
    
امام خامنه ای )مدظله(: 

با صراحت می گویم این حوادث طراحی امریکا، رژیم 
صهیونیستی و دنباله روهای آنها است. مشکل اصلی 
آنها با ایران قوی و مستقل و پیشرفت کشور است. ملت 
ایران در این حوادث کامالً قوی ظاهر شد و در آینده نیز 

هر جا که الزم باشد، شجاعانه وارد میدان خواهد شد.
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امــام رضــا علیــه الســام مــی فرماینــد: »ســوگند بــه خــدا ،حرضت مهدی عجــل الله تعالــی فرجه الرشیــف آن قــدر غایب می شــود کــه در زمان 
غیبــت )طوالنــی اش( از هاکــت نجــات منــی یابــد، مگــر کســی کــه خــدای بــزرگ او را بــر عقیــده بــه امامــت مهدی )عجــل الله تعالــی فرجه( 

ثابــت گردانــد و بــه او توفیــق دهــد کــه بــرای تعجیــل فرجــش دعــا کنــد.«                                                         )کــال الدیــن ،ج 2، ص 384(

حال که  دولت سیزدهم با قدرت در حال 
پیشرفت است و این پیشرفتها و کاستن فشار 
تحریمها ، باعث شده دشمنی های استکبار 
و صهیونیستها  روز به روز بیشتر شود، و تنها 
اسلحه دشمن تحریم است و تالش دارد فشار 
روانی زیادی بر ملت ما وارد  کند و به خیال 
خود کشور را تضعیف کند. و درمدت چهل  
سال گذشته تحریمهای همه جانبه نتوانسته 
آنها را به اهدافشان برساند بلکه کشوربا اقتدار 
و پیشرفتهای فنی ونظامی ،علمی وفضایی و... 
برسرعت غیر قابل قبولی برای دشمن درحال  
ها گسترش و پیشرفت وحتی دربعضی از 
رشته درسطح ده کشور برتر دنیا رسیده است 
دشمنان قسم خورده ای که از روزهای اول 
انقالب بدنبال ساقط کردن حکومت برآمده از 
آرای مردم وبرمبنای اسالم پایه گذاری شده 
است نتوانسته اند به خیال شومشان برسند و 
به همین دلیل تنها اسلحه دشمن تحریم است 
و تالش دارد با تحریم های بسیار، فشار روانی 
زیادی بر ملت ما وارد  کند و به خیال خود کشور 
را تجزیه کند اما مردم با حرکت مقتدرانه پشت 
سر رهبر انقالب یاس به خود راه نمی دهند تا با 

بصیرت کامل این شرایط را طی  می کنند
از طرفی نظام فکری که جمهوری اسالمی به 
دنیا عرضه کرد کامال مقابل نظام استکباری 
آمریکایی بوده، نظامی که کامال عدالت محور 
است و دشمن قصد دارد این انقالب را از خط 

خارج و نابود کند.

اجــرای  بــر  نظــارت  رئیس جمهــور 
ــوان  ــم عن ــیار مه ــری بس ــت ها را ام سیاس
کــرد و گفــت: رهبــری انقــالب تأکیــد دارنــد 
کــه نظارت هــا انجــام بگیــرد و اگر الزم اســت 

ــود. ــر ش ــت ها تجدیدنظ در سیاس
بــه گــزارش خبرنــگار گــروه سیاســی 
ــت اهلل ســیدابراهیم  ــزاری تســنیم، آی خبرگ
رئیســی رئیس جمهــور در آییــن افتتاحیــه 
نهمیــن دوره مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظــام بــا اشــاره بــه تشــریح دقیــق وظایــف 
مجمــع در حکــم صــادره از طــرف رهبــری 
افــزود: مجمــع به عنــوان هیئــت عالــی 
ــد  ــری، بای ــم رهب ــام معظ ــاری مق مستش
چنان کــه در حکــم صــادره از ســوی ایشــان 
مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت بــه حقایق 
کشــور احاطه داشــته باشــد چــرا کــه احاطه 
بــه حقایــق باعــث می شــود کــه تشــخیص 
مصلحــت و ارائــه نظــر مشــورتی بــه ایشــان 
از اتقانــی برخــوردار شــود کــه بــرای کشــور 

بســیار مهــم اســت.
رئیســی بــا تأکید بــر اینکــه ضــرورت متقن 
بــودن نظــرات مجمــع تشــخیص مصلحت، 
مســئولیت خطیــری را متوجــه مجمــع در 
ــار  ــد، اظه ــح می کن ــن مصال ــخیص ای تش
ــت های  ــرای سیاس ــر اج ــارت ب ــت: نظ داش
ــع  ــه مجم ــر وظیف ــوان دیگ ــی به عن ابالغ
تشــخیص مصلحت امر بســیار مهمی است، 
چــرا کــه در جایــگاه امامــت فقط بحــث ارایه 
طریــق نیســت، بلکــه امــام مســلمین هــم 
ــه طریــق می کنــد و هــم ایصــال علــی  ارای

المطلــوب اســت.
رئیــس جمهــور بــا ابــراز اینکــه امــت 

به معنــای جامعۀ دارای مقصــد و برخــوردار از 
هــدف، در خــود 4 عنصــر حرکــت، پویایــی، 
هــدف دار بــودن و امامــت را دارد، تصریح کرد: 
امــام، امــت را با بهــره گرفتــن از ظرفیت های 
درون امــت بــه مقاصــد واال می رســاند و امروز 
ــوان  ــد واال به عن ــن مقاص ــم ای ــداف مه اه
محورهایی بســیار کلیدی و اساسی در بیانیه 
گام دوم انقالب اســالمی تبیین شــده اســت.

وی اســتقالل، آزادی، توجــه بــه ســبک 
زندگــی اســالمی، توجــه بــه عدالــت، علــم 
و فنــاوری را محورهــا و فصــول اساســی 
بیانیــه گام دوم انقــالب اســالمی برشــمرد و 
خاطرنشــان کــرد: در ایــن بیانیــه هــم وضــع 
موجــود خــوب ترســیم شــده و هــم اهــداف 
بلنــد پیــش ِرو به دقــت تبییــن شــده اســت، 
لــذا جهت گیــری اصلــی سیاســت های کلی 
نظــام در بخش هــای اجرایــی، تقنینــی، 
قضایــی و دیگــر بخش هــا باید بــر محورهای 
ایــن بیانیــه اســتوار شــود.   ادامــه صفحــه3

پیشرفت های روزافزون 
ایران اسالمی ،  علت 
دشمنی جبهه استکبار 

ادامه صفحه سوم

سرمقاله

اغتشاش ها محصول طراحی آمریکا و صهیونیستها و 
کمک ایرانیان خائن خارج نشین بود

درصورت لزوم باید در سیاستها تجدیدنظر کرد/ 
دولت برای همکاری با مجمع تشخیص آماده است

حرضت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا در مراسم مشرتک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاههای افرسی نیروهای مسلح :

با »ایراِن قوی و مستقل« مخالفند 

رئیس جمهور در آیین افتتاحیه نهمین دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام :

تجمع مهدی یاوران بردسیر درسالروزآغاز والیت وامامت امام عصر)عج(

صفحه 8

نهــم ربیــع آغــاز امامت امــام زمــان )عج(؛ 
آن امــام حــی و زنــده ای اســت کــه امامت 
ــت و از روز  ــان اس ــده ایش ــه  برعه جامع
نهــم ربیع بعنــوان روز  تجدیــد بیعت یاد 
می کننــد، فلــذا همانطــور کــه در عیــد 
غدیــر پیامبر اکــرم )صلی اهلل علیــه وآله( 
بــرای آقــا امیر المومنیــن )علیه الســالم( 
بیعــت گرفتنــد و مــردم بــا ایشــان بیعت 
کردند که امامتشــان را بپذیرنــد و اطاعت 
از او را بــر خــود واجــب بداننــد، نهــم ربیع 

نیــز دارای چنیــن خصیصه ای اســت.
ــد  ــع می توان ــه ربی ــی روز ن ــی اصل ویژگ
ــد و  ــج( باش ــان )ع ــام زم ــا ام ــت ب بیع
ــا خــود بیندیشــیم  مــا یــک زمانــی را ب
کــه بــرای اینکــه نســبت بــه امــام خــود 
چقــدر اهــل بیعــت و اطاعــت هســتیم، 
چقــدر زندگیمــان مطابــق با خواســت ها 
و اهــداف امــام زمــان اســت. بنابراین یکی 
ــع روز  ــه ربی ــم روز ن ــای مه از ویژگی ه

تجدیــد بیعــت بــا ایشــان اســت.
ــه  ــه ائم ــی از مشــکالت  اساســی ک یک
ــا آن مواجــه  علیهــم الســالم همیشــه ب
بودنــد و نتوانســتند آن اهدافــی را کــه در 
نظرشــان بــود انجــام بدهنــد، نبود یــاران 

کارآمــد بــوده، بطوریکــه حتی خــود امام 
هــم فرمودنــد: اگــر مــا یــاران کارآمــدی 
داشــتیم و علیه ظلم و ســتم ایســتادگی 
مــی کردیــم حکومــت جهانــی هرچــه 
ســریع تــر برپــا می شــد، فلــذا در عصــر 
ــود  ــردم وج ــه م ــی هم ــر همراه حاض

نــدارد.
بحــث یــاران یــک مســئله مهــم در نظر 
اهــل بیــت اســت کــه خودشــان مطــرح 
کردنــد، پــس نهــم ربیــع از ایــن جهــت 
اهمیــت دارد کــه مــا یــار بــودن خودمان 
و اینکــه چقــدر در رکاب امام هســتیم را 
نشــان دهیــم و هزینــه بگذاریــم و همت 

بکنیم.
متاســفانه وقتــی ســخن از ظهــور 
می آیــد آنچــه بیشــتر ذهــن مــردم را به 
خــود مشــغول می کنــد ایــن اســت کــه 
امــام قــرار اســت بیایــد و مشــکالت مــا 
را حــل کنــد و امــام کســی اســت کــه 
ــت  ــا را اجاب ــای م ــرار اســت حاجت ه ق
کنــد و کســانی کــه دعــا بــرای تعجیــل 
فــرج می کننــد نیتشــان ایــن اســت که 
ــد،  ــه را حــل کن ــام مشــکالت جامع ام
درصورتــی کــه ظهــور فقــط بــه معنای 

حــل مشــکالت مــردم نیســت و یکــی از مســائل 
ــد و  ــور کن ــام ظه ــر ام ــه اگ ــت ک ــن اس ــم ای مه
یــار بخواهــد بایــد دیــد مــا چقــدر آمــاده خدمــت 
هســتیم و چقــدر اهــل گذشــت از مــال و جانمــان 

. هستیم
مــا بایــد در رکاب باشــیم تــا امــام اهــداف عالیــه را 
عملــی کنــد و در ســایه ســار آن امنیــت و آرامش و 
حــل شــدن مشــکالت ایجاد شــود، لــذا الزم اســت 
ــادر  ــد و ق ــه را بگذارن ــن هزین ــده ای باشــند و ای ع
باشــند بــرای تحقــق اهــداف امــام تــالش کننــد 
و اگــر اینهــا نباشــد همانطــور کــه ائمه نتوانســتند 
حکومــت جهانــی تشــکیل دهنــد و اهــداف الهــی 
را اجــرا کننــد ظهــور هــم اتفــاق نمی افتــد، چــون 
امــام هــم اگــر بخواهــد ظهــور کنــد نمی توانــد آن 

اهــداف عالیــه را ایجــاد کنــد.
ظهــور امــام زمــان )عــج( را منــوط بــه فراهــم بودن 
بســتر جامعــه دانســت و آن حضــرت وقتــی ظهور 
ــق  ــی را محق ــداف جهان ــد اه ــه بتوان ــد ک می کن
کنــد، بنابرایــن بهتــر اســت مــا در ایــن ایــام کــه 
انتســاب  بــه امــام زمان)عــج( دارد یــار بــودن و در 
رکاب بــودن خــود را محــک بزنیــم که اگــر آمادگی 
داریــم خــدارا شــکر کنیــم و اگــر نــه خــود را آمــاده 
کنیــم تــا ظهور بــه تعجیل بیفتــد و بــا آمــدن امام 

دنیــا پــر از عدالــت شــود.

آگهی مزایده عمومی ماشین آالت شهرداری گلزار

اعالم عوارض وصولی و هزینه های شهرداری بردسیردر 6ماهه سال جاری )1401(
ــون  ــاد 71 قان ــتناد م ــه اس ــیر و ب ــهرداری بردس ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
شــهرداریها مبلــغ عــوارض وصولــی و هزینــه کــرد شــهرداری بردســیر در شــش ماهــه 
اول ســال جــاری )1401( جهــت اطــالع عمــوم وهمشــهریان گرامــی بشــرح ذیــل اعــالم 

ــردد  میگ
عوارض وصولی :  474139 میلیون ریال - هزینه کرد جار ی: 117142 میلیون ریال -هزینه کردعمرانی 121044 میلیون ریال 

ــه اســتناد مجــوز شــاره 21 مــورخ 1401/03/06 شــورای اســامی شــهر  ــزار در نظــر دارد ب  شــهرداری گل

گلزارکاالهــای خــود بــه رشح مذکــور و با جزئیات مندرج در اســناد مزایــده را با بهره گیری از ســامانه تدارکات 

الکرتونیکــی دولــت )www.setadiran.ir(بــه صــورت الکرتونیکــی بــه فروش برســاند.

کلیــه مراحــل برگــزاری فراخــوان از دریافــت و تحویل ا ســناد فراخوان تا بازگشــایی پاکــت ها از طریــق درگاه 

ســامانه تدارکات الکرتونیکــی دولــت ســتاد بــه آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد شــد.

متقاضیــان رشکــت در فراخــوان در صــورت عدم عضویت در ســامانه، نســبت به ثبت نــام و دریافت گواهی 

امضــای الکرتونیکــی (بــه صــورت برخط) بــرای کلیه صاحبان امضــای مجاز و مهــر ســازمانی اقــدام الزم را به 

عمــل آورند.

 زمان انتشار آگهی : روز دوشنبه ساعت 8  مورخ 1401/07/18   

   مهلت دریافت اسناد مزایده: روز پنج شنبه ساعت 14 مورخ 1401/07/21

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: روز یکشنبه ساعت 14 مورخ 1401/08/01   

 زمان بازگشایی:روز دوشنبه ساعت 8 مورخ 1401/08/02

زمان اعام به برنده: روز سه شنبه ساعت 10 مورخ 1401/08/03 

نــوع و مبلــغ تضمیــن رشکــت در فراینــد ارجاع کار: مبلغ ضانــت نامه برابر بــا 5% قیمت پایه خــودرو مورد 

درخواســت به صورت نقدی به حســاب ســپرده بانک ملــی بــه شــاره 0108630920008 در وجه شــهرداری 

گلــزار واریــز مناید.شــهرداری در رد یــا قبــول یــک یا کلیه پیشــنهادات مختار اســت. ضمناً هزینــه درج آگهی 

به عهده برنده مناقصه می باشد.  تلفن ثابت : 33550480 – 034       تلفن همراه : 09031406771
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همه  در  ایام  دیر  از  آفتابگردان  مزارع 
چشم  و  زیبا  مناظر  ایجاد  سبب  مناطق 
نیز  آن  آجیلی  های  دانه  و  بوده  نواز 

عالقمندان خاص خود را دارد .
به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، 
کشاورزی  جهاد  مدیر  حیدرآبادی 
کاشت  گفت:  بردسیر  شهرستان 
آفتابگردان آجیلی در شهرستان بردسیر 
از اواسط خردادماه پس از آخرین آبیاری 
مزارع گندم انجام می شود . این محصول 
در سطحی غالب بر 11 هکتار کشت شده 
آغاز  آن  برداشت  ماه  اواسط شهریور  واز 

می شود.
نیاز  ارزشمند  های  دانه  این   : افزود  وی 
مناسبی  بازده  و  داشته  کمی  بسیار  آبی 
هرهکتار  واز   ، دارد  کشاورزان  برای 
تخمه  کیلوگرم   1800 میانگین  بطور 
توجه  با  گردد.  می  برداشت  آفتابگردان 
جهادکشاورزی  وزارت  سیاستهای  به 
جهت کاشت آفتابگردان روغنی،  در سال 
روغنی  آفتابگردان  زراعی جاری  کاشت 
این  های  برنامه  از  هکتار  صد  سطح  در 

مدیریت است.
در  عمدتا  محصوالت  این  است  گفتنی 
شهرستانهای  در  وگاها  شهرستان  سطح 

همجوار نیز توزیع می شود.

اخبار 

حجت  االسالم والمسلمین حاج علی اکبر کرمانی 
در خطبه های نماز جمعه این هفته آغاز امامت و 
والیت ولی عصر را خدمت همه نمازگزاران تبریک 
عرض نمود و در همین راستا حدیثی از امام صادق 
علیه السالم را بیان نمود که یکی از وظائف مهم هر 
مسلمانی انتظار فرج حضرت ولی عصر )عج(است و 
انتظار تحقق وعده الهی براساس حاکمیت ولی عصر 
است و امام صادق علیه السالم در جواب کسانی که 
توفیق دیدار امام زمان علیه السالم را ندارند می فرماید 
: هر فردی دوست دارد از یاران حضرت قائم باشد باید 
منتظر باشد و انتظار در پرهیزگاری و تقوا و اخالق 
نیکو است و چنانچه فرد بمیرد بعد از مردنش امام 
زمان به پا خیزد و پاداش آن فرد این است که امام 
زمان را درک کرده است پس یکی از ویژگی های مهم 

انتظار تقوا و پرهیزگاری و اخالق نیکو است.
وی در ادامه افزود : روز هفدهم ربیع االول سالروز 
میالد مسعود  نبی مکرم اسالم رئیس مکتب اسالم و 
رئیس مذهب جعفری امام صادق علیه السالم است 
و ضمن تبریک این روز بیان داشت : باید همه با هم 
دست به دست هم دهیم و در نماز جمعه هفته آینده 
حضور با شکوه داشته باشیم و برای نبی مکرم اسالم 
و فرزند بزرگوارش امام صادق علیه السالم با مراسمات 
وجشنها مختلف در سطح شهرو روستاها سنگ تمام 

بگذاریم.
خطیب جمعه بردسیر در خصوص فراجا و هفته 
نیروی انتظامی گفت: شعار هفته نیروی انتظامی 
)پلیس خادم مردم ومردم حامی پلیس(  و مردم 
به عنوان حامی پلیس هستند و این هفته را به 
سبزپوشان امنیت و مدافعان امنیت و خصوصا فرمانده 
محترم نیروی انتظامی بردسیر سرهنگ رمضان نژاد 
و نیروهایشان تبریک عرض نمود و از زحمات و 

تالش های آنان تقدیر و تشکر نمود.
حجت االسالم کرمانی در ادامه و با توجه به فرمایشات 
مقام معظم رهبری که راجع به امنیت داشتند گفت: 
یکی اینکه تقویت نیروهای مسلح یعنی تقویت کل 
کشور، امنیت زیر ساخت همه ابعاد زندگی و در همه 
عرصه های زندگی زیر ساخت امنیت است و به فرموده 
حضرت آقا کسانی که به پایگاه پلیس و بسیج حمله 
می کنند نمی دانند که امنیت ما را مورد اهانت قرار 
می دهند و با این کار امنیت کشور را تضعیف می 
کنند و در اغتشاشات اخیر بیش از هر چیز در کشور 
ما به نیروی انتظامی ظلم شد لذا باید دفاع کنیم و 
بحث فرد نیست بلکه بحث کشور و نظام است و 
آسایش زندگی مردم در امنیت است و در منطقه تنها 
کشوری که امنیت دارد ایران است و این بزرگ ترین 

امتیاز ماست.
وی افزود: همان طور که مقام معظم رهبری راجع 
به حوادث اخیر فرمودند: ما دلمان سوخت که یک 
دختر از بین رفت اما هنوز تایید نشده بود که مردم 
را به خیابان ها کشاندند و این یک حرکت طبیعی 
نبود و براساس اطالعات حاصله همزمان با بازگشایی 
مدارس و دانشگاه ها برنامه ریزی شده بود و خیلی از 
این جوان ها آموزش دیده بودند و در حوادثی که رخ 
داد باید اصل را از فرع تشخیص داد آنها با اصل که 
همان اقتدار و ایران قوی و استقالل ایران و جمهوری 
اسالمی است مخالفند و آنها با این مشکل دارند و 
حوادث فرعی گشت ارشاد و موضوع مهسا امینی اینها 
فرع هستند و باید این دو را جدا از هم تشخیص داد.

و بحث دیگری که حضرت آقا فرمودند سالمت جامعه 
ورزشی ما است و اگر عده انگشت شماری راجع به 
جامعه  کل  نباید  کردند  اظهارنظر  اخیر  حوادث 
ورزشی زیر سئوال برود و عده ای با این کار تعدادی 
در فضای مجازی زود تصمیم گرفتند و در خصوص 
بحث حجاب و ارشاد اظهار نظر کردند. و همه جامعه 

ورزشی ما این چنین نیست.
و خطیب جمعه با توجه به حوادث اخیرو دوقطبی 
کردن جامعه گفت:  االن  دو قطبی کردن کشور 
صالح نیست ، چهل و سه سال از انقالب می گذرد 
و االن زمانی است که هر کس عقده ای از انقالب 
دارند آمریکا و اسرائیل و آل سعود به دنبال تضعیف 
انقالب هستند لذا باید دو قطبی را کنار بگذاریم چرا 
که همه مردم انقالبی هستند و االن همه در وحدت 
و هم دلی هستند و دشمن نمی تواند این را ببیند و 
مخالف اصل نظام هستند لذا همه به دنبال وحدت و 
همدلی باشید نه به دنبال چپ و راست. و نکته آخر 
اینکه جبهه مقاومت در هر جایی که باشد با بانیان 
فتنه برخورد می کند و حتما تسویه حساب خواهد 
کرد و ایران آنقدر قوی شده و امید در جبهه مقاومت 

دارد که کسی نتواند به نظام و انقالب تعرض نماید.

یکی از ویژگی های مهم انتظار، 
تقوا و اخالق نیکو است

امام جمعه ی بردسیر : 

خطبه های نماز جمعه
اشد مجازات برای یک آدم ربا و سارق در بردسیر۴۰ سال حبس،  یازده هزار هکتار از 

مزارع بردسیر به کشت 
آفتابگردان اختصاص دارد

رییــس دادگســتری بردســیر بــا اعــالم صــدور 
حکــم 40 ســال حبــس، ۲۷۶ ضربــه شــالق و 
ــس  ــان حب ــس از پای ــور پ ــراج از کش ــز اخ نی
ــه  ــف ک ــه عن ــارق ب ــا و س ــک آدم رب ــرای ی ب
ــود  ــرار داده ب ــمی ق ــورد آزار جس ــردی را م ف
ــرد را  ــن ف ــازات ای ــد مج ــی اش ــل و چرای دالی

ــرد. تشــریح ک
ــتری کل  ــی دادگس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــم م.م  ــزود: مته ــاالری اف ــد س ــان، محم کرم
ــیر  ــتان بردس ــاری در شهرس ــال ج ــرداد س م
)جــاده بیدخــوان( بــا اســتفاده از وســیله نقلیــه 
اقــدام بــه آدم ربایــی مقــرون بــه آزار و اذیــت 
ــو، ســرقت خــودرو،  ــا چاق ــد ب جســمی و تهدی
ــا  ــل ب ــه قت ــد ب ــن تهدی ــد و همچنی ــه نق وج

ــود.  ــرده ب ــو ک چاق
ــی و  ــی روال قانون ــس از ط ــرد: پ ــان ک وی بی
برگــزاری جلســه دادگاه رســیدگی بــه پرونــده، 
اخــذ اظهــارات اصحــاب دعــوا و دفاعیــات متهم 
و وکیــل ایشــان حکــم پرونــده ایــن ســارق بــه 
عنــف خــودرو از ســوی شــعبه 10۲ دادگاه 

کیفــری ۲ بردســیر صــادر شــد.

