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با توجه به رویدادهای اخیر درکشور  واکاوی 
ی  ها  ورسانه  عوامل  از  غیر  به  آن  دالیل 
خارجی ومعاندین ، غفلت وکم کاری  نهادهای 
۲۶گانه فرهنگی راباید محاسبه کرد چون برای 
پیشگیری و پیش بینی وآینده نگری  هیچ کدام 
به صورت جدی وارد کار وفعالیت نشدند و برای 
حل مساله فرهنگی، کار جدی فرهنگی انجام 
ندادند و ذهنیت افراد جامعه را همسو وهم راستا 
با نظام و انقالب اسالمی به پیش نبردند و 
غفلت آشکارآنها وپرداختن بکارهای روزمرگی و 
نداشتن آینده گری وعدم توجه به نیازهای نسل 
نو واخیر و به اصطالح سنین دهه های هشتاد 
ونودی اسباب این اعتراضات ومنجر شدن به 

آشوبها را نخواسته بسترسازی کردند. 
اعتراض هایی که عده ای خواسته ونا خواسته 
، بابرنامه وهدف ، هیجانی وعدم آگاهی  به 
خیابان ها کشید، وزمینه ساز  آشوب شد. ابعاد 
مختلفی داشت بازیگران گسترش ناآرامی ها 
و سمت وسویی که اعتراض ها پیدا کرد، نقش 
کامال  خارجی،  رسانه های  ویژه  به  رسانه ها 
بُعد  دو  دارای  اغتشاشات   این  مشهوداست 
داخلی و خارجی و یک طراحی از پیش تعیین 
شده است. در چنین حالتی بُعد خارج از کشور 
بسیار برجسته است. به این ترتیب که عده ای 
یک موج را ایجاد کرده و تعدادی هم بر آن موج 
سوار می شوند. اما بُعد داخلی بیشتر مربوط به 

ایجاد فتنه است.

غفلت نهادهای فرهنگی ، 
آموزش وپرورش و رسانه ها 
از مسائل فرهنگی کشور 

ادامه صفحه سوم

سرمقاله

کالس جدیدی از ماهواره برهای الیه 
لئو با موفقیت آزمایش شد

وزیر ارتباطات خرب داد:

صفحه 8

ــدی از  ــز کالس جدی ــت آمی ــش موفقی ــات از آزمای ــاوری اطالع ــات و فن ــر ارتباط وزی
ــر داد. ــو خب ــه لئ ــای الی ماهواره بره

ــال  ــات در کان ــاوری اطالع ــر ارتباطــات و فن ــور« وزی ــا، »عیســی زارع پ ــزارش ایرن ــه گ ب
پیام رســان »بلــه« در مــورد دســتاورد جدیــد حــوزه فضایــی نوشــت: در راســتای پیگیری 
اجــرای دســتورات ریاســت محتــرم جمهــور و مصوبــات نخســتین جلســه شــورای عالی 
ــدی از  ــپاه، کالس جدی ــروی هوافضــای س ــن نی ــا همــت متخصصی ــی کشــور ب فضای

ماهواره برهــای الیــه لئــو بــا نــام »قائــم« بــا موفقیــت مــورد آزمایــش قــرار گرفــت.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن ماهواره بــرِ ســوخت جامــد موســوم بــه »قائــم ۱۰۰« کــه توانایــی 
تزریــق ماهواره هــای زیــر یک صــد کیلوگــرم در مــدار ۴۰۰ تــا ۵۰۰ کیلومتــری زمیــن را 
دارد، افــزود: قــرار اســت انشــاا... پــس از طــی مراحــل نهایــی، ماهواره ناهیــد یــک را در مدار 

ــرار دهد. ق
زارع پــور تصریــح کــرد: ماهــواره ناهیــد یــک، ماهــواره ای مخابراتــی ســاخت پژوهشــگاه 
فضایــی ایــران و از کالس میکــرو بــا قابلیــت ارســال و دریافــت داده و صــوت در بانــد ku و 
کنتــرل ســه محــوره و برخــی دیگــر از مکانیزم هــای فضایی اســت کــه چنین ماهــواره ای 

بــرای نخســتین بــار انشــاا... در مــدار تزریــق خواهــد شــد.
وی در ادامــه بــا انتشــار هشــتگ »ایــران قــوی«، این موفقیــت را به همــه دســت اندرکاران 
صنعــت فضایــی و تالشــگران نیــروی هوافضــای ســپاه پاســداران تبریــک گفــت و بــرای 

همــه آنــان آرزوی ســالمتی و توفیــق روز افــزون کــرد.

