عملی از آغ

ــر داد. ــه ۱2 روســتا خب آبرســانی ب
وی افــزود: در راســتای طــرح نهضــت آبرســانی 
مــرد میــدان حــاج قاســم ســلیمانی، بــا همت 
مســئولین شهرســتان اعــم از فرمانــداری، آبفا، 
ــک  ــا کم ــا و ب ــاری ه ــا و دهی ــداری ه بخش
ناحیــه مقــاوت ســپاه شهرســتان و همراهــی 
یکــی از خیریــن، در  فــاز اول قــرار اســت حدود 
۱3 هــزار متــر لولــه گــذاری جهــت انتقــال و 

شــبکه آب در  ۱2 روســتا انجــام شــود.

در ۱۵۶۴ کیلومتــری کربــال، در حاشــیه 
کمربنــدی بردســیر موکبــی برپا اســت که از 
ســال ۹۸ فعالیــت خــود را بــرای خدمــت به 
زائرانــی کــه از ایــن مســیر عبــور می کننــد، 
شــروع کــرده اســت و تــا کنــون عــالوه بــر 
خدمــت بــه زائــران، در آزادی زندانیان جرایم 
غیــر عمــد و خدمــات درمانــی، فرهنگــی و 

آموزشــی پیشــگام بــوده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از بردســیر، 
ــن  ــوای اربعی ــال و ه ــران ح ــا ای ــن روزه ای
ــه ای دلشــان به ســمت  ــه گون دارد و همــه ب
صحــن و ســرای سیدالشــهدا)علیه الســالم( 

پرمی کشــد.
 زائــران زیــادی بــه ســمت کربــالی معلــی 
در حرکتنــد و میزبانــان در حــال پذیرایــی از 
مــردم هســتند. در ۱۵۶۴ کیلومتــری کربال، 
در حاشــیه کمربنــدی بردســیر موکبــی برپا 
اســت کــه از ســال ۹۸ فعالیــت خــود را برای 
خدمــت بــه زائرانــی کــه از ایــن مســیر عبور 

می کننــد، شــروع کــرده اســت.
موکبــی کــه بــا هــدف خدمــت بــه زائریــن 
شــکل گرفــت و در غیــر از ایــام اربعیــن بــه 

ــردازد. ــه می پ ــر و عام المنفع ــای خی کاره
در کنــار موکــب جوانانــی را می بینیــم کــه با 
وجــود کمبود امکانــات، خالصانه در تالشــند 
ــوازی مــردم بردســیر را نشــان  ــا میهمان ن ت
دهنــد. مشــکالت بســیار اســت و کمک های 

بیشــتری می طلبــد.
خدمــات  تــا  زندانیــان  آزادی  از 

آموزشــی فرهنگــی 
موکــب  مســؤول  شــجاعی  مصطفــی 
زینبیــه)س( در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
فــارس اظهــار کــرد: موکــب مردمــی 
ــه)س( بردســیر از ســال ۹۸ فعالیــت  زینبی
خــود را در کمربنــدی بردســیر جهــت 
اســتان های  زائــران  بــه  خدمت رســانی 
شــرق و جنوب شــرقی کشــور و کشــورهای 
شــرق ایــران از جمله پاکســتان و افغانســتان 
شــروع کــرد کــه در ســال ۹۸ پذیــرای حدود 
هشــت هزار زائــر از کشــورهای خارجــی 
ــود  ــر ب ــزار زائ ــرای ۴۵ ه ــوع پذی و در مجم
ــکان،  ــه اس ــی از جمل ــا خدمات ــه آنه ــه ب ک

اهــل قبــور و غبارروبــی گلزار شــهدا شــروع می شــود و ســاعت 
۱۰ صبــح آغــاز پیــاده روی به ســمت امامــزاده ســیدمحمد)ع( 
و تجمــع اصلــی و مراســم پایانــی در صحــن جامــع حضــرت 
زهــرا)س( آســتان مقــدس امامــزاده ســید محمد)ع(خواهــد 

بــود.

ارائه طرح جامع پدافند غیرعامل 
ضروری است

مسابقه خطبه های نماز جمعه بردسیر
در جلســه ســتاد نمــاز جمعــه مصــوب شــد کــه از ایــن هفتــه  
متــن خطبــه هــا بــه مســابقه گذاشــته شــود و هرهفتــه بــه 3نفر 
از کســانی کــه پاســخ صحیــح را ارائه مــی نماینــد جوائــزی در نماز 

جمعــه بــه انهــا اهــدا گــردد.
 لــذا عالقه منــدان مــی توانند خالصــه متن خطبــه ها را از نشــریه 
سپهربردســیر کــه درپیام رســان هــای  واتســاب ، ایتا ، ســروش ، و 
ســایت خصوصــی سپهربردســیر و همچنین در پیام رســان ســتاد 
نمــاز جمعــه بردســیر درایتا و واتســاپ مشــاهده بفرمایند و پاســخ 
ســئواالت را تــا چهارشــنبه هرهفتــه بــه شــماره09132432875و 

یــا شــماره 10000100005588 پیامــک نمایند  
ســئوال اول : امــام جمعــه ســخن رانــی حضــرت زینــب ســالم اهلل 

علیهــا در کوفــه وشــام را چگونــه توصیــف نمود؟
ســئوال دوم :  هفتــه ســوم شــهریور چــه نامیــده میشــود و به چه 

؟ دلیل 
سئوال سوم : راهپیمایی اربعین  تداعی چه موضوعی است ؟

سئوال چهارم :علت تاب آوری انقالب اسالمی چیست؟
ســئوال پنجــم: نتیجــه داشــتن تقــوا درســخنان امــام علــی علیه 

ــالم چیست؟ الس

رسپرست مدیریت جهاد کشاورزی بردسیرگفت: 

راه اندازی دکل صدا و سیمای 
روستای باب زیتون 

دکل صــدا و ســیامی روســتای باب زیتــون بیدخوان 

با پیگیری های دهیاری و شــورای اســامی روســتا و 

همــکاری صداو ســیام، مخابرات اســتان بــا اعتباری 

بالــغ بــر ۱۲۰ میلیون تومــان راه اندازی شــد

ــت و  ــده، اســتراحت موق ــذا، میان وع غ
همچنین خدمــات درمانــی و مکانیکی 
ــران  ــای زائ ــودرو ه ــب خ ــع عی و رف

ــت. ــته اس داش
بــه  توجــه  بــا  داد:  ادامــه  وی 
ــا  ــده، قطع ــام ش ــای انج پیش بینی ه
ــر  ــرای دوبراب ــن موکــب پذی امســال ای
زائــر خواهــد بــود و تمامــی هزینه هــای 
خدماتــی این موکب مردمی و براســاس 

نــذورات اســت.
مســؤول موکب زینبیه)س( شهرســتان 
بردســیر عنــوان کــرد: ایــن موکــب در 
ایامــی بــه جــز ایــام اربعیــن خدماتــی 
بــه مردم شــهر بردســیر  داشــته اســت؛ 
ازجملــه در ایــام کرونــا ضدعفونی معابر، 
تولیــد و توزیــع رایــگان 2۴ هــزار عــدد 
ــه  ــوزش و اطالع رســانی ب ماســک و آم
مــردم در زمینــه پیشــگیری از کرونا در 

ســطح شهرســتان انجــام شــده اســت.
شــجاعی خاطرنشــان کــرد: همچنیــن 
در ایــن مــدت بــا کمک هــای مردمــی و 
خیــران 3 زندانــی آزاد شــدند و خدماتی 
هــم شــامل نــذر آموزشــی و کمــک بــه 
دانش آمــوزان نیازمنــد شــهر بردســیر، 
ــراه  ــه هم ــانی ب ــم کمک رس ــزام تی اع
اقــالم ضــروری بــه شــهرهای ســیل زده 
سیســتان و بلوچســتان هــم از اقدامــات 

موکــب زینبیــه بــوده اســت.
شــجاعی در رابطــه بــا مشــکالتی کــه 
ــه  ــه اینک ــا توجــه ب ــت: ب داشــتند گف
ایــن موکــب به صــورت دائمــی فعالیــت 

ــن هســتیم. ــد زمی ــد، نیازمن می کن



سال چهاردهم - شماره ی 541 3دوشنبه -  21 شهریور ماه 1401

سوره یوسف، آیه ۱۱۰
﴿حتی اذا ستیأس الرسل وظنوا 

انهم قد کذبوا جآءهم نصرنا فنجی 
من نشآء وال یرد بأسنا عن القوم 

المجرمین﴾
)رسوالن به دعوت خود ودشمنان به مخالفت 
هم چنان ادامه دادند( تا اینکه رسوالن مأیوس 
اندک  گروه  )حتی  که  کردند  وگمان  شدند 
مومنان( به آنها دروغ گفته اند. در این هنگام 
می  را  کس  هر  آمد  آنها  سراغ  به  ما  یاری 
خواستیم نجات می دادیم ومجازات وعذاب ما 

از قوم زیانکار بازگردانده نمی شود.
حساسترین  از  یکی  به  اشاره  آیه  این  در 
وبحرانی ترین لحظات زندگی پیامبران کرده 
می گوید: پیامبران الهی در راه دعوت به سوی 
حق. همچنان پافشاری داشتند واقوام گمراه 
وسرکش همچنان به مخالفت خود ادامه می 
دادند. تا آنجا که پیامبران از آنها مأیوس شدند 
مومنان  اندک  گروه  حتی  که  بردند  وگمان 
به آنها دروغ گفته اند وآنان در مسیر دعوت 
خویش تنهای تنها هستند. در این هنگام که 
امید آنها از همه جا بریده شد، نصرت وپیروزی 
از ناحیه ما فرا رسیده وهر کس را خواستیم 
وشایسته می دیدیم نجات می دادیم. ودر پایان 
آیه می فرماید: عذاب ومجازات ما از قوم گنهکار 
این یک سنت  نمی شود.  بازگردانده  ومجرم 
الهی است که مجرمان پس از اصرار بر کار خود 
وبستن تمام درهای هدایت به روی خویشتن 
وخالصه پس از اتمام حجت مجازاتهای الهی به 
سراغشان می آید وهیچ قدرتی قادر بر رفع آن 
نیست. در تفسیر آیه مورد بحث واینکه جمله 
)ظنوا انهم قد کذبوا( بیان حال چه گروهی را 
می کند در میان مفسران گفتگو است. آنچه که 
ذکر شد تفسیری است که بسیاری از بزرگان 
علمای تفسیر آن را برگزیده اند وخالصه اش 
این است که کار پیامبران به جایی می رسید 
که گمان می کردند همه مردم بدون استثناء 
آنها را تکذیب خواهند کرد. وحتی گروهی از 
مومنان که اظهار ایمان می کنند آنها نیز در 
عقیده ی خود ثابت قدم نیستند. این احتمال 
نیز در تفسیر آیه داده شده است که فاعل )ظنوا( 
مومنان باشد یعنی مشکالت وبحر آنها به حدی 
بود که ایمان آورندگان چنین می پنداشتند که 
نکند وعده ی نصرت وپیروزی که رسوالن داده 
اند خالف باشد. واین سوء ظن وتزلزل ناشی از 
آن برای افرادی که تازه ایمان آورده اند چندان 
بعید نیست. جاء رجل الی امیرالمومنین )علیه 
فقال  الجور.  دولۀ  طول  الیه  فشکی  السالم(: 
له امیرالمومنین )علیه السالم( واهلل ال یکون 
ویضمحل  المبطلون  یهلک  حتی  تأملون  ما 
الجاهلون. ویأمن المتقون. قلیل ما یکون حتی 
ال یکون الحدهم موضع قدمه. وحتی تکونوا 
علی الناس اهون من المیتۀ عند صاحبها. فبینا 
انتم کذلک. اذ جاء نصر اهلل والفتح. وهو قول ربی 
( فی کتابه. )حتی اذ استیأس الرسل  )عزَّ وجلَّ
وظنوا انهم قد کذبوا. جآءهم نصرنا(. محمد بن 
جریر طبری در باب وجوب معرفت قائم )علیه 
السالم( واینکه او حتما خواهد آمد. در کتاب 
مسند فاطمه )علیها السالم( به سند خود از 
بن  محمد  گفت  که  آورده  نهاوندی  علی  ابو 
احمد کاشانی حدیث کرد که گفت محمد بن 
سلیمان حدیث آورد که گفت: علی بن سیف 
حدیث کرد که گفت پدرم از مفضل بن عمر 
برایم حدیث کرد از امام صادق )علیه السالم( 
که فرمود: مردی به محضر امام امیرالمومنین 
)علیه السالم( شرفیاب شد واز طوالنی شدن 
دولت جور وستم به آن جناب شکایت کرد. 
امیرالمومنین )علیه السالم( به او فرمود: به خدا 
سوگند آنچه آرزویش را دارید نخواهد شد تا 
از  باطل جویان هالک شوند وجاهالن  اینکه 
میان بروند ومتقیان که اندک هستند در امان 
پایی  جای  شما  از  احدی  جائیکه  تا  گردند: 
برای خودش نخواهد یافت وتا آنجا که شما 
در نظر مردم از مردار در چشم صاحبش نیز 
بی ارزشتر خواهید شد. وهمانطور که شما در 
آن حال هستید، ناگهان یاری خداوند وپیروزی 
بیاید واین است معنای فرموده ی پروردگار )عزَّ 
( در کتابش: تا آنجا که رسوالن مأیوس  وجلَّ
شدند وگمان کردند.)حتی افراد اندک مومن 
نیز( به آنان دروغ گفته اند. در آن حال یاری ما 

به سراغشان آمد.

او خواهد آمد

ادامه آیه 20 سوره نساء،:
3- تعبیر  »قنطار« که در آیه شریفه آمده به 

چه معنایی است؟
این آیه نیز برای حمایت قسمت دیگری از حقوق 
زنان نازل گردیده و به عموم مسلمانان دستور می 
دهد که به هنگام تصمیم بر جدائی از همسر و 
انتخاب همسر جدید، حق ندارند چیزی از مهر 
همسر اول خود را کم بگذراند و یا اگر پرداخته 
اند هر قدر هم مهر زیاد باشد پس بگیرند که از 
آن تعبیر به   »قنطار« شده است. همانطور که 
در سابق گفتیم  »قنطار« معنی مال و ثروت زیاد 
:اصل   است. راغب در کتاب مفردات مي گوید 
»قنطار« از  »قنطره« به معنی پل است و چون 
انسان در  پلی هستند که  زیاد همچون  اموال 
زندگی می تواند از آنها استفاده کند، از این جهت 

به آن قنطار گفته اند.
4- واژه بهتان که در آیه شریفه آمده به چه 

معنایی است؟
کلمه  »بهتان« به معنای هر سخن و هر عملی 
است که شنونده و بیننده را مبهوت و متحیر کند 
و بیشتر در مورد دروغ زبانی استعمال می شود. 
کلمه بهتان در اصل مصدر است و در آیه شریفه 
در معنای فعل استعمال شده و به معنی گرفتن 

بیجا و تجاوزگرانه مهریه از زن می باشد.
5 - آیه شریفه به کدام یک از اعمال زشت 

دوران جاهلیت اشاره دارد؟
قرآن کریم اشاره به طرز عمل دوران جاهلیت که 
همسر خود را متهم به اعمال منافی عفت می 
کردند، نموده و می فرماید : »آیا برای باز پس 
گرفتن مهر زنان متوسل به تهمت و گناه آشکار 
می شوید؟« یعنی اصل عمل، ظلم و گناه است 
و متوسل شدن به یک وسیله ناجوانمردانه و غلط، 

گناه آشکار دیگری است.
6- براساس آیه شریفه بدترین نوع ظلم 
چیست؟یکی از بدترین انواع ظلم،گرفتن مال 
مردم، همراه با توجیه کردن و تهمت زدن به بردن 

آبروی آنان است.  »اتاخذونه بهتانا و اثما مبینا«
آیه 21 سوره نساء :

و چگونه آن )مهر( را مي ستانید با آنکه از یکدیگر 
کام گرفته اید و آنان از شما پیمانی استوار گرفته 

اند.
1- منظور از واژه  »افضاء« چیست؟

 »افضاء« در اصل از ماده  »ف ض ی« به معنی 
توسعه است. بنابراین افضاء به معنی  »توسعه 
دادن« می باشد و هنگامی که کسي با دیگری 
تماس کامل می یابد در حقیقت وجود محدود 
خود را به وجود وسیع تری تبدیل کرده است. لذا 

افضاء به معنی تماس گرفتن آمده است.
انسانی  عواطف  تحریک  برای  قرآن   -2
مردان با چه روشی آنها را خطاب قرار می 

دهد؟
در این آیه مجدداً با استفهام انکاری، برای تحریک 
عواطف انسانی مردان اضافه می کند که شما و 
همسرانتان مدت ها در خلوت و تنهایی با هم بوده 
اید و همانند یک روح در دو بدن، ارتباط و آمیزش 
کامل داشته اید، چگونه بعد از این همه نزدیکی و 
ارتباط، همچون بیگانه و دشمنان با یکدیگر رفتار 
می کنید و حقوق مسلم آنها را پایمال می نمایید؟

این درست همانند تعبیری است که ما در فارسی 
امروز داریم که اگر دو نفر دوست صمیمی با هم 
نزاع برخیزند به آنها می گوئیم : »شما سال ها با 
یکدیگر نان و نمک خورده اید، چرا با یکدیگر نزاع 
می کنید؟« در حقیقت ستم کردن در این گونه 

موارد به شریک زندگی، ستم بر خویشتن است.
سپس می فرماید : »از این گذشته، همسران شما 
پیمان محکمی به هنگام عقد ازدواج از شما گرفته 
اند، چگونه این پیمان مقدس و محکم را نادیده می 
گیرید و اقدام به پیمان شکنی آشکار می کنید؟«

3- آیا آیه شریفه فقط در مورد طالق دادن 
همسر سابق برای انتخاب همسر جدید وارد 
شده است؟این آیه گرچه در مورد طالق دادن 
همسر سابق برای انتخاب همسر جدید وارد شده، 
ولی اختصاص به آن ندارد. بلکه منظور این است 
که در هر مورد طالق و جدائی به پیشنهاد مرد 
صورت گیرد و زن تمایلی به جدائی ندارد، باید 
تمام مهر پرداخته شود و یا اگر پرداخته شده 
چیزی از آن باز پس نگیرند، خواه تصمیم بر ازدواج 

مجدد داشته باشند یا نه.
4- منظور از میثاق غلیظ چیست؟

مراد از میثاق غلیظ، همان علقه ای است که عقد 
ازدواج و امثال آن در بین آن دو محکم کرده بود و 
از لوازم این میثاق مسأله صداق بود، که در هنگام 
عقد معین می شود و زن آن را از شوهر طلبکار 

می گردد.

بسوی نور
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رئیس جمهــور از همــه دســتگاه های 
ــود  ــالش خ ــه ت ــت هم ــی خواس اجرای
ــرای مهــار تــورم، ارتقــای بهــره وری  را ب
ــت و  ــدی دول ــش کارآم ــا هــدف افزای ب
ــه رشــد اقتصــادی، ایجــاد  دســتیابی ب
اشــتغال  واقعــی و پایــدار و تــداوم رونــد 
و  تولیــدی  واحدهــای  فعال ســازی 

ــد. ــور به کارگیرن ــی در کش صنعت
به گــزارش خبرنــگار حــوزه دولــت ایرنا، 
ــی« در  ــم رئیس ــید ابراهی ــت اهلل »س آی
جلســه هیأت دولــت اظهار داشــت: همه 
دســتگاه ها و بخش هــا بایــد ارتقــای 
بهــره وری را بــا هــدف افزایــش کارآمدی 
دولــت و دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی 
پیگیــری کننــد و هیچ دســتگاهی نباید 

ــتثنی  ــئولیت مس ــن مس ــود را از ای خ
بدانــد.

رئیس جمهــور رشــد اقتصــادی را در 
گــرو افزایش ســرمایه گذاری و بهــره وری 
دانســت و رئیــس ســازمان امــور اداری و 
اســتخدامی را مکلــف کــرد گزارشــی از 
فعالیــت ســازمان بهــره وری در پیگیــری 
ماموریت هایــش بــرای ارتقای بهــره وری 

در کشــور ارائــه دهــد.
ــاد  ــه اقتص ــه ب ــی توج ــت اهلل رئیس آی
ــور را  ــی کش ــئله اصل ــوان مس ــه عن ب
مهم تریــن مطالبــه مقام معظــم رهبری 
ــا  ــرد و ب ــوان ک ــیزدهم عن ــت س از دول
تاکیــد بــر لــزوم مهــار تــورم در کشــور 
ــدام  ــه اق ــد هیچ گون ــرد: نبای ــح ک تصری
تــورم زا از ســوی دســتگاه ها صــورت 

ــرد. گی
ــت  ــر ماموری ــتغال را دیگ ــد اش وی رش
مهــم دولــت عنــوان کــرد و اظهــار 
و  واقعــی  اشــتغال   ایجــاد  داشــت: 
پایــدار از تاکیــدات مهــم مقــام معظــم 
رهبــری، شــعار ســال، تکلیــف قانــون و 
وعــده دولــت مردمــی اســت کــه همــه 
دســتگاه ها بایــد آن را بــا احســاس 

ــد. ــری کنن ــئولیت پیگی مس

غیرمولــد  فعالیت هــای  »کنتــرل 
بانک هــا و جلوگیــری از بنگاهــداری 
ــردش  ــرمایه در گ ــن س ــا« و »تامی آنه
واحدهــای تولیــدی« از دیگر موضوعاتی 
مــورد اشــاره رئیــس جمهــور بــود کــه 
ــر  ــک مرکــزی و وزی ــه رئیــس کل بان ب
صنعــت ماموریــت داد آنهــا را پیگیــری 

کننــد.
دیگــری  بخــش  در  رئیس جمهــور 
از ســخنانش راه انــدازی ۱۵۰۰ واحــد 
اقتصــادی در یــک ســال گذشــته را 
خبــری مســرت بخش و امیدآفریــن 
بــرای مــردم دانســت و با تأکید بــر تداوم 
رونــد فعال ســازی واحدهــای تولیــدی و 
صنعتــی در کشــور، اطالع رســانی و 
تبییــن این دســتاورد بــرای افکارعمومی 

ــد. ــروری خوان را ض
آیــت اهلل رئیســی بــا اشــاره بــه اهمیت 
و  تالش هــا  از  اربعیــن،  زیــارت 
زحمــات دســتگاه های مختلــف بــرای 
خدمت رســانی بــه زائــران عتبــات 
اظهــار  و  کــرد  قدردانــی  عالیــات 
داشــت: اربعیــن حرکــت جهانــی 
ــرکات  ــه ب ــت ک ــی اس ــیار مهم بس
فراوانــی دارد، لــذا همــه بخش هــا 

هرچــه در تــوان دارنــد بــرای تســهیل 
ــران  ــه زائ ــانی ب ــارت و خدمت رس زی

ــد. ــیج کنن بس
ــای  ــه گزارش ه ــال ب ــن ح وی در عی
دریافتــی از نگرانی هــا و مشــکالت 
زائــران اربعیــن در حــوزه حمــل و 
نقل اشــاره کــرد و از مســئوالن وزارت 
ــا  ــه ب ــت ک ــور و وزارت راه خواس کش
ــن  ــتگاه ها، تأمی ــر دس ــکاری دیگ هم
ــران را  ــاز زائ ــورد نی ــه م وســایط نقلی
بــا اولویــت پیگیــری کننــد تــا زائــران 
بــرای تــردد بــا مشــکل مواجه نشــود.
دیگــری  بخــش  در  رئیس جمهــور 
و  فسادســتیزی  ســخنانش  از 
ــا  ــن رویکرده پاکدســتی را از مهم تری
ســیزدهم  دولــت  شــاخصه های  و 
دانســت و بــا اشــاره بــه اقدامــات 
ــر  ــال اخی ــک س ــده در ی ــام ش انج
بــرای مقابلــه بــا فســاد و حــذف 
ــام  ــاختار نظ بســترهای فســادزا از س
ــد  ــت تاکی ــکاران دول ــه هم اداری، ب
کــرد بــرای صیانــت از اعتبــار دولــت و 
جلوگیــری از هجمــه بهانه جویــان، بــر 
عملکــرد اطرافیــان و مجموعــه تحــت 
مدیریــت خــود نظــارت دقیق باشــند.