شــیوه ارتــکاب جــرم و ایجــاد حــس ناامنــی در 
ــی اهال

ــه داد:  ــس دادگســتری شهرســتان بردســیر ادام ریی
ــار آن  ــار زیانب ــرم و آث ــکاب ج ــیوه ارت ــل ش ــه دلی ب
ــمانی  ــنی و جس ــت س ــالمی، وضعی ــه اس در جامع
شــاکی، ایجــاد حــس ناامنــی بیــن اهالــی و در 
راســتای جبــران ضــرر و زیــان معنــوی، اعــاده 
امنیــت و آرامــش روانــی شــاکی، اهالــی و بــه لحــاظ 
ارتــکاب جرایــم متعــدد و مختلــف محکــوم علیــه بــه 
ــون مجــازات اســالمی  اشــد مجــازات منــدرج در قان
مجموعــاً بــه 40 ســال حبــس تعزیــری و ۲۷۶ ضربــه 
ــز  ــی نی ــازات تکمیل ــث مج ــوم و از حی ــالق محک ش
حکــم بــر اخــراج متهــم بــه مــدت ۲ ســال پــس از 
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــور جمه ــس از کش ــان حب پای

ــالم شــد. صــادر و اع
جرائــم  بــا  برخــورد  در  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــرای  ــهروندان ب ــه و ش ــت جامع ــم و امنی ــل نظ مخ
ــزی وجــود  ــچ خــط قرم دادگســتری شهرســتان هی
بدیــن وســیله  اســت؛  نشــده  تعریــف  و  نــدارد 
ــت  ــم و امنی ــان نظ ــی مخــالن و مزاحم بــه تمام
ــه  هشــدار داده می شــود در صــورت مالحظــه هرگون

ــمال  ــالمی ش ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن مدی
اســتان کرمــان گفــت: جامعــه هنــری اســتان 
ــناس  ــوده، دشمن ش ــرت ب ــان دارای بصی کرم
و موقعیت شــناس هســتند و راه را در فضــای 

ــد. ــم نمی کنن ــود گ غبارآل
ــمال  ــالمی ش ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن مدی
اســتان کرمــان در گفت وگــو بــا خبرنــگار فارس 
بــه اتفاقــات اخیــر واکنــش نشــان داد و آن را بــه 

شــدت محکــوم کــرد.
ــه دســت  ــر اینک ــد ب ــا تاکی محســن روحــی ب
ناپــاک تروریســت ها و جــالدان در ایــن اتفاقــات 
کامــال مشــهود اســت، اظهــار داشــت: کســانی 
پشــت ایــن اتفاقــات ایســتاده و عــده ای را 
ــلمانان  ــال ها مس ــه س ــد ک ــک  می کنن تحری
ــان را  ــاط جه ــادی در اقصی نق ــان زی و مظلوم
ــا را  ــردم م ــیاری از م ــون بس ــرده و خ ــرور ک ت
ــوده  ــان ب ــه در توان ش ــر چ ــد، ه ــز ریخته ان نی
شــرارت کــرده و بــه ناامنی کشــورهای مســتقل 

ــد. ــن زده ان دام
ــوری  ــف جمه ــه تضعی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــرار  ــا ق ــه آن ه ــت در برنام ــالمی سال هاس اس
گرفتــه اســت، تاکیــد کــرد: بــرای تحقــق ایــن 
هــدف واهــی برنامه هــای زیــادی ریختــه و 
ــر  ــا ه ــد ام ــان کردن ــف را امتح ــای مختل راه ه
ــار نیــز   ــد، و ایــن ب ــار ســیلی ســختی خوردن ب

همین طــور خواهــد بــود، آنهــا بایــد بداننــد کــه 
ــرد. ــد ب ــور خواهن ــه گ ــن آرزو را ب ای

 وی ادامــه داد: ایــن جریــان امــروز پشــتوانه 
سیاســی خــود را از دســت داده، بنابرایــن  دســت 
روی چهره های شــناخته شــده فرهنگی، ورزشــی 
و اجتماعــی گذاشــته اند تــا بلکــه بــا فریــب آن هــا 

مــردم را همــراه کننــد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی شــمال اســتان 
ــد و  ــرت خوان ــران را دارای بصی ــت ای ــان مل کرم
تصریــح کــرد: مــردم مــا خوشــبختانه دشــمن را 
به خوبــی شــناخته و بــه کیــد آن آگاه هســتند.

روحــی اضافــه کــرد: کرمــان نیــز همگام با کشــور 
ــی  ــزش عظیم ــر خی ــات اخی ــل اغتشاش در مقاب
داشــت و بــه همــگان ثابــت کــرد دیــار حاج قاســم 
جــای ایجــاد رعــب و وحشــت بــرای شــهروندان 

ــد. ــر نمی تاب ــت و آن را ب نیس
وی جامعــه هنری اســتان کرمــان را دارای بصیرت 
ویــژه ای دانســت و تصریــح کــرد: دوراندیشــی این 
ــت،  ــی اس ــان مثال زدن ــه در کرم ــر فرهیخت قش
هنرمنــدان کرمانــی نشــان دادنــد دشمن شــناس 
و موقعیت شــناس هســتند و راه را در فضــای 

ــد. ــود گــم نمی کنن غبارآل
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شــمال 
اســتان کرمــان اضافــه کــرد: ناگفته نمانــد معدود 
هنرمندانــی هــم بودنــد کــه در دام دشــمن افتاده، 

بصیرت اصحاب فرهنگ و هنر کرمان در اتفاقات اخیر مثال زدنی بود

کسب رتبه اول مجتمع 
احیاء و فوالدسازی 
بردسیر درمسابقات 

تیــم مجتمع احیــا، و فوالدســازی بردســیر 
ــداد،  ــابقات ام ــن دوره مس ــان دومی قهرم
نجــات و آتــش نشــانی هلدینــگ میدکــو 

شــد
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت 
فــوالد ســیرجان ایرانیان،درایــن مســابقات 
کــه از یکشــنبه 10 مهرمــاه بــه مــدت دو 
روز و بــه میزبانــی مجتمــع فــوالد بردســیر 
ــب  ــم در قال ــداد 10 تی ــد ، تع ــزار ش برگ
ــه همــراه یــک مربــی  تیمهــای 4 نفــره ب
حضــور داشــتند که براســاس قرعه کشــی  
بــه رقابــت پرداختنــد؛ در پایــان مســابقات 
تیمــی، مجتمــع احیــاء و فوالدســازی 
بردســیر رتبــه اول، تیم مجتمع کنســانتره 
و گندله ســازی ســیرجان رتبــه دوم و رتبه 
ســوم هــم بــه تیــم مجتمــع فــوالد بوتیــا 
ــورد  ــرد. در بخــش رک ــدا ک اختصــاص پی
ــرادی« از  ــین م ــم »امیرحس ــرادی ه انف
مجتمــع فــوالد و احیــاء بردســیر رتبــه اول 
ــاذری« از مجتمــع کنســانتره  ، »ســجاد اب
ــان  ــه دوم و »پیم ــیرجان رتب ــه س و گندل
پوزشــی« از مجتمــع فوالد و احیاء بردســیر 
ــت  ــرادی را بدس ــورد انف ــوم رک ــه س رتب

ــد. آوردن
ــه همــکاران شایســته  ضمــن خداقــوت ب
شــاغل در قســمت آتــش نشــانی مجتمــع 
هــای بردســیر  و ســیرجان ، کســب رتبــه 
ــه  ــزان و کلی ــن عزی ــه ای ــر را ب ــای برت ه
کارکنــان  شــرکت تبریــک مــی گوییــم.

ــردم را  ــد و روح و روان م ــرار گرفتن ــانه ای آن ق ــوج رس روی م
ــم. ــه زودی عذرشــان را می خواهی ــه ب ــد ک ــر کردن درگی

وی از لــزوم توجــه بــه نســل نوجــوان ســخن بــه میــان آورد 
و ابــراز داشــت: آن هــا به واســطه انتشــار ویــروس کرونــا 
خیلــی زود وارد فضــای مجــازی شــدند و از ایــن فضــای ناامــن 
اطالعــات غلــط گرفتنــد، دشــمن نیــز از ایــن خــأ اســتفاده 
کــرد و توانســت بخشــی از برنامــه خــود را بــه ســمت نوجوانان 

ببــرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی شــمال اســتان کرمان ایجاد 
فعالیت هــای فرهنگــی متنــوع و ســاخت برنامه هــای مختلــف 
ــان  ــمرد و خاطرنش ــر الزم برش ــن قش ــرای ای ــاز را ب انسان س
کــرد: همــه مــا نســبت بــه جامعــه مســؤول هســتیم و بایــد 

نقــش خــود را به خوبــی ایفــا کنیــم.

     ساالری رییس دادگسرتی بردسیر ،

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی شمال استان کرمان گفت: 

همزمان با سراسر کشور ،زنگ مهر در دبیرستان زینبیه شهرستان بردسیر نواخته شد
ــوزش و  ــی آم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
پرورش شهرســتان بردســیر، در این آیین، 
ــرورش  ــوزش و پ ــر آم ــا مدی ــا پرتونی رض
شهرســتان بردســیر ضمــن تبریــک آغــاز 
ســال تحصیلی و گرامیداشــت هفته دفاع 
مقدس گفــت: امــروز اگر اســتقالل، آزادی 
ــام  ــران و نظ ــه ای ــم و جامع ــدار داری و اقت
مقــدس جمهــوری حرفــی بــرای گفتــن 
دارد، مرهــون خون شــهدای هشــت ســال 

ــاع مقــدس اســت. دف
ــد را در  ــی جدی ــزود: ســال تحصیل وی اف
حالــی آغــاز مــی کنیــم کــه خــود را برای 
ــوازن ســند  ــق مت ــی شــدن و تحق اجرای
ــه  ــرورش ب ــوزش و پ ــن آم تحــول بنیادی
ویــژه در ارتبــاط بــا اجرایــی شــدن رویکرد 
ــاده  ــاحتی آم ــام س ــت تم ــم و تربی تعلی

کــرده ایــم.
رضــا پرتونیــا اظهــار داشــت: امیدواریــم بــا 
ریشــه کــن شــدن کرونــا بتوانیــم امســال 

بــار دیگــر شــاهد حضــور پــر شــور و نشــاط 
دانــش آمــوزان و همــکاران همچــون گذشــته 
در مــدارس باشــیم. هرچنــد بــا تــالش 
همــکاران در ایــام کرونــا لحظــه ای از آمــوزش 
غافــل نبودیــم و بــا امکانــات مناســب و برنامه 
ریــزی صحیح و تــالش شــبانه روزی همکاران 
بــه هــر نحــو ممکــن  بــا دانــش آمــوزان برای 
ادامــه تحصیــل خــود همراهــی و همــکاری  

داشتیم.
وی افــزود: بــا توجــه بــه بازگشــایی مــدارس 
وظیفــه خدمتگــزاران تعلیــم و تربیت نیــز دو 
چنــدان شــده اســت و ایــن مــی طلبــد کــه 
دولــت، خانــواده، جامعــه و همــه ی دســتگاه 
ــر  ــا اگ ــم ت ــه دســت هــم دهی ــا دســت ب ه
مشــکالتی در نظــام تعلیــم و تربیــت هســت 
را مرتفــع نماییــم و بتوانیــم ســال تحصیلــی 

ــم. ــی را پشــت ســر بگذاری خوب
بــر پایــه ایــن گــزارش: آییــن نمادیــن 
ــیر در  ــتان بردس ــدارس شهرس ــایی م بازگش

آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد، بــا حضــور مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان 
بردســیر، رئیــس اداره اســتعدادهای درخشــان و دانــش پژوهــان جــوان آمــوزش 
و پــرورش اســتان کرمــان، امــام جمعه بردســیر، فرمانــدار و جمعی از مســئوالن 
و روســای ادارات ایــن شهرســتان در محــل دبیرســتان دخترانــه زینبیــه برگــزار 

شــد.

ــار  ــازات در انتظ ــد مج ــرم، اش ــاری و ج ناهنج
ــود. ــد ب ــران خواه ــالن و آم عام

براســاس ایــن گــزارش در مــرداد ســال جــاری، 
متهــم مذکــور بــا ســوء اســتفاده از اعتماد شــاکی 
ــال  ــن انتق ــودرو وی، ضم ــه خ ــدن ب ــوار ش و س
ــکنه در  ــی از س ــی خال ــه مکان ــودرو ب ــده خ رانن
ــالح  ــیله س ــه وس ــرده را ب ــهر، نامب ــیه ش حاش
ســرد تهدیــد بــه قتــل کــرده و وی را مــورد آزار 

ــود. ــرار داده ب ــت جســمانی و اخــاذی ق و اذی

تکمیل تربیت دانش آموزان از طریق اعمال و رفتار معلمان و والدین آنهاست
ــرورش  ــوزش و پ ــی آم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شهرســتان بردســیر، رضــا پرتونیــا مدیــر آمــوزش و 
پــرورش آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر، در 
جلســه معاونیــن و معلمــان پرورشــی ضمــن تبریک 
آغــاز امامــت و والیــت حضــرت مهــدی )عــج( گفت: 
بهتریــن الگوتربیتــی بــرای تقویت اخــالق و معنویات 

دانــش آمــوزان،  زندگــی ائمــه اطهــار اســت.
وی بــا یــادآوری ایــن مهــم کــه شــرایط و وضعیــت 
موجــود جامعــه نتیجــه اقدامــات تربیتــی خانــواده، 
نهــاد آمــوزش و مراجــع فرهنگــی و اعتقــادی جامعه 
اســت، بــا اعــالم مصادیــق آســیب هــا و تهدیدهــای 
عصــر حاضــر برای نســل نوجــوان و جــوان بــر اصالح 

شــیوه هــای تربیتــی و همــگام ســازی آنهــا بــا تغییــرات 
فکــری و نســلی تاکیــد کــرد و پویایــی نســل جدیــد را در 
گــرو افزایــش اطالعــات معلمــان و بــه روز رســانی مبانــی 
آموزشــی در حــوزه هــای مختلــف ،ازجملــه حــوزه تعالــی 

رفتــار افــراد دانســت.
همچنیــن در ایــن جلســه روح اهلل محمدحســینی 
ــوزش  ــی  آم ــت بدن ــاون پرورشــی و تربی ــش مع دوراندی
و پــرورش شهرســتان بردســیر، حضــور دو ســاله دانــش 
ــیب های  ــش آس ــاز  افزای ــزل را زمینه س ــوزان در من آم
اجتماعــی دانســت و گفت: معمــوالً در بعضــی از خانواده ها 
ــا اســتفاده بیــش  مشــاجرات خانوادگــی وجــود دارد و ی
ــرض  ــوزان را در مع ــازی دانش آم ــای مج ــد از فض از ح

ــت. ــرار داده اس ــی ق ــیب های اجتماع آس
وی افزود:آمــوزش را مــی توانســت از طریــق کتب درســی و 
فضــای مجــازی دنبــال کــرد اما پــرورش بحــث چندجانبه 
ایســت کــه از طریــق القا رفتاری و شــخصیتی بیــن دانش 
آمــوزان و معلمــان اتفــاق خواهــد افتــاد وایــن امــر فقــط با 

حضــور در فضــای غنــی مدرســه محقق می شــود.
الزم بــه ذکــر اســت جلســه معاونیــن و معلمــان پرورشــی 
ــرورش  ــوزش و پ ــا حضــور مدیرآم شهرســتان بردســیر ب
ــی  ــت بدن ــی و تربی ــاون پرورش ــیر، مع ــتان بردس شهرس
آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر ، کارشــناس نمــاز 
وقــرآن و جمعــی از معاونــان و مربیــان پرورشــی در محــل 

ســالن کنفرانــس آمــوزش و پــرورش برگــزار شــد.
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سوره نساء، آیه ۵۹
﴿یا ایها الذین امنوا اطیعوا هللا 

واطیعوا الرسول واولی االمر منکم﴾
ای کسانی که ایمان آورده اید، اطاعت کنید خدا را 
واطاعت کنید پیامبر خدا وصاحبان امر را. آیه مورد 
بحث وچند آیه بعد. درباره ی یکی از مهمترین 
کند.  بحث می  رهبری  یعنی  اسالمی.  مسائل 
ومراجع واقعی مسلمین را در مسائل مختلف دینی 

واجتماعی مشخص می سازد.
نخست به مردم با ایمان دستور می دهد که از 
خداوند اطاعت کنید. بدیهی است برای یک فرد 
باایمان همه اطاعتها باید به اطاعت پروردگار منتهی 
شود وهر گونه رهبری باید از ذات پاک او سرچشمه 
ومالک  زیرا حاکم  باشد.  او  فرمان  گیرد وطبق 
تکوینی جهان هستی اوست. وهر گونه حاکمیت 
ومالکیت باید به فرمان او باشد. در مرحله ی بعد. 
فرمان به پیروی از رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله 
وسلّم( می دهد. پیامبری که معصوم است وهرگز 
از روی هوی وهوس سخن نمی گوید: پیامبری که 
نماینده خدا در میان مردم است سخن او سخن 
خداست واین منصب وموقعیت را خداوند به او داده 
است. بنابراین اطاعت از خداوند مقتضای خالقیت 
وحاکمیت ذات اوست. ولی اطاعت از رسول )صلی 
اهلل علیه وآله وسلّم( مولود فرمان پروردگار است 
وبه تعبیر دیگر خداوند واجب االطاعه بالذات است 
وپیامبر واجب االطاعه بالغیر. وتکرار اطیعوا در آیه 
اشاره به همین موضوع است یعنی تفاوت این دو 
اطاعت ودر مرحله ی سوم فرمان به اطاعت از 
اولواالمر می دهد. )اولواالمر چه کسانی هستند؟( 
درباره ی اینکه منظور از اولی االمر چیست در میان 
مفسران اسالم سخن بسیار است که می توان آن را 

در چند جمله خالصه کرد.
 1- جمعی از مفسران اهل تسنن معتقدند که 
منظور از اولی االمر. زمامداران وحکام ومصادر در 
امورند. در هر زمان ودر هر محیط وهیچ گونه 
استثنایی برای آن قائل نشده اند ونتیجه ی آن این 
است که مسلمانان موظف باشند از هر حکومتی به 

هر شکل پیروی کنند حتی اگر فاسد باشد.
 ۲- برخی دیگر از مفسران مانند نویسنده ی 
تفسیر المنار وتفسیر فی ظالل القرآن وبعضی دیگر 
معتقدند که منظور از اولی االمر نمایندگان عموم 
طبقات. حکام وزمامداران وعلماء وصاحب منصبان 
در تمام شوون زندگی مردم هستند اما نه به طور 
مطلق وبدون قید وشرط. بلکه اطاعت آنها مشروط 
به این است که برخالف احکام ومقررات اسالم

 نبا شند. 
االمر(  )اولی  از  دیگر  بعضی  ی  عقیده  به   -3
زمامداران معنوی وفکری یعنی علماء ودانشمندانند. 
دانشمندانی که عادل باشند وبه محتویات کتاب 

وسنت آگاهی کامل داشته باشند.
 4- برخی از مفسرین اهل سنت معتقدند که منظور 
از این کلمه ی منحصرا خلفای چهارگانه نخستین 
اند. وغیر آنها را شامل نمی شود. وبنابراین در اعصار 

دیگر اولی االمر وجود خارجی نخواهد داشت.
 ۵- عده ای از مفسران دیگر اولی االمر را به معنی 
صحابه ویاران رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلّم( 

می دانند.
 ۶- احتمال دیگری )درتفسیر اولی االمر( مطرح است 
وآن اینکه منظور فرماندهان لشکر اسالمند. ۷- ولی 
همه ی مفسران شیعه در این مورد اتفاق نظر دارند که 
منظور از اولی االمر.امامان معصوم می باشند که رهبری 
مادی ومعنوی جامعه ی اسالمی در تمام شوون از 
طرف خداوند ورسول به آنها سپرده شده است. وغیر 
آنها را شامل نمی شود والبته کسانی که از طرف آنها به 
مقامی منصوب شوند وپستی را در جامعه ی اسالمی 
به عهده گیرند. با شرائط مشخصی اطاعت آنها الزم 
است. اما نه بخاطر اینکه آنها اولی االمرند بلکه به خاطر 
اینکه نمایندگان )اولی االمر( می باشند. از میان همه این 
تفاسیر واحتماالت. تنها تفسیری که خالی از اعتراض 
واشکال است تفسیر هفتم می باشد. یعنی )اولی االمر( 
عبارتند از )حضرات ائمه معصومین )علیهم السالم(( 
زیرا این تفسیر با اطالق وجوب اطاعت که از آیه فوق 
استفاده می شود کامال سازگار است. چون مقام عصمت 
امام، او را از هرگونه خطا واشتباه وگناه حفظ می کند. 
وبه این ترتیب فرمان او همانند فرمان پیامبر بدون هیچ 
گونه قید وشرطی واجب االطاعه است وسزاوار است که 
در ردیف اطاعت او قرار گیرد وحتی بدون تکرار جمله 
)اطیعوا( عطف بر رسول شود. جالب توجه اینکه بعضی 
از دانشمندان معروف اهل تسنن از جمله مفسر معروف 
)فخر رازی( در ذیل این آیه شریفه در آغاز کلماتش. به 
این حقیقت اعتراف کرده می گوید: کسی که اطاعت 
او را به طور قطع وبدون چون وچرا الزم بشمرد حتما 
باید معصوم باشد. زیرا اگر از خطا مصون ومعصوم نباشد. 
خداوند پیروی از او را در انجام خطا الزم دانسته واین 
خود یک نوع تضاد در حکم الهی می کند. زیرا از یک 
طرف انجام آن عمل خطا ممنوع است واز طرف دیگر 
پیروی از )اولی االمر( الزم است  واین موجب اجتماع 

)امر ونهی( می شود.                    ادامه دارد 

او خواهد آمد

ادامه  آیه 23 سوره نساء،:
13- حکم کسانی که قبل از اسالم دو خواهر 

ازدواج کرده اند، چیست؟
و از آنجا که در زمان جاهلیت ازدواج میان دو 
خواهر رایج بود و افرادی مرتکب چنین ازدواج 
هایی شده بودند، قرآن بعد از جمله فوق می گوید 
: »اال ما قد سلف« یعنی این حکم همانند احکام 
دیگر عطف به گذشته نمی شود و کسانی که قبل 
از نزول این قانون، چنین ازدواجی انجام داده اند 
کیفر مجازاتی ندارند. اگر چه اکنون باید یکی از آن 

دو را انتخاب کرد و دیگری را رها کنند.
14- چرا اسالم ازدواج همزمان با دو خواهر 

را حرام می داند؟
شاید رمز اینکه اسالم از چنین ازدواجی جلوگیري 
کرده این باشد که دو خواهر به حکم نسب و پیوند 
طبیعی نسبت به یکدیگر عالقه شدید دارند، ولی 
به هنگامی که رقیب هم شوند، طبعاً نمی توانند 
آن عالقه سابق را حفظ کنند و به این ترتیب یک 
نوع تضاد عاطفی در وجود آنها پیدا می شود، که 
برای زندگی آنها زیان بار است. زیرا دائما انگیزه  
»محبت« و انگیزه  »رقابت« در وجود آنها در حال 

کشمکش و مبارزه اند.
15- منظور از واژه  »ربائب« چیست؟

کلمه  »ربائب« جمع  »ربیبه« به معنای  »دختر 
همسر« )دختری که از شوهری دیگر آورده( می 
باشد. به این مناسبت او را  »ربوبه« نامیده اند که 
تدبیر امور مادر او و هر کسی که با آن مادر به 
خانه شوهر آمده، به دست شوهر است و این شوهر 
است که غالباً تربیت و رسیدگی به امورات دختران 
همسرش را به عهده می گیرد، هر چند که این 

معنا دائمی نباشد.
آیه 24 سوره نساء :

و زنان شوهردار )نیز بر شما حرام شده است( به 
استثنای زنانی که مالک آنان شده اید )این( فریضه 
الهی است که بر شما مقرر گردیده است و غیر 
از این )زنان نامبرده( برای شما حالل است که 
)زنان دیگر را( به وسیله اموال خود طلب کنید در 
صورتی که پاکدامن باشید و زناکار نباشید و زنانی 
را که متعه کرده اید مهرشان را به عنوان فریضه 
ای به آنان بدهید و بر شما گناهی نیست که پس 
از مقرر با یکدیگر توافق کنید مسلما خداوند دانای 

حکیم است.
1- شأن نزول آیه شریفه چیست؟

از پاره ای از روایات که سند آن به ابوسعید خدری 
صحابی معروف می رسد. بر می آید که آیه فوق 
و  گردیده  نازل  »اوطاس«  غزوه   اسرای  درباره 
پیامبر )ص( بعد از اطمینان به اینکه زنان اسیر 
باردار نیستند، به آنها اجازه داد که با مسلمانان 
ازدواج کنند و یا همچون یک کنیز در اختیار آنها 
قرار گیرند. این حدیث تفسیر باال را نیز تایید می 

کند.
2-منظور از واژه  »محصنات« چیست؟

 »محصنات« جمع  »محصنه« از ماده  »حصن« 
به معنی قلعه و دژ است و به همین مناسبت به 
زنان شوهردار و همچنین زنان عفیف و پاکدامن 
که از آمیزش جنسی با دیگران خود را حفظ می 
کنند و یا در تحت حمایت و سرپرستی مردان قرار 

دارند، گفته می شود.
گاهی به زنان آزاد در مقابل کنیزان نیز گفته شده، 
زیرا آزادی آنها در حقیقت به منزله حریمی است 
که به دور آنها کشیده شده است و دیگری حق 
نفوذ در حریم آنان، بدون اجازه آنها را ندارد. ولی 
روشن است که منظور از آن در آیه فوق همان 
زنان شوهردار است. این حکم اختصاص به زنان 
مسلمان ندارد، بلکه زنان شوهردار از هر مذهب 
و ملتی همین حکم را دارند، یعنی ازدواج با آنها 

ممنوع است.
3- ازدواج با زنان شوهردار آیا استثناء هم 

دارد؟
تنها استثنایی که به این حکم خورده است، در 
اسارت  به  که  است  مسلمانی  غیر  زنان  مورد 
مسلمانان در جنگ ها در می آیند. اسالم اسارت 
آنها را به منزله  »طالق« از شوهران سابق تلقی 
از تمام شدن عده  کرده و اجازه می دهد بعد 
آنها با آنان ازدواج کنند و یا همچون یک کنیز 
با آنان رفتار شود.  »اال ما ملکت ایمانکم« ولی 
این استثناء، به اصطالح،  »استثنای منقطع« 
است. یعنی چنین زنان شوهرداری که در اسارت 
مسلمانان قرار می گیرند، رابطه آنها با مجرد اسارت 
با شوهرانشان قطع خواهد شد. درست همانند زن 
غیر مسلمانی که با اسالم آوردن رابطه او با شوهر 
سابقش )در صورت ادامه کفر( قطع می گردد و در 

ردیف زنان بدون شوهر قرار خواهد گرفت.

