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با توجه به گسترش وسایل ارتباط جمعی 
الکترونیکی در فضای مجاز ی وگستردگی 
درجهات  انها  کاربرد  وهمچنین  انها  وتنوع 
 ، وسرگرمی  تفریحی   ، اقتصادی  مختلف 
سیاسی ، فرهنگی وعلمی ، تبلیغی ، اجتماعی 
، کسب وکار و... و استفاده اکثر آحاد جامعه 
و  ای  ماهواره  و  موبایلی  جدید  ابزار  ازاین 
مکتوب بویژه با جذابیتی که برای جوانان دارد
ضرور ت آموزش سواد رسانه ای به انها جهت بهتر 
استفاده بردن واجب وضرویست لذابرمسئولین 
فرهنگی و خانواده های جامعه است ا زطریق 
بگیرند  را جدی  سوادرسانه  اموزش  ممکن 
وعملی نمایند و به جوانان نحو استفاده ازانها و 
تشخیص مطلب صحیح ودرست رااز غیر آن 
تشخیص دهند لذا برای تفهیم اموزش رسانه 

ابتدا به تعریفی از سوادرسانه ای می پردازیم .
سواد رسانه ای چیست؟ سواد رسانه ای در 
واقع یک نوع درک متکی بر مهارت است که به 
کمک آن می توانیم انواع رسانه ها و انواع تولیدات 
را بشناسیم و به تفکیک آن ها بپردازیم. سواد 
رسانه ای همانند، یک رژیم غذایی عمل می کند 
و هوشمندانه مراقب است که از موادی مناسب 
استفاده کنیم، در واقع این سواد رسانه ای است 
که تعیین می کند که چه چیزی را باید مصرف 
کنیم و چه چیزی را نباید مصرف کنیم، این 
نوع از سواد به مخاطبان رسانه ها می آموزد که 
از حالت مصرفی خارج شده و به معادله متقابل 

و فعاالنه  وارد شوند.

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
جلســه  بردســیر  فرمانــداری 
اراضــی  اســناد  تکلیــف  تعییــن 
ــه  ــیر ب ــتان بردس ــاورزی شهرس کش
ــت  ــی سرپرس ــزه وفای ــت حم ریاس
ــودی  ــوری محم ــداری و باحض فرمان
مدیــرکل ثبــت اســناد و امــاک 
ــتری  ــس دادگس ــاالری ریی استان،س
و  بردســیر  دادســتان  صالحــی  و 
اعضــای شــورای کشــاورزی و برخــی 
از کشــاورزان درســالن اجتماعــات 

فرمانــداری تشــکیل شــد
ضمــن  فرمانــداری  سرپرســت 
اعضا،برگــزاری  بــه  خوشــامد 
جلســات هفتگــی بررســی مشــکات 
اموراراضــی درشهرســتان راامــری 

ضــروری دانســت و خواســتار تعامــل 
بیــن ادارات ذیربــط جهــت رفــع 

مشــکل اراضــی مــردم شــد
محمــودی مدیــرکل ثبــت اســناد 
اســتان:امیدواریم باهمــکاری اتــاق 
ــاف ،ســازمان نظــام کشــاورزی،  اصن
ــف  ــن تکلی ــاورزی در تعیی جهادکش
بردســیر  ها،شهرســتان  پرونــده 
ــناد  ــدور اس ــتان درص ــن شهرس اولی
کشــاورزی تامرحلــه ی پایــان باشــد

ــده  صالحــی دادستان:بیشــترین پرون
هــای قضایــی و اختافــات درمراجــع 
قضایــی مربــوط بــه مشــکات ملکــی 
ــنددفترچه ای  ــد س ــد و منبع میباش
بعنــوان وثیقــه پذیرفتــه نخواهــد 

شــد

ضرورت آموزش سواد 
رسانه ای به جوانان 

ادامه صفحه سوم

سرمقاله

حوادث جزئی حواس مسئوالن را از سازندگی پرت نکند/ 
دشمن در مقابل حرکت ملت ایران منفعل شده است

بیشترین اختالفات درمراجع قضایی مربوط 
به مشکالت ملکی میباشد 

رهرب معظم انقالب در دیدار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام :

اعتراف لیدر اغتشاشات کرمان به ارتباط  با عناصر سرویس های                                            
اطالعاتی بیگانه                      

درجلسه تعیین تکلیف اسناد اراضی کشاورزی شهرستان بردسیر  اعالم شد  :

حضور  کارخانه الستیک بردسیر )بزرگترین کارخانه الستیک های صنعتی 
جنوب شرق کشور در نمایشگاه بین المللی  دانش بنیان( 

صفحه 8

کسب رتبه ی اول فرمانداری بردسیر در بین فرمانداریهای استان
بــر اســاس اعــالم وزارت کشــور و ابــالغ آن بــه اســتانداری کرمــان، فرمانــداری بردســیر 
ــث  ــتان در بح ــداری اس ــن ۲۳ فرمان ــه ی اول را در بی ــاز رتب ــترین امتی ــب بیش ــا کس ب

ارزیابــی عملکــرد کســب نمــود.
ــی  ــه ی اجرای ــن نام ــوری و آیی ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــاده ی 81 قان ــرای م در اج
آن، عملکــرد فرمانداریهــای اســتان توســط مرکــز مدیریــت عملکــرد، بازرســی و امــور 
ــاخص  ــه ش ــف از جمل ــای مختل ــاد و محوره ــور در ابع ــتانداری و وزارت کش ــی اس حقوق
هــای امنیتــی ، توســعه مشــارکت و نشــاط سیاســی ، هماهنگــی امــور اجتماعــی، عمــران 
و توســعه شــهری و روســتایی، مدیریــت بحران،هماهنگــی امــور اقتصادی،امــور بانــوان و 
خانــواده، ارتقــاء ســالمت اداری و پاســخگویی بــه شــکایات و صیانــت از حقــوق مــردم و 
.... مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت کــه در نهایــت در بیــن ۲۳ شهرســتان اســتان فرمانــداری 

شهرســتان بردســیر رتبــه ی اول را کســب نمــود.

رشكــت معــدين و صنعتــي گل گهــر )ســهامي عــام( در نظــر دارد» عملیــات اجــرای معابــر طــرح تفصیلــی و 

آمــاده ســازی ســایت کنســانرته 5و 6و 7 « خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پيامنــكار واجــد 

رشايــط و دارای گواهینامــه تأييــد صالحیــت پیامنــکاری معتــر بــا رتبــه حداقــل ۳ در رشــته راه و ترابــری 

از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی کشــور واگــذار منايــد. لــذا متقاضيــان مي تواننــد جهــت اخــذ اســناد 

مناقصــه بــه وب ســایت ایــن رشکــت بــه نشــانی WWW.GEG.IR بخــش مناقصــه و مزایــده مراجعــه و 

اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيــايب تأمــن كننــدگان دانلــود مناينــد. آخریــن مهلــت تحويــل 

پــاكات ســاعت14:00 روز یکشــنبه مــــورخ 1401/08/15 در محــــل دفرتكميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا 

دبیرخانــه دفــرت مرکــزی تهــران مــي باشــد. بازديــد از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه و حضــور در جلســه 

پرســش و پاســخ روز  ســه شــنبه مــورخ 1401/08/03 مقــرر شــده اســت. شــایان ذکــر اســت فرمــت ضامنــت 

نامــه هــای مــورد تهیــه مــی بایســت عینــأ مطابــق بــا فرمــت ارائــه شــده در اســناد مناقصــه باشــد. رشكــت 

ــاز بــه ذکــر دلیــل و بــدون  ــا رد هــر يــك از پيشــنهادات بــدون نی معــدين و صنعتــي گل گهــر در قبــول ی

ــار مي باشــد.  جــران خســارت مخت

                        کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

     صفحه2

به روز رسانی قوانین فرهنگی و توسعه سوادرسانه ای 
                 صفحه 7ضروری است

                 صفحه 8طرح سرکوب معترضان از سوی وزارت کشور و پلیس انگلیس

آگهي مناقصه عمومي 
شماره : 1401/41/ ع
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استاندار کرمان با بیان اینکه سهمیه استان کرمان در 
ایجاد انرژی های خورشیدی باید بیشتر شود، گفت: 
کرمان ظرفیت زیادی در تولید برق از انرژی های 

تجدیدپذیر دارد.
به گزارش راه آرمان؛ محمدمهدی فداکار در کارگروه 
بسیج سازندگی استان کرمان که با حضور سردار 
محمد زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور 
برگزار شد با تبریک هفته وحدت اظهار داشت: 
از مجموعه سپاه و به ویژه بسیج سازندگی تشکر 
می کنم چرا که هر جا خدمت رسانی به مردم نیاز 

است، در صحنه حضور دارند.
وی با بیان اینکه گروه های جهادی همیشه همراه ما 
در بحران ها بودند و در سیل اخیر در استان کرمان 
کار بزرگی انجام دادند، گفت: کار جهادی یک نعمت 
بزرگ است که توفیق آن نصیب گروه های جهادی 

شده است.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه امروز در استان 
کرمان توزیع کمک های مؤمنانه بسته های معیشتی 
افزود:  است،  شده  آغاز  سازندگی  بسیج  توسط 
آبرسانی به روستاها از دیگر خدمات بسیج سازندگی 

در استان کرمان است.
وی با بیان اینکه سهمیه استان کرمان در ایجاد 
ادامه  شود،  بیشتر  باید  خورشیدی  انرژی های 
داد: کرمان ظرفیت زیادی در تولید برق از طریق 

انرژی های تجدیدپذیر دارد.
حسین مهرابی سرپرست معاونت اموراقتصادی 
استانداری کرمان نیز در این جلسه با بیان اینکه 
باالی 98 درصد تعهد اشتغال بسیج سازندگی 
بسیج  افزود:  است،  شده  محقق  کرمان  استان 
سازندگی استان کرمان اقدامات موثر بسیار خوبی 
برای اشتغالزایی در استان انجام داده که جای تقدیر 

دارد.
علیرضا عبدیان مدیرعامل آب و فاضاب استان 
کرمان نیز در این جلسه اظهار داشت:  هزار و 160 
میلیارد تومان پروژه آبرسانی با قرارگاه امام حسن 

مجتبی )ع( استان کرمان تفاهم نامه داریم.
وی با بیان اینکه تاکنون حفاری 45 حلقه چاه انجام 
شده است، گفت: 250 کیلومتر شبکه انتقال آب 
ایجاد شده و تاکنون 44 روستا آبرسانی شده و آماده 

افتتاح و بهره برداری هستند.

اخبار 

حجت االسام والمسلمین علی اکبر کرمانی در 
خطبه های نماز جمعه این هفته ، ضمن تبریک 
والدت با سعادت نبی مکرم اسام صلی اهلل علیه 
وآله و امام جعفر صادق علیه السام  گفت: حسن 
خلق پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله باعث شد حتی 
سخت ترین دشمنان اسام به دین گرایش پیدا 
کنند و بزرگترین معضل جامعه امروز ما بداخاقی 
است.تاریخ گواهی میدهدکه پیامبر نمونه اخاق 
کامل واسوه بوده است زیرا پیامبر صلی اهلل علیه وآله 
نقل فرمودند: جبرائیل روح األمین از طرف پروردگار 
ُد:َعلَْیَک  عالمیان بر من نازل شد و گفت) یا ُمَحمَّ
بُِحْسِن الُْخُلِق و... ( ای محمد: تو را به خوش اخاقی 
سفارش می کنم، به درستی که بد اخاقی خیر دنیا 

و آخرت را از بین می برد. 
وی افزود: خلق چیست ؟ خلق یعنی اجتناب ازحرام 
و دنبال حال رفتن یعنی خوشرویی وگشاده رویی 
با مردم و باخانواده و پیامبر صلی اهلل علیه وآله 
مجموعه کاملی از حسن خلق بود و  پیامبر فرمود : 
»انَّما بُِعثُت اِلُتِممَّ مکارم األخاق« من برای )احیای( 

مکارم اخاق و نیکی های اخاقی مبعوث شده ام.
خطیب جمعه درادامه حسن خلق پیامبر صلی اهلل 
علیه وآله به نقل داستانی از فتح مکه بیان داشت: 
درسال هشتم هجری در روزی که مسلمانان برای 
فتح مکه وارد شهرشدندافرادی فریاد می زدند الیوم 
یوم الملحمه: ))امروز روز در هم کوبیدن است ((. 
پیامبر )صلی اهلل علیه و آله ( فرمودند: شعار را عوض 
روز  ))امروز  المرحمه:  یوم  الیوم  بگویید:  و  کنید 

رحمت است ((.
وی ضمن اشاره به چندین روایت به تبیین ویژگی 
های شگرف اخاقی پیامبر اکرم پرداخت و افزود: 
گمشده ی دنیای امروز اخاق است و اخاق کلید 

جذب و تسخیر دلها است. 
حجت االسام کرمانی بیان کرد: بیشتر اختافات 
که  است  خلق  حسن  عدم  خاطر  به  خانوادگی 
امیدواریم با الگو قرار دادن اخاق کریمانه پیامبر 
زندگی   در  خصوص  به  زندگی  شئون  تمام  در 
به خصوص  کاهش مشکات،  خانوادگی، شاهد 
اختافات خانوادگی باشیم. و همچنین امام صادق 
علیه السام به شیعیانش سفارش می کند؛ کارهایی 
انجام دهید که مایه زینت ما باشد و در امور خیر 
از اهل سنت پیشی بگیرید و به عیادت آنها بروید 

و همواره بر حفظ وحدت و تعامل تاکید می کند. 
حجت االسام کرمانی درخطبه دوم  به مناسبت 
های  پیش رو اشاره کرد و گفت: درهفته آینده 
روز تشکیل سازمان عقیدتی سیاسی ارتش داریم 
و ضمن تبریک آن روز افزود:  بین ارتش جمهوری 
اسامی با سایر ارتش های دنیا تفاوتهایی است و 
آن توجه  به بعد معنوی و اهمیت دادن به این امور 

درارتش کشورما است. 
وی درادامه همچنین روز ورزش و تربیت بدنی را 
تبریک گفت و افزود: با توجه به بیانات اخیر مقام 
شهدای  از  متاثر  باید  ما  ورزش  رهبری،؛  معظم 
ورزشکار باشد و تدین و پایبندی جامعه ورزشی 
ما خیلی پررنگ تر از آن است که با حرف چند 
ورزشکار، که رسانه های دشمن انها را مطرح  می 

کنند کم رنگ شود.
خطیب جمعه بردسیر از مردم خواست تا طبق 
بیانات مقام معظم رهبری به ورزش های همگانی 
توجه بیشتری داشته باشند و کودکان و نوجوانان 
خود را با حضور در ورزش های همگانی از بازی های 
رایانه ای و خشونت هایی که فضای مجازی تلقین 

می کند دور نمایند. 
وی به تبیین گزارش عملکرد رسانه های سعودی و 
آمریکایی ظرف این چند روز و پراکندن بیش از  17 
هزار دروغ از شبکه های خود پرداخت و هشدار داد: 
این فتنه ها از روز اول محکوم به شکست است و 
مردم را متحمل زحمت می کند اما راه به جایی نمی 
برد زیرا نظام اسامی از قدرت درون زایی باالیی 

برخوردار است. 
داشتن  و  مشخص  رهبر  نداشتن  پایان  در  وی 
مدعیان بسیار، عدم آینده سیاسی مشخص، برخورد 
بسیار خشن و عدم همراهی مردم را از جمله عوامل 
شکست فتنه گران و اغتشاشگران برشمرد و تاکید 
کرد مردم اگر هم دغدغه ای دارند دغدغه معیشت 
و عدم ثبات بازار و قیمت ها است نه براندازی نظام 
و شعارهای سیاسی فتنه گرانی که از رافت نظام 
اسامی سوء استفاده کردند و به اموال مردم و بیت 

المال خسارت زدند.

گمشده ی دنیای امروز اخالق 
است و اخالق کلید جذب و 

تسخیر دلها است

حجت االسالم والمسلمین کرمانی امام جمعه ی بردسیر : 

خطبه های نماز جمعه
رتبه اول سامانه رصد اشتغال در استان کرمان به بردسیر اختصاص یافت ظرفیت فوق العاده کرمان 

در تولید برق از  انرژی های 
تجدید پذیر 

مدیــرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان کرمان 
گفــت: شهرســتان بردســیر در آمــار ســامانه رصــد 
اشــتغال بــا توجه به تعهــدش رتبــه اول در اســتان را 

کســب کرده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از بردســیر، حمــزه 
وفایــی سرپرســت فرمانــداری بردســیر  در جلســه 
کمیته تخصصــی اشــتغال و کارآفرینی شهرســتان 
اظهــار کــرد: در ســامانه رصــد اشــتغال وزارت تعاون 
کار ورفــاه اجتماعــی شهرســتان بردســیر موفــق بــه 

کســب رتبــه اول اشــتغال شــده اســت. 
ــرای  ــی ب ــوزه فرهنگ ــه در ح ــان اینک ــا بی وی ب
کارکنــان مشــاغل صنعتی بایــد تــاش و برنامه های 
بیشــتری داشــته باشــیم، افــزود: :متقاضیــان زیادی 
در حــوزه مشــاغل خانگــی داریــم اما ســهمیه کمی 
بــه بردســیر اختصــاص داشــته که بــه پایان رســیده 
اســت   کــه از مدیــرکل تعــاون کار و رفــاه اجتماعی 

درخواســت بیشــتر شــدن ایــن ســهمیه را داریــم.
ــاه  ــاون، کار و رف ــرکل تع ــاح مدی ــا مصب محمدرض
اجتماعــی اســتان کرمــان بــر کارآمدبــودن کارکنان 
دســتگاه ها تأکیــد و اظهار کرد: شهرســتان بردســیر 
ــه  ــا توج ــتغال ب ــد اش ــت رص ــامانه ثب ــار س در آم
بــه تعهــدش رتبــه اول در اســتان را کســب کــرده 

اســت کــه جــای تقدیــر و تشــکر از فرمانــداری و مدیــران 
شهرســتان را دارد.

وی بیــان کــرد: ســامانه رصــد مشــاغل عــاوه بــر آمــار و 
ارقــام شــغل ها توســط تمــاس تلفنــی وزارت کار رصــد و 

راســتی آزمایی می شــود.
مصبــاح بــا بیــان اینکــه جمعیــت روســتایی بایــد تثبیت 
ــرا  ــتاها اج ــدگار در روس ــد و مان ــی مول ــود و طرح های ش
شــود، عنــوان کــرد: نــرخ بیــکاری در اســتان در نیمــه اول 
ســال گذشــته 11.2 بــوده اســت و امســال بــه 8.2 رســیده 

اســت و بــا توجــه بــه ظرفیــت اســتان جــای کار دارد. 
وی خاطرنشــان کــرد: در حــوزه مشــاغل خانگــی بودجه ای 
بــه اســتان تخصیــص داده شــد کــه بــا توجــه بــه ضریــب 
محرومیــت بیــن شهرســتان ها تقســیم شــدکه 500 
میلیــون تومــان بــه تســهیات شهرســتان بردســیر اضافه 

می شــود.
مصبــاح در بخــش دیگری از ســخنان خــود اظهار داشــت: 
اداره مــا موظــف اســت هرجــا تبعــه خارجــی غیرمجــاز به 
کار گرفتــه شــده را مشــمول پرداخــت جریمــه کنــد و اگر 
نپذیرفــت بایــد از مراجــع قانونــی بدون مماشــات پیگیری 
شــود و اداره کار دو روز در هفته گشــت ویژه بازرســی از کار 
داشــته باشــد و اصنــاف و  کارفرمایــان هــم در مــورد تبعات 

این مســأله آگاه شــوند.

دادســتان کرمــان گفــت: در وقایع و اغتشاشــات 
ــه ای  ــال مجرمان ــب اعم ــده ای مرتک ــر، ع اخی
شــدند کــه پــس از دســتگیری، بــه ارتباط گیری 
و هدایــت توســط عناصــری در خــارج از کشــور 
اذعــان کردنــد کــه ایــن عناصــر خــارج نشــین 
ــه  ــی بیگان ــرویس های جاسوس ــا س ــط ب مرتب

بودنــد.
ــان،  ــنیم از کرم ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
دادخــدا ســاالری  در شــورای معاونین دادســرای 
ــا  ــان ب ــتان کرم ــز اس ــاب مرک ــی و انق عموم
ــه اینکــه در تمامــی کشــورها تعــرض  اشــاره ب
بــه امنیــت عمومــی مــردم جــرم انــگاری شــده 
اســت، اظهــار داشــت: قانــون گــذاران و مجریان 
ــه  ــرض ب ــازه تع ــوری اج ــچ کش ــون در هی قان
هنجارهــا و ســاختارهای جامعــه و امنیــت مردم 

ــد. ــردی نمی دهن ــچ ف ــه هی را ب
وی گفــت: در وقایــع و اغتشاشــات اخیــر، 
عــده ای در لــوای اعتــراض اقداماتــی را بــر علیــه 
ــی انجــام و در کســب و  ــن عموم ــردم و اماک م
کار مــردم مزاحمــت و خلــل ایجــاد کرده انــد و 
مرتکــب اعمــال مجرمانــه ای شــده اند کــه پــس 
از دســتگیری، برخــی از آنهــا بــه ارتبــاط گیــری 
و هدایــت توســط عناصــری در خــارج از کشــور 
اذعــان کرده انــد کــه ایــن عناصــر خــارج نشــین 
ــه  ــی بیگان ــرویس های جاسوس ــا س ــط ب مرتب

بوده انــد.
دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان 
کرمــان بــا تاکیــد بــر اینکــه در برخــورد بــا عوامل 
اغتشاشــات و حــوادث اخیــر بایســتی بیــن افــراد 
ــب  ــراد فری ــگان و اف ــا بیگان ــط ب ــد و مرتب معان
ــان  ــل شــد، بی ــاوت قائ خــورده و احساســاتی تف
کــرد: در رســیدگی بــه اتهامات عوامل اغتشاشــات 
اخیــر بایــد ایــن نکتــه توجــه الزم انجــام شــود.

وی بــا بیــان اینکــه پرونــده افــراد تهدیــد کننــده 
امنیــت جامعــه و مــردم، بایــد در اســرع وقــت و با 
دقــت مــورد رســیدگی قــرار گیــرد، گفت: دســت 
پشــتیبان و حافــظ حضــرت ولــی عصــر )عجــل 
ــی  ــب اصل ــوان صاح ــه عن ــریف( ب ــی ش اهلل تعال
ایــن انقــاب، در چهــل ســال گذشــته کشــورمان 
را از ده هــا توطئــه، دسیســه و تهاجــم بدخواهــان 
ــوم نجــات بخشــیده و  ــن مــرز و ب و دشــمنان ای
ایــن امــر در حالــی اســت کــه هــر کــدام از ایــن 
تهاجم هــا  در هــر کشــوری بــه جــز ایــران، 
ــای در  ــور را از پ ــت آن کش ــت حاکمی می توانس

ــد. ــود کن آورده و ناب
ســاالری ادامــه داد: بــا عنایــات خداوند هر کــدام از 
ایــن تهاجمــات بــرای ما فرصــت و ظرفیــت ایجاد 
کــرده مثــاً جنــگ تحمیلی تمــام عیار دشــمنان 
توســط مــزدور حلقــه بگوششــان صــدام حســین 
باعــث شــد کشــور مــا از لحــاظ مــادی بــه ســمت 

اعتراف لیدر اغتشاشات کرمان به ارتباط  با عناصر سرویس های اطالعاتی بیگانه

توانمنــد ســازی دفاعــی و نظامــی حرکــت کنــد و خروجــی 
معنــوی و انســانی دفــاع مقــدس پــرورش  افــرادی مثــل حــاج 

قاســم  بــزرگ بــوده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه تعبیر ســردار ســپهبد شــهید حاج 
قاســم ســلیمانی، هــر تهدیــد تبدیــل بــه فرصت شــده اســت، 
افــزود: امــروز نهــال انقــاب اســامی ایــران تحــت هدایــت و 
رهبــری حکیمانــه رهبــر معظــم انقــاب اســامی و بــا نثــار 
خــون هــزاران شــهید ســرافراز مثــل حــاج قاســم عزیــز و بــا 
فــداکاری ملــت فهیــم و بصیــر ایــن مــرز و بــوم، بــه درخــت 
تنومنــدی تبدیــل شــده کــه دســت دشــمن از آن کوتاه شــده 

اســت.
دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان کرمان تاکیــد کرد: 
انقــاب اســامی ایــران مســیر خــود را بــا اقتــدار و صابــت تــا 

ظهــور حضــرت ولی عصــر )عــج( ادامــه خواهــد داد.