چهار اولویت کاری دستگاه های اجرایی برای تحقق رشد اقتصادی در کشور

ادامه سرمقاله ...  
ــم  ــی خواهی ــا دچــار بحــران مدیریّت م
ــای جــوان در  ــد نیروه ــی بای شــد یعن
ســطوح مدیریّتــی بــه کار گمــارده 
شــوند و تجربــه کســب کننــد واقعّیــت 
ایــن اســت کــه چرخــش نخبگانــی در 
ــد  و  ــت، آنچنــان کــه بای درون حاکمّی
ــداده و  ــی رخ ن ــاید به صــورت طبیع ش
حلقه هــای بســتۀ مدیریّتــِی متعــّددی 
شــکل گرفته انــد کــه قــدرت را در 
ــرده  و  ــت ک ــود، دست به دس ــان خ می
مجــال پانهــادن نیروهای متفــاوت را به 
ــد. ــمی نداده ان ــاختارهای رس درون س
رهبــر معظــم انقــالب در دیــدار اخیــر 
ــیزدهم  ــت س ــای دول ــا اعض ــود ب خ
ــی در  ــه جوان گرای ــد ک ــح کردن تصری

مجموعــه ی اجرائــی موجــب می شــود 
حلقــۀ فرســوده ی مدیــران، بــاز و نََفس 
اجرائــی  دســتگاه های  بــه  تــازه ای 
دمیــده شــود: جوانگرایــی موجــب 
فرســوده ی  حلقــه ی  کــه  میشــود 
مدیــران بــاز بشــود، یــک نََفس تــازه ای 
کشــور  اجرائــی  دســتگاه های  بــه 
دمیــده بشــود؛ ایــن خیلی چیــز خوبی 
اســت... البّتــه... جوانهــا هــم در مــواردی 
اشــتباه میکننــد؛ جوانها، هــم در دولت، 
هــم در مجلــس اشــتباهاتی دارنــد، یک 
خطاهایــی هســت اّمــا مــی ارزد؛ اینکــه 
بدنــه ی اجرائــی یــا تقنینــی کشــور بــا 
روح جــوان اداره بشــود، حفــظ این معنا 
مــی ارزد کــه حــاال چهــار تــا خطایــی 
ــد.  ــاق بیفت ــواردی اتّف ــک م ــم در ی ه
ایــن خطاهــا بتدریــج برطــرف خواهــد 

شــد ان شــاء اهلل؛ مدیــران قــوِی خوبــی 
تربیــت خواهنــد شــد.« 

ــالب  ــم انق ــه ی رهبرمعظ ــن مطالب ای
ــدن  ــرکار آم ــش از برس ــا پی از مدت ه
دولــت ســیزدهم توســط ایشــان مطرح 
ــود؛  و حــول آن گفتمان ســازی شــده ب
آنجــا کــه رهبــری انقــالب طــرِح دولت 
جــوان حزب اللهــی را در افــکار عمومــی 
مطــرح ســاختند: »مــن البّتــه بــه 
ــدم  ــی معتق ــوان و حزب الله ــت ج دول
و بــه آن امیــدوارم... بــه نظــر مــن 
عــالج مشــکالت کشــور، دولــت جــوان 
حزب اللهــی و جــوان مؤمــن اســت کــه 
ــوار  ــای دش ــور را از راه ه ــد کش میتوان

ــور بدهــد.«  عب
در پایــان ذکــر ایــن موضــوع کــه بــرای 
ــح  ــری و صحی ــری حداکث ــکل گی ش

در  و  حزب اللهــی  جــوان  دولــت 
مســیر ورود جوانــاِن تازه نفــس بــه 
عرصه هــای مدیریتــی، وظایــف مهمی 
ــت.  ــم هس ــان ه ــود جوان ــه خ متوج
ــب  ــد کار در قال ــان اوال بای ــن جوان ای
ــد:   ــدی بگیرن ــی را ج ــای میان حلقه ه
ــد  ــه میتوان ــی ک ــی از کارهای نمونه های
نســل جــوان را در نقــش و شــأِن محور 
بــودِن حرکــت عمومــی جامعــه کمک 
کنــد و ظرفّیــت الزم را بــه آنهــا بدهــد.  
 ، فرهنگــی  کارگروه هــای  تشــکیل 
سیاســی ، اقتصــادی ، علمــی وفناوری  
ــد و  ــوان متعه ــت ج ــه تربی ــت ک اس
انقالبــی درعرصــه مدیریتی کشــور که 
ــالمی  ــالب اس ــراز انق ــان کارگزارت هم
بصــورت عملــی  اســت درجامعــه 

ــردد  ــی گ متجل

گام دوم انقالب ونیاز جامعه به »کارگزار تراز انقالب اسالمی «

پیاده روی اربعین »شرط« ظهور است، نه نشانه ظهور/ راهپیمایی اربعین؛ تجلی گاه جامعه مهدوی
ـ معــاون بنیــاد مهــدی موعود)عج(  ــ گــروه اندیشــهـ 
ــور  ــرایط ظه ــور از ش ــم ظه ــک عالئ ــن تفکی ضم
تصریــح کــرد: عالئــم ظهــور، نیازمنــد روایت اســت، 
امــا شــرایط ظهــور وابســته بــه آمادگی جامعــه برای 
ظهــور اســت و بــا ایــن تعریــف، راهپیمایــی اربعیــن 

یکــی از شــرایط ظهــور امــام عصر)عــج( اســت.
معــاون  کفیــل،  محمدصــادق  حجت االســالم 
ــج( در  ــدی موعود)ع ــرت مه ــی حض ــاد فرهنگ بنی
گفت وگــو بــا ایکنــا بــه واکاوی ایــن مســئله پرداخت 
ــور  ــانه های ظه ــن از نش ــی اربعی ــا راهپیمای ــه آی ک
امــام عصر)عــج( اســت؟ کفیــل در آغــاز ســخن بــه 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــورا اش ــت و عاش ــاط مهدوی ارتب
امــام حســین)ع( یــک َعلَمــی را در کربــال بــاال بردند 
و عــده ای در ایــن راســتا بــه ایشــان یــاری رســاندند. 
ایــن علــم بایــد بــاال بمانــد. رســالتی کــه مــا داریــم، 
ایــن اســت کــه تــالش کنیــم ایــن علــم بــاال بمانــد. 
بایــد بــه هر طریقــی در ایــن زمینــه گام برداریــم. به 
همیــن دلیــل همــه علمــای مــا در بحــث عاشــورا 
ــد و ترغیــب و  ــه میــدان آمدن و امــام حســین)ع( ب

ــد. ــف کرده ان تعری
ــخ اســت.  ــده تاری ــزود: عاشــورا بسترســاز آین وی اف
هــر قــدر عــزاداری و ســوگواری امــام حســین)علیه 
الســالم( بیشــتر شــود و حضــرت بیشــتر بــه دنیــا 
ــه  ــر خواهــد شــد. ب معرفــی شــود ظهــور نزدیک ت
تعبیــر صریح تــر، عــزاداری بــرای امــام حســین)علیه 
الســالم( بسترســاز ظهــور اســت. اگــر بخواهیــم بــه 
ــگاه کنیــم خواهیــم دریافــت ایــن دو  شــباهت ها ن
ــی  ــد. حت ــم دارن ــا ه ــیاری ب ــباهت بس ــان ش جری
مــن می گویــم عاشــورا یعنــی انتظــار. عاشــورا یعنی 
زمینه ســازی بــرای ظهور. عاشــورا یعنی بسترســازی 
بــرای آینــده تاریــخ. اگــر جامعــه مــا ذره ای از کربال را 
ــا تمــام  می فهمیــد، لحظــه ای آرام نمی نشســت و ب
ــر  ــرد. اگ ــت می ک ــور حرک ــمت ظه ــه س ــوان ب ت
مــا بخواهیــم جامعــه منتظــر ایجــاد کنیــم، بایــد از 

جریــان عاشــورا اســتفاده کنیــم.
پژوهشــگر حوزه مهدویت ادامــه داد: جریــان اربعین، 
معــرف امــام حســین)علیه الســالم( بــه دنیــا اســت. 
ــا در خــود روز عاشــورا نتوانســته ایم، امــام  حتــی م
حســین)ع( را اینگونــه بــه دنیــا معرفــی کنیــم. ایــن 
شــگرد زیبایی اســت که امام حســن عســکری)علیه 
الســالم( داشــتند و زیــارت اربعیــن را یکــی از 

صفــات مومــن بیــان کرده انــد. بــه تعبیــری اربعیــن، صفــت 
ــن  ــا ای ــکری)ع( ب ــن عس ــام حس ــت. ام ــی اس شیعه شناس
روایــت در اوج خفقــان صفــات شــیعه را نمایــان ســاختند. 
ــام  ــدن شــخصیت ام ــا، فهمان ــه دنی ــی شــیعه ب اآلن معرف
حســین)علیه الســالم( بــه جهــان از طریــق جریــان اربعیــن 

ــت. ــر اس امکان پذی
کفیــل تصریــح کــرد: مــا در ظهــور دو موضــوع داریــم: عالئم 
و نشــانه های ظهــور؛ شــرایط ظهــور. بایــد توجــه داشــت کــه 
عالئــم ظهــور نیازمنــد روایــت معصومین)علیهــم الســالم( 
ــته  ــرایط وابس ــا ش ــد. ام ــت می خواه ــت، روای ــت. عالم اس
بــه آمادگــی جامعــه اســت. پیــاده روی اربعیــن شــرط ظهــور 
اســت؛ یعنــی آنچــه در اربعیــن رخ می دهــد، شــرط ظهــور 
ــن  ــت اجتماعــی اســت، اربعی ــه عدال ــن مقدم اســت. اربعی
مقدمــه عدالت خواهــی و ظلم ســتیزی اســت. اربعیــن 
معرفــی نماد هــای عاشــورا بــه جهــان اســت. هیــچ چیــز بــه 
انــدازه ایــن اتفــاق،  ظهــور را نزدیــک نمی کنــد و هــر چــه 
ایــن جریــان پررنگ تــر شــود مــا بیشــتر بــه ســمت ظهــور 

ــویم. ــک می ش نزدی
وی ادامــه داد: وقتــی امــام عصر)عــج( ظهــور کننــد، کینه هــا 
را از بیــن می برنــد. امــروزه مــا شــاهدیم راهیپمایــی اربعیــن 
ــه  ــم کین ــا ه ــه ب ــی ک ــرد و دو ملت ــن می ب ــا از بی کینه ه
داشــتند بــا هــم انــس می گیرنــد. اصال ظهــور یعنــی همین. 
ظهــور یعنــی »بنــا یولــف اهلل بیــن قلــوب العبــاد؛ خداونــد 
بــه وســیله مــا قلــوب بنــدگان را بــه هــم نزدیــک می کنــد«. 
اربعیــن تجلــی ارتباط شــیعیان دنیاســت. ما در حــج هم این 
پیونــد و ارتبــاط را نداریــم. بــه واســطه امــام حســین)ع( دارد 
ایــن پیونــد ایجــاد می شــود و تمــام آنچــه در ظهــور اتفــاق 
ــن  ــاده روی اربعی ــش در پی ــاخص کوچک ــک ش ــد ی می افت

ــاد. ــاق می افت اتف
ــان اربعیــن  معــاون بنیــاد مهدویــت افــزود: شــیعه در جری
پویایــی خــودش را نشــان می دهــد. اینکــه تمــام شــیعیان 
جهــان دور هــم جمــع می شــوند، مهــم اســت. اآلن دنیــا دارد 
جریــان اربعیــن را بایکــوت می کنــد. چــرا؟ چــون می دانــد 
دارد چــه اتفاقــی بــه وقــوع می پیونــدد. دنیــا می دانــد اگــر 
بخواهــد نســبت بــه ایــن جریــان پرداخــت خبــری داشــته 
باشــد بــه ضــررش هســت. دنیــا می دانــد ایــن حرکــت فقط 
یــک پیــاده روی نیســت، بلکــه یــک جریانی اســت که تــداوم 
آن بــرای آینــده دنیــای مســتکبران خطرناک اســت. مــا باید 

رســالت خودمــان را انجــام دهیــم.
وی بــا تأکیــد بــر اهمیــت احیــای مناســک شــیعی اظهــار 
کــرد: دنیــا اندیشــه های خــود را نمــاد می کنــد، امــا مــا در 

ایــن زمینــه عقــب هســتیم. مــا هر چــه مناســک را 
احیــا کنیــم بــاز هــم کــم کار کرده ایــم. مــا چقــدر 
ــئله  ــک مس ــوان ی ــه عن ــن ب ــاده روی اربعی ــه پی ب
ــن  ــزان از ای ــه می ــه چ ــا ب ــم؟ م ــدی پرداخته ای ج
قابلیــت اســتفاده کرده ایــم؟ ما هنــوز نتوانســته ایم از 
عاشــورا و عــزاداری امــام حســین)ع( اســتفاده کنیم. 
بایــد زمانــی بیایــد کــه اســاس دانشــگاه ها و نظــام 
مــا بــر پایــه موضــوع عاشــورا کــه تمــام دین اســت، 

تعریــف شــود.
ــان  ــور در جری ــق حض ــا عش ــرد: دنی ــه ک وی اضاف
اربعیــن را دارد. مــا بایــد از ایــن فضــا اســتفاده کنیم. 
حاکمیت شــیعی بایــد برای مــردم دنیــا برنامه ریزی 
کنــد. اآلن یــک قدرتــی بــرای ما فراهم شــده اســت 
کــه بایــد از آن بهــره بــرد. اربعیــن و عاشــورا بــه مــا 
می آمــوزد جــان بــده تــا دیگــری نفــس بکشــد. مــا 
ــه  ــذل مهجت ــم: »و ب ــن می خوانی ــارت اربعی در زی
ــرة  ــۀ و حی ــن الجهال ــادک م ــتنقذ عب ــک لیس فی
ــا دیگــران  ــام حســین)ع( جــان داد ت ــۀ«. ام الضالل
حیــات پیــدا کننــد. پیونــد بــا کربــال همــه صفــات 
زیبــا را بــه انســان می آمــوزد. عــزاداری حرکــت بــه 
ســوی آینــده اســت و توقــف در گذشــته نیســت. ما 
داریــم از ایــن گذشــته بــرای آینــده درس می گیریم.
کفیل درباره آســیب های احتمالی جریان پیــاده روی 
اربعیــن گفــت: جریان طاغــوت، جریان فعالی اســت. 
دشــمن ترین دشــمن ظهور، شیطان اســت. شیطان 
بــا تمــام وجــود تــالش می کنــد بــرای یــک ثانیــه 
هــم ظهــور را بــه تعویــق بیانــدازد. از طرفــی جریان 
اربعیــن کمک کننــده ظهــور امــام عصر)عج( اســت. 
ــد،  ــزی می کن ــوت برنامه ری ــان طاغ ــا جری طبیعت
ایــن جریــان را کــم رنــگ کنــد و آثــار آن را از بیــن 

ببــرد   گفت وگــو از مصطفــی شــاکری

آیت الله رئیسی در جلسه هیأت دولت مطرح کرد:

حجت االسالم کفیل عنوان کرد:
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اسرار نماز: بخش اول 
 در سوره معارج درباره اسرار نماز می فرماید: طبع 
انسان در برابر شداید جزع می کند, و اگر خیری 
به او رسید سعی می کند انحصار طلب باشد و به 
دیگران ندهد. این طبع انسان است و نه فطرت 

انسان. فطرت انسان بر توحید است.
طبیعت انسان بر رجس و رجز و آلودگی است. 
آن چه را فطرت است انبیا احیا می کنند. آن چه 
طبیعت است آلودگی است: ))ان االنسان خلق 
هلوعا, اذا مسه الشر جزوعا, و اذا مسه الخیر منوعا, 
اال المصلین((. اگر رنج و شری به او برسد جزع و 
بی تابی می کند, صبر را از دست می دهد; و اگر 
خیری به او برسد سعی می کند که به دیگران 
نرساند و مناع خیر باشد. اما نمازگزاران طبیعت 
را کوبیدند و فطرت را احیا کردند. خاصیت نماز 
احیای فطرت است. نمازگزار کسی است که 
سرکشی طبیعت را رام کند, نمازگزار در شداید 
جزع نمی کند, و اگر خیری به او رسید منع نمی 
کند و به دیگران می رساند. نمازگزار را در این 
سوره معرفی کرد, و در حقیقت اسرار نماز را بیان 

کرد و خاصیت نماز را تشریح فرمود.
))الذین هم علی صلوتهم  اند:  مصلین کیان 
دائمون((. آنان همواره نمازشان را می خوانند و 
هرگز نماز را ترک نمی کنند و به برکت نماز این 

چنین خواهند بود.
للسائل  معلوم,  حق  إموالهم  فی  ))والذین 
والمحروم((. نمازگزار کسی است که همه آن 
چه در اختیار اوست به خود اختصاص نمی دهد. 
سخن از مال حالل است نه مال حرام; اگر کسی 
از مال حرام بخشش کرد که طرفی نمی بندد; 
آن کس که از راه حالل به دست آورد مالک مال 
می شود, فرمود: نمازگزار کسی است که مال او 
حساب شده است, دیگران در مال او سهمی 
دارند. دیگران دو قسم اند: عده ای سائل اند که 
روی سوال دارند; و عده ای روی سوال هم ندارند, 
یا دسترسی ندارند. نمازگزار کسی است که اموال 

او مورد تعلق حق دیگران قرار می گیرد.
نمازگزاران  الدین((  بیوم  یصدقون  ))والذین 
کسانی هستند که به قیامت باور دارند; چون یاد 
معاد است که انسان را طاهر می کند, و همه 
مشکالت بر اثر فراموشی قیامت است. وقتی قرآن 
علت تبهکاری تبهکاران را می شمارد, می فرماید: 
))لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الح ساب((. چون 
روز حساب را فراموش کردند تن به گناه دادند. 
نمازگزار قیامت را فراموش نمی کند, آن را باور 

دارد.
))والذین هم من عذاب ربهم مشفقون((. اینها از 
عذاب خدای سبحان هراسناک اند. نماز آن است 
که انسان را از قیامت هراسناک کند. نماز آن است 

که انسان را به یاد معاد متذکر کند.
))ان عذاب ربهم غیر مإمون((. چه کسی در امان 
است که گرفتار عذاب خدا نشود, مگر انسان برگه 

ایمنی دریافت کرده است.
آن گاه قرآن در تتمه بیان خواص نماز می فرماید: 
))والذین هم الماناتهم و عهدهم راعون((. آنان 
که امانت های خود را, چه مالی و چه غیر مالی, 
رعایت می کنند و تعهداتی را که دارند, چه بین 
خود و خدا و چه بین خود و دیگران, عمل می 
کنند. خدا آن قدر به ما نزدیک است که به ما می 
فرماید با من عهد ببندید, مرا طرف معامله خود 
قرار بدهید. برخی از بزرگان رساله هایی نوشته 
اند به نام ))رساله عهد((. یکی از اینها نوشته ابن 
سیناست که تعهدات خود را در آن رساله بیان 
می کند. اینان عهد می کنند که زبان جز به ذکر 
حق باز نکنند, در مجالس گناه شرکت نکنند, در 
محافلی که سودی ندارد حضور پیدا نکنند و... در 
این عهدنامه ها مواد عهدی بین خود و خدای را 
توضیح می دهند. مومن با خدای خود عهدی 
دارد و خدا آن قدر نزدیک است که مومن می 

تواند با او عهد ببندد.
))والذین هم بشهاداتهم قائمون((. کسانی که در 
شهادت های خود ایستادگی می کنند, اگر به 
وحدانیت حق شهادت می دهند, می ایستند, اگر 
به رسالت حق شهادت می دهند می ایستند, اگر 
در دیگر مسائل حقوقی به حق شهادت می دهند 
ایستادگی می کنند. اهل ایستادگی اند, اهل قیام 

اند.
                                                ادامه دارد

نماز نخستين و مهمترين عبادت

اسرار نماز

با ورود به بحث و موضوع حجاب اسالمی درجوامع مختلف 
و در دوران گذشته وادیان ودردوران قبل ازاسالم از همه 
جوانب بررسی شد ونظرات دانشمندان جامعه شناسی 
غرب هم آورده شد و سابقه حجاب درایران قبل ازاسالم و 
بعد از اسالم درحکومتها ی مختلف و واکاوی دراشعارشعرا 
ی فارسی زبان وهمچنین بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
مطرح وتوضیحات از منابع معتبر ارائه گردید و درادامه به 
موضوع پوشش ونوع آن در اسالم  می پردازیم اول به 
این سئوال پاسخ داده میشود که :الف( حجاب اسالمي 
چیست؟ ب( آیا چادر یا مانتو، رنگي بودن یا رنگي 
نبودن آن در حجاب تأثیر دارد یا فقط پوشیده 
بودن زن منظور است لطفاً توضیح دهید؟پاسخ: 
بخش الف(:حجاب در لغت به معناي، پرده و پوشش آمده 
است، استعمال این کلمه بیشتر به معناي پرده است. این 
کلمه از آن جهت مفهوم پوشش مي دهد که پرده، وسیلۀ 
پوشش است. به نگهبانان، حاجب مي گویند چون مانع 
ورود اغیار و بیگانگان در یک حریم و محیط خاص است. 
بنابراین حجاب و پوشش زن به منزلۀ یک حاجب و مانع 
در مقابل افراد نامحرم است که قصد نفوذ و تصرف در 

حریم ناموس دیگران را دارند.
در این نوشتار مراد ما از حجاب، پوشش اسالمي است 
و مراد از پوشش اسالمي زن، به عنوان یکي از احکام 
وجوبي اسالم، این است که زن هنگام معاشرت با مردان 