بسوی نور
تفسیر سوره نساء  - قسمت  440 

رئیــس جمهــور بــا تصریــح بــه اینکــه 
نظــارت بــر اجــرای سیاســت های کلــی 
نظــام نیــز بســیار اهمیــت دارد، گفــت: 
در حکــم رهبــر معظــم انقالب اســالمی 
بــرای دوره جدیــد فعالیــت مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام که از ســوی 
ــلمین  ــالم والمس ــرت حجت االس حض
آقــای محمــدی گلپایگانــی قرائــت 
ــرای  ــر اج ــارت ب ــر نظ ــا ب ــد، دو ج ش
سیاســت های نظــام تأکید شــده اســت.
رئیســی با اشــاره بــه اینکــه رهبر معظم 
انقــالب در حکــم خود اجــازه تجدیدنظر 
ــع  ــای مجم ــه اعض ــوارد الزم را ب در م
ــرورت  ــر ض ــان ب ــزود: ایش ــد، اف داده ان
اجــرای کامــل سیاســت های کلــی نظام 
در همــه ســطوح کشــور تأکیــد کرده اند 

ــد  ــورد تأکی ــوارد م ــر از م ــی دیگ و یک
ایشــان تنقیــح ایــن سیاســت ها اســت.

وی  بــا تأکیــد بــر ضــرورت بهره گیــری 
از نظــرات مراکــز علمــی و دانشــگاهی و 
نخبگانــی کشــور در مجمــع تشــخیص 
ــه  ــرد: هرچ ــه ک ــام اضاف ــت نظ مصلح
هــم اعضــای محتــرم و فرهیخته مجمع 
از دانــش بهره منــد باشــند، بــاز نیازمنــد 
بــروز کــردن دانســته های خــود و بهــره 
گرفتــن از نظرات کارشناســان و نخبگان 
ــام  ــی نظ ــت های کل ــن سیاس در تدوی
ــه  ــائلی ک ــل مس ــه ح ــک ب ــز کم و نی
میــان مجلــس و شــورای نگهبــان پیش 

ــتند. ــد، هس می آی
ــه اینکــه به عنــوان  ــا اشــاره ب رئیســی ب
مســئول دســتگاه اجرایی کشــور همواره 
بــر اداره کشــور بــر مــدار قانــون تأکیــد 
ــواره  ــرد: هم ــح ک ــت، تصری ــته اس داش
تأکیــد کــرده ام کــه هــم در اداره کشــور 
و هــم در امــر قانونگــذاری و هــم در دیگر 
ــر  ــق ب ــد منطب ــات بای ــا، اقدام بخش ه
ــناد  ــوب و اس ــی مص ــت های کل سیاس

باالدســتی باشــد.
ــتی و  ــناد باالدس ــور اس ــس جمه رئی
سیاســت های کلــی مصــوب را در حکــم 
و  اندازه گیــری  بــرای  شــاخص هایی 

تشــخیص کارآمدی دســتگاه ها دانســت 
و خاطرنشــان کــرد: در ایــن جهت نکات 
مهمــی در حکــم مقــام معظــم رهبــری 
ــان را در  ــم خودم ــا ه ــت و م ــده اس آم
ــم  ــد می دانی ــالً مقی ــه کام ــن زمین ای
و همــه اقدامــات دولــت از جملــه 
ــم و  ــه هفت ــن سیاســت های برنام تدوی
دســتورالعمل های اجرایــی آن کامــاًل 
ــی از  ــت های اعالم ــر سیاس ــق ب منطب

ــود. ــد ب ــه خواه ــرف معظم ل ط
وی اضافــه کــرد: عمــل بــه اســناد 
ــد کشــور را به ســوی  باالدســتی می توان
اهــداف مهــم خــود ســوق دهــد و ایــن 
اطمینــان را بــرای مقــام معظــم رهبری 
حاصــل کنــد کــه مجموعــه نظــام یک 
آهنــگ دارد و آن اجــرای سیاســت های 
مصــوب و ابالغــی به شــکلی اســت کــه 
ــور  ــالً در کش ــد کام ــگ واح ــن آهن ای
ــل رصدکــردن باشــد و  ــرای همــه قاب ب
دســتگاه ها بداننــد در کجــا قــرار دارنــد 

ــد. ــت می کنن ــا حرک ــه کج و ب
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکه دســتگاه 
ــا  ــل ب ــکاری کام ــی هم ــی آمادگ اجرای
ــش  ــژه بخ ــخیص و به وی ــع تش مجم
نظارتــی آن را دارد تــا بتوانــد نقــش 
ایصــال بــه مطلــوب را ایفــا کنــد، گفت: 

امیــدوارم خداونــد متعــال بــه همــه مــا 
ــف را  ــام وظای ــناخت و انج ــق ش توفی

مرحمــت کنــد.
ــت اهلل رئیســی در بخــش دیگــری از  آی
ســخنانش اظهــار داشــت: امــروز بابــت 
حضــور رهبری حکیــم و فرزانــه در رأس 
نظــام ســر بــر آســتان ربــوی می ســاییم 
کــه حقیقتــاً ســخن و کالم او امــام 
ــاً  ــت. واقع ــاب اس ــکالم و فصل الخط ال
ــان در روز  ــه ایش ــای حکیمان هدایت ه
گذشــته، همــه ناآرامی هــا و مشــکالت 
کشــور و آن مســائلی را کــه مــردم 
ــه  ــی داد، خاتم ــج م ــئولین را رن و مس

بخشــید.
رئیــس جمهــور ایــن وضعیــت را بــرای 
دولــت و مســئولین امــر در بخش هــای 
مختلف مســئولیت آور توصیف و تصریح 
کــرد: مســئولیت همــه مــا ایــن اســت 
کــه در جهــت افزایــش امیــد و اعتمــاد 
مــردم بــه کارآمــدی دســتگاه های اداری 
و نظــام اداره کشــور تــالش کنیــم و این 
مســئله در گــروی کار و تــالش مــداوم و 
شــبانه روزی اســت. کار و تــالش مــداوم 
می توانــد دشــمن را ناامیــد و امیــد 
مــردم را به عنــوان ســرمایه های گرانقــدر 

انقــالب روز بــه روز افــزون کنــد.

درصورت لزوم باید در سیاستها تجدیدنظر کرد/ دولت برای 
همکاری با مجمع تشخیص آماده است

ادامه سرمقاله ...  
ــودی  ــاهد ناب ــمن ش ــه دش ــی ک و زمان
ــد  ــودش باش ــت خ ــه دس ــوری ب کش
ســکوت می کنــد امــا زمانــی کــه 
می بینــد کشــوری از مســیر خــارج 
نیســت و مقتدرانــه پیشــرفت می     کنــد 
بــه دنبــال راهــی اســت تــا آن کشــور را 
تجزیــه کنــد و اگــر اتفاقاتــی کــه در این 
ــم  ــاده را بررســی کنی ــال افت ــل س چه
تــالش بــرای شکســتن اقتــدار ایــران را 

مشــاهده می کنیــم.
ــی  ــا کس ــالمی ب ــوری اس ــا درجمه م
ــم  ــه می گویی ــم بلک دشــمنی نمی کنی
آرمان هــای الهــی بایــد در جامعــه 
ــد  ــه می توان ــن جامع ــود، ای ــاده ش پی
جامعــه مــا باشــد یــا در سراســر جهــان، 
پیغــام مــا آزادی خواهــی، ارزش محــوری 

ــن  ــرش ای ــت و پذی ــوری اس و خدامح
موضــوع بــرای اســتکبار ســخت اســت.

ــا  ــت ب ــن دول ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ب
قــدرت در حــال پیشــرفت اســت و 
ایــن باعــث شــده دشــمنی ها روزبــه روز 
بیشــتر شــود؛ شــاکله اســتکباری اروپــا 
بــا یــک تحریــم گاز بــه هــم ریختــه امــا 
جمهــوری اســالمی چهــل ســال اســت 
ــه کــرده و روز  ــواع تحریم هــا مقابل ــا ان ب

ــد. ــود می افزای ــدرت خ ــر ق ــه روز ب ب
ــال  ــعارآزادی بدنب ــه باش ــی ک ــا انهای ام
اغتشــاش در جامعه هســتند انهــا ازادی 
ــی  ــالم را نم ــوب اس ــدرج درچارچ من
ــی  ــی آزادی خواه ــه  برخ ــد بلک خواهن
حیوان صفتــی  و  بــاری  و  بی بنــد  را 
می داننــد، ، آزادی یعنــی قیــد و بندهایی 
ماننــد خودخواهــی، هوس پرســتی و 
تســلیم نفــس را از بیــن ببریم، مــا دنبال 

ــای  ــول محوره ــه ح ــتیم ک آزادی هس
الهــی باشــد.و آزادی کــه ســلبریتی هــا 
دانســته یــا ندانســته مطــرح می کننــد 
بی بنــد و بــاری اســت و اســتکبار تــالش 
دارد با مشــغول کــردن مردم به شــهوات 
خــود و بــا اســم آزادی بــه اهــداف شــوم 
ــا  ــم ب ــالش کنی ــا ت ــد ام ــود برس خ
بصیــرت کــه الزمــه حرکــت اســت مانع 
رســیدن دشــمن بــه ایــن اهداف شــویم.

اســتراتژی دشــمن، بزرگنمایی مشــکل 
ــه  ــدی اســت،جامعه ای ک ــای ناامی و الق
ناامیــد شــود، بــه مــرگ خــود رضایــت 
می دهــد، اکســیر و پاســخ  ما القــای امید 
و بصیــرت افزایــی مردم اســت، با آشــکار 
شــدن واقعیت هــا، اعتبــار فتنه گــران و 

اندیشــه آنهــا از بیــن مــی رود
علــت دشــمنی اســتکبار و نگرانــی 
ــران در  ــرفت ای ــه پیش ــوط ب ــا مرب آنه

آن  در  اســت.  مختلــف  زمینه هــای 
تقابلــی کــه بیــن مــا و دشــمنان مــا و 
کســانی کــه از ابتــدای انقــالب در مقــام 
مقابلــه بــا انقالب اســالمی قــرار گرفتند، 
ــود  ــرح می ش ــی مط ــؤال مهم ــک س ی
کــه چــرا اینهــا بــا همــه تــوان اینطــور 
ــالمی  ــالب اس ــا انق ــه ب ــای کار مقابل پ
آمدنــد؟ ایــن یــک ســؤال مهــم اســت. 
و نبایــد از کنــار ایــن ســؤال بــه راحتــی 

عبــور کــرد.
ــت  ــری اس ــام ام ــای نظ ــرفت ه پیش
کــه دشــمنان مــا بــه آن اذعــان دارنــد. 
ــان  ــه نفع ش ــد. ب ــالم نمی کنن ــا اع ام
نیســت کــه اعــالم بکننــد. اگــر اعــالم 
ــان و  ــوس رسوایی ش ــی ک ــد یعن بکنن
ــه  ــان را ب ــت شکست پذیری ش آن واقعی
همــه جهــان اعــالم کرده انــد؛ می فهمــد 
کــه اگــر ایــن موفقیت هــا بخواهــد جلوه 

پیــدا کنــد یعنــی چــه.؟ و...

پیشرفت های روزافزون ایران اسالمی ،  علت دشمنی جبهه استکبار 

جزئیات افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت اعالم شد
ــازمان  ــتان های س ــی و اس ــس، حقوق ــاون مجل مع
ــازی  ــه متناسب س ــت: الیح ــه گف ــه و بودج برنام
حقــوق کارمندان و بازنشســتگان بعــد از تصویب در 
هیئــت دولــت بــا قیــد دوفوریت بــه مجلس ارســال 

شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، بابــک افقهــی بــا 
اشــاره بــه دغدغه هــای رئیس جمهــور بــرای کمــک 
بــه معیشــت کارمنــدان و بازنشســتگان، افــزود: بــر 
ــد در  ــای جدی ــت افزایش ه ــنهاد دول ــاس پیش اس
ــهریور 1401  ــس از اول ش ــب مجل ــورت تصوی ص

اعمــال خواهــد شــد.
وی ادامــه داد: بــر اســاس ایــن الیحــه )3000( 
امتیــاز بــرای کارمنــدان مشــمول قانــون مدیریــت 
خدمــات کشــوری و معــادل ریالــی امتیــاز مذکــور 
بــرای کارمنــدان مشــمول قانــون نظــام هماهنــگ 
ـ و  ـ مصــوب 13۷0  پرداخــت کارکنــان دولــت 
ســایر مشــمولین جــزء )1( بند )الــف( تبصــره )1۲( 
مــاده واحــده قانــون بودجه ســال 1401 کل کشــور 
)به اســتثنای مشــموالن قانــون کار( و )۲10( امتیــاز 
بــرای اعضــای هیئــت  علمــی و قضــات،  بــا عنــوان 
متناسب  ســازی حقــوق، به صــورت ثابــت در احــکام 

ــود. ــان درج می ش ــای آن ــی و قرارداده کارگزین
ــازمان  ــتان های س ــی و اس ــس، حقوق ــاون مجل مع
برنامــه و بودجــه با بیان اینکــه مبلغ ناشــی از اعمال 
ایــن افزایــش مشــمول کســور بازنشســتگی اســت، 
ــف(  ــد )ال ــزء )۲( بن ــمولین ج ــوق مش ــت: حق گف
تبصــره )13( مــاده واحــده قانون بودجه ســال 1401 
ــران و  کل کشــور شــامل بازنشســتگان، وظیفه بگی
ــوری  ــتگی کش ــای بازنشس ــترکان صندوق ه مش
و لشــکری و ســایر صندوق هــای بازنشســتگی 
وابســته بــه دســتگاه های اجرایــی،  مبلغ نــه میلیون 

)9/000/000( ریــال افزایــش پیــدا خواهــد کــرد.
ــت  ــون حمای ــت قان ــر اهمی ــد ب ــا تأکی ــی ب افقه
ــرای  ــزود: در اج ــت اف ــی جمعی ــواده و جوان از خان
ــق  ــه اوالد و ح ــون کمک هزین ــن قان ــاده )1۶( ای م

عائله منــدی تمامــی گروه هــای مختلــف حقوق بگیــر 
ــه  ــون برنام ــاده )۲9( قان در دســتگاه های مذکــور در م
توســعه ششــم پنج ســاله ششــم و همچنیــن نیروهای 
مســلح،  وزارت اطالعــات، ســازمان انــرژی اتمــی ایــران 
)به اســتثنای مشــموالن قانــون کار( از قبیــل کارکنــان 
کشــوری و لشــکری، اعضــای هیئت  علمی دانشــگاه ها 
ــات و  ــی و قض ــی و پژوهش ــوزش عال ــات آم و مؤسس
بازنشســتگان، وظیفه بگیــران و مشــترکان صندوق های 
بازنشســتگی کشــوری و لشــکری و ســایر صندوق های 
بازنشســتگی وابســته بــه دســتگاه های اجرایــی، 
در صــورت تصویــب مجلــس به ترتیــب به میــزان 
صددرصــد )100%( و پنجاه درصــد )۵0%( افزایــش 

می یابــد.
به گفتــه وی براســاس الیحــه پیشــنهادی دولــت 
مســتمری مددجویــان تحــت پوشــش کمیتــه امــداد 
ــا  ــور ب ــتی کش ــازمان بهزیس ــی)ره( و س ــام خمین ام
میــزان ده درصــد )10%( و مســتمری مددجویــان تحت 
پوشــش کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( و ســازمان 
ــدی )1(  ــای درآم ــه در دهک ه ــور ک ــتی کش بهزیس
ــتر  ــد بیش ــج درص ــزان پن ــتند به می و )۲( و )3( هس

ــد. ــش می یاب افزای
افقهــی بــا یــادآوری اینکه ســازمان برنامــه و بودجــه در 
یــک ســال گذشــته بــرای تأمیــن هزینه هــای کشــور 
ــول  ــاپ پ ــزی و چ ــک مرک ــتقراض از بان ــراغ اس به س
نرفتــه اســت؛ تصریــح کــرد: دولــت بــرای تأمیــن منابع 
ایــن الیحــه هــم به ســراغ شــیوه های تــورم زا نخواهــد 

رفــت
سرآغاز اصالح فرآیند معیوب افزایش حقوق

اقــدام دولــت ســیزدهم در تصمیم گیــری بــرای 
ــی  ــس از قطع ــال، پ ــه س ــا در میان ــش حقوق ه افزای
ــد ســرآغاز اصــالح  ــدار، می توان ــای پای شــدن درآمده
معایــب تصمیم گیری هــای بودجــه ای دربــاره افزایــش 
حقوق هــا باشــد. در روال مرســوم فعلــی، در اواخــر هــر 
ســال در جریــان بررســی الیحــه بودجــه، نماینــدگان 
ــی را  ــر نهای ــا نظ ــش حقوق ه ــاره افزای ــس درب مجل

اتخــاذ می کننــد کــه طبــق تجربــه تاریخــی، بــر اســاس 
خوشــایند افــکار عمومــی بــوده تا متناســب بــا برآوردهای 

دقیــق از میــزان درآمدهــای پایــدار و قطعــی دولــت.
ــرخ افزایــش حقوقــی کــه نماینــدگان  معمــوالً وقتــی ن
ــرای  ــار مالــی جدیــدی ب مجلــس تصویــب می کننــد، ب
ــه  ــته این گون ــای گذش ــد، دولت ه ــاد می کن ــت ایج دول
ــزی،  ــک مرک ــتقراض از بان ــا اس ــه ب ــد ک ــل کرده ان عم
صنــدوق توســعه ملــی یا کســر کــردن از بودجــه عمرانی، 
اعتبــارات الزم بــرای افزایــش حقوق هــا را تامیــن کرده اند. 

افزایــش حــدود 2 میلیــون تومانــی حقوق هــا
ــر اســاس برآوردهــای انجــام شــده از جزئیــات الیحــه  ب
دولــت، حداقــل ۲ میلیــون تومــان بــه حقــوق کارمنــدان 

ــه می شــود. ــت و بازنشســتگان اضاف دول
ــون  ــب قان ــر و در قال ــه پیش ت ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــه حقــوق همــه  ــه میــزان 10 درصــد ب بودجــه 1401 ب
کارمنــدان اضافــه شــده بــود. بــا ایــن حــال بــا توجــه بــه 
تــورم ۶0 درصــدی بــه ارث رســیده از دولــت قبــل و فشــار 
قابــل توجهــی کــه بــر اقشــار مختلــف جامعــه، از جملــه 
کارمنــدان وارد آمــده، افزایــش 10 درصــدی نمی توانســت 
جوابگــوی نیازهای معیشــتی آنها باشــد. بــه همین خاطر 
دولــت تصمیــم گرفــت بــرای جبــران این موضــوع حقوق 

کارمنــدان را بــاز هــم افزایــش دهــد.
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خصلت های نماز: بخش سوم
4- فطرت

پرستش ، جزئی از وجود و کشش فطری انسان 
است . این روح پرستش ، که در انسان فطری است 
، گاهی در مسیر صحیح قرار گرفته و انسان به خدا 
پرستی می رسد، گاهی انسان در سایه جهل یا 
انحراف ، به پرستش سنگ و چوب و خورشید و 
گاو و پول و ماشین و همسر و پرستش طاغوت ها 

کشیده می شود.
انبیا، برای ایجاد حّس پرستش نیامده اند، بلکه 
بعثت آنان ، برای هدایت این غریزه فطری به مسیر 

درست است .
داً  علی علیه السالم می فرماید: َفَبعث اهلّل ُمَحمَّ
بِالْحّق لُِیخِرَج ِعباَدُه ِمْن ِعباَدةِ االَؤ ثان اِلی ِعباَدته 

اهلّل علیه و آله را به حق  خداوند، محّمد صلّی 
فرستاد، تا بندگانش را از بت پرستی ، به خدا 

پرستی دعوت کند.
بیشتر آیات مربوط به عبادت در قرآن ، دعوت به 
توحید در عبادت می کند، نه اصل عبادت . زیرا 
روح عبادت در انسان وجود دارد. مثل میل به غذا 
که در هر کودکی هست ، ولی اگر راهنمایی نشود، 

به جای غذا، خاک می خورد و لّذت هم می برد!
اگر رهبری انبیا نباشد، مسیر این غریزه منحرف 
می شود و به جای خدا، معبودهای دروغین و 
پوچ پرستیده می شود. آنگونه که در نبود حضرت 
موسی و غیبت چهل روزه اش ، مردم با اغوای 
سامری ، به پرستش گوساله طالیی سامری روی 

آوردند.
نقش عبادت

ابعاد زندگی در مسیر  عبادت ، قرار دادن همه 
خواست و رضای الهی است . اینگونه رنگ خدایی 
زدن به کارها، تاثیرهای مهّمی در زندگی انسان 

دارد که به گوشه ای از آنها اشاره می شود:
1- باقی ساختن فانی

انسان ، و همه تالش هایش از بین رفتنی است ، 
اّما آنچه برای رضای خدا انجام گیرد و متعلّق به 
اهلّل باشد، به صورت ذخیره درمی آید و باقی است 

. قرآن می فرماید:
َما ِعنَدُکْم یَنَفُد وََما ِعنَد اهلّل بَاٍق)آنچه نزد شماست 
پایان می پذیرد و آنچه نزد خداست ، ماندگار است .

و نیز: ُکّل َشْیءٍ َهالٌِک إاِل وَْجَهُه(
هر چیزی نابود می شود مگر آنچه وجهه و رنگ و 

روی الهی داشته باشد.
2- تبدیل مادیّات به معنویات

اگر هدف در کارها خدا باشد و انسان بتواند نّیت 
و انگیزه و جهت کارهایش را در مسیر خواست 
خدا قرار دهد و بنده او باشد، حتی کارهای ماّدی 
از قبیل خوردن ، پوشیدن ، مسافرت ، دیدار، کار 
روزانه ، خانه داری ، تحصیل ، همه و همه ، معنوی 
می شود. برعکس ، گاهی مقّدس ترین کارها، اگر 
با هدف ماّدی و دنیوی انجام گیرد، از ارزش می 
افتد. اّولی نهایت استفاده است ، دّومی نهایت زیان .

3- سازندگی فرد و جامعه
عبادت و توّجه به خدا و پرستش او، چون همراه با 
نادیده گرفتن هوس ها و تمایالت ، و تفاخر نداشتن 
نسبت به نژاد و لباس و زبان و زمین و شهر است و 
انس گرفتن با خدا و دل بستن به بی نهایت قدرت 
و کمال و تشکر از صاحب نعمت است ، این مسائل 
، در ساختن فکر و زندگی فردی و اجتماعی مردم 

نقش دارد.
عبادت ، حرکت در مسیر مستقیم الهی است : وَاءَِن 

اْعُبُدونِی َهَذا ِصَرٌط ّمْسَتِقیٌم
 : ، بلکه اهرم حرکت است  بار نیست   ، عبادت 
لَو ه  از صبر و نماز کمک  ْبِر وَالصَّ وَاْسَتِعیُنواْ بِالصَّ

بگیرید.
عبادت ، هم انسان را به صورت فردی ، از بردگی 
هوس ها و گناهان و شیطان نجات می دهد، و هم 
یک جامعه عابد، که خدارا می پرستد، از پرستش   
طاغوت ها و ستمگران و ابرقدرت ها آزاد می شود. 

اقبال الهوری می گوید:
آدم از بی بصری بندگی آدم کرد

گوهری داشت ولی نذر قباد و جم کرد
یعنی از خوی غالمی ز سگان پست تر است
من ندیدم که سگی پیش سگی سر خم کرد

عبادت ، هم فرد ساز است و هم جامعه ساز، فساد 
جوامع ، بیشتر از گرایش به عبودیت و پرستش غیر 

خدا سرچشمه و ریشه می گیرد.