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتامعی استان کرمان گفت: 

ساالری دادستان عمومی و انقاب مرکز استان کرمان :

چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان بردسیر برگزارشد
چهارمیــن جلســه شــورای آمــوزش و 
پــرورش شهرســتان بردســیر، بــا حضــور 
تمامــی اعضــا در ســال 1401 برگزار شــد.
ــوزش و  ــی آم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
پــرورش شهرســتان بردســیر، در ابتــدای 
ایــن جلســه، رضــا پرتونیــا مدیــر آمــوزش 
ــن  ــیر ضم ــتان بردس ــرورش شهرس و پ
ــه اعضــای شــورای آمــوزش  خیرمقــدم ب
ــایی  ــد بازگش ــی از رون ــرورش، گزارش و پ
مــدارس در ســال تحصیلــی جدیــد ارائــه 
ــی  ــن چمــن مصنوع ــت: زمی ــرد و گف ک
دبیرســتان پســرانه شــهید کانتــری 

ــرداری اســت. ــره ب ــاده به ــتکار آم دش
وی افــزود: آمــوزش و پــرورش تــوان ایجــاد 
جامعــه ای پویــا را دارد و همیــن امــر 
اهمیــت همــکاری ارگان هــای مختلف در 

ــرورش را مــی رســاند. بحــث آمــوزش و پ
در ادامــه، حجت االســام کرمانــی امام جمعه 
بردســیر، ضمــن تبریــک هفته وحــدت گفت: 
ــیعه و  ــن ش ــی بی ــای مذهب ــج جنگ ه تروی
ســنی یکــی از راهبردهــای اصلــی دشــمنان 
اختاف افکنــی در میــان جوامــع  بــرای 

اســامی اســت.
وی افــزود: بایــد هوشــیار باشــیم کــه همیــن 
اســام وحــدت آفریــن اســت که مورد خشــم 
اســتکبار جهانــی شــده و آن هــا اســام را بــر 
نمــی تابنــد، لــذا بایــد همــه مــا اهتمــام بــه 

حفــظ اســام داشــته باشــیم.
دراین جلســه مشــکات مــدارس غیــر دولتی 

توســط نماینــده انها  مطرح شــد 
ــورای  ــس ش ــی رئی ــزه وفائ ــان، حم و در پای
آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر گفت: 

بــرای جلســه هــای آینــده شــورای آمــوزش و پــرورش بایــد از روســای ســایر 
ادارات و دســتگاه هــا دعــوت شــود تــا بــا تعامــل بیشــتر، مشــکات موجــود در 
آمــوزش و پــرورش مرتفــع شــود. وی تاکیــد کــرد: از مــدت زمــان مناســبی که 

دانــش آمــوزان در مــدارس حضــور دارنــد، بهــره وری بیشــتری شــود.

وی ابــراز کــرد: در مــورد معــدن درآلــو صحبــت شــده 
اســت کــه از هــر دو منطقــه جــذب نیرو داشــته باشــد 
کــه بــرای راســتی آزمایی باید شــخصا از معــدن بازدید 

ــم کرد. خواه
مصبــاح در خصــوص حــذف برخی از مشــاغل خانگی 
گفــت: براســاس ضوابــط اداره بهداشــت بایــد مشــاغل 
خانگی امنیت غذایی داشــته باشــند و بعضی مشــاغل 
بــرای کنتــرل دقیــق و درســت  امنیــت غذایــی حذف 

شــده اند.

مهدویت یعنی سرچشمه تمامی و اصول و ارکان تربیتی
حجــت االســام والمســلمین جــواد نصــراهلل پــوردر 
ــیر  ــوزان بردس ــش آم ــن و اولیادان ــی انجم گردهمای
گفــت: مهدویــت یعنــی سرچشــمه تمامــی و اصــول 

و ارکان تربیتــی.
ــرورش  ــوزش و پ ــی آم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شهرســتان بردســیر، حجــت االســام والمســلمین 
جــواد نصــراهلل پورمتخصــص حــوزه ی مهدویــت در 
گردهمایی انجمــن و اولیادانش آموزان بردســیرگفت: 
اعتقــاد و ارتبــاط بیشــتر دانــش آمــوزان بــا مهدویت 
و آشــنایی بــرکات انتظــار در عصــر غیبــت مــی تواند 
همچــون یــک معلــم بــزرگ ارتقــا تربیــت و معرفتی 

دانــش آمــوزان تضمیــن نمایــد.
وی افــزود: اولیــاء جهــت حصــول نتایــج بهتــر در امر 
آمــوزش و پــرورش فرزندانشــان ، ارتبــاط مســتمر بــا 

مدرســه  ومســائل دینــی داشــته باشــند . و نســبت بــه 
اعمــال و رفتــار فرزنــدان خویــش دقیــق و حســاس بــوده 
و بــا توجــه بــه اینکــه اصوالً بچــه هــا در محیط آموزشــی 
بــه دالیــل مختلــف از جملــه تــرس ، حیــا و ... از کارکنــان 
مدرســه  رفتــار متعــادل تــری را از خود نشــان مــی دهند 
و رفتــار  واقعــی خــود را  بــدون هیــچ تــرس و واهمــه ای 
ــی  ــدارد نشــان م ــه در مدرســه حضــور ن ــی ک ، در اوقات
دهــد  از ایشــان )اولیــاء دانش آمــوزان( درخواســت نمودند 
ــه مشــکل از لحــاظ درســی و  ــر گون ــروز ه درصــورت ب
تربیتــی موضــوع را ســریعاً به آموزشــگاه گــزارش دهند. تا 
مشــکات درســی از طــرف مدیــر آموزشــگاه و آمــوزگاران 
محتــرم و مشــکات تربیتــی و رفتــاری از طــرف مشــاور 

آموزشــگاه پیگیــری و ان شــاء ا... حــل گــردد.
ــش  ــا دان ــی انجمــن و اولی شــایان ذکــر اســت گردهمای

آمــوزان شهرســتان بردســیر بــا حضــور معــاون پرورشــی 
و تربیــت بدنــی آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر، 
کارشــناس مهدویــت و جمعــی از اولیــا دانــش آمــوزان  در 
محــل ســالن پیامبراعظم)صلــی اهلل علیــه وآله( آمــوزش و 

پــرورش برگــزار شــد.

غنی سازی در آبشار سوم 
سانتریفیوژهای جدید نطنز

رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی در مــورد 
غنی ســازی در آبشــار ســوم ســانتریفیوژهای 
جدیــد نطنــز گفــت: گزارش هایــی کــه آژانس 
در ایــن دو ســه روز منتشــر کــرده برگرفتــه از 
ــرژی  ــازمان ان ــکار س ــمی و آش ــات رس اقدام

اتمــی اســت.
ــاره  ــه گــزارش ایســنا، محمــد اســامی درب ب
انتشــار گــزارش محرمانــه آژانــس بیــن المللی 
ــرژی اتمــی در مــورد غنی ســازی در آبشــار  ان
ســوم ســانتریفیوژهای جدیــد نطنــز، گفــت: 
ــن  ــه ای ــم البت ــد می کن ــوع را تایی ــن موض ای
ــد  ــس بای ــت و آژان ــه اس ــا محرمان گزارش ه
ماحظــات محرمانگــی را رعایــت کنــد، البتــه 
ــه در  ــای محرمان ــن گزارش ه ــه ای ــر مرتب ه

ــرد. ــرار می گی ــانه ها ق ــار رس اختی
ــرد:  ــار ک ــی اظه ــرژی اتم ــازمان ان ــس س رئی
ــس  ــران عضــو رســمی آژان ــه ای ــی ک از آنجای
بین المللــی انــرژی اتمــی اســت و بــه معاهدات 
متعهد اســت، تمــام فعالیت هــای هســته ای با 
ــن  ــرد، بنابرای ــس صــورت می گی ــارت آژان نظ
ــی،  ــت، طراح ــد و نی ــما از قص ــس را رس آژان
زمــان اجــرا و بهــره بــرداری را مطلــع می کنیم.
ــرد:  ــح ک ــت، وی تصری ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــه  ــن دو س ــس در ای ــه آژان ــی ک گزارش های
روز منتشــر کــرده برگرفتــه از اقدامات رســمی 
ــن  ــرژی اتمــی اســت. ای و آشــکار ســازمان ان
ــدام  ــون اق ــرای قان ــتای اج ــات در راس اقدام
راهبــردی و کاهــش تعهــدات برجــام صــورت 

گرفتــه اســت.

اسامی رئیس سازمان انرژی اتمی:



سال چهاردهم - شماره ی 546 3دوشنبه -  25 مهر ماه 1401

سوره نساء، آیه ۵۹
﴿یا ایها الذین امنوا اطیعوا هللا 

واطیعوا الرسول واولی االمر منکم﴾
ادامه مطلب از شماره قبل :

با توجه به این مقدمه چنین استفاده می شود که 
اولی االمر در آیه ی مورد بحث حتما باید معصوم 
بوده باشند. عن جابر بن یزید الجعفی، قال: سمعت 
جابر بن عبداهلل االنصاری یقول: لما انزل اهلل )عزَّ 
( علی نبیه محمد )صلی اهلل علیه وآله وسلّم(:  وجلَّ
یا أیها الذین امنوا اطیعوا اهلل واطیعوا الرسول واولی 
االمر منکم. قلت: یا رسول اهلل عرفنا اهلل ورسوله. 
فمن اولوا االمر الذین قرن اهلل طاعتهم بطاعتک؟ 
فقال )صلی اهلل علیه وآله وسلّم( هم خلفائی یا جابر 
وائمة المسلمین من بعدی. اولهم علی بن ابی طالب. 
ثم الحسن ثم الحسین. ثم علی بن الحسین. ثم 
محمد بن علی المعروف فی التوراة بالباقر. ستدرکه 
یا جابر. فاذا لقیته فاقرئه منی السام. ثم الصادق 
جعفر بن محمد. ثم موسی بن جعفر. ثم علی بن 
موسی. ثم محمد بن علی. ثم علی بن محمد. ثم 
الحسن بن علی. ثم سمیی وکنیی حجة اهلل فی 
ارضه وبقیته فی عباده ابن الحسن بن علی. ذاک 
الذی یفتح اهلل )تعالی ذکره( مشارق االرض ومغاربها 
علی یدیه. ذاک الذی یغیب عن شیعته واولیائه غیبة 
ال یثبت فیها علی القول بامامته اال من امتحن اهلل 

قلبه لایمان.
قال جابر: فقلت یا رسول اهلل. فهل یقع لشیعته 
االنتفاع به فی غیبته؟ فقال )علیه السام( ای والذی 
بعثنی باالنبوة. انهم یستضیئون بنوره وینتفعون 
بوالیته فی غیبته. کانتفاع الناس بالشمس. وان 
تجللها سحاب یا جابر: هذا من مکنون سر اهلل 
ومخزون علمه. فاکتمه اال من اهله. جابر بن یزید 
جعفی می گوید. شنیدم که جابر بن عبداهلل انصاری 
( بر  چنین می گفت: هنگامیکه خداوند )عزَّ وجلَّ
پیامبرش حضرت محمد )صلی اهلل علیه وآله وسلّم( 
این آیه را نازل کرد. عرض کردم یا رسول اهلل: خدا 
ورسولش را شناختیم. اولواالمر که خداوند طاعتشان 
را به طاعت تو مقرون ساخته کیانند؟ رسول اهلل 
)صلی اهلل علیه وآله وسلّم( فرمود: آنان جانشینان 
من هستند ای جابر. وامامان مسلمین پس از من 
می باشند. نخستین آنها علی بن ابیطالب. سپس 
حسن، سپس حسین. سپس علی بن الحسین. 
سپس محمد بن علی که در تورات به باقر معروف 
است وتو ای جابر او را درک خواهی کرد. پس هر 
گاه او را ماقات کردی سام مرا به او برسان. سپس 
جعفر صادق. سپس موسی بن جعفر. سپس علی 
بن موسی. سپس محمد بن علی. سپس علی بن 
محمد. سپس حسن بن علی، سپس همنام وهم 
کنیه ی من حجت خدا در زمین وبقیة اهلل در 
بین بندگان خدا فرزند حسن بن علی. همان که 
خدای )تعالی ذکره( بوسیله او مشارق ومغارب زمین 
را بر دستهای او فتح خواهد کرد. آنکه از شیعیان 
زمان  در  که  داشت  غیبتی خواهد  ودوستانش 
غیبتش بر اعتقاد به امامتش ثابت نمی ماند مگر 
کسی که خداوند دلش را برای ایمان آزمایش کرده 
باشد. جابر بن عبداهلل انصاری گوید: عرضه داشتم 
یا رسول اهلل. آیا برای شیعیان نفعی از او در زمان 
غیبت هست؟ فرمود: آری. سوگند به آنکه مرا به 
پیغمبری مبعوث ساخت. آنها را در عصر غیبت به 
نور او روشنایی می گیرند وبه وسیله والیت او بهره 
مند می گردند. هم چنان که مردم از نور خورشید 
سود می برند هر چند که ابری آن را بپوشاند. ای 
جابر این از مکنون سر الهی ومخزون علم اوست. آن 

را جز از اهلش مخفی بدار.

او خواهد آمد

ادامه  آیه 24 سوره نساء،:
غیر  زنان شوهردار  با  ازدواج  اسالم  4-آیا 

مسلمان را اجازه می دهد؟
از اینجا روشن می شود که اسام به هیچ وجه اجازه 
نداده است که مسلمانان با زنان شوهردار، حتی از 
ملل و مذاهب دیگر، ازدواج کنند. به همین جهت 
عده برای آنها مقرر ساخته و در دوران عده از ارتباط 

زناشوئی با آنها جلوگیری نموده است.
5- منظور از دو تعبیر  »محصنین« و  »غیر 

مسافحین« چیست؟
 »محصنین« در آیه فوق اشاره به حال مردان و به 
معنی  »عفیفان« و  »غیر مسافحین« تأکید آن 
است. زیرا ماده  »سفاح« به معنی  »زنا« مي باشد و 
در اصل از  »سفح« به معنی ریزش آب و یا اعمال 
بیهوده و بی رویه گرفته شده است و چون قران، در 
این گونه امور همیشه از الفاظ کنایی استفاده می 

کند آن را کنایه از آمیزش نامشروع گرفته است.
ضمنا تعبیر  »غیر مسافحین« در آیه فوق شاید 
اشاره به این حقیقت نیز باشد که نباید هدف شما 
در مسأله ازدواج، تنها هوسرانی و ارضای غریزه 
جنسی باشد، بلکه این امر حیاتی برای هدف 
عالی تری می باشد که غریزه نیز در خدمت آن 
قرار گرفته و آن بقای نسل انسان و نیز حفظ او از 

آلودگی ها است.
6- تعبیر  »ان تبتغوا باموالکم« به چه معنایی 

است؟
جمله  »ان تبتغوا باموالکم« اشاره به این است که 
رابطه زناشویی یا باید به شکل ازدواج یا پرداخت 
مهر و یا به شکل مالک شدن کنیز با پرداخت 

قیمت آن باشد.
7-ازدواج موقت از چه زمانی در اسالم بوده 

است؟
قرآن کریم می فرماید : »زنانی که متعه می کنید 
مهر آنها را به عنوان یک واجب باید بپردازید.« از 
آن استفاده می شود که اصل تشریع ازدواج موقت، 
قبل از نزول این آیه برای مسلمانان، مسلم بوده 
که در این آیه نسبت به پرداخت مهر آنها توصیه 

می کند.
فوق  آیه  که  دارد  وجود  شواهدی  آیا   -8

داللت بر ازدواج موقت داشته باشد؟
قرائنی که در آیه فوق وجود دارد، داللت آن را بر 
ازدواج موقت تاکید می کند. کلمه  »متعه« که  
»استمتعتم« از آن گرفته شده است، در اسام به 
معنی ازدواج موقت است و به اصطاح در این باره 
حقیقت شرعیه می باشد. کلمه  »متعه« با همین 
معنی در روایات پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( و 

کلمات صحابه مکرر به کار برده شده است.
اگر این کلمه به معنی مزبور نباشد، باید به معنی 
لغوی آن یعنی  »بهره گیری« تفسیر شود و نتیجه 
معنی آیه چنین خواهد شد : »اگر از زنان دائم بهره 
گرفتید، مهر آنها را بپردازید.« در حالی که می دانیم 
پرداختن مهر مشروط به بهره گیری از زنان نیست، 
بلکه تمام مهر _بنابر مشهور - یا حداقل نیمی از مهر 

به مجرد عقد ازدواج دائم، واجب می شود.
9- آیا در میان بزرگان اصحاب و تابعین و 
علمای اهل سنت قبول دارند که آیه شریفه 

داللت بر ازدواج موقت دارد؟
بزرگان  »اصحاب« و  »تابعین« مانند  »ابن عباس« 
دانشمند و مفسر معروف اسام و  »ابی بن کعب« و  
»جابربن عبداهلل« و  »عمران حصین« و  »سعید بن 
جبیر« و گروه زیادی از مفسران اهل تسنن و تمام 
مفسران اهل بیت )علیهم السام( از آیه فوق، حکم 
ازدواج موقت را فهمیده اند. تا آنجا که فخر رازی 
با تمام شهرتی که در موضوع اشکال تراشی در 
مسائل مربوط به شیعه دارد، بعد از بحث مشروحی 
درباره آیه می گوید : »ما بحث نداریم که از آیه فوق 
حکم جواز متعه استفاده می شود، بلکه می گوئیم 

حکم مزبور بعد از مدتی نسخ شده است.«
10- آیا از دیدگاه ائمه اطهار )علیهم السالم( 
این آیه داللتی بر ازدواج موقت دارد یا خیر؟

ائمه اهلبیت که به اسرار وحی از همه آگاه تر بودند، 
متفقا آیه را به همین معنی تفسیر فرموده اند و 

روایات فراوانی در این زمینه نقل شده است.
از امام صادق )علیه السام( روایت شده است : 
»المتعه نزل بها القرآن و جرت بها السنة من رسول 
اهلل، حکم متعه در قرآن نازل شده و سنت پیغمبر 
)صلی اهلل علیه وآله( بر طبق آن جاری گردیده 
است.« از امام باقر )علیه السام( نیز نقل شده که 
در پاسخ شخصی بنام  »عبداهلل بن عمیر لیثی« در 
مورد متعه فرمود : »احلها اهلل فی کتابه و علی لسان 
نبیه فهی حال الی یوم القیامه، خداوند آن را در 
قرآن و بر زبان پیامبرش حال کرده است و آن تا 

روز قیامت حال می باشد.«

بسوی نور
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رئیس جمهــور بــر لــزوم مدیریــت 
تأمیــن، توزیــع و مصرف آب در کشــور، 
اصــاح روش هــای مصــرف آب و الگوی 
ــن و  ــد و آن را از مهم تری ــت تأکی کش
محوری تریــن مســائل کشــور دانســت 
و خواســتار همــکاری و همگامــی مردم 

ــرای تحقــق ایــن برنامه هــا شــد. ب
ــت  ــوزه دول ــگار ح ــزارش خبرن ــه گ ب
ــا، آیــت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی  ایرن

در دومیــن جلســه شــورای عالی آب 
اهمیــت  بــر  در دولــت ســیزدهم، 
حکمرانــی در مســأله آب تأکیــد کــرد 
و تعییــن دقیــق نیازهــا و اولویت بنــدی 
آنهــا، سیاســتگذاری صحیح بــر مبنای 
داده هــا و اطاعــات جمــع آوری شــده، 
ــن شــده و  اجــرای سیاســت های تعیی
نظــارت بــر حســن اجــرای آنهــا الزمــه 

ــی دانســت. ــن حکمران ای
ــب  ــت مناس ــه مدیری ــور ب رئیس جمه
ــال و  ــتان امس ــرق در تابس ــرف ب مص
ــای  ــردم و بخش ه ــوب م ــی خ همراه
صنعــت و کشــاروزی اشــاره و منتقــل 
ــج  ــه مــردم را از نتای نشــدن مشــکل ب
خــوب ایــن مدیریــت برشــمرد و تأکید 
کــرد: شــرط الزم بــرای جلــب همکاری 
مــردم و همــراه و کــردن آنهــا، تبییــن 
دقیق مشــکات موجــود و ارائــه راهکار 

ــه مــردم اســت. مناســب ب

آیــت اهلل رئیســی اصــاح الگوی کشــت 
بــا ایجــاد مشــوق ها و جذابیت هــا 
بــرای کشــاورزان را بســیار مهم دانســت 
ــت  ــوارض کش ــر ع ــد: اگ ــر ش و متذک
ُســّنتی و فوایــد اصــاح الگــوی کشــت 
بــرای کشــاورزان تبیین شــود، حتمــاً از 

ســوی آنــان پذیرفتــه خواهــد شــد.
بیــان  بــا  ادامــه  در  رئیس جمهــور 
در  علم پایــه  کشــاورزی  اهمیــت 
ــدان  ــه می ــت، ب ــوی کش ــاح الگ اص
آوردن موسســات تحقیقــی و پژوهشــی 
ــاورزی  ــگاه های کش ــن دانش و همچنی
ــرای اجــرای طــرح اصــاح الگــوی  را ب
کشــت و مدیریــت منابــع آبی ضــروری 

ــت. دانس
آیت اهلل رئیســی رشــد اقتصادی کشــور 
را در گــرو ســرمایه گذاری و افزایــش 
بهــره وری و یکــی از مؤلفه هــای اصلــی 
افزایــش بهــره وری  را مدیریــت آب 

دانســت و گفــت کــه مــا می توانیــم بــا 
مصــرف بهینــه آب، بهــره وری را افزایش 
و رشــد اقتصــادی کشــور را ارتقــا دهیم.
ــردی  ــی و راهب ــز پژوهش ــه مراک وی ب
متذکــر شــد کــه راه را بــرای حرف هــا و 
نگاه هــای نــو در ایــن عرصــه بــاز کــرده 
و نظــرات اندیشــمندان و صاحب نظــران 
حــوزه آب را بــه خوبــی بــه مســئوالن و 

متولیــان امــر منعکــس کنند.
در ایــن جلســه دو ســند مهــم »اصــاح 
و  نظــام حکمرانــی آب«  ارتقــای  و 
همچنیــن طــرح »اصــاح الگــوی 
ــای  ــوی وزارتخانه ه ــه از س ــت« ک کش
نیــرو و جهادکشــاورزی ارائــه شــده 

ــید. ــا رس ــب اعض ــه تصوی ــد، ب بودن
ــی  ــه مل ــکیل کمیت ــن »تش همچنی
ــت  ــه ریاس ــت« ب ــوی کش ــاح الگ اص
معــاون اول رئیس جمهــور از دیگــر 