بدن خود را بپوشاند و به جلوه گري و خونمائي نپردازد.
عالوه بر این، در قرآن از انواع دیگر حجاب که در رفتار 
خارجي انسان تجلي مي کند نام برده شده است، مثل 
حجاب و پوشش در نگاه که مردان و زنان در مواجهه 
با نامحرم به آن توصیه شده اند: »اي رسول ما به مردان 
مؤمن بگو تا چشم ها را از نگاه ناروا بپوشانند« یا در آیۀ 
دیگر همین سوره آمده که »اي رسول ما به زنان, مؤمن 

بگو تا چشم ها را از نگاه ناروا بپوشند.«
نوع دیگر حجاب و پوشش قرآني، حجاب گفتاري زنان 
در مقابل نامحرم است: »نازک و نرم با مردان سخن 
نگویید، مبادا آن که دلش بیمار )هوا و هوس( است به 

طمع بیفتد«
 نوع دیگر حجاب و پوشش قرآني، حجاب رفتاري زنان 
در مقابل نامحرم است، و به زنان دستور داده شده است به 
گونه اي راه نروند که با نشان دادن زینت هاي خود باعث 

جلب توجه نامحرم شوند.
از مجموع مباحث طرح شده به روشني استفاده مي شود 
که مراد از حجاب اسالمي، پوشش و حریم قائل شدن در 
معاشرت زنان با مردان نامحرم در انحاي مختلف رفتار، 

مثل نحوة  پوشش، نگاه، حرف زدن و راه رفتن است.
بخش ب(:از نظر اسالم، وجود زن زینت بخش 
گاه  او تجلي  افق روح  و  انسان است  آفرینش 
و جمال  ظرافت  مظهر  زن  است.  الهي  رحمت 

آفرینش است.
حال جایگاه واالي این گوهر آفرینش اقتضاء دارد که در 
صدف حجاب قرار گیرد تا ارزشهاي او حفظ شود. بنابراین 
فلسفه حجاب حفظ ارزشهاي واالي زنان و دختران است. 
پس در انتخاب رنگ لباس نیز باید رنگي را برگزینیم که 
هدف اصلي یعني حفظ ارزشهاي واالي زنان و دختران 
تأمین گردد. اسالم گرچه رنگ خاصي را براي پوشش 
بانوان تعیین نکرده است اما در عین حال از رنگي که 
سبب جلب توجه نامحرم گردد نهي فرموده است.  خداوند 
دربارة یک نمونۀ شایع زینت، که در صدر اسالم وجود 
داشته مي فرمایند: »زنان پاي بر زمین نکوبند تا زینت 
هاي مخفي پاهایشان معلوم نگردد...« فقهاء با استنباط از 
این آیه فرموده اند: »پوشیدن آنچه در عرف مردم زینت 
محسوب شود مانند گلوبند، گوشواره و... در برابر نامحرم 
حرام است،« بنابراین پوشیدن هر نوع لباس زینتي، در 
حضور نامحرم مورد نهي خداوند است. زینتي بودن لباس 
گاهي به نوع قیمت پارچه و گاهي به دوخت و رنگ آن 
بستگي دارد. بنابراین، اگر رنگ لباس روشن از نظر عرف 
زینت محسوب شود و جلب توجه نامحرم کند، قطعاً 
پوشیدن آن مورد رضاي خداوند نیست. چادر رنگي، 
مانتوي رنگي، دستکش رنگي و اساساً هر نوع لباس داراي 
رنگ روشني از دو حال خارج نیست یا یقین داریم که 
زینت محسوب مي شود و سبب جلب توجه نامحرمان 
مي گردد و یا الاقل شک داریم که از نظر عرف زینت 
محسوب مي شود یا خیر. در هر دو صورت احتمال این 
که پیامد منفي بدنبال داشته باشد وجود دارد. فرد متدین 
و مذهبي هیچگاه در موارد مشکوک نیز گام بر نمي دارد. 
لذا چه خوب است که از پوشیدن لباسهائي با رنگ روشن 
اجتناب نموده و وقار و عفت خویش را با پوشیدن لباس 

ساده و معمولي حفظ نمائیم.

آیا در ایران حجاب اجباری 
است؟

حجاب اجباری

بخش   هفدهم ــه گــزارس ایســنا، مدیــرکل کمیتــه  ب
امــداد اســتان کرمــان از اجــرای ۵۰۰۰ 
طــرح نیــروگاه خورشــیدی بــرای 
مددجویــان اســتان کرمــان خبــر داد و 
ــن  ــه زودی کلنــگ احــداث ای گفــت: ب
نیروگاه هــا بــه زمیــن زده خواهــد شــد.

ناصــر عســکری نــژاد در دیــدار بــا 
نماینــده مــردم کرمــان و راور و رئیــس 
کمیســیون اقتصــادی مجلس شــورای 
ــالت های  ــی از رس ــت: یک ــالمی گف اس
کمیتــه امــداد در راســتای جهــاد 
ــه  ــا مســئوالن و ارائ ــل ب ــن، تعام تبیی
گــزارش از خدمــات و برنامه هــای ایــن 
ــت. ــف اس ــای مختل ــاد در حوزه ه نه

ــوار  ــزار خان ــه ۱2۰ ه ــان اینک وی بابی
بــا جمعیتــی بالــغ  بــر 2۸۶ هــزار 
ــداد  ــه ام ــت کمیت ــت حمای ــر تح نف
اســتان کرمــان قــرار دارنــد افــزود: 
ایــن آمــار مددجویــی ۱۱.۴ درصــد 
ــود  ــامل می ش ــتان را ش ــت اس جمعی
و اولویــت اصلــی مــا در کمیتــه امــداد 
تحــت  خانواده هــای  توانمندســازی 

ــت. ــت اس حمای

مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی 
)ره( اســتان کرمــان از اهــداء 3۷۰3 
ســری جهیزیــه بــه ارزش 3۵۵ میلیارد 
ریــال طــی ســال گذشــته بــه زوج های 
جــوان تحــت حمایــت کمیتــه امــداد 
اســتان کرمــان خبــر داد و افــزود: 
هم اکنــون نیــز ۱2۹۰ ســری جهیزیــه 
بــه ارزش 2۸۴ میلیــارد ریــال در حــال 
توزیــع بیــن زوج هــای تحــت حمایــت 

اســت.
عســکری نــژاد خاطــر نشــان کــرد: در 
ــزل  ــوازم ضــروری من ــن ل بحــث تأمی
نیــز ســال گذشــته بــه ۷۰۰۰ مددجــو 
وســایل ضــروری منــزل بــه ارزش 2۶۱ 
میلیــارد ریــال اهــداء شــده اســت کــه 
ــز ۴3۰۹  ــال نی ــش ماهه امس ــی ش ط
ســری لــوازم ضــروری منــزل بــه ارزش 
ــان و  ــه مددجوی ــال ب ــارد ری ۱۸۹ میلی

اقشــار نیازمنــد اهــداء شــده اســت.
وی بــه اقدامــات انجام شــده بــرای 
ــان نیــز اشــاره  توانمندســازی مددجوی
ــدود  ــته ح ــال گذش ــت: س ــرد و گف ک
تســهیالت  تومــان  میلیــارد   ۵۰۰

ــتان  ــداد اس ــه ام ــه کمیت ــتغال ب اش
کرمــان اختصاص داده شــد که امســال 
ایــن مبلــغ بــه ۱2۵۰ میلیــارد تومــان 
بــرای ایجــاد 2۵ هــزار فرصــت شــغلی 

ــت. ــه اس ــش  یافت ــتان افزای در اس
وی از جــذب بــاالی ۱۰۰ درصــدی 
تســهیالت اشــتغال در ســال گذشــته 
توســط کمیتــه امــداد اســتان کرمــان 
خبــر داد و افــزود: کمیتــه امداد اســتان 
ــر  ــه برت ــته رتب ــال گذش ــان س کرم
ــداد  ــه ام ــن ادارات کمیت ــتغال رابی اش
سراســر کشــور کســب کــرده اســت.

اســتان  امــداد  کمیتــه  مدیــرکل 
کرمــان بــا اشــاره بــه برگــزاری جشــن 
خودکفایــی ۵۰۰۰ خانــواده تحــت 
حمایــت کــه طــی پنج ســال گذشــته 
بــه خودکفایــی رســیده بودنــد، اظهــار 
کــرد: طــی شــش  ماهــه امســال 3۵۶۰ 
طــرح اشــتغال توســط کمیتــه امــداد 
اســتان کرمــان اجراشــده که بــا اجرای 
ایــن طرح هــای اشــتغال حــدود ۵۰۰۰ 
فرصــت شــغلی در اســتان ایجادشــده 
اســت کــه 23۶ درصــد از نظر تعــداد و 

۶2۸ درصــد ازلحــاظ مبلــغ نســبت به 
مــدت مشــابه ســال قبل رشــد داشــته 

اســت.
عســکری نــژاد بــه اجــرای طــرح 
ــتای  ــیدی در راس ــای خورش نیروگاه ه
تحــت  توانمندســازی خانواده هــای 
حمایــت اشــاره و بیــان کــرد: اســتان 
ــرو  ــتان های پیش ــی از اس ــان یک کرم
نیروگاه هــای  طــرح  اجــرای  در 
خورشــیدی اســت کــه تاکنــون ۱۰۰۰ 
نیــروگاه خورشــیدی بــرای مددجویان 

ــت. ــده اس ــرا ش ــتان اج اس
ــژاد از اختصــاص ســهمیه  عســکری ن
اجــرای ۵۰۰۰ نیــروگاه خورشــیدی 
بــه کمیتــه امــداد اســتان کرمــان 
ــت:  ــر داد و گف ــاری خب ــال ج در س
تاکنــون 32۰۰ نفــر از مددجویــان 
جهــت اجــرای طــرح نیروگاه هــای 
ــمال  ــرق ش ــه ادارات ب ــیدی ب خورش
معرفی شــده اند  اســتان  جنــوب  و 
ــن  ــداث ای ــگ اح ــه زودی کلن ــه ب ک
ــن زده  ــه زمی ــتان ب ــا در اس نیروگاه ه

ــد. ــد ش خواه

اجرای ۵۰۰۰ طرح نیروگاه خورشیدی در استان کرمان در آینده نزدیک

ــی:۱ افقــی: بــدون شــک و بــی گمــان - از طــرح هــای قالــی2 افقــی:  افق
بنفــش پررنــگ - مقــداری زیــاد3 افقــی: مخفــف شــاد - قلعــه و حصار - شــهری 
در فــارس۴ افقــی: آلــوی کوهــی - از صمیــم قلــب - خــودم۵ افقــی: شــعری در 
وصــف بهــار - پانــدول ســاعت۶ افقــی: پــول وجــه - رأی و عقیــده۷ افقــی: وصــف 
نوعــی ســرو - حــرارت بــاال۸ افقی: رخت پوســتی - چیســتان و لغز - چوبدســتی 
کهنســاالن۹ افقــی: مــدت زمــان قانونــی بــازی فوتبال - چشــم گیر و دلنشــین - 
خــوب نیســت۱۰ افقــی: مــاده روغنــی بــی بــو و بــی رنگ - ســقف فــرو ریخته۱۱ 

افقــی: همنشــین پتــک - اضطــراب و نگرانی
عمــودی:۱ عمــودی: از ایــام هفتــه - الهــه زیبایــی2 عمــودی: ســند ازدواج - 
درجــه نظامــی3 عمــودی: شــما بــه انگلیســی - آهنگر شــاهنامه - ســارق و جیب 
بــر۴ عمــودی: اثــر زخــم بــر پوســت - لقــب شــیطان - میــان چیــزی۵ عمــودی: 
آجــل و آینــده - سرشــته شــده۶ عمــودی: قســمتی از زمــان - پنــدار و توهــم۷ 
عمــودی: ســیاه رنــگ - دریاچــه قزاقســتان۸ عمــودی: قیمــت بــازاری - نکوهش 
کننــده - گلشــن و بوســتان۹ عمودی: بســتنی بــه کمر - بــدرود گفتن - دوســت 
داشــتن۱۰ عمــودی: از اقلیــت هــای کشــورمان - رنگــرز۱۱ عمودی: مکــر و حیله 
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول(
نظــر بــه اینکــه در  پرونــده  اجرایــی کالســه ۰۱۰۰۱2۷      اجــرای احــکام دادگســتری 
بردســیر در نظــر دارد یــک باب ســاختمان واقع در شــهر بردســیر بلــوار 22 بهمــن، کوچه 
فجــر شــماره ۷، ســمت چــپ درب چهــارم دارای پالک ثبتــي ۱۱۴ فرعــی از 3۵۹2 اصلی 
واقــع در بخــش 2۰ کرمــان دارای ســند مالکیــت دفترچــه ایــی بــا شــماره ۴3۶۷۷۶ تحت 
شــماره ثبــت ۱۴۵۸۶ و حــدود اربعــه ملک طبق ســند شــماال ۱۵/۱۸ متر، شــرقا 22 متر، 
 y=33۱۱۶2۰( .جنوبــا ۱۸/3۰ متــر، غربــا 2۱/۴۰ متــر. مختصات ملــک بدین شــرح اســت
x  =۴۵۹۵۹۰( مســاحت عرصــه طبــق ســند 3۹۵/۴ مترمربــع و پــس از اصــالح طبــق 
گواهــی پایانــکار 3۷3/۵ مترمربــع اســت. بنــا و مســتحدثات :ملــک شــامل عرصه محصور 
و اعیــان ســاختمان بدیــن شــرح اســت :طبقه همکف ســاختمان :شــامل واحد مســکونی 
دو خوابــه بــه مســاحت ۱2۴/۶3 مترمربــع و بالکــن آن ۱2/۱ مترمربــع اســت طبقــه اول 
ســاختمان : شــامل واحــد مســکونی دو خوابــه بــه مســاحت ۱۱۴ مترمربــع و تــراس آن 
۱۹/۸  مترمربــع اســت. ســاختمان هــای جنبــی :شــامل انبــاری واقــع در شــمال شــرقی 
بــه مســاحت، 2۹/۸2 پارکینگ مســقف جنــوب شــرقی 3۰/۰3 مترمربع، دستشــویی واقع 
در حیــاط بــه مســاحت ۵/32 مترمربــع. حصارکشــی آجــری بــدون روکار و حیاط ســازی 
و باغچــه دارد در خصــوص ملــک تصویــر گواهــی پایــان عملیــات ســاختمانی بــه شــماره 
۹3۰۰۰۱۵2 مــورخ ۱3۹3/۰۵/2۵ ارائــه شــده اســت. و در گواهــی پایــان کار اعــالم شــده 
ملــک مذکــور قبــال دارای پروانــه ســاختمانی شــماره ۸۵ ســال ۱3۸۵ بــوده اســت. الزم 
بذکــر اســت بناهــای احداثــی موجــود در زمــان بازدیــد حــدود 33۵/۷  مترمربع می باشــد 
و پایانــکار ارائــه شــده مربــوط بــه 2۶3/3۶ مترمربــع اســت و در خصــوص احــداث بنــای 
اضافــی، مدارکــی از ســوی متقاضــي ارائه نشــده اســت. مشــخصات ســاختمان :نقشــه بنا 
در بخــش هایــی مطابــق اصــول فنــی نمی باشــد. اســکلت ســاختمان دو طبقــه در طبقه  
همکــف از نــوع دیــوار باربــر بــا ســقف طــاق ضربــی و در طبقــه اول از نــوع فلزی با ســقف 
)ســبک شــیروانی( مــی باشــد. انباریهــا بــا ســقف شــیروانی مــی باشــند کیفیــت مصالــح 
مصرفــی متوســط اســت در زمــان بازدیــد در عایــق کاری بنــا از لحــاظ رطوبــت مــوردی 
مشــاهده نشــد. عمــر تقریبــی ســاختمان همکــف حــدود ۱۰ ســال و طبقــه اول حــدود 
۷ ســال اســت سیســتم گرمایشــی بخــاری اســت. ســرمایش از طریــق کولــر بــدون کانال 
اســت. ســاختمانها آبگرمکــن دارنــد فضاهــای آشــپزخانه در طبقــه همکــف و اول در کــف 
ســرامیک و در دیوارهــا کاشــی اســت کابینــت طبقــه همکــف از نــوع MDF در طبقــه اول 
بــا بدنــه فلــزی و درب MDF اســت و هــر دو رویــه ســنگی دارنــد. کــف ســازی واحدهــا و 
دستشــویی داخــل حیــاط از نــوع ســرامیک در تــراس طبقــه اول انبــاری جنوبــی و حیاط 
موزائیــک و در انبــاری شــمالی ســیمانی اســت. نــازک کاری داخلــی هــال و اطــاق هــا در 
طبقــه همکــف و اول گــچ مــی باشــد ابــزار جزئــی گچــکاری دارد. در طبقــه اول دیوارهای 
هــال بــه ارتفــاع ۱ متــر ســرامیک اســت. روکار بنــا در نمــای جنوبی شــامل ســنگ ازاره و 
آجــر ســفال اســت. دیــوار حصــار فاقــد نمــا ســازی اســت و عمده ســایر قســمت پالســتر 
ســیمان اســت. کاربــری ملــک مطابــق گواهــی پایانــکار مســکونی اســت. معایب مشــهود 
در بنــا : سیســتم باربــر جانبــی کامــل نمی باشــد. بناهــای جانبــی در گواهــی پایانکار قید 
نشــده اســت و ابعــاد در ســند اصــالح نشــده اســت. در خصــوص اجــاره ملــک :ســاختمان 
در زمــان بازدیــد دارای ســکنه بــوده و حســب اظهــار، طبقــه اول در اجــاره و طبقه همکف 
ــرق و دو  ــک دارای دو انشــعاب گاز دو انشــعاب ب ــازات : مل ــک اســت امتی ــار مال در اختی
انشــعاب آب مــی باشــد و طبــق نظــر کارشــناس رســمی دادگســتری جمعــا بــه مبلــغ 
23,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  )بیســت و ســه میلیــارد ( ریــال بــرآورد قیمت گردیده اســت. از طریق 
مزایــده در تاریــخ  ۱۴۰۱/۰۷/۰۴    )دوشــنبه ( ســاعت ۱2:3۰  ظهــر در محــل ایــن اجــرا 
بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت در مزایــده و خریــد مــی باشــند مــی 
تواننــد در مــدت پنــج روز قبــل از روز فــروش جهــت مالحظــه ملــک بــه آدرس  منــدرج 
در صــدر آگهــی مراجعــه نماینــد و جهــت ارائــه پیشــنهاد تــا قبــل از موعــد مقــرر  قیمت 
پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلغ کارشناســی  
بــه ایــن اجــرا ارائــه نماینــد، هزینــه آگهــی و کلیــه هزینه هــای مربــوط بــه نقــل و انتقــال 
برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و در صورتــی کــه برنــده ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ 
انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلغ ســپرده به 

نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد .
                       مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری  بردسیر -  بنی اسد / 3۰ م الف
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مدیرکل کمیته امداد خرب داد:

آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت  دوم(
نظــر بــه اینکــه در  پرونــده  اجرایــی کالســه ۹۹۰۰3۵۹      اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر 
در نظــر دارد امــالک ذیــل : ۱- یــک واحــد آپارتمــان واقــع در طبقــه دوم )دو طبقــه روی همکــف( 
از بلــوک چهــار کــه فاقــد ســند رســمي شــش دانــگ مــی باشــد، نشــانی ملــک : بردســیر خیابان 
امــام خمینــی )ره( کوچــه گلســتان جنــب پاســگاه انتظامــی ســابق کدپســتی متعلــق بــه زمین، 
۷۸۴۱۸۱۷۹۵۷ پــالک ثبتــي کلــی زمیــن : 32۸ فرعــی از 2۸۵ اصلــی بخــش بیســت شهرســتان 
بردســیر بــه مالکیت آقای محمدرضــا حیدرابادی بــه مســاحت ۱۷۶۷,۹۵ )هزارو هفتصد و شــصت 
و هفــت ممیــز نــودو پنــج صــدم متــر مربــع( و بصــورت طلق مــی باشــد، وضعیت مجتمــع : ملک 
دارای کاربــری مســکونی و دارای اســکلت بتنــی، نمــای ترکیبــی بــا ســفال و مدرک پایــان عملیات 
ســاختمان بــه شــماره ۹۷۰۰۰۴2۷ مــورخ ۱3۹۷/۵/3 در چهــار بلــوک ســه طبقــه بــا بیســت و 
چهــار واحــد مســکونی مــی باشــد. تعــداد هجــده پارکینــگ در حیــاط تامیــن گردیــده و شــش 
واحــد پارکینــگ خریــداری شــده اســت. آپارتمــان بــا مبایعــه نامــه عــادی بــدون تاریــخ بــه خانــم 
عشــرت موســی پــور و ســپس بــه خانــم ســمیه رمضانــی فروختــه شــده اســت. واحــد در طبقــه 
دوم )دو طبقــه روی همکــف( فاقــد آسانســور بــه مســاحت ۱۱۰ )صــدوده( مترمربــع دو خوابــه بــا 
سیســتم گرمایــش پکیــج و شــوفاژ، ســرمایش کولــر آبــی و دارای کابینــت مــی باشــد. کــه طبــق 
نظــر کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ ۹،2۰۰،۰۰۰،۰۰۰ )نه میلیــارد و دویســت میلیون( 
ریــال بــرآورد گردیــده اســت و 2- ملــک بــا شــماره پــالک ۴ فرعــی از ۱۹۶۸ اصلی : ملــک بصورت 
ســاختمان بــا کاربــری مســکونی واقــع در روســتای کمال آبــاد کوچه شــماره ۹ می باشــد _ مطابق 
تصویــر ســند مالکیــت ملــک متعلــق بــه آقــای علــی موســی پــور بردســیری فرزند اســمعیل می 
باشــد. _ مســاحت عرصــه ملــک مذکــور 3۷۰/۱۵ مترمربــع مــی باشــد. مســاحت اعیانــی قســمت 
مســکونی ۶۰ مترمربــع مــی باشــد. ســاختمان از نوع اســکلت فلزی با ســقف تیرچه بلــوک و بالکن 
هــا بصــورت طــاق ضربــی مــی باشــند. ملــک دارای امتیــازات آب و بــرق و گاز مــی باشــد. ارزیابــی 
کلــی ارزیابــی ملــک شــامل عرصــه و اعیــان و حصــار و امتیــازات متعلقــه و... توســط کارشــناس 
رســمی دادگســتری بــه مبلــغ ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰  )چهــار میلیارد و ششــصد میلیــون( ریال بــرآورد 
قیمــت گردیــده اســت. از طریق مزایــده در تاریــخ  ۱۴۰۱/۰۷/۰۴    )دوشــنبه ( ســاعت ۱2  ظهر در 
محــل ایــن اجــرا بــه فــروش برســاند لــذا افرادی کــه طالــب شــرکت در مزایــده و خرید می باشــند 
مــی تواننــد در مــدت پنــج روز قبــل از روز فــروش جهــت مالحظــه امالک بــه آدرس هــای مندرج 
در صــدر آگهــی مراجعــه نماینــد و جهــت ارائه پیشــنهاد تا قبــل از موعد مقرر  قیمت پیشــنهادی 
خــود را بــه انضمــام فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلــغ کارشناســی  بــه ایــن اجــرا ارائــه 
نماینــد، هزینــه آگهــی و کلیــه هزینه هــای مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایــده مــی 
باشــد و در صورتــی کــه برنــده ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقی 

مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولت ضبــط خواهد شــد .
                                         مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری  بردسیر - بنی اسد / 2۹ م الف

ظرفیت کرمان به لحاظ بهره هوشی خوب است
بــه گــزارش ايســنا مديــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمان بيــان کرد: ظرفيت اســتان بســيار به 
لحــاظ بهــره هوشــی خــوب اســت و بايــد موضــوع تجزيــه و تحليــل نمــرات دانــش آمــوزان و بهره 

منــدی از ظرفيــت دانــش آمــوزان المپيــادی ســال های قبــل را جــدی گرفت.
رضــا رضايــی در گردهمايــی مديــران مــدارس ســمپاد اســتان بــا تاکيــد بــر تقويــت بنيــه مذهبی و 
معنــوی دانــش آمــوزان گفــت: بــرای بازگشــايی مــدارس و آمــوزش حضــوری ايجــاد آمادگــی 1۰۰ 
درصــدی ضــروری اســت و بايــد همــه بخــش هــای مدرســه بررســی و نقــاط ضعــف شناســايی و 

رفــع شــود.
وی بــه نقــش نيروهــای خدمــات يــا پشــتيبان در مدارس اشــاره کــرد و افــزود: نيروهای پشــتيبان در 

مــدارس نقــش بســيار ارزنــده و تاثيرگذاری در پيشــبرد اهــداف آمــوزش و پــرورش دارند.
مديــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان خطــاب بــه مديــران مــدارس ســمپاد اظهــار کــرد: 
همــكاری الزم را بــا مديــران و روســای آمــوزش و پــرورش شهرســتان ها و منطقــه خــود داشــته 

باشــيد تــا مهــری بانشــاط و باطــراوت را آغــاز کنيــم.
رضايــی بــا اشــاره بــه تاثيــر خوب مقايســه ســاالنه هر مدرســه بــا خــودش، گفــت: مانور بازگشــايی 
مــدارس فــردا ۲1 شــهريور 14۰1 برگــزار مــی شــود و ضــرورت دارد در جريــان ايــن مانــور ارزيابــی 

مناســبی از وضعیــت مــدارس خــود داشــته باشــیم.
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راز داری چیست؟
قرآن کریم می فرماید : َفالّصالِحاُت قانِتاُت حافِظاُت 

لِلَغیب بِما َحِفَظ اهلُل 
)) این زنان شایسته و مطیع پرستارانند و نگاهدارانند 
) عفت و اموال و اسرا ر او را ( در غیبت ) شوهران ( 
به آنچه خدا امر فرموده به زنان نیکوکار باید متواضع 

و نگاهدار سّر شوهران خود باشند . (( 
زنان باید حقوق همسران خود را حفظ کنند و در 
غیاب او حافظ مال و اسرار و ناموس او باشند و زن 
باید در تمام شئون زندگی مشترک حافظ راز و 
فرمانبر شوهر باشد و در حق و مالی که در محیط 
خانوادگی و زندگی مشترک در اختیار زن گذاشته 
شده است خیانت ننماید و رازداری یکی از حقوق 
الزم و ضروری زن است که در کانون خانواده باید 

رعایت گردد تا بر عطوفت و گرمای آن بیافزاید . 
قال رَسول اهلل ) صلی اهلل علیه وآله( : اَیُّما اِمَراَُه 
لِع َعلیِه اََحُد ، فِی َدرَجاِت  َکَتَمت ِسرَّ زَوِجها ، َفلَم تَطَّ
ُل  ُحورالَعین ، َفاِن کان فِی َغیرِ طاَعِه اهللِ ، فال یَحِّ

لَها اِن تَکَتَم 
)) رسول اکرم ) صلی اهلل علیه وآله( می فرماید : هر 
زنی که راز شوهر خویش را بپوشاند تا کسی بر آن 
آگاه نگردد پاداش وی درجات ) حور العین ( است 
و اگر رازی مخالف فرمان خدا باشد حالل نیست 

که بپوشاند . (( 
قال رسول اهلل ) صلی اهلل علیه وآله( : َخیُر نِساءَ ُکم 
اِذا نََظَر اِلَیها زَوُجها َسرَّتُه وَ اِذا اََمَرها اَطاَعتُه وَ اِذا غاَب 

َعنها َحِفَظتُه فِی نَفِسها وَ مالِِه 
رسول اکرم ) ص( فرمود : )) بهترین زنان شما کسی 
است که چون همسرش به او نگاه کند شاد گردد 
و هنگامی که شوهرش به او فرمان دهد اطاعت 
کند و در نبود شوهر ناموس و مال وی را نگهبانی 

ونگهداری کند . (( 

رازدار بودن همسر
راز دیگران، کاهش  افشای  آثار مخرب  از دیگر 
درجه ایمان و اعتقاد به خدا می باشد، فردی که 
راز دیگران را بر مال می کند، معموال دوست دارد راز 
های بیشتری بداند، بنابراین در امور دیگران کنکاش 
بیشتری می کند، در حالی که جستجو و کنکاش 
در زندگی دیگران برخالف دستورات صریح قران 
کریم است به طوری که خداوند در آیه ۱2 سوره 
حجرات فرموده است : »در امور دیگران تحبسّس 

نکنید.«
در واقع کسی که راز دیگران را فاش کرده و در 
امور دیگران تجسس نماید با حکم خداوند مخالفت 
کرده است، از این رو مرتکب گناه کبیره می شود، 
امام علی )علیه السالم( در این زمینه فرموده اند 
:»آن کس که در مقام تجسس از اسرار دیگری بر 

آید خداوند رازهای او را آشکار خواهد کرد.«
غفلت و انحطاط اخالقی از دیگر آثار نامطلوب 
افشای اسرار مردم می باشد. از آنجا که افراد در فکر 
برمال کردن و افشای راز دیگران هستند، از خودشان 
غافل می شوند، از این رو فرصت های ارزشمندی 
را که باید صرف خودسازی خود می کردند، در راه 
تالش برای تجسس و کنکاش در امور دیگران هدر 

خواهند داد.
بر مال کردن راز دیگران همچنین موجب اشاعه 
زشتی می شود به طوری که با افشای راز  زندگی 
دیگران، قبح گناهان و زشتی ها ریخته خواهد شد. 
امام صادق )علیه السالم( در این زمینه فرموده اند :

کسی که از مسلمانی کار زشتی را با چشم خود 
ببیند و یا سخن بدی را با گوش خویش بشنود 
و به منظور پرده دری آن را میان مردم افشا کند، 
مشمول آیه ی اشاعه ی فحشا است که در دنیا و 

آخرت به عذاب دردناکی مبتال خواهد شد.

رازداری همسران
دارای  دیگران  زندگی  راز  افشای  که  همانطور 
پیامدهای مخرب و منفی زیادی می باشد، راز 
دارای نیز درای فواید و آثار مثبت زیادی می باشد و 
از طریق رازداری می توان به درجات ایمان نزدیک 

تر شده و خویشتن داری بیشتری داشته باشید.

نقش راز داری زن 
در خانواده

جایگاه زن دراسالم

ادامه دالیل دروغگویی کودکان  
احساسات  آزار  از  جلوگیری  برای  بچه ها 

دیگران دروغ می گویند 
در برخی موارد، بیشتر مردم می آموزند که چگونه 
حقیقت را تغییر دهند تا به احساسات دیگران 
آسیب نرسانند. اگر کسی از شما بپرسد که آیا کفش 
جدیدش را دوست دارید یا نه، می توانید به جای 
اینکه کامالً صادق باشید، بگویید: “بله، آن ها از نظر 

شما عالی هستند”.
اما بچه ها از مهارت بالغی برخوردار نیستند، بنابراین 
دروغ گفتن برای آن ها راحت تر است. این نوع دروغ 
اولین قدم برای یادگیری نحوه گفتن مطالب با دقت 

بیشتری است.
در واقع، ما به کودکانمان یاد می دهیم که دروغ 
بگویند وقتی می گوییم: “به مادربزرگ بگو که کادو را 
دوست داری حتی اگر آن را دوست نداری، زیرا در 

غیر این صورت او ناراحت می شود.”
ما یک دلیل قابل توجیه داریم: ما نمی خواهیم به 
احساسات شخصی که برای ما عزیز است صدمه 
بزنیم. اما، با این کار به فرزندان خود می آموزیم که 
چگونه حقیقت را وارونه کنند. و دوباره، این مورد هم 

طبیعی است.
گفتن  دروغ  به  شروع  کودکان  زمانی  چه 

می کنند؟
کودکان می توانند دروغ گفتن را از سنین پایین، 
معموالً در حدود سه سالگی یاد بگیرند. این زمانی 
نکته  این  به درک  است که کودک شما شروع 
می کند که شما نمی توانید ذهن او را بخوانید. بنابراین 
می تواند حرف هایی را بگوید که درست نیست بدون 

اینکه شما متوجه شوید.
دروغ  بیشتر  سالگی   ۶-۴ سنین  در  کودکان 
می گویند. ممکن است کودک شما با تطبیق حالت 
چهره و میزان صدای خود با آنچه که می گوید، در 
دروغ گفتن بهتر شود. اگر از او بخواهید آنچه را که 
می گوید توضیح دهد، معموالً به خوبی آن کار را 

انجام می دهد.
وقتی کودکان به سن مدرسه می رسند، ممکن است 
بیشتر دروغ بگویند و در دروغ گفتن بهتر باشند. 
دروغ ها نیز پیچیده تر می شوند، زیرا کودک شما 
سخنان بیشتری دارد و در درک تفکر دیگران بهتر 

است.
در هشت سالگی کودکان می توانند بدون اینکه لو 

بروند، با موفقیت دروغ بگویند.
ترغیب کودکان به گفتن حقیقت

هنگامی که کودکان به اندازه کافی بزرگ شدند تا 
تفاوت بین درست و غلط را درک کنند، خوب است 
که آن ها را در گفتن حقیقت تشویق و حمایت کنید.

این کار را می توانید با تأکید بر اهمیت صداقت در 
خانواده خود و تمجید از فرزندتان برای راستگو بودن 
انجام دهید، حتی اگر دستیابی به آن گاهی طول 

بکشد.
همچنین می توانید زمانی که کودک شما دروغ 
می گوید، به او بفهمانید که این کار او را دوست 
ندارید. به عنوان مثال، می توانید این جمله را بگویید: 
“وقتی حقیقت را به من نگویی، من ناراحت و ناامید 
می شوم”.در اینجا چند نکته برای تشویق فرزندتان به 

صداقت و گفتن حقیقت وجود دارد:
اگر فرزند شما در حال ساختن داستانی درباره 
موضوعی است، می توانید با گفتن جمالتی مانند: 
“این یک داستان عالی است، ما می توانیم آن را به 
صورت کتاب درآوریم” به او پاسخ دهید. این کار 
تخیل کودک شما را تشویق می کند بدون اینکه او را 

به دروغ گفتن ترغیب کند.
به کودک خود کمک کنید تا موقعیت هایی که 
احساس می کند به دروغ گفتن احتیاج دارد، ایجاد 
نشود. به عنوان مثال، اگر کودک شما مقداری شیر 
ریخته است و از او می پرسید که آیا او این کار را انجام 
داده است یا خیر، ممکن است وسوسه شود که دروغ 
بگوید. برای جلوگیری از این وضعیت فقط می توانید 
بگویید، “می بینم که یکی با شیر تصادف کرده. بیا 

تمیزش کنیم.
داستان های “بزرگ” که شامل رجزخوانی است 
می تواند راهی برای دریافت تحسین یا احترام دیگران 
باشد. اگر این اتفاق اغلب در مورد فرزند شما می افتد، 
سعی کنید بیشتر از او تعریف کنید. به عنوان مثال، 
وقتی کودک چیز جدیدی یاد می گیرد. این کار 
می تواند به افزایش عزت نفس فرزند شما کمک کند.

فرهنگی و تربیتی
زیباترا ز حورالعین - قسمت  23 رایگان شدن قبض برق برای ۵ میلیون مشترک 

خانگی در تابستان
راه های رفتار با کودک 

دروغگو چیست؟؟

ــق  ــرای موف ــه اج ــاره ب ــا اش ــرو ب ــر نی وزی
ــض  ــرق و قب ــرف ب ــت مص ــای مدیری طرح ه
ــتان،  ــترک در تابس ــون مش ــگان ۵ میلی رای
مشــارکت مــردم را یکــی از پایه هــای مدیریت 

ــرد. ــوان ک ــال عن ــرف امس مص
ــا  ــان ب ــر محرابی ــزارش ایســنا، علی اکب ــه گ ب
بیــان اینکــه یکــی از پایه هــای مدیریــت 
مصرف امســال، مشــارکت مــردم اســت، اظهار 
کــرد: بــرای مشــارکت عمــوم مــردم الزم بــود 
ــنا  ــرف آش ــت مص ــوارد مدیری ــا م ــردم را ب م
کــرده و اقشــار جامعــه را بــه مشــارکت در ایــن 

بــاره دعــوت کنیــم.
بــه گفتــه وزیــر نیــرو، واســطه اصلــی 
فرهنگ ســازی و رســاندن پیــام بــه مخاطــب، 
رســانه ها بودنــد کــه بــه عنــوان یکــی از 
مهم تریــن رکــن مجموعــه مدیریــت مصــرف، 
نقــش خــود را بــه نحــو احســن اجــرا کردنــد.
وی بــا اشــاره بــه نتیجــه اجــرای طــرح 
مدیریــت مصــرف گفــت: از ابتدای فصــل گرم 
حــدود ۴۰ میلیــون قبــض صــادر شــده کــه 
۱۶ میلیــون و ۷۰۰ هــزار مشــترک بــه عبارتی 
دیگــر بیــش از ۴۰ درصــد مشــترکان مصــرف 
ــته کاهــش  ــال گذش ــه س ــود را نســبت ب خ
داده انــد. ایــن موضــوع نشــان دهنده مشــارکت 
عمومی مــردم و موفقیــت طرح هــای مدیریت 

مصــرف اســت.
محرابیــان یــادآور شــد: بــر اســاس قولــی کــه 
ــن  ــار ای ــد در کن ــرار ش ــم، ق ــردم دادی ــه م ب
ــاداش  ــرف پ ــترکان کم مص ــرای مش ــرح ب ط
صرفه جویــی در نظــر گرفتــه شــود کــه از ایــن 
ــاداش  ــان پ ــارد توم ــدودا ۸۵۰ میلی ــت ح باب

مدیریــت مصــرف بــه مشــترکان صنعــت بــرق داده 
شــده کــه پیش بینــی می شــود ایــن رقــم از هــزار 
میلیــارد هــم تــا آخــر فصــل تابســتان عبــور کنــد.

وزیــر نیــرو خاطرنشــان کــرد: از ۱۶ میلیــون و 
ــاداش  ــت پ ــامل دریاف ــه ش ــی ک ــزار قبض ۷۰۰ ه
ــض  ــون قب ــدود ۵ میلی ــدند، ح ــی ش صرفه جوی
بــرق، رایــگان یــا بســتانکار شــد کــه نشــان می دهد 
پــاداش صرفه جویــی این مشــترکان بیــش از هزینه 

ــوده اســت. قبــض آن هــا ب
طبــق اعــالم وزارت نیــرو، وی بــا اشــاره بــه برنامــه 
مدیریــت مصــرف در ادارات تصریــح کــرد: در بخش 
ــش  ــر کاه ــی ب ــت مبن ــت دول ــه هیئ اداری مصوب
ــه ســال گذشــته  3۰ درصــدی مصــرف نســبت ب
ــتگاه های  ــه دس ــکاری هم ــا هم ــه ب ــتیم ک را داش
دولتــی توانســتیم ایــن طــرح را بــا موفقیــت اجــرا 

. کنیم
ــر  ــرد: ب ــه ک ــت ســیزدهم اضاف ــه دول عضــو کابین
ایــن اســاس مقــرر شــد ســاعت اداری یــک ســاعت 
زودتــر شــروع شــود تــا در ســاعات گــرم روز ادارات 
ــرارت  ــای ح ــش دم ــوند، کاه ــل ش ــی تعطی دولت
ــای  ــتفاده از مولده ــی و اس ــتگاه های سرمایش دس
خودگــردان از دیگــر راهکارهــای کاهــش مصــرف 

ــود. ــرف ب ــت مص ــرح مدیری ادارات در ط
محرابیــان بــا بیــان اینکــه در بخــش  کشــاورزی نیز 
برنامه هــای مجزایــی در پیــش گرفتــه شــد، افــزود: 
ــای  ــد چاه ه ــرار ش ــاورزی ق ــش کش ــال در بخ مث
ــه  ــا ۱۸، ب ــاعت ۱۱ ت ــی س ــازه زمان ــاورزی از ب کش
ــن  ــوند و در ازای ای ــوش ش ــاعت خام ــدت ۵ س م
ــگان  ــرق چاه هــای کشــاورزی رای تعامــل، قبــض ب

شــود.
وی برنامــه مدیریــت بار مصــرف صنایــع را برنامه ای 

منعطــف و متنــوع دانســت و خاطرنشــان کــرد: از ۶3۰ هــزار 
صنعــت فعــال در کشــور، متعهــد شــدیم کــه بــرق ۵۸۰ هــزار 
صنعــت را کــه عمدتــا صنایــع خرد یــا حیاتی مثــل داروســازی 
بودنــد، بــدون محدودیــت تأمیــن کنیــم. همچنیــن بــرق ۴۹ 
هــزار و ۵۵۸ مشــترک صنعتــی دیگــر نیز که در ســال گذشــته 
بــه صــورت روزانــه و از ســاعت ۱۱ صبــح تــا 2۰ قطــع می شــد، 
امســال تنهــا بــه مــدت ۱2 ســاعت در هفتــه طــی یــک روز، آن 
هــم تنهــا از ســاعت ۱۱ تــا 23 بــه صــورت گردشــی محــدود 

می شــد.
وزیــر نیــرو در پایــان یــادآور شــد: همچنیــن بــا ۴۴2 صنایــع 
بــزرگ که مشــمول طــرح محدودیت شــدند، اینگونــه به تفاهم 
رســیدیم کــه اوال در طــول ســال میــزان بــرق مــورد نیازشــان را 
بــرای تولیــد اســتاندارد تأمین کنیم، ثانیــا ایامی را که مشــمول 
ــه دوران تعمیــر و نوســازی و  محدودیــت مصــرف می شــوند ب
تعطیــالت ســاالنه اختصــاص دهنــد و ثالثا تــا آنجا که برایشــان 
مقــدور اســت کســری بــرق روزانــه را در ایــام محدودیت بــا برق 

نامحــدود شــبانه جبــران کنند.
ــی مــردم در طــرح  ــد، مشــارکت  همگان ایــن گــزارش می افزای
مدیریــت مصــرف بــرق، بــرای عبــور موفــق از پیک بــار و تحقق 

شــعار تابســتان بــدون خاموشــی نقــش بســزایی ایفــا کرد.

محرابیان وزیر نیرو گفت :

عقب ماندگی کرمان در توسعه فیبر نوری/مدیرکل ارتباطات: نباید مثل گذشته دست دست کنیم
ــوری/ ــر ن ــعه فیب ــان در توس ــی کرم عقب ماندگ

گذشــته  مثــل  نبایــد  ارتباطــات:  مدیــرکل 
کنیــم دست دســت 

ــی  ــات موبایل ــا در ارتباط ــه تنه ــان ن ــتان کرم اس
ــر  ــل فیب ــاخت هایی مث ــعه زیرس ــه در توس بلک
ــی  ــن درحال ــدارد و ای ــی ن ــز وضــع خوب ــوری نی ن
اســت کــه متولیــان »ناهماهنگی هــای گســترده« 
و نیــز »پیگیــری نکــردن« را از جملــه مهمتریــن 
علت هــای آن بــر می شــمارند و تاکیــد دارنــد کــه 

دیگــر نبایــد دســت دســت کــرد.
بــه گــزارش ایرنــا پوشــش حداقلــی فیبر نــوری در 
کرمــان درحالــی اســت کــه عــده ای آن را بــه نبــود 
ــد،  ــط می دهن ــای داخــل اســتانی رب هماهنگی ه
هماهنگی هایــی کــه نبودشــان دســت خیلی هــا را 

از داشــتن اینترنــت بهتــر کوتــاه کرده اســت.
بگذریــم کــه بســیاری از نقاط اســتان کرمــان بویژه 
در روســتاها و حتــی در برخــی شــهرها از پوشــش 
مناســب تلفــن و اینترنــت ســیار بــی بهــره انــد اما 
اینکــه چــرا در توســعه فیبرنــوری کــه ایــن روزهــا 
کســب و کارهــای خانگــی و ســایر الزامــات بســیار 
ــد اســت توســعه مدنظــر را شــاهد  ــه آن نیازمن ب
ــا  ــنیده ه ــی ش ــه از برخ ــور ک ــم و آنط ــوده ای نب
حاکیســت برخــی اپراتورهــای موبایــل میلــی برای 
ورود بــه آن پیــدا نکــرده انــد، پرســش هــای مهمی 

اســت کــه بایــد بــه آن پاســخ داده شــود.
مســئوالن ارتباطات اســتان مــی گویند کــه در این 
زمینــه شــهرداری باید همــکاری کنــد و کار هم به 
گونــه ای اســت کــه شــهرداری نــه تنهــا نیــاز بــه 

هزینــه کــرد نــدارد بلکه بــا توســعه فیبرنــوری وضعیت 
بهــره مندی شــهرداری و ســایر نهادهــا در حــوزه دوربین 

هــای ترافیــک و ... نیــز بســیار ارتقــا مــی یابد.
براســاس گــزارش هــا فیبــر در شــهرهایی مانند رشــت، 
قــم، یــزد و کــرج کــه موافقــت و همراهــی شــهرداری 
را در اجــرای طــرح داشــته بــا ســرعت در حــال انجــام 
اســت و براســاس اعــالم منابــع متولــی تــا پایان امســال 
بــه پوشــش بــاالی ۹۰ درصــد خواهنــد رســید کــه ایــن 
یعنــی فراهــم کــردن زیرســاخت بــرای توســعه و رشــد 
اقتصــاد دیجیتــال در آن شــهرها و کرمــان هم مــی تواند 

در ایــن زمینه پیشــگام باشــد.
بررســی قراردادهــای مربــوط بــه توســعه فیبــر نــوری در 
ایــن کالنشــهرهای کشــور نیــز حاکیســت کــه چنــدان 
ردپایــی از اپراتورهــای تلفــن همراه مشــاهده نمی شــود 
و کارهــا بیشــتر بــا تعامــل بخــش خصوصــی در حــال 

انجــام اســت.
مســئوالن متولــی مــی گوینــد کــه بــرای تحقــق ایــن 
مهــم در صورتــی کــه نهادهــای متولــی مثل شــهرداری 
در کرمــان و دیگــر شــهرهای اســتان پــای کار بیاینــد با 
اتــکا بــه ظرفیــت بخــش خصوصــی مــی تــوان توســعه 

مدنظــر را محقــق کــرد.
برنامه مهم دولت و سهم استان کرمان

ــوری در کشــور  ــر ن ــورت فیب ــون پ ــدازی 2۰ میلی راه ان
آن هــم در مــدت زمــان ســه ســال یکــی از مهمتریــن 
برنامه هــای عنــوان شــده دولــت ســیزدهم اســت؛ 
برنامــه ای کــه تاکنــون ۹ درصــد آن یعنــی یــک میلیون 
و ۴2۶ هــزارو ۴۵2 مــورد محقــق شــده و مابقــی مانــده 

اســت.