نماز نخستين و مهمترين عبادت

اسرار نماز

آثار و پیامدهای رعایت حجاب
ـ آثار فردی:در خصوص آثار فردی رعایت  الف 

حجاب، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1.احترام به شخصیت زن، به واسطه ی رعایت 
حجاب، ۲.مصونیت ارتباطات زن با مردان غریبه، 
3.حفظ اعتقادات مذهبی افراد، 4.حفظ عفت زن و 

جلوگیری از فساد و ناهنجاری.
ـ آثار اجتماعی:آثار اجتماعی رعایت حجاب  ب 

فراوانند که برخی از آنها عبارتند از:
1.سالمت نسل جدید جامعه، ۲.پیشگیری از فساد 
اخالقی، 3.مبارزه با مظاهر بی دینی، 4.حفظ کیان 

خانواده.
در این نوشتار، آیه ی ۵9 سوره ی احزاب و نکات 
انواع  مورد  در  اما  بررسی کردیم،  را  آن  پیرامون 
حجاب، با مطالعه ی کتب تفسیری و آیات قرآنی 
دیگر، مشخص می شود که انواع حجاب در قرآن، به 

سه بخش تقسیم شده است.
انواع حجاب قرآنی

1.حجاب چشم
»قل للمؤمنین یغّضوا من ابصارهم؛ای رسول،به 
مردان مؤمن بگو تا چشم ها را از نگاه ناروا بپوشند«.

)سوره ی نور، آیه ی 30(
»قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهّن؛ای رسول، به 
زنان بگو تا چشم ها را از نگاه ناروا بپوشند«.)سوره ی 

نور، آیه ی31(
2.حجاب در گفتار:

نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی،حجاب گفتاری 
زنان در مقابل نامحرم است.

»فالتخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض؛زنها 
که نازک و نرم با مردان سخن نگویید، مبادا آن که 
دلش بیمار)هوا وهوس( است، به طمع افتد«.)سوره 

ی احزاب، آیه ی 3۲(
3.حجاب رفتاری

نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی، حجاب رفتاری 
زنان در مقابل نامحرم است.به زنان دستور داده شده 
است به گونه ای راه نروند که با نشان دادن زینت 

های خود باعث جلب توجه نامحرم شوند.
»و الیضربن بارجلهّن لیعلم ما یخفین من زینتهّن؛و 
آن طور پای به زمین نزنند که خلخال و زیور پنهان 

پاهایشان معلوم شود«.۵ )سوره ی نور، آیه ی31(
از مجموع این مباحث، به روشنی استفاده می شود 
که مراد از حجاب اسالمی، پوشش و حریم قائل 
شدن در معاشرت زنان با مردان نامحرم،در خالل 
رتارهای مختلف آنها، مثل نحوه ی پوشش، نگاه، 

حرف زدن و راه رفتن است.
بنابراین، حجاب و پوشش زن،به منزله ی یک 
حاجب و مانع در مقابل افراد نامحرمی است که قصد 

نفوذ و تصّرف در حریم ناموس دیگران را دارند.
در انتها، این نوشتار را با بیان سخنانی از استاد شهید 
»مرتضی مطهری« که در تبیین فلسفه ی حجاب 
در اسالم، تالش علمی فراوانی داشت،به پایان می 
رسانیم:»عده ای می گویند:چون حجاب، به معنی 
پرده است، اسالم خواسته است زن با حجاب باشد، 
یعنی همواره پشت پرده بوده و در عزلت و گوشه 
نشینی باشد، اما باید بدانیم آنچه درباره ی پوشش 
زن است کلمه »ستر« به کار می رود.پوشش زن،در 
اسالم آن است که درمعاشرت با مردان، بدن خود را 

پوشانده و از جلوه گری، پرهیز کند«.
پوشش، معّرف شخصیت و عفت زن مؤمن است 
و موجب می گردد که افراد الابالی جرأت نکنند به 
او جسارت کرده و به دید شهوت و هوسرانی به او 
بنگرند.این آیه،بیان می دارد:زنان مؤمن برای اینکه 
مورد آزار افراد هرزه قرار نگیرند،به گونه ای خود را 
بپوشانند که زمینه ای برای بی حرمتی به آنها فراهم 

نگردد.
خداوند در این فرموده اش،ابتدا فلسفه ی حجاب 
را تبیین می کند و با تهدید و زور، دستور حجاب 
را مطرح نمی کند و سپس، به بیان الگوی عملی 
پوشش؛یعنی جلباب که پوشش خاص آن زمان بوده 
است، اشاره می کند.در اینجا، می توان نتیجه گرفت 
که برای ایجاد فرهنگ حجاب و پوشش مناسب در 
جامعه، باید ابتدا پایه های اعتقادی و بینش افراد 
را نسبت به این موضوع،محکم کنیم و این، یعنی 
نهادینه سازی باورهای درست و فرهنگ سازی 
دقیق.بنابراین، تهدید و اجبار، هیچ گاه به عنوان 

اولین راهکار، اثر بخش نخواهد بود.

آیا در ایران حجاب اجباری 
است؟

حجاب اجباری

بخش   بیستم

رییــس ســازمان فضایــی ایران گفــت: فضا 
جــزء الینفــک زندگــی امــروز و آینده بشــر 
اســت و هــر کشــوری کــه می خواهــد در 
جهــت توســعه پایــدار عمــل کنــد، ناگزیــر 

بایــد بــه ســمت فضــا حرکــت کنــد.
بــه گــزارش ایرنــا از وزارت ارتباطــات و 
ــاالریه«  ــن س ــات، »حس ــاوری اطالع فن
در مراســم افتتــاح هفتــه جهانــی فضــا بــا 
اشــاره بــه اهمیــت و نقــش علوم و فنــاوری 
فضایــی در بهبــود شــرایط زندگی و توســعه 
پایــدار، افزود: مدیریت شــهری و روســتایی، 
ــع کشــاورزی،  ــی، مناب ــع آب ــت مناب مدیری
معدنــی، محیــط زیســت، ارتباطــات، علوم و 
اکتشــافات نویــن، شناســایی منابــع طبیعی 
ــرایط  ــردن ش ــا ک ــرات و مهی ــایر ک در س
ــده،  ــر در آین ــی بش ــرای زندگ ــب ب مناس
بــدون بهره بــرداری از فضــا میســر نخواهــد 

بــود.
ــر،  ــال حاض ــرد: در ح ــد ک ــاالریه تاکی س
مدیریــت، حکمرانــی و تامیــن امنیــت 
ــدون حضــور در عرصــه فضــا  کشــورها ب
و اســتفاده از پایش هــای ماهــواره ای در 

ســطح زمیــن امکان پذیــر نیســت.
ــرار دادن  ــار ق ــروزه، در اختی ــزود: ام وی اف
منابــع فضایــی بــه کشــورها و رقابــت بــر 

ســر ســلطه در فضــا از حالــت انحصــاری 
خــارج شــده و همــه کشــورها بــرای اینکــه 
آینــده خــود را بســازند ناگزیــر به اســتفاده از 

مواهــب فضــا هســتند.
ــون  ــران، آزم ــی ای ــازمان فضای ــس س ریی
ــال  ــوک انتق ــداری بل ــز زیرم ــت آمی موفقی
مــداری ســامان و عملکــرد موفــق تمامــی 
اجــزای زیرسیســتم ایــن ســامانه در آســتانه 
هفتــه جهانــی فضــا را نقطــه عطفــی برای 

حــوزه فضایــی کشــور عنــوان کــرد.
معــاون وزیــر ارتباطــات تاکیــد کــرد: 
ســازمان و پژوهشــگاه فضایــی ایــران نیــز 
بــه عنــوان نهادهــای حاکمیتــی در عرصــه 
فضــا در کشــور تاســیس شــده انــد و 
ــی از  ــی فضای ــاوری بوم ــه فن ــتیابی ب دس
جملــه ماموریت هــای جــدی ایــن دو نهــاد 

ــت. اس
و  نهادهــا  از  بســیاری  افــزود:  وی 
شــرکت های خصوصــی نیــز در ایــن 
عرصــه شــکل گرفتــه و بــه ارائــه خدمــات 

می پردازنــد.
ــح  ــران تصری ــی ای ــس ســازمان فضای ریی
کــرد: هــر جایــی کــه صنعتــی پیشــرفت 
ــران  ــل پیش ــی از عوام ــت، یک ــرده اس ک
آن صنعــت فضایــی بــوده اســت و ســرریز 

فنــاوری فضایــی در همــه عرصه هــا و 
ــرد دارد. ــع کارب صنای

ــل  ــه دلی ــی ب ــت فضای ــزود: صنع وی اف
ماهیــت بین رشــته ای آن از جذاب تریــن 
ــانی  ــروی انس ــذب نی ــرای ج ــا ب عرصه ه
نخبــه اســت و بــه همیــن منظــور جــذب، 
به کارگیــری و حمایــت از نیروهــای نخبــه 
از برنامه هــای اصلی ســازمان و پژوهشــگاه 

اســت.
ســاالریه تاکیــد کــرد: بــا حضــور بیــش از 
پیــش نخبــگان صنعــت فضایــی، بتوانیــم 
جایــگاه درخــوری را بــرای صنعــت فضایی 

کســب کنیــم.
معــاون وزیر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات 
بــا تقدیــر از تیــم المپیــاد نجــوم ایــران کــه 
توانســته بــود مقــام هــای اول و دوم المپیاد 
جهانــی نجــوم و اختــر فیزیک ســال ۲۰۲۲ 
را کســب کند گفت: ســازمان و پژوهشــگاه 
فضایــی ایــران خانــه ایــن جوانــان نخبــه 
کشــور اســت و مــا بــا عالقــه فــراوان برای 
حمایــت و همراهــی آنهــا از هیــچ تالشــی 

ــتیم. فروگذار نیس
ــود  ــخنان خ ــری از س ــش دیگ وی در بخ
گفــت: در ســال هــای اخیــر بــا توجــه بــه 
تغییــر ســبک زندگــی مــردم، توجــه بــه 

ــازی آن  ــج و جاری س ــم، تروی ــت عل ماهی
در زندگــی تمامــی اقشــار جامعــه به عنــوان 

یــک نیــاز اساســی شناخته شــده اســت.
افتتاحیــه هفتــه  مراســم  در  ســاالریه 
جهانــی فضــا ۱۴۰۱ آزمــون موفقیــت آمیــز 
زیرمــداری بلــوک انتقــال مــداری ســامان و 
عملکــرد موفق تمامــی اجزای زیرسیســتم 
ایــن ســامانه در آســتانه هفتــه جهانــی فضا 
ــی  ــوزه فضای ــرای ح ــی ب ــه عطف را نقط

ــوان کــرد. کشــور عن
ــه  ــز از احمــد دالکــی ب ــن مراســم نی در ای
خاطــر یــک عمــر فعالیــت هــای ارزشــمند 
علمــی و ترویجــی در حــوزه فضایــی تقدیر 

شــد.

برای ایجاد توسعه پایدار باید به سمت فضا حرکت کنیم
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آگهي مزایده اموال غیرمنقول )نوبت اول(
نظــر بــه اینکــه در  پرونــده  اجرایــی کالســه 0100084       اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر در 
نظــر دارد یــک بــاب ســاختمان یــک طبقــه بــه آدرس بردســیر - بلــوار ۲۲ بهمــن - کوچــه فجــر 
9 - شــرقی ۷ - ســمت چــپ منــزل هفتــم  کــه ملک مذکــور طلــق و دارای ســند ثبتي به شــماره 
فرعــی ۵ از اصلــی 34۲۲ مفــروز و مجــزی شــده از یــک فرعــی بخــش ۲0 کرمــان مــی باشــد و در 
مالکیــت آقــای محمدعلــی خواجویی باز مانده اســت و مســاحت عرصــه طبق ســند ۲۶4 مترمربع 
اســت و 1۶4 متــر مربــع زیــر بنــا دارد و از شــمال و جنــوب بــه معبــر راه دارد. اســکلت ســاختمان 
بــا دیــوار باربــر مســلح )دارای شــناژ( و ســقف تیرچــه بلــوک ســاخته شــده. دارای هــال و پذیرایــی 
_ آشــپزخانه، ســرویس بهداشــتی _ دو اتــاق خــواب مــی باشــد. قدمــت ســاختمان حــدود ۵ ســال 
میباشــد. کلیــه فضاهــا دیــوار تــا یــک متــر ســرامیک، باقیمانــده گــچ ســفید بــدون رنگ و ســقف 
گــچ ســفید بــا تزیینــات گچبــری و کابینــت آشــپزخانه از نــوع ممبــران می باشــد. دیوارها کاشــی 
و کــف ســرامیک. کــف کلیــه فضاهــا با ســرامیک فرش شــده سیســتم گرمایــش پکیــج و رادیاتور 
و ســرمایش کولــر آبــی مــی باشــد. پنجــره هــای upvc بــا شیشــه دو جــداره دارد. و درب شــمالی 
ضــد ســرقت مــی باشــد. کــف حیــاط بــا موزائیــک فــرش شــده اســت. نمــای شــمالی و جنوبی و 
دیوارهــای حیــاط اجــرا نشــده اســت دارای انشــعابات آب، بــرق، گاز و تلفــن مــی باشــد و توســط 
هیئــت کارشناســان رســمی دادگســتری بــه مبلــغ ۲0.1۵۶.000.000)بیســت میلیــارد و یکصدو 
پنجــاه و شــش میلیــون( ریــال بــرآورد  گردیــده اســت. از طریــق مزایــده در تاریــخ  1401/08/01    
)یکشــنبه ( ســاعت 1۲:30  ظهــر در محــل ایــن اجــرا بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب 
شــرکت در مزایــده و خریــد مــی باشــند مــی تواننــد در مــدت پنــج روز قبــل از روز فــروش جهــت 
مالحظــه ملــک بــه آدرس  منــدرج در صــدر آگهــی مراجعــه نماینــد و جهــت ارائــه پیشــنهاد تــا 
قبــل از موعــد مقــرر  قیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمام فیــش بانکــی دائر بــه واریــز ده درصد 
مبلــغ کارشناســی  بــه ایــن اجــرا ارائــه نماینــد، هزینــه آگهی و کلیــه هزینه هــای مربوط بــه نقل و 
انتقــال برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و در صورتی کــه برنــده ظــرف مــدت ده روز از تاریخ انجام 
مزایــده نســبت بــه واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولــت 

ضبــط خواهد شــد.   
                            مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری  بردسیر - بنی اسد / 3۵  م الف

آگهی مزایده اموال منقول   )نوبت اول (   
نظــر بــه اینکــه در  پرونــده  اجرایــی کالســه 0001384       اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر 
در نظــر دارد یــک دســتگاه ســواری پرایــد 111 بــا شــماره انتظامــی 943 ق ۷1 _ ایــران 4۵ کــه در 
پارکینــگ مطهــری واقــع در بلــوار شــهدای ناجا شــهرک مطهری شــهر کرمان توقیف شــده اســت 
بــا مشــخصات فنــی )نــوع : ســواری هــاچ بــک سیســتم : پرایــد تیــپ: 111 مــدل : 1389 رنــگ 
: ســفید -روغنــی شــماره موتــور : 338۷۶40 شــماره شاســی : s۵430089004138( خــودروی 
موصــوف در لحظــه بازدیــد از قســمت های : 1- شیشــه جلــو - درب عقب  چــپ )فرورفتگی جزئی( 
3- لبــه درب جلــو چــپ )دارای آثــار ضربــه کــه به نحو نامطلوب بازســازی شــده اســت( 4- ســتون 
وســط چــپ )داراي کندگــی رنــگ در یــک نقطــه( ۵- ســمت چــپ ســپر عقــب )خراشــیدگی( 
۶- شکســتگی آینــه هــای بیرونــی )چــپ و راســت( متحمــل خســارت گردیــده اســت. خــودروی 
فــوق الذکــر فاقــد رادیــو پخــش و چــرخ زاپــاس می باشــد و الســتیک چرخهــای آن نیز فرســوده و 
نیــاز بــه تعویــض دارند. طبق نظر کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ 900.000.000)نهصد 
میلیــون( ریــال بــرآورد  گردیــده اســت. از طریــق مزایــده در تاریــخ  1401/08/01    )یکشــنبه ( 
ســاعت 1۲  ظهــر در محــل ایــن اجــرا بــه فروش برســاند لــذا افــرادی که طالــب شــرکت در مزایده 
و خریــد مــی باشــند مــی تواننــد در مــدت پنــج روز قبــل از روز فــروش جهــت مالحظــه آن بــه 
پارکینــگ مطهــری بــه آدرس مذکــور مراجعــه نماینــد و جهــت ارائــه پیشــنهاد تــا قبــل از مزایده  
قیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیــش بانکی دائــر به واریــز ده درصــد مبلغ کارشناســی  به 
ایــن اجــرا ارائــه نماینــد، هزینــه آگهــی و کلیــه هزینه هــای مربوط به نقــل و انتقــال برعهــده برنده 
مزایــده مــی باشــد و در صورتــی کــه برنــده ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه 
واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولت ضبــط خواهد شــد به 

درخواســت هایــی کــه حیــن و بعــد از مزایــده ارائــه شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد -
                                        مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری  بردسیر - بنی اسد / 3۶  م الف

 

 

رییس سازمان فضایی ایران گفت:

بانک جهانی: دولت ایران با روی کار 
آمدن رئیسی کارآمدتر شد

بــه گــزارش ایرنــا، بانــک جهانــی در گزارشــی بــه بررســی میــزان کارآمــدی 
دولت هــا در کشــورهای مختلــف جهــان از جملــه ایــران پرداختــه اســت.
ایــن گــزارش میــزان کارآمــدی هــر کشــور را بــر پایــه ارقامــی از ۲.۵- تــا ۲.۵+ 
تعییــن کــرده اســت کــه هــر چــه ایــن رقــم بیشــرت باشــد نشــان دهنــده 

کارآمــدی بیشــرت دولــت در کشــور مربوطــه اســت.
جدیدتریــن آمــار منتــر شــده از ســوی ایــن نهــاد بین املللــی مربــوط بــه 
ســال ۲۰۲۱ اســت کــه نشــان می دهــد پــس از ۴ ســال کاهــش متوالــی منره 
ایــران در شــاخص کارآمــدی دولــت، بــا روی کار آمــدن دولت ســیزدهم این 
ــوط  ــه مرب ــا ۲۰۲۰ ک ــد معکــوس شــده اســت. در ســال های ۲۰۱۷ ت رون
بــه چهــار ســاله دولــت دوازدهــم در ایــران اســت منــره ایــران در شــاخص 
کارآمــدی بــه طــور متوالــی کاهــش داشــته و از ۰.۱۹- در ســال ۲۰۱۶ بــه 
۰.۲۰- در ســال ۲۰۱۷، ۰.۴۳- در ســال ۲۰۱۸، ۰.۵۶- در ســال ۲۰۱۹، و ۰.۹۹- 

در ســال ۲۰۲۰ رســیده اســت.
امــا در ســال ۲۰۲۱ کــه دولــت ســیزدهم فعالیــت خــود را آغــاز کرده اســت 
رونــد کاهــش منــره ایــران در شــاخص کارآمــدی معکــوس شــده و شــاهد 

افزایــش منــره ایــران در ایــن شــاخص بــه ۰.۸۶- بوده ایــم.
بــه همیــن ترتیــب، جایــگاه ایــران در رده بنــدی کشــورهای جهــان از نظــر 
کارآمــدی دولــت نیــز ارتقــا پیــدا کــرده اســت. در حالــی کــه شــاخص رتبــه 
جهانــی ایــران از نظــر کارآمــدی دولــت در ســال ۲۰۲۰ بالــغ بــر ۱۴.۹ از ۱۰۰ 
اعــام شــده بــود ایــن رقــم در ســال ۲۰۲۱ بــه ۱۸.۲۷ از ۱۰۰ رســیده اســت 

کــه پیرفــت قابــل توجهــی محســوب می شــود.
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 یکی از شئونات زندگی فردی و اجتماعی مرد و زن 
داشتن حرمت و آزادی در تفکر و اندیشیدن است 
و اسالم به بهترین وجه این حرمت را به زن عنایت 
فرموده و به چیزی که قبل از اسالم او را منع کرد 

به وی بخشید . 
خداوند متعال هیچ گاه نخواسته است که انسانها 
بدون علم و آگاهی و اختیار و نبوغ فکری مسائل 
دین را بپذیرند و هیچگونه اجباری هم در پذیرش 

آن امور نداشته ) ال اکراه فی الدین ( 
پس اسالم می خواهد که همه انسانها با تامل و تفکر 
در آیات الهی پی به عظمت خالق ببرند و با واقع 
بینی و آگاهی از مسائل امور دینی را بپذیرند زیرا که 
در فطرت و سرشت انسانهاست که پی به واقعیات 
و حقایق ببرند و با کمک اندیشه آزاد راه ثواب را 
تشخیص دهند. بنابراین زنان هم از آزادی اندیشه و 
تفکر در پرتوی علم و ایمان برخوردارند تا با مسائل 
و احکام الهی آشنا شده و پی به حقانیت آن برده و 

آنرا تصدیق نمایند . 
از  یکی  که  انصاری  یزید  بنت  ء  اسما  داستان 
زنان ساکن مدینه بود که در جمع صحابه پیامبر 
خدمت ایشان  شرفیاب شد و پیرامون وظایف زن 
و برخورداری حقوق او با مردان سوال نمود . که در 

بحث تساوی حقوق زنان گذشت 
 زن یک موجود مستقل اندیش و صاحب اختیار و 
اراده در همه زمینه ها می باشد و هیچ گاه منعی 
برآنها نبوده که جهت برطرف نمودن ابهامات و 

اشکاالت از آزادی عقیده برخوردار نباشد . 
البته در این باره الزم است توضیح داده شود که 
مالک و میزان در افکار و عقاید قرآن و پیامبر ) 
ص( می باشد و بدین معنا نیست که انسان افکار 
و عقاید خود را که برگرفته از ذهن خویش یا 
مکتبهای سیاسی غیرالهی هستند بدون آنکه آنها را 
با کتاب خدا و رسولش مطابقت و بررسی نماید آنها 
را پذیرفته و یا در میان مردم آنها را گسترش دهد 
بدیهی است که چنین حرمت و آزادی باعث انحراف 
و اختالف و فساد و فتنه در جامعه خواهد شد و آن 

را از پایه و اساس ویران می کند . 
تحمل عقیده با جبر و تازیانه و استبداد و اعمال 
قدرت محال بوده و هست بلکه با آزادی اندیشه و 
علم و آگاهی داشتن در زمینه هایی که قدرت فکر 
و اندیشیدن را باال می برد به دور از تعصبات بتواند 
انسان را بسوی رستگاری و سعادت سوق دهد مورد 
تایید است . و هر متفکری که خود را شایسته بداند 
می تواند فکر خود را در معارف دینی بکار انداخته و  
آنها را شخصاً مورد بررسی و تجزیه و تحلیل و دقت 
قرار دهد چون که قرآن کریم در بسیاری از موارد 
انسانها را به تفکر و تعقل و تدبر دعوت نموده است . 
وَ الذیَن یَسَتَمعوَن الَقوُل َفَیَتَمعوَن اَحَسَنُه اُولِئَک 

الَذیَن َهداُهُم اهللُ وُ اُولئَک ُهم اُولُوا ااَللباب 
)) آنانکه گفتارها را شنیده و نیکوترین را سرمشق 
خود قرار میدهند کسانی هستند که خدایشان 

هدایت فرموده و مردمی خردمندند . ((
در همین رابطه شهید مطهری می نویسد:

انسان از آن جهت که به نیروی » عقل« و » اراده« 
مجهز است، قادر است در مقابل میل ها مقاومت و 
ایستادگی نماید و خود را از تحت تأثیر نفوذ جبری 
آنها آزاد نماید و بر همه میل ها حکومت کند. انسان 
می تواند همه میل ها را تحت فرمان عقل قرار دهد 
و برای آنها جیره بندی کند و به هیچ میلی بیش از 
میزان تعیین شده، بها ندهد و به این وسیله آزادی 
معنوی، که با ارزش ترین نوع آزادی است، را کسب 
نماید. این توانایی بزرگ از مختصات انسان است 
و در هیچ حیوانی وجود ندارد و همین است که 
انسان را شایسته تکلیف کرده است و همین است 
که به انسان حق »انتخاب« می دهد و همین است 
که انسان را به صورت یک موجود واقعاً »آزاد« و 
»انتخاب گر« و صاحب اختیار در می آورد بنابراین 
توانایی انسان برای صعود به باالترین حد کمال 
و رسیدن به مقامی که سایر موجودات از نیل به 
آن عاجزند و نیز امکان سقوط وی تا پست ترین 
جایگاه ها و مرتکب شدن رذیالنه ترین افعال ناشی 
از حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش و به عبارتی 

برخورداری قدرت اختیار و انتخاب می باشد؛

داشتن آزادی فکر و اراده
 و صاحب اختیار 

جایگاه زن دراسالم

شما می توانید با استفاده از این  نکات رابطه ی 
بهتری با کودک خود برقرار کنید، شادی بیشتری 
به زندگی او بیاورید، او را برای موفقیت های آینده 
در زندگی آماده کنید و در نهایت پدر و مادری 

عالی باشید.
1. کنترل امور را به دست بگیرید

که  هستند  مرزهایی  و  حد  مشتاِق  کودکان، 
به آنها کمک می کند دنیایی را که اغلب باعث 
سردرگمی شان می شود، درک و مدیریت کنند. 
حدود و مرزهایی را تعیین کنید که در آن محدوده 
فرزندتان بتواند با خیال راحت به کشف عالیقش 
بپردازد، با این کار عشق خود را به او نشان می دهید.

