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با گذشت چهاردهه از دفاع مقدس همچنان 
روحیه جهاد و شهادت و ایثاریکی از برجسته 
ترین وماندگارترین دستاوردهای آن زمان است 
چون حضوردردفاع مقدس با تاسی ازعاشورا و 
راه کربال بود که جوانان اول انقالب با تبعیت و 
فرمانپذیری و والیت پذیری از امام راحل عظیم 
الشان حضوری چشمگیر داشتند و اکنون با 
همان روحیه و مجاهدت در تمامی عرصه های 
انقالب شرکت می کنند و حضور داوطلبانه 
جوانان دردفاع ازحریم آل اهلل در سوریه و عراق  

تجلی این شکوه وعظمت است  
از سویی تاکید مقام معظم رهبری بر عدم غفلت 
برکات دفاع مقدس سبب رشد وتقویت  از 
روحیه ایثار و مجاهدت است و باعث تقویت 
روحیه مقاومت و عدم سازش و سرسپردگی 
و وابستگی به دیگران است که دردیدار امسال 
ایشان برآن تاکید مجدد شد و خواستار انتقال 
این مجاهدت به نسل جدید شدند تا با تبیین 
وقایع و واقعیتها دوران دفاع مقدس برای نسل 
جدید و اینکه استکبار بدنبال شکست انقالب 
اسالمی بود و تمام عیار بیش از 80 کشور از 
صدام حمایت میکردند و همه گونه حمایت 
میشد و نهایتا دراین نبرد تحمیلی شکست 
شد  ان  وحامیان  صدام  نصیب  مفتضحانه 
چون صدام ازهمه ترفندهای نظامی از جمله 
: جمالت شیمیایی و بمباران مناطق مسکونی 
شهرها و ... استفاده کرد تا پیروز میدان شود 
اما دلیرمردان با ایمانی راسخ و با دستانی خالی 
با ابتدایی ترین امکانات جنگی نگذاشتند حتی 
یک وجب از خاک کشورمان را ازدست بدهیم 

از برکات دفاع مقدس 
تداوم روحیه جهاد در 
نسل جدید و جوانان

ادامه صفحه سوم

سرمقاله

بــه گــزارش خبرنــگار حــوزه دولــت  ایرنــا، 
ســخنرانی آیــت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی 
رئیــس جمهوری اســالمی ایــران در هفتاد و 
هفتمیــن اجالس ســالیانه مجمــع عمومی،
رییــس جمهــور در ســخنان خــود بــا تاکید 
ــه  ــت ب ــراری عدال ــه برق ــر اینکــه میــل ب ب
ــگان  ــود هم ــی در وج ــه اله ــوان ودیع عن
اســت، اظهــار داشــت: مــا از جهانــی شــدن 
ــت  ــرا عدال ــم زی ــت می کنی ــت حمای عدال
وحــدت  آفریــن و ظلــم جنــگ افــروز اســت.
آیــت اهلل رییســی خاطــر نشــان کــرد: 
انباشــت بــی عدالتــی موجب حــرکات مردم 
مــی شــود چــه در بســیاری از حرکــت هــا 
بــه بلــوغ انقــالب نرســیده انــد و بســیاری از 
انقــالب هــا از مســیر اصلــی خــود منحــرف 
ــالب  ــی انق ــت برخ ــا موفقی ــد ام ــده ان ش
هــا ماننــد ایــران در تــداوم ماهیــت انقــالب 
ــه برقــراری عدالــت  اســالمی خــود امیــد ب
را در دل مــردم جهــان زنــده و پابرجــا نگــه 

داشــته اســت.
رییــس جمهــور تصریح کــرد: انقــالب ایران، 
حرکــت ملــت ایــران بــه ســمت حقیقــت 
ــف  ــه هــای مختل ــا وجــود فتن ــه ب ــود ک ب
توانســته اســت از کرامــت آرمان هــای خــود 

ــت کند. صیان
و ی ادامــه داد : ملــت در گام نخســت 
معنــای نظــم مدنــی پیشــرفته  را بــه نــام 
جمهوری اســالمی بنــا کــرد و در گام دوم به 
جمهــوری اســالمی بنــا کــرد و در گام دوم 
بــه دنبــال شــکل گیــری بــه نظــم و نظــام 

عادالنه بین المللی پرداخت.
رئیســی عناصــر کلیــدی در ایــن مســیر را 
خــدا خواهــی، آگاهی بخشــی و چنــد جانبه 
ــرم  ــن مفتخ ــت: م ــمرد و گف ــی برش گرای
ــراث دار  ــه می ــتم ک ــی هس ــده ملت نماین
تمدنــی بــزرگ اســت و همیشــه آزاد بــوده و 
قــرن هــا تــالش ســلطه گران بــرای اســارت 
ــاکام گذاشــته اســت؛  سرنوشــت خــود را ن
ــه تباهــی  ــم را مای ملتــی کــه همــواره ظل
دانســته و بــا اســارت دیگــر ملــت خواهــم 
ــا اســارت  مبــارزه کــرده از اســارت بابلــی ت

. فلسطینی
رییــس جمهــور تاکیــد کــرد: مــا قائــل بــه 
سرنوشــت مشــترک برای بشــریت هستیم 
ــی  ــت م ــت حمای ــی شــدن عدال و از جهان

                          . کنیم
                                      ادامه صفحه3

راهپیمایی اعتراضی نمازگزاران بردسیری علیه اغتشاشگران 

صیانت از کشور با مقاومت به دست می آید نه تسلیم؛ 
صفحه 7این یک اصل است

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده 
شماره 30 / 1401 /ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گل گهــر )ســهامي عــام( در نظــر دارد» طراحــی، خریــد ، نصب 
و راه انــدازی سیســتم HVAC بمنظــور خنــک ســازی فضــای داخلــی پســت بــرق شــماره 
ــه  ــق برگــزاري مناقصــه عمومــي ب ــه ســازی شــماره 1 « خــود را از طري ــه گندل 2 دركارخان
پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد. لذا متقاضيان ميتوانند جهت اخذاســناد مناقصه 
بــه وبســايت ايــن شــركت بــه نشــاني WWW.GEG.IR بخــش مناقصــه و مزايــده مراجعــه 
و اســناد مذكــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تأميــن كننــدگان دانلــود نماينــد. 
آخريــن مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت 14 روز يكشــنبه مــورخ 24 / 07 / 1401 در محــل 

دفتركميســيون معامــات مجتمــع و يــا دبيرخانــه دفتــر مركــزي تهــران مــي باشــد.
ضمنــاً بازديــد از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز يكشــنبه مــورخ 10 / 07 / 1401 مقــرر 

شــده اســت. شــايان ذكــر اســت
فرمــت ضمانــت نامــه هــاي شــركت در مناقصــه بايســتي عينــأ مطابــق بــا فرمت ارائه شــده 

در اســناد مناقصــه تهيــه گردد.
شــركت معدنــي و صنعتــي گل گهــر در قبــول يــا رد هــر يــك از پيشــنهادات بــدون نيــاز بــه 

ذكــر دليــل و بــدون جبــران خســارت مختــار ميباشــد.

كميسيون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

ایران از جهانی شدن عدالت حمایت می کند/
رسیدگی قضایی به جنایت  ترامپ را از 

طریق یک دادگاه عادالنه دنبال می کنیم 

حرضت آیت الله خامنه ای رهرب معظم انقالب اسالمی در آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس: 

گزارش تصویری  ازفعالیتهای عمرانی وفنی شهرداری بردسیر 

در آستانه بازگشایی مدارس مهرماه 1401

سخرنانی رییس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل:

وفایی فرماندار شهرستان بردسیر :

ذوب قدمت ۵۰۰۰ ساله در شهرستان بردسیر دارد / احیا کارخانه قند 
نشاط اجتماعی را به همراه خواهد داشت

وفایی فرماندار شهرستان بردسیر گفت 
: ذوب قدمت ۵000 ساله در شهرستان 
از  مانده  جا  به  بقایای  و  دارد  بردسیر 
گذشتگان در تل ابلیس گواه این موضوع 

است.
به گزارش سپهر بردسیر، حمزه وفایی 
جمع  در  بردسیر  شهرستان  فرماندار 
بردسیر  شهرستان  گفت:  خبرنگاران 
شهرستان  یک  و  بخش  چهار  دارای 
اقلیمی  و  جغرافیایی  لحاظ  به  خاص 

است.
او با اشاره به شغل کشاورزی و دامپروری 
مردم این شهرستان عنوان کرد: با همت 
و تالش مسئولین امروز بردسیر یکی از 

شهرستان های صنعتی استان شده است.
فرماندار شهرستان بردسیر عنوان کرد: اگر 
این  در  زمین  گهر  فوالدی  عظیم  پروژه 
مشکل  برسد  بهره برداری  به  شهرستان 
اشتغال این منطقه تا حدودی حل خواهد 
شد زیرا برای حدود ۱8 هزار نفر به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد می کند.

در  ساله  قدمت ۵000  ذوب  او،  گفته  به 
شهرستان بردسیر دارد و بقایای به جا مانده 
از گذشتگان در تل ابلیس گواه این موضوع 

است.
وفایی در ادامه سخنانش عنوان کرد: کارخانه 
مواجه  بحران  با  دهه 80  در  بردسیر  قند 
با تعطیلی روبرو شد و علل آن در  شد و 

رسانی  به روز  عدم  شکر،  قیمت  سیاست های 
سیستم های آن و عدم مدیریت میدانی می توان 
جست. اگر این کارخانه در بردسیر احیاء شود، 
شاهد  شهرستان  این  در  را  اجتماعی  نشاط 

خواهیم بود.

صفحه 8
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استاندار کرمان با بیان اینکه شرکت دیگری متقاضی 
اجرای پروژه پاالیشگاه پالسمای خون است و دنبال 
دریافت تسهیالت و ... نیست اظهار کرد: برداشت ما 
این است که مجری فعلی این پروژه، این کاره نیست 

و نمی تواند کار را ادامه دهد.
به گزارش ایسنا، محمدمهدی فداکار روز دوم مهرماه 
در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان 
کرمان با اشاره به اختصاص زمین 80 هکتاری به 
پاالیشگاه پالسمای خون کرمان گفت: برداشت ما 
این است که مجری فعلی این پروژه، این کاره نیست 
و نمی تواند کار را ادامه دهد هرچند مجری پاالیشگاه 

پالسمای خون پیگیر ادامه کار هست.
او ادامه داد: مجری درخواست دریافت تسهیالت 
داده و شرکتی که باید باالی ۲0 هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری کند از اکنون دنبال تسهیالت است! 
و نشان می دهد که این کار به سامان نخواهد رسید.
استاندار کرمان عنوان کرد: مجری این پروژه در 
نامه ای از استانداری خواسته که سند تک برگ به 
آنها داده شود و چون هیچ کاری انجام نشده است، 
هیچ آدم عاقلی به این درخواست پاسخ مثبت 

نخواهد داد.
به گفته فداکار، شرکت دیگری متقاضی اجرای این 

پروژه است و دنبال دریافت تسهیالت و ... نیست.
او تاکید کرد: این پاالیشگاه نیاز حیاتی کشور است 
و اگر شرکت فعلی می تواند پای کار بیاید و ما نیز به 

آنها کمک خواهیم کرد.
به گزارش ایسنا، پاالیشگاه پالسمای خون کرمان 
دارای ۱۷ درصد پیشرفت فیزیکی است و مهدی 
رجبی  زاده مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان کرمان درباره مشکل این پاالیشگاه گفت: 
زمین این پاالیشگاه در شهرک صنعتی سالمت 
واگذار شده است و طبق درخواست سرمایه گذار 
رای به تمدید قرارداد داده ایم اما چون وقت مجوز 
شهرک صنعتی سالمت پایان یافته است، با مشکل 

روبرو شده است.

اخبار 

حجت االسالم والمسلمین کرمانی امام جمعه بردسیردر 
خطبه های نماز جمعه این هفته ضمن تسلیت رحلت 
پیامبر اکرم و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیهما 
السالم گفت: باتوجه به نامگذاری این شهربنام امام حسن 
مجتبی کریم اهل بیت به دلیل وجودمرقد یکی از نوادگان 
آن حضرت سید محمد دراین شهر و به عنوان دارالحسن 
علیه السالم اهتمام ویژه ای نسبت به سوگواری شهادت امام 
حسن علیه السالم داشته باشید همچنین  در روز  شهادت 
امام رضا علیهم السالم مراسم ویژه و باشکوهی را که با 
حضورو سخنرانی ایت اهلل سید احمد خاتمی  نماینده مردم 

کرمان در مجلس خبرگان رهبری خواهیم داشت.
امام جمعه بردسیر دربخشی از سخنانش به خطبه های امام 
سجاد علیه السالم درحضوریزید درشام گفت : امام سجاد با 
سخنان آتشین ومعرفی خود این چنین فرمود:  ای مردم! من 
فرزند مکه و منایم. من فرزند زمزم و صفایم. من فرزند کسی 
هستم که حجر االسود را با ردای خود حمل و در جای خود 
نصب فرمود. من فرزند بهترین طواف و سعی کنندگانم. من 
فرزند بهترین حج گزاران و تلبیه گویان هستم. من فرزند آنم 
که بر براق سوار شد. من فرزند پیامبری هستم که در یك 
شب از مسجد الحرام به مسجد االقصی سیر کرد. من فرزند 
آنم که جبرئیل او را به سدرة المنتهی برد و به مقام قرب 
الهی و نزدیکترین جایگاه  مقام باری تعالی رسید.و خودشان 
رامعرفی کردتا جایی که یزید به خشم امد و دستور داد که 
موذن اذان بگوید و امام همچنان با هر فراز از اذان توضیحاتی 
می داد تا برمردم آشکارشد که امام سجاد فرزند علی و فاطمه 
و ازنسل پیامبرایست نه فردی خارجی که برحکومت یزید 
قیام کرده است  به حق امام سجاد باجهادتبیین یزیدیان را 

رسوا و حقیقت نهضت عاشورا را آشکارساخت 
خطیب جمعه بردسیر  به آغاز سال تحصیلی اشاره کرد و 
گفت: آموزش و پرورش یعنی پرداختن همزمان به دو مقوله 
تعلیم و تربیت و تقارن این آغاز با هفته دفاع مقدس فرصت 
خوبی برای تربیت نسل امروز با بهره گیری از ارزش های 
دفاع مقدس است.و امروز باید از ارزشهای  دفاع مقدس در 
تمام عرصه ها بهره بگیریم  و با الگوگیری از دفاع مقدس 
برای تربیت انسان طراز انقالب اسالمی استفاده کنیم.
ازدفاع مقدس و ارزشهای اخالقی  الگوگیری  ضرورت 
ومعنوی که وجود داشت درجاهای مختلف اجتماعی سیاسی 
و ... از آن ارزشها استفاده شود همچنین در وصیت نامه های 
شهدای عزیز می خوانیم که انها اهل نماز شب ، نماز اول 
وقت و گذشت ومحبت و ایثار و از خودگذشتگی داشتند که 
باید راویان ومتولیان باهمکاری اموزش و پرورش هماهنگ 
کنند و انسانهایی در طراز انقالب و دفاع مقدس تربیت کنند
وی از حضور بسیجیان، نیروهای انتظامی و فرماندهان آنها 
در نماز جمعه قدردانی و بیان کرد: همچنین از حضور مردم، 
موکب ها و ستاد اربعین در برپایی اولین پیاده روی جاماندگان 

اربعین با حضور بیش از ده هزار نفر  قدردانی کرد. 
امام جمعه بردسیر ضمن اظهار تاسف از مرگ مرحومه مهسا 
امینی و تسلیت به خانواده وی گفت: هر سه قوای کشور پای 
کار هستند و پیگیری می کنند اما دشمنان و منافقان از این 
واقعه مانند همه ی وقایع کوچك و بزرگ دیگر ماهیگیری 
کردند و حتی کسانی که هنوز سر  سفره این نظام نشسته 
اند، این قضیه را بهانه ای قرار دادند برای ضربه زدن به نظام 
که به طور قطع هیچکدام از اینها دلشان برای آن مرحومه 
نسوخته و  به دنبال اهداف و منافع خودشان هستند. و انها 

بدنبال براندازی نظام هستند 
واین اغتشاشات را یك کار مدیریت شده و برنامه ریزی 
شده است و دشمن از این وقایع یك هدف بلند مدت و 
یك هدف کوتاه مدت دارد که  کمرنگ کردن جلوه جهانی 
پیاده روی اربعین و اجالس شانگهای،  تحت الشعاع قرار 
دادن شرکت رئیس جمهور در سازمان ملل و حمایتی که از 
نیروهای نظامی و  انتظامی در امنیت ایام اربعین و تمهیدات 
الزم برای حضور مردم در پیاده روی اربعین  داشتند از جمله 
این اهداف است.نیروی انتظامی دراین ایام اربعین خدمات 
زیادی از جمله صدور گذرنامه وویزا برای زائران داشت و 

امنیت انها را تامین کرد. 
حجت االسالم کرمانی  تاکید کرد: خط قرمز هر نظام هر 
کشور و هر مملکتی امنیتش است و نیروی انتظامی ما حتی 
برای خود اراذل و اوباش محل رجوع  برای حفظ امنیت 
است  و تضعیف و توهین به نیروی انتظامی،  تضعیف امنیت 

کشور  است.
امام جمعه بردسیر از مردم خواست تا در راستای جهاد تبیین 
در بحث دشمن شناسی و اتفاقات اخیر برای نوجوانان و 
جوانان خود روشنگری کنند و در این جنگ احزاب رسانه ای 
که دشمنان علیه ما ایجاد کرده اند با جدیت جهاد رسانه ای 
داشته باشند. وی در پایان گفت: علی رغم ناخرسندی مردم 
از برخی مشکالت اما دشمن بداند این مردم همان مردم 

اربعین هستند و پای کار نظام ایستاده اند.

آموزش و پرورش انسانهایی 
در طراز انقالب و دفاع 

مقدس تربیت کند

امام جمعه ی بردسیر : 

خطبه های نماز جمعه
بومی گزینی اولویت جذب نیروها در کارخانجات گهرزمین خواهد بود اولتیماتوم استاندار به 

مجری پاالیشگاه پالسمای 
خون کرمان

ــر پشــتیبانی طــرح هــای توســعه گهرزمیــن  ــادی مدی مهنــدس محمودآب
گفــت : بومــی گزینــی اولویــت جــذب نیروهــا در کارخانجــات گهرزمیــن 

خواهــد بــود
بــه گــزارش ســپهر بردســیر، محمودآبــادی مدیــر پشــتیبانی طــرح هــای 
توســعه شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن در جمــع خبرنــگاران گفــت : بــا 
هــدف ســرمایه گذاری مانــدگار و ایجــاد تــوازن در اســتان کرمــان، در زمــان 
اســتانداری علیرضــا رزم حســینی توافقنامــه ای جهــت احــداث کارخانجاتــی 

بــرای تکمیــل زنجیــره فــوالد در شهرســتان بردســیر منعقــد شــد.
ــات  ــن اصالح ــاس آخری ــیر براس ــی بردس ــه صنعت ــه داد : منطق وی ادام
نقشــه جامــع شــهر بردســیر، خــارج از محــدوده شــهری اســت کــه قابلیــت 

اجــرای طــرح در ایــن منطقــه وجــود دارد.
مدیــر پشــتیبانی طــرح هــای توســعه گهرزمیــن بــا بیــان ایــن مطلــب کــه 
ــرای ســرمایه گذاری انتخــاب شــد، اظهــار کــرد: بیــش از  شــهر بردســیر ب

۲.۵ میلیــارد یــورو در ایــن منطقــه ســرمایه گــذاری می شــود.
محمــود آبــادی افــزود : مجــوز احــداث دو کارخانــه  آهــن اســفنجی، گندلــه 
ــا چرخــه  ســازی و همچنیــن ذوب آهــن در بردســیر اخــذ شــده اســت ت

تولیــد فــوالد در منطقــه صنعتــی بردســیر تکمیــل شــود.
وی بیــان داشــت : بــا راه انــدازی ایــن کارخانجــات زمینــه اشــتغال ۵000 
ــتقیم  ــورت غیرمس ــه ص ــر ب ــرای ۱8000 نف ــتقیم و ب ــور مس ــه ط ــر ب نف
فراهــم می شــود کــه تــا حــدودی مشــکل اشــتغال کرمــان و بردســیر حــل 

خواهــد شــد.
مدیــر پشــتیبانی طــرح هــای توســعه گهرزمیــن بومــی گزینــی را اولویــت 
جــذب نیروهــا در ایــن کارخانجــات اعــالم کــرد و افــزود: بــرای راه انــدازی 
ایــن چهــار کارخانــه بــه زمینــی بــه وســعت 3000 هکتــار نیــاز اســت کــه 

تاکنــون ۲۱۴ هکتــار آن در اختیــار شــرکت گهرزمیــن قــرار گرفتــه اســت.
وی افــزود : مقــرر اســت بــرای رفــع نیــاز گازی ایــن کارخانجــات یــک خــط ۲۴ 
ــه ایــن منطقــه کشــیده شــود و یــک خــط انحرافــی  اینچــی از شــهر باغیــن ب
ــل شــود.  ــی آن منتق ــاز آب ــن نی ــرای تامی ــارس ب ــج ف ــال آب خلی از خــط انتق
همچنیــن  نیــاز برقــی ایــن کارخانجــات بــا احــداث دو نیــروگاه ۵00 مگاواتــی 
تامیــن می شــود و تــا آن زمــان بــرق کارگاهــی آن از بــرق نــگار تامیــن خواهــد 

شــد.
ــروژه آهــن  ــدل رئیــس کارگاه شــرکت فکــور صنعــت تهــران مســتقر در پ قوی
اســفنجی بردســیر نیــز گفــت : بــرای احــداث ایــن کارخانــه بــه ۱۲ هــزار تــن 

میلگــرد نیــاز اســت کــه تــا کنــون 3000 تــن میلگــرد تخلیــه شــده اســت.
طبــق اعــالم قویــدل، هــدف گــذاری شــده کــه آهــن اســفنجی و نــورد گــرم در 

منطقــه بردســیر تولیــد شــود امــا هنــوز مجــوز نــورد گــرم اخــذ نشــده اســت.

طبــق اعــالم رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و 
تجــارت اســتان کرمــان، از ابتــدای ســال تاکنون 
میــزان وصولــی حقــوق دولتــی اســتان کرمــان 
ــوده و  حــدود ۷ هــزار و 800 میلیــارد تومــان ب
ــارد  ــدود ۴00 میلی ــد ح ــزی بای ــاس واری براس
تومــان بــه اســتان کرمــان برگشــت داده شــده 

. شد با
به گزارش ســپهر بردســیر، مهدی حســینی نژاد 
ــان در  ــتان کرم ــت اس ــازمان صم ــس س رئی
نشســت خبری با اصحاب رســانه در شهرســتان 
بردســیر گفت: در اســتان کرمــان اتفاقات خوبی 
در حــوزه صنعــت و معــدن مخصوصــا فــرآوری 

رخ داده اســت.
او بــا اشــاره بــه ذخایــر معدنــی اســتان کرمــان 
عنــوان کــرد: در اســتان کرمــان در حــال حاضــر 
ــواد  ــتخراج م ــال اس ــن در س ــون ت ۱۲0 میلی
ــه را  ــن زمین ــور در ای ــه اول کش ــی و رتب معدن

ــم. داری
ــه  ــان ب ــتان کرم ــت اس ــازمان صم ــس س رئی
ــت  ــای ارزش پرداخ ــل زنجیره ه ــن تکمی تبیی
ــوزه  ــدی در ح ــد ۱0 درص ــرد: رش ــار ک و اظه
صنعــت و معــدن را در برنامــه ششــم توســعه در 

ــم. ــه کردی بدتریــن شــرایط کشــور تجرب
30 درصــد فعالیت هــای فــوالدی کشــور در 

ــان ــتان کرم اس
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــالم او، ۲۷0 ه ــق اع  طب
ــره ارزش در  ســرمایه گــذاری در تکمیــل زنجی
اســتان اتفــاق افتــاده اســت و بیــش از 30 درصد 
فعالیت هــای فــوالدی کشــور در اســتان کرمــان 

اســت.
ــد  ــه ۴۱ درص ــده ک ــرر ش ــق ۱۴0۴ مق “در اف
ــه  ــن گندل ــون ت ــور و 3۲ میلی ــانتره کش کنس
ــن  ــد شــود.” ای ــان تولی کشــور در اســتان کرم
بخــش دیگــری از ســخنان حســینی نژاد در این 

نشســت بــود.