ــود. ــه ب ــن جلس ــات ای مصوب

مدیریت آب و اصالح الگوی کشت محوری ترین مسائل کشور است

ادامه سرمقاله ...  
ــر  ــاده ت ــان س ــه زب ــانه ای ب ــواد رس س
ــرای انتقــال  ــراد ب علمــی اســت کــه اف
پیــام هــای رســانه ای و محتوایــی از آن 
ــانه ای  ــواد رس ــد، س ــی کنن ــتفاده م اس
یــک موضــوع چنــد وجهــی اســت کــه 
ــه  ــبت ب ــان را نس ــدرت درک مخاطب ق
نحــوه کارکــرد رســانه هــا افزایــش مــی 
دهــد و تمامــی تــاش خــود را مــی کند 
ــه  ــان ب ــرای مخاطب ــن موضــوع ب ــا ای ت

یــک عــادت و وظیفــه تبدیــل شــود.
ســواد رســانه ای بــه افــراد ایــن توانایی را 
می دهــد کــه تحلیل مناســبی از مطالب 
منتشــر شــده در انــواع شــبکه های 
رســانه ای ارائــه دهنــد. رســانه دارای این 
قــدرت اســت کــه در کوتــاه  تریــن زمان، 
اخبــار و مطالــب را بــا باالتریــن کیفیــت 
منتشــر کنــد، البتــه تشــخیص واقعیت 
ــر عهــده ی مخاطــب  ــا و شــایعات ب ه
اســت، رســانه یــک تیــغ دو لبه ای اســت 
کــه در یــک ثانیه مــی تواند شــایعه را در 
تبدیــل بــه واقعیــت کنــد و یــا بالعکس.
ــای  ــع تکنیک ه ــانه ای در واق ــواد رس س

بهــره وری مؤثــر از رســانه ها و بــه دســت 
ــخیص  ــرای تش ــت ب آوردن درک درس
ــدگاه  ــت. از دی ــر اس ــانه ها از یکدیگ رس
جامعــه هــدف اصلی ســواد رســانه ای در 
واقــع ســنجش نســبت بــه هر محتــوا با 
“عدالــت اجتماعــی” اســت، پــس هدف 
اصلــی ســواد رســانه ای ایــن اســت کــه 
بــر اســاس رســانه بتوانیــم بفهمیــم بین 
محتــوای یک رســانه، محصــول نهایی و 
عدالــت اجتماعــی رابطــه ای وجــود دارد 

یــا خیــر.
ــله  ــک سلس ــانه ای از ی ــام رس ــر نظ ه
مراتــب پیــروی مــی کننــد کــه اجــزای 
آن قابــل تجزیــه و تحلیــل و شناســایی 
هســتند، ایــن سلســله مراتــب در واقــع 
ســازنده ی محصــول نهایــی رســانه یــا 

ــوای رســانه هســتند. محت
بــرای آمــوزش ســواد رســانه ای، اغلب از 
یــک الگوی آموزشــی اســتفاده می شــود 
کــه افــراد را تشــویق  می کنــد در مــورد 
ــی  ــد و م ــی خوانن ــه م ــزی ک ــر چی ه
شــنوند ســؤال کننــد، در واقــع آمــوزش 
ــب را  ــرایطی مناس ــانه ای ش ــواد رس س
ــه و  ــراد در تجزی ــه اف ــک ب ــرای کم ب

ــا  ــد ت ــم می کن ــا، فراه ــل پیام ه تحلی
بتواننــد تجربــه خــود را از رســانه افزایش 
دهنــد و در توســعه مهارت هــای خاقانه 
ــانه  ــای رس ــاخت پیام ه ــور س ــه منظ ب
ای مهــارت بدســت آورنــد. آمــوزش 
ــی را دارد  ــن توانای ــانه ای ای ــواد رس س
کــه چگونگــی تأثیرگــذاری ویژگی هــای 
ــه شــده را  ــات ارائ ــر اطاع ســاختاری ب

کشــف کنــد.
در واقــع هــدف از آمــوزش ســواد رســانه 
ای، کمــک بــه افــراد در هر رده ی ســنی 
اســت تــا بتواننــد عــادات ســؤال کــردن 
ــعه  ــود توس ــان را خ ــای بی و مهارت ه

دهند.
ســواد رســانه ای بــه عنــوان یــک مفهوم 
ــرای گســترش ســواد و  ــم ب بســیار مه
درمــان رســانه های جمعــی بــه عنــوان 
متــون جدیــد، نیاز بــه تجزیــه و تحلیل 
و ارزیابــی دارد. آمــوزش ســواد رســانه ای 
ــرای  ــه عنــوان روشــی مهــم ب گاهــی ب
رســیدگی بــه ابعــاد منفــی رســانه ها، از 
جملــه  اطاعات اشــتباه، دســتکاری در 
رســانه، حمله ســایبری و دزدان اینترنت 

مفهــوم ســازی می شــود.

آمــوزش ســواد رســانه ای، ابتــدا بایــد از 
ــس  ــود و پ ــروع ش ــواده ش ــه و خان خان
از طــی کــردن ایــن امــور در خانــه، 
ــطوح  ــوزش در س ــن آم ــش ای ــه افزای ب
مختلــف جامعــه بپردازیــم. اگــر دانش و 
ســواد رســانه ای در یــک جامعــه تزریــق 
ــودن ســرعت  ــاال ب ــل ب ــه دلی نشــود، ب
ــت  ــان، ذهنی ــات در جه ــال اطاع انتق
افــراد از دســت متفکــران جامعــه خــارج 
خواهــد شــد و بــه دســت افراد ســودجو 

خواهــد افتــاد.
بــا افزایــش قدرت تحلیــل خــود بتوانیم 
ــخیص  ــایعه تش ــی را از ش ــار واقع اخب
دهیــم و عــاوه بــر جلوگیــری از انتشــار 
آن هــا، در تشــخیص درســت و بــه موقع 
انــواع رســانه هــا تاثیــرات چشــمگیری 
ــرد در  ــک ف ــر ی ــم. اگ ــر جــای بگذاری ب
خانواده ای دارای ســواد رســانه ای بســیار 
باالیــی باشــد، می توانــد خانــواده ی خود 
از مشــکات رســانه های مخــرب  را 
حفــظ نگــه دارد و قــدرت تحلیــل 
درســت اطاعــات را بــه اعضای خانــواده 

خــود آمــوزش دهــد.

ضرورت آموزش سواد رسانه ای به جوانان

معرفی ۱۰۳ مدیر متخلف به مراجع قضایی کرمان
بــه مراجــع  معرفــی 10۳ مدیــر متخلــف 
ــدان  ــرای مفس ــی ب ــان/ مصونیت ــی کرم قضای

ــت نیس
مدیــرکل بازرســی اســتان کرمــان گفــت: 
ــده  ــکیل ۳0 پرون ــن تش ــاری ضم ــال ج در س
ــر  ــزارش، 10۳ نف ــای 52 گ ــر مبن ــی ب تخلفات
بــه اتهاماتــی از جملــه اختــاس، تصــرف 
غیرقانونــی و تضییــع امــوال دولتــی بــه مراجــع 

ــد. ــده ان ــی ش ــی معرف قضای
احمــد آبیــار در نشســت شــورای قضایــی 
اســتان کرمــان بــه مناســبت ســالروز تاســیس 
ســازمان بازرســی کشــور اظهــار کــرد: مدیــران 
خــادم مــردم و دســتگاه هــای نظارتــی مشــاور 
و امیــن مدیــران بــرای مبــارزه بــا فســاد اداری 

و اقتصــادی هســتند.
وی بیــان کــرد: براســاس تــاش بازرســان 
ســازمان بازرســی اســتان کرمــان 15 میلیــون 
ــع اراضــی شــهری  و 470 هــزار و 600 مترمرب
ــغ  ــده و بال ــرف ش ــع تص ــاری رف ــال ج در س

بــر 6924 میلیــارد ریــال وجــه در قالــب وصــول 
ــری و ...  ــت کیف ــه، محکومی ــترداد وج ــب، اس طل

ــال برگشــت داده شــده اســت. ــت الم ــه بی ب
ــام  ــداف نظ ــای اه ــر مبن ــرد: ب ــح ک ــار تصری آبی
بــرای  مصونیتــی  هیــچ  اســامی،  جمهــوری 
ــی  ــر عنوان ــت ه ــگاه و تح ــر جای ــدین در ه مفس

ــت. ــور نیس متص
مدیــرکل بازرســی اســتان کرمــان گفــت: در ســال 
ــده بازرســی در اســتان کرمــان  جــاری 12۳ پرون
ــه  ــرار گرفت ــیدگی ق ــورد رس ــده و م ــکیل ش تش

اســت.
 40 همچنیــن  مذکــور  مــدت  در  افــزود:  وی 
متهــم کیفــری نیــز توســط ســازمان بازرســی بــه 

ــد. ــده ان ــی ش ــی معرف ــتگاه قضای دس
ــز  ــرد: 212 پیشــنهاد اصاحــی نی ــان ک ــار بی آبی
ــاری  ــال ج ــی س ــی ط ــازمان بازرس ــوی س از س

ــت. ــده اس ــرح ش مط
بــازرس کل اســتان کرمــان بــه حمایــت ســازمان 
هــای نظارتــی از مدیــران شــجاع و ســالم اشــاره و 

بیــان کــرد: ســازمان بازرســی اســتان کرمــان تــاش 
ــت  ــری مثب ــک پذی ــی و ریس ــات قانون دارد از اقدام
ــه  ــردم و جامع ــه م ــت ب ــتای خدم ــران در راس مدی
حمایــت نمایــد و از ایــن رو، بازرســان ایــن ســازمان 
ــران در  ــوز مدی ــن و دلس ــاوران امی ــوان مش ــه عن ب
رفــع بســیاری از تنگناهــا و مشــکات در کنــار 

ــوده و هســتند. ــران ب مدی

استاندار کرمان:
 دشمن با هویت ایرانی مخالف است

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از رفســنجان، 
ــن  ــان در آیی ــتاندار کرم ــداکار اس ــدی ف محمدمه
اختتامیــه دومیــن جشــنواره نــگارش چــراغ روشــن 
رابطــه در شــهر سرچشــمه رفســنجان بــا اشــاره بــه 
حــوادث و اغتشاشــات اخیــر اظهار کــرد: این وضعیت 
بــا افــراد مشــخص و ماموریت های مشــخص کامال 
ســازماندهی شــده  بــود و یــک بحث معمولی نبــود و 

فــوت یــک نفــر باعــث جرقــه و بهانــه شــد.
ــث  ــرا، بح ــن ماج ــی ای ــث اصل ــه داد: بح وی ادام
ــن  ــا ای انقــالب اســالمی نیســت، بلکــه دشــمن ب
هویــت مخالــف اســت. ایــران و هویــت ایرانی اســت 

ــا آن  مخالــف اســت. کــه دشــمن ب
اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه ایــن جغرافیــا یــک 
ــم در  ــر اســت کــه می توانی ــل تغیی ــت غیرقاب واقعی
تنظیمــات دنیــا اثرگذار باشــیم، افــزود: دشــمن دنبال 
نابــودی ایــران و هویــت ملــی اســت، بنابراین تقویت 

هویــت ملــی ایــران مهمتریــن وظیفه ماســت.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی در دومین جلسه شورای عالی آب:

آبیاربازرس کل استان کرمان خرب داد:

شهروندان ۳ استان برای گازرسانی منازل وام قرض الحسنه می گیرند
هیــأت وزیــران در نشســت  خــود بــه ریاســت 
اعطــای  بــا  رئیس جمهــور،  اول  معــاون 
تأمیــن  بــرای  قرض الحســنه  تســهیات 
هزینه هــای گازرســانی و لوله کشــی داخــل 
ــتان های  ــتاهای اس ــهرها و روس ــازل در ش من
ــه و بویراحمــد  خوزســتان، کرمــان و کهگیلوی

ــد. ــت کردن موافق
ــا،  ــت ایرن ــوزه دول ــگار ح ــزارش خبرن ــه گ ب
ــر«  ــد مخب ــت »محم ــا ریاس ــت ب ــأت دول هی
و  برگــزار شــد  رئیس جمهــور  اول  معــاون 

ــعه  ــدف توس ــا ه ــیزدهم ب ــت س ــای دول اعض
از  بهینــه  اســتفاده  جهــت  اشــتراک پذیری 
ــوخت  ــا س ــی ب ــی گاز طبیع ــای جایگزین مزای
ــت  ــادی و رعای ــاح اقتص ــه و ص ــع و صرف مای
ــک  ــد بان ــوب کردن ــت محیطی مص ــکات زیس ن
ــق  ــران از طری ــامی ای ــوری اس ــزی جمه مرک
ــزار  ــک، ۳0 ه ــت بان ــا پُس ــاورزی ی ــک کش بان
فقــره تســهیات بانکــی قرض الحســنه بــه 
میــزان 150 میلیــون ریــال بــه هــر خانــوار در 
ســه اســتان خوزســتان، کرمــان و کهگیلویــه و 

ــد. ــا کن ــد اعط بویراحم
ایــن بانک هــا موظــف شــدند بــرای پرداخــت 
ــی  ــا معرف ــنه ب ــیات قرض الحس ــن تهس ای
نهادهــای حمایتــی، تضمیــن یارانــه دریافتــی 
تســهیات گیرنــدگان، نظــارت شــرکت ملّــی 
ــان  ــور و حصــول اطمین گاز اســتان های مذک
از هزینه کــرد ایــن تســهیات در اجــرای 
مطابــق  ســکونتگاه،  داخلــی  گاز  شــبکه 
دســتورالعمل اباغــی وزارت نفــت اقــدام 

ــد. کنن
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خصلت های نماز: بخش  چهارم
ابعاد عبادت

در فرهنگ اسالم ، عبادت فراتر از نمونه هایی چون نماز 
و روزه است . همه کارهای شایسته ای که به نفع مردم 
نیز باشد، عبادت است . به برخی از کارها که در اسالم ، 

عبادت به حساب آمده ، اشاره می کنیم :
1- تفکر در کار خدا

امام صادق علیه السالم می فرماید:
ُر فی  کُّ وِم، اِنَّما اَلِْعباَدة التفَّ لوةِ والصَّ لَْیَست الْعباَدُة َکثَرَة الصَّ
اَمِرالّل)10( عبادت ، زیاد نماز خواندن و روزه گرفتن 
نیست ، همانا عبادت ، اندیشیدن در امر خداست .تفکری 
که انسان را به خدا نزدیک و آشنا سازد عبادت به حساب 

آمده است .
2- کسب و کار

رسول خدا صلّی الّل علیه و آله فرمود:اَلِْعباَدُة َسْبُعوَن ُجْزًء 
اَْفَضُلها َطلَُب الَْحالِل عبادت ، هفتاد بخش است ، برترین 

آنها طلب حالل و به دنبال روزی رفتن است .
3- آموختن دانش

پیامبر اسالم صلّی الّل علیه و آله فرمود: َمْن َخَرَج َیْطُلُب 
باباً ِمَن الِْعلِْم لَِیُردَّ باطاًل الَی الحّق و ضاالً اِلَی الُهدی 
کاَن َعَملُه کعبادةِ اربعین عاماً کسی که از خانه به دنبال 
آموختن دانش بیرون برود، تا با آن ، باطلی را رّد کند و 
گمراهی را به هدایت بکشد. کار او همچون چهل سال 

عبادت است .
4- خدمت به مردم

روایات بسیاری است که خدمت به مردم و رسیدگی به 
مشکالت آنان را از بسیاری از عبادت ها و حّج مستحب 

، به مراتب برتر به حساب آورده است . 
5 انتظار حکومت عدل جهانی

پیامبر صلّی الّل علیه و آله فرمود: اَْفَضُل الِْعباَدةِ اِنْتِظاُر 
الَْفَرِج انتظار فرج وگشایش )با آمدن امام زمان علیه 
السالم ( برترین عبادت است .روشن است که انتظار 
مثبت و سازنده که زمینه سازی و تالش برای دولت 

عدل مهدی علیه السالم را نیز به همراه داشته باشد.
پس رنگ و صبغه الهی دادن به کارها، بر ارزش آنها می 
افزاید وآنها را عبادت وگاهی برتر از عبادت می سازد. 
نّیت صحیح ، اکسیری است که هر فلز بی ارزش را، 
طال می سازد وکارهایی که با نّیت تقّرب به خدا انجام 
گیرد، عبادت می شود. بااین حساب ، می توان گفت ابعاد 
ونمونه های عبادت ، قابل شمارش نیست وحّتی نگاه پر 
مهر به پدر ومادر، نگاه به چهره علما، نگاه به قرآن و کعبه 

و رهبر عادل یا برادر دینی هم عبادت است .
چگونه عبادت کنیم؟

روش عبادت را باید از قران و عترت اموخت. آنگونه که 
ادرس هر خانه را باید از صاحب خانه گرفت. آیات قران 
و احادیث معصومین بهترین عبادت را کدام میدانند و چه 

اوصافی برای آن می شمارند؟
1- آگاهانه

در حدیث است:» دو رکعت نماز عالم بهتر از هفتاد رکعت 
نماز جاهل است. « و رسول خدا فرموده اند: » از نماز 
آن قسمتی مورد قبول است که انسان بر اساس تعقل 
و آگاهی بخواند. «در حدیث دیگری است: » عابدی که 
از روی فهم و درک عبادت نکند. همچون االغ آسیاب 
حرکت میکند ولی درجا میزندو پیش نمیرود. «نماز 
آگاهانه آنست که انسان بداند چه میکند. چه می گوید. با 
چه صحبت میکند. حضور قلب و توجه به خدا داشته باشد
پیامبر اکرم فرمودند: »دو رکعت نماز با توجه از شب زنده 
داری غافالنه بهتر است. «قران می فرماید: » در حال 
مستی سراغ نماز نروید تا بدانید که چه میگویید. «امام 
صادق )ع( می فرماید:» هر که دو رکعت نماز بخواند 
و بداند که با که سخن میگوید و چه میگوید گناهانش 

بخشوده میشود. «
2- عاشقانه آنگونه که بیمار از غذای لذیذ لذت نمیبرد. 
عبادت کنندگان بی شوق هم لذتی از پرستش نمیبرند. 
عبادت باید همراه محبت و عشق و نشاط و لذت باشد 
نه همراه کسالت و بیحالی و افسردگی. نشاط در عبادت 
امتیازی است که انسانهای شیفته دل از آن برخوردارند. 
زمینه ان هم باید با معرفت و توجه بدست اورد. امام 
صادق )ع( می فرماید: » عبادت را به خودتان تحمیل 

نکنید. «
3- خالصانه

گوهر خلوص به عبادت ها ارزش و اعتبار میدهد و 
عبادتی که خالص برای خدا نباشد و ریا و نفاق و شهرت 
طلبی و عوام فریبی باشد فاقد ارزش است و نزد خداوند 

هم پذیرفته نیست.
قرآن می فرماید: » هر که به خدا و قیامت ایمان دارد 
کسی را در عبادت شریک خدا نسازد. « امام رضا)ع(: » 
هر که با طرح عبادت خویش در جامعه خود را مشهور 

می کند نسبت به دین او بدبین باشید. «
4- خاشعانه

خشوع ان توجه قلبی به پروردگار و داشتن حالتی است که 
مناسب با عظمت خداوند باشد. پرستش خدا باید همراه با 
قلبی سرشار از احساس عظمت خدا و کوچکی و نیاز در 
مقابل او باشد. قران در وصف مومنان رستگار خشوع در 
نماز را بیان میکنددر حدیث است: »خدا را آنچنان عبادت 
کن که گویا او را میبینی. «در حدیث دیگر است: » نماز را 
در وقتش بخوان که گویا آخرین نماز توست و تو از نماز 

و دنیا خداحافظی میکنی. «
5- مخفیانه

انسان مصون از دامهای شیطان نیست و عبادتهای عابد 
چه بسا با عجب و ریا و خودنمایی تباه میشود. ر اه غلبه 
بر این آفت عبادتهای پنهانی است. پیامبر اکرم)ص(: 

»پاداش عبادتی بیشتر است که مخفی تر باشد. «

نماز نخستين و مهمترين عبادت

اسرار نماز

چرا حجاب باید در اسالم اجباری باشد در 
حالیکه در قرآن بیان شده هیچ اجباری در 

دین نیست؟
آنچه که در رابطه با عدم اجبار در دین در قران مطرح 
شده است و سخنی است مطابق فطرت و عقل، عدم 
اجبار در اصل دین است. یعنی در این که کسی اسالم یا 
هر عقیده دیگر را بپذیرد و آن را به عنوان محتوای فکری 
و رفتاری خود بپذیرد اجباری وجود ندارد و بلکه اجباری 
هم نمی تواند باشد. چرا که دین و عقیده امری اجباری 
نیست. ممکن نیست کسی بدون اختیار خودش و بدون 
تحقیق و تفکر الزم حتی به وحدانیت خدا اعتقاد پیدا کند 
و اگر هم با اجبار به او بقبوالنند که خدا یکی است باز 
در درون خود آن را به عنوان یک مساله ثابت عقیدتی 
نخواهد پذیرفت. عقیده داشتن مثل دوست داشتن است 
که به اجبار و تهدید نمی توان کسی را دوست داشت و 

نمی توان نسبت به چیزی عقیده پیدا کرد.
آنچه که در رابطه با عدم اجبار در دین در قران مطرح 
شده است و سخنی است مطابق فطرت و عقل، عدم 
اجبار در اصل دین است. یعنی در این که کسی اسالم یا 
هر عقیده دیگر را بپذیرد و آن را به عنوان محتوای فکری 
و رفتاری خود بپذیرد اجباری وجود ندارد و بلکه اجباری 
هم نمی تواند باشد. چرا که دین و عقیده امری اجباری 
نیست. ممکن نیست کسی بدون اختیار خودش و بدون 
تحقیق و تفکر الزم حتی به وحدانیت خدا اعتقاد پیدا کند 
و اگر هم با اجبار به او بقبوالنند که خدا یکی است باز 
در درون خود آن را به عنوان یک مساله ثابت عقیدتی 
نخواهد پذیرفت. عقیده داشتن مثل دوست داشتن است 
که به اجبار و تهدید نمی توان کسی را دوست داشت و 

نمی توان نسبت به چیزی عقیده پیدا کرد.
اما وقتی با اختیار و حکم عقل و فطرت دین اسالم حق 
شناخته شد و از طرف قلب و عقل به عنوان دین الهی 
و حق پذیرفته شد، دیگر باید به لوازم این عقیده پایبند 
بود. بنابراین اگر در قرآن و یا روایات پیامبر و ائمه علیهم 
السالم مطلبی به عنوان واجب اسالمی معرفی شد، دیگر 
نمی توان گفت که من در عمل کردن یا نکردن نسبت 
به آن مختارم و هیچ عقابی در ترک آن برای من نباید 
باشد. وقتی شخصی گفت من مسلمانم. یعنی اگر خدا 
از طریق پیامبر و امامان دین به من گفت نماز بخوان 
باید بگویم چشم، اگر گفت روزه بگیر باید بگویم چشم، 
اگر گفت حجاب داشته باش باید بگویم چشم و ... . چرا 
که معنای مسلمانی همین است. همانطور که هر فردی 
کشوری را برای زندگی انتخاب کرد دیگر در مقابل 

قوانین آن اختیار ندارد. بلکه باید آنها را رعایت کند.
اما در مورد معنای اجبار حجاب ، ابتدا باید مفهوم اجبار 
روشن شود:اگر منظور از اجبار در حوزه قوانین الهی 
باشد که باید گفت بدون تردید مسئله »حجاب« یکی 
از اساسی ترین مسائل واجبات دینی و الهی به شمار 
می رود که مورد تاکید و دستور شارع مقدس اسالم قرار 
گرفته است و به عنوان یکی از ضروریات دین به حساب 

می آید.
با رجوع به منبع وحی یعنی قرآن، می توان وجوب حجاب 

و الزام آن را برای زن مسلمان به روشنی دریافت کرد:
به زنان با ایمان بگو چشمهای خود را )از نگاه هوس 
آلود( فرو گیرند و دامان خویش را )از بی عفتی( حفظ 
ـ جز آن مقدار از آنان که نمایان  کنند و زینت خود را 
ـ آشکار ننمایند و )اطراف( روسری های خود را بر  است 
سینه خود افکنند )تا گردن و سینه با آن پوشانده شود(، 
و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان، یا 
پدرانشان، یا پدران شوهرانشان، یا پسرانشان، یا پسران 
همسرانشان، یا برادرانشان، یا پسران برادرانشان، یا پسران 
خواهرانشان، یا زنان هم کیششان، یا بردگانشان یا مردان 
سفیه وابسته )به آنها( که تمایلی به زن ندارند یا کودکانی 
که از امور جنسی مربوط به زنان آگاه نیستند و )به زنان با 
ایمان بگو: هنگام راه رفتن( پاهای خود را به زمین نزنند 
تا زینت پنهانیشان دانسته شود )و صدای خلخال که برپا 
دارند به گوش رسد( و ای مؤمنان همگی به سوی خدا 

بازگردید، تا رستگار شوید.«
با توجه به آیه باال و آیات مشابه در خصوص »حجاب« 
باید گفت که این مسئله یکی از اوامر الهی است و 
ترک آن عقوبت پروردگار را در پی دارد اما پذیرفتن و 
یا نپذیرفتن آن از سوی مسلمانان مانند سایر احکام الهی 
امری است که اجبار و اصرار در پذیرش آن طرد شده 
است. آن هنگام که میخواهیم »حجاب« را به عنوان 
امری ایمانی یا عقالیی و به عنوان یک فکر و اندیشه به 
فردی معرفی نماییم. استفاده از ابزار اجبار چه در اندیشه 
و فکر و چه در قبول ایمان امری نادرست و بی اساس 

است.
بنابراین خواه حکومت »اسالمی« باشد یا نباشد، زنان 
مسلمان باید حدود الهی را رعایت نمایند و اگر اهل 
رعایت نیز نیستند، سرپیچی خود را آشکار نکرده و 
نافرمانی از خداوند را ترویج ننمایند. چنانچه روزه خواری 
علنی، ترک علنی نماز، شرابخواری علنی و علنی نمودن 

هر معصیت دیگر، گناه بزرگتر و مضاعفی است.