2. پر پرواز کودک تان را نچینید
مأموریت فرزند نوپای شما در زندگی این است 
که به موجودی مستقل تبدیل شود. پس زمانی 
که از لحاظ رشدی به مرحله ای رسید که توانست 
اسباب بازی هایش را در سر جای خود قرار دهد، 
بشقابش را از روی میز غذا بردارد و ببرد و خودش 
لباس بپوشد، بگذارید این کارها را خودش انجام 
دهد. سپردن مسئولیت به بچه ها برای عزت نفس  

آنها )و سالمت روانی شما( الزم است.
3. سعی نکنید همه چیز را درست کنید

به  انفرادی  صورت  به  را  راه حل  یافتِن  فرصت 
کوچِک  ناکامِی  که  زمانی  بدهید.  فرزندتان 
کودک تان را با عشق تصدیق می کنید بدون اینکه 
بالفاصله وارد عمل شوید تا نجاتش بدهید، به او 

سرسخت بودن و اتکای به خود را می آموزید.
4. به خاطر داشته باشید که تربیت معادل با 

تنبیه نیست
اعمال محدودیت ها و قوانین در حقیقت به معنای 
آموزش کودک درباره ی نحوه ی رفتار در دنیا و 
کمک به او است تا انسانی شایسته و بامالحظه 

باشد و به خودکنترلی دست پیدا کند.
5. انرژی خود را صرف مسائل مهم کنید

کودکان نمی توانند تعداد زیادی قاعده و قانون را 
هضم کنند و در مواجهه با قوانین بی شمار، بی عالقه 
و بی توجه می شوند. بحث درباره ی مسائل پیِش 
پاافتاده ای مثل انتخاب لباس شان یا حرف  بدی که 
در موقعیت خاصی از دهان شان بیرون آمده است 
را فراموش کنید. تمرکز خود را بر قانون های واقعا 
مهمی مثل ممنوعیت برخورد فیزیکی با دیگران، 

گفتار گستاخانه یا دروغ گفتن بگذارید.
۶. با کودکان تان بازی کنید

یا  باشد  کودکان  فکری  بازی  نمی کند  فرقی 
بازی های فیزیکی؛ بگذارید آنها انتخاب کننده ی 
نوع بازی باشند و درباره ی قوانین وسواس به خرج 
ندهید، شما هم با جریان پیش بروید و لذت ببرید، 

این معنای بازی است.
7. هر روز با هم کتاب بخوانید

این کار را از وقتی که هنوز نوزاد است آغاز کنید، 
به صدای  دادن  عاشِق گوش  کوچک  بچه های 
والدین خود هستند. وقتی او را در آغوش  گرفته اید، 
خواندن کتاب برای وی، تجربه ی پیونددهنده ای را 
شکل می دهد و او را برای یک  عمر کتاب خواندن 

تربیت می کند.
8. هر روز زمانی مخصوص برای او داشته 

باشید
به کودک تان اجازه دهید هر روز فعالیتی را انتخاب 
کند تا به مدت 10 تا 1۵ دقیقه در کنار هم آن را 
انجام دهید. راه بهتری برای اینکه عشق خود را به 

او نشان دهید وجود ندارد.
۹. وقت گذراندن با پدر را ترغیب کنید

یکی از عالی ترین منابع برای باال بردن کیفیت 
زندگی کودکان که شاید تا به حال بهره ی کمی 
با  باید  بچه ها  که  است  اوقاتی  برده ایم،  آن  از 
پدران شان بگذرانند. این ارتباط باید از ابتدای تولد 
کودک و به دفعات وجود داشته باشد. بچه هایی 
که پدران شان با آنها وقت می گذرانند در مدرسه 
عملکرد بهتری دارند، با موفقیت بیشتری مسائل 
خود را حل می کنند و به طور کلی با مسائلی که در 
طول زندگی با آن مواجه خواهند بود، بهتر روبه رو 

می شوند.
10. اوقاتی شیرین با فرزندان تان خلق کنید

کودکان احتماال چیز هایی که به آنها می گویید 
را فراموش می کنند، اما سنت های تکرارشونده ی 
خانوادگی را به خاطر خواهند داشت، کارهایی مثل 
اینکه چگونه برای خواب آماده می شده اید یا چطور 

شب ها دسته جمعی بازی می کردید.

فرهنگی و تربیتی
زیباترا ز حورالعین - قسمت  24 ۱۰ نکته مهم درباره فتنه  اخیر نکات مهم برای تربیت 

ــم فرزندان ــارس محمدکاظ ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
انبارلویــی در یادداشــتی به بیــان 10 نکتــه درباره 

فتنــه اخیــر پرداخــت.
ــق  ــت، قل ــه اس ــتش روی ماش ــمن، دس 1- دش
گیــری دقیــق می کنــد. کــف خیابــان را نشــانه 
ــلیک  ــب، ش ــت مناس ــت و در فرص ــه اس گرفت

می کنــد.
ــیبل  ــت؟ س ــع اس ــه موق ــلیک چ ــان ش ۲- زم
ــته  ــه  گذش ــه فتن ــه  س ــت؟ تجرب ــل چیس مقاب
ــان شــلیک، موقعــی اســت  نشــان می دهــد زم
کــه همه چیــز آرام اســت! ســیبل مقابــل آن هــا:

الف: اقتدار ملّت ایران
ب: امنیت کشور ایران

ج: رفاه مردم ایران
د: پیشرفت ایران اسالمی است.

3- مرکــز توطئــه علیــه ایــران، واشــنگتن اســت. 
مجــری توطئــه علیــه ایــران در جهــان، انگلیــس 
اســت و عمله  توطئه علیــه ایران در منطقــه، رژیم 
صهیونیســتی اســت. یعنی همین ســه کشــوری 
کــه مــردم مــا در مســاجد و در نمازهــای یومّیه بر 
دولتمــردان آن لعــن و نفریــن می فرســتند و برای 

آنــان آرزوی مــرگ می کننــد.
4- خــدا لعنــت کند برنــارد لوئیس، طــّراح تجزیه  
ایــران را. او می گفــت: »یــک ایــران وســیع و قوی، 
تهدیــدی بــرای امنیت ســرمایه داران غرب اســت. 
بایــد بــه شــش قســمِت تــرک، کــرد، لــر، عــرب، 
بلــوچ و فــارس تقســیم شــود یــا ضمیمــه  خــاک 
همســایگان آن گــردد تا خطر ایــران دفع شــود.«
اینکــه در فتنــه  اخیــر، پرچم ســوزی راه انداختنــد 
و تجزیه طلبــان را هــم وارد آشــوب گــری کردنــد، 

عمــل به وصیــت برنــارد لوئیــس انگلیســی بود.
۵- فلســفه  پیدایــش فتنه  اخیر و تحلیل درســت 
ــک  ــه ی ــت ک ــته آن اس ــد روز گذش ــع چن وقای
فرمــان در واشــنگتن صــادر شــد و به اتــاق جنگ 
رســانه ای لنــدن رســید. آن فرمــان، ایــن بــود که؛ 
»بریزیــد بیــرون، بــی بهانــه و بــا بهانــه، همه چیز 

ــه آتش بکشــید.« را ب

ــالب  ــه؛ انق ــود ک ــان، آن ب ــن فرم ــت صــدور ای علّ
ــال  ــی در ح ــت رئیس ــا دول ــالمی در گام دوم ب اس
چینــش دکــور یــک تمــّدن اســالمی اســت. 
ــف  ــان تعری ــا جه ــود را ب ــبات خ به ســرعت، مناس
و  گذاشــته  پشــت ســر  را  تحریم هــا  کــرده، 
پیشــرفت های روزافــزون آن از شــمارش خارج شــده 
اســت. بــه هــر قیمــت شــده ایــن دکــور را بــه هــم 
بزنیــد و ویتریــن »امنیت«، »رفــاه« و »اقتــدار« ملّت 

ــه آتــش بکشــید. ــران را ب ای
۶- صاحــب فرمــان »اغتشــاش« و »آشــوب« و 
ــرم  ــدرت ن ــد ق ــران نبای ــود؛ ای ــه ب »شــورش« گفت
ــی و  ــای سیاس ــا جغرافی ــور ب ــود را در 80 کش خ
فرهنگــی، ســرود امــام زمانــِی »ســالم فرمانــده« و 
رژه  ۲0 میلیونــی اربعیــن در نجــف و کربــال بــه رخ 
اســتبداد جهانی بکشــد. این تصویــر را با آتــش زدن 
قــرآن، مســاجد، پرچــم ایــران و کشــتار بی رحمانــه  

مــردم کوچــه و بــازار، از بیــن ببریــد.
مــا طــی ده روز گذشــته وســط یــک جنــگ جهانی 
ــتاگرام در  ــط در اینس ــم. فق ــرار گرفتی ــانه ای ق رس
هشــت روز اوّل آشــوب توّســط 14 هــزار فراخــوان 
بــا 340 دروغ، آن هــم بــا 1۵ میلیون نشــر و بازنشــر، 

روبــه رو بودیــم.
۷- مــردم ایــران در اجتماعــات عظیــم در جای جای 
ــزرگ و  ــا شــهرهای ب ــه ت کشــور از روســتاها گرفت
کوچــک، چنــد بــار بــه خیابان هــا آمدنــد و توطئه ی 
ــی را  ــتکبار جهان ــازی اس ــوب س ــری و آش فتنه گ
خنثــی کردنــد و ایــن توطئــه در نطفــه بــا کمترین 

ــه، خنثی شــد. هزین
8- نیروهــای امنیتــی و قضائــی، مــزدوران دشــمن 
ــه  ــانی را ک ــوده و کس ــت نم ــایی و بازداش را شناس
فریب خورده انــد، آزاد کردنــد. ســران پیاده نظــام 
ســرویس های امنیتــی ســیا، موســاد و ام آی ۶ 
اکنــون در بنــد اســارت نیــروی مقتدر پلیس، ســپاه 
ــای  ــا مجازات ه ــاء اهلّل ب ــتند و ان ش ــیج هس و بس

قانونــی، بــا آن هــا برخــورد خواهــد شــد.
9- رهبــر معّظــم انقــالب در چنــد جملــه از ایــن 
ــد: »اغتشــاش،  ــد و فرمودن ــی کردن ــه رونمای توطئ

برنامه ریزی شــده بــود. دشــمنی بــا اصــل ایــران قوی و مســتقل 
اســت. دشــمن، پیشــرفت کشــور را نمی تواند تحّمل کنــد. دعوا 
ســر اســتقالل، اقتــدار و پیشــرفت کشــور اســت. اگــر قّصــه  این 
دختــر جــوان هــم نبــود، بهانــه ی دیگــری بــه وجــود می آوردند 

تــا اوّل مهــر، کشــور را ناامــن کننــد.«
10- دشــمن بــا اصــل نظام ایــران یکپارچه و مســتقل، بــا قرآن 
ــرار داده اســت. راه حــل  و اســالم، مســئله دارد و آن را هــدف ق
ــا حضــور  ــران ب ــت ای پشــیمان کــردن دشــمن چیســت؟ ملّ
نیرومنــد خــود درصحنــه، چهــار فتنــه  دشــمن را در جنــگ 
نــرم، جنــگ شــناختی و جنــگ ادراکــی خنثــی کــرده و اهداف 
ــروا،  ــمن، بی پ ــی دش ــت. وقت ــا داده اس ــاد فن ــه ب ــمن را ب دش

صریــح و بی پــرده می گویــد:
- انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است

- مذاکرات هسته ای بهانه است، اصل نظام نشانه است
- قیمت بنزین بهانه است، اصل نظام نشانه است

- مهسا بهانه است، اصل نظام نشانه است
مــا هــم بــه همیــن بهانــه باید به دشــمن تفهیــم کنیم آشــوب 
در ایــران بهانــه اســت، اصــل نظــام ســلطه در منطقــه و جهــان، 

ــانه است. نش
ایــن تفهیــم نبایــد شــعاری باشــد. بایــد لبــاس عمــل بپوشــد. 

اصــال »اِعالمــی« نباشــد، بایــد حتمــاَ »اِعمالــی« باشــد.
مجــازات عامــالن، آمــران و مباشــران ایــن فتنــه در یک پروســه  
حقوقــی بایــد به طورجــدی، جامــه  عمــل بپوشــد تــا پیاده نظام 
دشــمن، هزینــه   مــاّدی و معنــوی فتنه انگیــزی و آشــوب گری 

را یکجــا پرداخــت کند.

آغاز برخورد با رودخانه خواری در کرمان/ آزادسازی ۲۵ هکتار شروع شد
دادســتان عمومــی و انقــالب مرکز اســتان کرمان 
از آغــاز آزادســازی ۲۵ هکتــار از زمین های تصرفی 
بســتر و حریــم رودخانه هــا در ایــن اســتان خبــر 
داد و گفــت: بــا پیگیــری دادســتانی و همــکاری 
ــا  ــه ب ــرای مقابل آب منطقــه ای، عــزم جهــادی ب
زمین خــواری از طریــق تصــرف بســتر و حریــم 

رودخانه هــا در اســتان شــکل گرفتــه اســت.
بــه گــزارش روز پنجشــنبه ایرنا بــه نقــل از روابط 
عمومــی دادگســتری کل کرمان، دادخدا ســاالری 
ــم  ــتر و حری ــازی بس ــژه آزادس ــرح وی ــزود: ط اف
ــوای  ــوش آب و ه ــه خ ــا از منطق ــه ه رودخان
کوهپایه)شهرســتان کرمــان( بــا آزادســازی افزون 
بــر پنــج هکتــار از زمیــن هــا آغــاز شــده اســت و 
در دیگــر نقــاط خــوش آب و هــوای اســتان ادامــه 

دارد.
وی توضیــح داد: بــا تصــرف حریــم و بســتر 
رودخانه هــا بویــژه در مناطــق خــوش آب و هــوا 
ــوزه  ــن ح ــترده در ای ــای گس و رودخانه خواری ه
ــق  ــی از مناط ــته در برخ ــال های گذش ــی س ط
ــری زمیــن هــای اطــراف  اســتان و کشــور، کارب
رودخانه هــا بــه مســکونی و تجــاری تغییــر یافته 

اســت.
بــه گفتــه دادســتان کرمــان، ایــن زمیــن ها پس 
از تســطیح بــه افراد مختلف فروخته شــده اســت، 
مصالــح و نخاله هــای حاصــل از ایــن اقدامــات نیز 
در زمــان وقــوع ســیل، موجــب مســدود شــدن 
دهانــه پل هــا و افزایــش خســارت ها می شــود، از 
ایــن رو مقرر شــد طــرح ویــژه آزادســازی بســتر و 

حریــم رودخانــه با پیگیری دادســتانی کرمــان و با 
همــکاری شــرکت آب منطقــه ای اســتان اجرایــی 

شود.
ســاالری خاطرنشــان کــرد: بــا اجــرای طــرح ویــژه 
ــن  ــا، ضم ــم رودخانه ه ــتر و حری ــازی بس آزادس
ــا زمین خــواری و تصــرف زمیــن هــا در  مقابلــه ب
ــا  ــوا، ب ــژه در مناطــق خــوش آب و ه اســتان بوی
جلوگیــری از انســداد مســیل ها از بــروز و تشــدید 
ــز  ــده نی ــی در آین ــیل های احتمال ــارت س خس

ــود. ــری می ش جلوگی
دادســتان عمومــی و انقــالب مرکــز اســتان کرمان 
ــه  ــور از منطق ــرح مذک ــرای ط ــرد: اج ــان ک بی
کوهپایــه کلیــد خــورده زیــرا این منطقه بــه دلیل 
شــریط مســاعد آب وهوایــی، همــواره مطمــع نظر 
ــن طــرح ۵.۵  ــا اجــرای ای ــوده و ب زمین خــواران ب
هکتــار زمیــن ایــن منطقــه رفــع تصــرف شــده 

اســت.
وی، مدیــران را بــه نظــارت دقیــق بــر مجموعــه 
ــن حــوزه  ــل در ای ــرک فع ــه ت ــز از هرگون و پرهی
ــراد از  ــازه داد اف ــد اج ــرد: نبای ــان ک ــه و بی توصی
خــالء نظارت هــای دقیــق و تــرک فعل هــای 
مدیــران ســوء اســتفاده و بــه زمیــن هــای حریــم 
و بســتر رودخانه هــا تعــرض و دســت درازی کنند.

ــل  ــدی مدیرعام ــزم ج ــات و ع ــاالری از اقدام س
ــازی  ــتای آزادس ــه ای در راس ــرکت آب منطق ش
حریــم و بســتر رودخانه هــا تقدیــر و بیــان کــرد: 
ــه ای  ــران آب منطق ــه مدی ــژه ای ب ــت وی ماموری
اســتان بــه منظــور شناســایی زمیــن هــای 

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان :

ــت ضمــن  ــا در اســرع وق تحــت تصــرف زمین خــواران داده ت
جمع بنــدی تصرفــات انجــام شــده، برخوردهــای قانونــی الزم را 

براســاس پشــتیبانی دســتگاه قضایــی اجــرا کننــد.
ــن  ــواری در بی ــات رودخانه خ ــه ادبی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
زمین خــواران اضافــه شــده اســت اظهارداشــت: دادســتان های 
سراســر اســتان نیــز بــه ایــن موضــوع ورود کرده انــد تــا اقدامات 
ایــن حــوزه بــه صورت گســترده در ســطح اســتان اجرایی شــود.
دادســتان عمومــی و انقــالب مرکــز اســتان کرمان ضمــن تاکید 
بــر اینکه دســتگاه قضایی با هرگونــه اقدام غیرقانونــی در تصرف 
ــا  ــتر رودخانه ه ــم و بس ــل حری ــی از قبی ــی و مل ــی دولت اراض
بــا جدیــت برخــورد می کنــد، ادامــه داد: در گذشــته بــه دلیــل 
ــواران،  ــن خ ــوی زمی ــده از س ــام ش ــی انج ــات غیرقانون تصرف
ــی از  ــارت های ناش ــدود و خس ــا مس ــه پل ه ــیل ها و دهان مس
ســیل چندیــن برابــر شــده اســت و از ایــن رو دســتگاه قضایــی 
اســتان بــه منظــور حفــظ حقــوق عامه بــا هر فــرد متخلــف در 

هــر جایگاهــی برخــورد قانونــی الزم را انجــام خواهــد داد.

ــکی  ــبکه دامپزش ــت ش ــمی سرپرس ــور قاس ــول پ رس
ــه دامپزشــکی،  ــه مناســبت هفت ــیر  ب ــتان بردس شهرس
گفــت: فعالیت هــای اداره دامپزشــکی در راســتای حفــظ و 
نگهــداری ســرمایه دامداران و باال بردن ســطح بهداشــت 
جامعــه بــوده کــه ایــن رونــد بــا عملیــات و نظارت هــای 
تخصصــی توســط اکیپ هــای دامپزشــکی و نظارت های 
بهداشــتی در حوزه هــای دامپــروی، آبــزی پــروری، 
ــث و  ــی و مباح ــام دام ــای خ ــور، فراورده ه ــرورش طی پ
ضوابــط قرنطینــه ای در شهرســتان بصورت شــبانه روزی 

ــرد. ــال صــورت می پذی ــای س ــام طــول روزه و در تم
ایشــان ضمــن تبریــک فــرا رســیدن هفتــه دامپزشــکی 
افــزود: ۱۴ مهرمــاه روز ملــی دامپزشــکی در ســال 
ــاج بخــش و  ۱369 خورشــیدی توســط دکتــر حســن ت

ــد . ــاده ش ــام نه ــری و ن دامپزشــکان پیگی
دکتــر حســن تــاج بخــش اســتاد ممتــاز دانشــگاه تهــران 
و چهــره  مانــدگار دامپزشــکی و مؤلــف کتاب هــای تاریــخ 
دامپزشــکی و پزشــکی ایــران، ماه مهــر را به عنــوان ماهی 
شایســته بــه خاطر آغــاز ســال تحصیلــی و روز چهاردهم را 
بــه یــاد گــوش روز، کــه در ایــران باســتان روز مبارکــی بود 
و در منابــع اســالمی هــم آمــده اســت پیشــنهاد و مطــرح 
نمودنــد و از طریــق مجــاری ذیربــط چهاردهــم مهرمــاه به 

عنــوان روز دامپزشــکی معین شــد.
ــه  ــت هفت ــمار گرامیداش ــوص روز ش ــمی در خص پورقاس
دامپزشــکی گفــت: امســال از تاریــخ ۱۴ لغایــت ۲۰ مهــر 
ــازمان  ــوی س ــکی از س ــه دامپزش ــوان هفت ــه عن ــاه ب م

ــت.  ــده اس ــالم ش ــور اع ــکی کش دامپزش

دامپزشکی با کنترل بیماری های مشترک میان انسان و دام نقش تعیین کننده یی 
را در سالمت افراد جامعه ایفا می کند

وی در خصــوص نقــش دامپزشــکی در جامعــه افــزود: 
دامپزشــکی  حرفــه ای اســت کــه بــا تامیــن ســالمت دام و 
تولیــدات دامــی، امنیــت غذایــی ســالم را بــرای انســان ها به 
ارمغــان مــی آورد و بــا کنتــرل بیمــاری های مشــترک میان 
انســان و دام نقــش تعییــن کننــده یــی را در ســالمت افــراد 
جامعــه ایفــا مــی کنــد. در همیــن راســتا  ســازمان بهداشــت 
جهانــی، هــدف نهایــی دامپزشــکی را درمــان حیوانــات نمی 
دانــد بلکــه تأمیــن مــواد غذایــی و بهداشــت انســان قلمــداد 
مــی کنــد. ایشــان بــا بیــان اینکه حفــظ ســرمایه دامــداران و 
بهداشــت جامعــه محــور اصلــی فعالیــت در اداره دامپزشــکی 
ــه  ــن زمین ــی در ای ــه کوتاه ــرد: هرگون ــح ک ــت تصری اس
می توانــد باعــث بیماری هــای دامــی یــا بیماری هــای 

مشــترک بیــن انســان و حیــوان شــود.
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خانه اش را وقف کرد برای روضه!
خیلی ها می گفتند : می رویم خانه حاج قاسم 

برای عزاداری!
خوش آیند ایشان نبود، گفت : بیت الزهرا
حاال همه می گفتند می رویم بیت الزهرا!

حاجی به همه برنامه ها نظارت می کرد، می گفت 
: سخنران انقالبی و والیی باشد.

مردم را قبل از ورود به بیت الزهرا می گشتند، 
حاجی می گفت :

مردم به خاطرمون اذیت نشوند. راحتشان بگذارید!
می رفت داخل آبدارخانه، رنگ و عطر چای را 

امتحان می کرد.
حتی شب هایی که شام بود دوست داشت سفره 

باشد و مهمان ها بنشیند و میل کنند،
خوش نداشت غذا بدهیم ببرند!

قبل از شروع مراسم می ایستاد کنار در ورودی، 
خودش به همه خوش آمد می گفت و آخر مراسم 

التماس دعا!
اگر جانبازی می آمد و می رفت جلو و کمک اش 
می کرد تا باال بیاید، خانواده شهدا را استقبال می 

کرد و می بوسیدشان!
دور تا دور حسینیه را به امر او عکس شهید زده 

بود!
در بخشی از وصیت نامه هم نوشته بود :

دوست دارم جنازه ام را فرزندان شهدا بر دوش 
بگیرند،

شاید به برکت اصابت دستان پاک آن ها بر جسدم، 
خداوند مرا مورد عنایت قرار دهد.
احترام امامزاده به خادم اش است،

خادم که با مرام اهل بیت بار آمده باشد.
خادم که خودش را در مکتب مادرش تربیت کرده 
باشد،خادم که عقلش حاکم بر نفسش باشد، می 

شود حاج قاسم!
سردار بود اما به همه می گفت :

من خادم شمام، من نوکر شمام، من...
منش می شد خاک پای اهل بیت!

مسئولین اگر این طور نبودند نه انتخابشان کنید و 
نه تاییدشان،

چون خیانت می کنند تا در منصبشان بمانند!
حق دست دوستی به دشمن می دهند،

لبخند به دشمن می زنند،
اسرار مملکت و دانشمندان را به دشمن می دهند!