وی در ادامــه گریــزی به رشــد اقتصادی اســتان زد 
و عنــوان کــرد: ۴.۵ درصــد رشــد اقتصادی اســتان 
در حــوزه بهــره وری اســت کــه در برنامــه هفتــم 

توســعه روی ایــن موضــوع متمرکــز شــده ایم.
او از پیگیری هــای اســتان بــرای تخصیــص حقوق 
ــه  ــخن ب ــادن س ــورای مع ــق ش ــی از طری دولت
میــان آورد و در ادامــه بــه کمــک هــای شــرکت 
هــای معدنــی در تکمیــل زیرســاخت های اســتان 
اشــاره کــرد و افــزود: تفویــض اختیــار بیشــتر بــه 
ــک  ــعه کم ــرای توس ــتان ها ب ــه اس ــتانداران ب اس

ــد. ــادی می کن زی
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
اســتان کرمــان قدمــت تولیــد فــوالد در کشــور را 
۵0 ســاله دانســت و عنــوان کــرد: اســتان کرمــان 
می توانســت در ایــن صنعــت پیشــگام باشــد امــا 

اصفهــان پیشــرو شــد.
او از میــزان مصــرف آب در بخــش هــای گوناگــون 
و قیــاس آن بــا آب مصرفــی صنعــت ســخن بــه 
میــان آورد و اظهــار کرد: در اســتان کرمــان حدود 
شــش میلیــارد مترمکعــب آب مصرف می شــود و 
ــا ۶  آب مصرفــی در حــوزه صنعــت در مقیــاس ب

میلیــارد مترمکعــب عــدد بزرگی نیســت.
 GDP ــان ــتان کرم ــت اس ــازمان صم ــس س رئی
کشــور در حــوزه معــدن را ۱.3 درصــد اعــالم کــرد 
ــن  ــد ســه رک ــدار بای ــعه پای ــرای توس ــزود: ب و اف
اقتصــادی، زیســت محیطــی و اجتماعــی در نظــر 

گرفتــه شــود.
او، بیــان می کنــد: در قانــون بودجــه امســال 
ــا  ــه راه ه ــادن ب ــروش مع ــل ف ــد از مح ۲ درص
اختصــاص یافتــه اســت و یــک درصــد از محــل 
فــروش معــادن بــرای آالیندگــی و خســاراتی کــه 
معــادن بــه منابــع طبیعــی و … می زند، گذاشــته 

شــده اســت.
حســینی نــژاد اضافــه کــرد: ســقف بودجــه 
تخصیصــی از محــل حقــوق ۱۵ درصــد در بودجه 

استان کرمان از محل حقوق معادن ۷۸۰۰ میلیارد تومان به خزانه دولت واریز کرده 
است / ۳۰ درصد فعالیت های فوالدی کشور در استان کرمان

میانگین پیشرفت پروژه 
های اقتصاد مقاومتی 
کرمان ۲۶ درصد است

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی 
کرمــان گفــت: طبــق بررســی هــای انجــام 
ــای  ــرح ه ــرفت ط ــن پیش ــده میانگی ش
اقتصــاد مقاومتی کرمــان ۲۶ درصد اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، جعفــر رودری 
ظهــر شــنبه در جلســه ســتاد فرماندهــی 
اقتصــاد مقاومتــی در کرمــان اظهارداشــت: 
یکــی از اقدامــات انجــام شــده در راســتای 
اجــرای  و  محــروم  مناطــق  توســعه 
ــه  ــه ب ــتان توج ــعه ای اس ــای توس طرح ه
اجــرای طرح هــای اقتصــاد مقاومتی اســت 
ــام  ــط تم ــتگاه های مرتب ــد دس ــه بای ک
ــا  ــرای آنه ــتای اج ــود را در راس ــالش خ ت

معطــوف کننــد.
وی عنــوان کــرد: 3۹۴ پــروژه اقتصــاد 
مقاومتــی در اســتان تعریــف شــده اســت 
کــه بایــد اجــرای انهــا شــتاب گیــرد، وی 
ــا  ــدی آنه ــی ۲۶ درص ــرفت فیزیک از پیش
در ابتــدای ســال جــاری خبــر داد و گفــت: 
طبــق برنامــه ریــزی انجــام شــده بایــد تــا 
پایــان ســال 80 درصــد ایــن طرح هــا 

ــی شــود. اجرای
ــا  ــن طرح ه ــق اجــرای ای وی از رصــد دقی
خبر داد و گفت: ۱۷۵ پروژه در شهرســتانها 
وجــود دارد کــه بــا توجــه بــه محرومیتهای 
اســتان در شهرســتان ها بایــد اجــرای ایــن 

طرح هــا در دســتور کار قــرار گیــرد.

امســال  8۱0 میلیــارد تومــان و ســقف بودجــه یــک درصــد 
از محــل فــروش معــادن حــدود ۵۱0 میلیــارد تومــان تعییــن 
شــده و بــه دنبــال حــل ایــن مســئله در بودجــه ســال آینــده 
هســتیم. گفتنــی اســت مابقــی وصولــی هــا بــه عنــوان بودجه 

عمومــی اختصــاص مــی یابــد.
طبــق اعــالم رئیــس ســازمان صمــت اســتان کرمــان، از ابتدای 
ســال تاکنــون میــزان وصولــی حقــوق دولتــی اســتان کرمــان 
حــدود ۷ هــزار و 800 میلیــارد تومــان بــوده اســت و براســاس 
واریــزی بایــد حــدود ۴00 میلیــارد تومــان بــه اســتان کرمــان 

برگشــت داده شــده باشــد.
ــی کار  ــان عال ــتان کرم ــی اس ــای صنعت ــد واحده  ۴ درص

می کننــد
 او می افزایــد: در اســتان کرمــان ۱8۷8 واحــد صنعتــی 
ــی کار  ــا عال ــد آنه ــه ۴ درص ــد ک ــرداری دارن ــه بهره ب پروان
ــال اســت( و  ــا فع ــت آنه ــش از ۷۵ درصــد ظرفی می کنند)بی
تقریبــا 3۶ درصــد واحدهــای اســتان فعــال هســتند یعنــی 
بیــن ۵0 تــا ۷۵ درصــد ظرفیــت آنهــا فعــال اســت و حــدود 
۱۹ درصــد واحدهــای صنعتــی اســتان تعطیل و راکد هســتند 

و مابقــی نیمــه فعالنــد.
ــه گفتــه حســینی نژاد، از طریــق شــورای برنامه ریــزی 3۴3  ب
واحــد راکــد اســتان را رصــد کردیــم کــه ۹0 واحــد آن امــکان 
ــرای  ــذاری ب ــد و هدف گ ــد دارن ــه تولی ــه چرخ ــت ب برگش

بازگشــت آنهــا بــه چرخــه تولیــد شــده اســت.

محمودآبادی مدیر پشتیبانی طرح های توسعه گهرزمین در بردسیر،

رئیس سازمان صمت استان کرمان در بردسیر:

خنثی سازی تحریم ها و ایجاد تحول اقتصادی با عضویت ایران در سازمان شانگهای
نایــب رییس کمیســیون اقتصــاد کالن 
ــان اینکــه  ــا بی ــران ب ــی ای ــاق بازرگان ات
ــازمان  ــران در س ــمی ای ــت رس عضوی
ــتگی  ــش وابس ــث کاه ــانگهای باع ش
ــد،  ــد ش ــورو خواه ــه دالر و ی ــور ب کش
گفــت: بــا بهره منــدی از روابط سیاســی 
و اقتصــادی با کشــورهای عضو ســازمان 
دروازه ای  شــانگهای،  همکاری هــای 
بــزرگ بــرای تحــول در اقتصــاد ایــران 

ــود. ــاز می ش ب
»هیبــت الــه اصولــی« در گفت وگــو بــا 
خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا در خصــوص 
ــازمان  ــران در س ــی ای ــت دایم عضوی
همکاری هــای شــانگهای، اظهار داشــت: 
یکــی از مزایــای ایــن عضویــت، کاهش 
ــای دالر و  ــه ارزه ــور ب ــتگی کش وابس
یــورو اســت کــه می توانــد بــر بانکــداری 

کشــور تاثیــر مثبتــی بگــذارد.

ــت  ــود وضعی ــه بهب ــاره ب ــا اش وی ب
ترانزیتی کشــور بــا همکاری بــا اعضای 
پیمــان شــانگهای، تاکید کــرد: در کنار 
ــران،  ــایگی ای ــت در همس ــاد امنی ایج
ــرزی و  ــعه م ــر توس ــر ب ــوی دیگ از س
ــدوده  ــن مح ــاری در ای ــترش تج گس

تاثیــر بــه ســزایی خواهــد گذاشــت.
ایــران  بازرگانــی  اتــاق  عضــو 
خاطرنشــان کــرد: عضویت در ســازمان 
همکاری هــای شــانگهای، فصلی جدید 
بــرای روابــط بازرگانــان بــاز می کنــد و 
بــه همین دلیــل اهمیت قابــل توجهی 
ــد  ــادی دارد و بای ــاالن اقتص ــرای فع ب
ــر پیشــنهادها در بخــش  هرچــه زودت

ــود. ــال ش اعم
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه فعــاالن 
اقتصــادی می تواننــد بهره برداری هــای 
بهتــری از تجــارت خود داشــته باشــند، 

تصریــح کــرد: بــا افزایــش ســطح 
مبــادالت اعضــا، شــرایط بــرای اعطــای 
کــه  می شــود  فراهــم  تســهیالت 
می توانــد بــرای بســیاری از مشــکالت 
اقتصــادی و توســعه تجــاری راهگشــا 

باشــد.
اصولــی بــا اشــاره بــه تغییــر در 
تعرفه هــای تجــاری میــان اعضــای 
ســازمان همکاری هــای شــانگهای، 
گفــت: هــر مســیری کــه فصــل 
جدیــدی در تجــارت کشــور بــه وجــود 
بیــاورد و تحــوالت مالــی را رقــم بزنــد 
ــاد  ــود در اقتص ــر و بهب ــب تغیی موج
بــه  می توانــد  و  می شــود  کشــور 

ــد. ــک کن ــادی کم ــعه اقتص توس
نایــب رییس کمیســیون اقتصــاد کالن 
ــرد:  ــد ک ــران تاکی ــی ای ــاق بازرگان ات
ــی،  ــرایط کنون ــی در ش ــر گشایش ه

می توانــد در بهبــود اقتصــاد کشــور تاثیر 
گــذار باشــد و ایــن آغــازی جدیــد بــرای 

مبــادالت ایجــاد کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از مهم تریــن 
ــان  ــای پیم ــا اعض ــکاری ب ــای هم مزای
ــران  شــانگهای، تامیــن نیــاز کاالیــی ای
ــار  ــت، اظه ــف اس ــای مختل در بخش ه
داشــت: عضویــت در ایــن ســازمان 
ــا  ــه ب ــی ک ــا درهای ــت ت ــی اس فرصت
تحریــم بــر روی ایــران بســته شــده اند، 
بــار دیگــر بازگشــایی شــوند و بــر همین 
اســاس بایــد از ایــن فرصــت بهتریــن و 
بیشــترین بهره برداری را داشــته باشــیم.

ســازمان  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
شــامل  شــانگهای  همکاری هــای 
کشــورهای روســیه، چیــن، قزاقســتان، 
ــتان،  ــتان، ازبکس ــتان، تاجیکس قرقیزس

ایــران اســت.  پاکســتان، هنــد و 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمان:



سال چهاردهم - شماره ی 543 3دوشنبه -  4مهر ماه 1401

سوره روم، آیه ۴
﴿ویومئذ یفرح المومنون 

بنصر هللا﴾
ودر آن روز مومنان خوشحال خواهند شد. 
مفسران بزرگ همگی اتفاق دارند که آیات 
شد  نازل  سبب  بدین  سوره  این  نخستین 
که در آن هنگام که پیامبر )صلی اهلل علیه 
وآله وسلّم( در مکه بود. ومومنان در اقلیت 
ورومیان  ایرانیان  میان  جنگی  داشتند  قرار 
ایرانیان پیروز شدند  درگرفت ودر این نبرد 
نیک  فال  به  را  پیروزی  این  مکه  مشرکان 
خود  شرک  حقانیت  بر  ودلیل  گرفتند 
هستند  مجوسی  ایرانیان  وگفتند:  دانستند 

ومشرک.
کتاب  واهل  هستند  مسیحی  رومیان  اما 
همانگونه که ایرانیان بر رومیان غلبه کردند. 
وطومار  است  شرک  آن  از  نهایی  پیروزی 
اسالم به زودی پیچیده خواهد شد وما پیروز 
می شویم. گرچه اینگونه نتیجه گیریها پایه 
ومایه ای نداشت اما در آن جو ومحیط برای 
تأثیر  از  خالی  جاهل  مردم  میان  در  تبلیغ 

نبود. 
آیات  آمد.  گران  مسلمانان  بر  امر  این  لذا 
نخستین سوره روم نازل شد وقاطعانه گفت: 
گرچه ایرانیان در این نبرد پیروز شدند. اما 
شکست  رومیان  از  که  گذرد  نمی  چیزی 
این  زمان  حدود  وحتی  خورد  خواهند 
پیشگویی را نیز بیان داشت وگفت این امر 
فقط در طول چند سال به وقوع می پیوندد. 
این پیشگویی قرآن که از یکسو نشانه اعجاز 
به  آن  ی  آورنده  واتکاء  آسمانی  کتاب  این 
علم بی پایان پروردگار به عالم غیب است واز 
سوی دیگری نقطه ی مقابل تفأل مشرکان 
که  ساخت  دلگرم  طوری  را  مسلمانان  بود. 
مشرکان  با  آنان  از  بعضی  گویند  می  حتی 
بندی مهمی کردند.  این مسأله شرط  روی 
ودر آیه مورد بحث خداوند می افزاید که اگر 
مشرکان  خوردند  شکست  رومیان  امروزکه 
خوشحال شدند. در آن روز که رومیان غالب 
آری  شد.  خواهند  خوشحال  مومنان  شدند 

خوشحال می شوند به نصرت الهی.
 در اینکه منظور از خوشحالی مسلمانان 

در آن روز چیست؟
از  خوشحالی  منظور  اند:  گفته  جمعی   
نیز  آنها  چند  هر  است.  رومیان  پیروزی 
کتاب  دارای  چون  اما  بودند  کفار  صف  در 
مجوسیان  بر  آنها  پیروزی  بودند  آسمانی 
بر  توحید  پیروزی  از  مرحله  یک  مشرک 
شرک به حساب می آید. وبعضی افزوده اند: 
مومنان از این خوشحال شدند که این حادثه 
پیروزی  بر  ودلیلی  گرفتند  نیک  فال  به  را 
آنها بر مشرکان. ویا اینکه شادی آنان از این 
بود که عظمت قرآن وصدق پیشگویی قاطع 
آن که خود یک پیروزی مهم معنوی برای 
مسلمین محسوب می شد در آن روز ظاهر 
نمی  نظر  به  بعید  نیز  احتمال  این  گشت. 
رسد که پیروزی رومیان مقارن بود با یکی 
از پیروزیهای مسلمین بر مشرکان بخصوص 
بزرگ  مفسران  کلمات  از  بعضی  در  اینکه 
)بدر(  پیروزی  مقارن  پیروزی  این  که  آمده 
ویا مقارن )صلح حدیبیه( بود که آن نیز در 
می  محسوب  بزرگ  پیروزی  یک  خود  نوع 
شد مخصوصا تعبیر به )نصراهلل( نیز تناسب 

با این معنا دارد.
خالصه مسلمانان در آن روز از جهات مختلفی 

خوشحال شدند.
که  مجوسیان  بر  کتاب  اهل  پیروزی  از   -۱ 

صحنه ای از غلبه خداپرستی بر شرک بود.
 ۲- از پیروزی معنوی به خاطر ظهور اعجاز 

قرآن.
 3- واز پیروزی مقارن آن که احتماال )صلح 
حدیبیه( یا یکی دیگر از فتوحات مسلمین بود. 
عن ابی عبداهلل الصادق )علیه السالم( فی قول 
(. )ویومئذ یفرح المومنون بنصر  اهلل )عزَّ وجلَّ
اهلل(. قال فی قبورهم بقیام القائم )علیه السالم(.
این  ی  درباره  السالم(  )علیه  صادق  امام 
خوشحالی  از  منظور  فرماید:  می  شریفه  آیه 
مومنان در آن روز خوشحالی وسرور آنان در 
قبرهایشان نسبت به قیام وظهور حضرت قائم 

)علیه السالم( می باشد.

او خواهد آمد
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)نکاح اینان( بر شما حرام شده است، مادرانتان 
و دخترانتان و خواهرانتان و عمه هایتان و خاله 
و  خواهر  دختران  و  برادر  دختران  و  هایتان 
مادرهایتان که به شما شیر داده اند و خواهران 
دختران  و  زنانتان  مادران  و  شما  رضاعی 
شما  دامان  در  دختران(  )آن  که  همسرانتان 
پرورش یافته اند و با آن همسران همبستر شده 
اید. پس اگر با آنها همبستر نشده اید بر شما 
گناهی نیست )که با دخترانشان ازدواج کنید( 
و زنان پسرانتان که از پشت خودتان هستند 
که  آنچه  مگر  همدیگر  با  خواهر  دو  جمع  و 
در گذشته رخ داده باشد که خداوند آمرزنده 

مهربان است.
۱-محرمیت از چند راه به وجود می آید؟

محرمیت از سه راه ممکن است پیدا شود :
۱- والدت که از آن تعبیر به  »ارتباط نسبی« 

می شود.
۲- از طریق ازدواج که به آن  »ارتباط سببی« 

می گویند.
3- از طریق شیرخوارگی که به آن  »ارتباط 

رضاعی« گفته می شود.
که هفت دسته  نسبی  محارم  به  کریم  قرآن 
»مادران   : فرماید  می  و  کرده  اشاره  هستند 
شما و دخترانتان و خواهرانتان و عمه ها و خاله 
هایتان و دختران برادر و دختران خواهرانتان بر 

شما حرام شده اند.«
۲- محارم نسبی که ازدواج با آنها حرام است 

چند دسته هستند؟
هفت گروه هستند که ازدواج با آنها حرام است :

1_ مادران 2_ دخرتان 3_ خواهران 4_ عمه ها 
5_ خاله ها 6_ دخرتان برادر 7_ دخرتان خواهر.
مادر : عبارت است از زنانی که والدت انسان 
به آنان منتهی می شود و نسبت آدمی از راه 

والدت به آنان متصل می گردد.
تولد  که  دختری  هر  از  است  عبارت   : دختر 
خودش و یا پدر و مادرش و یا تولد جد و جده 

اش از ما باشد.
که  زنانی  و  دختران  از  است  عبارت   : خواهر 
نسبتشان از جهت والدت متصل به ما باشد. 
به این معنا که تولدشان از پدر و مادر ما باشد 
و یا تنها از پدر ما باشد، هر چند مادرش مادر 
نباشد و یا تولدش از مادر ما باشد، هر چند که 

پدرش، پدر ما نباشد.
عمه : عبارت است از خواهر پدر و خواهر جد، 
چه اینکه این خواهر و برادری آن دو از پدر و 
مادر هر دو باشد و چه اینکه تنها از مادر، خواهر 

و برادر باشند.
خاله :عبارت است از زنی که با مادر ما و یا با 
جده ما از یک پدر و مادر متولد شده باشند و یا 

تنها از یک پدر و مادر به دنیا آمده باشند.
دختر برادر و دختر خواهر : آن دو نیز منحصر 
در برادر و خواهر پدر و مادری نیستند، بلکه 
دختر برادر و دختر خواهری که تنها از پدر و یا 
تنها از مادر ما باشند، برادرزاده و خواهرزاده اند.

3- منظور از مادر و دختر کیست؟
باید توجه داشت که منظور از مادر فقط آن 
زنی که انسان بالواسطه او تولد شده، نیست 
بلکه جده و مادر جده و مادر پدر و مانند آنها 
را شامل می شود. همانطور که منظور از دختر، 
تنها دختر بالواسطه نیست، بلکه دختر و دختر 
پسر و دختر دختر و فرزندان آنها را نیز در بر 
می گیرد و همچنین در مورد پنج دسته دیگر.

۴- فلسفه حرمت ازدواج با محارم چیست؟
ناگفته پیدا است که همه افراد طبعاً از این گونه 
ازدواج تنفر دارند و به همین دلیل همه اقوام و 
ملل )جز افراد کمی( ازدواج با محارم را ممنوع 
می دانند و حتی مجوسی ها که در منابع اصلی 
خود قائل به جواز این گونه ازدواج ها بوده اند، 

امروز آن را انکار می کنند.
از این گذشته، امروز این حقیقت ثابت شده که 
ازدواج افراد هم خون با یکدیگر خطرات فراوانی 
را آشکار و  ارثی  نهفته و  بیماری  دارد. یعنی 

تشدید می کند.
بعالوه معموالً در میان محارم جاذبه و کشش 
هم  با  غالباً  محارم  زیرا  ندارد.  وجود  جنسی 
یکدیگر یک موجود  برای  و  بزرگ می شوند 
عادی و معمولی هستند و موارد نادر و استثنایی 
نمی تواند مقیاس قوانین عمومی و کلی گردد 
و می دانیم که جاذبه جنسی، شرط استحکام 
در  ازدواج  اگر  بنابراین  است.  زناشویی  پیوند 
سست  و  ناپایدار  گیرد،  صورت  محارم  میان 

خواهد بود.