آیا در ایران حجاب اجباری 
است؟

حجاب اجباری

بخش   بیست ویکم 

رییــس امــور جبــران خدمــات ســازمان 
اداری و اســتخدامی بــا تشــریح جزییات 
الیحه متناســب ســازی حقوق کارکنان 
ــرای  ــت: ب ــتگان، گف ــت و بازنشس دول
نخســتین بار اســت در نظــام اداری برای 
افزایــش حقــوق و در راســتای کاهــش 
فاصلــه طبقاتــی بیــن درآمــد کارکنــان 
دولــت از روش پلکانی و ضریب اســتفاده 

ــم. می کنی
ــا  ــو ب ــی« در گفت وگ ــداهلل میرزای »عب
خبرنــگار ایرنــا در خصــوص الیحــه 
متناســب ســازی حقوق کارکنــان دولت 
و بازنشســتگان، اظهار داشــت: این الیحه 
و یکــی  بخش هــای مختلفــی دارد 
ــوق  ــی حق ــش پلکان ــا افزای از بخش ه

ــت. اس
وی افــزود: اگــر قــرار بــود افزایش حقوق 
طبــق روال گذشــته باشــد، افــراد دارای 
حقــوق بــاال مشــمول افزایــش حقــوق 
بیشــتری می شــدند، امــا در ایــن الیحــه 
بحــث افزایــش حقوق بــر اســاس امتیاز 

ــت. مطرح اس
رییــس امــور جبــران خدمــت ســازمان 
ــر اســاس  ــت: ب اداری و اســتخدامی گف
الیحــه دولــت افــرادی کــه حقــوق 
پایین تــری دارنــد، از میــزان درصــد 
ــوردار  ــتری برخ ــوق بیش ــش حق افزای

ــد. ــد ش خواهن
ــر اســاس جــزء  میرزایــی بیــان کــرد: ب

یــک الیحــه، افزایــش حقــوق کارمندان 
و بازنشســتگان افــرادی کــه پنج میلیون 
ــت  ــوق دریاف ــان حق ــزار توم و 600 ه
می کننــد، 18 درصــد و افــراد بــا حقــوق 
۳0 میلیــون تومــان تنهــا ســه درصــد 

افزایــش خواهــد یافــت.
ــق  ــود طب ــرار ب ــر ق ــح داد: اگ وی توضی
حقــوق 10  افزایــش  گذشــته  روال 
درصــدی داشــته باشــیم، حقوق بگیــران 
۳0 میلیــون تومان ســه میلیــون تومان 
و حقــوق بگیــران پنــج میلیــون و 600 
هــزار تومــان، 560 هــزار تومــان افزایش 

حقــوق شامل شــان می شــد.
رییــس امــور جبــران خدمــت ســازمان 
اداری و اســتخدامی تاکیــد کــرد: بــرای 
ــدان و  ــوق کارمن ــه حق ــش فاصل کاه
ــوق و  ــت حق ــت در دریاف ــت عدال رعای
ترمیــم حقــوق کارکنــان بحــث افزایش 
پلکانــی حقــوق کارکنــان مطــرح شــده 

اســت.
ــدی  ــق عائله من ــه داد: ح ــی ادام میرزای
و حــق اوالد نیــز تکلیــف قانونــی بــوده 
ــرح  ــت مط ــی جمعی ــون جوان و در قان
شــده اســت و رقــم آن بــه ترتیــب برابــر 
ــرای کلیــه  50 درصــد و 100 درصــد ب
مشــموالن مــاده 29 قانون برنامه ششــم 

توســعه اضافــه شــد.
ــن مقــام مســوول گفــت: فوق العــاده  ای
ــون  ــان مشــمول قان ــرای کارکن ــژه ب وی

مدیریــت خدمــات کشــور اســت و برای 
کارکنان مشــمول ایــن قانــون و تعدادی 
ــزان  ــی اســت. می از دســتگاه های اجرای
افزایــش فوق العــاده ویــژه بــه طــور 
میانگیــن 21 درصــد بــوده و بــر اســاس 
پیشــنهاد ارایه شــده تا ســقف ۳5 درصد 
پــس از تایید شــورای حقوق و دســتمزد 
ــا  ــر اســاس اعتبــارات اباغــی کــه ب و ب
ــام  ــه انج ــه بودج ــازمان برنام ــد س تایی

ــد. ــش می یاب ــود، افزای می ش
وی اضافــه کــرد: در بنــد دیگــر الیحــه 
متناســب ســازی حقــوق، افزایــش 
مســتمری مددجویــان 10 درصد اســت 
و بــرای دهک هــای درآمــدی یــک، 
ــد  ــه 15 درص ــزان ب ــن می ــه ای دو و س

می رســد.
چــون  داشــت:  اظهــار  میرزایــی 
بازنشســتگان کســورات بیمــه ای ندارند، 
رقــم ثابــت بــرای افزایــش دریافتــی آنها 
لحاظ شــده اســت کــه مبلــغ 900 هزار 
ــه  ــراد اضاف ــن اف ــوق ای ــه حق ــان ب توم

می شــود.
رییــس امــور جبــران خدمــت ســازمان 
اداری و اســتخدامی ادامــه داد: کارمنــدان 
دولــت کــه ســه هــزار امتیــاز را داشــته 
باشــند، یک میلیــون و پنج هــزار و 900 
تومــان افزایــش خواهنــد داشــت و برای 
کارکنانــی کــه مشــمول فوق العــاده ویژه 

هســتند تــا دو میلیــون تومــان هم 

افزایش حقوق اعمال خواهد شد.
اجــرای الیحــه  تاریــخ  گفــت:  وی 
متناســب ســازی حقــوق کارکنــان 
دولــت از شــهریورماه 1401 اســت و 
پــس از تصویب از شــهریورماه محاســبه 

می شــود. اجرایــی  و 
میرزایــی بیــان کــرد: ایــن الیحــه بــرای 
ــام اداری  ــت در نظ ــار اس ــتین ب نخس
بــرای افزایــش حقــوق و کاهــش فاصلــه 
طبقاتــی بیــن حقــوق کارکنــان دولــت 
مطــرح شــده کــه شــیوه جدیدی اســت 
و بــا اجــرای آن در ســال های آینــده 
ــات  ــن طبق ــه بی شــاهد کاهــش فاصل

ــود. درآمــدی خواهیــم ب
به گــزارش ایرنــا، الیحه متناسب ســازی 
حقــوق کارکنــان دولــت و بازنشســتگان 
کشــور 12 مهرمــاه بــه مجلــس شــورای 
اســامی ارســال شــد و امــروز دو فوریت 
بررســی ایــن الیحه در مجلــس تصویب 

. شد

جزییات افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

ــی: از بازیگــران  ــدوان - آداب و رســوم 2 افق ــی: ورزش هن ــی:1 افق افق
ــی -  ــه خوان ــوان - نغم ــی: کام تعجــب بان ــوج و صخــره۳ افق ــریال م س
گوســفند جنگــی4 افقــی: جــوان و دلیــر - نوعــی بیمــه خــودرو - از اقمــار 
مشــتری5 افقــی: طایفــه ای از ترکمانــان - گرفتــار6 افقــی: گــرم و ســوزان 
- معلــق7 افقــی: ســاالد چینــی - خــورش تــرش و شــیرین8 افقــی: طــرف 
و جهــت - جهــان دیگــر - مقابــل نزدیــک9 افقــی: پارچــه معیــوب - خواب 
شــیرین - راه میانبــر10 افقــی: از بازیگــران ســریال آمیــن 11 افقــی: تاثیر - 

حــداد
عمــودی:1 عمــودی: تــاج خورشــید - از اعــداد دو رقمــی بیــن ده تا بیســت2 
عمــودی: خوشــحالی و خشــنودی - زگیــل۳ عمــودی: تصدیــق آلمانــی - تنهــا و 
یگانــه - بانــگ جانــور درنــده4 عمــودی: برنــج شوشــتری - مقابــل پاییــن - حرف 
ــودی:  ــا6 عم ــور و غوغ ــودکار آتشــین - ش ــودی: ســاح خ ــن کجــی5 عم ده
زیرکــی - مقابــل خریــد7 عمــودی: پناهــگاه - گرفتن تمام حــق8 عمــودی: رودی 
در فرانســه - از وســایل آشــپزخانه - وســیله مــورد نیــاز نجــار9 عمــودی: حکــم و 
فرمــان - از هفــت ســین نــوروزی - نفــس خســته10 عمــودی: شــاعر غزنــوی - 

تخــت پادشــاهی11 عمــودی: شــکر گفتــه شــده - آبشــاری در خلخــال
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اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بردسیر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهــي موضــوع مــاده ۳ قانــون و مــاده 1۳ آئیــن نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــي و اراضي 
و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي پیــرو اگهــی شــماره 140160۳190110000۳2-1401/1/8 و 
برابــر راي  اصاحــی شــماره140160۳19011001652 -1401/6/20 هیــات اول موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتي اراضــي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي 
حــوزه ثبــت ملــک بردســیر تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــي آقــاي نعمــت الــه معمــارزاده 
ســیرجانی فرزند غامحســین بشــماره شناســنامه 200 صادره ازســیرجان  در ششــدانگ یک باب 
خانــه باغچــه   بــه مســاحت 296/64 مترمربــع پــاک 406 فرعــی مجــزی شــده از 245 فرعــی 
از 872 اصلــی واقــع در بردســیر روســتای مــادون  بخــش 21 کرمــان    انتقــال ملــک از مالکیــن 
رســمي اقــای حســن صانعــی محــرز گردیده اســت.لذا بــه منظور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مدت یــک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــي اســت در صــورت انقضاي 
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد ضمنــا در 
آگهــی  قبلــی نــوع  ملــک یــک درب باغ اشــتباه آگهــی گردیده اســت. شناســه آگهــی 1۳8722۳ 

تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 1401/7/11 -تاریــخ انتشــار نوبــت دوم :1401/7/25 
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت واسناد شهرستان بردسیر

 

رییس امور جبران خدمات سازمان اداری و استخدامی تشریح کرد؛

عوامل موثر در بهبود یادگیری )1(
بدن شــما مجموعه منظم هماهنگ و پیچیده و هوشــمندکه از میلیاردها ســلول با شــکلها 
و کارایــی هــای مختلــف تشــکیل شــده و ســلول هــای هــم شــکل و هــم جنس کــه در 
بــدن شــما کارایــی یکســانی دارنــد در کنــار هــم قــرار گرفتــه انــد و بافتها را تشــکیل می 

دهنــد مثــل بافت عصبــی ،بافــت ماهیچــه ای و ...
چنــد بافــت در کنــار هــم و بــا همــکاری یکدیگر یــک کار مشــخص در بــدن را انجام می 
دهنــد و در کنــار یکدیگــر قــرار میگیرنــد و انــدام را می ســازند مثــل قلب ،که اندامی اســت 
از بافــت هــای عضالنــی، عروقــی و ...در ســطحی باالتــر چنــد اندام بــرای انجــام یک کار 
مشــخص در کنــار هــم قــرار گرفتــه و یک سیســتم را تشــکیل مــی دهند مثل سیســتم 
گوارشــی کــه از انــدام هایــی مثــل مــری ، معــده و روده هــا تشــکیل شــده اســت و وظیفه 
آن هضــم، جــذب و دفــع غذاســت و در نهایــت مجموعــه ایــن سیســتمها بــدن شــما را 
تشــکیل میدهنــد کــه با ایــن بدن می خواهیــد درس بخوانیــد امتحــان بدهیــد و ... در واقع 
ابــزار اصلی شــما بــرای درس خوانــدن ،کار کردن و پیشــرفت و موفقیت همین بدن اســت 
ولــی متاســفانه مــا در طــول روز بــه همــه چیــز فکر مــی کنیم غیــر از ســالمت مهمترین 

ابــزار زندگــی یعنی بدنمــان .
جالــب اســت کــه تابحــال بــه مهمترین ابــزار موجــود بــرای زندگــی ،پیشــرفت و موقعیت 
بــی توجــه بودیــم در واقــع در تمــام لحظــات بــا ایــن ابــزار مهــم کار میکردیــم و در همان 
لحظــات از آن غافــل بودیــم هــر ســلول در بــدن کار خاصــی انجــام مــی دهد کــه این کار 
در قالــب بافــت، انــدام و سیســتم منجــر بــه فعالیتهــای مختلف جســمی و ذهنــی بدنتان 
مــی شــود. بــرای مثــال در نتیجــه فعالیــت ســلولهای مغــزی شــما قــادر بــه فکر کــردن، 
حــل مســئله، حفــظ کــردن مطالــب، تصمیــم گرفتــن واســتدالل و... هســتید.ونکته مهم 
ایــن اســت کــه تمــام ســلولهای بــدن بــرای انجــام فعالیتهــای اختصاصــی خودنیــاز بــه 

انــرژی دارنــد.
در واقــع هــر ســلولی بــرای ادامــه حیــات و فعالیتهایــش نیــاز دارد کــه در درون خــود انرژی 
تولیــد و مصــرف کنــد و مــواد زائــد ناشــی از تولیــد انــرژی درون خــود را بــه خارج از ســلول 
و خــارج از بــدن منتقــل کنــد و اگــر ایــن فراینــد به خوبی انجام شــود ســالمت جســمانی 
شــما تضمیــن و باعــث افزایــش انگیــزه و توانایی،نشــاط، اشــتیاق شــما در درس خواندن و 

پیشــرفت می شــود.
سالمت چیست؟

در واقــع همــه آدم هــا حتــی کســانی کــه درس نمــی خواننــد گاهــی دچــار سســتی و 
بیانگیزگــی میشــوند کــه تمایل بــه انجام هیــچ کاری ندارند و اگر تمایل هم داشــته باشــند 
احســاس ناتوانــی میکننــد در ایــن زمــان هایــی که شــما دچــار احســاس یــاس و ناامیدی 
از درس خوانــدن مــی کنیــد شــما ســالم نیســتید ودچار کمبــود انــرژی در بدنتان هســتید.
 حــال بایــد بــه ایــن مســئله دقت داشــت که ســالمت واقعــی یعنی رفــاه کامل جســمی، 

روانــی ،اجتماعــی و نــه فقط بیمــار یا معلول نبــودن.
رفــاه اجتماعــی امــری نســبی اســت وهــر آدمی بــا توجه بــه  جامعــه و محیطی کــه در آن 
زندگــی مــی کنــد انتظاراتــی از محیــط و جامعــه دارد و بــه ســمتی حرکــت مــی کنــد که 
انتظــارات خــود را از محیــط و جامعــه اطــراف بــرآورده کنــد. و بــه نوعــی بــا اجتماعــی که 
در آن هســتیم ســازگار شــده ایــم و از طــرف دیگــر برخــی از مشــکالتی کــه مــا در زمینه 
رفــاه اجتماعــی داریــم قابــل تغییــر و برطــرف شــدن به دســت مــا در کوتاه مدت نیســتند 
و ایــن مشــکالت بــرای تمــام دانــش آمــوزان و مــردم وجــود دارنــد .پــس شــرایط تقریبــا 
بــرای همه یکســان اســت و بهتر اســت بــرای اینکــه بــه درس و موفقیت تحصیلــی مان 

آســیبی وارد نشــود انــرژی بــدن مــان را از دســت ندهیــم ایــن شــرایط را بپذیریم.
.... ادامه دارد                                                                                   فاطمه نادری

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بردسیر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهــي موضــوع مــاده ۳ قانــون و مــاده 1۳ آئیــن نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي 
و اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي برابر راي شــماره 140160۳19011001690-

1401/6/22 هیــات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي 
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــک بردســیر تصرفــات مالکانه 
بامعــارض متقاضــي آقــاي رســول ســعید فرزنــد حیــدر بشــماره کدملــی۳170041754 
صــادره از بردســیرموازی چهــارو نیــم دانــگ ششــدانگ ملــک مــورد تقاضــا ثبــت شــده و 
مابقــی ان )بــه میــزان یــک و نیــم دانــگ ( از ششــدانگ مــورد تقاضــا مجهــول مــی باشــد 
در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۳21.4۳ مترمربــع پــاک2 فرعــي از 718اصلــي  واقــع 
دربردســیر گلــزار خیابــان امــام کوچــه 9 بخــش 21 کرمــان  خریــداري از مالــک رســمي 
آقــاي قاســم شــمس الدیــن ســعید  محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریخ انتشــار 
اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایي 
تقدیــم نمایند.بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.  شناســه آگهــی1۳90777
. تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/7/25 -تاریخ ان تشار نوبت دوم :1401/8/9                     

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت واسناد شهرستان بردسیر



سال چهاردهم - شماره ی 546 5دوشنبه  25 مهر ماه 1401

زنان بهشتی دو دسته  اند:
1( یک دسته حور العین بهشتی هستند که در 
بسیاری از آیات قرآن از آنان وصف شده در سورة 

الرحمن می فرماید:
باِن ُحوٌر  ُِّکما تَُکذِّ فِیِهنَّ َخْیراٌت ِحساٌن َفِبأَیِّ آالءِ رَب
باِن لَْم  ُِّکما تَُکذِّ َمْقُصوراٌت فِی الِْخیاِم َفِبأَیِّ آالءِ رَب
یَْطِمْثُهنَّ إِنٌْس َقْبلَُهْم وَ ال َجانٌّ  )در آن بهشت ها 
زنان نیکو خوی پاکیزه روی هستند، پس کدام یک 
از نعمت های پروردگارتان تکذیب می کنید، زنان 
حوری هستند که در خیمه ها مستور و در حجله ها 
محجوبند. پس کدام یک از نعمت های پروردگارتان 
تکذیب می کنید، آنان را لمس نکرده پیش از اهل 

بهشت نه بشری و نه جّنی(.
ْرِف لَْم یَْطِمْثُهنَّ  و نیز می فرماید: فِیِهنَّ قاِصراُت الطَّ
َُّهنَّ  باِن َکأَن ُِّکما تَُکذِّ إِنٌْس َقْبلَُهْم وَ ال َجانٌّ َفِبأَیِّ آالءِ رَب
الْیاُقوُت وَ الَْمْرجاُن  )در آن بهشت ها زنانی باشند 
که چشم خود بر شوهران خود دوخته و به دیگران 
ننگرند و جن و بشری قبل از اهل بهشت آنان را 

لمس نکرده و مانند یاقوت و مرجانند(.
و در سوره واقعه می فرماید:»وَ ُحورٌ ِعیٌن َکأَْمثاِل 
اللُّْولُوِ الَْمْکُنوِن«   )و حور العین که مانند مروارید 

دست نخورده هستند(.
َّا أَنَْشأْناُهنَّ إِنْشاءً َفَجَعلْناُهنَّ أَبْکاراً«   و نیز می فرماید إِن
)ما آنان را بدون والدت آفریدیم و دوشیزگان قرار 

دادیم(.
به طور مختصر مجموع ویژگی ها و امتیازهای 
از:  از آیات قرآن عبارتند  زنان بهشتی برگرفته 
جوانی و شادابی همیشگی، پاکی و پیراستگی از 
هر گونه پلیدی و آلودگی، بکر بودن، شیفتگی در 
برابر همسران، چشم های سیاه و درشت و شفاف 
چون یاقوت و مرجان، درخشندگی چون مروارید، 
خرامیدن و دل ربایی، حضور در خیمه های پرشکوه، 
هم سّن و سال بودن و خوش رفتاری با همسران 
و آراستگی به همه ی زیبایی های ظاهری و باطنی.

پیامبر اسام)صلی اهلل علیه و آله ( فرمود: برای مرد 
مسلمان بعد از قبول دین مبین اسام، هیچ فائده ای 
بهتر از داشتن یک زن مسلمان وجود ندارد، هنگامی 
که او را ببیند خوشحالی کامل را در تمام وجودش، 
ایجاد کند از خواسته های شوهرش اطاعت کامل 
نموده و در غیاب او از عفت و پاکدامنی خویش و 

هم چنین از اموال شوهرش محافظت کند
2( دسته دوم زنان مومنه صالحه هستند که به 
مراتب از حور العین زیباترند، در سوره زخرف می 
فرماید:قال رسول اهلل)صلی اهلل علیه و آله(: »ما 
اسَتفاَد اِمرءٌ ِمسلٌِم فائدةً بَعَد االِساِم اَفَضُل ِمن زَوَجٍة 
ُمسلَِمٍة، تَُسرُّهُ اِذا نََظر اِلیها، وَتُطیُعُه اِذا اََمَرها، وَتَحَفَظُه 

اِذا غاَب َعنها فی نَفِسها و مالِِه.«  
پیامبر اسام)صلی اهلل علیه و آله( فرمود: برای مرد 
مسلمان بعد از قبول دین مبین اسام، هیچ فائده ای 
بهتر از داشتن یک زن مسلمان وجود ندارد، هنگامی 
که او را ببیند خوشحالی کامل را در تمام وجودش 
ایجاد کند، از خواسته های شوهرش اطاعت کامل 
نموده و در غیاب او از عفت و پاکدامنی خویش و هم 

چنین از اموال شوهرش محافظت کند.
خصوصیات یک زن صالحه در این حدیث شریف، 
به طور روشن بیان شده است:»اْدُخُلوا الَْجنََّة أَنُْتْم 
وَ أَزْواُجُکْم تُْحَبُروَن« )داخل بهشت شوید شما و 

همسرانتان در حالی که مورد کرامت هستید(.
و نیز می فرماید: »َجنَّاُت َعْدٍن یَْدُخُلونَها وَ َمْن َصلََح 
ِمْن آبائِِهْم وَ أَزْواِجِهْم وَ ُذرِّیَّاتِِهْم«  )داخل می شوند 
بهشت هایی را که محل اقامت جاودانی است خود 
آنها و کسانی که شایسته اند از پدران و همسران و 

فرزندان آنها(.
و نیز می فرماید: »انَّ أَْصحاَب الَْجنَِّة الَْیْوَم فِی ُشُغٍل 
أَزْواُجُهْم فِی ِظاٍل َعلَی األْرائِِک  فاِکُهوَن ُهْم وَ 
ُمتَِّکُوَن«  )یاران بهشت آن روز در نعمت ها متلذذ 
هستند خود ایشان و همسرانشان در سایبان ها بر 

تخت ها تکیه داده اند(.
و هر دو دسته از زنان بهشتی پاکیزه و مطهره 
هستند هم از کثافات ظاهریه مثل خون و بول و 
غایت و حیض و نفاس، و هم از کثافات باطنیه از 
اخاق رذیله و صفات خبیثه مانند حقد و حسد 
و امثال اینها و هم از اعمال زشت و ناپسندیده و 

بالجمله جمیع مراتب طهارت را دارا هستند.