از اســفند ســال ۹۹ کــه نصــب پورت هــای فیبــر نــوری 
بــرای توســعه زیرســاخت های اینترنــت و افزایــش 
پوشــش و ســرعت اینترنت هــای خانگی و کســب و کار 
در کشــور جــدی شــد  بــه گفتــه آمــار برخــط پــروژه 
ملــی »فیبرنــوری منــازل و کســب و کارهــا« تــا مــرداد 
۱۴۰۱ رونــد گســترش ایجــاد ایــن فیبرهــا روز بــه روز 
زیادتــر بــود بــه طــوری کــه از نصــب ۶۸۴ هــزارو 3۶۰ 
مــورد پــورت فیبــر نــوری در مــرداد ۱۴۰۰ بــه نصــب 
یــک میلیــون و 22۷ هــزار و ۴۱ مــورد در مــرداد ۱۴۰۱ 

رسیدیم.
ــده در عرصــه  ــات امیدوارکنن ــن اتفاق ــه  ای ــا هم ــا ب ام
ارتباطات کشــور مناطق بســیاری از کشــورمان از جمله 
کرمان ســطح پایینی از پوشــش فیبر نــوری را همچنان 
تجربــه می کننــد و بــه گفتــه آمــار تنها وضعیــت تهران 
بــا نصــب ۵۰۶ هــزارو ۱۰۵ مــورد کمــی بهتــر از ســایر 
مناطــق کشــور ارزیابــی می شــود و بقیــه اســتان ها  کم 
و زیــاد بیــن یکهــزارو ۶32 مــورد تــا ۱2۷ هــزارو ۷۵۰ 

مــورد نصــب پــورت فیبــر نــوری متغیر هســتند.

رشد ۳۱ درصدی تجارت ایران با اعضای شانگهای در سال جاری
ــا ۱۱   ســخنگوی گمــرک از رشــد 3۱ درصــدی تجــارت غیرنفتــی کشــورمان ب
کشــور عضــو ســازمان همــکاری شــانگهای در پنج ماه نخســت امســال نســبت به 

مــدت مشــابه ســال قبــل خبــر داد.
بــه گــزارش ایرنــا از گمــرک، »ســید روح الــه لطیفــی« اظهــار داشــت: از ابتــدای 
امســال تــا پایــان مردادمــاه، 2۱ میلیــون و ۴۱۵ هزار تــن کاال بــه ارزش ۱۷ میلیارد 
و ۵۶ میلیــون دالر بیــن ایــران و اعضــای ســازمان همــکاری  شــانگهای تبادل شــد 
کــه ایــن میــزان 3۱ درصــد بیشــتر از پنج ماهــه نخســت ســال قبــل بــوده اســت.

وی افــزود: ســهم صــادرات کاالی ایرانــی  بــه کشــورهای عضــو  ســازمان همــکاری 
شــانگهای، در پنج ماه نخســت امســال، ۱۷ میلیــون و 3۸۱ هــزار تن کاال بــه ارزش 
۹ میلیــارد و ۷۸ میلیــون دالر بــود کــه بــا رشــد ۱۰ درصدی همــراه بــوده و واردات 
از ایــن کشــورها نیــز در ایــن مــدت، بــا رشــد ۶۸ درصــدی به چهــار میلیــون و 3۴ 

هــزار تــن کاال بــه ارزش هفــت میلیــارد و ۹۷۸ میلیون دالر رســیده اســت.
لطیفــی در خصــوص میــزان صــادرات بــه هــر یــک از اعضــای ســازمان همــکاری 
ــد ۱۴  ــون دالر )رش ــارد و ۷22 میلی ــد ۶ میلی ــا خری ــن ب ــت: چی ــانگهای گف ش
درصــدی(،  هنــد بــا ۷2۹ میلیــون دالر )رشــد 2۰ درصــدی(، افغانســتان بــا ۶۴۱ 
میلیــون دالر )کاهــش 2۵ درصــدی(،  پاکســتان بــا ۴۷۵ میلیــون دالر )رشــد ۱3 
درصــدی( و روســیه بــا 2۹۱ میلیــون دالر )رشــد 32 درصــدی( در رتبه هــای اول تا 

پنجــم مقاصــد صادراتــی ایــران به اعضای ســازمان همــکاری شــانگهای قــرار دارند.
وی افــزود: بعــد از روســیه، ازبکســتان بــا خریــد ۸۸ میلیون دالر، قزاقســتان بــا ۶۱.2 
میلیــون دالر، تاجیکســتان بــا ۴۵.۶ میلیون دالر، قرقیزســتان با ۱۸.۴ میلیــون دالر، 
بــالروس بــا ۷.2 میلیــون دالر و مغولســتان بــا ۱۵۶ هــزار دالر، در رتبه هــای ششــم 

تــا یازدهــم قــرار دارند.
ســخنگوی گمرک در خصوص میزان واردات از کشــورهای عضو شــانگهای توضیح 
داد: چیــن بــا فــروش پنج میلیــارد و ۵۱۸ میلیــون دالر )رشــد ۵3 درصــدی(،  هند 
ــا ۷۱۵  ــون دالر )رشــد ۱۴2 درصــدی(،  روســیه ب ــارد و ۱۵۹ میلی ــک میلی ــا ی ب
میلیــون دالر )رشــد ۵۰ درصــدی(،  پاکســتان بــا ۴2۹.3 میلیــون دالر )رشــد 3۷۵ 
درصــدی( و قزاقســتان بــا ۷۸.۴ میلیــون دالر )رشــد ۱۷۴ درصــدی(، پنــج کشــور 
اول فروشــنده کاال بــه ایــران در بیــن اعضــای ســازمان همــکاری شــانگهای در این 

پنــج مــاه بودند.
وی افــزود: ازبکســتان بــا فــروش 32.۵ میلیــون دالر، تاجیکســتان بــا 2۶.2 میلیون 
دالر، افغانســتان بــا ۱۰.۴ میلیــون دالر، بــالروس با 3.۹ میلیون دالر، قرقیزســتان با 
2.۷ میلیــون دالر و مغولســتان بــا ۱.3 میلیــون دالر، در رتبه هــای ششــم تا یازدهم 
ــه  کشــورمان در بیــن اعضــای ســازمان همــکاری  فــروش کاالهــای موردنیــاز ب

شــانگهای قــرار دارند.
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عقب مانده ذهنی بودند چند نفرشان.
حاجی نشسته بود در مراسم ختم مادرش!

تا او را دیدند، یک نفرشان راه افتاد سمت حاجی با 
حال خودش! رفتم و نگذاشتم تا جلوتر بیاید.

حاج قاسم دید و صدایم کرد.
ابروهای حاجی در مواقع عصبانیت حالت خاصی 

می گرفت،حاال در همان حالت بود:
این چه کاری بود که کردی!؟

مستاصل گفتم:
آخه حاج آقا...نگذاشت حرفم را بزنم!

حاج آقا، بی حاج آقا... شما بی جا کردید این کار 
رو کردید!بعد هم آن بنده خدا را صدا زد و کنار 
خودش نشاند،دستمالی برداشت، آب دهان او را 
که بیرون می ریخت پاک کرد، صورتش را تمیز 

کرد، برایش چای ریخت و...
تواضع شدیدش خیلی مؤثر بود!

می دانید که نظامیان چون در وضعیت جنگی 
هستند و احساس قدرت می کنند،

گاهی به خود برتربینی، تکبر و این ها دچار می 
شوند.اما حاج قاسم حتی در برخورد با آدم ها و 

مردم عادی هم بسیار متواضع بود!
این ها بخشی از مکتب اوست.

قاعدتا همه ما باید متواضع باشیم ،
اما این که فرماندهی با آن جایگاه، تا این حد 

متواضع باشد، خیلی مهم است.
***

در تاریخ بی سابقه است این کار،
اگر می شنید مادر شهید بیمار است، زنگ می زد 
و می گفت :بروید خانه شهید، من تماس بگیرم 
احوال مادر را بپرسم!این تماس ها از سوریه، لبنان، 

عراق بود.
به قول خودش :احوالش را بپرسم تا بیایم و فرصت 

کنم عیادت بروم!
بخشی از وصیت نامه سردار :

شهدا، محور عزت و کرامت همه ما هستند،
نه برای امروز، بلکه همیشه این ها به دریای واسعه 

خداوند سبحان اتصال یافته اند.
آن ها را در چشم، دل و زبان خود بزرگ ببینید، 

همان گونه که هستند.
فرزندانتان را با نام آن ها و تصاویر آن ها آشنا کنید.

به فرزندان شهداء که یتیمان همه شما هستند، به 
چشم ادب و احترام بنگرید.

به همسران و پدران و مادران آنان احترام کنید، 
همان گونه که از فرزندان خود با اغماض می 
گذرید، آن ها را در نبود پدران، مادران، همسران 

و فرزندان خود توجه خاص کنید.
***

منتظر تماس حاجی نبودم. سوریه بود که تماس 
گرفت :از آقای طارم خبر داری؟

از دوستان لشکر ثاراهلل بود. جیرفت زندگی می کرد 
و ما کرمان.گفتم : نه گفت : خبر بگیر!

تماس که گرفتم نزدیک چهلم اش بود. طارم به 
رحمت خدا رفته بود و ما خبر نداشتیم.

به حاجی خبر را دادم.راهی ام کرد جیرفت خانه 
شان تا زنگ بزنم و او از سوریه تسلیت بگوید و دل 

داری بدهد.
به جای اینکه ما نزد وی برویم، همیشه او نزد ما 
می آمد!پس از آن که حاج قاسم فرماندهي نیروی 

قدس را برعهده گرفت.
دیگر نیاز نداشتیم هیئتی به ایران ارسال کنیم 
تا درخواست حمایت و کمک کنیم و اوضاع و 

مشکالت را تشریح کنیم!
وی همیشه در فواصل نزدیک به هم، پیش ما می 

آمد و حامل همه دردها و رنج های ما بود.
و کمبودها و خواسته های ما را در ایران پیگیری 
می کرد و آن ها را حتی بیش از آن چه نیاز یا 

انتظار داشتیم برآورده می کرد!
به همین سبب همیشه به ما کمک می کرد و ما 

را تقویت می کرد!
وی کمک های فکری و مادی و معنوی در اختیار 

ما قرار می داد و همیشه در کنارمان بود،
ولی کسی در لبنان این ها را احساس نمی کرد و 
کسی هم در لبنان درباره آن ها سخن نمی گفت!

شهدا، محور عزت و 
کرامت همه ما هستند

مکتب حاج قاسم
درس  هجدهم

بــه گــزارش ایســنا نماینده مــردم ســیرجان و 
بردســیر در مجلــس شــورای اســالمی معتقد 
اســت: در بخــش صنعــت مــا فقط مونتــاژکار 
هســتیم و اگــر قصــد حــل مشــکل اشــتغال 
ــازی و  ــه س ــمت قطع ــه س ــد ب ــم بای را داری

صنعتــی شــدن ســوق پیــدا کنیــم.
شــهباز حســن روز ۱۹ شــهریورماه در جلســه 
کارگــروه اقتصادی، اشــتغال و ســرمایه گذاری 
اســتان کرمــان گفــت: پذیرفتــه نیســت کــه 
رتبــه اســتان کرمــان در پرداخــت مالیــات در 

ســطح کشــور، اول باشــد.
ــا  ــا ب ــروژه ه ــب کــه پ ــن مطل ــان ای ــا بی او ب
بــازی کلمــات اجــرا نمی شــود، تصریــح کرد: 
ظرفیت و پتانســیل اســتان بیش از اینهاســت 
و بایــد از آب، هــوا و زمیــن بــرای مــردم ثروت 
خلــق کنیــم و ایــن شــدنی اســت و بدانیــد 
کســی در تهــران دلــش بــرای مــا نســوخته 

اســت.
بــه اعتقــاد نماینده مردم ســیرجان و بردســیر 
ــه  ــا توجــه ب در مجلــس شــورای اســالمی، ب
پتانســیل هــا و ظرفیــت اســتان، بایــد کرمان 
ــث  ــور در بح ــر کش ــتان برت ــج اس ــزو پن ج

اشــتغال و مشــارکت اقتصــادی باشــد.

ــتان در  ــای اس ــول ه ــی از پ ــغ هنگفت »مبل
بانــک هــای تهــران ســپرده شــده امــا جــای 
ــور  ــر مام ــک نف ــرا ی ــه چ ــت ک ــوال اس س
نمــی شــود ایــن وضعیــت را مشــخص کنــد. 
بــه طــور مثــال فقــط شــرکت مپنــا بیــش از 
چنــد هــزار میلیــارد تومــان پــروژه در اســتان 
کرمــان دارد امــا یــک ریــال از پول هــای آن در 
بانــک های اســتان ســپرده نیســت. اســتاندار 
بایــد مطالبــه گــر ایــن موضــوع باشــد.« ایــن 
مطلــب بخشــی از انتقادات حســن پــور نایب 
رییــس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 

اســالمی در ایــن جلســه بــود.

ــا بیــان ایــن مطلــب کــه ۸۵ درصــد از  او ب
ــه خــارج از اســتان منتقــل  ــول اســتان ب پ
مــی شــود مــی افزایــد: بایــد کارگــروه ویــژه 
ــوت و  ــاط ق ــایی نق ــوص شناس ای در خص
ضعــف اســتان تشــکیل شــود. یکــی از نقاط 
ــه  ــتند ک ــا هس ــهرداری ه ــا ش ــف ه ضع
بیشــترین منابــع بــه آنهــا اختصــاص مــی 
یابــد امــا در بحــث اشــتغال دیــده نشــده اند 
ــی در زمینــه میــزان  و هیــچ ســوال و جواب
اشــتغالی کــه ایجــاد کــرده انــد از آنهــا نمی 

شــود.
ــرد  ــت ک ــتاندار درخواس ــور از اس ــن پ حس
کــه ســه نفــر از اعضــای ایــن جلســه مامــور 
شــوند تــا بررســی کننــد کــه فقــط در مرکز 
ــه  ــاع بیگان ــر از اتب ــد نف ــان چن ــهر کرم ش
غیرمجــاز در مشــاغل مختلف بــه کار گرفته 
شــده انــد. ایــن حــق کرمانــی هاســت کــه 
در اختیــار غیرمجازیــن قــرار گرفتــه اســت.
ــه گفتــه او، در بخــش صنعــت مــا فقــط  ب
مونتــاژکار هســتیم و اگــر قصــد حــل 
مشــکل اشــتغال را داریــم بایــد بــه ســمت 
قطعــه ســازی و صنعتــی شــدن ســوق پیدا 

کنیــم.

۸۵ درصد از پول کرمانی ها به خارج از استان منتقل 
می شود/در بخش صنعت فقط مونتاژکار هستیم

گرچــه ســن تربیــت کــودک محــدود بــه زمــان خاصــی نمی شــود ولــی 
هــر دوره رشــدی، کــودک بــا چالش هــا و نیازهــای اساســی خــود روبــه رو 
می شــود. شــیوه ای کــه شــما بــا او تعامــل می کنیــد در چگونگــی شــکل 
گیــری توانایی هــای شــناختی او تاثیــر می گــذارد. بــه طــور کلــی نحــوه 
نگــرش شــما در شــیوه تربیــت فرزندتــان بســیار اهمیــت دارد. اگــر تصــور 
کنیــد کــه فرزندتــان نقــش فعالــی در یادگیــری دارد، در مــورد مســائل 
ــخ  ــاری پاس ــا بردب ــواالتش ب ــه س ــد، ب ــت می کنی ــا او صحب ــف ب مختل
می دهیــد در نتیجــه تفکــر و اســتدالل را در او تقویــت می کنیــد. برعکــس 
ــی منفعــل  ــه فرزندشــان یادگیرندگان ــد ک ــه گمــان می کنن ــی ک والدین
هســتند، بســیار کنتــرل کننــده یــا هدایــت کننــده رفتــار می کننــد در 
ــد. پــس والدیــن نقــش  نتیجــه جلــوی خالقیــت فرزندشــان را می گیرن

مهمــی در تربیــت فرزنــد ایفــا می کننــد.
بــه کارگیــری نــکات تربیتــی فرزنــدان توســط والدیــن در ســنین مختلف 
رشــدی از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. امــا نــکات کلــی تربیــت فرزند 
در برخــورد بــا کــودکان وجــود دارد کــه در هــر ســن و ســالی بایــد رعایــت 

شــود. در ادامــه بــه ۹ نکتــه حســاس تربیتــی اشــاره کرده ایــم.
1- برای فرزند خود منبع امنیت و اطمینان باشید 

یکــی از اولیــن نیازهــای هیجانــی فرزندان کســب حس امنیــت و اطمینان 
اســت. در واقــع کــودکان در اولیــن مرحلــه از زندگــی خود بــا چالش اعتماد 
در برابــر بــی اعتمــادی روبــه رو هســتند. آن هــا از همــان دوران نــوزادی از 
رفتارهــای والدیــن تاثیــر می پذیرنــد و اگــر در محیــط پرتنــش یــا عصبــی 
قــرار بگیرنــد احســاس عــدم امنیــت، بــی اعتمــادی و در نهایــت ســبک 
دلبســتگی ناایمــن را شــکل می دهنــد. ایــن امــر می توانــد در روابــط بعدی 
آن هــا بــا ســایر افــراد تاثیــر بگــذارد و دیــد کلــی آن ها را نســبت بــه زندگی 
منفــی کنــد. بــرای اینکــه اعتماد کــودک آســیب نبینــد از رفتارهایی نظیر 
دروغ گفتــن یــا فریــب دادن فرزندتــان بپرهیزیــد. تــالش کنید به او نشــان 
دهیــد در برابــر تهدیدهــای محیطــی پیرامــون در کنــارش هســتید و هیچ 

چیــز مانــع محبــت و عشــق شــما نســبت بــه او نمی شــود.
2- به کودک احترام بگذارید 

نــوع رفتــار شــما بــا فرزندتــان در دوران کودکی؛ نقــش بســزایی در پرورش 
اعتمــاد بــه نفــس او خواهــد داشــت. رفتارهایــی نظیر سرزنشــگری، تحقیر 
و تنبیــه نامناســب نیــاز بــه احتــرام را در کودک نــاکام کــرده و باعث لطمه 
دیــدن اعتمــاد بــه نفــس او می شــوند. در نتیجــه تــالش کنیــد از همــان 
ابتــدا در گفت وگــو بــا کــودک ادبیــات محترمانــه ای داشــته باشــید و هرگز 
ایــن طــور نپنداریــد کــه کــودک توهین هــا را جــدی نمی گیــرد. رفتارهای 
ســاده ای نظیــر ســالم کــردن بــه فرزندتــان در بــدو ورود بــه خانــه و صــدا 
زدن او بــا صفــات پســندیده می توانــد تاثیــر بســیار پررنگــی در پــرورش 
عــزت نفــس کــودک بگــذارد. همچنیــن هنگامــی کــه کــودک متوجــه 
احتــرام والدیــن نســبت بــه خــود می شــود بیشــتر بــه حرف هــای شــما 

گــوش می کنــد و او نیــز در تــالش بــرای نوعــی احتــرام متقابــل اســت.
3- به عالیق کودک توجه کنید 

بســیاری از پــدر و مادرهــا در جنبه هــای مختلــف زندگــی نظیــر پرکــردن 
اوقــات فراغــت کــودک بیــش از آنکــه بــه عالقــه مندی هــای فرزندشــان 
ــی را انتخــاب می کننــد کــه خــود در گذشــته  توجــه نماینــد گزینه های
مشــتاق انتخــاب آن هــا بودنــد. در حالــی که ممکن اســت کــودکان عالیق 
و ســالیق منحصر به فرد و بســیار متفاوتی نســبت به شــما داشــته باشــند. 
نادیــده گیــری ایــن عالیــق می توانــد باعــث شــود کــه آن هــا در آینــده 
ســطح رضایتمنــدی پایین تــری از زندگی داشــته باشــند و فرصت کشــف 

اســتعدادهای خــود را از دســت بدهنــد.
4- اخالقیات را متناســب با ســطح رشــدی کودک آموزش 

دهید 
بــرای اینکــه فرزندتــان در آینــده شــخصیتی متعالی داشــته باشــد نیازمند 
ایــن اســت کــه از کودکــی در مــورد مفاهیــم اخالقــی آمــوزش ببینــد. بــا 
ایــن حــال بســیار اهمیــت دارد کــه ایــن آموزش هــا متناســب بــا ســن و 
ــا  ــن دائم ــه در ســنین بســیار پایی ــی ک ســطح رشــدی او باشــد. والدین
کــودک را بــه خاطــر مفاهیــم اخالقی نظیــر رعایت نکــردن عدالت یــا ادب 
مــورد ســرزنش قــرار می دهنــد، ناخواســته منجــر بــه پــرورش احســاس 
ــر  ــد او را در براب گنــاه شــدید در کــودک می شــوند کــه در آینــده می توان
مشــکالتی نظیــر افســردگی و اضطــراب مفــرط آســیب پذیــر کنــد. در 
نتیجــه بســیار اهمیــت دارد کــه بــه زبــان خود کــودک بــا او حــرف بزنید و 
مفاهیــم اخالقــی را متناســب با ظرفیــت روانــی او در اختیارش قــرار دهید.