بسوی نور
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آیــت اهلل رییســی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
کشــوری کــه مدعــی عدالــت امــا حامی 
ــریت،  ــد از بش ــد، بای ــت ها باش تروریس
آزادی و عدالــت شــرم کنــد، اظهــار 
داشــت: باالتــر از حقــوق بشــر، حقــوق 
ــط  ــی توس ــه راحت ــه ب ــت ک ملت هاس
ــود ــال می ش ــزرگ پایم ــای ب قدرت ه
آیــت اهلل رییســی بــا بیــان اینکــه 
»اجــرای عدالــت ســخت اســت و شــاید 
بــه همیــن دلیــل باشــد کــه بســیاری از 
مدعیــان ظلــم از اجــرای آن گریزاننــد«، 
ــگ  ــا ریشــه در فرهن ــزود: منطــق م اف
قرآنــی دارد کــه فرمــود نــه ظلــم کنیــد 
و نــه زیــر بــار ظلــم برویــد. ســوال مــا از 
قدرت هــای بــزرگ ایــن اســت کــه اگــر 
ــد،  ــت نداری ــرای عدال ــرای اج اراده ای ب

تــوان مقابلــه بــا ظلــم را هــم نداریــد؟
رییــس جمهــور کشــورمان تاکیــد 
ــه  ــی ب ــه  قضای ــیدگی عادالن ــرد: رس ک
جنایــت  رییــس جمهــور ســابق آمریــکا 
را از طریــق یــک دادگاه عادالنــه دنبــال 

ــرد. ــم ک خواهی
آیــت اهلل رییســی بــا نشــان دادن تصویر 
ســردار ســپهبد شــهید قاســم سلیمانی 
بــه حاضــران در صحــن ســازمان ملــل 
متحــد تاکیــد کــرد: رســیدگی عادالنــه 
ــابق  ــور س ــس جمه ــت رئی ــه جنای ب

آمریــکا خدمــت بــه انســانیت اســت.
رییســی اظهــار داشــت: امــروز جهــان به 

ایــران قــوی نیازمند اســت.
متــن کامــل ســخنرانی رییــس جمهور 

بــه شــرح زیــر اســت:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمــدهلل رب العالمین و صلــی اهلل علی 

ســیدنا محمد وآلــه الطاهریــن و صحبه 
المنتجبین

ــا  ــاِت وَ أَنَْزلَْن َن ــلََنا بِالَْبِیّ ــلَْنا رُُس ــْد أرَْس لََق
َمَعُهــُم الِْکَتــاَب وَ الِْمیــَزاَن لَِیُقــوَم الَنّاُس 

لِْقْسِط بِا
همانــا مــا پیامبــران خــود را بــا دالیــل 
روشــن فرســتادیم و همــراه آنهــا کتــاب 
و میــزان فــرو فرســتادیم تــا مــردم بــه 
قســط و عــدل برخیزنــد. )حدیــد- ۲۵(

پــروردگارا درود و تحیــات مــا را بــه روان 
پاک پیامبران بــزرگ، »ابراهیم، موســی،  
عیســی و محمــد« صلــوات اهلل علیهــم 
بفرســت کــه پیــامِ  »عقالنیــت، عدالــت، 
ــان  ــه جهانی ــالق« را ب ــت و اخ  معنوی
رســاندند و بنیان هــای جهــل و ظلــم را 
فــرو ریختنــد، تا انســان ها جهانــی بهتر 

بــرای خــود بســازند.
جناب آقای رئیس -خانم ها و آقایان

ســاخت  بــرای  اساســی  معیــار 
ــت اســت. همــه ی  ــر، عدال ــی بهت جهان
ــت  ــا عدال ــا ب ــای بشــری، نهایت آرمان ه
ســنجیده می شــوند. »عقالنیــِت مبتنی 
بــر وحــی« قائــل بــه چارچوبــی وســیع 
بــرای عدالــت اســت؛ عدالــت یعنی نفی 
ظلــم. مــا پرچمــدار عدالتی هســتیم که 
همــه ی ســطوح ظلــم، اعــم از »ظلــم به 
خــود، خــدا، جامعــه، و جهــان هســتی« 
ــراری  ــه برق ــل ب ــد. می ــی می کن را نف
عدالــت، ودیعــه ای الهــی در وجــود 
ــی،  ــت بی عدالت ــت و انباش ــگان اس هم
موجــب حرکــت ملت هــا در قالــب 

انقالب هــای مردمــی می شــود.
اگرچــه بســیاری از حرکت هــا بــه بلــوغ 
انقــالب نرســیدند و بســیاری از انقالب ها 
از مســیر اصیــل خــود منحــرف شــدند، 
امــا موفقیــت برخــی از ملت هــا ماننــد 
ملــت ایــران در تــداوم ماهیــت انقــالب 
ــت را  ــراری عدال ــه برق ــد ب ــود،  امی خ
ــان،  ــردم جه ــای م ــان در دل ه همچن

زنــده و پابرجــا نگــه داشــته اســت.
انقــالب اســالمی ایــران، تبلــور حرکــت 
ملــت ایــران بــه ســمت عدالــت بــود که 
بــا وجــود فتنه هــای مختلــف، توانســته 
ــای  ــت آرمان ه ــت و اصال ــت از کرام اس

ــران در  ــت ای ــد. مل ــت نمای ــود صیان خ
گام نخســت، بنــای یــک نظــم مدنــی- 
سیاســی پیشــرفته بر اســاس »عقالنیِت 
منبعــث از وحــی« را بــه نــام جمهــوری 
اســالمی بنــا نهــاد و در گام دوم، بــه 
ــه »نظــم و نظــام  ــال شــکل دهی ب دنب
ــر  ــت. عناص ــی« اس ــه بین الملل عادالن
کلیــدی در ایــن مســیر، »خداخواهــی، 
و  نوع دوســتی،  آگاهی بخشــی، 

ــت. ــی« اس چندجانبه گرای
خانم ها و آقایان

ــی  ــده ی ملت ــه نماین ــرم ک ــن مفتخ م
هســتم کــه میــراث دار تمدنــی بــزرگ 
ــوده  ــه آزاد ب ــه همیش ــی ک ــت. ملت اس
و قرن هــا تــالش ســلطه گران بــرای 
اســارِت سرنوشــت خود را ناکام گذاشــته 
اســت. ملتــی که همــواره ظلــم را مایه ی 
تباهــی  دانســته و در طــول تاریــِخ خــود 
ــا اســارت دیگــر ملت هــا نیــز مبــارزه  ب
ــا  ــی« ت ــارت بابِل ــت؛ از »اس ــرده اس ک

»اســارت فلســطینی«.
مــا قائــل بــه سرنوشــِت مشــترک بــرای 
ــدن  ــی ش ــتیم و از جهان ــریت هس بش
عدالــت حمایــت می کنیــم. مــا آنچــه را 
بــرای خــود می پســندیم بــرای دیگــران 
ــود  ــرای خ ــه را ب ــم و آنچ آرزو می کنی
ــل  ــران تحمی ــه دیگ ــندیم، ب نمی پس
ــاور  ــن ب ــر ای ــران ب ــت ای ــم. مل نمی کنی
اســت کــه عدالــت، وحدت آفریــن اســت 

ــروز. ــم،  جنــگ اف و ظل
اینکــه کشــوری در داخــل خــود مدعــی 
عدالــت باشــد امــا در خــارج، انــواع 
تروریســتها را تربیــت کنــد و بــه جــان 
ملتهــا بیانــدازد، یــا با تحمیل فشــارهای 
ــلیم وادار  ــه تس ــا را ب ــف، ملت ه مختل
کنــد، بایــد هــم از بشــریت شــرم کنــد، 

ــت. ــم از عدال ــم از آزادی، و ه ه
انســانیت، منحصــر بــه بخشــی از 
ــز  ــوق بشــر ج انســان ها نیســت و حق
بــا تامیــن حقــوق همــه بشــر متصــور 
ــا  ــران ب ــوری اســالمی ای نیســت. جمه
ــای  ــر مبن ــی و ب ــای دین ــام از باوره اله
روح و نــص قانــون اساســی خــود، یکــی 
از کارآمدتریــن ســازوکارها را در صیانــت 

ــا  از حقــوق بشــر در اختیــار داشــته و ب
ــوق  ــتیفای حق ــا، اس ــن ابزاره موثرتری
نقــض شــده هــر فــرد را رســالت 
انســانی، مســئولیت حاکمیتــی، وظیفه 
الهــی و یــک ماموریــت تفویــض شــده 
از ســوی مــردم می دانــد. جمهــوری 
اســالمی، اســتانداردهای دوگانــه برخــی 
ــر را  ــوق بش ــه حق ــا در زمین از دولت ه
مهمتریــن عامــل نهادینــه شــدِن نقِض 
حقــوق انســان دانســته کــه پیامــد آن، 
ــدد  ــوع و متع ــای متن ــع گیری ه موض
در قبــال یــک رخــداد در حــال بررســی 
در جمهــوری اســالمی ایــران و ســکوت 
ــی  ــا زن ب ــل ده ه ــاره قت ــار درب مرگب
پنــاه در مــدت کوتاهــی در یکــی از 
کشــورهای غربــی اســت. تــا زمانــی کــه 
ــوق  ــا باشــد، حق ــی پابرج ــن دوگانگ ای
ــرر در  ــای مک ــض ه ــد نق ــر از گزن بش
امــان نخواهــد بود.باالتــر از حقوق بشــر، 
ــی  ــه راحت ــه ب ــت ک ــوق ملت هاس حق
توســط قدرت هــای ظالــم پایمــال 
ــادا  ــِی کان ــِع بوم ــِق جوام ــود. ح می ش
ــای  ــای کالس ه ــان بج ــه فرزندانش ک
مدرســه در گورهــای دســته جمعِی 
ــق  ــدند؛ ح ــن ش ــه دف ــاط مدرس حی
تعییــن سرنوشــت ملت فلســطین، حق 
ــم،  ــت تحری ــای تح ــعه ی ملت ه توس
حــق حیــات ملت هــای تحــت اشــغال 
ــی  ــق زندگ ــم، ح ــی تروریس ــا قربان ی
آوارگان بی پناهــی کــه کــودکان را در 
قفس هایــی جداگانــه از مــادران و پــدران 
خــود محبــوس می کنند؛ همگی نشــان 
می دهنــد کــه جایگاه مدعــی و متهم در 
مســاله حقــوق بشــر نبایــد جابجا شــود 
و اینکــه ناقضــان واقعــی حقــوق بشــر، 
شایســتگی اخالقــی الزم را بــرای اظهــار 
نظــر دربــاره حقــوق بشــر ندارنــد. نقش 
بی نظیــر ایــران در نابــودی داعــش، کــه 
فقــط یــک مــورد از جنایاتــش ایــن بــود 
کــه زنــان ُکرد و ایــزدی و مســیحی را به 
ــد  ــت می کن ــت، کفای ــی می گرف بردگ
کــه نشــان دهــد مــا در جایــگاه مدعــی 
و مدافــع حقوق بشــر هســتیم و حامیان 
ــد. ــرار دارن ــگاه متهــم ق داعــش در جای

ایران از جهانی شدن عدالت حامیت می کند/رسیدگی قضایی به جنایت  ترامپ 
را از طریق یک دادگاه عادالنه دنبال می کنیم

ادامه سرمقاله ...  
و امــروز آنچــه را کــه درصنایــع نظامــی 
و دفاعی پیشــرفت کردیــم و ازقدرتهای 
بــزرگ عقــب نماندیــم حتــی دربعضی 
از امــور از انهــا پیشــی گرفتیــم نتیجــه 
ــدس  ــاع مق ــرکات دف ــدت و از ب مجاه
اســت کــه بــه یــک ایــران قــوی تبدیل 
شــدیم و گذشته از پیشــرفتهای دفاعی 
ــوم  ــژه عل ــوم بوی ــر عل ــی دراکث و نظام
و فنــاوری نــو درصنایــع مختلــف ، 
ــا  ــان ، هوافض ــکی و درم ــوم پزش درعل
ــوو... داشــتیم کــه ایــن پیشــرفتها  ، نان
باعــث دشــمنی بیشــتر اســتکبار شــده 
ــف  ــل وص ــر قاب ــا غی ــرای انه ــرا ب زی
اســت کشــوری کــه چهاردهــه از انــواع 
برخورداراســت  تحریمهــا  مختلــف 
توانســته درزمینــه هــای گوناگــون بــه 

ســطح ده کشــور برتــر دنیــا برســاند 
باالخــص  مردمــی  حضورنیروهــای 
جــوان در جبهــه هــای نبــرد  و اتحــاد 
ــا نیروهــای ارتــش و ســپاه  وانســجام ب
باعــث پیــروزی هــای کثیــری در جبهه 
ــی از  ــی یک ــیج مردم ــد و بس ــا ش ه
مهمتریــن عوامــل پیــروزی در جنــگ 
تحمیلــی بــود زیــرا ایــن نیروهــای بــا 
ــگ  ــای جن ــه ه ــری جبه ــت پذی والی
راماالمــال از نیروهای مخلــص و ایثارگر 
ــه عملیاتــی  ــرای هرگون ــد کــه ب نمودن
امــاده بودنــد و صحنــه های درخشــانی 
ــش  ــه نمای از مجاهــدت ومقاومــت را ب

گذاشــتند  
ــرای  ــی ب ــروز الگوی ــا ام ــن مجاهدته ای
ــه  ــش در منطق ــای آزادای بخ نهضته
وجهــان شــده امــروزه مــی بینیــم 
وایثــار  مقاومــت  بــا  فلســطینیها 

رژیــم  گســترش  مانــع  وفــداکاری 
صهیونیســتی شــدند و گــروه هــا 
ی جهــاد ی زیــادی امــاده مقابلــه 
ــی  ــت حرکت ــه هروق ــت ک ــاآن اس ب
نیروهــای  بابرتــری  ایجادمیکننــد 
ــس  ــش ب ــال آت ــه دنب ــطینی ب فلس
ــن  ــود را غیرممک ــای خ ــتند و ابق هس
مــی داننــد و بعضــی از اندیشــکده هــا 
ی آنــان از ضعــف و اســتیصال آن رژِیــم 
وبرتــری نیروهــای مقاومــت وحــزب اهلل 
ــده روشــنی  ــد وآین ــی گوین ســخن م

ــتند ــود متصورنیس ــرای خ ب
ــواریهایی  ــختیها و دش ــه س ــا ان هم ب
کــه دوران دفــاع مقــدس داشــت دفــاع 
مقــدس میدانی شــد بــرای انسانســازی 
و ایثارگــری و مجاهــدت ومقاومــت 
و.. و تربیــت نســلی کــه بعــد از اتمــام 
جنــگ تحمیلــی بااســتمرار آرمانهــای 

آن در صحنــه هــای دیگــر جلــوه 
هــای دیگــری را بــه نمایــش گذاشــتند 
ومجاهدتهــای نســل جــوان وامــروز مــا 
نشــات گرفتــه ازآثــار و تبعــات معنــوی 

ــاع هشــت ســاله ماســت  دف
ــری  ــم رهب ــام معظ ــر مق دردیداراخی
ــدس  ــاع مق ــا پیشکســوتان دوران دف ب
ــت  ــه روای ــتند ک ــد داش ــان تاکی ، ایش
گــری دوران دفــاع مقــدس ادامــه یابــد 
جــوان  و  دبیرســتانی  نوجــوان  تــا 
دانشــگاهی بــا همان چشــمی که شــما 
بــه دفــاع مقــدس نــگاه می کنیــد، بــه 
مســائل آن بنگــرد و همــان برداشــت را 
ــی کــه  داشــته باشــد.وحضور جوان های
بــرای دفــاع از حــرم بــه میــدان رفتنــد 
ــیدند  ــهادت رس ــه ش ــم ب ــی ه و برخ
ــرا  ــود زی ــت ب ــت درس ــرات روای از تأثی
ایــن جوان هــا دفــاع مقــدس را ندیــده 

از برکات دفاع مقدس تداوم روحیه جهاد در نسل جدید و جوانان

رئیسی ، تصویر حاج قاسم سلیمانی را در سازمان ملل باال برد
رئیــس جمهــور حیــن ســخنرانی در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل 
متحــد، بــا اشــاره بــه جنایــت آمریــکا در تشــکیل داعــش و حمایــت 
ــاره  ــلیمانی اش ــم س ــاج قاس ــاندن ح ــهادت رس ــه ش ــم، ب از تروریس

ــرد. ــاال ب کــرد و تصویــر شــهید ســلیمانی را ب
ــت اهلل  ــنیم، آی ــزاری تس ــت خبرگ ــوزه دول ــگار ح ــزارش خبرن ــه گ ب
ــع  ــخنرانی در مجم ــن س ــور حی ــی رئیس جمه ــم رئیس ــید ابراهی س
ــکا در  ــات آمری ــه جنای ــاره ب ــا اش ــد ب ــل متح ــازمان مل ــی س عموم
ــرای  ــپ ب ــتور ترام ــن دس ــش و هم چنی ــت از داع ــکیل و حمای تش
ــرد و  ــاال ب ــر او را ب ــلیمانی، تصوی ــم س ــاج قاس ــهید ح ــهادت ش ش

ــرد. ــکوت ک ــی س لحظات
رئیســی حیــن ســخنرانی بــا اشــاره به نقــش برجســته و پیشــرو ایران 
ــه از  ــه و مداخله جویان ــت های زورگویان ــل سیاس ــتادگی مقاب در ایس
ــر  ــردن تغیی ــاکام ک ــکا و ن ــاز آمری ــم دست س ــار تروریس ــه مه جمل
ــپهبد  ــهید س ــردار ش ــی س ــه فرمانده ــه ب ــورهای منطق ــه کش نقش
ــه  ــی ب ــه قضای ــرد: رســیدگی عادالن ــد ک ــلیمانی پرداخــت و تأکی س
ــک دادگاه  ــق ی ــکا را از طری ــابق آمری ــور س ــس جمه ــت رئی جنای

ــم کــرد. ــال خواهی ــه، دنب عادالن
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خصلت های نماز: بخش دوم
یکی از عرفای بزرگ سخنی دارد که در کتاب 
اسرارالصلوه امام خمینی هم آمده است. آن عارف 
بزرگوار اسالمی می گوید: کسی که در نماز حواسش 
پیش غیر خدا و پیش زندگی است او چگونه به 
خود اجازه می دهد که در پایان نماز بگوید السالم 
علیکم و رحمه اهلل, من شرمنده ام. سرش آن است 
که نمازگزار با خدا مشغول مناجات است: المصلی 
یناجی ربه. پس با مردم نیست , در جمع دیگران 
نیست, وقتی نمازش تمام شد و مناجاتش با خدای 
سبحان به پایان رسید, از حضور خدا برمی گردد و 
در بین مردم قرار می گیرد, و چون اولین بار است 
که وارد جمع دیگران می شود, می گوید السالم 
علیکم. افرادی که در مجمع و مجلسی در کنار 
یکدیگر نشسته اند هیچ کدام به یکدیگر سالم نمی 
کنند, زیرا در حضور یکدیگرند; کسی که در آن جمع 
نیست و از جای دیگر وارد می شود سالم می کند. 
سالم آخر نماز نه دعاست و نه ذکر است بلکه تحیت 
است. لذا اگر کسی در وسط نماز عمدا بگوید السالم 
علیکم نمازش باطل است; و اگر اشتباها گفت, دو 
سجده سهو دارد. سالم آخر نماز کالم آدمی است 
که به عنوان تحیت و درود است; چون نمازگزار با 
خدایش مناجات می کند و در بین مردم نیست, 
وقتی که نمازش تمام شد و از مناجات خدا برگشت 
و زمینی شد و به جمع مردم پیوست به مردم سالم 
می کند. لذا گفتند در نماز جماعت هنگام گفتن 
))السالم علیکم(( امام به کدام قسمت نگاه کند و 
مإمومین به کدام قسمت نگاه کنند. آن بزرگ عارف 
می گوید: من در تعجبم کسی که حواسش پیش 
زندگی است, او اصال با خدا مناجات نکرده و از مردم 
جدا نشده است, چگونه به خود اجازه می دهد که 

بگوید السالم علیکم.
ـ فرمود: ))سلونی  ـ سالم اهلل علیه  امیرالمومنین 
قبل إن تفقدونی فانی بطرق السمإ إعلم منی بطرق 
االرض((. هرچه می خواهید از من بپرسید, من راه 
های آسمان را بهتر از راه های زمین می دانم, اسرار 
غیبی را بهتر از احکام عالم شهادت می دانم. کسی 
برخاست و عرض کرد: یا علی, از آن جا که شما 
ایستاده اید تا عرش خداوند چقدر راه است. حضرت 
فرمودند: سوالت چنان باشد که مطلبی یاد بگیری, 
غرضت تعنت نباشد; و اما این که سوال کردی از 
این جا که من ایستاده ام تا عرش خدا چقدر فاصله 
است: ))من موضع قدمی الی العرش ان یقول قائل 
مخلصا الاله اال اهلل((. اگر گوینده ای با اخالص این 
کلمه طیبه را بگوید تا به عرش خدا راه دارد. ضمیر 
طاهر مومن عرش و فرش را طی می کند چون: قلب 

المومن عرش الرحمن است.
ـ نقل شده است که:  ـ علیه السالم  از امام صادق 
))من قال ال اله اال اهلل مخلصا دخل الجنه و اخالصه 
إن تحجزه ال اله اال اهلل عما حرم اهلل عزوجل((.اخالص 
این کلمه آن است که این کلمه انسان را حاجز و 
حایل باشد و نگذارد انسان گناه کند, این کلمه بین 
انسان و گناه دیوار محکم باشد. معنای اخالص این 
است. بنابراین همه فرشتگان با نمازگزاران هستند تا 

نمازگزار نمازش را به پایان برساند.
خصلت دوم: خیرات از چهره های آسمان مرتب بر 
سر نمازگزار فرود میآید تا نمازش را به پایان برساند.
خیر چیست, و ما چه چیزی را خیر می دانیم؟ 
بعضی از عمرها بابرکت است: داشتن رفیق خوب, 
استاد خوب, شاگرد خوب, فرزند صالح, اخالص, جزء 
خیراتی است که وسیله است تا انسان را به آن خیر 

نهایی برساند.
خصلت سوم: خدای سبحان فرشته ای را وکیل 
کرد که به نمازگزار بگوید: تو اگر بدانی با چه کسی 
مناجات می کنی هرگز دست از نماز برنمی داری. 
ـ در مناجات آمده است:  ـ علیه السالم  لذا از معصوم 
))وإذقنی حالوه ذکرک; شیرینی یادت را به من 
بچشان.(( ما چون نچشیدیم نماز برای ما یک عادت 

است.
پس اگر خداوند در قرآن مالئکه را مکرم می داند و 
می فرماید ))بل عباد مکرمون(( و در روایات فرمود 
نمازگزاران در بهشت مکرم اند, برای آن است که 
نمازگزار خوی فرشتگی پیدا کرده است, هرچه 
فرشتگان دارند او دارد. خدا فرشته را به اوصافی 
معرفی می کند, سپس به ما می فرماید آن اوصاف 
را شما هم تحصیل کنید. در سوره انبیإ فرمود: 
فرشتگان کسانی اند که: ))الیسبقونه بالقول و هم 
بإمره یعملون(( فرشتگان هرگز جلو نمی افتند و تابع 
امر خدا هستند, سعی می کنند برابر دستور خدا کار 
انجام دهند. آن گاه در سوره حجرات به مومنین می 
فرماید: ))یا إیها الذین آمنوا التقدموا بین یدی اهلل و 
رسوله((. مومنین! شما جلو نیفتید, تابع دستور حق 
باشید, یعنی همانند فرشته باشید, فرشتگان تابع اند, 
شما هم تابع باشید تا خوی فرشتگی در شما ایجاد 

شود, خود فرشته بشوید.

نماز نخستين و مهمترين عبادت

اسرار نماز

بررسی آثار و فواید رعایت کردن حجاب
حجاب  فواید  و  آثار  که  بدانید  است  جالب 
مختص به شخص نمی شود بلکه فواید رعایت 
نمودن حجاب را می توان در خانواده ، اجتماع 
و همچنین در اقتصاد یک خانواده نیز مشاهده 
آنها می  از  بررسی هر یک  به  ادامه  نمود در 

پردازیم.
1. فواید حجاب برای فرد

به  فایده حجاب می توان  از جمله مهمترین 
آرامش روانی افراد جامعه اشاره کرد. حجاب 
تحریک  از  مانع  تواند  می  که  است  پوششی 
های  معاشرت  که  صورتی  در  شود.  جنسی 
آزادانه در جامعه باشد و این موضوع باعث بی 
بند و باری می شود. غریزه جنسی بسیار اغواگر 
و نیرومند است از این رو با رعایت حجاب می 

توانید از آن جلوگیری کنید.
در جامعه غربی برهنگی و بی بند و باری رواج 
یافته و باعث سرکشی غریزه جنسی می شود 
نامشروع  جنسی  رابطه  سمت  به  را  مردم  و 
ترغیب می کند و این موضوع باعث باال رفتن 
تیراژ مجالت و فیلم های در این موضوع شده 
برداشتن  معتقدند که  افراد  از  بسیاری  است. 
حجاب و محدودیت ها باعث می شود که این 
پرسید  ها  آن  از  باید  اما  مشکالت حل شود 
که با توجه به روابط آزاد در غرب آیا اینگونه 

مشکالت کمتر شده است؟
بی  دهیم  پاسخ  بینانه  واقع  صورت  به  اگر 
افزایش  موجب  غرب  در  حجاب  به  توجهی 
باعث شده  که  و  حرص و ولع جنسی شده 
شاهد شکل های جدیدی از خواسته ها و بهره 

برداری جنسی باشیم.
2. فواید رعایت حجاب در خانواده

از دیگر آثار و  فواید رعایت کردن حجاب را 
می توان در محیط خانواده و ازدواج مشروع و 
پرورش فرزندانی صالح و مقید مشاهده نمود. 
زناشویی  پیوند  که  شود  می  باعث  مورد  این 
نهاد  حجاب  نبود  شود.  مستحکم  و  بیشتر 
که  جامعی  در  کند.  می  سست  را  خانواده 
بین  مقایسه  احتمال  نیست،  اجباری  حجاب 
با  مدام  مردها  و  ها  زن  و  رود  می  باال  افراد 
هم مقایسه می شوند و این مورد باعث از بین 
رفتن حد و مرز ها و حرمت های زناشویی می 
شود. از این رو حجاب برای پایه های زندگی و 

استحکام آن بسیار اهمیت دارد.
3. آثار و فواید حجاب در اجتماع

باعث  و جامعه  کار  رعایت حجاب در محیط 
کنترل و حفظ حدود بین افراد یک مجموعه 
می شود. چرا که بی حجابی در محیط کاری 
باعث می شود که هوس و لذت های جنسی به 
محیط کار وارد شوند و این باعث ضعیف شدن 

نیروی کار و افراد جامعه می شود.
بدحجابی امکان دارد که تمرکز نیروی کار از 
بین برود و افراد را به گناه آلوده کند و اسالم 
در  افراد  پوشش  و  حجاب  رعایت  خواهان 

محیط کار و جامعه است.
فواید رعایت کردن حجاب در  و  آثار   .4

اقتصاد خانواده
جالب است که بدانید حجاب در اقتصاد یک 
در  و حجاب  پوشش  است.  موثر  نیز  خانواده 
شکل چادر که به سادگی و یکدستی پوشش 
تواند به  بانوان بسیار کمک می کند که می 
اقتصاد نیز کمک کند این موضوع باعث می 
شود مد پرستی کاهش یابد و این در صورتی 

است که انواع چادر مشکی دچار مد نشود.
های  چادر  با  خود  بانوان  برخی  مثال  برای 
و سبک  دار  و طرح  نازک  و  توری  و  مشکی 
کاهش  شوند.  می  پرستی  مد  رواج  باعث 
بسیار کمک  نیز  اقتصاد خانواده  به  مدگرایی 

می کند.
رعایت حجاب باعث حفظ و سیانت و ارزش 
های انسانی مثل عفت، حیا و متانت در جامعه 
و کاهش مفاسد اجتماعی می شود و همچنین 
هدایت، کنترل و بهره مندی صحیح و مطلوب 
از امیال و غرایز انسانی می شود و این موضوع 
افراد  پاکی  و  و تضمین سالمت  تأمین  باعث 

جامعه می شود.