چرا؟ چون خودشان را سرور مردم می دانند،
می خواهند از دست ندهند میز و صندلی را،

حق تن به ذلت مذاکره نابرابر می دهند.
خادم خائن نمی شود!

خداوندا! ای قادر عزیز و ای رحمان رزاق، پیشانی،
شکر شرم بر آستانت می سایم.

که مرا در مسیر فاطمه اطهر و فرزندانش در مذهب 
تشیع، عطر حقیقی اسالم، قرار دادی،

و مرا از اشک بر فرزندان علی بن ابی طالب و فاطمه 
اطهر بهره مند نمودی،

چه نعمت عظمایی که باالترین و ارزشمند ترین 
نعمت هایت است،

نعمتی که در آن نور است، معنویت، بی قراری 
که در درون خود باالترین قرارها را دارد، غمی که 

آرامش و معنویت داد!
خانه قدیمی سردار دل ها یا همان »بیت الزهرا 
)س(« محل روضه های هر ساله حاج قاسم در 
ایام فاطمیه است، جایی که به محض ورود 
هر طرفش را که ببینید تصویر و نشانی از او 
می یابید، خانه ای دلنشین و گرم که آرامشش را 
از صاحب نامش و تالش های مردی وام گرفته 
که عاشقانه اهل بیت )ع( را دوست داشت و 
خالصانه برای آنان قدم برداشت. انگار از روزی 
که این خانه بنا شد، آجر روی آجر قرار گرفت 
تا سرپناه خانواده حاج قاسم باشد. نام خانه به 
حضرت زهرا )س( سند خورده، 10 سال پیش 
که محل زندگی سردار به تهران منتقل شد تنها 
ملک حاجی در کرمان وقف حضرت زهرا )س( 
شد. خودش نام بیت الزهرا )س( را انتخاب کرد 
و از همه خواست به جای »روضه ی خانه حاج 

قاسم« بگویند بیت الزهرا )س(.

مکتب حاج قاسم
درس  نوزدهم

ــات  ــات خدم ــی اطالع ــبکه مل ــور: ش زارع پ
ــه  ــه مــردم ارائ پرســرعت، مســتقل و امــن ب

می دهــد
ــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات گفــت:  وزی
ــدود ۵0  ــات ح ــی اطالع ــبکه مل ــرای ش اج
درصــد پیشــرفت داشــته و هــدف ایــن اســت 
که شــبکه ای پرســرعت، باکیفیت، مســتقل و 
امــن را در گســتره جغرافیایــی ایــران فراهــم 
ــرعت و  ــات پرس ــی از خدم ــا انواع ــود ت ش

باکیفیــت در اختیــار مــردم قــرار گیــرد.
ــا، عیســی  ــی ایرن ــه گــزارش حــوزه پارلمان ب
زارع پــور پــس از حضور در نشســت مشــترک 
کمیســیون های صنایــع و معــادن و فرهنگــی 
مجلــس در جمــع خبرنــگاران، گفــت: امــروز 
ــع  ــیون های صنای ــترک کمیس ــه مش جلس
و معــادن و فرهنگــی برگــزار شــد و بــه 
ــاره میــزان  دغدغــه نماینــدگان مجلــس درب
پیشــرفت شــبکه ملــی اطالعــات، اقدامــات 
وزارت ارتباطــات و دســتگاه های مرتبــط برای 
حمایــت از کســب و کارهای فضای مجــازی و 

حــل مشــکل ارتباطــات پاســخ داده شــد.
ــزود:  ــات اف ــاوری اطالع ــر ارتباطــات و فن وزی
در راســتای اجــرای مصوبــات شــورای عالــی 
فضای مجــازی، اجرای شــبکه ملــی اطالعات 
بــه عنــوان زیرســاخت فضــای مجازی کشــور 
از ابتــدای دولــت در دســتور کار قــرار گرفــت 
و اکنــون حــدود ۵0 درصــد پیشــرفت داشــته 
ــبکه ای  ــه ش ــت ک ــن اس ــدف ای ــت؛ ه اس
ــن را در  ــت، مســتقل و ام پرســرعت، باکیفی
گســتره جغرافیایی جمهــوری اســالمی ایران 
بــا ســرعت های چنــد صــد مگابیــت بــر ثانیه 

بــرای مــردم فراهــم شــود 

تــا بــر روی آن انواعــی از خدمــات پرســرعت و 
باکیفیــت در اختیــار مــردم قــرار گیرد.

ــرورها و  ــام س ــه تم ــان اینک ــا بی ــور ب زارع پ
ــورت 100  ــه ص ــور ب ــی کش ــات داخل خدم
درصــدی در حــال فعالیــت اســت، گفــت: مــا 
ظرفیت هــای داخلــی بســیار خوبــی در همــه 
بخش هــا داریــم، در حالیکــه پلتفرم هــای 
آمریکایــی در بســیاری از کشــورهای اروپایــی، 
ــی  ــه جای ــروش، جاب ــد و ف ــات خری موضوع
مســافر و... را در برگرفته انــد. مــا امــروز 
ظرفیت هــای بومــی خودمــان را داریــم که در 

حــال کار هســتند.
نشســت امــروز کمیســیون فرهنگــی بــا وزیر 

ارتباطات
احمد راستینه هفشــجانی در توضیح نشست 
امــروز کمیســیون فرهنگــی مجلــس، گفــت: 
ــاوری  ــر ارتباطــات و فن ــور وزی عیســی زارع پ
ــواالت  ــه س ــخگویی ب ــرای پاس ــات ب اطالع
ــی  ــیون فرهنگ ــان کمیس ــدگان مهم نماین
بــود. در ایــن جلســه وزیــر ارتباطــات گــزارش 

کاملــی از عملکــرد یکســاله خــود ارائه کــرد و 
اقدامــات موثــر وزارتخانــه در راســتای تکمیل 

شــبکه ملــی اطالعــات تشــریح کــرد.
ــات  ــزود: خدم ــهرکرد اف ــردم ش ــده م نماین
موثــری برای تشــکیل کارگــروه اقتصــاد ملی 
دیجیتــال بــا اختیــارات هیــات وزیــران بــرای 
ســاماندهی و هدایــت فعالیت هــای شــغلی در 
بســتر ظرفیــت شــبکه ملــی اطالعات شــکل 
گرفتــه اســت کــه در ایــن جلســه بــه صورت 

جزیــی مــورد توجــه قــرار گرفــت.
ــزود: دغدغه هایــی کــه امــروز در  راســتینه اف
ــت ایجــاد شــده  ــت اینترن راســتای محدودی
ــه  ــه ب ــا توج ــت، ب ــرار گرف ــورد بررســی ق م
اینکــه  تــوان پلتفرم هــای داخلــی بــه جهــت 
ــاال  ــیار ب ــت بس ــرعت و ظرفی ــت، س کیفی
اســت وزراتخانــه در تــالش اســت مشــکالت 
ــروز  ــد، ام ــش ده ــا را کاه ــاختی آنه زیرس
پلتفرم هــای داخلــی خدمــات مناســبی 
در حوزه هــای بانکــی، اجتماعــی و حتــی 
آموزشــی ارائــه می کننــد بــر همیــن اســاس 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بایــد زیر 
ســاخت های الزم شــبکه های اجتماعــی را 

ــران فراهــم کنــد. ــرای کارب ب
وی خاطرنشــان کرد: در این جلسه نمایندگان 
دغدغه هــای مــردم در راســتای ضعــف پهنای 
ــی،  ــای داخل ــکالت پلتفرم ه ــت، مش اینترن
ــای فضــای مجــازی، شــبکه  کســب و کاره
ملــی اطالعــات عنــوان کردنــد و مقــرر شــد 
وزیــر ارتباطــات از حداکثــر تــالش خــود برای 
حــل مســائل عنــوان شــده اســتفاده کنــد و 
زیــر ســاخت های الزم را جهــت ارائــه خدمات 

بــرای عمــوم جامعــه فراهــم کنــد.

شبکه ملی اطالعات خدمات پرسرعت، مستقل 
و امن به مردم ارائه می دهد

  لجبازی کودکان در غذا خوردن و راه کارهای مناسب
ــه نظــر برســد هــر کاری کــه می کنیــد، کــودک شــما  ممکــن اســت ب
بــه دروغ گفتــن ادامــه می دهــد. امــا اگــر مــدام از کــودک خــود بخاطــر 
گفتــن حقیقــت تعریف و تمجید کنیــد و همچنیــن از عواقــب دروغگویی 
او اســتفاده کنیــد، احتمــال اینکــه کودکتــان با بزرگتر شــدن همچنــان به 
دروغگویــی ادامــه دهــد کمتــر می شــود: ایــن اتفــاق ممکن اســت تا هفت 

ســال یــا بیشــتر در کــودک شــما طــول بکشــد.
همچنیــن بهتــر اســت ایــن نکتــه را بدانیــد کــه کــودکان در هــر ســنی 
اگــر ارتبــاط خوبــی بــا والدیــن خــود داشــته باشــند و درمــورد آنچــه کــه 
انجــام می دهنــد بــا پــدر و مــادر خــود صحبــت کننــد، کمتــر رفتــار ضــد 

اجتماعــی خواهنــد داشــت.
برخــی از کــودکان، بــه ویــژه آن هایــی کــه بیــش از هفــت ســال دارنــد، 
ممکــن اســت بــه عنــوان بخشــی از الگــوی بزرگتــر رفتارهــای جدی تــر، 
منفــی یــا حتــی غیرقانونی مانند ســرقت، روشــن کردن آتــش یــا آزار دادن 
حیوانــات، دروغ بگوینــد. اگــر فرزنــد شــما درگیــر ایــن نــوع رفتارها اســت، 

بــه فکــر کمــک حرفــه ای از یــک مشــاور مدرســه یــا روانشــناس باشــید.

دروغ گفتن درباره سوء استفاده و سایر موارد جدی 
بعضــی اوقــات بچه هــا بــرای مخفــی نگــه داشــتن یــک راز یا محافظــت از 
یــک شــخص دروغ می گوینــد. بــه عنــوان مثــال، کودکــی که توســط یک 
بزرگســال مــورد آزار و اذیــت قــرار گرفته اســت اغلــب برای محافظــت از آن 
بزرگســال دروغ می گویــد. اغلــب اوقــات کــودک می ترســد کــه در صــورت 

گفتــن مجازات شــود.
اگــر گمــان می کنیــد فرزندتــان در مــورد مســئله ای جــدی دروغ می گوید، 

مــوارد زیــر را انجــام دهید:
بــه کــودک خــود اطمینــان زیــادی دهیــد کــه اگــر حقیقــت را بگویــد در 

امــان خواهــد بــود.
ــه  ــد ک ــد کنی ــود را متقاع ــودک خ ــا ک ــد ت ــود را بکنی ــالش خ ــام ت تم

ــد. ــل کنی ــکالت را ح ــد مش می توانی
اگــر نگــران امنیــت یــا ســالمتی فرزنــد خــود هســتید، در اســرع وقــت از 
متخصصــان کمــک بگیرید. پزشــک عمومــی یا مشــاور مدرســه می توانند 

بــه شــما مشــاوره دهنــد کــه بــا چــه کســی تمــاس بگیرید.

دروغ سفید 
“دروغ ســفید” یــا “دروغ مصلحتــی” دروغــی بی ضــرر اســت کــه بــا نیــت 
ــه می شــود کــه دلیــل آن معمــوالً محافظــت از احساســات  خــوب گفت

شــخص دیگــر اســت.
بــه عنــوان مثــال، ممکــن اســت قبــل از اینکــه فرزندتــان هدیــه ای بگیرد، 
او را تشــویق کنیــد کــه بگویــد ایــن کادو را دوســت دارد. در ایــن شــرایط، 
ــت  ــن آن را دوس ــد )“م ــت را می گوین ــوز حقیق ــودکان هن ــی از ک بعض
نــدارم!”(، حتــی اگــر بداننــد کــه ایــن کار آن هــا ممکــن اســت کســی را 
ناراحــت کنــد. ایــن احتمــاالً بــه ایــن دلیل اســت که کــودکان در این ســن 
و مرحلــه بیشــتر روی رشــد اخالقــی متمرکز شــده اند کــه گفتن حقیقت 

ــد. را تشــویق می کن
کــودکان بــا رســیدن بــه ســن دبســتان در دروغ گفتــن بهتــر می شــوند. 
ــه احساســات  ــزدن ب ــرای لطمــه ن ــاً ب ــودکان مرتب ــی، ک در دوران نوجوان

ــد. ــی می گوین ــای مصلحت دوستانشــان دروغ ه
والدینی که دروغ های سفید می گویند 

گفتــن یــک دروغ ســفید بــه فرزندتــان می توانــد بی ضــرر باشــد. برخــی 
ــودک  ــی ک ــه محافظــت از بی گناه ــد ب ــی می توانن ــای مصلحت از دروغ ه
شــما کمــک کننــد، رشــد خــالق را تقویــت کننــد یــا مهارت هــای مهــم 

اجتماعــی را بــه او بیاموزنــد.
بــه عنــوان مثــال، ممکــن اســت بــه فرزنــد خــود بگوییــد کــه نوازش هــای 
شــما قــدرت جادویــی دارنــد کــه وقتــی فرزندتــان صدمــه می بینــد، او را 
خــوب می کنــد. برخــی از والدیــن دوســت دارنــد بازی هایــی ماننــد یافتــن 

جــن در بــاغ را انجــام دهنــد.
اگرچــه ایــن دروغ هــا بی ضــرر هســتند، امــا نبایــد زیــاد از آن هــا اســتفاده 
شــود. تمایــز میــان یــک دروغ ســفید و یــک دروغ واقعــی، مثــالً دروغــی 
کــه بــرای جلوگیــری از مجــازات طراحــی شــده اســت، ممکن اســت برای 
کــودکان خیلــی روشــن نباشــد. کودکانــی کــه بــه شــنیدن دروغ عــادت 

ــد بیشــتر دروغ می گوینــد. دارن
مــا بیشــتر اوقــات وسوســه می شــویم کــه بــرای مدیریــت رفتــار کــودکان 
خــود، بــه آن هــا دروغ هــای ســفید بگوییــم. بــه عنــوان مثال، ممکن اســت 
ــرا هیــچ  ــو بخــرم زی ــرای ت ــم آن آب نبات هــا را ب بگوییــد: “مــن نمی توان
پولــی نیــاوردم”. ایــن دروغ ممکــن اســت یــک بــار جــواب بدهــد، امــا در 
صــورت گیــر افتــادن )بــا کیــف پــول یــا کیــف پــول پــر از پــول( می توانــد 
نتیجــه معکــوس دهــد و منجر بــه مشــاجره و عدم اعتمــاد شــود. مدیریت 

رفتــار کــودکان بــا روش هــای صادقانــه و مولــد موثرتر اســت.
به فرزندتان برچسب دروغگو ندهید

ایــن بزرگتریــن اشــتباهی اســت کــه مــی توانیــد در حــق فرزندتــان انجام 
دهیــد. زخمــی کــه ایــن برچســب بــر روح فرزندتــان وارد می کنــد، بزرگتر 
از دروغــی اســت کــه گفتــه اســت. بــا زدن ایــن برچســب بــه فرزندتــان او 
بــه ایــن نتیجــه مــی رســد کــه مادر/پــدر حــرف هایــم را بــاور نمــی کنند. 
پــس دیگــر انگیــزه ای برای راســت گویــی نخواهــد داشــت. دادن یک لقب 
بــه انســان باعــث مــی شــود کــه در طوالنــی مــدت هویــت خــود را بــا آن 

ــف کند تعری

پیشگیری از دروغگویی کودکان

دانسته هایی در مورد تخم مرغ به مناسبت روز جهانی آن
ــم  ــا هفده ــادف ب ــر مص ــم اکتب نه
ــم  ــی تخ ــام »روز جهان ــه ن ــر، ب مه
ــا ارزش  ــده ت ــذاری ش ــرغ« نامگ م
ــالمتی،  ــاده در س ــن م ــی ای غذای

ــود. ــی ش ــتر معرف بیش
تخــم مــرغ بــه عنــوان یــک منبــع 
ــرح  ــل مط ــی و کام ــی طبیع غذای
اســت؛ تخــم مــرغ دارای پروتئیــن 
ــام ۹  ــاال و دارای تم ــت ب ــا کیفی ب
ــدار  ــروری و مق ــه ض ــید آمین اس
ــا و  ــن ه ــی از ویتامی ــل توجه قاب

ــت. ــروری اس ــی ض ــواد معدن م
یــک  مــرغ  تخــم  پروتئیــن 
پروتئیــن کامــل، قابــل جــذب 
ــه  ــید آمین ــترین اس و دارای بیش
ــت  ــدن اس ــرای ب ــروری ب ــای ض ه
ــی دارد،  ــذب باالی ــد ج ــه درص ک
پروتئیــن تخــم مــرغ هــم در 
ــود  ــم در زرده آن وج ــفیده و ه س
دارد کــه نســبت آنهــا ۶0 درصــد به 

40 درصــد اســت.
ــم  ــاالی تخ ــت ب ــل کیفی ــه دلی ب
مــرغ، ایــن مــاده نقــش مهمــی در 
ــه ویــژه هنگامــی  ایجــاد ســیری ب
ــرف  ــه مص ــده صبحان ــه در وع ک
شــود، دارد و بــه همیــن دلیــل 
باعــث کاهــش وزن مــی شــود، زیرا 
عــالوه بــر القــای احســاس ســیری، 
میــزان کالــری بســیار کمــی تولیــد 

مــی کنــد.
دیگــر خــواص تخــم مــرغ عبــارت 

اســت از:
1. تاثیر بر کاهش وزن

2. دارا بودن کلسترول خوب
3. مغذی بودن برای تمام سنین

4. موثر بودن بر سالمت چشم
ــه  مصــرف تخــم مــرغ را بیشــتر ب
ــه مــی کنیــم؟ ــرادی توصی چــه اف
مصــرف تخــم مــرغ در زنــان بــاردار 
ــان در  ــودکان و نوجوان ــیرده، ک و ش
ــم  ــکاران و ه ــد، ورزش ــال رش ح
ــن در  ــالم و همچنی ــاالن س بزرگس
ــل  ــه دلی ــاری ب ــس از بیم دوران پ
ــی  ــه م ــاال توصی ــی ب ارزش غذای
شــود، در ایــن افــراد، مصــرف یــک 
ــدارد و  ــی ن ــرغ در روز مانع ــم م تخ
ــرف  ــه مص ــوارد توصی ــی م در بعض
بیشــتر هــم ممکــن اســت، انجــام 

ــود. ش
چــه افــرادی بایــد در مصــرف تخــم 

ــاط کنند؟ ــرغ احتی م
ــد  اگرچــه در بعضــی شــرایط بای
ــل،  ــرغ کام ــم م ــرف تخ در مص

ــود،  ــام ش ــی انج مالحظات
ــژه  ــواص وی ــل خ ــه دلی ــا ب ام

ــرغ،  ــم م تخ
ــد  ــی توان ــردن آن م ــرف نک مص
ضــروری  کمبودترکیبــات 
و»  لوتئیــن«  مانند»کولیــن«،» 
ــته  ــراه داش ــه هم ــن« را ب گزانتی

ــد. باش
ــم  ــرف تخ ــد مص ــن نبای بنابرای
مــرغ در هیــچ گــروه ســنی 
ــد در  ــه بای ــود، بلک ــذف ش ح
مصــرف،  محدودیــت  مــوارد 
مقــدار مصــرف آن بــا نظــر 
ــد؛  ــش یاب ــج کاه ــک معال پزش
ــه  ــال ب ــاران مبت ــی در بیم حت
و  بــاال  فشــارخون  دیابــت، 
بیمــاری هــای قلبــی عروقــی تــا 
حــدود ســه عــدد در هفتــه نیــز 

ــود،  ــی ش ــنهاد م پیش
ــداز  ــورت بای ــن ص ــه در ای البت
و  چــرب  غذاهــای  خــوردن 
پرنمــک همــراه تخــم مــرغ 
ــرغ  ــم م ــود و تخ ــودداری ش خ
ــه  ــود ک ــه ش ــن پخت ــدون روغ ب
در ایــن صــورت نــه تنهــا خطری 
نــدارد، بلکــه در ایــن گــروه های 
خــاص مفیــد هــم خواهــد بــود.

در زمــان پختــن تخــم مــرغ چــه 
نکاتــی بایــد مــد نظر باشــد؟

ــن  ــا رنگی ــی ی ــفیده صورت - س
ــی از  ــاد ناش ــانه فس ــان نش کم

ــت. ــری هاس باکت
- در تخــم مــرغ کهنــه، نســبت 
ســفیده غلیــظ بــه ســفیده 

ــد. ــی یاب ــش م ــق کاه رقی
- از مصــرف تخــم مــرغ خــام بــه 
ــی  ــود آلودگ ــال وج ــت احتم عل
و ایجــاد مســمومیت غذایــی 

ــم. ــودداری کنی خ
- تخــم مــرغ را در هنــگام مصرف 
بــه صــورت جداگانــه بشــکنیم تا 
در صــورت مشــاهده نشــانه های 

فســاد، آن را مصــرف نکنیم.
- وجــود لکــه هــای خــون و 
ــی در داخــل  ــرگ هــای خون موی
ــه دار  ــانه نطف ــرغ، نش ــم م تخ
بــودن و رشــد جنیــن اســت کــه 

دوست دارم جنازه ام را 
فرزندان شهدا بر دوش بگیرند

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: 

از نظــر شــرعی و بهداشــتی مصــرف 
ــت. ــز نیس آن جای

ــه  ــی ک ــه صورت ــردن ب ــز ک - آب پ
ســفیده و زرده بــه طــور کامــل 
ســفت شــده باشــد، از بهتریــن روش 

ــت. ــرغ اس ــم م ــن تخ ــای پخت ه
- از نشــانه هــای تازگــی تخــم مــرغ 
ــن  ــه ای ــم ب ــی توانی ــز م ــه نی پخت
ــته  ــه پوس ــم ک ــاره کنی ــورد اش م
تخــم مــرغ آب پــز تــازه بــه هنــگام 
پوســت کنــدن از ســفیده بــه 
ســختی جــدا مــی شــود، در حالــی 
ــه  ــه کهن ــی ک ــم مرغ ــه در تخ ک
ــه ســادگی  باشــد، پوســت گیــری ب

ــود. ــی ش ــام م انج
- یکــی دیگــر از نشــانه هــای تازگی 
تخــم مــرغ پختــه ایــن اســت کــه 
ــرار دارد،  ــفیده ق ــز س زرده در مرک
ــه زرده در  ــرغ کهن ــم م ــا در تخ ام

ــع شــده اســت. ــار پوســته واق کن
نکات طالیی درباره تخم مرغ

- کولیــن در تخــم مــرغ بــرای رشــد 
ــرد  ــودک، عملک ــن و ک ــو جنی و نم
سیســتم عصبــی و تقویــت حافظــه 
بســیار موثــر اســت کــه بــه مقــدار 

ــرغ وجــود دارد. ــاد در تخــم م زی
- لوتئیــن و گزانتیــن زرده تخــم 
ــرغ از اســتحاله شــبکیه چشــم و  م
در نتیجــه بــروز نابینایــی در پیــری، 
ــری  ــر جلوگی ــیار موث ــور بس ــه ط ب

ــد. ــی کن م
- در تخــم مــرغ نســبت اســیدهای 
چــرب غیراشــباع بــه اشــباع، دو بــه 
ــراد  ــرای اف ــه آن را ب ــت ک ــک اس ی

بیمــار مطلــوب مــی کنــد.
روابط عمومی مرکز بهداشت ودرمان

 شهرستان بردسیر
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      سه حکایت عارفانه از ابوسعید ابوالخیر 
1 -ابوســعید ابولخیــر در مســجدی ســخنرانی 
داشــت. مــردم از تمــام اطراف روســتاها و شــهرها 
امــده بودند.جــای نشســتن نبــود و بعضی هــا در 
بیــرون نشســته بودنــد. شــاگرد ابوســعید گفت: 
تــو را بــه خــدا از آنجــا کــه هســتید یــک قــدم 

ــش بگذارید. پی
همه یک قدم پیش گذاشتند سپس...