 زنانی زیباتر از حوریان بهشت

جایگاه زن دراسالم

11. الگویی شایسته  برای فرزندان تان باشید
کودکان با نگاه کردن به رفتار پدر و مادر از آنها 
می آموزند. اینکه الگوی رفتار مناسب، محترمانه و 
خوب باشید خیلی بهتر جواب می دهد تا اینکه 

بخواهید آنها را با حرف های تان تربیت کنید.
آن  به  شدید  خطایی  مرتکب  وقتی   .1۲

اعتراف کنید
این روش بهترین راهی است که به بچه ها نشان 

می دهد چطور و چه وقت باید عذرخواهی کنند.
1۳. در روش زندگی تان کمی بیشتر مراقب 

محیط زیست باشید
به بچه ها نشان دهید که چقدر آسان می توان 
رفتار بهتری در قبال محیط زیست داشت. کمتر 
زباله تولید کنید، مواد را برای بازیافت جدا کنید، 
از وسایل دور ریختنی به نحو تازه استفاده کنید، 
در مقابل حیوانات و گیاهان اطراف خود مسئولیت 
نشان دهید. حتی می توانید زباله های به جا مانده 
از دیگران در طبیعت را به کمک فرزندتان جمع 

کنید.
14. محبت خود را به همسرتان در مقابل 

کودکان نشان دهید
همسرتان را در آغوش بگیرید و با الفاظ محبت آمیز 
الگوی  ازدواج شما یگانه  یکدیگر را صدا کنید. 
فرزندتان برای درک چگونگی یک رابطه ی عمیِق 
احساسی است. اینکه چنین رابطه ای چگونه باید 
چه  و  دارد  جریان  آن  در  احساسی  چه  باشد، 
معنایی می دهد. پس این وظیفه ی شما است که 

استانداردی عالی در ذهن کودک تان خلق کنید.
در  همسرتان  و  خود  تفاوت های  به   .15

روش های فرزندپروری احترام بگذارید
از اصولی که همسرتان برای تربیت فرزند به آنها 
اعتقاد دارد حمایت کنید، مگر اینکه از استانداردهای 
فرزندپروری بسیار دور باشند. انتقاد و بحث و جدل 
بر سر استانداردهای متفاوت در میان همسران، به 
سامت ازدواج و احساس امنیت فرزندان بیش تر 
آسیب وارد می کند تا اینکه استانداردهای متفاوت 
شریک زندگی تان را بپذیرید. در هر صورت بهتر 
است هر دو نفر از شیوه ی یکسان تربیتی بهره ببرند 
زیرا وجود تضاد در این رویه بیش از راهکارهای 
کمی غلط یکی از والدین به کودک آسیب وارد 

می کند.
16. تمجید خود را دقیق بیان کنید

به جای اینکه عبارت کلی »تو عالی  هستی« را به 
کار ببرید، در این مورد صحبت کنید که او دقیقا 
چه کاری انجام داده که شایسته ی بازخورد مثبت 
شما شده است. »آفرین که صبر کردی مامان 
ازم شیرینی  بعد  بشه  تموم  تلفن  با  صحبتش 
بخوای، کار سختی بود، اینکه صبر کردی رو خیلی 

دوست داشتم.«
17. رضایت خود را از کارهای خوب فرزندتان 

به او نشان دهید
وقتی متوجه ی کار مثبت یا سودمند فرزندتان 
شدید، به او بفهمانید که چه احساسی دارید. بیان 
احساس خوب تان به او راهی عالی برای تقویت 
رفتارهای خوب است و احتمال اینکه آن کارها را 

تکرار کند، باال می برد.
18. پشت سر کودك تان حرف بزنید!

حقیقت این است هر حرفی که از فاصله ی دور 
درباره ی خودمان می شنویم از چیزی که مستقیم 
به خود ما گفته شود، تأثیر بیشتری دارد. بگذارید 
فرزندتان تحسینی را که درباره ی او برای مادربزرگ، 
پدر یا حتی عروسکش به آرامی تعریف می کنید، 

شکار کند.
19. به خودتان استراحت بدهید

اگر آنقدر خسته اید که نمی توانید آشپزی کنید و 
از سر راه غذایی آماده می خرید احساس نکنید که 

پدر یا مادر بدی شده اید.
۲0. به حس ششم مادرانه ی خود اعتماد کنید
هیچ کس بهتر از شما فرزندتان را نمی شناسد. 
وقتی موضوع مرتبط با سامتی و بهزیستی او 
است از غریزه ی خودتان تبعیت کنید. اگر حدس 
می زنید فرزندتان مشکلی دارد به احتمال زیاد حق 

با شما است
۲1. »نه« گفتن را بیاموزید

در برابر اشتیاق برعهده گرفتن مسئولیت های اضافی 
در محل کار یا قهرمان شدن در انجام کارهای 
داوطلبانه ی مدرسه ی فرزندتان مقاومت کنید و 
بدانید هیچ وقت از زمان بیشتری که با فرزندان تان 

گذرانده اید، پشیمان نمی شوید.

فرهنگی و تربیتی
زیباترا ز حورالعین - قسمت  ۲6

رسوایی بزرگ برای 5 رسانه ضد انقالب/ 17 هزار دروغ فقط در 25 روز!
نکات مهم برای تربیت 

عملکــرد 5 رســانه بــی بــی ســی فارســی، ایــران فرزندان )بخش دوم(
اینترنشــنال، صــدای آمریــکا، رادیــو فــردا و منوتو 
ــن  و صفحــات مجــازی آنهــا نشــان می  دهــد ای
رســانه ها در 25 روز گذشــته 17۳12 دروغ را 
ــد. ــران منتشــر کرده ان ــر ای ــاره حــوادث اخی درب

بــه گــزارش راه آرمــان بــه نقــل از مرکــز 
افکارســنجی خبرگزاری فارس، عملکرد 5 رســانه 
بی بی ســی فارســی وابســته بــه دولــت انگلیس، 
ایــران اینترنشــنال وابســته بــه دولــت ســعودی، 
صــدای آمریــکا و رادیــو فــردا وابســته بــه دولــت 
آمریــکا، منــو تــو وابســته بــه جریــان بهائیــت و 
ــن  ــد ای ــان می  ده ــا نش ــازی آنه ــات مج صفح
رســانه ها در 25 روز گذشــته )2۳ شــهریور تــا 16 
ــاره حــوادث  مهــر( مجموعــا 17۳12 دروغ را درب

ــد. ــران منتشــر کرده ان ــر ای اخی
در ایــن پیمایــش صرفا وب ســایت، کانــال تلگرام، 
ــن 5  ــر و اینســتاگرام رســمی ای صفحــات توئیت
ــی  ــانه بررســی شــده و شــبکه های تلویزیون رس

آنهــا مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت.
ــار و  ــم اخب ــبت حج ــه نس ــی ب ــن بررس در ای
تولیــدات، بــی بــی ســی بیشــترین میــزان اخبار 
خــاف واقــع را داشــته اســت و ایران اینترنشــنال 

ــد.  ــرار دارن ــردا در رده  هــای بعــدی ق ــو ف و رادی
ــع  ــاف واق ــار خ ــق اخب ــش مصادی ــن پژوه در ای
شــامل جعــل خبر، تقطیــع، تحریــف، وارونه ســازی، 

ــوده اســت.  ــی ب ــی و کوچک نمای بزرگنمای
ــا اخبــاری کــه توســط ایــن رســانه ها مــورد  ضمن
سانســور خبــری قــرار گرفتــه نظیر جوابیه پزشــکی 
قانونــی در مــورد علت فوت مهســا امینــی، تجمعات 
نیروهــای انقــاب و تکدیبیــه اخبــار دروغ ... مــورد 

بررســی قــرار نگرفته اســت.
5 دروغــی که در 25 روز گذشــته بیشــترین بازنشــر 
را از ایــن رســانه هــا داشــته اند بــه ترتیــب شــامل 

مــوارد زیــر اســت:
1.  ادعای دروغ ضرب و شتم مهسا امینی  

ــر  ــاری رهب ــوت و بیم ــاره ف ــای دروغ درب 2.  ادع
ــاب انق

۳.  ادعای دروغ درباره سقوط شهر اشنویه
4.  ادعای دروغ درباره علت مرگ نیکا شاکرمی

5. ادعــای دروغ »بــه خــاک و خــون کشــیده شــدن 
ــگاه شریف« دانش

مطابــق رتبــه بندی بیشــترین انتشــار اخبــار خاف 
واقــع بــه نســبت بــه حجــم خبــر بــه ایــن شــرح 

اســت:

1.   شــبکه بــی بــی ســی بــا مجمــوع 58 در صــد دروغ )تعــداد 
کل اخبــار 5۳4۳ . تعــداد اخبــار خــاف واقــع: ۳101(

2.  ایــران اینترنشــنال  بــا مجمــوع 5۳ درصــد دروغ )تعــداد کل 
اخبــار 11426 . تعــداد اخبــار خــاف واقــع: 6026(

ــوع 49 درصــد دروغ  ــا مجم ــو( ب ــن و ت ــو )م ــبکه منوت ۳.  ش
)تعــداد کل اخبــار ۳7۳9 . تعــداد اخبــار خــاف واقــع: 18۳5(
ــداد کل  ــوع 4۳ درصــد دروغ )تع ــا مجم ــکا ب 4.  صــدای آمری

ــع: ۳656( ــاف واق ــار خ ــداد اخب ــار 8555 . تع اخب
5.  رادیــو فــردا بــا مجمــوع 41 درصــد دروغ )تعــداد کل اخبــار 

6502 . تعــداد اخبــار خــاف واقــع: 2694(

ــات از  ــه اعتصاب ــترش دامن ــه از گس ــت فرانس ــی دول ــه نگران ــان ب ــانه های جه رس
ــن کشــور اشــاره  ــداوم بحــران ســوخت در ای ــه ســایر بخش هــا و ت پاالیشــگاه ها ب

کردنــد.
بــه گــزارش گــروه بین الملــل خبرگــزاری فــارس، نشــریات و رســانه های جهــان روز 
شــنبه در تحلیل هایــی از نگرانــی دولــت فرانســه از گســترش دامنــه اعتصابــات از 

ــد. ــر دادن ــا خب ــه ســایر بخش ه پاالیشــگاه ها ب
روزنامــه »لومونــد« در ایــن زمینــه نوشــت، دولــت فرانســه امیدواراســت کــه التهابات 

ناشــی از اعتصابــات  پیــش از شــعله ور شــدن فروکــش کنــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، بیــش از دو هفتــه از آغاز اولیــن اعتصابات در پاالیشــگاه های 
نفــت می گــذرد و اینــک دولــت  فرانســه بــا خطر بیشــتری مواجــه اســت و آن امکان 

گســترش اعتصابــات به ســایر بخش هاســت.
روز چهارشــنبه گذشــته دســتور بازگشــت به کار به اعتصاب کنندگان در پاالیشــگاه 
»اکســون موبیل« در شــمال فرانســه صادر شــد و همزمان عائمی در سراســر فرانسه 
مبنــی بــر ایــن ظهــور کرد کــه  کمبــود ســوخت در حــال تبدیل شــدن بــه واقعیت 
اســت.همزمان، »امانوئــل لپیــن« دبیــرکل اتحادیــه »ســی جــی تــی« گفــت: »ایــن 

اعتصــاب بایــد گســترش یابد.«
بــه نوشــته لومونــد، در حــال حاضــر هیــچ نشــانه ای از آرام شــدن اوضــاع وجــود ندارد 
و اعتصاب هــا در پاالیشــگاه ها منجــر بــه درخواســت اعتراضات گســترده شــده اســت.

بحران سوخت در فرانسه؛ نگرانی کاخ 
الیزه از گسترش اعتصابات سراسری

بانوی خیر کرمانی، از سود شرکتش 
۳ زندانی آزاد کرد

بانــوی خیــر کرمانــی، مبلــغ ۳50 میلیــون ریــال از ســود شــرکتش را بــرای 
آزادی ۳ مددجــوی جرایــم غیرعمــد اهــدا کــرد.

ــه  ــی ک ــر کرمان ــوی خی ــن بان ــان، ای ــارس از کرم ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــر و  ــدام خی ــوص اق ــت، در خص ــره اش نداش ــام و چه ــار ن ــه انتش ــی ب تمایل
ــی متوجــه  ــرد: وقت ــار ک ــم غیرعمــد اظه ــان جرای خداپســندانه آزادی زندانی
ــرای  ــه ب ــی 2 مرحل ــرکتش را ط ــود ش ــد و س ــی از درآم ــدرم بخش ــدم پ ش
ــن  ــد از ای ــرده اســت و بع ــدا ک ــان اه ــم غیرعمــد کرم ــان جرای آزادی زندانی
اقــدام انسان دوســتانه، بــرکات فراوانــی در زمینــه شــغل و زندگــی اش اتفــاق 
افتــاده اســت، مــن هــم تصمیــم گرفتــم بخشــی از درآمــدم از شــرکتی را کــه 
در آن ســهام دار هســتم، بــه ایــن امــر خیــر و خداپســندانه اختصــاص دهــم.

وی افــزود: خوشــبختانه بــا اهــدای مبلــغ ۳50 میلیــون ریــال توانســتم زمینــه 
آزادی ۳ مددجــوی جرایــم غیرعمــد را فراهــم کنــم.

ــاوران  ــم به عنــوان یکــی از ی ــوی خیــر بیــان داشــت: امیــدوارم بتوان ــن بان ای
ســتاد دیــه، تعــداد بیشــتری از محکومــان غیرعمــد را از زنــدان آزاد کنــم.

دیدار مصباح مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
معاونین اداره کاراستان با خانواده شهیدمیرزایی 

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیرحجت االســام والمســلمین 
کرمانــی امــام جمعــه، حمــزه وفایــی سرپرســت فرمانــداری، مصبــاح مدیر کل 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و معاونیــن اداره کاراســتان،رییس اداره تعــاون 
کار و رفــاه اجتماعــی بردســیر  و رییــس بنیــاد شــهید بــه مناســبت هفتــه ی 

وحــدت بــا خانــواده شــهید میرزایــی دیــدار و گفتگــو کردنــد.

درآمد نفتی ایران امسال ۸ برابر شد
ــال  ــی در س ــای نفت ــت و فرآورده ه ــادرات نف ــل ص ــت از مح ــد دول درآم

ــت. ــده اس ــر ش ــال 8 براب ــه امس ــر و 5 ماه ــته 11 براب گذش
ــاری  ــای آم ــزاری تســنیم، گزارش ه ــگار اقتصــادی خبرگ ــزارش خبرن ــه گ ب
ــت و  ــادرات نف ــل از ص ــای حاص ــت، درآمده ــی اس ــت حاک ــمی دول رس
فرآورده هــای نفتــی در ســال 1400 بیــش از 11 برابــر و در 5 مــاه اول 

ــت. ــده اس ــر ش ــدود 8 براب ــابه ح ــدت مش ــه م ــبت ب ــال 1401 نس س
بــر اســاس ایــن گــزارش، نــرخ تــورم منتهــی بــه مــرداد 1401 هــم نســبت 

بــه دوره مشــابه ســال قبــل حــدود ۳.7 درصــد کمتــر شــده اســت.
گــزارش رســمی دولــت نشــان می دهــد، ضریــب جینــی بــه عنــوان معیــار 
ــه 0.۳9  ــود ب ــی بهب ــا اندک ــال 1400 ب ــد در س ــع درآم ــری توزی اندازه گی

ــد. درصــد رســید و انتظــار آن اســت کــه در ســال جــاری نیــز بهبــود یاب
همچنیــن درآمدهــای عمومــی دولــت بــه عنــوان منبــع پایــدار بودجــه در 
5 ماهــه اول ســال 1401 نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل حــدود 66.5 

درصــد رشــد داشــته اســت.
رشــد اقتصــادی غیرنفتــی کشــور هــم بــا رونــد فزاینــده از رقــم ۳.1 درصــد 

در بهــار 1400 بــه 4.۳ درصــد در بهــار 1401 افزایــش یافــت.

کشف و توقیف ۷۶۱ خودرو وارداتی از 
یک بدهکار بزرگ مالیاتی

ــک  ــودرو ی ــف 761 خ ــور از توقی ــی کش ــور مالیات ــازمان ام ــس کل س ریی
شــرکت وارد کننــده خــودرو بابــت بدهــی مالیاتــی بیــش از 10 هــزار میلیارد 
ریالــی و ســیر مراحــل قانونــی بــرای وصــول حقــوق بیــت المــال خبــر داد.
ــا بیــان  ــا از ســازمان امــور مالیاتــی کشــور، داود منظــور ب ــه گــزارش ایرن ب
ــت دار  ــم و اولوی ــای مه ــی از برنامه ه ــی یک ــات مالیات ــول معوق ــه وص اینک
ــه  ــده خــودرو ک ــک شــرکت واردکنن ــرد: ی ــار ک ــی اســت، اظه نظــام مالیات
بیــش از 10 هــزار میلیــارد ریــال بدهــی معوقــه مالیاتــی داشــت، بــا توجــه 
بــه احــکام نمایندگــی صــادره از قــوه قضاییــه و بــا همــکاری موثــر پلیــس 
امنیــت اقتصــادی فراجــا و هم زمــان پــس از شناســایی محــل اختفــای 761 
خــودرو وارداتــی توســط ایــن ســازمان، نســبت بــه توقیــف ایــن امــوال اقــدام 
شــد و هــم اکنــون در مرحلــه کارشناســی و مزایــده بــرای اســتیفای حقــوق 

بیــت المــال قــرار دارد.
وی خاطرنشــان ســاخت: بــا توجــه بــه تخمیــن کارشناســان ایــن ســازمان، 
امــوال توقیــف شــده در جهــت وصــول مطالبــات مالیاتــی مکفــی مــی باشــد 

و بــه زودی فرآینــد وصــول معوقــات یــاد شــده عملیاتــی می شــود.

روند کاهشی نرخ بیکاری جوانان در دولت سیزدهم
براســاس گــزارش مرکــز آمــار ایــران، نــرخ بیــکاری جوانــان در گــروه ســنی 15 تــا 
24ســاله را در تابســتان امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 2.7 درصد 
کاهــش یافــت و به تبــع آن اشــتغال جمیعــت 15ســاله و بیشــتر امســال 0.1 درصد 

افزایــش را نشــان می دهــد.
بــه گــزارش ایرنــا، جمعیــت 15ســاله و بیشــتر حــدود 6۳ میلیــون و 702 هــزار نفر 
اســت کــه از ایــن تعــداد 26 میلیــون نفــر حــدود 41 درصــد مشــارکت اقتصــادی 

دارد.
جمعیــت شــاغل 2۳ میلیــون و 779 هــزار نفــر و جمعیت بیــکار 2 میلیــون و ۳۳۳ 
هــزار نفــر اســت. بررســی رونــد بیــکاری جمعیت 15ســاله و بیشــتر نشــان می دهد 

کــه امســال حــدود 0.7 درصــد کاهــش نــرخ بیــکاری در ایــن قشــر داشــته ایم.
همچنیــن بیــکاری جوانــان 15 تــا 24ســاله 2.7 درصــد کاهش یافتــه اســت کــه 
بیــکاری مــردان نیــز ۳.۳ درصــد در تابســتان امســال نســبت به تابســتان ســال قبل 

کاهــش را نشــان می دهــد.
ســهم نــرخ بیــکاری جوانــان در دولــت گذشــته نزدیــک بــه 10 درصــد بــود کــه در 

ایــن دولــت بــه 8.9 درصــد رســیده اســت.
ــا ۳5ســاله نیــز 1.4  ــر اســاس گــزارش مرکــز آمــار، بیــکاری گــروه ســنی 18 ت ب
درصــد کاهــش را نشــان می دهــد کــه ایــن آمــار در مــردان 1.5 درصــد و در زنــان 

1.7 درصــد رونــد کاهشــی داشــته اســت.
همچنیــن بررســی نــرخ بیــکاری فارغ التحصیــان آمــوزش عالــی، نشــان می دهــد 
در تابســتان امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ایــن شــاخص، 1.2 

ــه اســت. درصــد کاهش یافت
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صدای پورجعفری را که پشت گوشی شنیدم، 
خوش حال شدم!

پورجعفری یار خاص حاجی بود، کسی که بیش از 
سی سال پا به پای حاج قاسم قدم بر می داشت.
هیچ وقت برای کاری نمی توانم و نه نمی گفت،

صبر و عشق و عاقه ای در وجودش بود که خدا 
انگار جز به او نداده بود!

همیشه به گوش بود، نیمه شب، سحر، ظهر.
ده بار زنگ می خورد تلفنش، همه اش پای کار 

بود!
احوالم را که پرسید گوشی را داد به حاج قاسم.

صدای گرفته حاجی ساکتم کرد، تا این که گفت:
محمد جمالی... و دیگر نتوانست ادامه بد هد!

صدای گریه حاجی هیچ وقت برایمان عادی نمی 
شد!

شهادت بچه ها هم برای حاجی عادی نمی شد!
خبر شهادت محمد جمالی را می خواست بدهد!

دلش خون بود از پر کشیدن نیروهایش!
فقط خدا می داند چه می کشید!

انسانی که تحت امر خدا، خودش را تربیت می 
کند،

روح و کام و نگاه و روشش مثل خدا لطیف می 
شود! محبتش چشمه ای جوشان است. دلش 

خالی از کینه ها و آلودگی هاست.
همین است که با طبیعت هم مهربان است.

با حیوانات هم با لطافت برخورد می کند،
در خانه و خانواده، همه کنارش آرامش دارند.

تنها این انسان های لطیف هستند که می توانند 
مقابل انسان ظالم بایستند!

چون دل مهربانشان اجازه نمی دهد ظلم را در حق 
زنان و کودکان و طبیعت و شهرها ببینند،

و خودخواهانه سر بر بالش نرم بگذارند،
مقابل صفحات رسانه ام بدهند و...

به فکر زیاد کردن پول و خانه و ماشین خودشان 
باشند!

مرگ بر آمریکا را مهربان ها می گویند!
کسی که اسلحه مقابل داعش و آمریکا و انگلیس به 

دست می گیرد اوست!
سنگ دالن چون و چرا می کنند!

سنگ دالن بویی از محبت نبرده اند، اگر هم 
محبت می کنند برای منفعت شان است!

***                           
حاج قاسم می گفت : من شش تا زینب دارم!

یکی اش زینب دختر شهید ساجقه بود.
ساجقه همیشه می گفت :

خودم و زندگی ام، بچه هایم فدای آقا و حاج قاسم!
هیچ وقت روی حرف حاجی حرف نمی زد، آرام و 

قرارش در انجام همین کارها بود!
بدنش تکه تکه شد، کسی نتوانست جنازه اش را از 

بقیه تشخیص بدهد،
تنها حاج قاسم میان همه او را شناخت!