آیا در ایران حجاب اجباری 
است؟

حجاب اجباری

بخش   هجدهم

مدیرعامــل شــرکت پاالیش نفت قشــم 
از احــداث پاالیشــگاه ۶0 هــزار بشــکه ای 
میعانــات گازی در جزیــره قشــم تــا ســه 
ســال آینــده خبــر داد و گفت: بــا اجرای 
ایــن پاالیشــگاه ســاالنه دو میلیــارد لیتر 
بــه ظرفیــت تولید بنزیــن کشــور اضافه 
ــوراک  ــن خ ــرای تامی ــد. ب ــد ش خواه
نیــز از خــط لولــه ای  کــه از بندرعبــاس 
تــا جنــوب جزیــره قشــم احــداث شــده 

اســتفاده می کنیــم.
بــه گــزارش ایســنا، حامــد دشــمن فنــا 
یــزدی در جریــان بازدیــد خبرنــگاران از 
اولیــن پاالیشــگاه نفــت فــوق ســنگین 
ــان  ــا بی ــری ب ــتی خب ــران در نشس ای
اینکــه عمده محصــوالت این پاالیشــگاه 
حــدود یــک میلیــون تــن قیــر و 800 
هــزار بشــکه محصــول ال. اف. اس اســت 
ــور  ــار در کش ــتین ب ــرای نخس ــه ب ک
ــده  ــرد: عم ــار ک ــود، اظه ــد می ش تولی
محصــوالت تولیــدی در پاالیشــگاه نفت 
ســنگین قشــم،  بــه هنــد و چیــن صادر 

مــی شــود.
ــگاه  ــه پاالیش ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــر را مســتقیم از نفــت خــام  قشــم، قی
ــاله  ــن مس ــه همی ــد ک ــد می کن تولی

موجــب شــده کیفیــت بهتــری داشــته 
باشــد، ادامــه داد: بــه همیــن دلیــل، این 
پاالیشــگاه توانسته اســتانداردهای هند و 

ــرد. ــرای صــادرات بگی ــن را ب چی
مدیرعامــل شــرکت پاالیــش نفــت 
ــرمایه گذاری  ــه س ــان اینک ــا بی قشــم ب
روی پاالیشــگاه ۶0 هــزار بشــکه ای 
میعانــات گازی پاســارگاد قشــم با هدف 
جلوگیــری از خام فروشــی میعانــات 
گازی، ایجــاد ارزش افــزوده، اشــتغال زایی 
و تضمیــن تولیــد حداکثــری از میادیــن 
ــا  ــی بامحصــوالت نفت ــارس جنوب گاز پ
ــع توســط  ســبک و ســنگین و گاز مای
شــرکت جاویــد انــرژی پرتــو در دســت 
اقــدام اســت، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه 
ســرمایه گذاری هایی کــه در منطقــه 
قشــم شــده بــود و یوتولیتــی موجــود و 
اســکله در ایــن منطقــه، این پاالیشــگاه 
۶0 هــزار بشــکه ای میعانــات گازی از 

ســیراف بــه قشــم منتقــل شــد.
دشــمن فنــا بــا تاکیــد بــر اینکــه بــرای 
پاالیشــگاه ۶0 هــزار  ایــن  احــداث 
بشــکه ای، ســرمایه گذاری ۵00 میلیــون 
ــه  ــا اضاف ــت: ب ــت، گف ــاز اس دالری نی
کــردن یــک واحــد جدیــد، بنزیــن نیــز 

ــد  ــرار خواه ــوالت آن ق ــبد محص در س
داشــت و این در شــرایطی اســت کــه در 
پــروژه ســیراف بنزینــی تولید نمی شــد 
و محصــوالت شــامل گاز مایــع، نفتــای 
ــا  ــود؛ ام ــگاز ب ســبک و ســنگین و نفت
ــن  ــه بنزی ــنگین ب ــت س ــا نف در اینج
ــی  ــود و از نیمه خام فروش ــل می ش تبدی
محصــوالت نیــز جلوگیری خواهد شــد. 
وی افــزود: همچنیــن محصوالتــی کــه 
در پاالیشــگاه تولیــد می شــود می توانــد 
ــد و  ــدا کن ــه پی ــره ارزش ادام در زنجی
ســرمایه گذاران وارد عمــل شــوند. میزان 
تولیــد بنزیــن از ایــن پاالیشــگاه روزانــه 
30 هــزار بشــکه و معادل شــش میلیون 

لیتــر تخمیــن زده شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت پاالیش نفت قشــم 
بــا بیــان اینکــه اســکله اختصاصــی این 
پاالیشــگاه مزیــت خوبــی را ایجــاد کرده 
ــول  ــت محص ــرای دریاف ــتریان ب و مش
ــور  ــادر کش ــار در بن ــه انتظ ــور ب مجب
ــاخت  ــرای س ــت: ب ــود، گف ــد ب نخواهن
ایــن پاالیشــگاه، بیــش از ۲۵0 میلیــون 
یــورو ســرمایه گذاری انجام شــده اســت.
دشــمن فنــا بــا بیــان اینکــه بــا توجــه 
ــدی در  ــوالت تولی ــادرات محص ــه ص ب

پاالیشــگاه نفــت خــام ســنگین قشــم 
ــار  از همیــن جزیــره، بــرای نخســتین ب
تــراز واردات و صــادرات منطقه آزاد قشــم 
ــال  ــت: در ح ــت، گف ــده اس ــت ش مثب
ــرفت  ــد پیش ــاز دوم 30 درص ــر ف حاض
داشــته امــا بــه دنبــال آن هســتیم تــا بــا 
مذاکراتــی کــه بــا الیسنســور پاالیشــگاه 
داریــم،  فــاز ۲ را در صــورت امــکان بهینه 
ــزوده  ــا ارزش اف ــی ب ــا محصوالت ــم ت کنی

باالتــری تولیــد شــود. 
همچنین در این نشســت، ســید حســن 
مداحــی، مدیرعامــل نیــروگاه قشــم  بــا 
بیــان اینکــه در حــال حاضــر عــالوه بــر 
تامیــن بخــار،   ۱۴ هــزار مترمکعــب آب 
شــرب جزیــره قشــم را می توانیــم تامین 
می کنیــم و ایــن در شــرایطی اســت کــه 
مجمــوع نیــاز جزیره قشــم به آب شــرب 
ــرآورد می شــود،  ــب ب ــزار مترمکع 30 ه
ــت بعــدی احــداث  ــار کــرد: ماموری اظه
نیــروگاه ۵00 مگاواتی اســت، فــاز اول این 
نیــروگاه اردیبهشــت امســال بــا ظرفیت 
3۲0 مــگاوات و راندمــان 3۹ درصــد بــه 
بهره بــرداری رســید و از اول تابســتان 
تاکنــون یکــی از مولدهای بــزرگ نیروگاه 

قشــم را در مــدار تولیــد داریــم 

اضافه شدن ۲ میلیارد لیتر به ظرفیت تولید بنزین کشور با احداث پاالیشگاه قشم

افقــی:۱ افقــی: ناچــار و ناگزیــر - مجبور شــده۲ افقــی: حرف پیــروزی - 
خبرنــگار3 افقــی: ریشــه و بیــخ - زیرکی و زرنگی - شــکاف و چــاک۴ افقی: 
بدهــی - پارچــه روپوشــی قدیمی - ســودای نالــه۵ افقی: کابوس - ســرحد۶ 
افقــی: میــان شــانه و آرنــج دســت - نوعــی مــدل ماشــین ســنگین۷ افقی: 
محــو کــردن - نوعــی مــدل تلویزیــون8 افقی: تکــرار حــرف - ژاپــن قدیم - 
گنــج و دفینــه۹ افقی: قــرص روان گــردان - خواهــر - دشــنام دادن۱0 افقی: 

از وســایل آشــپزخانه - گوشــت آذری۱۱ افقی: تک رو - ســپهر و فلک

عمــودی:۱ عمــودی: دلپذیــر و خوشــایند - روســتا و قریــه۲ عمــودی: 
رمــق آخــر - کوســه جنوبــی3 عمــودی: شــمیم و رایحــه - حــالل شــرعی 
ــر۵  ــف اگ ــز - مخف ــل پایی ــوش و ذکاوت - فص ــودی: ه - دو رو دارد۴ عم
عمــودی: پیمــان ناقــال - کمان چهــره آرا۶ عمودی: ســند و دلیــل - نگهبان 
دیــن۷ عمــودی: دشــوار و ناگــوار - بخــش نــرم جمجمــه نــوزاد8 عمــودی: 
نمــاد روشــنی - نوعــی تنگ ســفالی - نومیــدی۹ عمودی: کشــیدنی بیمار 
- ســخن زشــت و درشــت - زمینــه موســیقی۱0 عمــودی: امــر پنهــان - 
چــرک و آلــوده شــدن جامــه۱۱ عمــودی: عبــادت مــاه رمضــان - مهمانــدار

جدول شماره: 543

آگهی تحدید حدو دعمومی 
بنــا بــه تجویــز مــاده ۱۴ قانــون ثبــت تحدیــد حــدود امــالک تحــت پالکهــای 
مشــروحه ذیــل واقــع در محــدوده بخــش ۲0 کرمــان و در تاریخهــای  مقــرر ذیل و 

از ابتــدای وقــت اداره بعمــل خواهــد آمــد. 
امالک واقع در بخش ۲0 کرمان 

33۹0 اصلــی محســن خدامــی آتشــانی فرزنــد ذبیــح الــه و عابــد خوبیــاری فرزند 
مــراد )هــر کدام بنســبت ۴8 ســهم مشــاع طبــق خالصه معاملــه شــماره ۴۴3۲۶ 
مــورخ ۱۴0۱/۵/۵تنظیمــی دفترخانــه ۱۵۲ بردســیر( ششــدانگ یــک قطعه زمین 

بردسیر   _
33۹۴  اصلــی محســن خدامــی آتشــانی فرزنــد ذبیــح الــه و عابــد خوبیــاری فرزند 
مــراد  )هــر کدام بنســبت ۴8 ســهم مشــاع طبــق خالصه معاملــه شــماره ۴۴3۲۶ 
مــورخ ۱۴0۱/۵/۵ تنظیمــی دفترخانــه ۱۵۲ بردســیر( ششــدانگ یک قطعه زمین 

بردسیر   -
3۴۱۷ اصلــی محســن خدامــی آتشــانی فرزنــد ذبیــح الــه و عابــد خوبیــاری فرزند 
مــراد )هــر کدام بنســبت ۴8 ســهم مشــاع طبــق خالصه معاملــه شــماره ۴۴3۲۶ 
مــورخ ۱۴0۱/۵/۵ تنظیمــی دفترخانــه ۱۵۲ بردســیر( ششــدانگ یک قطعه زمین 

واقع در جوشــور - بردســیر         ســه شــنبه 1401/7/26  
3۴۲۵  اصلــی محســن خدامــی آتشــانی فرزنــد ذبیــح الــه و عابــد خوبیــاری فرزند 
مــراد )هــر کدام بنســبت ۴8 ســهم مشــاع طبــق خالصه معاملــه شــماره ۴۴3۲۶ 
مــورخ ۱۴0۱/۵/۵تنظیمــی دفترخانــه ۱۵۲ بردســیر( ششــدانگ یــک قطعه زمین 

بردسیر   -
3۴3۱ اصلــی محســن خدامــی آتشــانی فرزنــد ذبیــح الــه و عابــد خوبیــاری فرزند 
مــراد )هــر کدام بنســبت ۴8 ســهم مشــاع طبــق خالصه معاملــه شــماره ۴۴3۲۶ 
مــورخ ۵/۵ /۱۴0۱ تنظیمــی دفترخانــه ۱۵۲ بردســیر( ششــدانگ یک قطعه زمین 

- بردســیر                 چهارشــنبه 1401/7/27
3۴3۵ اصلــی محســن خدامــی آتشــانی فرزنــد ذبیــح الــه و عابــد خوبیــاری فرزند 
مــراد )هــر کدام بنســبت ۴8 ســهم مشــاع طبــق خالصه معاملــه شــماره ۴۴3۲۶ 
مــورخ ۱۴0۱/۵/۵ تنظیمــی دفترخانــه ۱۵۲ بردســیر( ششــدانگ یک قطعه زمین  

بردسیر   -
3۴۴۱ اصلــی محســن خدامــی آتشــانی فرزنــد ذبیــح الــه و عابــد خوبیــاری فرزند 
مــراد )هــر کدام بنســبت ۴8 ســهم مشــاع طبــق خالصه معاملــه شــماره ۴۴3۲۶ 
مــورخ ۱۴0۱/۵/۵تنظیمــی دفترخانه ۱۵۲ بردســیر( ششــدانگ یــک قطعه زمین- 

بردســیر                  شــنبه 1401/7/30 
لــذا بموجــب مــاده ۱۴ قانــون ثبــت بــه صاحبــان امــالک و مجاوریــن پالکهــای 
فــوق الذکــر بوســیله ایــن آگهــی اعــالم می گــردد کــه در روزهــای مقــرر در محل 
بهــم رســانند و چنانچــه هــر یــک از مالکین یــا قائم مقــام قانونــی آنــان در تحدید 
حــدود حاضــر نباشــد مطابــق مــاده ۱۵ قانــون ثبت ملــک آنها بــا حضــور و حدود 
اظهــار شــده از طــرف مجاوریــن تحدیــد حــدود و اعتــراض مجاوریــن صاحبــان و 
امــالک و دارنــدگان احتمالــی حقــوق ارتفاقــی وفق مــاده ۲0 قانــون ثبــت از تاریخ 
تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی بمــدت 30 روز پذیرفتــه و معترض وفق مــاده 8۷ 
آییــن نامــه قانــون ثبــت باید ظــرف مدت یــک مــاه از تقدیم اعتــراض دادخواســت 

الزم بــه دادگاه تقدیــم نماید. 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴0۱/۷/۴

حسین تقی زاده
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
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آگهي تحديد حدود اختصاصي  
چــون ششــدانگ یک باب خانه  پــالک ۱۴ فرعــی از 3۴3۲ اصلی  واقــع در بخش۲0کرمان 
ــا  طبــق رای  شــماره ۱۴0۱۶03۱۹0۱۱000۶3۹  مــورد تقاضــای محمــد مظفــری غرب
مــورخ ۲ /3 /۱۴0۱ قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقد 
ســند رســمی در مالکیــت نامبــرده قــرار گرفتــه و آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده  ۱3 
آئیــن نامــه قانــون مذکــور منتشــر و مــورد واخواهــی ســپری گردیــده اســت  و نیــاز بــه 
تحدیــد حــدود دارد و اعمــال تبصــره ذیــل مــاده ۱۵ قانــون ثبــت میســر نمــی باشــد لــذا 
حســب تقاضــای  شــماره  3۵۷۱ /۱۱0۱8 /۱۴0۱  مــورخ ۲۹ /۶ /۱۴0۱ مالــک  بدینوســیله 
آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی آن باســتناد تبصره ذیــل  مــاده ۱3 قانون مذکــور و ماده 
۱3 آئیــن نامــه آن  منتشــر و عملیــات تحدیــدی آن از ســاعت ۹ صبــح روز پنــج شــنبه 
۲8 /۷ /۱۴0۱  محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بــه مالــک ) مالکیــن ( و صاحبــان  
امــالک مجــاور رقبــه مزبــور اخطــار میگــردد در موعــد مقــرر در این اعــالن در محــل وقوع 
ملــک حاضــر و در صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیــات تحدیــدی بــا معرفــی مالک 
یــا نماینــده قانونــی وی وفــق مقــررات مــواد ۱۴و۱۵ قانــون و ۷0 آئیــن نامــه قانــون ثبــت 
انجــام و اعتــراض اشــخاص بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی برابــر مــواد ۲0 قانــون و ۷۴ آئیــن 
نامــه قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیم صورتمجلــس تحدیــدی بمــدت 30 روز پذیرفته شــده 
و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت بــه مرجــع 
ذیصــالح قضایــی تقدیــم نمایــد واال پــس از گذشــت مهلــت یــک ماهــه و عــدم تســلیم 

دادخواســت برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد . /. 
۱38۴3۷۵ شناسه آگهی  تاریخ انتشار:  دوشنبه  ۴ /۷ /۱۴0۱ 

 حسین تقي زاده -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
                       از طرف، حمید نوروز پور

آگهي تحديد حدود اختصاصي  
چــون ششــدانگ یک باب خانه  پــالک ۱۵ فرعــی از 3۴3۲ اصلی  واقــع در بخش۲0کرمان 
ــا  طبــق رای  شــماره ۱۴0۱۶03۱۹0۱۱000۶۴۱  مــورد تقاضــای حمیــد مظفــری غرب
مــورخ ۲ /3 /۱۴0۱ قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقد 
ســند رســمی در مالکیــت نامبــرده قــرار گرفتــه و آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده  ۱3 
آئیــن نامــه قانــون مذکــور منتشــر و مــورد واخواهــی ســپری گردیــده اســت  و نیــاز بــه 
تحدیــد حــدود دارد و اعمــال تبصــره ذیــل مــاده ۱۵ قانــون ثبــت میســر نمــی باشــد. لــذا 
حســب تقاضــای  شــماره  3۵۷۲ /۱۱0۱8 /۱۴0۱  مــورخ ۲۹ /۶ /۱۴0۱ مالــک  بدینوســیله 
آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی آن باســتناد تبصره ذیــل  مــاده ۱3 قانون مذکــور و ماده 
۱3 آئیــن نامــه آن  منتشــر و عملیــات تحدیــدی آن از ســاعت ۹ صبــح روز پنــج شــنبه 
۲8 /۷ /۱۴0۱  محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بــه مالــک ) مالکیــن ( و صاحبــان  
امــالک مجــاور رقبــه مزبــور اخطــار میگــردد در موعــد مقــرر در این اعــالن در محــل وقوع 
ملــک حاضــر و در صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیــات تحدیــدی بــا معرفــی مالک 
یــا نماینــده قانونــی وی وفــق مقــررات مــواد ۱۴و۱۵ قانــون و ۷0 آئیــن نامــه قانــون ثبــت 
انجــام و اعتــراض اشــخاص بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی برابــر مــواد ۲0 قانــون و ۷۴ آئیــن 
نامــه قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیم صورتمجلــس تحدیــدی بمــدت 30 روز پذیرفته شــده 
و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت بــه مرجــع 
ذیصــالح قضایــی تقدیــم نمایــد واال پــس از گذشــت مهلــت یــک ماهــه و عــدم تســلیم 

دادخواســت برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد . /. 
۱38۴3۷۴ شناسه آگهی  تاریخ انتشار:  دوشنبه  ۴ /۷ /۱۴0۱ 

حسین تقي زاده -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر  
                            از طرف، حمید نوروز پور
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راز داری چیست؟ بخش دوم
اهمیت رازداری همسر در زندگی مشترک و 

نحوه برخورد با عدم راز داری همسر
زندگی مشترک دارای رمز و رازهای زیادی است 
که آگاهی الزم در این زمینه می تواند به دوام این 
زندگی و رابطه شما کمک می کند. یکی از این 
نکات مهم  توجه به رازداری همسر است و باید به 
خاطر داشته باشید که زوج ها باید برای یکدیگر 

صندوقچه ای از اسرار باشند.
این سؤال برای بیشتر افراد پیش می آید که رازداری 
همسر باید در چه زمینه هایی باشد؟ منظور از رازدار 
بودن همسر، حل مسائل شخصی زوجین به صورت 
شخصی و دو نفره است و بیشتر روان شناسان 
خانواده اشاره کرده اند که لزومی به آگاهی اطرافیان 
از مسائل بین زوجین نمی باشد و خود به تنهایی 

باید این مسائل را حل و برطرف کنند.
رازداری همسر و نکات مهم در این زمینه:

خانواده باید مکان امنی برای افراد باشد و این امینت 
باید از نظر روحی و روانی تأمین شود، اعضای یک 
خانواده باید احساس کنند می توانند در این مکان 
امن به راحتی نظرات خود را بیان کنند. حال باید 
دید که چگونه می توان این احساس امنیت روحی 

و روانی را در خانواده ایجاد کرد؟
چه مواردی نشان دهنده عدم راز دار بودن 

همسر هستند؟
اگر در زندگی مشترک خود به راحتی مشکالت و 
مسائل شخصی همسر خود را برای دیگران بازگو می 
کنید، شما فردی راز دار برای همسر خود نخواهید 
بود. همچنین در نقطه مقابل افرادی هستند که 
رازهای دیگران را به راحتی برای همسر خود بیان 
می کنند که نمی توان آنها را راز دار دانست. مطمئنا 
یک فرد راز دار می تواند همسر ایده آل از نظر مردان 

و زنان باشد.
آثار نامناسب عدم رازداری همسران:

اگر شما در رازداری همسر مشکل دارید و نشانه 
های از افشاگری راز دارید باید بدانید که این کار 
ممکن وجه شما را در نزد همسرتان و دیگران 
خراب کند و باعث شود که اطرافیان و از همه مهم 
تر همسرتان دیگر اعتماد به شما نداشته باشد و از 

بیان رازهای خود اجتناب کند.
از نظر اخالقی و شرعی بیان کردن راز همسر و 
حتی اطرافیان درست نبوده و وجه اخالقی شما را 
زیر سؤال خواهد برد، این کار شخصیت بزرگ شما 
را کوچک کرده و حرمت را از بین می برد. پس برای 
داشتن یک ازدواج موفق و پایدار و محبوب بودن در 

نزد همسر باید راز دار باشید.
تأثیرات مثبت رازدار بودن:

رابطه  بیشتر  دوام  موجب  همسر  بودن  دار  راز 
در زندگی مشترک خواهد شد و اعتماد بیشتر 
همسرتان را به همراه دارد، این کار موجب می 
شود تا شما شخصیتی بزرگ تر پیدا کنید و مراتب 
باالتری از ایمان را به دست آورید. قوانینی برای 
استحکام روابط عاطفی نشان می دهد راز دار بودن 
همسر به چه میزان می تواند در موفقیت زندگی 
مشترک و استحکام روابط عاطفی تأثیر گذار باشد.

اگر شما خانواده ای بزرگ تر دارید و صاحب فرزند 
هستید با راز داری همسر نکات مهمی را به فرزندان 
خود می آموزید و برای آنها به عنوان یک الگوی 

درست رفتاری خواهید بود.
چگونه رازدار باشیم؟

یکی از نکات مهم در حل کردن چالش های مهم 
در روابط عاطفی زوجین آموزش رازداری به زوج 
ها می باشد که به آن ها می آموزد چگونه با راز دار 
بودن اعتماد بیشتری از سمت همسر خود جلب 
کنند؟همیشه این موضوع را به خاطر بیاورید که 
رازداری می تواند چه عواقب مثبتی برای شما داشته 
باشد و عدم رازداری چه عواقب منفی در پی دارد 
این عوامل در زمان افشای راز موجب می شود تا 

شما درست تر تصمیم بگیرید و راز دار باشید.
به این موضوع توجه کنید که با افشای راز و عدم 
راز دار بودن همسر شما فردی بی اعتماد در نزد 
او خواهید شد و ارزش شما کمتر خواهد شد 
همچنین در نظر داشته باشید که بیان راز همسر 
می تواند مشکالت اخالقی دیگری را نیز در پی 

داشته باشد.