۵- برای تربیت فرزند خود از تشویق بیشتر از تنبیه استفاده نمایید 
مطالعــات یادگیــری در مــورد شــکل گیــری رفتــار انســان همــواره بــر این 
اصــل تاکیــد می کننــد کــه تشــویق ها نقــش بســیار بیشــتر و مهم تــری 
نســبت بــه تنبیــه ایفــا می کنند چــرا کــه در تنبیــه؛ کــودک از انجــام یک 
رفتــار بــد منــع می شــود امــا جایگزیــن مناســب آن را بــه درســتی یــاد 
نمی گیــرد. در صورتــی کــه در تشــویق فــرد رفتــار درســت را می آمــوزد و 

بــرای پیشــرفت کــردن در آن پــاداش دریافــت می کنــد.
6- بــه کــودک نشــان دهیــد کــه شکســت بخشــی از زندگــی 

است 
برخــی از پــدر و مادرهــا همــواره در مــورد موفقیــت بــا فرزنــد خود صحبت 
می کننــد. آن هــا انتظــار دارنــد کــه فرزندشــان همیشــه رو بــه پیشــرفت 
باشــد و در زندگــی یــک مســیر صعــودی را طــی کنــد. تاکید بیــش از حد 
بــر موفقیــت و پیشــرفت باعــث می شــود کــه بچه هــا تصویر بســیار فاجعه 
بــاری را نســبت بــه شکســت در ذهــن خود شــکل دهند و هنــگام مواجهه 

بــا آن نداننــد کــه بایــد چــه رفتــاری داشــته باشــند.        ... اد.امــه دارد
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بانــک جهانــی: فقــر مطلــق در ایــران در دولت 
روحانــی 3 برابر شــد

آمارهــای بانــک جهانــی نشــان می دهــد فقــر 
مطلــق در ایــران در دوره فعالیــت دولــت قبل 

ســه برابــر شــده اســت.
ــده  ــای منتشرش ــا، آماره ــزارش ایرن ــه گ ب
از ســوی بانــک جهانــی نشــان می دهــد 
ــران طــی  جمعیــت دارای فقــر مطلــق در ای
ســال های فعالیــت دولــت قبــل رشــد قابــل 

ــت. ــته اس ــه ای داش مالحظ
ایــن نهــاد بین المللــی فقــر مطلــق را بــر پایه 
ــر  ــر )ب ــر نف ــرای ه ــه ۱.۹ دالر ب ــد روزان درآم
ــه  ــد ب ــری قــدرت خری اســاس شــاخص براب
ــرده  ــف ک ــال 2۰۱۱( تعری ــت س ــت ثاب قیم
اســت و ایــن رقــم حداقــل مبلغــی اســت کــه 
ــای ضــروری  ــن نیازه ــرای تأمی ــر ب ــک نف ی

ــه آن نیــاز دارد. زندگــی خــود ب
بــر ایــن اســاس در ســال 2۰۱3 )۱3۹2( و در 
آغــاز فعالیــت دولــت یازدهم نســبت جمعیت 
دارای فقــر مطلــق بــه کل جمعیــت در ایــران 
۰.2 درصــد بــوده اســت امــا ایــن رقم در ســال 
2۰۱۹ )۱3۹۸( کــه آخریــن آمار منتشرشــده 
از ســوی بانــک جهانــی اســت بــه ۰.۶ درصــد 
ــن ســال کــه  ــد. یعنــی در ای افزایــش می یاب
دومیــن ســال فعالیــت دولــت دوازدهــم بــوده 

اســت فقــر مطلــق در ایــران نســبت بــه ابتدای 
فعالیــت دولــت یازدهــم ســه برابر شــده اســت.

ــر  ــم فق ــت یازده ــت دول ــال اول فعالی در س
ــر شــد. نســبت افــراد  مطلــق در ایــران دو براب
دارای فقــر مطلــق بــه کل جمعیــت ایــران در 
ــید.  ــد رس ــه ۰.۴ درص ــال 2۰۱۴ )۱3۹3( ب س
ــر  ــغ ب ــال 2۰۱3 )۱3۹2( بال ــم در س ــن رق ای
۰.2 درصــد محاســبه شــده بــود. در ســال های 
2۰۱۵ تــا 2۰۱۷ میــزان فقــر مطلــق در ایــران 
ــی  ــد باق ــطح ۰.۴ درص ــر و در س ــدون تغیی ب
ــراد  ــبت اف ــال 2۰۱۸ نس ــا در س ــد. ام می مان
دارای فقــر مطلــق بــه کل جمعیــت ایــران بــه 
ــم در  ــن رق ــد و ای ــش می یاب ــد افزای ۰.۵ درص
ــود. ــد می ش ــر ۰.۶ درص ــغ ب ــال 2۰۱۹ بال س

بانــک جهانــی: فقــر مطلــق در ایــران در دولــت 
روحانــی 3 برابــر شــد

ــران در  ــق در ای ــر مطل ــری فق ــه براب رشــد س
ــاهد  ــه ش ــت ک ــی اس ــل در حال ــت قب دول
ــی  ــران ط ــق در ای ــر مطل ــدید فق ــش ش کاه
ــم. در ســال  ــا 2۰۱3 بوده ای ســال های ۱۹۹۰ ت
ــت  ــد جمعی ــدود ۶.2 درص ۱۹۹۰ )۱3۶۹( ح
ــن  ــد. ای ــه بوده ان ــق مواج ــر مطل ــا فق ــران ب ای
ــف  ــاً نص ــال ۱۹۹۸ )۱3۷۷( تقریب ــم در س رق
ــد.  ــش می یاب ــد کاه ــه 2.۹ درص ــود و ب می ش
در ســال 2۰۰۵ )۱3۸۵( نیــز بــا اجــرای طــرح 

هدفمنــدی یارانه هــا نســبت افــراد دارای فقر 
مطلــق بــه کل جمعیــت ایــران تقریبــاً یــک 
پنجــم می شــود و بــه ۰.۶ درصــد می رســد. 
ــد  ــه ۰.2 درص ــال 2۰۱3 ب ــم در س ــن رق ای
کاهــش می یابــد کــه کمتریــن رقــم ثبــت 
ــران در آمــار  ــرای فقــر مطلــق در ای شــده ب

بانــک جهانــی اســت.
بــا وجــود افزایــش ســه برابــری فقــر مطلــق 
در ایــران، همچنــان ایــران در ســطح جهانــی 
ــن نظــر دارد. میــزان  وضعیــت بهتــری از ای
فقــر مطلــق در جهــان در ســال 2۰۱۸ 
ــق در  ــر مطل ــزان فق ــر می ــالدی ۱۷ براب می
ایــران طــی ایــن ســال بــوده اســت. بالــغ بــر 
۸.۷ درصــد جمعیــت جهــان در ســال 2۰۱۸ 
بــا فقــر مطلــق مواجــه بوده انــد امــا ایــن رقم 
بــرای ایــران ۰.۵ درصــد بــرآورد شــده اســت.

بانک جهانی: فقر مطلق در ایران در دولت روحانی ۳ برابر شد

بسیج و سپاه با عزم جدی به 
کمک فعاالن اقتصادی آمده اند

بــه گــزارس ایســنا، رئیــس اتــاق 
بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی 
اســتان کرمــان گفــت: بســیج و ســپاه 
در راســتای اجــرای اوامــر مقــام معظــم 
رهبــری ســعی کردنــد بــا عــزم جــدی 
ــربازان  ــه س ــادی ک ــاالن اقتص ــه فع ب
جبهه اقتصــادی هســتند، کمک کنند.
ســیدمهدی طبیــب زاده در مراســم 
ــاالن  ــار و فع ــر بســیج تج ــاح دفت افتت
اقتصــادی در اتــاق کرمــان اظهــار کــرد: 
بســیج و ســپاه در راســتای اجــرای اوامر 
مقــام معظــم رهبــری ســعی کردنــد به 
فعــاالن اقتصــادی کــه ســربازان جبهــه 
ــا  ــد ب اقتصــادی هســتند، کمــک کنن
توجــه بــه اهمیتــی کــه مقــام معظــم 
رهبــری بــه موضــوع اقتصاد مــی دهند.
وی افــزود: بــه نظــر مــی آیــد بســیج و 
ســپاه بــا عــزم جــدی وارد کار شــده انــد 
و امیدواریــم منشــاء اثر بشــوند همانطور 
ــم  ــی توانی ــد و م ــوده ان ــون ب ــه تاکن ک
همــکاری گســترده ای داشــته باشــیم.

طبیــب زاده در ادامــه بــا اشــاره به اینکه 
ســعی مــی کنیــم بــا شــعار ســال بــه 
صــورت کارشناســی و عمیــق برخــورد 
ــن  ــه ای ــان ســال کارنام ــم و در پای کنی
حــوزه را منتشــر می کنیــم، بیــان کرد: 
بــا توجــه بــه تــوان و حضــور گســترده 
ــای  ــکاری ه ــم هم ــی توانی ــیج م بس

خوبــی داشــته باشــیم.
رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان کرمــان 
گفــت: اتاق پشــتوانه فکــری و تخصصی 

دارد و اندیشــکده تدبیــر آب، اندیشــکده 
تدبیــر انــرژی فعال اســت و مرکــز آینده 
ــم و  ــکیل داری ــال تش ــی را در ح پژوه
مســائل اســتان را احصــاء و بــه مراجــع 
تصمیــم ســاز و تصمیــم گیر اعــالم و به 
عنــوان مطالبــه گــر مطــرح مــی کنیم 
کــه همــکاری بــا ســپاه و بســیج مــی 
توانــد کمــک کنــد مســائل اســتان در 
ســطح باالئــی مطــرح و بــه عرصــه اجرا 

گذاشــته شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه موضــوع اصلــی 
کــه اســتان کرمان بــا آن مواجه اســت، 
ــده اســتان  ــاره آین ــری درب ــه گ مطالب
ــان  ــتان کرم ــرد: اس ــار ک ــت، اظه اس
ــی  ــع معدن ــه مناب ــی ب ــون متک اکن
ــود و  ــی ش ــام م ــه روزی تم ــت ک اس
کشــاورزی بــه دلیــل محدودیــت منابع 
ــه ســمتی مــی رود کــه نمــی  ــی ب آب
توانــد پاســخگوی نیازهای اقتصــادی و 
اشــتغال اســتان باشــد و تــا 2۰ ســال 
آینــده منابــع معدنــی تمــام مــی شــود 
ــی ارزش  ــه خیل ــی ک ــه های و کارخان
افــزوده ایجــاد نمــی کننــد، غیرفعــال 
مــی شــوند لــذا بایــد بــه ایــن مســئله 

ــه صــورت جــدی توجــه بشــود. ب
طبیــب زاده تصریــح کــرد: الزم اســت 
واحدهــای ســپاه و پیمانــکاری بــه بازار 
ــه و در  ــان توج ــتان کرم ــی اس داخل
تامیــن کاال و تجهیــزات از بــازار اســتان 
همــکاری کننــد تــا وارد عرصــه تولیــد 

بشــویم.

حسن پور مناینده مردم سیرجان و بردسیر:

ــازمان  ــس س ــالم رئی ــق اع ــنا ،طب ــزارش ایس ــه گ ب
مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان کرمــان، حــدود ۷۵3 
نیــاز فناورانــه در اســتان احصــاء شــده کــه ۸۵ درصــد 
ــه  ــوز هم ــت و هن ــدن اس ــت و مع ــش صنع آن در بخ

ــد. ــداده ان ــه ن ــا گزارششــان را ارائ ــه ه کمیت
ــاوری و  ــری فن ــر رودری در جلســه شــورای راهب جعف
تولیــد دانــش بنیــان اســتان کرمــان گفــت: در جلســه 
قبــل مقــرر شــد نیازهــای فناورانــه اســتان در بخــش 
هــای مختلــف صنعــت و معــدن، کشــاورزی، خدمــات، 

ــی و ... احصــاء شــود. امــور زیربنای
او بــا تبییــن وضعیــت آموزشــی و مقــاالت تولیــد شــده 
ــه  ــان در مرحل ــتان کرم ــرد: اس ــار ک ــتان، اظه در اس
تولیــد علــم در کشــور در جایــگاه خوبــی قــرار دارد امــا 

در مرحلــه کاربــرد علــم جایــگاه خوبــی نداریــم.
ــتان  ــزی اس ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــس س رئی
کرمــان هــدف از تشــکیل ایــن شــورا را در هماهنگــی 
بیــن تولیــد علــم بــا کاربــرد علــوم تولیــد شــده اعــالم 

کــرد.
ــد  ــتان بای ــه اس ــای فناوران ــد: نیازه ــی ده ــه م او ادام
ــه  ــوند و کمیت ــیم ش ــم تقس ــد عل ــز تولی ــن مراک بی
صنعــت و دانشــگاه نقــش حمایتــی در این زمینــه دارد.
ــدی کار  ــر کن ــه منک ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی رودری ب
ــه کار  ــت ک ــل آن اس ــه دلی ــاید ب ــن ش ــتیم و ای نیس
نویــی اســت، عنــوان کــرد: شــورای راهبــری فنــاوری 
و تولیــد دانــش بنیــان اســتان کرمــان پشــتیبان اصلــی 

ــی اســت. ــع مال در بحــث تامیــن مناب
او در پایــان عنــوان کــرد: ۱۵ ســرفصل آموزشــی احصاء 

و ســاز و کار آن نیز مشــخص شــده اســت.

شناسایی ۷۵۳ نیاز 
فناورانه در استان کرمان
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داستان های آموزنده

هشام و فرزدق
هشــام بــن عبــد الملــک بــا آنکــه مقــام والیــت 
عهــدی داشــت و آن روزگار- یعنــی دهــه ی اول 
قــرن دوم هجــری- از اوقاتــی بــود کــه حکومــت 
امــوی بــه اوج قــدرت خــود رســیده بــود، هرچــه 
ــه  ــود را ب ــه خ ــواف کعب ــد از ط ــت بع خواس
ــود آن  ــت خ ــا دس ــاند و ب ــود« برس »حجراالس
را لمــس کنــد میســر نشــد. مــردم همــه یــک 
نــوع جامــه ی ســاده کــه جامــه ی احــرام بــود 
پوشــیده بودنــد، یــک نــوع ســخن که ذکــر خدا 
بــود بــه زبــان داشــتند، یــک نــوع عمــل مــی 
کردنــد، چنــان در احساســات پــاک خــود غــرق 
بودنــد کــه نمــی توانســتند درباره ی شــخصیت 
دنیایــی هشــام و مقــام اجتماعــی او بیندیشــند. 
افــراد و اشــخاصی کــه او از شــام بــا خــود آورده 
بــود تــا حرمــت و حشــمت او را حفــظ کننــد، 
در مقابــل ابّهــت و عظمــت معنــوی عمــل حــج 

ناچیــز بــه نظــر مــی رســیدند.
هشــام هرچــه کــرد خــود را بــه »حجراالســود« 
برســاند و طبــق آداب حــج آن را لمــس کنــد، 
بــه علــت کثــرت و ازدحــام مــردم میســر نشــد. 
ناچــار برگشــت و در جــای بلنــدی برایــش 
ــه  ــی ب ــاالی آن کرس ــتند. او از ب ــی گذاش کرس
ــه  ــامیانی ک ــت. ش ــت پرداخ ــای جمعی تماش
همراهــش آمــده بودنــد دورش را گرفتنــد. آنهــا 
نیــز بــه تماشــای منظــره ی پرازدحــام جمعیت 

پرداختنــد.
در ایــن میــان مــردی ظاهــر شــد در ســیمای 
پرهیــزکاران. او نیــز ماننــد همــه یــک جامــه ی 
ســاده بیشــتر بــه تــن نداشــت. آثــار عبــادت و 
بندگــی خدا بر چهــره اش نمــودار بــود. اول رفت 
و بــه دور کعبــه طــواف کــرد. بعد با قیافــه ای آرام 
و قدمهایــی مطمئن به طــرف حجراالســود آمد. 
جمعیــت بــا همــه ی ازدحامی که بــود، همینکه 
او را دیدنــد فــوراً کوچــه دادنــد و او خــود را بــه 
حجراالســود نزدیــک ســاخت. شــامیان کــه این 
منظــره را دیدنــد، و قبــال دیــده بودنــد کــه مقام 
والیــت عهــد بــا آن اهمیــت و طمطــراق موفــق 
نشــده بــود کــه خــود را بــه حجراالســود نزدیک 
کنــد، چشمهاشــان خیره شــد و غــرق در تعجب 
گشــتند. یکــی از آنهــا از خــود هشــام پرســید: 
ــه  ــا آنک ــام ب ــت؟ « هش ــخص کیس ــن ش »ای
کامــال مــی شــناخت کــه ایــن شــخص علــی 
بــن الحســین زیــن العابدیــن اســت، خــود را بــه 

ناشناســی زد و گفت:»نمــی شناســم. « .
در ایــن هنــگام چــه کســی بــود- از ترس هشــام 
کــه از شمشــیرش خــون مــی چکید- جــرأت به 
خــود داده او را معرفــی کنــد؟ ! ولــی در همیــن 
وقــت همــام بــن غالــب، معــروف بــه »فــرزدق« 
، شــاعر زبردســت و توانــای عــرب، بــا آنکــه بــه 
ــش  ــر مخصوص ــغل و هن ــطه ی کار و ش واس
بیــش از هرکــس دیگــر مــی بایســت حرمــت و 
حشــمت هشــام را حفظ کنــد، چنــان وجدانش 
تحریــک شــد و احساســاتش بــه جــوش آمد که 
فــورا گفــت: »لکــن مــن او را مــی شناســم« و به 
معرفــی ســاده قناعــت نکــرد، بــر روی بلنــدی 
ایســتاده قصیــده ای غــّرا - کــه از شــاهکارهای 
ادبیــات عــرب اســت و فقــط در مواقــع حســاس 
پــر از هیجــان کــه روح شــاعر مثــل دریــا مــوج 
بزنــد مــی توانــد چنــان ســخنی ابــداع شــود- 
بالبدیهه ســرود و انشــاء کرد. در ضمن اشــعارش 

ــن گفت: چنی
»این شــخص کســی اســت کــه تمام ســنگریزه 
هــای ســرزمین بطحــا او را مــی شناســند، ایــن 
کعبــه او را مــی شناســد، زمیــن حــرم و زمیــن 
خــارج حــرم او را مــی شناســند. « .»ایــن، فرزنــد 
بهتریــن بنــدگان خداســت. ایــن اســت آن 

ــاک پاکیــزه ی مشــهور. « . پرهیــزکار پ
»اینکــه تــو مــی گویــی او را نمی شناســم، زیانی 
ــر فرضــا  ــک نف ــو ی ــر ت ــه او نمــی رســاند. اگ ب
نشناســی، عــرب و عجــم او را مــی شناســند. « 
هشــام از شــنیدن ایــن قصیــده و ایــن منطــق و 
ایــن بیــان، از خشــم و غضــب آتــش گرفــت و 
دســتور داد مســتمری فــرزدق را از بیــت المــال 
قطــع کردنــد و خــودش را در »عســفان« بیــن 
مکــه و مدینــه زندانــی کردنــد. ولی فــرزدق هیچ 
ــه ایــن حــوادث- کــه در نتیجــه ی  اهمیتــی ب
شــجاعت در اظهــار عقیــده برایــش پیــش آمده 
بــود- نــداد، نــه بــه قطــع حقــوق و مســتمری 
اهمیــت داد و نــه بــه زندانــی شــدن؛ و در همــان 
زنــدان نیــز با انشــاء اشــعار آبــدار از هجــو و انتقاد 

هشــام خــودداری نمــی کــرد.
علــی بــن الحســین علیــه الســالم مبلغــی پــول 
ــرزدق- کــه راه درآمــدش بســته شــده  ــرای ف ب
ــول آن  ــرزدق از قب ــدان فرســتاد. ف ــه زن ــود- ب ب
امتنــاع کــرد و گفــت: »مــن آن قصیــده را فقــط 
در راه عقیــده و ایمــان و بــرای خــدا انشــاء کــردم 
و میــل نــدارم در مقابــل آن پولــی دریافــت دارم. 
« بــار دوم علــی بــن الحســین آن پــول را بــرای 

فــرزدق فرســتاد و پیغــام داد بــه او کــه:
»خداونــد خــودش از نیــت و قصــد تو آگاه اســت 
و تــو را مطابــق همــان نیــت و قصــدت پــاداش 
نیــک خواهــد داد. تــو اگــر این کمــک را بپذیری 
بــه اجــر و پــاداش تــو در نــزد خــدا زیــان نمــی 
ــا آن  ــه حتم ــم داد ک ــرزدق را قس ــاند« و ف رس

کمــک را بپذیــرد. فــرزدق هــم پذیرفــت «

بگو به کوفه، که در کربال چه ها که نکردند
سری به نیزه بلند است در مقابل زینب

سری که سایه کشیده ست روی محمل زینب
سری که معجزه اش روی نی تالوت وحی است

مسیح  روی صلیب است در مقابل زینب
چه دلفریب صدایی، چه آیه های به جایی
که بعد خطبه خواهر شده مکِمل زینب

پس از خطابه منبر زمان نوحه سرایی ست
بخوان که گرم شود با دم تو محفل زینب
چگونه نفی کنم خارجی خطاب شدن را

بخوان که حل شود از خواندن تو مشکل زینب
برایشان بگو از روضه های باِز دل ما
به استناد روایاتی از مقاتل زینب

بگو به کوفه، که در کربال چه ها که نکردند
بگو چه ها که نشد با سر تو و دل زینب
بگو که این اسرا از حریم شیر خدایند
بگو که ناقه عریان نبوده منزل زینب

یتیم عترت و نان تصدقی که حرام است
اضافه می شود اینگونه بر مسائل زینب
ز دست قافله باید بگیرم این همه نان را

ولی اگر بگذارند این سالسل زینب
اسیر این همه خفاش شب پرستم و اینجا

تویی هالل و اباالفضل ماه کامل زینب
هزار گرگ گرسنه، هزار چشم حرامی

به جای قاسم و اکبر به دور محمل زینب
به پیش هجمه سنگین و شوم چشم چرانها

تویی و چند سِر روی نیزه حائل زینب
تو را به نیزه و شمشیرشان به قتل رساندند

ولی ز هلهله حاال شدند قاتل زینب
حسین، جاِن عزیزت به من نگاه بینداز
ببین عوض نشده بعد تو شمایل زینب؟

تنم ز کعب نی و تازیانه خورد شد آخر
بعید نیست ز هم وا شود مفاصل زینب

سر تو رفته به نی، پس شکسته باد سر من
ز تو عقب نمی افتد در این معامله زینب

شعر از : علی صالحی

ای که آورده طبق، تا گِل احساس حسین
آمدی تا که بری جان و دِل یاِس حسین؟
آمدی شعله زنی دامن این طفِل سه سال؟
دیده ای دور بسی دیده ی عباِس حسین

در گلو بغض شکسته شد و دیده خون گشت
تا که دیده ست پدر، بی بدن افتاده به طشت

سر آن ماه ترین، همچو گلی خشک ترین
دامِن گرم رقیه، شده پهنایِی دشت

رأس خورشید، مگر آمده ازعرش خدا؟
که چنین گشته خرابات، پر از نور و صفا

این مسیح است که از روی صلیب افتاده؟
از ِشفا گشته نصیبش عجبا مرگ و َشفا

دارد از چشم رقیه به خدا می بارد
آسمانی ز غم و غصه و دا می بارد

ای که آورده طبق آمدنت نفرین باد
که ز این آمدنت بوی جفا می بارد

رحم کن کودک افتاده به زاری و عزا
رحم کن ای که ز نو کرده ای انگار بال
  جان میاِن تن او در هوس پرواز است
از چنین منظر غمگین و پر از درد و نوا

  اشعار آیینی عاشورا

قافله ساالرکربال
حجــت االســالم عبــادی گفــت: چهــار وظیفــه مــردم نســبت به امــام که 
ِّــی  در زیــارت اربعیــن آمــده اســت، عبارتنــد از: نخســت تولــی و تبــری »إِن
ِّــی وَلـِـیٌّ لَِمــْن واالهُ ، وََعــُدوٌّ لَِمْن عــاداهُ«، و پیــاده روی اربعین از  أُْشــِهُدَک أَن
مصادیــق ابــراز محبت به امام حســین)علیه الســالم( اســت؛ زمینه ســازی 
بــرای ظهــور را از همیــن ظرفیــت پیــاده روی اربعیــن آغــاز مــی کنیم که 
بــا جمعیــت تقریبــا پنــج برابــر زائــران خانه خــدا برگزار مــی شــود. قدرت 
نــرم مبتنــی بــر تــوان فرهنگــی و ایدئولوژیــک اســت و مــا ایــن قــدرت 
اعتقــادی را داریــم و مــی توانیــم از همیــن ظرفیــت جمعیــت بســیاری را 

جــذب اســالم و تشــیع کنیم.
حجــت االســالم عبادی تاکیــد کــرد: دومین وظیفه مــردم در مقابــل امام، 
اعتقــاد بــه حتمــی بــودن تحقق وعــده هــای الهــی اســت: »أَْشــَهُد أَنَّ اهللَ 
ُمْنِجــٌز َمــا وََعــَدَک ، وَُمْهلـِـٌک َمــْن َخَذلـَـَک وَُمَعــذٌِّب َمْن َقَتلََک«؛ ســومین 
وظیفــه اعتقــاد بــه غیبــت امــام عصر)عــج( اســت کــه در فــراز پایانــی می 
فرمایــد: »وَشــاِهِدُکْم وََغائِِبُکــْم ، وََظاِهرُِکــْم وَبَاِطِنُکــْم« ایــن یعنــی اعتقاد 
داریــم کــه امــام غایبــی نیــز هســت و چهــارم اعتقــاد بــه رجعــت امامــان 
ــر اســاس آن  ــٌن« و ب ــْم ُموقِ ــه مــا شــیعه اختصــاص دارد »وَبِإِیابُِک کــه ب
معتقدیــم اولیــن شــخصی که رجعــت می کند امام حســین)ع( هســتند.