از روی ساعت و انگشتری که خودش به او هدیه 
داده بود،

هدیه به خاطر این بود که ماموریت هایش را در 
جنوب شرق، عالی انجام داده بود!

حاج قاسم در مقابل همه گفت :من استخوان های 
بدن قاسم رو هم می شناسم، قاسم ساجقه!

و بچه های شهیدی که حاج قاسم را مثل پدرشان 
دوست داشتند و نصیحت های او را می شنیدند!

فرزندان شهدا، بانوهای فداکارشان، ناموس همه 
ایرانیان هستند!

اوج نادانی است حرف کسانی که می گویند، آن ها 
سهمیه می گیرند، حقوق دارند!

چه کسی حاضر است در طول سال های متمادی 
پدر مهربان خانه را روز و شب نبیند و به جایش 

پول بگیرد؟
چه کسی قبول می کند مرد دلسوز خانه سال 
ها میان تیر و ترکش دشمن باشد و او سهمیه 

بخواهد؟
چه عقلی درک می کند بهترین فرد خانه را تکه 

تکه ببیند و...!
خدا هر چه از انسان می گیرد عقل را نگیرد!

حرفی را که می شنویم فکر کنیم بعد اگر عاقانه 
بود تکرار کنیم!

مکتب حاج قاسم
درس  بیستم

ــارات  ــاد از اظه ــا انتق ــه ب ــور خارج ــر ام وزی
مداخلــه جویانــه برخــی کشــورهای اروپایــی 
در قبــال حــوادث اخیــر کشــورمان گفــت: در 
صــورت صــدور قطعنامــه یــا تحریم هایــی در 
نشســت آتــی شــورای وزیــران اتحادیــه اروپــا  
علیــه جمهوری اســامی ایــران، اقــدام متقابل 

خواهیــم کــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار سیاســت خارجــی ایرنا، 
حســین امیرعبداللهیــان در گفت وگــوی 
تلفنــی بــا ژوائــو گومــز کراوینیــو وزیــر 
ــی  ــوص برخ ــال، درخص ــه پرتغ ــور خارج ام
موضوعــات مرتبــط بــا مناســبات دوجانبــه و 
همچنیــن مســائل بین المللــی مــورد اهتمام 
مشــترک گفــت و گــو و تبــادل نظــر کــرد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــو، ب ــن گفت وگ ــن در ای طرفی
بیــش از پنــج قــرن روابــط خــوب میــان دو 
کشــور، بــر گســترش هــر چــه بیشــتر ایــن 

ــد. ــط تاکیــد کردن رواب
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در ایــن 
ــرات  ــریح مذاک ــا تش ــی ب ــوی تلفن گفت وگ
صــورت گرفتــه در نیویــورک و گفت وگوهــای 
ســازنده رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی 
کشــورمان بــا مدیــر کل آژانــس بین المللــی 
ــدن  ــته ش ــرورت بس ــر ض ــی، ب ــرژی اتم ان
پرونده هــای اتهامــی آژانــس علیــه جمهــوری 

ــرد. ــد ک ــران تاکی ــامی ای اس
امیرعبداللهیان در موضوع اوکراین نیز بار 

دیگــر تأکیــد کــرد کــه جمهــوری اســامی 
ایــران بــه هیــچ عنــوان ســاح بــرای 
ــار  ــن در اختی ــگ اوکرای ــری در جن به کارگی

ــد داد. ــداده و نخواه ــرار ن ــی ق ــچ طرف هی
رئیس دســتگاه دیپلماســی کشــورمان افــزود: 
مــا بــاور داریــم تســلیح هــر یــک از طرفیــن 
ــگ  ــدن جن ــر ش ــث طوالنی ت ــران، باع بح
خواهــد شــد، بنابراین بــه هیچ وجه جنــگ را 
راه مناســبی نه در اوکراین و نه در افغانســتان، 

ســوریه و یمــن ندانســته و نمی دانیــم.
امیرعبداللهیــان خاطرنشــان کرد: ما کشــوری 
هســتیم کــه در غــرب و شــرق بــا گروه هــای 
تروریســتی ماننــد القاعــده، جیــش العــدل و 
داعــش مواجهیــم. همچنیــن در هفته هــای 
اخیــر شــاهد ورود اســلحه از مرزهــای غربــی 

ــم. و شــرقی کشــور بوده ای
وی تصریــح کــرد: ایــن در حالــی اســت کــه 

برخــی کشــورها در اظهاراتــی مداخله جویانــه 
موضوع اغتشاشــات و فعالیت های تروریســتی 
را بــه عنــوان اعتــراض تلقــی کــرده و در عمل 
باعــث تحریــک اغتشاشــگران و تروریســت ها 
می شــوند و حتــی موضــوع صــدور قطعنامــه 
یــا تحریم هایــی را در نشســت آتــی شــورای 
ــا در دســتور کار خــود  ــه اروپ ــران اتحادی وزی
قــرار داده انــد کــه در صــورت چنیــن اقدامــی، 
ــل  ــدام متقاب ــران اق ــامی ای ــوری اس جمه

خواهــد کــرد.
ــه  ــور خارج ــر ام ــو وزی ــز کراوینی ــو گوم ژوائ
ــینه  ــر پیش ــد ب ــن تاکی ــز ضم ــال نی پرتغ
ــور، از  ــان دو کش ــوب می ــط خ ــی رواب طوالن
مواضــع و اقدامــات جمهــوری اســامی ایــران 
در تــداوم مذاکــرات هســته ای و بــه خصــوص 
ــی  ــس بین الملل ــا آژان ــترده تر ب ــل گس تعام

ــرژی اتمــی اســتقبال کــرد. ان
وی همچنیــن خواســتار تــداوم همکاری های 
ایــران در راســتای کاهــش بحــران در اوکرایــن 
شــد و در پایــان بــا خانــواده تمامــی آســیب 
ــه نیروهــای  ــر از جمل ــدگان حــوادث اخی دی
انتظامــی و امنیتــی جمهــوری اســامی ایران 

ابــراز همــدردی کــرد.
منابــع رســانه ای غربــی از نشســت وزرای 
ــا موضــوع بررســی  ــا ب ــه اروپ خارجــه اتحادی
تحــوالت اوکرایــن در روز دوشــنبه - 25 مهــر 

ــد. ــر داده ان - خب

در صورت صدور قطعنامه یا اعمال تحریم علیه 
ایران، اقدام متقابل می کنیم

  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 ــاش خ ــام ت تم

ــد. ــل کنی ــکات را ح ــد مش می توانی
اگــر نگــران امنیــت یــا ســامتی 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 اخاقــی 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 خــاق 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، مثــاً 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

واکسن آنفلوآنزا بزنیم؟
بــا  مبــارزه  و  پیشــگیری  گــروه  رئیــس 
ــوم پزشــکی  ــر دانشــگاه عل ــای واگی بیماری ه
همــدان اعــام کــرد: اگرچــه واکســن ســاالنه 
آنفلوآنــزا صدرصــد مؤثــر نیســت امــا همچنان 
بهتریــن دفــاع در برابــر آن بــه شــمار مــی رود 
ــزا بهتریــن و  بنابرایــن تزریــق واکســن آنفلوآن
مؤثرتریــن راه پیشــگیری از عــوارض و خطــرات 

ــاری اســت. ــن بیم ناشــی از ای
ــا  ــو ب ــی در گفت وگ ــیدجال الدین بطحای س
ایســنا، در رابطــه بــا بیمــاری آنفلوآنــزا توضیــح 
داد: کــودکان خردســال زیــر پنــج ســال و بــه 
ویــژه کــودکان زیــر 12 مــاه، بزرگســاالن بــاالی 
65 ســال، ســاکنان خانه های ســالمندان، سایر 
مراکــز مراقبــت طوالنــی مــدت، زنــان بــاردار و 
زایمــان کرده)تــا مــدت زمــان دو هفتــه پــس از 
زایمــان(، افــراد دارای سیســتم ایمنــی ضعیف، 
افــراد مبتــا بــه بیمــاری هــای مزمــن ماننــد 
آســم، بیمــاری قلبی، بیمــاری کلیــوی، بیماری 
کبــد و دیابــت و افــراد چــاق کــه شــاخص توده 
بدنــی)BMI( آنهــا 40 یــا باالتــر جــزء افــرادی 
هســتند کــه بــا بیشــترین خطر بــروز عــوارض 

جانبــی آنفلوآنــزا مواجــه می شــوند.
وی اظهــار کــرد: آنفلوآنــزا یک عفونت ویروســی 
اســت که سیســتم تنفســی فــرد شــامل بینی، 
گلــو و ریــه هــا را مــورد تهاجــم قــرار مــی دهد. 
ــه خــودی خــود  ــزا ب ــوارد آنفلوآن در بیشــتر م
برطــرف مــی شــود امــا گاهــی اوقــات آنفلوآنــزا 

و عــوارض آن مــی توانــد کشــنده باشــد.
بطحایــی افــرود: آنفلوآنــزا در ابتدا ممکن اســت 
ــی،  ــزش بین ــد آبری ــی مانن ــتن عائم ــا داش ب
ــه  ــودرد مشــابه ســرماخوردگی ب عطســه و گل
ــه  ــوالً ب ــرماخوردگی معم ــا س ــد ام ــر برس نظ
ــزا  ــه آنفلوآن ــد در حالیک ــی کن ــروز م ــی ب آرام
بــه طــور ناگهانــی روی مــی دهــد و بــا اینکــه 

ســرماخوردگی مــی توانــد آزاردهنــده باشــد 
امــا معمــوالً آنفلوآنــزا حــس بســیار بدتــری 

ایجــاد مــی کنــد.
رئیــس گــروه پیشــگیری و مبــارزه بــا 
بیماری هــای واگیــر دانشــگاه علوم پزشــکی 
همــدان عائــم و نشــانه های شــایع آنفلوآنزا 
ــاالی ۳8  ــب ب ــون ت ــواردی چ ــامل م را ش
ــرز و  درجــه ســانتی گــراد، درد عضانــی، ل
ــداوم،  ــک و م ــرفه خش ــردرد، س ــرق، س ع
خســتگی و ضعف، گرفتگی بینــی و گلودرد 

دانســت.
ــن  ــه واکس ــرد: اگرچ ــه ک ــی اضاف بطحای
ــت  ــر نیس ــد مؤث ــزا صدرص ــاالنه آنفلوآن س
ــر آن  ــاع در براب ــن دف ــان بهتری ــا همچن ام
بــه شــمار مــی رود بنابرایــن تزریق واکســن 
آنفلوآنــزا بهترین و مؤثرترین راه پیشــگیری 
از عــوارض و خطــرات ناشــی از ایــن بیماری 

اســت.
ــزا  ــه اینکــه واکســن آنفلوآن ــا اشــاره ب وی ب
بیش از 80 ســال اســت که برای پیشــگیری 
و کاهــش مــرگ ومیر ناشــی از ایــن بیماری 
ــرد:  ــان ک ــود، خاطرنش ــی ش ــتفاده م اس
اثربخشــی واکســن آنفلوآنزا بســته به عوامل 
ــده  مختلفــی ماننــد ســن و ســامت گیرن
ــیون  ــت و واکسیناس ــاوت اس ــن متف واکس
علیــه آنفلوآنــزا بــه طــور مؤثــری از بســتری 
شــدن مجــدد، مراجعــات ســرپایی و میــزان 
ــت  ــه عل ــتان ب ــدن در بیمارس ــتری ش بس

بیمــاری آنفلوآنــزا جلوگیــری مــی کنــد.
بطحایــی تصریــح کــرد: اولویــت هــای اول 
تزریــق واکســن آنفلوآنــزا شــامل کارکنــان 
شــاغل در بیمارســتان هــا، آزمایشــگاه 
هــای تشــخیصی و تحقیقاتــی بــا اولویــت 
آزمایشــگاه هــای ویــروس شناســی دولتــی 

پورجعفری سی سال پا به پای 
حاج قاسم قدم بر می داشت

هشدار امیرعبداللهیان به شورای وزیران اتحادیه اروپا:

و دانشــگاهی، نظــام بهداشــتی کشــور شــاغل در 
واحدهــای تحــت پوشــش شــامل خانــه هــای 
بهداشــت، پایــگاه هــای ســامت، مراکــز جامــع 
 HIV\AIDS خدمــات ســامت، بیمــاران
ــی دچــار ضعــف  ــر علت ــه ه ــه ب ــی ک و بیماران

سیســتم ایمنــی هســتند، اســت.
ــا  ــق واکســن ب ــت دوم تزری ــه داد: اولوی وی ادام
افــرادی اســت کــه دچــار بیمــاری هــای مبتــا 
ــا  ــی ی ــیمی درمان ــدون ش ــا ب ــی ی ــه بدخیم ب
رادیوتراپــی، گیرندگان پیوند، دیالیزی، تاالســمی 
مــاژور، آنمــی ســیکل ســل و هموفیلــی تحــت 
ــا براســاس  ــروه ه پوشــش دانشــگاه و ســایر گ

ــام وزارت بهداشــت اســت. اع
بــا  مبــارزه  و  پیشــگیری  گــروه  رئیــس 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــر دانش ــای واگی بیماری ه
همــدان گفــت: افــراد در گــروه ســنی شــش ماه 
تــا 18ســال کــه تحــت درمــان طوالنــی مــدت 
بــا آســپیرین و یــا داروهــای حاوی سالیســیات 
ــزا  ــت واکســن آنفلوآن هســتند، مشــمول دریاف
هســتند و بــه کلیــه مســافران که قصد ســفر به 
ســایر کشــورها را دارنــد نیــز بــرای کاهش خطر 

ابتــا بــه آنفلوآنــزا توصیــه مــی شــود.

قتل ۴۲۳۴ نفر در زندان های آمریکا در یک سال/ ۵۰ زن آمریکایی حین دستگیری پلیس کشته شدند

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از بجنــورد، 
ــت:  ــار داش ــدی اظه ــا نق ــردار محمدرض س
ــران  ــدار و عظمــت ای ــاد اقت ــران نم ــت ای مل
اســامی اســت. ملــت ایــران همچــون ســرو، 
بــا اقتــدار ایســتاده اســت. ایســتادگی در برابر 
رژیــم بعــث، نظــام طاغــوت، خطرهای بعــد از 
انقــاب و فتنه هــای ســال های اخیــر نشــانه 

عظمــت ایــران و ملــت ایــران اســت.
ــداران  ــپاه پاس ــده س ــگ کنن ــاون هماهن مع
تصریــح کــرد: دنیــا در دوران جنــگ تحمیلی 
بــه طــور کامــل مــردم ایــران را تحریــم کــرد. 
ــگ  ــواع جن ــم ان ــی ه ــگ نظام ــس از جن پ
سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی علیــه ایــران 
تحمیــل شــد کــه هــر کــدام از ایــن فتنه هــا 
ــا  ــد ام ــود کن ــت را ناب ــک مل ــت ی می توانس

ملــت ایــران ایســتاد و رشــد کــرد.
ــا اشــاره بــه شــاخصه های  نقــدی در ادامــه ب
قــدرت ایــران گفــت: مؤلفه هــای قــدرت 
ــال ها در  ــن س ــام ای ــامی در تم ــران اس ای

اوج اســت. در تحقیقــات علمــی بــه رتبــه 15 
ــرایط  ــخت ترین ش ــیدیم و در س ــی رس جهان
رشــد کردیــم.  ملــت ایــران رهبــری دنیــا را از 

ــاالت متحــده گرفــت. ای
وی گفــت: آن روز کــه تفگنــداران دریایــی 
آمریــکا در خلیــج فــارس دســت بســته اســیر 
ــرفته  ــوق پیش ــاد ف ــه پهب ــا ک ــدند، آن ج ش
ــگاه  ــه پای ــم، آن روز ک ــود کردی ــکا را ناب آمری
ــدرت  ــا ق ــدم شــد، دنی ــراق منه ــکا در ع آمری
ــرد. ــران را درک ک ــت ای ــت مل ــران و عظم ای

نقــدی ادامــه داد: چنــد کشــور غربی بــه همراه 
رژیــم صهیونیســتی بــرای ایجــاد اغتشــاش در 
ایــران قــرارگاه مشــترک ایجــاد کردنــد. دیگــر 
ایجــاد آشــوب در صــدر کار اســت و کاری 
ــد. دشــمن ســراغ اراذل و  ــوژی ندارن ــه ایدئول ب

اوبــاش بــرای مقابلــه بــا ایــران رفتــه اســت.
معــاون ســپاه پاســداران گفــت: بــرای مقابلــه 
ــدند  ــا متوســل ش ــداره بنده ــه ق ــردم ب ــا م ب
ــران اســت.  ــن نشــانه ضعــف دشــمنان ای و ای

ــه  ــرای نشــان دادن قــدرت خــود ب دشــمن ب
ــی متوســل شــده اســت و  رســانه و دروغگوی
ایــن در حالــی اســت کــه مــردم دنیــا اقبــال 
گســترده ای بــه اســام و ایــران پیــدا کردنــد.

ــه  ــی ک ــکای بی آبروی ــرد: آمری ــح ک وی تصری
گوانتانامــو و ابوغریــب را در پرونــده دارد، نبایــد 
ــاد  ــرب نم ــد. غ ــت کن ــوق بشــر صحب از حق
ــزا  ــت و ع ــر اس ــوق بش ــردن حق ــال ک پایم
ــران،  ــم در ای ــک خان ــوت ی ــرای ف ــن ب گرفت

ــت. ــان اس ــزرگ آن دروغ ب
ــه جنایــات آمریــکا علیــه  ــا اشــاره ب نقــدی ب
ملــت خــودش، گفــت: 42۳4 آمریکایــی 
آمریــکا  زندان هــای  در   2019 ســال  در 
کشــته شــدند و ایــن نشــانه خشــونت دولــت 
آمریکاســت. 990 آمریکایی بعد از دســتگیری 
مفقود هســتند و معلوم نیســت کجا هســتند! 
50 زن در آمریــکا در حین دســتگیری کشــته 
شــدند و دربــاره ایــن موضــوع هیــچ ســخنی 

نمی گوینــد.
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در ظلّه ی بنی ساعده
شــب بــود و هــوا بارانــی و مرطــوب. امام صــادق، تنها 
و بــی خبــر از همــه ی کســان خویــش، از تاریکــی 
شــب و خلــوت کوچــه اســتفاده کــرده از خانــه بیــرون 
آمــد و بــه طــرف »ظلــه ی بنــی ســاعده« روانه شــد. 
از قضــا معلـّـی بــن خنیــس کــه از اصحــاب و یــاران 
نزدیــک امــام بــود و ضمنــا ناظر خــرج منزل امــام هم 
بــود متوجــه بیــرون شــدن امــام از خانــه شــد. پیــش 
خــود گفــت امــام را در ایــن تاریکــی تنهــا نگــذارم. 
بــا چنــد قــدم فاصلــه کــه فقــط شــبح امــام را در آن 
تاریکــی مــی دیــد آهســته بــه دنبــال امــام روان شــد.
همیــن طــور کــه آهســته بــه دنبــال امــام مــی رفت 
ــزی از دوش  ــل اینکــه چی ناگهــان متوجــه شــد مث
امــام بــه زمیــن افتــاد و روی زمیــن ریخت، و آهســته 
صــدای امــام را شــنید کــه فرمــود: »خدایــا ایــن را بــه 

مــا برگــردان. « .
در ایــن وقــت معلــی جلــو رفــت و ســالم کــرد. امــام 
ــی  ــو معل ــی او را شــناخت و فرمود:»ت از صــدای معل
هســتی؟ « .- بلــی معلی هســتم. بعــد از آنکــه جواب 
امــام را داد، دقــت کــرد ببینــد کــه چــه چیــز بــود کــه 
بــه زمیــن افتــاد، دیــد مقــداری نــان در روی زمیــن 

ریختــه اســت.
امــام: »اینهــا را از روی زمیــن جمــع کــن و بــه مــن 
بــده. « .معلــی تدریجــا نانهــا را از روی زمیــن جمــع 
کــرد و بــه دســت امــام داد. انبــان بزرگــی از نــان بــود 
کــه یــک نفر به ســختی می توانســت آن را بــه دوش 
بکشــد.معلی: »اجــازه بــده این ا مــن بــه دوش بگیرم. 
« . امــام: »خیــر، الزم نیســت، خــودم بــه ایــن کار از 
تــو ســزاوارترم. « .امــام نانهــا را بــه دوش کشــید و دو 
نفــری راه افتادنــد تــا به ظله ی بنی ســاعده رســیدند.
آنجــا مجمــع فقــرا و ضعفــا بــود. کســانی کــه از خود 
خانــه و مأوایــی نداشــتند، در آنجــا بــه ســر مــی بردند. 
همــه خــواب بودنــد و یــک نفر هــم بیــدار نبــود. امام 
نانهــا را، یکــی یکــی و دو تــا دو تــا، در زیــر جامــه ی 
فــرد فــرد گذاشــت و احــدی را فروگــذار نکــرد و عــازم 
برگشــتن شــد.معلی: »اینهــا کــه تــو در این دل شــب 
برایشــان نــان آوردی شــیعه انــد و معتقــد بــه امامــت 
هســتند؟ « .- نــه، اینهــا معتقــد بــه امامــت نیســتند، 
اگــر معتقــد بــه امامــت بودنــد نمــک هــم مــی آوردم 

سالم یهود
عایشــه همســر رســول اکــرم در حضــور رســول اکرم 
نشســته بــود کــه مــردی یهــودی وارد شــد. هنــگام 
ورود بــه جــای ســالم علیکــم گفت: »الســام علیکم« 
یعنــی »مــرگ بــر شــما« . طولــی نکشــید کــه یکی 
دیگــر وارد شــد، او هــم بــه جای ســالم گفت »الســام 
علیکــم« . معلــوم بــود که تصادف نیســت، نقشــه ای 
اســت کــه بــا زبــان، رســول اکــرم را آزار دهند. عایشــه 
ســخت خشــمناک شــد و فریــاد بــرآورد کــه: »مرگ 

بــر خــود شــما و. . . « .
رســول اکــرم فرمــود: »ای عایشــه! ناســزا مگو. ناســزا 
اگر مجســم گــردد بدتریــن و زشــت ترین صورتهــا را 
دارد. نرمــی و مالیمــت و بردباری روی هرچه گذاشــته 
شــود آن را زیبــا مــی کنــد و زینــت مــی دهــد، و از 
روی هــر چیــزی برداشــته شــود از قشــنگی و زیبایی 
آن مــی کاهــد. چــرا عصبی و خشــمگین شــدی؟ « .