نقش راز داری زن 
در خانواده

جایگاه زن دراسالم

ادامه دالیل دروغگویی کودکان  
اطمینان حاصل کنید که قوانین و پیامدهای روشنی 

در مورد رفتار قابل قبول در خانواده خود دارید.
وقتی فرزند شما کار اشتباهی را انجام می دهد، او 
را بخاطر صداقتش تحسین کنید. جمالتی از این 
قبیل را بگویید، واقعاً خوشحالم که حقیقت را به من 
گفتی. یا لذت می برم وقتی راست می گویی. این 
جمالت این پیام را ارسال می کنند که اگر فرزند شما 

اشتباهی انجام دهد ناراحت نخواهید شد.
سعی کنید کتاب هایی بخوانید یا داستان هایی برای او 
تعریف کنید که اهمیت صداقت را برجسته می کنند. 
به عنوان مثال، “داستان چوپان دروغگو” مثال خوبی 
برای بیان این موضوع است که دروغ چگونه می تواند 

به ضرر خود او باشد.
  تأثیر گروه درمانی در افزایش تحمل و درمان 

لجبازی کودکان
بچه ها دوست دارند چیزها را بزرگ کنند. آن ها 
در بیان داستان ها اغراق می کنند تا کمی “طعم” 
بیشتری به آن ها بدهند. تظاهر و تصور در رشد 
کودک شما مهم است و تشویق این نوع بازی خوب 
است. “داستان های بلند” به خصوص برای کودکان 
زیر چهار سال الزم نیست که به عنوان دروغ تلقی 

شوند.
را  عمدی  دروغ های  و  گفتن  دروغ  چگونه 

مدیریت کنیم؟ 
مدیریت دروغ گفتن و دروغ های عمدی

اگر کودک شما عمداً دروغ می گوید ، اولین قدم این 
است که به او بگویید دروغ گفتن درست نیست. 
برای کودک خود توضیح دهید و به او اطالع دهید 

که در آینده نمی توانید به او اعتماد کنید.
گام بعدی استفاده از پیامدهای مناسب است. به 
عنوان مثال، اگر فرزندتان روی دیوار نقاشی کشید و 
در مورد آن دروغ گفت، از او بخواهید تا به شما کمک 

کند آن را پاک کنید.
کنار آمدن با دروغ و رفتاری که منجر به آن شده 
است مهم است. اگر کودک شما برای جلب توجه 
شما دروغ می گوید، روش های مثبت تری را برای 
توجه به او در نظر بگیرید. اگر دروغ گفته است تا 
چیزی را که می خواست )مثالً یک کتاب جدید( 
بدست آورد، یک سیستم پاداش در نظر بگیرید که 

به او امکان می دهد آن کتاب را بدست آورد.
همچنین ممکن است الزم باشد محیط کودک خود 
را تغییر دهید تا به او کمک کنید از شرایطی که 

احساس دروغ گفتن می کند، جلوگیری کند.
شوخی کنید، یا در دروغ کودک خود اغراق کنید. به 
عنوان مثال، یک کودک خردسال ممکن است یک 
اسباب بازی را بشکند و با گفتن: “خرس عروسکی 
من آن را شکست” کار خود را کتمان کند. می توانید 
حرف احمقانه ای مانند این را بگویید: “من نمی دانم 
چرا تدی این کار را انجام داده است؟” این شوخی را 
ادامه دهید تا زمانی که فرزند شما کار خود را گردن 
بگیرد. به این ترتیب دروغ را کشف می کنید و کودک 

شما بدون نیاز به جدیت یا دعوا، عبرت می گیرد.
اگر کودک شما به یک دروغ عمدی پایبند است، 
ممکن است الزم باشد از یک استراتژی انضباطی 
مناسب استفاده کنید تا به او یاد بدهید که دروغ 

گفتن کار خوبی نیست.
به کودک خود  از گفتن “دروغگو”  سعی کنید 
بپرهیزید. این برچسب برای عزت نفس او خوب 
نیست و ممکن است منجر به دروغگویی بیشتر شود. 
به این معنا که اگر فرزند شما باور کند که دروغگو 
است، ممکن است به دروغ ادامه دهد. بهتر است که 

در مورد رفتار فرزند خود صحبت کنید.
وقتی بچه های بزرگتر دروغ می گویند چه باید کرد؟

با بزرگتر شدن کودکان، دروغ گفتن می تواند به 
یک عادت تبدیل شود. اگر کودک شما زیاد دروغ 
می گوید، بهتر است در مورد آن با کودک خود آرام 
صحبت کنید. سعی کنید زمانی را برای گفتگو 
اختصاص دهید و سپس به فرزندتان بگویید که 
دروغ گفتن چه احساسی را در شما ایجاد می کند، 
چگونه بر روابط شما با او تأثیر می گذارد و اگر خانواده 
و دوستان از اعتماد کردن به او دست بکشند، چه 

اتفاقی خواهد افتاد.
همیشه وقتی مطمئن هستید که کودک شما 
حقیقت را نمی گوید، به او بگویید که می دانید دروغ 
می گوید. فرزند شما باید بداند که صداقت برای شما 
مهم است. اما ابتدا سعی کنید از خود او بپرسید که 

آیا او حقیقت را می گوید یا خیر.

فرهنگی و تربیتی
زیباترا ز حورالعین - قسمت  24 صفر تا ۱۰۰ طرح »نهضت ملی مسکن« 

درشورای مسکن استان کرمان مطرح شد
راه های رفتار با کودک 
دروغگو چیست؟)3(

ــا ۱00 طــرح »نهضــت ملــی مســکن«  صفــر ت
درشــورای مســکن اســتان کرمــان مطــرح شــد
جلســه شــورای مســکن اســتان کرمــان برگــزار 
شــد و عمــده مشــکالت اجــرای طــرح نهضــت 
ملــی مســکن در شــمال و جنــوب اســتان زمین، 
عــدم ارائــه تســهیالت مســکن و عــدم اســتقبال 

انبوه ســازان در جنــوب اســتان مطــرح شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، 
محمدمهــدی فــداکار اســتاندار کرمان در شــورای 
مســکن اســتان اظهار داشــت: پــروژه نهضت ملی 
مســکن یــک پــروژه ملــی اســت و همــه بایــد در 

ایــن طــرح کمــک کنیــم.
همــه پــای کار طــرح نهضت ملی مســکن 

شند با
ــه  ــا ب ــه بانک ه ــه از هم ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
جــز بانــک مســکن گله منــد هســتم کــه در ایــن 
طــرح همــکاری الزم را ندارنــد، گفت: درخواســت 
داریــم یــک گــزارش در ایــن زمینــه تهیــه شــود 
ــرای  ــکل دارد ب ــا مش ــیوه نامه های آنه ــر ش و اگ
رفــع ایــن مشــکل مکاتبــه بــا بانک هــای عامــل 
انجــام می دهیــم، امــا اگــر شــیوه نامه ها متمرکــز 
و یکســان، امــا عملکــرد مشــکل دارد آن را جــدا 

ــم. ــری می کنی پیگی
فــداکار تصریــح کــرد: زمین هایــی کــه در ســطح 
شــهر رهــا هســتند شناســایی و در اختیــار اداره 
مســکن و شهرســازی جهت اســتفاده بــرای طرح 

نهضــت ملی مســکن قــرار گیــرد.
اســتاندار کرمــان عنــوان کــرد: در زمینــه الحــاق 
بررســی کنیــد اگــر جایــی امــکان الحــاق وجــود 
ــد  ــترکی مانن ــات مش ــزاری جلس ــا برگ دارد ب
محیــط زیســت، منابــع طبیعــی، آب و فاضالب و 
دیگــر ادارات برگــزار کنیــد و ســه، تــا چهــار نقطه 
را شناســایی کنیــد و اگــر واقعــا جایــی قابلیــت 

الحــاق دارد، انجــام شــود.
ارائــه  در  بانک هــا  همــکاری  عــدم 

مســکن تســهیالت 
 علــی حاجــی زاده مدیــرکل راه و شهرســازی 
ــهم  ــت: س ــار داش ــان اظه ــتان کرم ــمال اس ش
شــمال اســتان کرمــان بــر اســاس برنامــه ای کــه 
وزارت راه و شهرســازی در زمینــه نهضــت ملــی 
مســکن بــه اســتان ابــالغ کــرده اســت، ۱۲۹ هزار 

واحــد اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه جمعا تــا کنــون ۱80هزار 
ــوان  ــد، عن ــام کرده ان ــرح ثبت ن ــن ط ــر در ای نف
ــده  ــر در شــمال اســتان پرون ــزار نف ــرد: ۴0 ه ک
آنهــا تکمیــل و تاییــد نهایــی شــده و همچنیــن 
۱۷۵هــزار نفر از متقاضیان شــمال اســتان کرمان 

ــه امــروز تعیین تکلیــف شــده اند.  ــا ب ت
ــزار  ــروز ۱۷ ه ــه ام ــا ب ــان داشــت: ت حاجــی زاده بی
نفــر در طــرح ملــی نهضت مســکن افتتاح حســاب 
داشــته اند کــه ۱۲هــزار و ۶۹۲ نفــر واریــز وجــه ۴0 
میلیــون تومــان را انجــام داده انــد و بــرای ۱۱هــزار و 

۵۵۴ نفــر پــروژه شــروع شــده اســت.
ــرکل راه و شهرســازی شــمال اســتان کرمــان  مدی
گفــت: ۴0 درصــد ثبت نــام کننــدگان طــرح ملــی 
نهضــت مســکن در شــمال اســتان مربــوط به شــهر 

کرمــان و 30 درصــد ســایر شــهرها اســت.
وی تصریح کرد: ۶۴ شــهر در حوزه راه و شهرســازی 
شــمال اســتان وجــود دارد کــه چهــار شــهر از آنهــا 
طــرح هــادی شــهری آن تاییــد نشــده کــه توســط 
اســتانداری اگــر تاییــد شــود می توانیــم در فازهــای 

بعــدی از آنهــا اســتفاده کنیم.
و  ثبت نــام  از  بعــد  کــرد:  بیــان  حاجــی زاده 
تعیین تکلیــف و تکمیــل پرونده متقاضیــان نهضت 
ــم، بحــث  ــه داری ــی مســکن بحــث اساســی ک مل

ــت. ــن اس ــن زمی تامی
وی تاکیــد کــرد: روش هــای مختلــف تامیــن زمیــن 
وجــود دارد، امــا مهم تریــن آنهــا اســتفاده از اراضــی 
ــی شــهرها،  ــی داخــل محــدوده قانون ــی و دولت مل
اســتفاده از اراضــی ســایر دســتگاه ها، تغییــر کاربری 
اراضــی، توافــق، تهاتــر یــا الحاق بــه محــدوده قانونی 

ــهرها است. ش
حاجــی زاده خاطرنشــان کــرد: کســری زمیــن مــا 
ــی  ــه ابالغ ــا و برنام ــداد ثبت نام ه ــه تع ــبت ب نس
یعنــی ۱۲۹هزار واحــد، ۶8هــزار و 800 واحد اســت.
وی ابــراز  داشــت: کســری زمیــن در شــهر کرمــان 
نســبت بــه دیگر شــهرهای اســتان بیشــتر اســت و 
بعــد از کرمــان ســیرجان، رفســنجان و بــم با کمبود 

زمیــن مواجه هســتند.
ــرکل راه و شهرســازی شــمال اســتان کرمــان  مدی
عنــوان کــرد: بــر اســاس برنامه هایــی کــه وزارت راه 
و شهرســازی بــه مــا ابــالغ کــرده اســت، روش هــای 
اجــرای نهضــت ملــی مســکن به چهــار روش اســت 
کــه روش اصلــی آن اســتفاده از کارگزاران که شــامل 
ــام)ره( و  ــان ام ــی فرم ــاد مســکن، ســتاد اجرای بنی

قــرارگاه امــام حســن مجتبــی)ع( می شــود.
وی افــزود: تنهــا از بنیــاد مســکن و ســتاد اجرایــی 
ــا  ــم، ام ــام)ره( اســتفاده کرده ای ــان حضــرت ام فرم
قــرارگاه امــام حســن مجتبــی)ع( تــا بــه امــروز بــر 
اســاس مذاکــرات و پیگیری هایــی کــه انجــام 
داده ایــم هنــوز موفــق بــه ایجــاد تفاهــم و یــا قــراداد 

ــده ایم. ــا نش ــا آنه ب
وی اظهــار کــرد: در حــال حاضــر از برنامــه چهــار 
ســاله، ۵۴ درصــد در تامیــن زمیــن مشــکل داریــم 

و تنهــا بــرای ۴۶ درصــد واحدهــای نهضــت ملی مســکن زمین 
تامیــن شــده اســت.

ــد جهــش  ــون تولی ــر اســاس قان ــان داشــت: ب حاجــی زاده بی
مســکن همــه بانک هــای کشــور موظــف هســتند ۲0 درصــد از 
تســهیالت خــود را بــرای امــر مســکن اختصــاص دهنــد کــه تا 
کنــون تنهــا بانــک مســکن در ایــن زمینه همــکاری داشــته و با 

ســایر بانک هــا بــه نتیجــه نرســیدیم.
وی تصریــح کــرد: ۷ هــزار و ۲۲۱ واحــد در مرحلــه فونداســیون، 
۴هــزار و ۴۹3 واحــد در مرحلــه ســقف و اســکلت، یک هــزار و 
۱۵۱ واحــد در مرحلــه ســفت کاری و یک هــزار و ۷8۹ واحــد در 

مرحلــه نــازک کاری قــرار دارند.
 ثبت نــام 33 هــزار و 235 نفــر در طــرح نهضــت ملــی 

مســکن جنــوب کرمان
محمد ســاردویی مدیرکل راه و شهرســازی جنوب استان کرمان 
اظهــار داشــت: ســهم جنوب اســتان کرمان بــر اســاس برنامه ای 
کــه وزارت راه و شهرســازی در زمینــه نهضــت ملــی مســکن به 

اســتان ابــالغ کــرده ۲۱ هــزار و ۷00 هــزار واحــد  اســت.
وی بیــان داشــت: در طــرح نهضــت ملــی مســکن در جنــوب 
ــه  ــد ک ــام کرده ان ــر  ثبت ن ــزار و ۲3۵ نف ــان 33 ه اســتان کرم
از ایــن تعــداد ۲0 هــزار و ۵8۱ نفــر از متقاضیــان در جیرفــت 

. هستند
ــا حضــور  ــی ب ــات اجرای ــه اینکــه عملی ــا اشــاره ب ســاردویی ب
کارگــزاران مختلــف در جنــوب آغــاز شــده  اســت، ابــراز داشــت: 
متاســفانه نمی دانیــم بــه چــه دلیــل انبوه ســازان اســتان کرمان 
از پروژه هــای جنــوب اســتقبال نمی کننــد و بیشــتر انبوه ســازان 

فعــال در ایــن منطقــه خــارج از اســتان هســتند.
مدیــرکل راه و شهرســازی جنــوب اســتان کرمــان گفــت: یــک 
قطعــه زمیــن ۴00 هکتــاری در غــرب شــهر کنــار شــهر قدیــم 
ــراث  ــا می ــم، ام ــر گرفته ای ــرح در نظ ــن ط ــرای ای ــت  ب جیرف
فرهنگــی اجــازه نمی دهــد. مــا گفته ایــم حریم هــای تاریخــی را 
رعایــت خواهیــم کــرد و اگــر ایــن اتفاق بیفتــد ما می توانیــم در 

ایــن شــهر خانه هــای ویالیــی تحویــل مــردم بدهیــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مشــکل اصلــی مــا در جنــوب کمبــود 
زمیــن اســت، ادامــه داد: اگــر نتوانیــم زمیــن بــه انــدازه کافــی 
مهیــا کنیــم، مجبوریــم آپارتمان بســازیم که با اقلیــم و فرهنگ 

مــردم ایــن مناطــق همخوانــی نــدارد.

هزینه برای آموزش و پرورش سرمایه گذاری است/سند تحول بنیادین سرلوحه آموزش قرار گیرد
بــه گــزارش خبرنــگار سیاســی ایرنــا، آیــت اهلل دکتــر ســید ابراهیــم رئیســی 
ــی ۱۴0۲- ۱۴0۱  ــال تحصیل ــمی س ــاز رس ــن آغ ــنبه در آیی ــح روز ش صب
ــت رســول گرامــی  ــرا رســیدن ســالروز رحل ــا تســلیت ف ــدارس کشــور، ب م
اســالم )ص( و نیــز گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس، وجــود مقــدس حضرت 
محمــد )ص( را بزرگتریــن معلــم و مربــی بشــریت بــرای رســیدن به ســعادت 
دنیــوی و اخــروی دانســت و افــزود: شــهدا و ســرداران جــان برکــف کشــورمان 
ــا نمــره عالــی قبــول  نیــز معلمــان بزرگــی هســتند کــه در آزمــون الهــی ب

شــدند.
آیــت اهلل رئیســی معلمــی را ادامــه کار اولیــا و انبیــای الهــی بــرای آمــوزش و 
ــوزان  ــه دانش آم ــرد و خطــاب ب ــف ک ــی کشــور توصی ــت نســل های آت تربی
گفــت کــه بــا خــوب درس خوانــدن، قــدردان تالش هــای معلمــان و اســاتید 

خــود باشــند.
ــه تدویــن ســند تحــول  آیــت اهلل رئیســی در بخــش دیگــری از ســخنانش ب
بنیادیــن آمــوزش و پــرورش و ضــرورت ســرلوحه قــرار گرفتــن ایــن ســند در 
تمــام شــئون تعلیــم و تربیــت اشــاره و دســت اندرکاران آمــوزش و پــرورش را 
مکلــف کــرد، اجرایــی شــدن ایــن ســند مهــم را هــر ســال ارزیابــی و میــزان 

پیشــرفت آن را گــزارش کننــد.
رئیــس جمهــور در ادامــه، ســوال مهــر ســال تحصیلــی جدیــد را مطــرح کــرد 
و از دانش آمــوزان خواســت پاســخ دهنــد کــه شــاخص های مدرســه خــوب 

از نظــر آنهــا چیســت؟
آیــت اهلل رئیســی بــا اشــاره بــه اینکــه در میــان پاســخ دانش آمــوزان به ســوال 
مهــر پارســال نوشــته های بســیار وزیــن و پرمحتوایــی وجــود داشــت، از همــه 
دانش آمــوزان  خواســت امســال هــم بــا انگیــزه و عالقــه بــه ایــن ســوال پاســخ 
دهنــد چــرا کــه جایــگاه مدرســه خــوب در تربیــت انســان تــراز بــرای اداره 

خــود، خانــواده و جامعــه بســیار مهــم اســت.
رئیــس جمهــور در اقدامــی ابتــکاری، امســال ســوالی نیــز بــرای معلمــان طرح 
کــرد و از معلمــان خواســت بــه ایــن ســوال پاســخ دهنــد کــه بــرای افزایــش 

بهــره وری در آمــوزش و پــرورش چــه اقداماتــی بایــد انجــام شــود؟
ــت  ــای کار دول ــن محوره ــره وری را از مهم تری ــای به ــور ارتق ــس جمه رئی
ــش بودجــه  ــا افزای ــرده اســت ب ــالش ک ــت ت ــت: دول ــی دانســت و گف مردم
و اعتبــارات آمــوزش و پــرورش، ارتقــای جایــگاه دانشــگاه فرهنگیــان و مراکــز 
ــی کــردن ســند  ــون رتبه بنــدی معلمــان و اجرای ــم، اجــرای قان تربیــت معل
ــام  ــره وری در نظ ــای به ــه ارتق ــرورش ب ــوزش و پ ــن در آم ــول بنیادی تح

آموزشــی کشــور کمــک کنــد و از معلمــان عزیــز نیــز درخواســت می کنیــم کــه 
نظــرات و تجربیــات خــود را در ایــن زمینــه بــا پاســخ بــه ایــن ســوال اعــالم کنند.

آیــت اهلل رئیســی در ادامــه ســخنانش بــا بیــان اینکــه امســال در ۴ بخــش و بــا ۴ 
رکــن مؤثــر در نظــام آموزشــی کشــور جلســات و گفتگوهایــی خواهیــم داشــت، 
تصریــح کــرد: در اولیــن نشســت بــه اتفــاق وزیــر و مســئوالن آمــوزش و پــرورش 
ــا  ــتی ب ــدی نشس ــور و در گام بع ــوزان کش ــدگان دانش آم ــا نماین ــتی ب نشس
نماینــدگان معلمــان خواهیــم داشــت تــا در جلســه ای کامــاًل کاری بــه ارزیابــی 

ــم. ــان بپردازی ــای آن ــت آموزشــی کشــور و شــنیدن نظــرات و دیدگاه ه وضعی
ــان و  ــا کارشناس ــتی ب ــز نشس ــوم نی ــرد: در گام س ــه ک ــور اضاف ــس جمه رئی
صاحبنظــران تعلیــم و تربیــت خواهیــم داشــت و در گام چهــارم در نشســتی بــا 
نماینــدگان والدیــن دانش آمــوزان حرکــت نظــام تعلیــم و تربیــت کشــور را ارزیابی 
خواهیــم کــرد و مشــابه ایــن نشســت ها در ســطح اســتان ها هــم برگــزار خواهــد 
شــد تــا در مجمــوع بــه ارزیابــی دقیق تــری از وضعیــت آموزشــی کشــور برســیم.

آیــت اهلل رئیســی اظهــار داشــت: مدرســه و آمــوزش و پــرورش نــه یکــی از کارهای 
ــد و  ــه حســاب می آی ــت ب ــت و کار دول ــن مأموری ــت مردمــی، بلکــه مهم تری دول
امیــدوارم بــا ۴ نشســتی کــه بــا ارکان اصلــی تعلیــم و تربیــت در کشــور برگــزار 
ــای  ــت آموزشــی کشــور و راهکاره ــری از وضعی ــی دقیق ت ــرد، ارزیاب ــم ک خواهی

بهبــود و ارتقــای آن بــه دســت بیاوریــم.
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ثمر گردو را چیده بودند و پدر برای هر 
کدام از فرزندانش مقداری گذاشته بود!

حاج قاسم هم مثل بقیه خواهران و برادران 
مقداری روزی اش شد.

مقابل پدرش که نشست و شنید و تشکر 
کرد و گفت :

بدهید به فالنی و فالنی!
این مرامش بود، خیلی وقت ها آن چه که 
روزی اش می شد، تنها نمی خورد، بین 

دوست و آشنا و فقرا پخش می کرد!
یاد موالیم افتادم!

درآمد فدک را برد میان مردم تقسیم کرد، 
همه اش را...!

به خانه که برگشت دستش خالی بود!
حضرت زهرا سالم اهلل علیها سؤال کردند 

از درآمد ها،
امیرالمؤمنین )ع( فرمودند که داده اند در 

راه خدا!
حضرت تشکر کردند...!

پدرش  و  زهرا  مادرش  فرزند  قاسم  حاج 
علی )ع( بود!

زینت اهل بیت...!
******                            

رزم  و  ها  جبهه  از  دردمند  حاجی  بدن 
هایش بود.

روی  بود  مانده  یادگاری  که  هایی  زخم 
بدنش و گاهی آن قدر شدت می گرفت که 
در صورت و حال حاج قاسم پیدا می شد.

دوستان می گفتند :
حداقل گردن بند طبی را ببندید...!

حاجی گاهی موقع تالوت قرآن که تنها 
بود، گردن بند طبی را می بست اما می 

گفت :
این دردها مال منه، عادت می کنم.

بدنش را در هم می فشرد! شاید درد کمتر 
شود، می گفت :

نیرو  ببندم،  رو  بند طبی  این گردن  من 
ببینه، چی می شه؟ نمی گه حاج قاسم 

چی شده...
بعد لبخند معروفش را می زد و می گفت :

این دردها یادگاری رفقای شهیدمه!
این ها نباشه یادم می ره کی ام!

با این دردها یاد دوستای شهیدم می افتم، 
یاد حسین یوسف الهی، احمد کاظمی...

اصرار می کردند که بدنش را ماساژ بدهند 
تا شاید کمی درد بهتر بشود،

نگاه آشنا و مکث دارش را می انداخت روی 
صورت دوستان و می گفت :

این درد خیلی مهم نیست، درد مردم و 
دینه که آدم رو می کشه،

شهدا نمی دادن بدن شون رو کسی ماساژ 
بده!