روانپزشــکی ســالمندی، گرایشــی تخصصــی 
ــان  ــرای درم ــه ب ــت ک ــکی اس در روانپزش
بیماریهــای روانــی ســالمندان بایــد شــرایط 
خــاص جســمی و اجتماعــی ســالمندان کــه 
ــر  ــادی دارد را در نظ ــاوت زی ــان تف ــا جوان ب

بگیــرد.
گــروه ایرنــا زندگــی- ســالمندی یکــی 
از مراحــل طبیعــی زندگــی اســت کــه 
ویژگیهــای خــاص خــودش را دارد و میتوانــد 
ــا کاهــش توانایــی ذهنــی و بدنــی همــراه  ب
ــن و  ــای مزم ــاری ه ــه بیم ــال ب ــد.  ابت باش
حــاد، مصــرف همزمــان چنــد دارو و احتمال 
تداخــل های دارویی، بازنشســتگی، از دســت 
دادن شــغل مناســب، کاهــش منابــع مالــی و 
منزلــت اجتماعــی و از دســت دادن دوســتان 
همــه عوامل اســترس زایــی برای ســالمندان 
هســتند کــه میتوانــد آن هــا را بــا مشــکالت 
ــرو  ــای روانپزشــکی روب ــی و بیمــاری ه روان

کنــد.
بــا توجــه بــه مطالعــات انجــام شــده حــدود 
ــارز  ــم ب ــالمندان دارای عالی ــد س 2۵ درص
بیمــاری هــای روان پزشــکی هســتند. 
گرایــش روان پزشــکی ســالمندان در ســال 
۱۹۹۱، توســط بــورد روانپزشــکی و نورولوژی 
آمریــکا در مقطــع فــوق تخصــص ارائــه شــد.  
اگــر درگیــر احساســات افراطــی شــده ایــد 
یــا احساســات شــما دلیــل خاصــی نــدارد یا 
مطمئــن نیســتید کــه چــه احساســی دارید 
و چــه چیــزی را تجربــه مــی کنیــد و فقــط 
مــی دانیــد کــه ماننــد قبــل حالتــان خــوب 
نیســت و از شــرایط فعلــی رضایــت نداریــد 
ــک را در  ــه روانپزش ــه ب ــت مراجع ــر اس بهت

نظــر بگیریــد.  
تعریف روانپزشکی سالمندان

گرایــش روان پزشــکی ســالمندان، رشــته ای 
ــالمندان را  ــی س ــکالت روان ــه مش ــت ک اس
بررســی و درمــان مــی کنــد. افــراد ســالمند 
ــی  ــالالت روان ــر اخت ــت درگی ــن اس ممک
مرتبــط بــا ســن از جملــه زوال عقــل شــوند 
ــردگی،  ــه افس ــر از جمل ــکالتی دیگ ــا مش ی
اضطــراب، اختــالل دو قطبی یا اســکیزوفرنی 
ــالمندان  ــه س ــن ک ــا ای ــد. ب ــه کنن را تجرب
ممکــن اســت بــه همــان اختــالالت روانــی 
ــی  ــاوت های ــی تف ــال شــوند ول ــان مبت جوان
ــه روان  ــو دارد ک ــن وج ــن بی ــی در ای اساس
ــان آن  ــرای درم ــد ب ــالمندان بای پزشــک س
هــا را در نظــر بگیرد.  ســالمندان بــه احتمال 
زیــاد نمیتواننــد بــرای درمــان ســالمت روان 
خــود نقشــی فعــال داشــته باشــند و حتــی 
ممکــن اســت بــه میــزان حمایــت و کمــک 
متفاوتــی از اطرافیــان نیــاز داشــته باشــند و 
ــه افــراد  ــه همیــن دلیــل ممکــن اســت ب ب
ــالالت  ــان اخت ــد درم ــه در رون ــری ک دیگ
ــاز داشــته باشــند.   ــد، نی ــه دارن ــی تجرب روان
درمــان روان پزشــکی بــرای ســالمندان بایــد 
بــا توجــه بــه میــزان ســالمت روان، نیازهــای 
جســمی، احساســی و اجتماعــی آنهــا باشــد. 
روان پزشــک ســالمندان بایــد تمــام جوانــب 
ــه  ــرد و ب ــر بگی ــان در نظ ــرای درم ــاال را ب ب
ــواده آمــوزش هــای الزم  ســایر اعضــای خان
بــرای حمایــت از ســالمند  در مدیریــت 
موقعیــت هــای پیچیــده احساســی را بدهد.  

دالیل مراجعه به روانپزشک سالمندان

چهار وظیفه منتظران نسبت به شایع ترین اختالالت روانپزشکی در سالمندی چیست؟
امام زمان)عج(در زیارت اربعین 

یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خودمالکی ساخته می شود
وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره بــه اینکــه 
در طــرح نهضــت ملــی مســکن در برخــی از 
اســتان ها پیشــرفت خوبــی داشــته ایم، تاکیــد 
کــرد: در بحــث خــود مالکــی کــه زمیــن از خــود 
ــاخت  ــه س ــص وام و پروان ــا تخصی ــردم اســت ب م
ــم  ــازند و امیدواری ــه می س ــان خان ــردم خودش م
ــون و ۶۰۰  ــک میلی ــش از ی ــار ســال بی طــی چه
هــزار واحــد مســکونی خــود مالکــی ســاخته شــود.
از وزارت راه و شهرســازی،  ایرنــا  بــه گــزارش 
ــه  ــم و معارف ــم تکری ــمی« در مراس ــتم قاس »رس
ــا  ــه، ب ــن وزارتخان ــاون مســکن و ســاختمان ای مع
ــکن در  ــن مس ــئله تامی ــت مس ــه اهمی ــاره ب اش
دوره هــای مختلــف بعــد از انقــالب، و تشــریح 
وضعیــت دوره فعلــی، گفــت: بیــش از ۵۰ درصــد 
ــه  ــود و ادام ــوار صــرف مســکن می ش ــد خان درآم
ایــن رونــد معضــل خواهــد بــود کــه بایــد تولیــد 
مســکن در کشــور افزایــش پیــدا کنــد. البتــه مــا 
ــود،  ــم نمی ش ــه می گویی ــتیم و ن ــد هس ــه ناامی ن

ــت. ــدنی اس ــم ش ــاً می گویی ــه حتم بلک
ــود  ــای »محم ــر از تالش ه ــن تقدی ــمی ضم قاس
محمــودزاده« معاون پیشــین مســکن و ســاختمان 

ــک  ــی ی ــوص ط ــه خص ــازی ب وزارت راه و شهرس
ســال گذشــته، اضافــه کــرد: در حــدود یــک ســال 
گذشــته انصافــاً کارهــای زیربنایــی خوبــی صــورت 
ــار  ــود. االن قط ــاده ش ــل آم ــا ری ــت ت ــه اس گرفت
ســاخت مســکن روی ریــل اســت و خــوب هــم بــه 

پیــش مــی رود.
ــون  ــه قان ــاره ب ــن اش ــازی ضم ــر راه و شهرس وزی
ــن  ــواردی از ای ــت: م ــکن، گف ــد مس ــش تولی جه
ــی  ــدوق مل ــارات صن ــه اعتب ــوط ب ــه مرب ــون ک قان
ــا  ــه ب ــده ک ــی نش ــق و اجرای ــود محق ــکن ب مس
ــده ســاخت ســالی  ــق وع ــق نشــدن آن تحق محق
یــک میلیــون مســکن بــا دشــواری همــراه اســت.

ــکن  ــوزه مس ــکالتی در ح ــا مش ــا ب ــزود: م وی اف
مواجــه هســتیم؛ امــا مشــکالت حتمــاً قابــل حــل 
اســت و شــخص رئیــس جمهــوری نیــز پــای 
کار آمده انــد و انصافــاً بعــد از حضــور ایشــان 
ــد.   ــام ش ــی انج ــای خوب ــه پیگیری ه در وزارتخان
تجربــه مســکن مهــر پیــش روی ماســت کــه بایــد 
ــش را  ــم و عیب های ــتفاده کنی ــن هایش اس از ُحس

ــم. ــرف کنی برط
ــه در  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــازی ب ــر راه و شهرس وزی

از  برخــی  در  ملــی مســکن  نهضــت  طــرح 
ــد  ــته ایم، تاکی ــی داش ــرفت خوب ــتان ها پیش اس
کــرد: در بحــث خــود مالکــی کــه زمیــن از خــود 
مــردم اســت بــا تخصیــص وام و پروانــه ســاخت 
ــم  ــه می ســازند و امیدواری ــردم خودشــان خان م
طــی چهــار ســال بیــش از یــک میلیــون و ۶۰۰ 

واحــد مســکونی خــود مالکــی ســاخته شــود.

آغاز ساخت یک میلیون و ۵۹۲ هزار و 
۸۲۴ واحد مسکونی در دولت سیزدهم
دولــت از آغــاز طــرح نهضــت ملــی مســکن تاکنــون بــرای ســاخت 
یــک میلیــون و ۶۶۶ هــزار و ۶۷3 واحــد مســکونی زمیــن تامیــن 
کــرده و رونــد تامیــن زمیــن ادامــه دارد؛ همچنیــن بــر اســاس آمار 
ارائــه شــده تــا 2۵ مردادمــاه ۱۴۰۱، ســاخت یــک میلیــون و ۵۹2 

هــزار و ۸2۴ واحــد مســکونی آغــاز شــده اســت.
ــا، مرکــز ارتباطــات و اطــالع رســانی وزارت راه و  ــه گــزارش ایرن ب
ــا  ــزد ب ــاب ی ــه آفت ــی در روزنام ــی انتشــار مطلب شهرســازی در پ

ــر راه« توضیحاتــی منتشــر کــرد. عنــوان »عقــب نشــینی وزی
ــکن  ــی مس ــت مل ــرح نهض ــاز ط ــزارش، از آغ ــن گ ــاس ای براس
ــرای ســاخت یــک میلیــون و ۶۶۶ هــزار و ۶۷3 واحــد  تاکنــون ب
ــد تأمیــن زمیــن  مســکونی زمیــن تأمیــن کــرده اســت کــه رون
ادامــه دارد. همچنیــن بــر اســاس آمارارائــه شــده تــا 2۵ مردادمــاه 
۱۴۰۱، ســاخت یــک میلیــون و ۵۹2 هــزار و ۸2۴ واحــد مســکونی 

آغــاز شــده اســت.
ــب  ــی مســکن در ســه قال ــاز نهضــت مل تامیــن زمیــن مــورد نی
ــع  ــای جام ــری طرح ه ــهرک، بازنگ ــد و ش ــهر جدی ــداث ش اح
شــهری و توســعه ســکونت گاه هــا شــهری موجــود در قالــب الحاق 
بــه محــدوده انجــام مــی گیــرد، کــه در ســال گذشــته )۱۴۰۰( بــه 
میــزان بیــش از 3۵۱۱ هکتــار تخصیــص زمیــن صــورت پذیرفــت.
در ســال جــاری )۱۴۰۱( نیــز تامیــن زمیــن بــه میــزان بیــش از 
۷۸۰۷ هکتــار در ســه قالــب  ذکــر شــده انجــام پذیرفتــه اســت و 

همچنــان در حــال اقــدام اســت.
همچنین به منظور اســتفاده از ظرفیت زمین و ســاخت ســازندگان 
و متقاضیــان دارای زمیــن )خــود مالکیــن( جهــت افزایــش تولیــد 
و ســرمایه گــذاری در بخــش مســکن، تســهیالت موضــوع مــاده 
)۴( طــرح نهضــت ملــی مســکن بــه متقاضیــان خــود مالــک نیــز 
ــش  ــرای بی ــون از ب ــتا تاکن ــن راس ــه در ای ــود ک ــت می ش پرداخ
از 3۵۰ هــزار واحــد مســکونی از متقاضیــان ثبــت نــام شــده کــه 
بانــک هــا بــرای ارائــه تســهیالت بیــش از ۴۷ هــزار واحــد از ایــن 

ــد. ــی امضــا کرده ان ــوع قــرارداد مشــارکت مدن ن
یــادآوری مــی شــود حســب اطالعــات طــرح جامــع مســکن طــی 
۵ ســال گذشــته بایــد ســاالنه حــدود ۹۰۰ هــزار واحــد مســکونی 
تامیــن می شــد. ایــن در شــرایطی اســت کــه بــر اســاس اطالعــات 
منتشــر شــده طــی ســال های مذکــور صرفــا بــه میــزان ۵۰ درصد 
ایــن میــزان، تولیــد مســکن در کشــور صــورت پذیرفتــه اســت و 
بــازار مســکن در شــرایط فعلــی بــا عــدم تعادل شــدید بیــن عرضه 

و تقاضــا مواجــه شــده اســت.

تسهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی 
مسکن روستایی مصوب شد

رییــس بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خــرب داد کــه بــا عنایت 

ــی(  ــارد ریال ــی)۲ میلی ــون تومان ــور وام ۲۰۰ میلی رییس جمه

مســکن روســتایی مصــوب و از ســوی بانــک مرکــزی بــه 

ــد. ــاغ ش ــام و اب ــور اع ــل کش ــای عام بانک ه

بــه گــزارش ایرنــا، اکــرب نیکــزاد در ســفر بــه شهرســتان فارســان 

چهارمحــال و بختیــاری گفــت: قــرار شــد مدیــران بانک هــای 

عامــل چهارمحــال و بختیــاری و شهرســتان ها بــرای واحدهــای 

ــی  ــارد ریال مســکونی روســتایی در حــال ســاخت، وام ۲ میلی

عملیاتــی کننــد تــا قبــل از فصــل رسمــا در خانــه خــود باشــند.

رییــس بنیــاد مســکن انقــاب اســامی همچنیــن از اختصاص 

ســه هــزار و ۱۰۰ میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای اجــرای طرح های 

هــادی روســتایی کشــور خــرب داد و گفــت: امســال اجــرای ایــن 

طرح هــا در کشــور شــتاب دوچندانــی بــه خــود می گیرنــد.

نیکــزاد افــزود: بــا هامهنگــی خوبــی که بیــن دولــت و مجلس 

شــکل گرفتــه اســت، بــرای اجــرای طــرح هــادی بــه هریــک از 

اســتان های کشــور ۱۰۰ میلیــارد تومــان اختصــاص یافته اســت.

ــی  ــالمندان م ــک س ــه روان پزش ــه ب مراجع
توانــد دالیــل بســیار مختلفــی داشــته باشــد، 
ــمت روان  ــه س ــالمندان را ب ــه س ــی ک عوامل
ــد  ــی میتوان ــد گاه ــی ده ــوق م ــک س پزش
ناشــی از بیمــاری هــای جســمی باشــد 
از جملــه : ســکته مغــزی ، درد مزمــن، 
پارکینســون، دیابــت و غیــره. ممکــن اســت 
ســالمند دچــار مشــکل ابــراز احساســات یــا 
ــالالت  ــر اخت ــی در اث ــی ذهن ــب ماندگ عق
ســالمت روانــی شــود یــا ایــن کــه از اختــالل 
حافظــه رنــج ببــرد.  اگــر درگیــر احساســات 
ــه احساســی  ــچ گون ــا هی شــدید هســتید ی
نداریــد مثــال احســاس شــادی یــا غم شــدید، 
ــر  ــی اگ ــا حت ــره، ی ــدید و غی ــت ش عصبانی
درگیــر نوســانات خلقی هســتید، بهتر اســت 
بــه روان پزشــک ســالمندان مراجعــه کنیــد.

متــداول تریــن اختــالالت روان پزشــکی 
ســالمندان عبارتنــد از : افســردگی - اختــالل 
شــناختی - تــرس و فوبیــا - ســومصرف مــواد 

مخــدر
ــب  ــس(  اغل ــوم و دمان ــل )دلیری - زوال عق
اختــالالت روان پزشــکی در ســالمندان قابــل 
پیشــگیری هســتند و  در صــورت تشــخیص 
بــه موقــع قابــل درمــان و کاهــش خواهــد بود 
بــه خصــوص زوال عقــل در صورت تشــخیص 
ــد  ــد رون ــع میتوان ــه موق ــان ب ــریع و درم س
کاهشــی پیــدا کنــد ولــی بــا گذشــت زمــان 
وعــدم درمــان بــه موقــع غیــر قابل بازگشــت 
ــه  ــاز ب ــالمند نی ــد و س ــد ش ــی خواه و دائم

بســتری پیــدا خواهــد کــرد.  
اختــالل  بــرای  ســالمندان  روانپزشــکی 

فراموشــی
ــا  ــه موقــع اختــالل فراموشــی ب تشــخیص ب
مراجعــه بــه روان پزشــک ســالمندان میتواند 
ــی و در  ــد فراموش ــدن رون ــد ش ــث کن باع
برخــی مــوارد درمــان مشــکل باشــد. اختالل 
فراموشــی و نســیان  معمــوال در افــراد بــاالی 
ــرونده و  ــود، پیش ــی ش ــده م ــال دی ۶۵ س
برگشــت ناپذیــر اســت و روی عقــل ســالمند 
ــش  ــا افزای ــذارد  و ب ــی گ ــر مســتقیم م تاثی
ســن احتمــال بــروز آن افزایــش پیــدا میکند 
بــه طــوری کــه 2۰ درصــد ســالمندان بــاالی 
۸۰ ســال بــه آن مبتــال هســتند. مهــم تریــن 
عوامــل بــروز اختالل فراموشــی در ســالمندان 
صدمــات مغــزی، تومــور مغــزی، ایــدز، زیــاده 
روی در مصــرف نوشــیدنی هــای الکلــی، 
مصــرف برخــی داروهــا، عفونــت، بیماریهــای 
ــی  ــور کل ــه ط ــی. ب ــوی و التهاب ــن ری مزم
مــی تــوان گفــت کــه ۱۵ درصــد ســالمندان 
ــوند.  ــی ش ــار م ــردگی دچ ــالل افس ــه اخت ب
افزایــش ســن بــه تنهایــی باعــث افســردگی 
نمــی شــود ولــی ســالمندانی کــه بــه یکبــاره 
ــی  ــمی و تنهای ــای جس ــاری ه ــر بیم درگی
ــی  ــه راحت ــوند ب ــی ش ــاع م و دوری از اجتم
ــد و  ــی گیرن ــرار م ــردگی ق ــرض افس در مع
قبــل از تشــدید افســردگی بایــد از خدمــات 
روانپزشــک ســالمندان بــرای بهبــود شــرایط 

اســتفاده کننــد.  
مهــم تریــن عالیــم افســردگی در ســالمندان 
عبــارت اســت از :پاییــن آمــدن ســطح انــرژی 
و تمرکــز- بــه هــم خــوردن ریتــم خــواب - 
ــم  ــایر عالی ــتها -س ــدن وزن و اش ــن آم پایی

ــی مثــل ســرگیجه مزمــن بدن
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ــرق  ــئوالن ب ــه مس ــل توج ــالم قاب ــا س *ب
شهرســتان پایه بــرق کوچه ولیعصــر معیوب و 
امــکان افتــادن ان اســت و اگر بیفتد خســارات 
زیــادی بــه منــازل و ... میرســاند قبــل از وقــوع 
حادثــه ناگواراقــدام فرمایید )احتمــاال  بتن این 
پایــه بــرق را کندنــد برای ســرقت میلــه گردها                                                                                                                                            

3۹----۹۱3۸                                       
*ســالم چرادراســتان چرخــش مدیریتــی 
بــه کنــدی صــورت میگیــرد مدتــی معطــل 
ــه انجــام شــده  ــد ک ــر مدیراســتان بودن تغیی
ولی همچنــان برکندی تغییــرات و بالتکلیفی 
مدیران ســطح اســتانی وشهرســتانی ادامه دارد 
تاثیرگــزاران برچرخــش مدیریتی یک بارشــده 
فرمــان گام انقــالب را مطالعــه کننــد ویکــی از 
عوامــل ســرعت و تحــق گام دوم حضورمدیران 
تــراز انقــالب در ســطح عالی ومیانــی و پایینی 
هســتیم که متاســفانه در دولت ســیزدهم این 
حرکــت کنــد درحــال انجام اســت و همچنین 
جوانگرایــی و انتصــاب مدیران میانــی از جوانان 
کــه با کســب تجربــه بتواننــد آینده انقــالب در 
گام دوم را بخوبــی و انقالبــی وجهادی مدیریت 

ــد                              ۹۱33----۷۱ کنن
*شــورای ترافیک شهرســتان برای بازگشــایی 
ــم  ــدان معل ــنگین می ــک س ــدارس و ترافی م
کــه بارفوژانتهــای ولیعصــر بــه میــدان و رفــوژ 
تمامــی خیابــان فرمانــداری ترافیــک ســنگین 
ــدان  ــه در می ــت ک ــون هروق ــود چ ــر میش ت
ــا دو  ــه ه ــت از کوچ ــنگین داش ــک س ترافی
ــن  ــوژ ای طــرف اســتفاده میشــد و حــاال بارف
کوچــه هــا هــم ناکارامــد شــدند لذا پیشــنهاد 
میگــردد برای تســهیل عبــور ومــرورو ترافیک 
چــراغ راهنمایــی نصــب وپلیس مســتقر گردد 
ــم و  ــا ۷ونی ــداول مهرصبحه ــاور نداری ــر ب اگ
ــا یــک تشــریف  ظهرهــا ســاعت ۱2و نیــم ت
بیاوریــد میدانــی محــل را نظاره کنیدباتشــکر                                                                                                                                       