عایشــه: »مگــر نمــی بینــی یــا رســول الّل کــه اینهــا 
بــا کمــال وقاحــت و بــی شــرمی بــه جای ســالم چه 
مــی گوینــد؟ « .- چــرا، مــن هــم در جــواب گفتــم: 
»علیکــم« )بــر خود شــما( همیــن قــدر کافی بــود. «

نامه ای به ابوذر
ــرد و  ــاز ک ــوذر رســید، آن را ب ــه دســت اب ــه ای ب نام
خوانــد. از راه دور آمــده بــود. شــخصی بــه وســیله ی 
ــود. او از  ــرده ب ــی ک ــدرز جامع ــای ان ــه از او تقاض نام
کســانی بــود کــه ابــوذر را مــی شــناخت کــه چقــدر 
مــورد توجــه رســول اکــرم بــوده و رســول اکــرم چقدر 
او را مــورد عنایــت قــرار مــی داده و بــا ســخنان بلنــد و 
پرمعنــای خویــش بــه او حکمــت مــی آموخته اســت.
ابــوذر در پاســخ فقــط یــک جملــه نوشــت، یک جمله 
ی کوتــاه: »بــا آن کــس کــه بیــش از همــه ی مــردم 
او را دوســت مــی داری بــدی و دشــمنی مکــن. « نامه 

را بســت و بــرای طرف فرســتاد.
آن شــخص بعــد از آنکــه نامــه ی ابــوذر را بــاز کــرد 
و خوانــد چیــزی از آن ســر درنیــاورد. بــا خــود گفــت 
ــا آن کــس کــه  یعنــی چــه؟ مقصــود چیســت؟ »ب
بیــش از همــه ی مــردم او را دوســت مــی داری 
ــه از  ــن ک ــه؟ ای ــی چ ــن« یعن ــمنی نک ــدی و دش ب
قبیــل توضیــح واضحــات اســت! مگــر ممکن اســت 
کــه آدمــی محبوبــی داشــته باشــد- آنهــم عزیزترین 
محبوبهــا- و بــا او بــدی بکنــد؟ ! بــدی کــه نمی کند 
ســهل اســت، مــال و جــان و هســتی خــود را در پــای 

او مــی ریــزد و فــدا مــی کنــد.
ــا خــود اندیشــید کــه شــخصیت  از طــرف دیگــر ب
گوینــده ی جملــه را نبایــد از نظــر دور داشــت، گوینده 
ی ایــن جملــه ابــوذر اســت، ابــوذر لقمــان امت اســت 
و عقلــی حکیمانه دارد؛چاره ای نیســت بایــد از خودش 
توضیــح بخواهم.مجــددا نامــه ای بــه ابــوذر نوشــت و 
توضیح خواســت.ابوذر در جواب نوشــت: »مقصــودم از 
محبــوب تریــن و عزیزتریــن افــراد در نــزد تــو همــان 
خــودت هســتی. مقصــودم شــخص دیگری نیســت. 
تــو خــودت را از همــه ی مــردم بیشــتر دوســت مــی 
ــت  ــن عزیزان ــوب تری ــا محب ــم ب ــه گفت داری. اینک
ــار  ــه رفت ــا خــودت خصمان دشــمنی نکــن، یعنــی ب
نکــن. مگــر نمــی دانــی هــر خــاف و گناهــی که 
انســان مرتکب می شــود، مســتقیما صدمــه اش 
ــن  ــررش دام ــود و ض ــی ش ــودش وارد م ــر خ ب

خــودش را مــی گیــرد. « 

عزلیات حب وطن از سعدی
من از آن روز که در بند توام، آزادم
پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم

سعدیا حب وطن گرچه حدیثی است صحیح
نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم
می نماید که جفای فلک از دام من

ـَد بنیــــادم دست کوته نکند تا نکنــــ
ظاهر آن است که با سابقه ی حکم ازل
جهد سودی نکند تن به قضا در دادم
ور تحمل نکنم جور زمان را چه کنم
داوری نیست که از وی بستانــد دادم
دلم از صحبت شیراز به کلی بگرفت

وقت آن است که پرسی خبر از بغدادم
هیچ شک نیست که فریاد من آن جا برسد

عجب ار صاحب دیوان نرسد فریادم
منزل اول، قصه ی تلخ رفتن :

می روم وز سر حسرت به قفا می نگرم
خبر از پای ندارم که زمین می سپرم
می روم بیدل و بی یار و یقین می دانم

که من بیدل بی یار نه مرد سفرم
پای می پیچم و چون پای دلم می پیچد

بار می بندم و از بار فروبسته ترم
چه کنم دست ندارم به گریبان اجل
تا به تن در زغمت پیرهن جان بدرم
هر نَوردی که ز طومار دلم باز کنی
حرف ها بینی آلوده به خون جگرم
خار سودای تو آویخته بر دامن دل

ننگم آید که به اطراف گلستان گذرم
به قدم رفتم و ناچار به سر، بازآیم

گر به دامن نرسد دست قضا و قدرم
غزل دوم، حکایت شیرین بازآمدن :

سعدی اینک به قدم رفت و به سر بازآمد
اصحاب نظر بازآمد ملت ِ مفتی ِ

فتنه ی شاهد و سودازده ی باد بهار
عاشق نغمه ی مرغان سحر باز آمد

سال ها رفت مگر عقل و سکون آموزد
تا چه آموخت کز آن شیفته تر بازآمد

وه که چون تشنه ی دیدار عزیزان می بود
گوییا آب حیاتش به جگر بازآمد

خاک شیراز همیشه گل خوشبوی دهد
الجرم بلبل خوشگوی دگر بازآمد

ای دیوانگی اش بُرد و سر شوق آورد
منزلت بین که به پا رفت و به سر باز آمد
میلش از شام به شیراز به خسرو مانست
که به اندیشه ی شیرین ز شکر بازآمد
چو مسلم نشدش ملک هنر، چاره ندید

به گدایی به در ِاهل هنر باز آمد

گــزارش خبرنــگار سیاســی ایرنا، آیــت اهلل 
ســیدابراهیم رئیســی در همایش »منطق 
بازســازی انقابــی ســاختار فرهنگــی 
کشــور« در مرکــز همایــش هــای صــدا و 
ســیما بــا اشــاره بــه طــرح ضــرورت ایــن 
بازســازی از ســوی رهبــر معظــم انقــاب 
ــی،  ــت مردم ــدای کار دول اســامی در ابت
ــن خواســته و ضــرورت،  ــت: طــرح ای گف
گــواه دغدغه منــدی رهبــری نســبت بــه 
مســایل و عرصــه فرهنگــی کشــور اســت 
کــه همــواره مــورد تهاجــم و شــبیه خون 

بــوده اســت.
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه اهمیــت 
و  هویت ســازی  از  ناشــی  فرهنــگ 
ــزود: هویــت و  اقتدارآفرینــی آن اســت، اف
اقتــدار امــروز ایــران اســامی برخاســته از 
فرهنــگ غنــی مــا اســت کــه نــه فقــط 
امــروز بلکــه همــواره مورد هجمــه و حمله 

ــرار داشــته اســت. ق
ــنفکران،  ــه روش ــان اینک ــا بی ــی ب رئیس
فرهیختــگان و نخبــگان جامعــه متولــی 
ــوده  ــی و رصــد تحــوالت ب ــی دیدبان اصل
و بایــد پیــش از دیگــران آســیب ها را 
شناســایی کــرده و بــه موقــع نســبت بــه 
ــران  ــل از دیگ ــد و قب ــدار دهن ــا هش آنه
بــرای رفــع آنهــا راهــکار ارائه دهنــد، اظهار 
داشــت: در طــول تاریخ طوالنی کشــورمان 
همــواره بــزرگان و دلســوزانی بوده انــد 
ــیب ها را  ــردم آس ــوم م ــل از عم ــه قب ک
شناســایی کــرده، نســبت بــه آنها هشــدار 
داده و بــرای رفــع آنهــا در میــدان عمل گام 
برداشــته اند و ایــن رویــه اساســاً شــاخص 
و معیــار شناســایی نخبگان و روشــنفکران 

اســت.
اگــر در عرصــه فرهنــگ پیشــرفت کنیم، 
در دیگــر عرصه هــا نیــز پیشــرفت حاصل 

ــد خواهد ش
ــا  ــه ســخنانش ب رئیــس جمهــور در ادام
اشــاره بــه اینکــه انقــاب اســامی و نظــام 
ــور و  ــگ مح ــاً فرهن ــده از آن اساس برآم
فرهنــگ پایه هســتند، تصریح کرد: رشــد 

ــور  ــه ط ــز ب ــام نی ــن نظ ــرفت در ای و پیش
طبیعــی باید فرهنــگ محور بــوده و اساســاً 
ــه  ــدار هرگون ــد پرچم ــگ بای عرصــه فرهن
پیشــرفتی باشــد. پویایــی و تحــول در همه 
ــوری  ــام جمه ــای نظ ــا و عرصه ه حوزه ه
اســامی ایــران بــه اعتبار محوریــت فرهنگ 
در آن فرهنگــی اســت و اگــر در عرصــه 
ــرفت در  ــم پیش ــرفت کنی ــگ پیش فرهن
عرصه هــای اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی 
و دیگــر حوزه هــا نیــز حاصــل خواهــد شــد.
ــن  ــان اینکــه همی ــا بی ــت اهلل رئیســی ب آی
ــت  ــگاه و اهمی ــده جای ــأله تبیین کنن مس
عرصــه و ســاختار فرهنگــی در نظــام 
جمهوری اســامی اســت، خاطر نشــان کرد: 
رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا اشــراف و 
ــگاه و  ــبت بــه جای ــق نس ــناخت دقی ش
اهمیــت فرهنگ، بازســازی انقابی ســاختار 
فرهنگــی کشــور را مطالبــه کرده انــد و ایــن 
مطالبــه برآمــده از یــک ضــرورت اجتماعــی 
ــاس  ــد احس ــق آن نیازمن ــه تحق ــوده ک ب
ــل  ــا قب ــاوت ب ــی متف ــئولیت و حرکت مس

ــت. اس
بهره گیــری از منظومــه عظیــم دیدگاه هــای 

فرهنگــی رهبر معظــم انقاب
رئیــس جمهــور ترســیم وضعیــت موجــود 
و وضعیــت مطلــوب را بــا تکیــه بــر 
نگاه هــای ژرف فرهنگــی، گام بعــدی در 
مســیر بازســازی و تحــول فرهنگــی عنــوان 
کــرد و اظهــار داشــت: در پیمــودن ایــن راه 
منظومــه ای عظیــم از دیدگاه هــای فرهنگی 
رهبــر معظــم انقــاب در اختیار ماســت که 
بایــد از آنهــا بــرای ترســیم وضــع موجــود و 
وضــع مطلــوب و راهکارهــای نزدیــک کردن 

فاصلــه ایــن دو بهــره بگیریــم.
ــانه ای و  ــی، رس ــت های اقناع ــه پیوس تهی
فرهنگــی و چابک ســازی دســتگاه های 

فرهنگــی
ــورداری  ــزوم برخ ــر ل ــی ب ــت اهلل رئیس آی
تصمیمات فرهنگی از پیوســت های اقناعی، 
رســانه ای و فرهنگــی تاکیــد کــرد و افــزود: 
حتــی وقتی در عرصــه فرهنگی تصمیماتی 

اتخــاذ می شــود اجــرای آنهــا نیــاز بــه پیوســت های فرهنگــی دارد چــرا کــه این 
ــود. پیوســت ها ضامــن تأثیربخشــی عمیق تــر ایــن تصمیمــات خواهنــد ب

رئیــس جمهــور توجــه بــه چابک ســازی را از دیگــر ضرورت هــای موفقیــت در 
تحــول و بازســازی ســاختارهای فرهنگــی ذکــر کــرد و اظهــار داشــت: وقتی یک 
ســازمان فرهنگــی عریــض و طویــل شــود بــه مســایلی مبتــا خواهــد شــد که 
مأموریت هــای اصلــی آن دســتگاه فرهنگــی را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد، لــذا 
دســتگاه های فرهنگــی بایــد چابــک و مســأله محور باشــند و صرفــاً بــر حــل و 

پیشــبرد مســائل خــود تمرکــز کنند.
رهنمودهــای رهبــری و مصوبات شــورای انقــاب فرهنگی محتوای بســته طرح 

تحول انقابی هســتند
رئیــس شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی با تاکیــد بر اینکــه باید بــرای تحقق گام 
بــه گام اهــداف ایــن طــرح مهــم زمــان بنــدی داشــته باشــیم، گفــت: مــا امــروز 
یــک بســته بــرای تحــول انقابــی ســاختارهای فرهنگــی کشــور داریم کــه باید 
مــاه بــه مــاه و یــا نهایتــا در پایــان هــر فصــل بتوانیــم بــا شــاخص های دقیــق 

میــزان تحقــق آن را ارزیابــی کنیم.
ــاب و  ــر معظــم انق ــای رهب ــن بســته از رهنموده ــزود: ای ــور اف رئیــس جمه
مصوبــات شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی تشــکیل شــده کــه ســتاد مرکــزی 
پیگیــری آن می توانــد در ســازمان تبلیغــات اســامی یــا دبیرخانه شــورای عالی 
انقــاب فرهنگــی و یــا بــا همــکاری این دو تشــکیل شــود و بــا پیگیــری دقیق، 
گــزارش اقدامــات انجــام شــده را بــه شــکل نوبــه ای و منظــم بــه فرهیختــگان و 

مــردم ارائــه کنــد.
آیــت اهلل رئیســی در پایــان ســخنان خــود با بیــان اینکــه گزارش هــای نوبــه ای و 
منظــم از میــزان تحقــق تحــول انقابــی ســاختارهای فرهنگــی کشــور می تواند 
ایــن طــرح عظیــم را بــه روز نگه داشــته و مســیر آینــده را بــه شــکل دقیق تــر 
ترســیم کنــد، اظهــار داشــت: در کنــار دبیرخانــه و ســتاد اجــرای پیگیــری ایــن 

طــرح عظیــم شــخصاً اجــرا و میــزان پیشــرفت آن را پیگیــری خواهــم کرد.

به روز رسانی قوانین فرهنگی و توسعه سوادرسانه ای ضروری است
آیت الله سیدابراهیم رئیسی در هامیش »منطق بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی کشور« :

تخصیص ۵۰۰ میلیون 
تومان اعتبار تسهیالت 

مشاغل خانگی به 
شهرستان بردسیر

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــاغل  ــوزه مش ــت: در ح ــان گف ــتان کرم اس
خانگــی بودجه ای به اســتان تخصیــص داده 
شــد کــه بــا توجــه بــه ضریــب محرومیــت 
بیــن شهرســتان ها تقســیم شــد کــه 500 
ــه تســهیات شهرســتان  میلیــون تومــان ب

ــود. ــه می ش ــیر اضاف بردس
ــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان،  ب
محمدرضــا مصبــاح، مدیــرکل تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی اســتان کرمــان اظهــار کرد: 
شهرســتان بردســیر در آمــار ســامانه ثبــت 
رصــد اشــتغال بــا توجــه بــه تعهــدش رتبــه 

اول در اســتان را کســب کــرده اســت.
مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــان  ــودن کارکن ــر کارآمدب ــان ب اســتان کرم
دســتگاه ها تأکیــد کــرد وافــزود: کســب این 
رتبــه جــای تقدیــر و تشــکر از فرمانــداری و 

ــتان را دارد. ــران شهرس مدی
وی بــا بیــان اینکــه جمعیــت روســتایی باید 
تثبیــت شــود و طرح هایــی مولــد و مانــدگار 
ــرد:  ــح ک ــود، تصری ــرا ش ــتا ها اج در روس
نــرخ بیــکاری در اســتان در نیمــه اول ســال 
ــه  ــال ب ــت و امس ــوده اس ــته 11.2 ب گذش
8.2 رســیده اســت و بــا توجــه بــه ظرفیــت 

اســتان جــای کار بیشــتری دارد.
وی عنــوان کــرد: در حــوزه مشــاغل خانگــی 
ــه اســتان تخصیــص داده شــد  بودجــه ای ب
کــه بــا توجــه بــه ضریــب محرومیــت 
بیــن شهرســتان ها تقســیم شــد کــه 500 
ــه تســهیات شهرســتان  میلیــون تومــان ب

ــود. ــه می ش ــیر اضاف بردس

سهم ۱۳ هزار میلیارد تومانی حقوق دولتی معادن کرمان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

درنشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان مطرح شد:

ــتان  ــعه اس ــزی و توس ــه ری ــورای برنام نشســت ش
کرمــان درحالــی برگــزار شــد کــه ســهم 15 درصــِد 
حقــوق دولتــی معــادن طــی ســال های گذشــته بــه 
صــورت حداقلــی بــه اســتان ها تخصیص مــی یافت 
ــا تاکیــد رییــس جمهــور در ســفر اســتانی و  امــا ب
همــکاری وزیــر صمــت اکنــون ســهم اســتان کرمان 

از ایــن اعتبــارات افزایــش یافتــه اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا، براســاس قانــون بودجــه 
بایســتی 15 درصــد از حقــوق دولتــی معــادن کــه 
ــی  ــز م ــه واری ــه خزان ــذب و ب ــا آن را ج ــتان ه اس
ــا  ــردد ام ــود بازگ ــی خ ــتان معدن ــه اس ــد، ب کنن
تاکنــون ســهم 2 تــا ســه درصــدی از ایــن اعتبــارات 
ــه اســتان هــا بیشــتر  طــی ســال هــای گذشــته ب

تعلــق نمــی گرفــت.
امســال امــا همزمــان بــا ســفر رییــس جمهــور بــه 
ــته در  ــن خواس ــام ای ــس از اع ــان پ ــتان کرم اس
اســتان، مقــرر شــد کــه ســهم اســتان هــا از ایــن 

ــی پرداخــت شــود. ــارات قانون اعتب
بخــش مهمــی از نشســت این هفتــه شــورای برنامه 
ریــزی و توســعه اســتان کرمــان امــروز بــه ریاســت 
اســتاندار کرمــان به جــذب اعتبــارات حقــوق دولتی 
ــارات  ــن اعتب ــان از ای ــتان کرم ــهم اس ــادن و س مع
ــای الزم را  ــران راهکاره ــه مدی ــت ک اختصــاص یاف
در خصــوص جــذب ســریع و بیشــتر ایــن اعتبــارات 

ارائــه کردنــد.

ــی  ــوق دولت ــارات حق ــذب اعتب ــد ج رون
ــان ــادن در کرم مع

رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان 
کرمــان گفــت: در بحــث حقــوق دولتی معــادن طی 
ســه مــاه نخســت امســال رقمــی بــه تهــران اعــام 
ــزی  ــان واری ــارد توم ــزار میلی ــه 400 ه ــم ک کردی
ــارد  ــود و طــی 6 ماهــه هفــت هــزار میلی ــه ب خزان
تومــان وصولــی از معــادن داشــتیم کــه تهــران قــول 
داده تــا یــک مــاه آینــده 112 میلیــارد تومــان بــه 

اســتان ابــاغ شــود.
ــهمیه  ــز س ــاه نی ــی 9 م ــزود: ط ــر روردری اف جعف
اســتان کرمــان در حقــوق دولتــی معــادن 22 هــزار 
ــود  ــی ش ــنهاد م ــه پیش ــت ک ــان اس ــارد توم میلی
ــا  ــد ت ــش یاب ــارات افزای ــن اعتب ــذب ای ــرعت ج س
ــهم  ــده از س ــی عم ــرر بخش ــد مق ــم در موع بتوانی

ــم. ــذب کنی ــتان را ج اس

رودری گفــت: الیحــه بودجــه 1402 درحال تدوین 
اســت و درخواســت های اســتان کرمــان بویــژه در 
حــوزه زیرســاختی بایــد ســریع تــر گــزارش شــود 

تــا در الیحــه بودجــه آن را دنبــال کنیــم.
وی یــادآور شــد: براســاس نامــه تامیــن اجتماعــی 
اســتان کرمــان، ایــن دســتگاه 77 میلیــارد تومــان 
مطالبــه دارد کــه بدهــی دســتگاه هــای اجرایی 29 
میلیــارد تومــان و پیمانــکاران 48 میلیــارد تومــان 
ــری  ــه بازرســی ســازمان خواســتار پیگی اســت ک
ایــن درخواســت در شــورای برنامــه ریزی و توســعه 
اســتان شــده لــذا مدیــران آن را در دســتور کار قرار 

دهند.
رودری افــزود: ۳5 میلیــارد تومــان اعتبــار در حــوزه 
مصــرف مــازاد انــرژی نســبت به الگــو در تبصــره 6 
قانــون بودجــه دیــده شــده کــه بخــش عمــده آن 

مربــوط بــه آبفــا اســتان اســت.
ــوق  ــی حق ــارد تومان ــزار میلی ــهم 1۳ ه س

ــان ــادن کرم ــی مع دولت
مهــدی حســینی نــژاد رییــس ســازمان صنعــت، 
معــدن و تجــارت اســتان کرمــان نیز گفــت: میزان 
ــوق  ــرای حق ــان امســال ب ــارد توم ــزار میلی 40 ه
ــش  ــه پی ــون بودج ــادن کشــور در قان ــی مع دولت
بینــی شــده کــه ســهم اســتان از ایــن میــزان در 
نهایــت 1۳ هــزار میلیــارد تومــان وصــول خواهــد 
شــد.وی اظهارداشــت: ابــاغ حقــوق دولتی اســتان 
کرمــان در هــر حــال بیــش از ایــن میــزان نخواهــد 

بــود.
بهبــود وضعیــت بیــکاری، اشــتغال و نــرخ 

مشــارکت

در ادامــه رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی 
ــرخ مشــارکت از  ــت: ن ــن گف ــان همچنی اســتان کرم
۳2.2 درصــد در بهــار امســال بــه 40 درصــد رســیده 
کــه شــاخص مثبتــی اســت و همزمــان نــرخ بیــکاری 
ــرده و  ــدا ک ــش پی ــه 8.1 کاه ــتان از 8.9 ب ــن اس ای
ــه ۳6.8 رســیده  نســبت اشــتغال از تابســتان ۳5.8 ب

اســت.
ــتان  ــتغال اس ــد اش ــه تعه ــه اینک ــاره ب ــا اش رودری ب
کرمــان بــرای امســال 60 هــزار نفــر بــود بیــان کــرد: 
ــز  ــان واری ــره 18 از زم ــهیات تبص ــت تس بازپرداخ

ــد شــده اســت. ــک ســال تمدی نخســتین قســط ی
تخصیص اعتبارات سفر رییس جمهور 

اســتاندار کرمــان نیــز بــا بیــان اینکــه وضعیــت صحت 
ســنجی اشــتغال اســتان کرمــان بایــد ارزیابــی شــود 
ــور  ــس جمه ــفر ریی ــارات س ــص اعتب ــت: تخصی گف

براســاس یــک مجــوز جدیــد افزایــش مــی یابــد.
محمدمهــدی فــداکار افــزود: براســاس نشســت هفتــه 
قبــل بــا وزیــر صمــت، بایــد حقــوق دولتــی معــادن را 
بــه خزانــه واریــز کنیــم و بــرای اینکــه بتوانیــم ســهم 
ــدا  ــد ابت ــم بای ــت کنی ــارات دریاف ــتری از اعتب بیش
ــان  ــه پای ــارات ب ــزی انجــام شــود و وصــول اعتب واری

ســال نرســد.
ــهم 6  ــان س ــارد توم ــزار میلی ــه داد: از 22 ه وی ادام
ماهــه حقــوق دولتــی، اســتان کرمــان بایــد 11 هــزار 
میلیــارد تومــان پرداخــت مــی کــرد کــه هفــت هــزار 

میلیــارد تومــان پرداخــت شــده اســت.
ــط  ــد فق ــز نبای ــی نی ــن اجتماع ــزود: تامی ــداکار اف ف
مطالبــات خــود را در اســتان کرمــان در نظــر بگیــرد و 

بــه بخــش هزینــه هــا توجهــی نداشــته باشــد.
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حوادث جزئی حواس مسئوالن را از سازندگی پرت نکند/ 
دشمن در مقابل حرکت ملت ایران منفعل شده است

ــا از  ــه مهدکودکه ــه اینک ــه ب ــام باتوج *باس
بهزیســتی بــه آمــوزش وپــرورش واگذارشــدند 
ضــرروت داردنظــارت جــدی برمحتــوا و مطالب 
ــود       91۳2---06 ــی بش ــی وپرورش اموزش

*حــاال کــه شــهرداری تاشــهای خوبی شــروع 
کــرده ازجملــه اســفالت کوچــه هــا ی مرکــزی 
وقدیمــی شــهر - اصاح ســرعتگیر واســتاندارد 
ســازی انها لطف کنید وســائل بــازی پارکهــا ارا 
مرمــت وتقویــت کنیدتــا حادثــه ای پیش نیاید 