**********                
برادران و خواهران عزیز ایرانی من، مردم 
امثال  و  پرافتخار و سربلند که جان من 
من، هزاران بار فدای شما باد، کما اینکه 
شما صدها هزار جان را فدای اسالم و ایران 

کردید،
از اصول مراقبت کنید، اصول یعنی ولی 
فقیه، خصوصاً این حکیم، مظلوم، وارسته 
خامنه ای  معرفت،  عرفان،  فقه،  دین،  در 
را  او  حرمت  بدانید،  خود  جان  را  عزیز 

مقدسات بدانید.
برادران و خواهران، پدران و مادران، عزیزان 
من! جمهوری اسالمی، امروز سربلندترین 

دوره خود را طی می کند.
بدانید مهم نیست که دشمن چه نگاهی 

به شما دارد،
دشمن به پیامبر شما چه نگاهی داشت و 
)دشمنان( چگونه با پیامبر خدا و اوالدش 
عمل کردند، چه اتهاماتی به او زدند، چه 

گونه با فرزندان مطهر او عمل کردند؟
مذمت دشمنان و شماتت آن ها و فشار آن 

ها، شما را دچار تفرقه نکند.

مکتب حاج قاسم
درس  نوزدهم

برخــی می پرســند کــه نــوع پوشــش، امــری 
کامــالً ســلیقه ای اســت و بــه خودمــان مربوط 
اســت کــه چــه بپوشــیم و چــه نپوشــیم و یــا 
آنچــه را می پوشــیم چگونــه بپوشــیم. ازاین رو 
حکومــت چــه حقــی دارد کــه در مــورد 

پوشــش مــا دخالــت کنــد.
ــی از  ــی برخ ــالس: گاه ــارس پ ــزارش ف گ
ــؤال را  ــن س ــان ای ــا مخاطب ــجویان ی دانش
می پرســند و در توضیــح ســؤال خــود چنیــن 
بیــان می کننــد کــه نــوع پوشــش و این کــه 
چــه بپوشــیم و چــه نپوشــیم یــک امــر کاماًل 
ســلیقه ای اســت و بــه خودمــان مربوط اســت 
کــه چــه بپوشــیم و چــه نپوشــیم و یــا آنچــه 
را می پوشــیم چگونــه بپوشــیم؛ در ایــن حــال 
حکومــت چــه حقــی دارد کــه در مــورد 
پوشــش مــا دخالــت کنــد و در مــورد این کــه 
چــه بپوشــیم و یــا چــه نپوشــیم نظــر بدهد و 

یــا دســتورالعمل و قانــون تعییــن کنــد.
گاهــی برخــی مدعــی می شــوند کــه چیــزی 
اهانت آمیزتــر و چنــدش آورتــر از ایــن نیســت 
کــه بــه کســی بگوینــد کــه بایــد چه بپوشــد 
و چگونــه بپوشــد. زیــرا ایــن مصــداق بــارزی 
از دخالــت در امــور شــخصی و تحمیــل 
ســلیقه ها بــا افــراد مختلــف اســت. بــر ایــن 
دراین بــاره  قانون گــذاری  اصــالً  اســاس 
ــه  ــت ب ــالً نوب ــت و اص ــت اس ــط و نادرس غل
ــی  ــون خوب ــم قان ــن نمی رســد کــه بگویی ای
ــر،  ــا خی ــده اســت ی ــه وضع ش ــن زمین در ای
ــط  ــاره غل چــون نفــس قانون گــذاری دراین ب

و نادرســت اســت.
آیــا در جامعــه جهانــی، فقــط بــه نــوع 

ــود؟ ــراض می ش ــش اعت پوش
پیــش از ورود بــه ایــن بحــث و تبییــن آنکــه 
ــر  ــن نظ ــا ای ــوان ب ــزان می ت ــه می ــا چ ت
ارائه شــده همراهــی کــرد، بایــد توجه داشــت 
کــه در ســال های اخیــر در عرصــه ی فکــری 
جهانــی فقــط در مــورد پوشــش نیســت کــه 
چنیــن ادعاهایــی مطــرح می شــود. از نظــر 
عــده ای بســیاری دیگــر از مقــوالت زندگــی 
انســان بــه همیــن نحــو ســلیقه ای اســت و 
ــرد در آن  ــود ف ــر از خ ــس غی ــد هیچ ک نبای
دخالــت کند. برخــی خانــواده، دیــن، مذهب 
و عقایــد مذهبــی، ســقط  جنیــن و بســیاری 
ــری  ــن منطــق ام ــا همی ــور را ب ــر از ام دیگ
کامــالً شــخصی معرفــی می کننــد و مدعــی 
هســتند کــه ایــن مســائل بایــد از حیطــه-  
قانون گــذاری خــارج شــود و بــه دســت افــراد 
ســپرده شــود تــا هــر طــور کــه می خواهنــد 
در آن رفتــار کننــد و هــر چــه می خواهنــد 
برگزیننــد. یعنــی هــر فــردی هــر طــور کــه 
خواســت خانــواده تشــکیل دهــد )یــا ندهد( 
ــد.  ــردی باش ــت ف ــط رضای ــالک آن فق و م
ــواع و اقســام  ــا ان ــازی و ی توجیــه هم جنس ب
دیگــری از روابــط جنســی خــارج از خانــواده 
ــا همیــن مبنــا  ــر همیــن اســاس و ب نیــز ب

ــرد. ــورت می گی ص
دربــاره دیــن و مذهــب و عقایــد نیــز چنیــن 
ــن  ــه ای ــد ک ــور می کنن ــی تص ــت. برخ اس
ــت و  ــخصی اس ــالً ش ــوری کام ــب ام مطال
دیگــران از جملــه حکومــت نبایــد در آن 
هیــچ دخالتی داشــته باشــند. همین مســئله 

در مــورد ســقط جنین به صــورت پررنگــی در 
بســیاری از جوامــع مطــرح می شــود. مدعیان 
ســلیقه ای بــودن ســقط جنین و این کــه 
ســقط جنین حق فــردی )در اینجا زن بــاردار( 
اســت، چنیــن بیــان می دارنــد کــه هــر فردی 
حــق دارد بــرای خودش تصمیم بگیــرد و یک 
زن بــاردار هم چنین حقــی را دارد و نبایــد او را 
از حــق تصمیم گیــری بــرای جســم خــودش 

محــروم کــرد.
آیــا امــوری همچــون حجاب، پوشــش 
ــلیقه ای و  ــات س ــواده؛ موضوع و خان

شــخصی اســت؟
ــخص  ــم مش ــت کنی ــدری دق ــر ق ــا اگ ام
می شــود کــه همــه- ایــن ســخنان مبتنــی 
ــواده،  ــش، خان ــه پوش ــت ک ــن ادعاس ــر ای ب
ــا  ــقط جنین و ی ــده، س ــب، عقی ــن، مذه دی
... امــوری ســلیقه ای هســتند و بــه دیگــران 
ــن مقدمــه  ــوط نیســتند. درحالی کــه ای مرب
ــا حــد زیــادی قابــل مناقشــه اســت. اگــر  ت
امــری کامــالً ســلیقه ای باشــد و بــه دیگــران 
مربــوط نباشــد، طبیعتــاً می تــوان پذیرفــت 
کــه دیگــران هــم در آن دخالــت داده نشــوند. 
امــا آیــا ایــن امــور کامالً ســلیقه ای هســتند؟
مشــخص اســت کــه نمی تــوان نقش ســلیقه 
را در پوشــش و تشــکیل خانواده و برخی دیگر 
از امــور کامــالً نفــی کــرد. خصوصــاً در مــورد 
مســئله پوشــش می توان مدعی شــده بخشی 
از آن حتمــاً ســلیقه ای اســت. امــا آیا پوشــش 
ــقط جنین  ــا س ــت؟ آی ــلیقه ای اس ــالً س کام
یــک انتخــاب کامــالً شــخصی و غیــر مرتبط 
بــا دیگــران اســت؟ آیــا عقایــد مذهبــی افــراد 
ــن  ــا دی ــدارد؟ آی ــران ن ــر دیگ ــری ب ــچ اث هی
یــک امــر کامــالً ســلیقه ای اســت؟ مشــخص 
اســت کــه هــر چقــدر بتوانیــم در این امــور بر 
جنبه هــای ســلیقه ای آن هــا تأکید کنیــد، اما 
نمی توانیــم جنبه ی اثرگــذاری آن بــر دیگران 
را کامــالً منکــر شــویم. ایــن بحــث را می توان 
ــن و ســقط جنین و ... به صــورت  در مــورد دی
تفصیلــی ادامــه داد، امــا بحــث مــا در اینجــا 

مرتبــط بــا پوشــش اســت.
ازایــن رو اجــازه دهیــد کــه بحــث را در مــورد 
پوشــش ادامــه دهیــم هر چنــد منطق بحث 
تقریبــاً در مــورد همــه-  ایــن مســائل و دیگر 
مســائلی ازاین دســت یکســان اســت. در عین 
این کــه پوشــش جنبه هایــی ســلیقه ای دارد، 
امــا مســئله پوشــش و ربــط آن به دیگــران را 
می تــوان بــا توجــه بــه مســئله دیگــری کــه 
معمــوالً کمتــر از آن صحبــت می شــود امــا 

وجــود جــدی دارد، مــورد توجــه قــرار داد.
ــت  ــاد و مدیری ــش در ایج ــا پوش آی

ــد؟ ــا می کن ــی ایف ــهوات نقش ش
پاســخ بــه ایــن ســوال مثبــت اســت، نقــش 
پوشــش در ایجــاد و مدیریــت شــهوات، 
نقشــی جــدی اســت. البتــه معمــوالً چنیــن 
دیــده ام کــه وقتــی چنیــن مطلبــی مطــرح 
می شــود افــرادی بــا ژســت فکورانــه گرفتــن، 
مدعــی می شــوند کــه اگــر کســی بــا 
ــود  ــهوت می ش ــار ش ــران دچ ــش دیگ پوش
تغییــری  مدیریــت شــهواتش  در  یــا  و 
ــاری  ــت و بیم ــار اس ــود بیم ــل می ش حاص
ذهنــی و فکــری او را نبایــد مــالک و معیــار 

ــن  ــرارداد. ای ــران ق ــرای دیگ ــذاری ب قانون گ
ادعــا البتــه دقیــق و درســت نیســت؛ معمول 
ــادی و  ــاق انســان های ع ــب به اتف ــه قری بلک
ســالم چنیــن هســتند. یعنــی نــوع و شــکل 
ــت  ــهوات و مدیری ــران در ش ــش دیگ پوش
شــهوات آن هــا اثــر دارد. هزینه هــای فراوانــی 
ــات شــهوانی صــرف  ــه در عرصــه- تبلیغ ک
می شــود و اقدامــات فراوانــی کــه در دنیــا در 
ایــن زمینــه صــورت می گیــرد شــاهد صــدق 

ــن ادعاســت. ای
انســان عــادی از پوشــش دیگــران اثــر 
می پذیــرد؛ انــکار ایــن امــر فقــط دروغ گفتن 
بــه خودمــان اســت. اگــر کســی از پوشــش 
ــه  دیگــران هــر چــه باشــد و هــر نوعــی ک
ــد گفــت  ــرد بای باشــد هیــچ اثــری نمی پذی
ــا  ــه ب ــم ک ــر نگویی ــت، اگ ــادی نیس ــه ع ک

ــتیم. ــه هس ــاری مواج ــی بیم نوع
ــری  ــه اثرپذی ــا ک ــن ادع ــر ای ــوی دیگ از س
ــان از  ــرور زم ــا م ــوع پوشــش دیگــران ب از ن
ــی  ــود ادعای ــو می ش ــی رود و مح ــان م می
نادرســت اســت. وجــود صنعت هــای مبتنــی 
بــر شــهوت کــه غالبــاً بــر نوعــی از پوشــش 
ــر را  ــن ام ــودن ای مبتنــی هســتند باطــل ب
نشــان می دهــد. یعنــی رهــا ســازی پوشــش 
ــای  ــا جریان ه ــردی و ی ــای ف ــه انتخاب ه ب
تبلیغاتــی و مالــی ســازندهٔ مدهــای پوشــش، 
باعــث از بیــن رفتــن اثر پوشــش در شــهوات 
و مدیریــت شــهوات نمی شــود. فقــط شــکل 
ــر  ــک ام ــهوت ی ــد. ش ــر می ده آن را تغیی
ــت و از  ــود انسان هاس ــت. در وج ــی اس واقع
بیــن بــردن آن بــه ایــن ســادگی نیســت، و 
شــاید بتــوان گفــت کــه درســت هم نیســت. 
مهــم ایــن اســت کــه آن را مدیریــت کنیــم 

ــم. ــن ببری ــه آن را از بی ــه این ک ن
نتیجه گیری:

ــلیقه ای  ــای س ــم جنبه ه ــش ه ــس پوش پ
ــی؛  ــی و واقع ــای عموم ــم جنبه ه دارد و ه
ــوان  در این چنیــن مــواردی اســت کــه می ت
ــا  ــت ی ــه حکوم ــتدالل ک ــن اس ــت ای گف
جامعــه نبایــد ورود کنــد غلــط اســت. 
حکومــت و جامعــه می توانــد در ایــن مــوارد 
ورود کنــد و بایــد ورود کنــد. البتــه در ایــن 
ــلیقه ای  ــی س ــم جنبه های ــه ه ــا ک عرصه ه
و هــم جنبه هــای واقعــی و عمومــی دارنــد، 
مهــم اســت کــه قانون گــذاری و ورود جامعــه 
به صــورت باشــد کــه جنبه هــای ســلیقه ای 
و فــردی نادیــده گرفتــه نشــود و جنبه هــای 
عمومــی باعــث نشــود که هیــچ جایــی برای 

ســلیقه انتخــاب افــراد باقــی نمانــد.
ــد دقــت کــرد کــه ایــن  از ســوی دیگــر بای
ــا کــه چــون پوشــش امــری ســلیقه ای  ادع
ــه  ــد و ب ــت نکن ــی در آن دخال ــت کس اس
انتخــاب خــود افــراد واگــذار شــود در عمــل 
نیــز درســت نیســت. یعنــی در عمــل حتــی 
این کــه گفتــه می شــود کســی دخالــت 
نکنــد یــک فریــب اســت. مــد ســازها و آن ها 
که از پوشــش مــردم پــول درمی آورنــد کاماًل 
در ایــن عرصــه دخالــت دارنــد و فــرد خیــال 
می کنــد کــه خــودش انتًخــاب می کنــد کــه 
چــه بپوشــد. درحالی کــه غالبــاً او را بــه ایــن 

ــد. ــوق می دهن ــو س سمت وس

حکومت چه حقی دارد که در پوشش مردم دخالت کند؟

6- بــه کــودک نشــان دهیــد کــه شکســت بخشــی از زندگــی 
اســت 

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 باید چــه رفتاری داشــته باشــند.
ایــن امــر آن هــا را از نظــر روانــی آســیب پذیــر کــرده و می توانــد در آینــده 
زمینه ســاز بســیاری از مشکالت شــود. در نتیجه بســیار اهمیت دارد که در 
کنــار آمــوزش دادن در مــورد ارزش پیشــرفت و رشــد توانایی هــا از احتمــال 
شکســت نیــز بــرای فرزندتــان صحبــت کنیــد و بــه او نشــان دهیــد که هر 
انســانی ممکــن اســت در زندگــی بــا مشــکالت روبه رو شــود. آنچــه اهمیت 
دارد ایــن اســت کــه بتوانیــم در برابر شکســت هــا مقاومت کرده و پشــتکار 

خــود را از دســت ندهیم.
7- برای بزرگ شدن کودک عجله نکنید 

برخــی از پــدر و مادرهــا می خواهنــد تمــام فرصت هــا و آرزوهــای از دســت 
رفتــه خــود را از طریــق کودکانشــان محقــق کننــد. همیــن امــر باعــث 
می شــود کــه کمتــر بــه کودکــی فرزندشــان اهمیــت داده و دائمــا بــه فکــر 
بــزرگ شــدن او و دســت یابــی بــه اهــداف از پیــش تعییــن شــده باشــند. 
همــواره بــه یــاد داشــته باشــید کــه کودکــی یکــی از مهم تریــن دوره هــای 
زندگــی هــر انســانی اســت کــه اگــر بــه درســتی ســپری نشــود می توانــد 
ــد  ــرار دهــد. در نتیجــه اجــازه دهی ــر ق ــز تحــت تاثی ــد را نی ــده فرزن آین
فرزندتــان از ایــن مرحلــه از زندگــی خــود لــذت ببرد و بــی جهــت او را برای 
دســت یابــی بــه موفقیت های مختلــف تحت فشــار نگذاریــد. اجــازه دهید 
کــه او خــود در مســیر زندگــی پیــش بــرود و عالقــه مندی هایش را کشــف 

. کند
8- در تربیت فرزند محبت نامشروط را فراموش نکنید 

یکــی از اصــول تربیتــی بســیار مهــم در تربیــت فرزند این اســت کــه هرگز 
ابــراز عالقــه و محبــت خــود را بــه موضــوع خاصــی گره نزنیــد. بــرای مثال 
هرگــز بــه کــودک نگوییــد »اگــر درس نخوانــی دیگــر دوســتت نــدارم« یــا 
»اگــر ایــن کار را بکنــی دیگــر مــادر تــو نیســتم«. ایــن جمــالت تــا حــد 
زیــادی بــه اعتمــاد کــودک آســیب می زننــد و او را درگیــر اضطراب هــای 
مختلــف می کننــد. در نتیجــه تــالش کنیــد بــه او نشــان دهیــد گاهــی 
ــوان  ــه عن ــال ب ــه ح ــا در هم ــوید ام ــای او ناراحــت می ش ــات از کاره اوق

والدیــن دوســتش داریــد و طــردش نمی کنیــد.
9- اجازه دهید کودک ناکامی را نیز تجربه کند 

برخــی از والدیــن بــه دالیلــی نظیــر اینکــه خــود دوران کودکــی ســختی 
داشــته اند دلشــان می خواهــد همــه چیــز را بــرای کــودک خــود فراهــم 
کننــد و بــه اصطــالح اجــازه ندهنــد کــه خــاری در پــای فرزندشــان فــرو 
بــرود! ایــن در حالــی اســت کــه از نظــر روانشناســان تجربــه کــردن ناکامی 
یکــی از نیازهــای هیجانی انســان اســت. افــرادی کــه در دوران کودکی هیچ 
گونــه ناکامــی یــا ســختی را تجربــه نمی کننــد و همــواره همه کارهایشــان 
توســط پــدر و مــادر رفــع و رجــوع می شــود بــه مــرور شــخصیت ضعیفــی 
را شــکل می دهنــد کــه آمادگــی مواجهــه بــا هیــچ ســختی و دشــواری را 
نــدارد. ایــن مســئله می توانــد در نهایــت بــه نوعــی احســاس بــی کفایتــی 
درونــی بیانجامــد و مشــکالت متعــددی را در بزرگســالی بــرای فــرد ایجــاد 
نمایــد. در نتیجــه گاهــی اجــازه دهید کــودک خــود مســئولیت کارهایش 
را بــه عهــده بگیــرد و ناکامــی و دشــواری را نیــز متناســب بــا ســن خــود 

. بچشد
ــر مــی گیــرد؛ یکــی دیگــر از مهــم  ــد مــوارد زیــادی را در ب تربیــت فرزن
تریــن ایــن مــوارد تربیــت جنســی کــودک اســت. مــی توانید برای کســب 

اطالعــات بیشــتر در ایــن زمینــه از مشــاوره جنســی کمــک بگیریــد.
چرا باید به نکات تربیت فرزند پایبند بود؟

کــودک از همــان ابتــدا عشــق، محبــت و احتــرام را درک و آن را جســتجو 
می کنــد. عــدم پاســخ مناســب بــه نیــاز کــودک او را دچــار ســرخوردگی 
و نوعــی بــد رفتــاری ناشــی از بــرآورده نشــدن نیازهــای اساســی می کنــد. 
۹ نکتــه حســاس بــرای تربیــت فرزنــد، بیانگــر نقش مهــم والدین در رشــد 
کــودک و تقویــت اســتعدادهای ذاتــی اوســت. در نتیجــه آگاهــی شــما از 
چگونگــی رفتــار با کــودکان و فرزندانتان در شــکل گیری تیپ شــخصیتی 
آن هــا اهمیــت دارد. شــما نقــش مهمــی در چگونگــی رویارویــی فرزندتــان 
بــا چالش هــای متناســب بــا هــر مقطــع رشــدی ایفــا می کنیــد. مشــاوره 
کــودک، بــه شــما کمــک می کنــد تــا از نیازهــای بنیادیــن فرزنــد خــود در 
هــر ســنی آگاه شــوید؛ عاملــی کــه تضمیــن کننــده شــکل گیــری ایمــن 
دلبســتگی در کــودکان اســت. همچنیــن مشــاوره تلفنــی بــه شــما ایــن 
امــکان را مــی دهــد تــا در ســریعترین زمــان ممکــن و هزینــه کــم از هــر 
کجــا کــه هســتید از راهنمایــی در مــورد کــودک خــود بهــره منــد شــوید.
- آیــا اضطــراب جدایــی کــودک می توانــد به خاطــر روش تربیتی نادرســت 

باشد؟ 
اضطــراب جدایــی یکــی از اختــالالت دوران کودکــی اســت کــه از تعامــل 
ــه  ــز از جمل ــی نی ــائل تربیت ــود. مس ــاد می ش ــف ایج ــای مختل فاکتوره
فاکتورهــای مهــم در ایــن زمینــه هســتند بــا ایــن حال نــوع خلــق و خوی 
کــودک و عوامــل زیســتی نیــز در این زمینــه تاثیــر دارند. از جملــه تاثیرات 
عوامــل تربیتــی می تــوان بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه کودکانــی کــه 
والدیــن بســیار منــزوی دارنــد، در محیط هــای اجتماعــی قــرار نمی گیرنــد 
ــه می کننــد بیــش از  ــدون آمادگــی را تجرب ــی و ب ــا جدایی هــای ناگهان ی
دیگــران در معــرض ابتــال بــه اضطــراب جدایــی هســتند. بــرای دریافــت 
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گالیه استاندار کرمان از عملکرد ساتبا 
در حوزه انرژی های تجدیدپذیر

ــه اعتقــاد اســتاندار کرمــان، عــدم موفقیــت  ب
کشــور در حــوزه انرژی هــای تجدیدپذیــر 
ساتباســت چراکه ســاتبا مجــوز می دهــد و الزم 
اســت کــه یــک بــار شــرکت ها را ارزیابــی و آنها 
را گریدبنــدی کنــد و اجــازه کار به آنهــا بدهد و 

ــردارد. ــای الزم را ب ــه پروژه ه آزادان
ــداکار  ــدی ف ــنا ، محمدمه ــزارش ایس ــه گ ب
ــورای  ــه ش ــهریورماه در جلس ــر روز 3۱ ش ظه
گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصی اســتان 
ــه مقــاالت علمــی گفــت:  ــا اشــاره ب کرمــان ب
ــرژی در ســال ۲0۲0  ــد ان ــرق در تولی ســهم ب
ــه  ــه در ۲0۵0 ب ــت ک ــد اس ــدود ۲0 درص ح
ــرق  ــدی ب ــهم تولی ــد. س ــد می رس ۵0 درص
ــا در حــال حاضــر ۲۶  در بخــش تجدیدپذیره

ــت. ــد اس ــد از کل ۲0 درص درص
ــای  ــهم انرژی ه ــون س ــد: اکن ــه می ده او ادام
تجدیدپذیر)خورشــید و بــاد( ۱0 درصــد اســت 
ــذا  ــد ل ــد می رس ــه ۶0 درص ــه در ۲0۵0 ب ک

ایــران نبایــد در ایــن عرصــه عقــب بمانــد.
ــه اعتقــاد اســتاندار کرمــان، عــدم موفقیــت  ب
کشــور در حــوزه انرژی هــای تجدیدپذیــر 
ساتباســت و ســاتپا مجــوز می دهــد و الزم 
اســت کــه یکبــار شــرکت ها را ارزیابــی و آنهــا 
را گریدبنــدی کنــد و اجــازه کار به آنهــا بدهد و 

آزادانــه پروژه هــای الزم را بــردارد.
توســعه  کــه  ایــن مطلــب  بیــان  بــا  او 
نیروگاه هــای خورشــیدی بــه نفــع نفــت اســت 

در ادامــه عنــوان کــرد: مشــکل زمیــن ۱۷۵ 
مــگاوات بــرق خورشــیدی حل شــده اســت 
و بایــد مجوز زمیــن آنها بالفاصله داده شــود 
ــی  ــار بروکراس ــرمایه گذار را دچ ــر س و دیگ

ــی اداری نکنیــد. طوالن
حبیبــی مدیرعامــل بــرق منطقه ای اســتان 
کرمــان نیــز در این جلســه از ناتــرازی تولید 
و مصــرف بــرق ســخن گفــت و افــزود: 
حــدود 3000 مــگاوات بــرق در حــال احداث 

در اســتان داریــم.
او ادامــه می دهــد: ۱08۱ مــگاوات زمیــن بــه 
ســاتبا معرفی شــده اســت کــه ۱۷۵ مگاوات 
آن مــورد توجــه ســرمایه گذاران قــرار گرفت.