نوبــت بــه ســخنرانی ابوســعید رســید. او از 
ســخنرانی خــودداری کــرد. مــردم کــه بــه مدت 
یــک ســاعت در مســجد بودنــد و خســته شــده 
بودنــد شــروع بــه اعتــراض کردند. ابوســعید پس 

از مدتــی گفــت:
ــم  ــتم بگوی ــی خواس ــن م ــه م ــه ک ــر انچ ه
شــاگردم بــه شــما گفــت، شــما یــک قــدم بــه 
جلــو حرکــت کنیــد تــا خــدا ده قــدم بــه شــما 

ــود. ــک ش نزدی
ــد  ــر چن ــعید ابوالخی ــو س ــیخ اب ــد ش ۲ -گوین
درهــم اندوختــه بــود تــا بــه زیــارت کعبــه رود. با 
کاروانــی همــراه شــد و چــون توانایــی پرداخــت 
ــرده و  ــفر ک ــاده س ــت، پی ــی نداش ــرای مرکب ب
خدمــت دیگــران مــی کــرد. تــا در منزلــی فــرود 
ــه  ــزم ب ــع اوری هی ــرای جم ــیخ ب ــد و ش آمدن
اطــراف رفــت. زیــر درختــی، مــرد ژنــده پوشــی 
بــا حالــی پریشــان دیــد و از احوال وی جویا شــد. 
دریافــت کــه از خجالــت اهــل و عیــال در عــدم 
کســب روزی بــه اینجــا پنــاه اورده اســت و هفته 
ای اســت که خــود و خانواده اش در گرســنگی به 
ســر بــرده اند. شــیخ چنــد درهــم اندوختــه خود 

را بــه وی داد و گفــت بــرو.
ــو  ــت ت ــت نیس ــرا رضای ــت: م ــوا گف ــرد بین م
ــرای  ــن ب ــا م در ســفر حــج در حــرج باشــی ت

ــرم. ــه ای بب ــم توش فرزندان
شــیخ گفــت حــج مــن، تــو بــودی و اگــر هفــت 
بــار گــرد تــو طــواف کنــم بــه ز آنکــه هفتــاد بار 

زیــارت آن بنــا کنــم.
ــر روی آب  ــس ب ــالن ک ــیخ را گفتند:»ف 3 -ش
مــی رود«. گفــت: »ســهل اســت. وزغــی و صعــوه 

ــروی آب مــی رود«. ــز ب ای نی
گفتند که: »فالن کس در هوا می پرد!«

گفت: »زغنی ومگسی در هوا بپرد«.
گفتنــد: »فــالن کــس در یــک لحظه از شــهری 

بــه شــهری مــی رود«.
ــس  ــک نف ــز در ی ــیطان نی ــت: »ش ــیخ گف ش
ــن  ــن چنی ــود، ای ــرب می ش ــه مغ ــرق ب از مش
چیزهــا را بــس قیمتی نیســت. مــرد آن بــود که 
در میــان خلــق بنشــیند و برخیــزد و بخســبد و 
بــا خلــق ســتد و داد کنــد و با خلــق در آمیــزد و 

یــک لحظــه از خــدای غافــل نباشــد.
بند كفش

امــام صــادق علیــه الســالم بــا بعضــی از اصحاب 
بــرای تســلیت بــه خانه ی یکــی از خویشــاوندان 
مــی رفتنــد. در بیــن راه بنــد کفــش امــام صادق 
علیــه الســالم پــاره شــد بــه طــوری کــه کفــش 
بــه پــا بنــد نمــی شــد. امــام کفــش را به دســت 

گرفــت و پــای برهنــه بــه راه افتــاد.
ابــن ابــی یعفــور- کــه از بــزرگان صحابــه ی آن 
ــا  ــش را از پ ــش خوی ــورا کف ــود- ف ــرت ب حض
درآورد، بنــد کفــش را بــاز و دســت خــود را دراز 
کــرد بــه طــرف امــام تــا آن بنــد را بدهد بــه امام 
ــای  ــا پ ــرود و خــودش ب ــا کفــش ب ــام ب کــه ام

برهنــه راه را طــی کنــد.
امــام بــا حالت خشــمناک روی خویــش را از عبد 
اهلّل برگردانــد و بــه هیــچ وجــه حاضر نشــد آن را 

بپذیــرد و فرمود:
ــرای کســی پیــش آیــد،  »اگــر یــک ســختی ب
خــود آن شــخص از همــه بــه تحمل آن ســختی 
اولــی اســت. معنــا نــدارد کــه حادثــه ای بــرای 
یــک نفــر پیــش بیایــد و دیگــری متحمــل رنج 

بشــود. «
خواب وحشتناك

خوابــی کــه دیــده بــود او را ســخت بــه وحشــت 
انداختــه بــود. هــر لحظه تعبیرهای وحشــتناکی 
بــه نظــرش مــی رســید. هراســان آمد بــه حضور 

امــام صــادق و گفــت: »خوابــی دیــده ام. « .
»خــواب دیــدم مثــل اینکــه یــک شــبح چوبین، 
ــر یــک اســب چوبیــن  ــا یــک آدم چوبیــن، ب ی
ــت دارد و آن  ــیری در دس ــت و شمش ــوار اس س
شمشــیر را در فضــا حرکــت مــی دهــد. مــن از 
مشــاهده ی آن بــی نهایــت بــه وحشــت افتــادم، 
و اکنــون مــی خواهــم شــما تعبیــر ایــن خــواب 

مــرا بگوییــد. « .
امــام: »حتمــا یــک شــخص معینــی اســت کــه 
ــر  ــه ه ــه ب ــری ک ــن فک ــو در ای ــی دارد و ت مال
ــی. از  ــش بربای ــال او را از چنگ ــده م ــیله ش وس
خدایــی کــه تــو را آفریــده و تــو را مــی میرانــد 
بتــرس و از تصمیــم خویــش منصــرف شــو. « .
- حقــا کــه عالــم حقیقــی تــو هســتی و علــم را 
ــه دســت آورده ای. اعتــراف مــی  از معــدن آن ب
کنــم کــه همچو فکــری در ســر مــن بــود؛ یکی 
از همســایگانم مزرعــه ای دارد و چــون احتیاج به 
پــول پیــدا کــرده مــی خواهــد بفروشــد و فعــال 
غیــر از مــن مشــتری دیگــری نــدارد. مــن ایــن 
روزهــا همــه اش در ایــن فکــرم کــه از احتیــاج او 
اســتفاده کنــم و بــا پــول اندکــی آن مزرعــه را از 

ــاورم  چنگش بیــرون بی

جهان محیط وسیع عنایت است امروز
وجود، مرکز نور هدایت است امروز

عطا و جود و کرم بی نهایت است امروز
دهید مژده که عید والیت است امروز

خجسته باد به مستضعفین زعامت شان
که ثبت شد به کتاب خدا امامت شان

اال که قائم امر قیام شد مهدی
زمامدار به کل نظام شد مهدی

به خلق رهبر واال مقام شد مهدی
امام بود و دوباره امام شد مهدی

کرامت و شرف و نصر ما مبارک باد
امامت ولی عصر ما مبارک باد

محیط سفره ی گسترده ی کرامت اوست
پناه عالم هستی به ظل قامت اوست
امامت همه مستضعفین امامت اوست
»سالمت همه آفاق در سالمت اوست«

کرامتی که ز کف رفته باز باز آرد
لوای حمد علی را به احتزاز آرد

سالم گرم همه اولیا به جان و تن اش
که اوست شمع و دل انبیاست انجمن اش
شفای روح هزاران مسیح در سخن اش
شکوه احمدی و ذوالفقار بوالحسن اش
صالی عدل الهی به تازیانه ی اوست

لوای دولت مستضعفین به شانه ی اوست
نه ربیع نخستین، نکوترین عید است

غدیر دوم پویندگان توحید است
بزرگ عید امامت بدون تردید است
ندای نصر من اهلل مهر تایید است
ترانه ی جرس از کاروان نور آید

ز جبرئیل امین مژده ی ظهور آید
اال قیام قیامت به قامتت مهدی

حیات عدل محیط زعامتت مهدی
گرفته ملک جهان را کرامتت مهدی

خجسته باد مقام امامتت مهدی
اال ندیده، دل و دیده محو دیدارت
هزار یوسف مصری اسیر بازارت
امامت تو نوید نخست قرآن است
امامت تو کلید نجات انسان است
امامت تو امید همه امامان است
امامت تو کمال کمال ایمان است
امامت تو امید موالیان خداست

هماره آرزوی قلب سیدالشهداست
هزار موسی عمران مقیم طور تو اند
مقیم طور تو پروانه های نور تو اند
تمام خلق خداوند در حضور تو اند
هماره منتظر لحظه ی ظهور تو اند

به جمع منتظران چون علی امامت کن
قیام تو است قیامت بیا قیامت کن
تو آفتاب خدایی خدا نگهدارت

همیشه در دل مایی خدا نگهدارت
مدینه  کرب و بالیی؟ خدا نگهدارت

کنار قبر رضایی؟ خدانگهدارت
»تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد«
»وجود نازکت آزرده از گزند مباد«

به تیغ عدل تو کاخ ستم خراب شود
تمام عالم، یک باره انقالب شود

عدو در آتش بیداد خویش آب شود
دعای فاطمه یک روز مستجاب شود
چه می شود که شود از دعای مادر تو
دو چشم میثم تو جای پای لشگر تو
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ــی  ــای ب ــلبریتی ه ــردود و س ــواص م خ
بصیــرت، بازیگــران اصلــی صحنــه فتنــه 
انگیزی دشــمنان هســتند/ اقتــدار ایــران، 
بزرگتریــن دلیــل بــرای اغتشــاش آفرینی 

آمریــکا و اســرائیل اســت
احمــد علــی مقــدم گفت: خــواص مــردود 
و ســلبریتی هــای بــی بصیــرت، بازیگــران 
اصلــی صحنه نمایش ســاختگی آمریکای 
جنایتــکار و رژیــم جعلــی صهیونیســتی 
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــام جمه ــه نظ علی

. هستند
ــی  ــای ب ــلبریتی ه ــردود و س ــواص م خ
بصیــرت، بازیگــران اصلــی صحنــه فتنــه 
انگیزی دشــمنان هســتند/ اقتــدار ایــران، 
بزرگتریــن دلیــل بــرای اغتشــاش آفرینی 

آمریــکا و اســرائیل اســت
ــا راه  ــو ب ــدم در گفتگ ــی مق ــد عل احم
ــه  ــات حکیمان ــا بیان ــه ب ــان؛ در رابط آرم
ــده  ــه ای، فرمان ــت اهلل خامن ــرت آی حض
معظــم کل قــوا در مراســم مشــترک 
دانش آموختگــی نیروهــای مســلح، گفت: 
هــر از چنــد گاهــی مــوج فتنــه هــا عــده 
ای خودفروختــه و مــردود را بــه زبالــه 
دان تاریــخ مــی انــدازد و اشــاره و تبییــن 
رهبرمعظــم انقــالب در خصــوص اتفاقات 
و اغتشاشــات اخیــر بســیار الزم و بــه جــا 
بــود چراکــه حجــت را بــر تمــام خــواص و 
ســلبریتی هــای مــردود کــه خــود را اجیر 
و مــزدور معاندیــن ایــن نظــام کــرده انــد، 

تمــام کــرد.
 وی بــا محکومیــت حــوادث اخیــر و 
گرامیداشــت یــاد شــهدای امنیــت، تاکیــد 
ــه ای  ــال بهان ــر روز بدنب ــمن ه ــرد: دش ک
بــرای آشــوبگری اســت، یــک روز بــه بهانــه 
انتخابــات یــک روز حجــاب، آزادی، حقــوق 
بشــر و... بدنبــال تفرفــه افکنــی و کشــاندن 
ــذا  ــان و اغتشــاش اســت ل ــه خیاب مــردم ب
مهســا امینــی، رمزی بــرای اجــرای فتنه ای 
ــه هــای ســال 8۷، 88 و  ــوع فتن دیگــر از ن
9۶ اســت و بســیار الزم اســت کــه خصوصــا 
خــواص جامعــه در رابطــه بــا موضعگیــری 
های اینچنینی بســیار محتاط و هوشــیارانه 
ــل  ــمن را کام ــازل دش ــا پ ــد ت ــل کنن عم

. نکنند
ــتان  ــالمی اس ــه اس ــزب موتلف ــر ح  دبی
کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه دروغ پــردازان، 
فتنــه گــران اصــالح طلــب و برخــی خواص 
ــا رســانه هــای معانــد هــم  بــی بصیــرت ب
صــدا دشــمن شــده انــد، افــزود: خــون تمام 
ــه و ســناریوی از پیــش  ــن فتن شــهدای ای
تعییــن شــده و همچنیــن تمــام خســارت 
هایــی کــه بــه بیــت امــال و امــوال عمومــی 
وارد شــد، بــه گــردن بازیگــران ایــن نقشــه 
پلیــد دشــمن اســت چراکــه ایــن خــواص 
بــی بصیــرت و سرشناســان خائــن هســتند 
کــه بــا بــی بصیرتــی و جهالــت، خواســته 
یــا ناخواســته آب بــه آســیاب دشــمن 
مــی ریزنــد و جوانــان نــاآگاه را ترغیــب بــه 

اغتشــاش و ناامنــی مــی کننــد لذا خــواص مردود و ســلبریتی های بــی بصیرت، 
بازیگــران اصلــی صحنــه نمایــش ســاختگی آمریــکای جنایتــکار و رژیــم جعلی 

صهیونیســتی علیــه نظــام جمهــوری اســالمی ایــران هســتند.
 وی ادامــه داد: اظهــارات ناآگاهانــه و گاهــا از ســر دشــمنی برخی خــواص مطرود، 
ــه مــردم و امــوال عمومــی و همچنیــن شــهادت جمعــی از  ســبب آســیب ب
بســیجیان، نیــروی انتظامــی و ســپاهیان جــان بــر کــف شــده اســت کــه عامل 
و بانــی همــه ایــن خســارت هــا، همراهــی عــده ای سرســپرده مــزدور اســت که 
دشــمنی دیرینــه بــا انقــالب و اســالم دارند و حجــاب و گشــت ارشــاد را بهانه ای 
بــرای آشــوبگری عــده ای جــوان نــاگاه و منافقیــن و مــزدوران داخلــی کــرده اند.
 مقــدم بــا اشــاره بــه بیانــات اخیــر رهبرمعظــم انقــالب، گفــت: ایشــان فرمودند: 
برخــی خــواص اول قصــه از روی احساســات موضــع اشــتباه گرفتنــد و بعــد از 
اینکــه فهمیدنــد قصــه ایــن جماعــت حجــاب و... نیســت بایــد اعــالم موضــع 
بکننــد، امــا در حقیقــت ایــن هــا خــواص نیســتند زیرا کســیکه بینــش صحیح 
و اتخــاذ مواضــع ضــد دشــمن را در مواقع حســاس نداشــته باشــد، از برگزیدگان 

جامعــه نیســت بلکــه از عمــوم بــی خــرد نیــز نــادان تــر اســت. 

بزرگترین دلیل برای اغتشاش آفرینی آمریکا و اسرائیل است
دبیر جبهه پیروان خط امام و رهربی استان کرمان:

پرداخت بیش از ۴۸۶ هزار 
فقره وام ازدواج در ۶ ماه 

نخست سال ۱۴۰۱
معــاون امــور جوانــان وزیــر ورزش و جوانــان 
ــره وام  ــزار فق ــش از 48۶ ه ــت بی از پرداخ
قرض الحســنه ازدواج در ۶ مــاه نخســت 

ــر داد. ــال 1401 خب س
بــه گــزارش ایرنــا، وحیــد یامین پــور افــزود: 
ــش از 48۶  ــال بی ــت امس ــاه نخس در ۶ م
هــزار فقــره وام قرض الحســنه ازدواج بــه 
ــداد  ــه در تع ــد ک ــت ش ــان پرداخ متقاضی
حــدود ۲ درصــد کمتــر و در مبلــغ حــدود 
۵۵ درصــد بیشــتر از مــدت مشــابه پارســال 

اســت.
وی تصریــح کــرد: »بهتریــن عملکــرد را 
اســتان های بوشــهر، ایــالم و اصفهــان و 
بدتریــن عملکــرد را کهگیلویــه وبویراحمــد، 
خراســان شــمالی و رضــوی داشــته اند.«

بــه گــزارش ایرنــا، بانــک مرکــزی دوم مهــر 
مــاه از رشــد ۵۵ درصــدی پرداخــت وام 
ــالم  ــر داد و اع ــاری خب ــال ج ازدواج در س
ــش از  ــون بی ــدای امســال تاکن ــرد: از ابت ک
8۵ هــزار میلیــارد تومــان بابــت تســهیالت 
ودیعــه  و  فرزنــد  ازدواج،  قرض الحســنه 
مســکن توســط نظــام بانکــی بــه متقاضیان 

پرداخــت شــده اســت.

آگهی مزایده عمومی ) اجاره 9 ملک تجاری و یک باب مدرسه متعلق به آموزش و پرورش شهرستان بردسیر (
مدیریــت آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر در نظــر دارد تعــداد 9 بــاب ملــک تجــاری ) 7 بــاب در خیابــان رشیعتــی و 2 
بــاب در ابتــدای خیابــان شــهید غامحســین پــور( و یــک بــاب مدرســه مــازاد واقــع در بلــوار شــهید جهاندیــده ) محلــه ی ســارم 
آبــاد(  را بــا رشایــط ذیــل از طریــق مزایــده عمومــی بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکرتونیکــی دولــت )setadiran.ir  ( را 

بــه صــورت اجــاره 2 ســاله بــه بخــش خصوصــی واگــذار منایــد. 
زمان انتشار در سایت : 1401/07/19 

مهلت دریافت اسناد مزایده : از تاریخ 1401/07/19 لغایت 1401/07/25
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : 1401/08/05 ساعت 17

زمان بازگشایی : 1401/08/07 ساعت 8 
زمان اعام به برنده : 1401/08/07 ساعت 13 

نحوه دریافت اسناد مزایده : از طریق سامانه ستاد الکرتونیکی دولت )ستاد(
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1- برگــزاری مزایــده رصفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکرتونیکــی دولــت مــی باشــد و کلیــه مراحــل فراینــد مزایــده شــامل خریــد 
و دریافــت اســناد مزایــده ، پرداخــت تضمیــن رشکــت در مزایــده ) ودیعــه ( ارســال پیشــنهاد قیمــت ، بازگشــایی پــاکات ، اعــام 

بــه برنــده ، واریــز وجــه مزایــده و تحویــل کاال در بســرت ســامانه از ایــن طریــق امــکان پذیــر مــی باشــد.
2- پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد ، از اقام موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.

3- عاقمنــدان بــه رشکــت در مزایــده مــی بایســت جهــت ثبــت نــام و دریافــت گواهــی الکرتونیکــی )توکــن ( بــا شــاره هــای 
ذیــل متــاس حاصــل مناینــد:  مرکــز پشــتیبانی و راهــری ســامانه : 021-41934

اطاعــات متــاس دفاتــر ثبــت نــام ســایر اســتانها ، در ســایت ســامانه )) setadiran.ir بخــش ثبــت نــام / پروفایــل مزایــده گــر " 
موجــود اســت.

جهــت آگاهــی از رشایــط عمومــی و توضیحــات برگــزاری و ســایر اطاعــات مزایــده بــا مراجعــه بــه ســامانه ســتاد بــه نشــانی 
ــا تلفــن هــای 33522697 و 33527212  متــاس حاصــل شــود. 38م الــف setadiran.ir  یــا ب
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول 
 محمدرضا شجاعی

جانشین مدیر مسئول و سردبیر 
عمید شجاعی

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

گستره ی توزیع استان کرمان

صفحه آرایی 
 سپهر بردسیر ) 09134423926(

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

تلفن : 33521188 034- 09133414471 
فاکس : 33528860   034

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

لیتوگرافی و چاپ : طاها

اغتشاش ها محصول طراحی آمریکا و صهیونیستها و کمک 
ایرانیان خائن خارج نشین بود

ــر  ــو ب ــه از یک س ــالمی ک ــالب اس ــن انق *ای
فطــرت خداجــوی انســان ها تکیــه دارد و از 
ســوی دیگــر از ســوی صدهــا میلیــون  نیــروی 
مؤمــن انقالبــی حمایــت می شــود و - بــا بینــش 
اشــراقی - از ســوی صدهــا هــزار جــوان شــهید 
ــه در  ــد و البت ــا می مان ــود، پابرج ــال می ش دنب
نظــام برآمــده از آن کــه مملــو از افتخارات اســت، 
کاســتی هایی هــم وجــود دارد کــه بایــد برطرف 
شــود و کامــالً بــه ظرف ظهــور حضرت بقیــْه اهلل 

االعظم)عــج( تبدیــل گردد.انشــااهلل 
1۷-----9133                                      

*باســالم می خواستم از شــهردار وکادرشهرداری 
ــازی  ــتاندارد س ــت واس ــه مرم ــبت ب ــه نس ک
ــر  ــم و اگ ــکر کن ــدام کردندتش ــرعتگیرها اق س
چــراغ چشــمکزن حــدد۲00 متــری انهــا نصب 

شــود بهتریــن میشــود بازهــم ممنــون 
08----913۲                                             

ــوول  ــت مدیرمس ــر خدم ــت بخی ــالم وق *س
محتــرم ســپهر. لطــف بفرماییــد هزینــه خرابــی 
ــی  ــی از اهال ــه همگ ــخصی ک ــای ش خودروه
روســتاهای شــیرینک وروســتاهای تابع هســتن 
ــا  ــه شــیرینک ت ــزار ب بخاطــر جــاده مســیر گل
چهارطاق چه کســی بایــد بــده.    9139----4۶

ــری  ــر پذی ــر وتاثی ــا ایجــاد اغتشاشــات اخی *ب
ــای  ــد و فض ــای معان ــانه ه ــا از رس ــان م جوان
ــانه ای  ــواد رس ــوزش س ــرورت آم ــازی ض مج
درمــدارس و دانشــگاهها بیــش ازگذشــته بایــد 
موردتوجــه عملی قرار گیرد مســئولین فرهنگی 
از افــراد متخصــص درایــن زمینه اســتفاده کنند 
تــا بــا تبییــن فضاهــای مجــازی و رســانه هــای 
معانــد و بعضــی از رســانه هــای داخلــی همســو 
و... دربرابــر جنــگ رســانه ای غــرب ســواد الزم را 
بــرای تشــخیص حــق از باطــل ، خبر صحیــح از 
غیرصحیــح را تشــخیص دهنــد و بــه دام رســانه 

هانیفتنــد                             913۲----۶0
ــردم در  ــوز م ــوول دلس ــا مس ــه م ــاً اگ *واقع
دولــت مردمــی آقــای رئیســی هســتیم بایــد به 
فکــر ملــت باشــیم نــه بفکــر صندلــی ریاســت                                                                                                                                            

4۶----9139                                        
*باســالم وعــرض ادب ای کاش همانگونــه 
ــان شــهید مراســمات باشــکوه  ــرای امام ــه ب ک
برگزارمیشــود کــه حقشــان هم اســت بــرای امام 
حــی وزنــده و بــه عبارتی امام حســین زمــان که 
حضــرت مهــدی موعــود )عج( اســت هم ســنگ 
تمــام میگذاشــتند غفلــت ازایــن امام حــی و بی 
توجهــی زمــان ظهــور را بــه تاخیرمــی انــدازد نه 
تزییــن شــهر و چراغانــی ونــه مراســمات ویــژه 
حتــی ســردرب ادارات هــم انگاراتفــاق بــه ایــن 
مهمــی نیفتــاده اســت اگرغدیر درعصــر خودش 
فرامــوش نشــده بــود و زنــده نگــه داشــته بودنــد 
عاشــورا رقــم نمــی خــورد حــاال انتظــار را هــم 
فرامــوش کنیــد و منتظــر ظهورمانــدن با غفلت 
بهــره ای نخواهد داشــت درخیلی شــهرها تجمع 
و راهپیمایــی داشــتند لطفا پاســخ این ســئوال را 
از مســئولین بخواهیــد باســپاس   9134----۲۶
ــش  ــه های ــتکبار و نوچ ــانه ای اس ــگ رس *جن
ــه  ــاش برنام ــوب واغتش ــرای آش ــت ب مدتهاس
ــد  ــن ش ــوع واردات واکس ــی موض ــته وقت داش
گفتند عضوFatf نیســتید و ندادندوقتی واکســن 
وارد شــد گفتنــد اینهاایمن نیســتند وقتی تولید 
داخــل داشــتیم گفتنــد کیفیــت ندارنــد وقتــی 
ماهــواره پرتــاب میکنیــم میگن ســقوط کــرده و 
هــزاران مورد دیگر را دشــمن بســیاربزرگ میکنه 
و درشــبکه هــای مجــازی و ماهــواره ای تبلیــغ 
ــا فکرکردیــد چرایــن همــه  ــدازد ای ــراه مــی ان ب
تبلیغات رســانه ای برعلیه کشــورمان کارمیشود 
فقــط دریک کلمــه انها نمــی تواند پیشــرفتهای 
ــد وتحمــل  ــا را ببینن ــران درهمــه عرصــه ه ای
کنننــد بااینکــه همــه جانبه مــارا تحریــم کردند 
اینجــا الزم اســت جهــاد تبییــن ! موفــق باشــید                                                                                                                                            
۵9----9391                                           

پیامک های ارسالی شما
10000100005588 شماره ی ارسال پیامک

بزرگان آسمانی شهرمان

حمید سعید
شــهید حمیــد ســعید فرزنــد حســن و 
ــد:    134۶/۵/19و  ــادر: فاطمــه ســعید متول م
ــخ  ــرد ،تاری ــی ومج ــم ابتدائ ــالت: پنج تحصی
شــهادت  13۶8/8/10،محــل شــهادت: بغــداد، 
کشــور عــراق ،مــزار: گلــزار شــهدای شــیرینک

زندگینامه:
شــهید حمید ســعید در روستای شــیرینک به 
دنیــا آمــد. بخاطر شــرایط روســتا و نیاز پــدر به 
کمک، تا پنجم ابتدائی بیشــتر نتوانســت درس 
بخوانــد. بعــد از آن بــه کار کشــاورزی مشــغول 
ــود  ــا وج ــید ب ــه رس ــربازی ک ــد س ــد. موع ش
شــرایط جنگــی و حملــه عــراق بــه ایــران، عازم 
جبهــه شــد و پــس از مدتی به اســارت دشــمن 
ــای دوران  ــکنجه ه ــا و ش ــختی ه ــد. س درآم
اســارت موجب نشــد تــااز مقاومت و ایســتادگی 
اش در حفظ ارزشــهای دین و کشــورش کاسته 
شــود، تــا اینکــه جــان شــیرینش را در ایــن راه 
فــدا نمــود و پــس از گذشــت یکســال و نیــم 
اســارت، بــه شــهادت رســید و پیکــر مطهــرش 
پــس از حــدود 1۵ ســال بــه میهــن بازگشــت و 
در گلــزار شــهدای روســتای شــیرینک به خاک 

ــپرده شد. س
وقتــی مدرســه رفــت، توانســت نمــاز بخوانــد و 
قــرآن بیاموزد.بــه مــا هــم ســفارش مــی کــرد: 
مواظــب لقمــه ای کــه می خورید باشــید، ســر 
کوچــه به غیبت کردن ننشــینید. حجابتــون رو 
رعایــت کنید...خــودش هــم اهــل مراعــات بود، 
از جملــه اینکــه اگــه نامحــرم تــوی خانــه بــود، 

اصــال داخــل نمــی آمــد...
پــدرم همیشــه مــی گفــت: مــن بــرادر 
ندارم،حمیــد پشــت منه، بــازوی منه!  بــا وجود 
اینکــه دوســت داشــت درس بخوانــد، امــا ادامــه 
نــداد و بــا کار کشــاورزی و ... شــد بــازوی پــدر...                