ممنــون                                  912۳---05
*علــی رغــم همــه مشــکاتی کــه اغتشــاش 
گــران ایجادکردنــد یــک نکتــه جالبــی داشــت 
انهــم وطــن فروشــان مشــخص شــدند انهایــی 
کــه بــا نفــوذدر جاهــای مختلــف مــن جملــه 
صــدا وســیما کارمیکردنــد حــاال چهــره واقعــی 
خودشــان را نشــان دادنــد مــرگ بروطــن 
فروش                                            9169----8۳
*ســام بااینکه عبور ومرور ماشــینهای سنگین 
در محــدوده شــهر بردســیر ممنــوع اســت امــا 
متاســفانه بعضیهــا با تعطیلــی ایام وگاها شــبها 
بخاطر عــدم حضور پلیــس راهــور درخیابانهای 
شــهرعبور میکنند که این ماشــینهای سنگین 
باعــث فرورفتــن وشکســتن اســفالت خیابانها و 
کوچــه هــا میشــود ای کاش درایــن مســیرها 
دوربیــن نصــب میشــد تــا شــاید کمترشــوند                                                                                                                                         
15----90۳6                                            

ــات  ــه اغتشاش ــه اینک ــه ب ــا توج ــام ب *س
ازخــارج مدیریــت شــده ومیشــود و افــرادی که 
دســتگیر شــدند اذعــان کردنــد کــه دوره هــای 
اموزشــی خرابــکاری و بمــب گــذاری را دیدند و 
فــوت یــک خانــم فقــط بهانــه ای بــرای بــروز 
اغتشاشــی بــود کــه ازخــارج حمایــت وبعضــی 
از ورشکشســتگان سیاســی هم ذوق زده شــدند 
وبــه شــکلهای مختلــف حمایــت کردنــد و بــه 
نــا آرامیهــا دامــن زدنــد و عــده ای هــم از روی 
ــا  ــاع ب ــتی از اوض ــدم درک درس ــادگی و ع س
دلســوزی و جلــب نظــرات خاکســتریها اعــام 

ــد   9226----85 ــر کردن نظ
*باســام فکــری بــرای ترافیــک میــدان 
معلــم نشــد مســئولین نمــی خواهنــد بــا نظر 
کارشناســان خبــره فکــری بــرای ایــن میــدان 
نــه چنــدان میــدان داشــته باشــند کجــای این 
وســعت بــه میــدان مــی خــورد ایــن میــدان را 
جمــع کنیــد چهــارراه ونصــب چــراغ مشــکل 
ترافیــک را در ســه نوبــت صبح وظهــر و عصرها 

ــد                    9۳67----11 ــرف کنی برط
*آمــوزش مســائل حقوقــی بــرای خانــواده هــا 
و دانــش امــوزان ودانشــجویان ضروریســت زیــرا 
ــی  ــن حقوق ــائل وقوانی ــی از مس ــدم آگاه باع
احتمــال ارتکاب به جرم بیشــتر اســت و درکنار 
ــانه ا  ــواد رس ــوزش س ــی آم ــات حقوق موضوع
ی هــم الزم اســت کــه دســتگاهها ی متولــی 
قضایــی و آمــوزش وپــرورش بایــد درایــن زمینه 
همــکاری نماینــد تــا شــاهد کاهــش جــرم در 

ــه باشــیم باســپاس     916۳----60 جامع
 *ســام از طــرح مســکن ملی در بردســیر چه 
خبــر ؟ خبرهایــی میگــن که بــه یک عــده ای 
ــازید  ــان بس ــن خودت ــن واگذارکردندگفت زمی
بــدون اینکه کمتریــن امکانات رابدهنــد و باید 
دوطبقــه باشــند ونفردومــی را بایــد پیداکنیــد 
کــه دونفــر دریــک زمیــن بســازند چــرا درایــن 
شهرمشــکل زمیــن نداریــم بصــورت ویایــی 

نمــی ســازند؟                    921۳----56
*الحمــدهلل بافروکــش کردن کرونا وبازگشــایی 
مــدارس بعــد از26ماهــه بچــه هایمــان خیلــی 
راضینــد و روحیــه خوبــی پیــدا کردنــد چــون 
ــی  ــط خیل ــیها محی ــان وهمکاس ــا معلم ب
خوبــی برایشــان اســت ولــی رعایــت کنند که 

ــاره برنگــردد.        91۳2----18 ــا دوب کرون
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شــهید حســین ســعید فرزنــد محمــد و مــادر: 
فاطمــه ســعید ،متأهــل، تاریــخ شــهادت: 
ــزار  ــزار: گل ــهر، م ــهادت: پیرانش ــل ش 62ومح

ــزار ــهر گل ــهدای ش ش
زندگینامه:

روســتای  در  ســعید  حســین  شــهید 
قریةالعرب)شــهر گلــزار کنونــی( بــه دنیــا آمــد.

تــا کاس ســوم ابتدائــی بیشــتر درس نخوانــد. 
دوران کودکــی در کنــار پــدر و مــادر مشــغول 
بــه کار قالــی بافــی و ... شــد. دوران نوجوانــی بــه 
کرمــان رفــت و مدت 4-۳ ســال به جوشــکاری 

ــت.  پرداخ
یکســال قبــل از موعــد ســربازی ازدواج نمــود. 
ــا وجــود زن و بچــه، پــس از  زمــان خدمــت، ب
گذرانــدن دوره آموزشــی، عــازم جبهــه شــد و 
در عملیــات والفجــر۳ در منطقــه پیرانشــهر به 
شــهادت رســید. 15 ســال بــه عنــوان شــهید 
جاویــد األثــر، خبــری از حســین نبود تــا اینکه 
در تاریــخ 75/۳/29 پیکــر پاکــش برگشــت و در 
گلــزار شــهدای شــهر گلــزار بــه خــاک ســپرده 

شــد.
نــه تنهــا کار مــن کــه حتــی کار همســایه رو 
انجــام مــی داد و اگه خریدی داشــتیم، حســین 

زحمتــش رو برامــون مــی کشــید.
 کرمــان کــه بــود، روزها مــی رفت جوشــکاری، 
امــا شــب هــا اعامیــه پخــش مــی کــرد. تــو 
کارهــای مربــوط بــه انقــاب شــرکت مــی کرد.

             راوی: خانم زهرا سعید)خواهر شهید(
یــک شــب بــا صــدای افتــادن چیــزی از بــاال، 
متعجــب، خودمــون رو بــه  حیــاط رســاندیم. 
حســین بــود کــه چکــش بــه دســت از دیــوار، 
ــدر  ــت: اینق ــون گف ــود. بهم ــده ب ــن پری پایی
ــش  ــا آوردیم ــم ت ــه ش زدی ــو کل ــش ت چک
پایین...مجســمه شــاه رو کشــیده بودنــد پایین.

            راوی: آقای احمد سعید)برادر شهید(
ــی آورد،  ــت م ــردن بدس ــه از کار ک ــی ک پول
ــه  ــه رو ب ــی داشــت و بقی ــه م ــداری رو نگ مق
مــادر مــی داد. گاهــی هــم برامــون هدیــه مــی 
خریــد. چــادر و روســری بــرا مــادر، روســری بــرا 

ــا و ... خواهره
راوی: خانم ها زهرا و کبری سعید)خواهران شهید(

اگــه وســیله ای داشــت کــه کســی خوشــش 
مــی آمــد، مثــل تســبیح، موتــور و ... یــا مــی 
ــتگی  ــرد. وابس ــی ک ــه م ــا معامل ــید ی بخش

ــا... ــال دنی ــه م نداشــت ب
              راوی: آقای عباس سعید)برادر شهید(

 مســافرت رفتــه بودیــم. حســین و مهمــان مــا 
دوتــا لبــاس بلوچــی بــرای خودشــان خریدنــد. 
مهمــان ما بــا اینکــه خودش لبــاس رو دوســت 
داشــت، امــا قصــد داشــت بــرای بــرادرش هدیه 
ــد،  ــوع ش ــه موض ــه متوج ــین ک ــرد. حس بب

لباســش رو بــه مهمــان مــا بخشــید ...
بــا پایــگاه بســیج همــکاری مــی کــرد. وقتــی 
دیــد اصغــر شــهید شــده)اولین شــهید گلــزار( 
گفــت: خیلــی دوســت دارم مثــل اصغر شــهید 

بشــم. شــهادت بــرام افتخــاره...
            راوی: خانم زهرا سعید)خواهر شهید(

یکســال قبــل از خدمــت ســربازیش ازدواج کرد. 
یک مراســم ســاده در دفترخانــه ازدواج کرمان...

  بهــم ســفارش می کــرد: تــو که شــرایطش رو 
داری، درس بخوان...

           راوی: آقای عباس سعید)برادر شهید(
ــم  ــا دور ه ــود. داداش ه ــته ب ــان برگش از کرم
مســابقه وزنــه بــرداری با میلــه دار قالــی، برگزار 
کــرده بودنــد. صبــر مــی کنــه تا همــه وزنــه رو 
بردارنــد. همــه بچــه هــا میلــه رو دو دســتی بــا 
زحمــت بلنــد کــرده بودنــد؛ امــا وقتــی نوبت به 
حســین مــی رســد، میلــه رو یــک دســتی بــاال 

نگــه مــی دارد...
            راوی: آقای عباس سعید)برادر شهید(

از جبهــه بــرا همــه مــا نامــه مــی نوشــت، مــی 
فرســتاد بــه مــادرم، مــا از مادرمــون تحویل می 
گرفتیم.راوی: خانم زهرا ســعید)خواهر شــهید(

ــب  ــت. مرت ــت داش ــه اش رو دوس ــی بچ خیل
ازش عکــس مــی گرفــت. چنــد تایــی هــم بــا 

ــرد جبهــه.  خــودش ب
دفعــه آخــر کــه دیدمــش، گفــت: بچــه هــا رو 
صــدا بــزن بیــان. همــه بچــه هامــو بوســید و 
خداحافظــی کــرد. چنــد قدمــی کــه دور شــد، 
ــت  ــر وق ــرد: ه ــاره برگشــت و ســفارش ک دوب

ــدی ببــوس... پســرم رو دی
             راوی: خانم زهرا سعید)خواهر شهید(

رهرب معظم انقالب اسالمی در دیدار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام:

رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا تاکیــد بــر اینکــه حرکــت ملــت ایــران ســبب 
انفعالــی و واکنشــی بــودن حرکــت دشــمن در قضایــای اخیــر شــد، بــه مســئوالن 
توصیــه کردنــد: مراقب باشــید این مســائل حواس شــما را پــرت نکنــد و از کارهای 

اصلــی و اساســی بــاز نمانید.
رهبــر معظــم انقاب اســامی همچنین با اشــاره به قضایــای اخیر، اغتشــاش های 
پراکنــده را طراحــی انفعالی و ناشــیانه دشــمن در مقابل پیشــرفت ها و حرکت های 
ابتــکاری و بــزرگ ملــت ایــران خواندنــد و تأکیــد کردنــد: تــا هنگامی که ملــت در 
مســیر نظــام اســامی و ارزشــهای دینــی قــرار دارد، ایــن دشــمنی ها ادامــه خواهد 
داشــت و تنهــا راه عــاج آن ایســتادگی اســت و مســئوالن کشــور نیــز مراقــب 
باشــند اینگونــه مســائل آنهــا را از مســئولیت ها و وظایــف اصلــی در عرصــه داخلی 

و خارجــی بــاز نــدارد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تشــکر از تاش هــای اعضــاء در دوره قبلــی مجمــع 
بخصــوص جلســات متراکــم دربــاره سیاســت های کلــی برنامه هفتــم، و همچنین 
بــا گرامیداشــت یــاد اعضــای فقیــد به ویــژه مرحــوم آیــت اهلل هاشــمی شــاهرودی، 
مجمــع تشــخیص مصلحــت گفتنــد: مجمــع هــم از لحــاظ حضــور افــراد نخبه و 

مجــّرب در آن، و هــم بــه علــت وظایــف مهــم آن، جایگاهــی واال و برتــر دارد.
ایشــان مهمتریــن مســئولیت مجمــع را وظیفه »تشــخیص مصلحــت« خواندند و 
گفتنــد: مســئله مصلحت جــزو مســائل درجه یک نظــام، و به تعبیــر امــام بزرگوار 
بــه قــدری مهــم اســت کــه غفلــت از آن گاهــی موجب شکســت اســام می شــود.
رهبــر انقــاب، معرفــی و معنــا کــردن »مصلحــت« در مقابــل »حقیقــت و حکــم 
شــریعت« را غلط دانســتند و با تأکید بر اینکه الزمه تشــخیص صحیح، شــناخت 
موضــوع و شــناخت مصلحــت اســت، افزودنــد: در تعیین مصلحت باید به شــیوه ای 

عمــل شــود کــه کامــاً اطمینان بخش باشــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای همچنیــن اعتبــار قوانیــن مــورد بررســی در مجمــع 
را تــا زمــان جــاری بــودن مصلحــت دانســتند و خاطرنشــان کردنــد: در موضــوع 
ــم  ــرا ه ــا تفریطــی داشــت زی ــگاه افراطــی ی ــد ن ــز نبای ــی نی سیاســت های کل
گنجانــدن مســائل آرمانــی و هــر چیــز مفید بــرای کشــور به عنوان سیاســت کلی 
نادرســت اســت هــم جزیی نگــری و تعییــن بعضــی کمّیت هــا و وارد شــدن در 

جزئیــات اجرایــی و تقنینــی.
ــد  ــی روزآم ــی را »چارچوب ــت های کل ــح از سیاس ــف صحی ــاب تعری ــر انق رهب
ــه اهــداف«  ــه منظــور دســتیابی ب ــه قوانیــن و امــور اجرایــی ب و جهت دهنــده ب
خواندنــد و افزودنــد: بعضــی از سیاســت ها، مانــدگار، امــا برخی دیگــر مختص یک 

دوره خــاص و نیازمنــد به روزرســانی هســتند.
ایشــان وظیفــه نظــارت بر ُحســن اجــرای سیاســت های کلــی را مســئله ای ظریف 
دانســتند و گفتنــد: گاهــی شــکایت می شــود کــه این نظــارت موجب قفل شــدن 
ــه ای در  ــد به گون ــی بای ــد حقوق ــات و قواع ــه ماحظ ــود در حالی ک ــا می ش کاره
نظــر گرفتــه شــود کــه نظــارت در عیــن جلوگیــری از انحــراِف جهت گیری هــاِی 

قانونگــذاری و اجرایــی، موجــب توقــف یــا تأخیــر در امور نشــود.
»اثربخشــی سیاســت های کلــی« نکتــه پایانــی مــورد اشــاره رهبــر انقــاب در این 

ــود. بخش ب
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در ادامــه بــه قضایــای اخیــر و برخــی اغتشــاش های 
پراکنــده اشــاره و بــه اعضای مجمع تشــخیص مصلحت به عنــوان افــراد تأثیرگذار 
در اصــاح امــور و خنثــی کــردن نقشــه دشــمن، توصیــه کردنــد در قبــال ایــن 

مســائل توجــه کافــی داشــته باشــند و از ایــن مســائل عبــور نکنند.
ایشــان بــا تأکیــد بــر اینکــه در حــوادث اخیــر، نقــش و دخالت دشــمن بــرای همه 
و حتــی بــرای صاحب نظــران بی طــرف خارجــی روشــن و آشــکار اســت، افزودنــد: 
ایــن قضایــا یــک موضــوع خودجــوش درونی نیســت البته ممکــن اســت از برخی 
زمینه هــا اســتفاده کــرده باشــند امــا اقدامــات دشــمن همچــون تبلیغــات، تاش 
بــرای اثرگــذاری فکــری، ایجــاد هیجان، تشــویق و حتی آمــوزش راههای ســاخت 

مــواد آتــش زا، اکنــون کامــاً واضح و آشــکار اســت.
رهبــر انقــاب،  نکتــه مهــم در ایــن قضایــا را »انفعالــی و واکنشــی بــودن حرکــت 

دشــمن« برشــمردند و خاطرنشــان کردنــد: ملــت ایــران در فاصلــه  زمانــی کوتــاه، 
ــل سیاســتهای  ــه 180 درجــه در نقطــه مقاب ــای بزرگــی انجــام داد ک حرکــت ه
اســتکبار جهانــی بــود و آنهــا ناچــار بــه عکس العمــل شــدند و در همیــن چارچــوب 
بــا برنامه ریــزی و َصــرف پــول، افــرادی از جملــه برخــی سیاســیون در آمریــکا، اروپا و 

برخــی نقــاط دیگــر را بــه میــدان آوردنــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای گفتنــد: ایــن حرکت هــای عظیم نشــان داد ملــت ایران 
عــاوه بــر اینکــه بــا نشــاط، متدیـّـن و پایبنــد بــه ارزشــها و مســائل دینــی اســت و 

کشــور نیــز حرکــت رو بــه جلــو خــود را بــا شــتاب ادامــه مــی دهــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای حضور میلیونــی جوانــان در راهپیمایی اربعیــن و حرکت 
هــای مؤمنانــه را نمونــه ای از تدیـّـن، دین بــاوری و حرکت هــای بــزرگ ملــت ایــران 
برشــمردند و افزودنــد: در واقــع ابتــکار بــه دســت ملــت ایران بــود و دشــمن مجبور به 

عکس العمــل ناشــیانه و ابلهانــه و برنامه ریــزی برای اغتشــاش شــد.
رهبــر انقــاب اســامی بــا تأکیــد مجــدد بــر متفــاوت بــودن حکــم کســانی کــه بــه 
خیابان هــا آمدنــد، خاطرنشــان کردنــد: برخــی از ایــن افراد یا عامل دشــمن هســتند 
یــا اگــر عامــل هم نباشــند هم جهــت با دشــمن هســتند و برخی هــم افــراد هیجان 
زده هســتند. در مــورد دســته دوم بایــد کار فرهنگــی انجــام گیــرد امــا درخصــوص 

دســته اول، مســئوالن قضایــی و امنیتــی بایــد وظیفــه خــود را انجــام دهند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای گفتنــد: اینکــه برخی می گوینــد فضــا را امنیتی نکنید 
بلــه مــا هــم موافــق هســتیم و تــا آنجایی کــه ممکن اســت فضــا نباید امنیتی شــود 

امــا کار فرهنگــی جــای خــود و کار قضایــی و امنیتــی هم در جــای خود.
ایشــان تأکیــد کردنــد: تــا زمانــی که ملــت ایــران، پرچــم اســام را به دســت گرفته و 
همــراه نظــام اســامی اســت،  این دشــمنی ها بــه اَشــکال مختلــف ادامه پیــدا خواهد 
کــرد و تنهــا راه عــاج آن نیــز ایســتادگی اســت البتــه اینگونــه نیســت کــه بگوییــم 
حرکــت در مســیر اســام، بــرای مــا از جانــب شــیاطین دردســر درســت کرده اســت 
زیــرا آنهایــی هــم کــه در مســیر اســام نیســتند بــه نحــو دیگــری دچــار دردســر از 

طرف شــیاطین هســتند.
رهبــر انقــاب اســامی خاطرنشــان کردنــد: ایســتادگی مــا در مقابــل طراحی هــا و 
دردسرســازی های شــیاطین موجــب توقــف نمی شــود و زمینــه ســاز حرکــت رو بــه 

جلــو مــی شــود.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای یــک توصیــه نیز به مســئوالن کشــور کردنــد و گفتند: 
مراقــب باشــید این مســائل حــواس شــما را پــرت نکنــد و از کارهای اصلی و اساســی 

بــاز نمانید.
ایشــان افزودنــد: ســازندگی ها و کارهــای بــزرگ اجرایــی و قانون گذاری هــای کارآمــد 
و کارهــای بــزرگ قضایــی و مســائل مهــم در سیاســت خارجــی نبایــد معطــوف بــه 

ایــن حــوادث جزئــی شــوند و بــه لطــف خــدا اینگونــه هــم نخواهد شــد.
ایشــان در پایــان ســخنان خــود تأکیــد کردنــد: مــا به وعــده الهــی مبنی بر پیــروزی 

قطعــی یقیــن داریــم و حتمــاً کمــک الهــی همراه مــا خواهــد بود.

طرح سرکوب معترضان از سوی وزارت کشور و پلیس انگلیس

برگزاری شب شعر بمناسبت آغاز امامت و والیت حضرت ولیعصر )عج( توسط اداره ارشادبردسیر

بــه گــزارش روابــط عمومی اداره فرهنگ وارشــاد بردســیر ، وبمناســبت ســالروز 
آغــاز امامــت ووالیــت حضــرت ولیعصــر )عــج( مراســم شــب شــعری بــا حضور 
ــم  ــن مراس ــد درای ــالن اداره ارشادبرگزارش ــی درس ــاعران آیین ــئولین وش مس
ــژاد رئیــس اداره ضمــن خیرمقــدم هــدف از برگــزاری  ابتــدا دکتــر رجایــی ن
ایــن مراســم را زنــده نگــه داشــتن ســالروز والیــت امــام عصر)عــج( بیــان نمــود 

حسین سعید

وایــن مراســم بــا حضــور اقــای وفایــی فرمانــدار و بعضــی از مســئولین برگــزار شــد 
وتعــدادی از شــاعران اشــعارخود را دربــاره امــام زمــان علیــه الســام قرائــت کردنــد 
و مداحــان هــم درمــدح امــام اشــعاری را قرائــت نمودنــد و حضاراز ســخنرانی دکتر 
نصــراهلل پــور متخصــص حــوزه مهدویــت برخــوردار شــدند ایــن جلســه بــا تقدیــم 

لــوح تقدیــر بــه هنرمنــدان پایــان پذیرفــت 

بــه گــزارش گــروه بین الملــل خبرگــزاری 
فــارس، وزیــر کشــور انگلیــس از برنامه های 
خــود بــرای ســرکوب گســترده انــواع 
اعتراضــات از جملــه ســرکوب  فعــاالن 

ــت. ــر داده اس ــت خب ــط زیس محی
روزنامــه »ایندیپندنــت« روز شــنبه نوشــت 
کــه »ســوئا براورمــن« وزیــر کشــور 
انگلیــس بــه تازگــی  گفتــه کــه بــه 
پلیــس اختیــارات جدیــدی خواهــد داد تــا 
رویکــردی »پیشــگیرانه تر« در قبــال برخی 

ــد. ــاذ کن ــا اتخ اعتراض ه
ایــن در حالــی اســت کــه فعــاالن محیــط 

زیســت تظاهــرات مختلفــی را در ماه هــای 
اخیــر برگــزار کرده انــد کــه باعــث اختــال 
ــده  ــدن ش ــردد در لن ــد و ت ــت و آم در رف

اســت.
براورمــن در نشســت محافظــه کاران گفتــه 
ــب  ــوال عمومــی تخری ــد ام ــه نبای ــود ک ب
ــود:  ــه ب ــت گفت ــوند. وی  در آن نشس ش
»مقابــل معترضانــی کــه تــاش می کننــد 
ــد،  ــی بگیرن ــه قربان ــس را ب ــردم انگلی م
تســلیم نمی شــوم. جلوگیــری از رســیدن 
خدمــات امــدادی بــه کســانی کــه شــدیداً 
بــه آنهــا نیــاز دارنــد، غیرقابــل دفــاع و بــه 

طــرز وحشــتناکی خودخواهانــه اســت و بــه هیــچ وجــه بــه نفــع عموم نیســت. 
ایــن اختــال جــدی و خطرنــاک، چه رســد بــه خرابــکاری، آزادی بیــان و حقوق 

بشــر نیســت. بایــد متوقــف شــود.«