بــه گفتــه مدیرعامل بــرق منطقه ای اســتان 
کرمــان، حــدود 300 مــگاوات تعهــد وزارت 
ــط  ــه توس ــت ک ــرو اس ــت و وزارت نی صم
شــرکت صنعتــی معدنــی گل گهــر و حدود 
ــز توســط شــرکت مــس  ــگاوات نی ۶۵0 م

سرچشــمه انجــام مــی دهــد.
ســلیمانی مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق 
شــمال اســتان کرمان نیــز گفــت: تحریم ها، 
عــدم تامیــن بســیاری از منابــع مــورد تعهد 
و افزایــش نرخ هــای تضمینــی باعــث کندی 
در احــداث نیرگاه هــای تجدیدپذیــر در 

اســتان کرمــان شــدند.
ــه  او پیشــنهاد کــرد کــه ســاختار ســاتبا ب

ــد. ــوق یاب ــور س ــرکت مح ــمت ش س

به گزارش خبرگــزاری فارس ، محمد علیرضایی، 
رئیس ســازمان بســیج فرهنگیان اســتان کرمان 
امروز در جشــن بازگشــایی مدارس در شهرستان 
بافــت بــا بیــان اینکــه هــدف انقــالب زنده کردن 
مبانــی و ارزش هــای اســالم اســت، اظهار داشــت: 
مهمتریــن راهبرد دســتگاه آموزش و پــرورش در 
شــرایط کنونــی عدالــت آموزشــی اســت و بایــد  
توجــه مســؤوالن آمــوزش و پــرورش شهرســتان 
بــه دورتریــن نقــاط شهرســتان همچــون مرکــز 
ــاظ  ــه از لح ــر دو منطق ــه ه ــد ک ــهر باش ش

آموزشــی برابر باشــند.
رئیس ســازمان بســیج فرهنگیان اســتان کرمان 
بــا بیــان اینکــه ســاخت اردوگاه راهیــان مکتــب 
شــهید ســلیمانی در حــال اجــرا  اســت، عنــوان 
ــه  ــی در بدن ــت آموزش ــتای عدال ــرد : در راس ک
وزارت آمــوزش و پــرورش قرارگاهــی شــکل 
ــی و  ــت تربیت ــرارگاه عدال ــم  ق ــه اس ــه ب گرفت
نصیــب آموزشــی، کــه کار قــرارگاه ارائــه خدمات  

ــت. ــوزان اس ــه دانش آم ــوری ب مح
وی بــا اشــاره بــه خســارت هایی کــه آمــوزش در 
شــرایط کرونــا دیــده اســت، عنــوان کــرد: ســند 
تحــول بنیادیــن به عنــوان ســنگ بنــای تمــام 
ــت و از  ــی اس ــای آموزش ــا و فعالیت ه برنامه ه
موضوعاتــی کــه در ســند تحــول بنیادیــن دیده 
ــگ حجــاب  ــردن فرهن شــده اســت، نهادینه ک
و عفــاف و کیفیت بخشــی بــه فعالیت هــای 

آموزشــی و پژوهشــی اســت.

سند تحول بنیادین سنگ 
بنای تمام فعالیت های 
آموزش و پرورش است

مذمت دشمنان و شماتت 
آن ها و فشار آن ها، شما را 

دچار تفرقه نکند 
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بزنطی
احمدبــن محمدبــن ابــی نصــر بزنطی، کــه خود 
از علمــا و دانشــمندان عصر خویش بــود، باالخره 
بعــد از مراســله هــای زیــادی کــه بیــن او و امــام 
رضــا علیــه الســالم ردوبــدل شــد و ســؤاالتی که 
کــرد و جوابهایــی کــه شــنید، معتقــد بــه امامت 
حضــرت رضــا شــد. روزی بــه امــام گفــت: »مــن 
میــل دارم در مواقعــی کــه مانعــی در کار نیســت 
و رفــت و آمــد مــن از نظــر دســتگاه حکومــت 
اشــکالی تولیــد نمــی کنــد شــخصا به خانــه ی 

شــما بیایــم و حضــورا اســتفاده کنــم. « .
یــک روز، آخــر وقــت، امــام رضــا علیــه الســالم 
مرکــب شــخصی خــود را فرســتاد و بزنطــی را 
ــا نیمــه هــای  ــد. آن شــب ت پیــش خــود خوان
ــای علمــی گذشــت.  ــه ســؤال و جوابه شــب ب
مرتبــا بزنطــی مشــکالت خویــش را می پرســید 
و امــام جــواب مــی داد. بزنطــی از ایــن موقعیــت 
کــه نصیبــش شــده بــود به خــود مــی بالیــد و از 

خوشــحالی در پوســت نمــی گنجیــد.
شــب گذشــته و موقــع خــواب شــد. امــام 
خدمتــکار را طلــب کــرد و فرمود: »همان بســتر 
شــخصی مــرا کــه خــودم در آن می خوابــم بیاور 
بــرای بزنطــی بگســتران تــا اســتراحت کنــد. « .
ایــن اظهــار محبــت، بیــش از انــدازه در بزنطــی 
مؤثــر افتــاد. مــرغ خیالــش بــه پــرواز درآمــد. در 
دل بــا خــود مــی گفــت االن در دنیــا کســی از 
مــن ســعادتمندتر و خوشــبخت تر نیســت. این 
منــم کــه امــام مرکــب شــخصی خــود را برایــم 
فرســتاد و بــا آن مــرا بــه منــزل خــود آورد. ایــن 
منــم کــه امــام نیمــی از شــب را تنهــا بــا مــن 
ــالوه ی  ــرا داد. بع ــؤاالت م ــخ س ــت و پاس نشس
همــه ی اینهــا ایــن منــم که چــون موقــع خوابم 
رســید امــام دســتور داد که بســتر شــخصی او را 
بــرای مــن بگســترانند. پــس چــه کســی در دنیا 
از مــن ســعادتمندتر و خوشــبخت تــر خواهــد 
بــود؟ .بزنطــی ســرگرم ایــن خیــاالت خــوش بود 
و دنیــا و مافیهــا را زیــر پــای خــودش مــی دیــد.
ناگهــان امــام رضــا علیــه الســالم در حالــی کــه 
دســتها را بــه زمیــن عمــود کرده بــود و آمــاده ی 
برخاســتن و رفتــن بود، بــا جمله ی »یــا احمد« 
بزنطــی را مخاطــب قــرار داد و رشــته ی خیاالت 

او را پــاره کــرد، آنــگاه فرمــود:
»هرگــز آنچــه را کــه امشــب بــرای تو پیــش آمد 
مایــه ی فخــر و مباهات خویــش بر دیگــران قرار 
نــده، زیــرا صعصعــة بــن صوحــان کــه از اکابــر 
ــود  ــه الســالم ب ــب علی ــن ابیطال ــی ب ــاران عل ی
مریــض شــد، علــی بــه عیــادت او رفــت و بســیار 
بــه او محبــت و مالطفــت کــرد، دســت خویــش 
را از روی مهربانــی بر پیشــانی صعصعه گذاشــت، 
ولــی همینکــه خواســت از جــا حرکــت کنــد و 
بــرود، او را مخاطــب قــرار داد و فرمــود: ایــن امــور 
را هرگــز مایــه ی فخــر و مباهــات خود قــرار نده. 
اینهــا دلیــل بــر چیــزی از بــرای تــو نمــی شــود. 
مــن تمــام اینهــا را بــه خاطــر تکلیــف و وظیفــه 
ای کــه متوجــه مــن اســت انجــام دادم، و هرگــز 
نبایــد کســی ایــن گونــه امــور را دلیل بــر کمالی 

بــرای خــود فــرض کنــد. « 
پسر وخریدعیدی برای پدر 

روزی جوانــی از پــدرش پرســید: پدرم! تــو از نظر 
دارایــی مشــکلی نــداری و وضــع مالــی ات از مــن 
ــت عیــدی  ــا دوســت داری برای ــر اســت. آی بهت

بخرم؟!
پــدر، پســرش را بــه حیــاط خانــه، کنــار درخــت 
ســیبی آورد و گفــت: پســرم! بــه  نظــر تــو مــن 
ــیب  ــت س ــن درخ ــة ای ــدر هزین ــالی چق س

ــم.  ــت: نمی دان ــر گف ــم؟! پس می کن
پــدر گفــت: اگــر هــر ســال آب، کــود، هــرس و 
ســّمی کــه بــرای ایــن درخــت هزینه می کنــم را 
حســاب کنــی چندین هــزار تومــان ایــن درخت 
ــار  ــر ســال چه ــی ه ــه دارد. می دان ــم هزین برای
کیلــو ســیب هــم بــه مــن نمی دهــد! یعنــی هر 
کیلــو ســیب آن، چــه مبلــغ زیــادی بــرای مــن 
تمــام می شــود، عــالوه بــر آشــغال هایی کــه در 

خانــه ریختــه می شــود. 
پســرم! فکــر می کنــی مــن احمــق هســتم برای 
ــم و  ــت می کش ــه زحم ــن هم ــت ای ــن درخ ای
پولــم را هــدر می دهــم؟ می توانــم بــا ایــن همــه 
ــت و  ــیب را بی زحم ــو س ــن کیل ــه چندی هزین

ــرم.  ــر بخ بی دردس
پســر گفــت: حتمــاً حکمتــی دارد، پــدرم بگــو! 
پــدر گفــت: مــن ایــن درخــت را بــرای خــوردن 
ســیب اش نکاشــتم؛ بــرای ایــن کاشــتم کــه در 
پاییــز چنــد عــدد ســیبی بچینــم؛ کــه محصول 
تــالش خودم اســت و خــود آن را پــرورش داده ام. 
اگــر تــو بــرای مــن عیــدی بخری درســت اســت 
کــه مــن نیــاز نــدارم، ولــی لــذت اش مثــل لــذت 
چیدن ســیب ایــن درخت، برایم شــیرین اســت. 
تــو هــم میــوه یــک عمــر زندگــی مــن هســتی.

پسر از شرم سرش را به زیر انداخت و رفت. 
آری، اگــر پــدر و مــادری داریــم کــه حتــی وضــع 
مالی شــان خیلــی عالــی اســت؛ صله رحــم، 
ــا  ــم، م ــوش نکنی ــدی دادن را فرام ــه و عی هدی
محصــول و میــوۀ دل آنــان هســتیم. ایــن میــوه 
ــم  ــرون ه ــت، بی ــش نیس ــه خوردن ــزه اش ب م
ارزان تــر می فروشــند؛ مــزه اش در دســت پــرورده 

بــودن خــود انســان اســت.

اي دل مگو که موسم اندوه شد به سر 
آمد به سر محرم و آمد مه صفر 
فارغ نشد هنوز دل از بار اندهي 
کاید به روي ماتم او ماتمي دگر 

سالي دوازده مه و سي روز هر مهي 
هر روز آن دلم به غریبي ست نوحه  گر 

  کم نیست آل  فاطمه، گرچه به چشم خلق 
بس اندکند و خوار و حقیرند و مختصر 

این قوم برگزیده ي خالق عالمند 
بر چشم کم به جانب این قوم کم نگر 
گرچه شکافته  سر و پهلو شکسته  اند 
ورچه گداخته جگرند و بریده سر 

هر گوشه آفتابي از ایشان غروب کرد 
گر خاور زمین نگري تا به باختر 

طوس و مدینه، کوفه و بغداد و کربال 
شاهي به هر والیت و ماهي به هر کجا 

هر یک به رتبه باعث ایجاد عالمي 
از مرد و زن به پایه مسیحي و مریمي

هر یک غالم درگه شان خان و قیصري 
هر یک گداي همتشان معن و حاتمي 
بر هر یکي ز رتبه و دانش چو بنگري 
گویي نه اعظمي بود از این نه اعلمي 
اما دریغ و درد کز اینان ندیده ایم 
از جور روزگار و جفایش مسلمي 

از هر تني به هر یک از اینان جدا دلي 
وز هر دلي ز هر تن از اینان جدا غمي 
از زخمهاي هر یک از اینان به هر دلي 

زخمي پدید، کش نه پدید است مرهمي 
در هر دلي غمي و به هر سینه اندهي 
هر خانه اي عزایي و هر گوشه ماتمي 
شیراز، هر کجا گذري داستانشان 
پیر و جوان به ماتم پیر و جوانشان 
شرط محبت است بجز غم نداشتن 

آرام جان و خاطر خرم نداشتن 
   از غیر دوست روي نمودن به سوي دوست 

اال خداي در همه عالم نداشتن 
جاني براي خدمت جانان به تن بس است 

اما چو جان طلب کند آن هم نداشتن 
گر سر به یک اشاره ي ابرو طلب کند 
سر دادن و در ابروي خود خم نداشتن 

معشوق اگر دو دیده پر از خون پسنددش 
عاشق بجز سرشک دمادم نداشتن 

گر کام تلخ و لخت جگر خواهد از کسي 
در کاسه جاي شهد بجز سم نداشتن 
در راه او اگر همه بارد خدنگ کین 

شرط ره است دیده نه بر هم گذاشتن 
زان سان که خورد سوده ي الماس مجتبي 

درهم نکرد روي خود، اهال و مرحبا 
       از خواب خاست تشنه  لب آن سبط مستطاب 

بر کوزه برد لب که بر آتش فشاند آب 
آبي که داشت سوده ي الماس درکشید 

      چون جعد جعده رفت همان دم به پیچ و تاب 
بر بستر اوفتاد و کشید آه دردناک 
بیدار کرد زینب و کلثوم را ز خواب 

زینب شنید و شاه جگرتشنه را بخواند 
آمد حسین و دید و به یکباره شد ز تاب 

       گفت اي برادر این چه عطش وین چه آب بود 
کز آتشش تو سوخته جاني و ما کباب 
وآنگه چو جان پاک برادر به برکشید 

   گفت این حدیث و ناله ي زار از جگر کشید: 
      کاي تشنه  کام جرعه ي من قسمت تو نیست 

باید تو را به دشت بال رفت و تشنه زیست 
آب تو را ز چشمه  ي فوالد مي دهند 
الماس درخور گلوي نازک تو نیست 
ما هر دوپاره ي جگر حیدریم لیک 

از ما در این میانه جگرپاره اش یکي ست 
خواهي به پاي آب روان تشنه دادسر 

     خواهند کودکان تو گفت »آب« و خون گریست 
خواهد رسید وقت تو نیز این قدر نماند 

تعجیل چیست؟ سال نه صد ماند و نه دویست 
ما اهل بیت از پي قرباني حقیم 

     از کوچک و بزرگ چه پنجه، چه چل، چه بیست 
فرمان سیدالشهدایي ز حق تو راست 

      خود مي رسي به قسمت خود، این شتاب چیست 
پس آن دو نوردیده ي خود را به پیش خواند 

قربانیان دشت بال را به بر نشاند 
گفت اي دو نوردیده خوشا روزگارتان 

بادا به کربال قدمي استوارتان 
بینید چون میان عدو عم خویش را 

یاري او کنید که حق باد یارتان 
در موقعي که محرم حج شهادت است 

قربان او شوید که هست افتخارتان 
عم زادگان غم زده غلتند چون به خون 

جانان من! مباد صبوري شعارتان 
چون نوح در میانه ي غرقاب غم فتد 

زنهار تا که جان نبود در کنارتان 
  بینید چون که یوسف زهرا به چنگ گرگ 

چون شیر گرگ دیده مبادا قرارتان 
یابید چون به دار یهودان مسیح را

هرگز مباد صبر در آن گیرو دارتان 
کوشید تا خداي ز خود شادمان کنید
بخشید جان و زندگي جاودان کنید 

در تاب رفت و تشت به بر خواند و ناله کرد
آن تشت را ز خون جگر دشت الله کرد 
خوني که خورد در همه عمر از گلو بریخت
خود را تهي ز خون دل چند ساله کرد 
نبود عجب که خون جگر ریخت در قدح
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ــزاری  ــه گــزارش گــروه سیاســی خبرگ ب
تســنیم،حضرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبر 
معظــم انقــالب اســالمی در آییــن تجلیل 
ــگ  ــدس، جن ــاع مق ــوتان دف از پیشکس
تحمیلــی را، نتیجــه سیاســت راهبــردی 
امپراطــوری نظــام ســلطه در دشــمنی بــا 
جمهــوری اســالمی و ملت ایــران خواندند 
و افزودنــد: بــا وجــود حمایــت همــه جانبه 
ــب و  ــداِم جاه طل ــی از ص ــای جهان قدرته
ــه  ــو س ــگ در پرت ــدرت، جن ــه ی ق دیوان
عنصــر »قــدرت جوشــان انقــالب، رهبری 
بســیار مؤثــر امــام و خصوصیــات فاخــر و 
ــد  ــک تهدی ــران« از ی ــت ای ــته مل برجس
قطعــی و بــزرگ بــه یــک فرصــت بــزرگ 
تبدیــل شــد کــه روایــت صحیــح و دقیــق 
ایــن فصل شــورانگیز و هیجــان آور از تاریخ 
ایــران بــه نســل جــوان و نوجوان، اســتمرار 
موفقیت هــای انقــالب را تضمیــن خواهــد 

کــرد.
فرمانــده کل قــوا، دفاع مقــدس را حادثه ای 
پرهیجــان، پرمعنــا و پر فایــده بــرای امروز 
ــرض  ــا ع ــد و ب ــور خواندن ــردای کش و ف
مراتــب احتــرام و ارادت بــه پیشکســوتان 
دفــاع مقــدس افزودنــد: پیشکســوتان 
زودتــر از دیگــران نیــاز حیاتــی آن مقطــع 
را شــناختند و بــرای تأمیــن ایــن نیــاز بــه 
میــدان پرحادثــه جنــگ و جهــاد و ایثــار 
شــتافتند، بنابرایــن تمجیــد و احتــرام بــه 
آنهــا وظیفــه ای قطعــی و همگانی اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه 
اینکــه بــا گذشــت زمــان، ابعــاد و حقایــِق 
حوادثــی نظیــر دفــاع مقــدس، بیشــتر و 
بهتــر قابــل درک می شــود، افزودنــد: بایــد 
ــه ای عمــل کــرد کــه معرفــت و  ــه گون ب
ــه  ــاع مقــدس ب ــه »حقایــق دف آگاهــی ب
عنــوان برهــه ای درخشــان و تأثیرگــذار«، 
ــل  ــد و نس ــش یاب ــتمر افزای ــور مس بط
کنونــی از واقعیات و حقایــق آن دوران آگاه 
شــود کــه تــالش در ایــن زمینــه توقعــی 
ــدس و  ــاع مق ــوتان دف ــدی از پیشکس ج

متولیــان اینگونــه مســائل اســت.
ــدارک  ــناد و م ــه اس ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
منتشــر شــده از جنــگ تحمیلی از ســوی 
غــرب افزودنــد: ایــن اعترافــات،  حقانیــت 
حرفهــای مــا را کــه زمانــی ادعــا و تصــور 

می شــد، ثابــت می کنــد.
فرمانــده کل قــوا، تحمیــل جنگ بــه ایران 
را واکنــش طبیعــی ســلطه گران جهانــی 
ــد  ــالب اســالمی خواندن ــروزی انق ــه پی ب
ــاً  ــران، صرف ــت ای ــالب مل ــد: انق و گفتن
ــک نظــام وابســته و فاســد و  شکســت ی
یــک ضربــه مقطعی بــه آمریکا و اســتکبار 
نبود بلکــه تهدید امپراطوری نظام ســلطه 
بــود و مســتکبران غــرب و شــرق بــا درک 
عمــق ایــن تهدیــد، جنــگ را بــا تشــویق 
و تحریــک صــدام بــر ملــت ایــران تحمیل 

کردنــد.
ایشــان هــدف از جنــگ تحمیلــی را 
ــای  ــام و حرف ه ــال پی ــری از انتق جلوگی
نــو ملــت ایــران بــه دیگــر ملتهــا از 
جملــه نهراســیدن از امریــکا و ایســتادگی 
ــض  ــم و تبعی ــل ظل ــت در مقاب و مقاوم
جهانــی دانســتند و افزودنــد: ظهــور نظــام 

المانیتور: ایران در ۴۰ سال گذشته هرگز مانند امروز قدرتمند نبوده است
یــک رســانه معــروف آمریکایــی بــا تاکیــد بــر ناتوانــی 
واشــنگتن در مهــار جمهــوری اســالمی ایــران تاکیــد 
کــرد: ایــران در قدرتمندتریــن دوران خــود طــی ۴0 

ــرد. ســال گذشــته بــه ســر می ب
ــزاری  ــانه های خبرگ ــر رس ــروه دیگ ــزارش گ ــه گ ب
فــارس، یــک رســانه معــروف آمریکایــی بــا تاکیــد بــر 
ناتوانــی واشــنگتن در مهــار جمهــوری اســالمی ایران 
ــود  ــن دوران خ ــران در قدرتمندتری ــرد: ای ــد ک تاکی

ــرد. ــه ســر می ب طــی ۴0 ســال گذشــته ب
ــه  ــان کرد:هفت ــود خاطرنش ــل خ ــور در تحلی المانیت
ــت  ــر سیاس ــترول مدی ــا اش ــر، دان ــته در قط گذش
ــت و  ــای تقوی ــاره »راه ه ــون درب ــه ای پنتاگ خاورمیان
درهــم بافتــن یــک معمــاری امنیتــی منطقــه ای« و 
تقویــت نیروهــای مســلح ایــن کشــور گفت وگــو کرد. 
در ایــن میــان، ژنــرال مایــکل اریــک کوریــال، فرمانــده 
ســنتکام و دو فرمانــده ارشــد نیروهــای آمریکایــی در 
ــعودی  ــتان س ــی عربس ــایت های نظام ــه از س منطق
بازدیــد کردنــد کــه از جملــه آنهــا پایگاه هــای دریــای 
ــی  ــوت در نزدیک ــکی پاتری ــکوهای موش ــرخ و س س
جــده بــود. اوایــل ایــن هفتــه هــم کوریــال بــا رهبــران 
ــک  ــا ی ــت ت ــدار داش ــت دی ــرائیل و کوی ــی اس نظام

ــاع  ــن ســامانه های دف ــرای درهــم بافت مســیر روان ب
ــا  ــذارد ب ــه بحــث گ ــه را ب ــی در سراســر منطق هوای
ــر موشــک ها  ــری در براب ــاع بهت ــه دف ــن هــدف ک ای
و پهپادهــای ایــران انجــام شــود. وی همچنیــن درباره 
امــکان پیوســتن کویت بــه نیروی عملیاتــی ۵۹ گفت 

وگــو کــرد.
آمریــکا  پیشــین  و  کنونــی  رســمی  مقام هــای 
ــک  ــی از ی ــنهادها، بخش ــن پیش ــه ای ــد ک می گوین
ــال  ــک س ــه در ی ــت ک ــر اس ــس فراگیرت پیش نوی
گذشــته توســط ســنتکام و با رهنمودهای کاخ ســفید 
فراهــم شــده اســت. ایــن ســاختار امنیتی منطقــه ای، 
نخســتین چکــش دولــت بایــدن بــرای حل مشــکلی 
اســت کــه سیاســتگذاران آمریکایــی در دوران اوبامــا 
و ترامــپ را درگیــر خــود کــرده بــود: اینکــه چگونــه 
ــازیم  ــد  س ــکا را توانمن ــه ای آمری ــدان خاورمیان متح
کــه عمدتــا بــا خوداتکایــی از خودشــان دفــاع 
کننــد تــا واشــنگتن بتوانــد نیروهــای خــود را بــرای 

ــد. ــی کن ــن، بازآرای ــا چی ــده ب ــای آین هماوردی ه
یــک منبــع آشــنا بــا طراحی هــای آمریــکا می گویــد: 
ــود  ــه ای خ ــرد خاورمیان ــد راهب ــوز بای ــون هن پنتاگ
ــه نشــانه ها  ــه اینجــا، هم ــا ب ــا ت ــازد ام را روشــن س

حکایــت از یــک رویکــرد کمینــه دارد. یــک نقشــه 
ــی  ــکار امنیت ــرای ابت ــنتکام ب ــه س راه غیرمحرمان
و  اقتصــادی  پیوســت های  فاقــد  منطقــه ای، 
سیاســی بــرای احیــای ایــده دوران ترامــپ یعنــی 

ــی« اســت. ــوی عرب ــک »نات ی
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــت ک ــن اس ــی ای ــدف کنون ه
تاسیســات موجــود، رهبــران نظامی منطقــه درباره 
لجســتیک، دفــاع هوایــی، پشــتیبانی آتــش و 
واکنــش بــه بحران و نیــز عملیات هوایــی، دریایی و 
عملیــات ویــژه در ســال های آینده آمــوزش ببینند. 
ژنــرال جــوزف ُوتــل، فرمانــده پیشــین ســنتکام، به 
ــی در  ــه خوب ــا »ب ــن ایده ه ــد: ای ــور می گوی المانیت
ــه روش  ــا را ب ــوان آنه ــتند و می ت ــترس هس دس

نســبتا آســانی بــه پیــش رانــد.«
بــه گفته دو مقام ارشــد پیشــین آمریکایــی نزدیک 
بــه ایــن مباحــث، دولت کنونــی آمریکا نیــز همانند 
ــق  ــک تواف ــه ی ــه ای ب ــین، عالق ــای پیش دولت ه
دفاعــی از نــوع بنــد پنــج بــا دولت هــای خاورمیانــه 
نــدارد به رغــم آنکــه دســت کم ســه دولــت عربــی 
ــت جــو  ــارس از زمــان روی کار آمــدن دول خلیج ف

بایــدن، خواهــان چنیــن توافقــی شــده اند.