راوی: خانــم ناهیــد ســعید)خواهر شــهید(
وابســته پــدر و مــادرم بــود. خیلــی دوستشــون 
داشــت.  بــرای کار و کمــک نــه بهشــون نمــی 
گفــت. وقــت رفتــن بــه جبهــه بــرای خدمــت 
ســربازی، طاقــت خداحافظــی نداشــت. مانــده 
بودیــم چطور مــی خواهــد دل بکنــد! بابا بهش 

گفــت: نــرو. قبــول نکــرد و عــازم جبهــه شــد.
            راوی:خانم زهرا سعید)خواهر شهید(

ــا  ــی نوشــت: شــما خواهره ــه م ــه نام از جبه
ــید... ــته باش ــادر رو داش ــوای م ه

           راوی: خانم ناهید سعید)خواهر شهید(
تــو یــک نامــه 1۵-10 بار اســم مــادر رو نوشــته 
بــود. مــادر دوســتت دارم، مواظب مادر باشــید و 
... /تــازه بــرای دختــر مورد نظرش، خواســتگاری 
رفتــه بودیــم؛ قبــول کردند و قــرار شــد وقتی از 

جبهــه بــرا مرخصی آمــد، عقد کننــد...
          راوی: خانم ناهید سعید)خواهر شهید(

ــود. مــی گفــت:   ــد دختــرم خوشــحال ب از تول
ــاز و  ــتند. ن ــرها هس ــر از پس ــا عزیزت دختره
نوازشــش مــی کــرد. وقتــی بچــه چهــار دســت 
ــه راه  ــی باش ــت: ک ــی گف ــت، م ــی رف ــا م و پ
رفتنــت رو ببینــم، ولــی مــی دونم نمی بینــم...

  وقــت رفتــن بــه مــادر گفــت: منو حــالل کن، 
ــردم... دیگه برنمی گ

             راوی: خانم زهرا سعید)خواهر شهید(
بــا پســر دایــی بــا هــم بــه ســربازی رفتنــد و با 

هم اســیر شــدند...
                  راوی: ناهید سعید)خواهر شهید(

تــو اســارت، پســر دایــی مریــض مــی شــود. تــو 
ایــن مــدت حمیــد بــا وجــود شــرایط ســخت 
غذایــی، دارویــی بهــش رســیدگی مــی کــرده؛ 
حتــی مجبــور مــی شــود لبــاس تنــش رو بــه 

پســر دایــی بدهــد...
راوی: خانــم زهرا ســعید)خواهر شــهید( به نقل 

از همرزم آزاده شــهید
در مقابــل دشــمن مقاومــت کــرده و حاضــر بــه 
توهیــن علیــه امــام خمینــی نمــی شــود و می 
گویــد: اگــر زیــر پــای شــما لــه بشــوم، توهیــن 
ــر از امــام حســین)ع(  نمــی کنــم. مــن عزیزت
ــال و  ــت یکس ــد از گذش ــتم...باالخره بع نیس
ــمن، در  ــکنجه دش ــر آزار و ش ــاه زی ــت م هش

شــهر بغــداد بــه شــهادت مــی رســد.
راوی: خانم زهرا سعید سعید)خواهر شهید(

پــدر و مــادرم همیشــه چشــم براه برگشــتنش 
بودنــد. حاضــر نبودنــد دل بــه قبر خالــی خوش 
کننــد. وقتــی پیکــرش بعــد حــدود 1۵ ســال 
برگشــت، بابــام ذوق زده از برگشــت پســرس و 

پایــان چشــم انتظــاری اش بــود...
              راوی: خانم زهرا سعید)خواهر شهید(

حرضت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا در مراسم مشرتک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاههای افرسی نیروهای مسلح :

رهبــر انقــالب اســالمی در ایــن مراســم در ســخنان مهمــی دربــاره حــوادث اخیــر 
کشــور گفتنــد: در ایــن حــوادث بیــش از همــه بــه ســازمان انتظامــی کشــور و بــه 
بســیج و بــه ملــت ایــران ظلــم شــد. البته ملــت ایــران در ایــن حادثه نیــز همچون 
حــوادث دیگــر کامــالً قــوی ظاهــر شــد و در آینــده هــم به همیــن صــورت خواهد 

بود.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای تاکیــد کردنــد: در آینــده نیــز هــر جــا کــه دشــمنان 
بخواهنــد اختاللــی ایجــاد کننــد، آنکــه بیــش از همــه ســینه ســپر خواهــد کــرد، 

ملــت شــجاع و مؤمــن ایــران اســت.
ایشــان ملــت ایــران را همچون مــوالی خود حضــرت امیرالمومنین علــی)ع( ملتی 
مظلــوم و در عیــن حــال قــوی خواندنــد و افزودند: در ایــن حادثه ای کــه پیش آمد، 
دختــر جوانــی درگذشــت کــه دل مــا هــم ســوخت امــا واکنِش بــه ایــن حادثه که 
بــدون تحقیــق و بــدون اینکــه امــر مســلّمی وجــود داشــته باشــد، عــده ای بیایند 
خیابانهــا را ناامــن کننــد، قــرآن آتــش بزننــد، حجــاب از ســر زن محجبه بکشــند، 
مســجد و حســینیه و خــودروی مــردم را بــه آتــش بکشــند، یــک واکنش عــادی و 

طبیعــی نبود.
در ایــن حادثــه ای کــه پیــش آمــد، دختــر جوانــی درگذشــت کــه دل مــا هــم 
ســوخت امــا واکنــِش بــه ایــن حادثــه کــه بــدون تحقیــق و بــدون اینکــه امــر 
مســلّمی وجــود داشــته باشــد، عــده ای بیایند خیابانهــا را ناامــن کنند، قــرآن آتش 
بزننــد، حجــاب از ســر زن محجبه بکشــند، مســجد و حســینیه و خــودروی مردم 

را بــه آتــش بکشــند، یــک واکنــش عــادی و طبیعــی نبــود.
رهبــر انقــالب اســالمی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن اغتشــاش ها برنامه ریــزی شــده 
بــود، گفتنــد: اگــر قضیــه ایــن دختــر جــوان هــم نبــود، بهانــه دیگــری به وجــود 
می آوردنــد تــا امســال در اول مهــر، در کشــور نــا امنــی و اغتشــاش ایجــاد کننــد.
ــن  ــم ای ــه صراحــت می گوی ــن ب ــد: م ــد کردن ــه ای تاکی ــت اهلل خامن حضــرت آی
اغتشــاش ها و ناامنی هــا، طراحــی آمریــکا و رژیــم غاصــب و جعلــی صهیونیســتی 
بــود و حقــوق بگیــران آنهــا و برخــی از ایرانــی هــای خائــن در خارج بــه آنها کمک 

کردند.
ایشــان افزودنــد: برخــی افــراد نســبت بــه اینکــه گفته شــود فــالن حادثــه طراحی 
و کار دشــمن بــوده اســت، حســاس هســتند و ســینه ســپر می کننــد بــرای دفــاع 
ــا و لفاظی هــای  ــواع تحلیل ه ــکا و صهیونیســتها و ان از ســازمان جاسوســی امری

مغالطه آمیــز را نیــز بــه کار می گیرنــد تــا بگوینــد کار خارجی هــا نیســت.
ــادی  ــاش های زی ــا، اغتش ــد: در دنی ــان کردن ــالمی خاطرنش ــالب اس ــر انق رهب
ــه خصــوص فرانســه و پاریــس هــر چنــد وقــت  ــا و ب به وجــود می آیــد و در اروپ
ــار اغتشــاش مفصلــی به وجــود می آیــد امــا آیــا تاکنــون شــده اســت کــه  یک ب
رئیس جمهــور امریــکا مجلس نماینــدگان امریــکا از اغتشاشــگران حمایت کنند و 
بیانیــه بدهنــد؟ آیــا ســابقه دارد کــه پیام بدهنــد و بگویند در کنار شــما هســتیم؟ 
آیــا ســابقه دارد رســانه های جمعــی وابســته بــه ســرمایه داری آمریــکا و مــزدوران 
آنهــا هماننــد برخــی دولت های منطقــه و از جملــه ســعودی ها از اغتشاشــگران در 
ایــن کشــورها حمایــت کننــد؟ و آیــا ســابقه دارد امریکایی هــا اعــالم کننــد کــه ما 
فــالن ســخت افزار یــا نرم افــزار اینترنتــی را در اختیــار اغتشاشــگران قــرار می دهیم 

تــا بــه راحتــی ارتبــاط برقــرار کنند؟
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای افزودنــد: اما چنیــن حمایت هایــی در ایران بارهــا اتفاق 
افتــاده اســت. پــس چگونــه اســت کــه برخی هــا دســت خارجــی را نمی بیننــد و 
چگونــه انســان هوشــمند احســاس نکنــد کــه در پشــت ایــن حــوادث دســتهای 

دیگــری در کار اســت.
ایشــان بــا تاکیــد بــر اینکــه اظهــار تأســف آمریکایی هــا بــرای از دنیــا رفتــن یــک 
دختــر دروغ اســت و آنهــا برخــالف ظاهــر، بــه علــت به دســت آوردن ایــن بهانــه 
بــرای حادثــه آفرینــی شــادمان هســتند، گفتنــد: در کشــور،  مســئوالن ســه قــوه 
اظهــار تأســف کردنــد و قــوه قضاییــه قــول داده اســت کــه موضــوع را تــا نهایــت 
دنبــال کنــد تا مشــخص شــود مقصــری وجــود دارد یا نــه و اینکه مقصر کیســت؟ 
تحقیــق یعنــی همیــن. حــال، چگونــه می شــود یــک ســازمان و یــک مجموعــه 
عظیــم خدمتگــزار بــرای احتمــال اینکــه خطایــی ســر زده باشــد، مــورد تهمــت 
قــرار گیــرد. هیــچ منطقــی پشــت ســر ایــن کار نیســت و ایــن، کار عاملــی جــز 

دســتگاههای جاسوســی و سیاســت گــذاران عنــود خارجــی نــدارد.
رهبــر انقــالب اســالمی بــا طــرح ایــن ســؤال کــه انگیــزه دولتهــای خارجــی برای 
ایجــاد اغتشــاش و ناامنــی در کشــور چیســت؟ افزودنــد: آنهــا احســاس مــی کنند 
کشــور در حــال پیشــرفت بــه ســوی قــدرت همه جانبــه اســت و ایــن موضــوع را 

نمی تواننــد تحمــل کننــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره به شــتاب گرفتن پیشــرفت کشــور در همه 
بخشــها و تالشــها بــرای گشــوده شــدن برخــی گره هــای قدیمــی و فعــال شــدن 
بخــش تولیــد و دانش بنیان هــا و توانایــی کشــور بــرای خنثــی کــردن تحریم هــا 
تأکیــد کردنــد: آنهــا نمی خواهنــد ایــن پیشــرفتها در کشــور شــکل بگیــرد و بــه 
منظــور متوقــف کــردن این حرکــت، بــرای تعطیلی دانشــگاهها و ناامنــی خیابانها 
و درگیــر شــدن مســئوالن بــه مســائل جدیــد در شــمال غــرب و جنــوب شــرق 

ــد. ــزی کرده ان ــور، برنامه ری کش
ایشــان بــا تأکیــد بــر اینکــه دشــمن در محاســبات خــود دربــاره شــمال غــرب و 
جنــوب شــرق کشــور دچار اشــتباه اســت، گفتند: مــن در میــان قوم بلــوچ زندگی 

کــرده ام و آنهــا عمیقــاً بــه جمهــوری اســالمی وفــادار هســتند. قوم ُکــرد نیز یکــی از 
پیشــرفته ترین اقــوام ایرانــی و عالقمنــد بــه میهــن، اســالم و نظــام هســتند بنابراین 

نقشــه آنهــا نخواهــد گرفت.
ــاره شــمال غــرب و  ــا تأکیــد بــر اینکــه دشــمن در محاســبات خــود درب ایشــان ب
جنــوب شــرق کشــور دچــار اشــتباه اســت، گفتنــد: مــن در میان قــوم بلــوچ زندگی 
کــرده ام و آنهــا عمیقــاً بــه جمهــوری اســالمی وفــادار هســتند. قوم ُکــرد نیز یکــی از 
پیشــرفته ترین اقــوام ایرانــی و عالقمنــد بــه میهــن، اســالم و نظــام هســتند بنابراین 

نقشــه آنهــا نخواهــد گرفت.
رهبــر انقالب اســالمی خاطرنشــان کردنــد: طراحی و اقدامات دشــمنان نشــان دهنده 
باطــن آنهــا اســت. همــان دشــمنی کــه در اظهــارات دیپلماســی می گویــد مــا قصد 
تهاجــم بــه ایــران و تغییــر نظــام و قصــد دشــمنی نداریــم، چنیــن باطنــی دارد و بــه 
دنبــال توطئــه ایجــاد اغتشــاش،  نابــود کــردن امنیــت کشــور و تحریــک هیجــان 

کســانی اســت کــه ممکــن اســت بــا برخــی هیجان هــا تحریــک شــوند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تأکیــد بــر اینکــه آمریــکا فقــط مخالــف جمهــوری 
اســالمی نیســت و بــا ایــران قــوی و مســتقل نیــز مخالــف اســت، افزودنــد: آنهــا بــه 
دنبــال ایــران دوران پهلــوی هســتند کــه همچــون گاو شــیرده مطیــع اوامر آنهــا بود.
ایشــان گفتنــد: پشــت صحنــه قضایــای اخیــر، ایــن زورگویــان قــرار دارنــد و دعــوا بر 
ســر از دنیــا رفتــن یــک دختــر جــوان و یــا بــر ســر بــا حجــاب و بدحجــاب نیســت. 
ــد، جــزو هــواداران جــدی جمهــوری  ــی از کســانی کــه حجــاب کامــل ندارن خیل
اســالمی هســتند و در مراســم مختلــف شــرکت می کننــد. دعــوا و بحــث بــر ســر 

اســتقالل و ایســتادگی و تقویــت و اقتــدار ایــران اســالمی اســت.
رهبــر انقــالب اســالمی در ادامــه چنــد نکتــه را بیــان کردنــد و افزودنــد: این کســانی 
کــه در خیابانهــا فســاد و تخریــب می کننــد، همــه یک حکــم ندارنــد برخــی جوانان 
و نوجوانانــی هســتند کــه بــر اثــر هیجــان ناشــی از مالحظه یــک برنامــه اینترنتی به 
خیابــان می آینــد. چنیــن افــرادی را مــی تــوان بــا یک تنبیه متوجــه کرد که اشــتباه 

ــد. می کنن
ــا تأکیــد بــر اینکــه در مجمــوع همــه کســانی کــه  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای ب
بــه خیابــان آمده انــد در مقابــل ملــت ایــران و جوانــان مؤمــن و غیــور، عــده بســیار 
کمــی هســتند، گفتنــد: البتــه برخــی از ایــن افــرادی کــه بــه خیابــان می آینــد، از 
ــان،  ــون منافق ــالمی همچ ــوری اس ــورده از جمه ــه خ ــر ضرب ــای عناص بازمانده ه
ــه  ــور هســتند ک ــاواکی های منف ــای س ــلطنت طلبان و خانواده ه ــان، س تجزیه طلب
قــوه قضاییــه بایــد بــه تناســب مشــارکت در تخریبهــا و ضربــه بــه امنیــت خیابانها، 

مجــازات تعییــن، و آنهــا را محاکمــه کنــد.
نکتــه دیگــری کــه رهبــر انقــالب اســالمی بــه آن اشــاره کردنــد، مواضــع برخــی 

ــود.  خــواص در ابتــدای ایــن ماجــرا ب
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای گفتنــد: در اول کار برخی خواص بدون تحقیــق و احتماالً 
ناشــی از دلســوزی، اطالعیــه و بیانیــه دادنــد و اظهــار نظر کردنــد. برخی از آنهــا اتهام 
را بــه ســمت ســازمان انتظامــی بردنــد و برخــی هــم مجموعه نظــام را متهــم کردند. 
اکنــون کــه دیدنــد قضیــه چیســت و نتیجــه حرف های آنــان بــا برنامه ریزی دشــمن 
چــه اتفاقاتــی را در خیابانهــا رقــم زده اســت، بایــد کار خود را جبــران و صریحــاً اعالم 

کننــد بــا آنچــه اتفاق افتــاده و بــا برنامه دشــمن خارجــی، مخالفند.
ایشــان افزودنــد: وقتــی عنصــر سیاســی آمریکایــی ایــن قضایــا را بــه دیــوار برلیــن 
تشــبیه مــی کنــد بایــد بفهمیــد قضیــه چیســت و اگــر نفهمیدیــد حــاال بفهمید و 

صریحــاً موضــع گیــری کنیــد.
رهبــر انقــالب اســالمی همچنیــن بــه موضع گیری هــای برخــی چهره هــای ورزشــی 
ــچ  ــا هی ــن موضع گیری ه ــن ای ــر م ــد: از نظ ــان کردن ــاره و خاطرنش ــری اش و هن

اهمیتــی نــدارد و نبایــد در مــورد آنهــا حساســیت بــه خــرج داد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای تأکیــد کردنــد: جامعــه هنری و ورزشــی ما ســالم اســت 
و در آن عناصــر مؤمــن و بــا شــرف کــم نیســتند و موضع گیــری چنــد نفــر ارزشــی 

ندارد.
ایشــان البتــه افزودنــد: تطبیــق اینکــه موضع گیری آنهــا عناویــن مجرمانــه دارد یا نه 
بــا قــوه قضاییــه اســت ولــی از لحاظ عمومــی، موضع گیــری ایــن افراد ارزشــی نــدارد 

و جامعــه هنــری و ورزشــی بــا ایــن مواضع دشــمن شــادکن آلــوده نخواهد شــد.

مدیرکل کار استان کرمان اعالم کرد:

کاهش 2/۵ درصدی بیکاری در استان کرمان طی سال گذشته
بــه گــزارش ایســنا، مدیــرکل کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی 
ــا  ــته ب ــال گذش ــن اداره کل س ــت: ای ــان گف ــتان کرم اس
ایجــاد ۵۰ هــزار شــغل ۱۲3 درصــد ایجــاد اشــتغال داشــت 
کــه رتبــه اول کشــور را بــه دســت آورد و بــه همین نســبت 

میــزان بیــکاری مــا ۲.۵ درصــد کاهــش یافــت.
مجتبــی مصبــاح در کارگــروه رفــع موانــع تولید شهرســتان 
ــن  ــتغال ای ــد اش ــاری تعه ــال ج ــرد: در س ــان ک ــم بی ب
شهرســتان 3۴۱۷ نفــر اســت کــه از نظــر تعــداد افــراد ثبــت 

ــه ششــم را در اســتان دارد. در ســامانه رتب
وی بــا بیــان اینکــه اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
اســتان کرمان ســال گذشــته بــا ایجــاد ۵۰ هزار شــغل ۱۲3 
درصــد ایجــاد اشــتغال داشــت کــه رتبــه اول کشــور را بــه 
دســت آورد و بــه همیــن نســبت میــزان بیــکاری مــا ۲.۵ 
درصــد کاهــش یافــت افــزود: در ســال جــاری تعهد مــا ۱.۵ 
برابــر شــد و بــه 6۰ هــزار و 3۷۴ نفــر رســید کــه بخشــی از 
آن بــه رفــع عامــل کرونــا و دیگــری افزایــش تســهیالت 
ــر  ــه یکدیگ ــروار ب ــوارد زنجی ــن م ــرا ای ــت زی ــوط اس مرب

ــتند. متصل هس
ــاد  ــتغال های ایج ــی از اش ــش اعظم ــت: بخ ــاح گف مصب

شــده در نیمــه دوم ســال رخ مــی دهــد امــا اگــر بــه نســبت 
کل اســتان بخواهیــم نــگاه کنیــم شهرســتان بــم از متوســط 

اســتان نیــز پاییــن تــر اســت.
مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان کرمان توضیح 
داد: اشــتغال بحــث اول کشــور اســت و کارگــروه اشــتغال و 
ســرمایه گــذاری در هــر شهرســتان یــک کار جمعــی و تیمی 

اســت و همــه  دســتگاه ها بــه میــزان ســهمیه ای کــه 
ــل  ــر دخی ــن ام ــم، در ای ــار داری ــور در اختی ــات کش از امکان

هســتیم.
مصبــاح بــا تاکیــد بــر اینکــه بخشــی از رفــع موانــع تولیــد به 
اشــتغال برمی گــردد و ریشــه اصلــی آســیب هــای اجتماعــی 
بیــکاری اســت و بایــد ســعی کنیــم بــا اشــتغال ریشــه اصلی 
را بکنیــم ادامــه داد: حساســیت موضــوع اشــتغال و کارگــروه 
رفــع موانــع تولید بعــد از شــورای تامیــن باالترین حساســیت 
اســت و بخشــی از مشــکالت شــورای تامیــن هــم بــه دلیل 
همیــن بیــکاری اســت کــه بســتر بخشــی از ناامنــی هــا بــه 

شــمار مــی رود.
مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان کرمــان گفت: 
شهرســتان بــم تنهــا 3۴ درصــد از تعهد اشــتغال امســال خود 

را محقــق کــرده اســت و از نظــر درصــد ثبت در ســامانه 
ــدارد . رتبــه خوبی ن

وی خاطرنشــان کــرد: در حوزه مشــاغل خانگی اعتباری 
ــتعدادهای  ــته و اس ــنوات گذش ــرد س ــاس عملک براس
شهرســتان و درجــه محرومیــت، تقســیم بنــدی شــده و 
بــه شهرســتان هــا ابــالغ شــده کــه بــرای شهرســتان 
بــم مبلــغ چهــار میلیــارد و 6۰۰ میلیــون تومــان ابــالغ 

شــده اســت.
ــر  ــاح اگ ــنا، مصب ــر ایس ــت خب ــروه دریاف ــه گ ــه گفت ب
شهرســتانی بتوانــد تــا پایــان مهرمــاه اعتبار ابالغ شــده 
ــز مجــدد  ــناور نی ــهمیه ش ــد از محــل س ــذب کن را ج
ــدا خواهــد  ــرای آن شهرســتان اختصــاص پی مبلغــی ب

کــرد.
مدیــرکل تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی اســتان کرمــان 
ــان  ــا پای ــوز ت ــه هن ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــه ک اضاف
مهرمــاه زمــان باقــی اســت امــا شهرســتان بم توانســته 
تمــام اعتبــار را جــذب کنــد و بــه همیــن دلیــل مبلــغ 
یــک میلیــارد تومــان دیگــر بــه ســهمیه شهرســتان بم 

اضافــه خواهــد شــد.