۶۹----۹۱32                                    
* چگونــه بــا تغییــرات کنــد مدیریتــی در کل 
کشــور وبویــژه در اســتان کرمــان مــی خواهیم 
جامعــه را بســوی تحقــق گام دوم ســوق دهیم 
ایــن تنبلــی و محافــظ کاری و ابقــای مدیــران 
دولــت قبــل چگونــه مــی خواهندتوجیه کنند 
یکســال گذشــته هنوز اکثرمدیران نمــی دانند 
ابقــا میشــوند یــا برکنــار و عــده ای هــم که به 
عنــوان سرپرســت معرفــی میشــوند کــه ایــن 
سرپرســتان هم نمــی توانندکارمدیریت قطعی 
ــی ــورت روزمرگ ــا بص ــط کاره ــام فق را انج
 میگذرد                                   ۹۱3۴----3۹
ــع  ــان ضل ــه خیاب ــداث و ادام ــالم اح ــا س *ب
غربــی گلســتان شــورا باعــث کاهــش ترافیک 
خیابــان ولیعصــر و معلــم اســت لطفــا هرچــه 
زودتــر نســبت بــه احــداث و تکمیــل آن اقــدام 
شــود ضمنــا نصــب یــک پــل از ضلــع غربــی 
بــه ضلــع شــرقی موردنیــاز اســت کــه تقاضــا 
میشودشــورای شــهر و شــهرداری درایــن 
ــه  ــه ب ــد ک ــم کنن ــه واتخاذتصمی موردمطالع
نفع ســاکنین ایــن منطقــه و کاهــش ترافیک 

خیابــان و میــدان معلــم میشودباتشــکر
3۶----۹3۶                                            

*بردســیر شــهر ســرعتگیرها در هــر تقاطــع 
وورودی حتــی ورودی بــه میــدان جانبــاز 
ســرعتگیر نصــب شــده مســئولین مــی 
خواهندبا ســرعتگیر آمار تصادفــات و ... کاهش 
بدهنــد گرچــه بعضــی ازایــن ســرعتگیرهای 
مثــل ســرعتگیرمیدان جانبــاز باعــث تصــادف 
ــی  ــینها ازروی انهام ــی ازماش ــود و خیل میش
پرند یعنــی عمــال ناکارامدنــد بهترایــن هزینه 
هــا خــرج خریــد ونصــب دوربیــن بشــود                                                                                                                                             

۰۴----۹۱2۹                            

پیامک های ارسالی شما
10000100005588 شماره ی ارسال پیامک

بزرگان آسمانی شهرمان

احمدجباری 
شــهید احمــد جبــاری فرزنــد نادعلــی و مــادر 
ــد: ۱3۴2ومجــرد ، تاریــخ  صغــری مکــی متول
شــهادت: ۶2/۵/۱۰ ،محــل شــهادت: پــل کرخه 

ومــزار: شــهرگلزار شــهدای گلــزار
زندگینامه:

روســتای  در  جبــاری  احمــد  شــهید 
قریۀالعرب)شــهر گلــزار( به دنیا آمد. به مدرســه 
نرفــت. بــا کار کشــاورزی و قالــی بافــی کمــک 
خانــواده بود و شــبانه چند کالســی بــه خواندن 

ــت. ــتن پرداخ و نوش
 بــه ورزش فوتبال،کشــتی و والیبــال مــی 
پرداخــت  و بهتریــن دروازه بان گلزار محســوب 

مــی شــد.
زمــان جنــگ، یکســال زودتــر از موعــد خدمت، 
ــدن دوره  ــس از گذران ــت. پ ــربازی رف ــه س ب
آموزشــی در کرمــان و تهــران بــه عنــوان نیروی 
تــکاور، عــازم جبهــه شــد و پــس از خدمــت در 
مناطــق عملیاتــی در اندیمشــک بــه شــهادت 
ــا قالــی بافــی و عصرهــا  رســید.   صبــح هــا ب
بــا کشــاورزی کمــک پــدر بــود. هــر کــس تــو 
گلــزار قالــی بافی داشــت، مــی رفت قالــی بافی. 

پولــش رو مــی داد بــه بابــا...
          راوی: آقای حسین جباری)برادر شهید(

دســت مــادر درد مــی کــرد. نمی گذاشــت مادر 
دســت بــه لبــاس هــاش بزنــه، خــودش مــی 
شســت. /دو تــا دوچرخــه خریــد. یکــی بــرا من، 
یکی بــرا خــودش. دوچرخــه خودش انــگار مال 

همــه بــود، مــی داد بقیــه اســتفاده کننــد ...
         راوی: آقای حسین جباری)برادر شهید(

 کشــتی گیــر بــود و قــوی. ازش حــرف شــنوی 
ــود، اگــه  ــا اینکــه بزرگتــر از مــن ب داشــتیم؛ ب
بحثمــون میشــد یــا بــا فــرد دیگــه ای بحثــش 

میشــد، خــودش کوتــاه مــی آمــد ...
بهتریــن دروازه بــان بــود. وقتــی تــوپ رو مــی 
گرفــت، بــا یــک مشــت، تــوپ رو از ایــن دروازه 

بــه دروازه بعــدی مــی رســاند...
      راوی: آقای حسین جباری)برادر شهید(

   

ــا  ــوب، همراهــی ب ــا اجتمــاع قل ــام زمان)عــج( ب ــی ام ــام جهان ــرای قی زمینه ســازی ب
امام)علیــه الســالم( و عــدم مخالفــت بــا آن حضرت)علیــه الســالم(، تحقــق ماکــت عصر 
ظهــور در پیــاده روی اربعیــن و ویژگی هــای منتظــران در زیارت اربعیــن، از وجــوه ارتباط 

مهدویــت و اربعیــن اســت کــه کارشناســان بــه آن تصریــح دارنــد.
زائــران بیــت اهلل الحــرام حداکثــر دو یــا ســه میلیــون نفــر هســتند امــا زائــران اربعیــن 
قریــب بــه 2۰ میلیــون نفــر مــی شــوند! اجتماع عظیــم قلــوب کار را بــه اینجا کشــانده 
کــه حتــی غیرمســلمانان بــه زیــارت اربعین مــی آینــد و این اجتمــاع قلوب زمینــه قیام 

امــام زمان)عــج( را فراهــم مــی کنــد.
بایــد بــا الهــام از اتفاقــات مبارکــی کــه در اربعیــن مــی افتــد، در زمــان غیبــت بــه جایی 
برســیم کــه قلــوب بــه هــم نزدیــک شــود و هم مســیر شــوند و اجتمــاع قلــوب کــه رخ 

دهــد یقینــا شــاهد ظهــور خواهیــم بود.
در واقعــه کربــال، جامعــه مقابــل امــام حســین )علیــه الســالم( مملــو از ظلــم و فســاد و 
بدعــت بــود اگــر مــا بخواهیــم مقابــل امــام زمــان )عــج( قــرار نگیریــم بایــد با عبــرت از 
اربعیــن، از خــود و جامعــه جهــل زدایــی کنیم؛ پیــام مهدوی دیگــر اربعین آن اســت که 
دشــمنان امــام حســین )علیــه الســالم( دنیاگــرا و بــی توجه بــه آمــوزه های دیــن بودند 
لــذا مــی تــوان بــا الگوگیــری از نظــام حاکــم بــر اربعیــن امــروز و در این شــرایط ســخت 
کرونایی،مســئله همدلــی و وفــاق و دســتگیری از یکدیگــر را باید با جدیــت دنبال کنیم.

بــا بیــان اینکــه اربعیــن اوج قلــه پیونــد جریــان عاشــورا و انتظــار اســت، تصریــح کــرد: 
همانطــور کــه امــام حســین )علیــه الســالم( ظلــم ســتیز و عدالــت خــواه و درصــدد 
توحیدمحــور کــردن جامعــه بودنــد امــام زمــان )عــج( نیــز ایــن آرمــان هــا را دنبــال می 
کننــد. عــالوه بــر ایــن، در شــخصیت شناســی یــاران و نیز دشــمنان امام حســین )علیه 
الســالم( نیــز بیــن عاشــورا و ظهــور ارتباطــی وثیــق مــی یابیــم امــام زمــان )عــج( راه 
جدشــان را ادامــه مــی دهنــد و با شــعار یالثــارات الحســین )علیه الســالم( قیــام و دولت 

کریمــه را برپــا مــی کننــد.
همــه آنچــه در عصــر ظهــور بــرای مــا ترســیم شــده ماکتــی از آن در ایــن پیــاده روی 
عینیــت مــی یابــد؛ بــرای مثــال در روایــات آمــده در عصــر ظهــور مــردم هــر چــه دارنــد 
بــا یکدیگــر تقســیم مــی کننــد و ایــن همــان چیــزی اســت کــه در پیــاده روی اربعین 
عینیــت مــی یابــد. برقــرای صلــح و آرامــش، متوجــه شــدن همــه دل هــا بــه ســمت 
امام)علیــه الســالم( و ... نیــز از دیگــر ویژگــی هایــی اســت کــه دربــاره عصر ظهــور گفته 

شــده و در اربعیــن بــه خوبــی شــاهد آن هســتیم، چنــان کــه هیچ کــس در این 
مســیر گرســنه و تشــنه و نیازمنــد نیســت و همــه هــوای یکدیگــر را دارند.

وی بــا بیــان اینکــه ســه ســناریو در برابــر ایــن پدیــده اســت که به ظهــور کمک 
مــی کنــد، گفــت: یکی رشــد کمی و کیفــی پدیــده اربعین تــا زائر اربعیــن خود 
را بــرای یــاری امــام زمان)عــج( آمــاده کنــد؛ نکتــه دوم اتصــال بــه ظهــور اســت 
بایــد تحمــل و تامــل کــرد چــون زمان ظهور مشــخص نیســت این ارتبــاط باید 
در قالــب دعــا و خواســته مطالبــه شــود، یعنــی زائــران اربعیــن آرزوی وصــل این 

پدیــده بــه ظهور را داشــته باشــند.
نکتــه ســوم مربــوط بــه مانــع تراشــی و دســت انــدازی دشــمنان اســت، مثــل 
جریــان هــای انحرافــی، بایــد مواظبــت و کار و آســیب شناســی اربعیــن جــدی 
گرفتــه شــود چراکــه دشــمن مقابــل ایــن پدیده ســاکت نیســت و انســان های 
ــه نفــع خــود  منحــرف و فرقــه هــای انحرافــی را فعــال مــی کنــد تــا آن را ب
مصــادره کنــد بایــد تــالش شــود مقابــل ایــن موانــع و چالــش هــا را بگیــرم و 

نگذاریــم مــردم را از امــام حســین)علیه الســالم( مایــوس کننــد.

دشمن را در فاصله بیش از هزار کیلومتری با هوش مصنوعی از پای درآوردیم/ 
محکوم به انجام کار و تحقیقات فضایی هستیم

خواهش یک شهید از زائران کربال/ 
عکس مرا هم با خود ببرید

بــه گــزارش گــروه حامســه و مقاومــت خربگــزاری فــارس، 
سال ۱۳۳۸ قربانعلی در روستای »آستانه علی« شهرستان 
خــوی متولــد شــد. نوجوانــی و جوانــی او مصادف شــده 
بــود بــا آغــاز نهضــت امــام خمینــی)ره( و خانــواده او که 
مذهبــی بودنــد به واســطه انتخاب مرجع تقلیدشــان، با 

نــام امام)ره( آشــنایی داشــتند. 
قربانعلــی هامنطــور کــه در کنــار پــدر فــرش می بافــت، 
درس می خوانــد و در فعالیت هــای انقابــی هــم رشکــت 
ــس  ــه تدری ــل رشوع ب ــام تحصی ــد از امت ــرد. او بع می ک
در مدرســه کــرد، امــا بــا تأســیس ســپاه تصمیــم گرفــت 
پاســدار شــود. هــامن ســال ها بــود کــه شــهید رشفخانلو 
بــه عنــوان شــهردار »چای پــاره« انتخــاب شــد. بــا آغــاز 
جنــگ و تشــکیل لشــکر عاشــورا بــه فرماندهــی شــهید 
مهــدی باکــری بــه جبهــه رفــت و در عملیــات والفجــر 
یــک بــه عنــوان معــاون تــدارکات و پشــتیبانی لشــکر 
انتخــاب شــد.رسانجام ایــن رسبــاز حــرت روح الله مزد 
ســال ها اخــاص و کار بــرای خــدا را در روز ۲۲ فروردیــن 
ســال ۱۳۶۲ بعد از جلســه  هامهنگی شــورای فرماندهی 
لشــکر گرفــت؛ هــامن روزی کــه بــرای رســاندن آب بــه 
خــط مقــدم، عــازم خــط شــد و ترکــش خمپــاره ای او را تا 

ــت برد. بهش
بخشی از وصیت نامه شهید رشفخانلو

چــون بــدون زیــارت و بــا آرزوی زیــارت کربــا از این دنیا 
مــی روم خواهــش می کنــم کــه ان شــاءالله بعــد از آزادی 
کربــا عکــس مــرا بــه عنــوان زائــر امــام حســین ) ع(، 
بــزرگ آمــوزگار شــهادت بــه کربــا بــرده و در زیــر پــای 
امــام ) ع( نصــب منائیــد و در زیــرش جملــه )بــا آرزوی 

زیــارت تــو شــهید شــدم یــا حســین( را بنویســید.

رسدار حاجی زاده  فرمانده نیروی هوافضای سپاه :

ــرتیپ  ــردار س ــوز، س ــان نی ــزارش جه ــه گ ب
پاســدار امیــر علی حاجــی زاده فرمانــده نیروی 
ــس،  ــد رئی ــم بازدی ــپاه در مراس هوافضــای س
اســاتید و نخبگان دانشــگاه خواجه نصیرالدین 
ــروی  ــن آوری نی ــی و ف ــارک مل ــی از پ طوس
هوافضــای ســپاه بــا بیــان اینکــه امــروز دولــت 
و مجلــس انقالبــی بــر ســرکار هســتند و نــگاه 
هــای مســئولین بــه داخــل و ظرفیــت هــای 
داخلــی معطــوف شــده اســت، گفــت: اکنــون 
موقــع کار و اقــدام اســت و در چنیــن فضایــی 
هیــچ توجیهــی بــرای کوتاهــی و تــرک عمــل 

قابــل قبــول نمــی باشــد.
 وی افــزود: همــکاری دانشــگاه و حــوزه دفــاع 
در کشــور از همــان دوران دفــاع مقدس شــکل 
ــروه  ــن گ ــه اولی ــه طــوری ک ــه اســت ب گرفت
ــکی در دوران  ــوزه موش ــرداری در ح ــه ب نقش
دفــاع مقــدس از دانشــگاه خواجــه نصیرالدیــن 

طوســی بــوده اســت.
 ســردار حاجــی زاده تصریــح کــرد: در حــوزه 
هــای همــکاری دانشــگاه و دفــاع، بــه موفقیت 
هــای خوبــی رســیده ایــم و بــه جــرات مــی 
ــیم  ــده س ــا از وارد کنن ــر م ــت اگ ــوان گف ت
خــاردار بــه صــادر کننــده فــن آوری رســیده 
ــش ، دشــمن را  ــای دان ــا طــی مرزه ــم و ب ای
در فاصلــه بیــش از هــزار کیلومتــری بــا هوش 
ــا  ــاط ب ــم ، از ارتب ــای درآوردی ــی از پ مصنوع
دانشــگاه حاصــل شــده اســت ، در عیــن حــال 
بــا وجــود روابــط قــوی ســپاه بــا دانشــگاه هــا 
ــرو  ــرداری نی ــم ظرفیــت بهــره ب ــد بپذیری بای
هــای مســلح در مقابــل اقیانــوس توانمندهای 
دانشــگاهی ناچیــز اســت و بایــد کل کشــور از 
ایــن ظرفیــت تعییــن کننــده و در دســترس 

اســتفاده کننــد.
 وی بــا بیــان اینکــه درصــد زیــادی از اتــالف 
ســرمایه هــای کشــور در برخــی از برهــه هــا 
ــای  ــروژه ه ــا پ ــت و ی ، ناشــی از ســوء مدیری

تحمیلــی بوده اســت، گفــت: باید در دانشــگاه، 
پایــان نامــه هــا و پژوهــش هــا بــه ســمت رفع 

ایــن گونــه مشــکالت ســوق پیــدا کنــد .
ــان  ــپاه راندم ــای س ــروی هوافض ــده نی  فرمان
پاییــن در برخــی از عرصــه هــا را از بی تدبیری 
ــه اســاتید  و طرحهــای تحمیلــی دانســت و ب
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــر نشــان ک دانشــگاه خاط
درخواســت کمــک دولــت و رئیــس جمهــور 
محتــرم از دانشــگاه هــا عــالوه بــر بخشــهای 
دانــش بنیــان ، بــرای حــل معضــالت در 
ــک  ــز کم ــور نی ــی کالن کش ــه مدیریت عرص
فکــری بدهیــد زیــرا طــرح هــا و ایــده هــای 
دانشــگاهیان و نخبــگان کشــور ، همــواره 

ــی شــود.  ــی م دلســوزانه و فراجناحــی تلق
ســردار حاجــی زاده همچنیــن در ایــن مراســم 
ــگان  ــاتید و نخب ــدادی از اس ــواالت تع ــه س ب
دانشــگاه خواجــه نصیرالدیــن طوســی پاســخ 

گفــت .
وی در پاســخ به ســوالی پیرامــون علوم فضایی 
تصریــح کــرد: با توجــه بــه واقعیت هــای امروز 
جهــان و افــق پیــش رو ، مــا محکــوم بــه انجام 
کار و تحقیقــات فضایــی هســتیم و ایــن یکــی 
ــت  ــور اس ــر کش ــدرت ه ــای ق ــه ه از مولف
ــف  ــای مخت ــه ه ــای آن در زمین ــه پیامده ک
ــی  ــرل ســیل و ... راهگشــا م کشــاورزی، کنت

باشــد.
 ســردار حاجــی زاده در خصــوص اکوسیســتم 
و ســالمت انســانی و محیــط زیســت، تعامــل 
بیــن دانشــگاه هــا و هــوا فضــا و انتقــال تجارب 
و بــاور پذیــری و اعتمــاد بــه نفس بــه نخبگان 
را حائــز اهمیــت بــاال توصیــف و گفــت: نیروی 
هــوا فضــای ســپاه هــم از جنبــه تکنیکــی و 
تجهیزاتــی و هــم کاهــش اثــرات ســوء و امواج 
راداری از اســتانداردهای بســیار باالیی برخوردار 
ــه از  ــن زمین ــی در ای ــات فراوان اســت و مطالع
ــای  ــی رادار ه ــوان خروج ــش ت ــه کاه جمل

بومــی نســبت بــه تــوان خروجــی رادار هــای غیــری بومــی کــه در 
گذشــته مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفــت، داشــته اســت.

 وی در ادامــه گفــت : اســاتید دانشــگاه هــا و نخبــگان مــی تواننــد با 
اولویــت بنــدی پــروژه هــای کاربــردی و تمرکــز نســبت بــه آنهــا تــا 

حصــول نتیجــه را در دســتور کار قــرار دهند.
 فرمانــده نیــروی هــوا فضــا بــا تشــریح وضعیــت و تحــوالت منطقه 
گفــت: امــروز وضعیــت منطقــه، وضعیــت بســیار خوبــی اســت، ما 
یــک دهــه پــر چالــش کــه شــروع آن بــا تحریــم هــای فلــج کننده 
اوبامــا و در ادامــه اقدامــات تنــش افــزا در منطقــه و فشــار حداکثری 
ترامــپ و تــرور مذبوحانــه شــهید حاج قاســم ســلیمانی و خــروج از 
برجــام ادامــه پیــدا کــرد را بــا تدبیر فرمانــده معظم کل قــوا حضرت 
آیــت اهلل امــام خامنــه ای)مــد ظلــه العالــی( در پیگیــری راهبــرد 
مقاومــت فعــال ســپری و ســیلی هــای محکمــی را بردشــمن وارد 
و موازنــه منطقــه تغییــر یافتــه اســت بطوریکــه تا ســال هــای اخیر 
برخــی رژیــم هــای وابســته منطقــه که بدنبــال ائتــالف بــا امریکا و 
اخیــرا رژیــم صهیونیســتی با رویکــرد آفنــدی برابر ایــران بــوده اند ، 
امــروز از حــوزه آفنــدی بــه حــوزه پدافنــدی تغییــر رویکــرد داده اند.
ــار  ــه فش ــان دارد ک ــمن اذع ــروز دش ــرد: ام ــان ک  وی خاطرنش
حداکثــری شکســت خــورده و ایــران برتــری هوایی مــا را بعــد از ۸۰ 
ســال بــه دســت گرفتــه اســت و بــه یــک قــدرت بالمنــازع تبدیــل 
شــده اســت و بــه گفتــه بعضــی از ســران کشــورهای عربــی مبــدا 
تاریــخ بایــد قبــل و بعــد از ســرنگونی هواپیمــای جاسوســی گلوبال 

هــاوک تعییــن شــود.

کاهش نرخ بیکاری در کرمان/ ۳۹ درصد اشتغال استان در بخش کشاورزی است
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه نــرخ 
بیــکاری اســتان کاهــش پیــدا کــرده اســت، گفــت: نــرخ بیــکاری اســتان کرمــان در 
زمســتان ســال گذشــته ۱۱.2 درصــد بــود کــه در بهــار ســال جــاری بــه ۸.۷ درصــد 

رســیده، در حالــی کــه متوســط کشــور ۹.2 دهــم درصــد اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمان، جعفــر رودری در جلســه کارگــروه اقتصادی، 
اشــتغال و ســرمایه گذاری اســتان در ســالن شــهید مرتضوی اســتانداری اظهار داشت: 
براســاس گــزارش مرکــز آمــار، نرخ مشــارکت بــازار کار اســتان کرمــان 2 واحــد درصد 
در بهــار امســال نســبت بــه فصــل زمســتان کاهــش یافتــه اســت، بــه گونــه ای کــه از 
۴۱.۱ درصد در زمســتان ســال گذشــته به 3۹.2 درصد در بهار ۱۴۰۱ رســیده اســت.

ــرخ  ــد و ن ــه ۶۶.3  درص ــد ب ــردان از ۶۷.۷ درص ــت م ــرخ فعالی ــرد:  ن ــوان ک وی عن

ــت. ــیده اس ــد رس ــه ۱2.3 درص ــد ب ــان از ۱۵.3 درص ــارکت زن مش
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه نــرخ 
بیــکاری اســتان کاهــش پیــدا کــرده اســت، ابــراز داشــت: نــرخ بیــکاری اســتان 
کرمــان در زمســتان ســال گذشــته ۱۱.2 درصــد و متوســط نــرخ بیــکاری کشــور 
۹.۴ درصــد بــوده اســت، کــه در بهــار ســال جــاری نــرخ بیکاری اســتان نســبت به 
کشــور کاهــش پیــدا کــرده و بــه  ۸.۷ درصــد رســیده و متوســط  کشــور ۹.2 دهــم 

درصــد اســت.
رودری تصریــح کــرد: عمــده بــار بیــکاری اســتان مربــوط بــه حــوزه زنــان اســتان 
اســت و در بهــار امســال نــرخ بیــکاری مــردان ۵.۴ درصــد و ایــن نــرخ در زنــان 2۶ 

درصــد بــوده اســت.