ــم  ــش، آن ه ــتقل و الهام بخ ــی مس سیاس
ــکاء و  ــد، ات ــه ی امی ــه نقط ــوری ک در کش
ــت  ــمار می رف ــه ش ــکا ب ــع ورزی امری طم
بــرای امریــکا و ســلطه گــران، اصــالً قابــل 
ــرکاِت  ــد از تح ــن بع ــود، بنابرای ــل نب تحم
ناکامــی همچــون کودتــا، حملــه بــه طبس 
و تحریــک قومیت هــا، جنگــی تمام عیــار را 

ــد. ــران تحمیــل کردن ــت ای ــه مل ب
ــه ی  ــن حمل ــد: ای ــوا افزودن ــده کل ق فرمان
انقالبیــون،  البتــه در ذهــن  سراســری 
پیش بینــی نمی شــد امــا بــرای عناصــری از 
نیروهــای مســلح کــه مجــرب بودنــد و برای 
شــخصیت های برجســته و مســتقل جهان 

غیرمنتظــره نبــود.
رهبــر انقــالب در همیــن زمینه به ســخنان 
احمــد ســکوتره رئیــس جمهــور فقید گینه 
ــاره  ــان اش ــا ایش ــی ب ــداری خصوص در دی
ــد  ــای ســکوتره معتق ــد: آق ــد و گفتن کردن
بــود وقــوع جنــگ تحمیلــی ناگزیــر بــوده 
اســت، چــون امپریالیزم اگــر نتوانــد انقالبی 
را تضعیــف یــا مهــار کنــد حتمــاً جنگــی 

ســنگین را بــه آن تحمیــل خواهــد کــرد.
ــاد از  ــا انتق ــه ای ب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ســخنان کســانی کــه غیــر مســئوالنه ایران 
را مســئول جنــگ تحمیلــی می داننــد 
ــد از  ــد بع ــدس بای ــاع مق ــد دف و می گوین
آزادســازی خرمشــهر پایــان می یافــت 
ــی  ــگ یعن ــان جن ــه ی پای ــد: حادث گفتن
حملــه و پیشــروی صــدام بعــد از پذیــرش 
قطعانــه ۵۹8 از جانــب ایــران و بعــد از 
ــر  ــه اگ ــه ی مرصــاد، نشــان داد ک آن، حمل
ــان  ــاع پای ــهر، دف ــع آزادی خرمش در مقط
می یافــت صــدام حتمــاً مجــدداً پیشــروی 
ــای  ــه خصــوص اینکــه بخش ه ــرد ب می ک
زیــادی از ایــران عزیــز، در آن مقطــع هنــوز 

ــود. ــاوزان ب ــغال متج در اش
ایشــان تجزیــه ی ایــران و جــدا کــردن 
ــم از  ــی مه ــوان بخش ــه عن ــتان ب خوزس
کشــور، بــه زانــو در آوردن ملــت، برانــدازی 
ــن  ــت گرفت ــالمی و در دس ــوری اس جمه
ــی  ــداف اصل ــران را اه ــت ای ــت مل سرنوش
ــل  ــلطه از تحمی ــوز س ــوری کینه ت امپراط
جنــگ به ایــران برشــمردند و گفتنــد نباید 

ــرد. ــوش ک ــکار را فرام ــق آش ــن حقای ای
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، تبدیــل جنگ 
ــی  ــه فرصت ــزرگ ب ــدی ب ــاله از تهدی 8 س
ــزرگ را دومیــن حقیقــت دفــاع مقــدس  ب
ــالب،  ــش انق ــد: »جوش ــتند و گفتن دانس
ــی و  ــام خمین ــده ام ــن کنن ــری تعیی رهب
ــت  ــی مل ــته و تاریخ ــات برجس خصوصی
ایــران«، ســه عنصــر و عامــل مهمــی بودنــد 
کــه ایــن حقیقــت شــورانگیز را رقــم زدنــد 
کــه بایــد در تبییــن آن بخوبــی کار شــود به 
خصــوص اینکــه فرصت هــای بوجــود آمــده 
از دل تهدیــد ســهمگین جنگ، هنــوز برای 

اکثــر مــردم ناشــناخته اســت.
ــه  ــرت ب ــوا، دادن درس عب ــده کل ق فرمان
اهــداف  از جملــه  را  دیگــر  ملت هــای 
ــن  ــه راه انداخت ــی از ب ــان جهان زیاده خواه
جنــگ تحمیلــی برشــمردند و افزودنــد: آنها 
می خواســتند بــا ســرکوب ملــت ایــران، باب 
گشــوده شــده ی مقاومــت را کامــالً ببندنــد 
امــا ملــت، همــه اهــداف جبهــه اســتکبار را 

خنثــی کــرد و برخــالف تصــور دشــمنان، خــود را بــاال کشــید و فرصت هــای 
بســیار آفریــد.

رهبــر انقــالب اســالمی یکــی از دســتاوردهای دفــاع مقــدس را ایســتادگی مردم 
ــه وسوســه های  ــژه مــردم خوزســتان و عــرب زبان هــا و بی توجهــی آنهــا ب بوی
ــاع مقــدس همچنیــن  ــه کشــور دانســتند و گفتنــد: دف ــرای تجزی دشــمن ب
زمینه ســاز بــروز باورهــای دینــی و برتریــن ســجایای اخالقــی ملــت ایــران شــد.

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره به بــروز گذشــت ، فــداکاری  و دین بــاوری  
در دوران دفــاع مقــدس بویــژه گذشــت خانواده هــای رزمنــدگان و شــهدا افزودند: 
در دوران دفــاع مقــدس، همــه ی کشــور بــه عمــق دفاعــی جبهه هــا تبدیل شــد 
و شــهر و روســتا، مســجد و هیــأت، حــوزه و دانشــگاه، همــه در خدمــت دفــاع و 

انقــالب قــرار گرفتند.
ایشــان اتحــاد و انســجام ملــت را از دیگــر دســتاوردهای دوران دفــاع مقــدس 
برشــمردند و خاطرنشــان کردنــد: در ســالهای ابتدایی انقالب بــه دلیل اختالفات 
سیاســی در ســطوح بــاالی کشــور و اقدامــات تفرقــه افکنانــه گروهک هــا، مــردم 
دســته دســته شــده بودنــد امــا دفاع مقــدس همه آحــاد مــردم را یکپارچــه کرد.
ــه  ــدس را ک ــاع مق ــتاوردهای دف ــر از دس ــی دیگ ــالمی یک ــالب اس ــر انق رهب
ــه فرصــت شــد، مســئله اقتــدار نظامــی کشــور  ــد ب زمینه ســاز تبدیــل تهدی
دانســتند و گفتنــد: در شــروع جنــگ تحمیلــی وضــع کشــور از لحــاظ نظامــی 
ــاداری  ــون وف ــه آزم ــل ب ــک طــرف تبدی ــاع مقــدس از ی ــا دف ــود ام خــوب نب
ارتــش بــه نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی شــد و از طــرف دیگــر زمینه ســاز 

ســربرآوردن ســپاه بــه عنــوان یــک حقیقــت درخشــنده شــد.
فرمانــده کل قــوا بــا تأکیــد بر اینکــه اقتــدار نیروهای مســلح موجــب محبوبیت 
آنهــا نــزد مــردم و ایجــاد احســاس امنیــت بــرای کشــور شــد، افزودند: البتــه این 
نکتــه بایــد مــد نظــر فرماندهان محتــرم ارتش و ســپاه باشــد که ایــن محبوبیت 
و اقتــدار تــا زمانــی اســت کــه حرکــت پیش رونــده نیروهــای مســلح بــا همــان 
شــتاب قبلــی ادامــه داشــته باشــد و دســتخوش توقــف و عقب گــرد نشــود زیرا 
هرگونــه توقــف در مقابــل حرکــت رو بــه جلــوی دشــمن، بــه معنــای عقبگــرد 
اســت و بــر همین اســاس مســئوالن نظامــی و کشــوری، پشــتیبانی از نیروهای 

مســلح را از کارهــای واجــب خــود بدانند.
ایشــان تأکیــد کردنــد: بــه لطــف الهــی امــروز کشــور از لحــاظ دفاعی بــه مرحله 
بازدارندگــی رســیده اســت و از لحــاظ تهدیــد خارجــی نگرانــی وجــود نــدارد و 

دشــمنان نیــز ایــن موضــوع را بــه خوبــی می داننــد.
رهبــر انقــالب اســالمی در ادامــه بــه یــک نکتــه مهــم اشــاره کردنــد و گفتنــد: 
برخــی اوقــات در مــورد دفــاع مقدس تعابیــری همچون اســتفاده از موج انســانی 
بــکار بــرده می شــود در حالیکــه محــور تمــام حــرکات و اقدامــات و عملیــات در 
8 ســال جنــگ، تدبیــر و عقالنیــت بــود و روش هــا و راه کنش هــای ابتــکاری در 

عملیــات مختلف قابــل تدریــس در دانشــگاههای نظامی اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای از جملــه دســتاوردهای دفــاع مقدس را ثابت شــدن 
یــک اصــل مهــم بــرای ملــت ایــران دانســتند و تأکیــد کردنــد: در دوران دفــاع 
مقــدس ثابــت شــد کــه صیانــت کشــور و بازدارندگــی در مقابــل تهدیدهــای 

دشــمن، تنهــا از راه مقاومــت بدســت می آیــد و نــه تســلیم.
رهبــر انقــالب اســالمی بــا اشــاره بــه اســتفاده از اصــل مقاومــت در مســائل 
مختلــف سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی خاطرنشــان کردنــد: ایــن مقاومــت 
ــی  ــه نفــس داخل ــان و اعتمــاد ب ــک اطمین هوشــمندانه موجــب شــد اوالً ی
در فعالیــن سیاســی و فرهنگــی بوجــود آیــد، ثانیــاً بــه دشــمن آموخــت در 
محاســبات خــود، همــواره قــدرت داخلــی ایــران را بــه حســاب بیــاورد چــرا که 
مــا بــا همیــن روحیه توانســتیم در بســیاری از مــوارد همچون فشــار حداکثری 
یــا طــرح خاورمیانــه جدیــد و یا تعــرض به مرزهــای هوایــی و دریایــی از جمله 
ســاقط کــردن پرنــده متجــاوز دشــمن یــا توقیــف شــناورهای خاطــی آنــان، 

دشــمن را نــاکام بگذاریــم.

صیانت از کشور با مقاومت به دست می آید نه تسلیم؛ این یک اصل است
حرضت آیت الله خامنه ای رهرب معظم انقالب اسالمی در آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس:
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ــون اساســی و تحصیــالت  ــه قان ــا توجــه ب *ب
ــع  ــنی در مقاط ــای س ــه گروهه ــگان هم رای
مختلــف گذشــته ازمــدارس غیــر دولتــی 
ــات  ــف هی ــن مختل ــه عناوی ــایرمدارس ب س
امنایــی ، نمونــه مردمــی و دولتــی وغیــره 
ــت  ــن دریاف ــد ای ــی کنن ــت م ــهریه دریاف ش
شــهریه منحصــر به بردســیر و اســتان نیســت 
بلکــه درسراســر کشــوراین کارانجــام میشــود 
ــود  ــت میش ــهریه دریاف ــه ای ش ــه هربهان و ب
ــد  ــرورش میگوین ــی مســئولین امــوزش وپ ول
دریافــت شــهریه خــالف اســت وقتــی مراجعــه 
میکنــی مــی گویندایــن مدرســه فــالن اســت 
فــالن وبایــد شــهریه بگیــرد گذشــته از دریافت 
ــات  ــدارس برخــوردار ازامکان ــا م شــهریه نهایت
ســهم متمکنیــن اســت وبقیــه ... بهترنیســت 
مثــل گذشــته یک نوع مدرســه داشــته باشــیم 

وایــن همــه تبعیــض نباشــد
۷۱----۹۱33                                       

*ســالم بــر همــه زحمتکشــان وخدمتگذارانی 
ــیر  ــتان بردس ــی شهرس ــان ابادان ــه هدفش ک
ــهردار  ــاحیدری ش ــدس ش ــه مهن میباشــد ک
پرتــالش باهمــکاری شــورای شــهر بــه شــهر 
رنــگ دیگــری داده اند،اکثرکوچــه هــا اســفالت 

ــک  ــا موزایی ــاده روه ــد وپی شــده ان
00-----۹۱۴0                                         

ــاد رضاشــاه  *چادرکشــیدن از ســرزنان مــارا ی
می انــدازد کــه درهرکوچــه وبرزن و بهروســیله 
مامــوران چــادر از ســرزنان برمــی داشــتند ومــا 
ــم  ــی بینی ــروز م ــی ام ــم ول ــا خواندی درکتابه
وببیینــد هنــوز تفکــر رضاخانــی درالیحــه هــا 
ــال  ــه دنب ــود دارد و ب ــن وج ــه معاندی جامع
ضدیــت بــا اســالم هســتند و گمــان نکنند می 
تواننــد کاری بکننــد اینهــا کــف روی آبنــد و به 
لطــف خــدا وهمــت مــردان وزنــان مومــن بــه 

ســیاه چالــه زمــان خواهنــد پیوســت
۹۹----۹3۶۲                                         

*ســالم و درود بر رئیس جمهور شــجاع و دالور 
کــه درســازمان ملــل بــا بــاال گرفتــن عکــس 
ســرداردلها مطالبــه دادخواهــی او را نمودو گفت 
دادگاهــی عادالنــه بــه جنایت ترامپ رســیدگی 

ــنت خواهدکرد احس
0۵----۹۱۶۷                                          

*بــا بازگشــایی مــدارس جایــگاه عدالــت 
ــی  ــت اموزشــی یعن اموزشــی  کجاســت عدال
ــوع  ــک ن ــان از ی ــا فرزندانش ــه خانوادهه هم
محیــط وفضــا ،معلــم ومربــی و امکانات مشــابه 
ــد اینکــه عــده ای درمــدارس غیــر  بهــره ببرن
دولتــی و کالســهای خصوصــی بهــره ببرنــد و 
نتایــج برتــر کنکــور را کســب کنند حتــی برای 
ادامــه تحصیــل در دانشــگاهها ، دانشــگاههای 
غیــر دولتــی وازاد و... را انتخــاب مــی کننــد این 

ــت؟ ۹۱۹0---8۲ ــی نیس ــت اموزش عدال
*باســالم چرا اداره راهداری و یا راه وشهرســازی 
کــه مســئول نظــارت برروکــش اســفالت جــاده 
بردســیر از گدا ربه ســمت شهرهستندپاســخی 
نمــی دهنــد چــرا درکوتاهتریــن زمان جــاده به 
حالــت اولــش برگشــته وایــن همه هزینــه برای 

چــی شــده چه اتفاقــی افتــاده ؟
۲۶----۹۱3۴                                           

ــدارس  ــایی م ــاه بازگش ــالم امروز۲مهرم *س
وترافیــک اطــراف میــدان معلم چون ۴مدرســه 
درخیابــان  و ۲مدرســه  معلــم  درخیابــان 
فرمانــداری و  ۲مدرســه در ولیعصــرو ایــاب 
ــانی و  ــت کاش ــر جمعی ــاکنین پ ــاب س و ذه
ــای  ــدارس درخیابانه ــایر م ــه س ولیعصــر و... ب
دیگــر مثــل بلــوار ۲۲بهمــن و میــدان امــام و... 
باعــث ترافیــک ســنگین ازســاعت ۷تــا8 صبح 
و از۱۲تــا یــک ظهــر اطــراف میــدان وورودی به 
چهــار خیابان منتهــی به میــدان ضــرورت دارد 
میــدان بــه چهــارراه تبدیــل یــا نصــب چــراغ 

راهنمایــی قابــل توجــه شــورای ترافیــک !!!
۶0----۹033                                          

پیامک های ارسالی شما
10000100005588 شماره ی ارسال پیامک

بزرگان آسمانی شهرمان

محمدعلی آژ
ــادر:  ــی و م ــد عل ــی آژ فرزن ــهید محمدعل ش
گلنســاء ســلیمانی پــور متولــد : ۱3۴۶ ، تاریــخ 
ــل  ــات والفجر۴،مح ــهادت: ۶۲/8/۱۱  عملی ش
شــهادت: مریــوان ومــزار: گلــزار شــهدای گلــزار

زندگینامه:
شــهید محمدعلــی آژ در روســتای قریةالعــرب) 
ــواده ای  ــان خان ــی( در می ــزار کنون ــهر گل ش
ــی از  ــان کودک ــد. از هم ــا آم ــه دنی ــی ب مذهب
ــود. از  روحیــه ای قــوی و مذهبــی برخــوردار ب
جملــه شــرکت کننــدگان در تظاهــرات علیــه 
رژیــم منحــوس پهلــوی بود. تــا مقطــع ابتدائی 
بیشــتر ادامــه تحصیــل نــداد و پــس از آن با کار 
ــود. در ســال  ــواده ب ــردن کمــک خــرج خان ک
ــروی مقاومــت بســیج  ــت نی ــه عضوی ۱3۶0 ب
درآمــد و پــس از گذرانــدن دوره هــای آمــوزش 
ــه جبهــه اعــزام شــد و در عملیــات  نظامــی ب
هایــی نظیــر: رمضان، محــرم، والفجر۱ شــرکت 
نمــود. چنــد ماهی در ســپاه پاســداران بردســیر 
و توابــع مشــغول خدمــت بــود تا اینکــه مجددا 
ــی  ــه عملیات رهســپار جبهــه شــد و در منطق

مریــوان بــه شــهادت رســید.
عشــایر بودیــم. بــا شــتر و بنــد و بســاط در حال 
کــوچ بودیــم. مرحــوم مــادرم تعریــف مــی کرد: 
ــد.  ــروع ش ــم ش ــن درد زایمان ــن حی در همی
کســی که کمکم باشــه نبــود. چیزی نگذشــت 
کــه ســه نفر خانــم پیــدا شــدند. کمــک کردن 
ــل  زایمــان انجــام شــد و بچــه رو تمیــز تحوی
دادنــد. چــای تعارف کردیــم؛ نخوردنــد و رفتند. 
هیــچ احــدی تــو ایــن بیابــون دیگــه ایــن خانم 

هــا رو ندیــد...
مــادر انتظــار شــهادت محمدعلی رو شــب و روز 
مــی کشــید. مــی گفــت: از ایــن بچــه دســت 

بکشــید، آخــرش هم شــهید میشــه...
روزهــا قالــی بافــی مــی کردیــم، شــب هــا مــی 
رفتیــم درس مــی خواندیم. تــا کالس ۴ نهضت 

بیشــتر درس نخواند.
نــه تنهــا محمد علــی، بلکه همــه مــا از کودکی  
همیــن کــه حمــد و ســوره رو بلــد شــدیم، نماز 
مــی خواندیــم. اگــه نمــاز نمــی خواندیــم پــدر 

باهامــون برخــورد می کــرد...
بابــا از انقــالب و امــام خبرهایی داشــت و همین 
باعــث شــده بــود کــه محمدعلی تــا حــدی در 
جریــان انقــالب باشــد. یــک روز کــه از کرمــان 
آمــده بــود، از ته ســاکش عکــس امــام رو بیرون 
آورد. از  تظاهــرات کرمان بدســتش رســیده بود.

                راوی: آقای غالمرضا آژ)برادر شهید(
۱۴ ســاله بــود کــه مــی خواســت بــره جبهــه. 
مــادرم رضایــت نمــی داد. وقتــی خوابــش بــرد، 
آهســته انگشــت و مهــر اســم مــادرم رو زد پای 
رضایتنامــه ش...  ومــی گفــت: بهتریــن جــای 
ــی  ــاش نم ــه اســت. از ســختی ه ــا، جبه دنی
گفــت. مــی گفتــم: مــن رفتــم ســربازی، مــی 
دونــم ســربازی ســخته! مــی گفــت: ســربازی 
ــت؛  ــه س ــز دیگ ــه چی ــه ی ــا جبه ــخته ام س
ــن جــای دنیاســت.../ حــدود دو ســال و  بهتری

نیــم مــی آمــد جبهــه و مــی رفــت.
                 راوی: آقای غالمرضا آژ)برادر شهید(

همرزمش)آقــای محمــد ملــک قاســمی( 
تعریــف مــی کــرد: زخمــی شــده بــودم. از بیــن 
بچــه هــا شــهید آژ)بــا اینکــه بچــه بــود( منــو 
گذاشــت روی دوشــش، حــدود ۲کیلومتــر آورد 
پشــت خــط.../ وقتــی آمــد بــرای خداحافظــی، 
گفــت: نیروهــا رفتنــد، مــن جــا مانــدم. بعــد 
هــم تقاضــای مــن رو بــرای مانــدن رد کــرد و 
گفــت: بلیــط مــی گیــرم میــروم؛ امــا غالمرضا 
مــی خواهــم حرفــی بهت بزنــم، اینبــار احتماال 
شــهید شــوم. گفتــم: حــاال کــه اینطــور گفتی، 
نمــی گــذارم بــروی. خندیــد و گفــت: خیلــی 
ــزی رو  ــر چی ــوی ه ــی! جل ــی کن ــتباه م اش
ــه نمیشــه. اونجــا  ــرگ گرفت ــو م ــری، جل بگی
نباشــم، اینجــا بــا تصــادف و ... مــی میــرم. ولــی 
جبهــه چیــز دیگــه ای ســت... چــه بهتــر که تو 
جبهه شــهید بشــم. فقــط اگه نیامــدم، مــادر رو 

نصیحــت کــن کــه بــی تابــی نکنــد!
ــه گریــه  اشــک هــام مــی ریخــت. اعتنایــی ب
هــام نکــرد و رفــت.../از مــرگ هراســی نداشــت. 
منتظــر شــهادت بــود. عقیــده شــون ایــن بــود: 
ــه  ــی اگ ــود،  حت ــاز ش ــال ب ــا راه کرب ــم ت میری
شــهید بشــیم.../ پــدر مــا بیمارســتان بســتری 
شــده بــود. محمدعلــی بیســت روز باال ســرش 
تــو بیمارســتان بــود. بابا اینطــور دعایــش کرده 
بــود: بابــا دســتت رو بــدم تــو دســت علــی اکبر 
امــام حســین)ع(... /وقتــی محمدعلــی شــهید 
شــد، از چنــد قســمت، بدنــش جراحــت دیــده 

بــود؛ قلــب، ســر و ...
               راوی: آقای غالمرضا آژ)برادر شهید(