 شرایط عمومی مزایده فروش زمین مرحله اول 
شهرداری بردسیر

شــهرداری بردســیر در نظــر دارد تعــدادی از زمیــن هــای بــا 

کاربــری مســکونی و تجاری در نقاط مختلــف خود را طبق 

ــهر  مجــوز 2/153 مورخــه 1401/5/4 شــورای اســامی ش

بردســیر از طریــق مزایــده عمومی و با جزئیات منــدرج در 

اســناد مزایده ، با بهره گیری از ســامانه تدارکات الکرتونیکی 

دولــت www.setadiran.ir   بــه صــورت الکرتونیکــی بــه 

فــروش برســاند. جهت کســب اطاعات بیشــرت بــا مراجعه 

بــه ســامانه ســتاد ایــران یــا مراجعــه حضــوری بــه واحــد 

امــاک شــهرداری بردســیر مراجعــه منایید

اجرای رای بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها توسط شهردراری بردسیر
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری بردســیر و در راســتای 
اجــرای رای بنــد ۲۰ مــاده ۵۵ قانــون شــهرداری هــا بــه منظــور 
ــس از طــی مراحــل  ــت شــهروندان پ ــظ ســالمت و امنی حف
ــا همــکاری دادســتان محتــرم عمومــی و انقــالب  ــی و ب قانون
شهرســتان جنــاب آقــای دکتــر صالحــی ، شــهرداری بردســیر 
اقــدام بــه تخریــب ســاختمان متروکــه و مخروبــه واقــع در بلوار 
۲۲ بهمــن کوچــه فجــر ۲۵ محــل پاتوق معتــادان گردیــده بود 

بــا مجــوز و بــا رعایــت مســائل ایمنــی  تخریــب گردیــد.
ایــن ملک طبق نظر کارشناســان شــهرداری مشــمول بنــد ۲۰ 
مــاده ۵۵ قانــون شــهرداری ها بــود و بــرای اهالــی ایجــاد خطــر 
می کــرد کــه شــهرداری بــا اقــدام قانونــی و دعــوت از مالــک و 

ابــالغ رای نســبت بــه تخریــب ملــک مذکــور اقــدام گردید.
شــهردار بردســیر مهنــدس شــاه حیــدری پــور هــدف از اجراي 
ایــن طــرح را توجــه مالکیــن به ضوابــط شــهرداری و احتــرام به 
همــه همشــهریان عنوان کــرد و افــزود: اتخاذ تدابیرموثــر و اقدام 
الزم بــرای حفــظ شــهر از خطــر، همچنیــن رفــع خطــر از بناها 
و دیوارهــای شکســته و خطرنــاک واقــع در معابــر و کوچــه ها و 

اماکــن عمومــی از وظایف شــهرداری اســت.
وی اظهــار داشــت: بــر اســاس بنــد ۲۰ مــاده ۵۵ قانــون 
ــق  ــه در مناط ــی ک ــت اماکن ــده اس ــرر ش ــهرداری ها، مق ش
مختلــف از ســوی صاحبــان خــود بــه هــر علتی رهــا شــده اند و 
ســالمت بهداشــتی و روانی شــهروندان را مــورد تهدید قــرار داده 
اســت شناســایی و اگــر مالــکان خانه هــای فرســوده نســبت بــه 
رفــع خطــر اقــدام ننماینــد، بــه خاطــر برقــراری امنیــت جانــی 
شــهروندان، امــالک مذکــور محصــور و یــا تخریب  خواهد شــد.
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یادواره شهدا دانش آموزی در دیبرستان دخترانه 
متوسطه اول فرزانگان شهرستان با حضور مدیر 

آموزش و پرورش شهرستان بردسیر برگزار شد.
پرورش  و  آموزش  عمومی  روابط  گزارش  به 
شهرستان بردسیر، رضا پرتونیا مدیر آموزش و 
پرورش شهرستان بردسیر ضمن محکومیت حادثه 
تروریستی  اخیر و تبریک روز دانش آموزگفت: 
مستقل ترین کشور جهان از لحاظ سیاسی کشور 
ایران است و در اوج دشمنی ها و چالش های ایجاد 
شده کشورمان را اداره می کنیم و این را مدیون 
خون شهدای عزیز هستیم که امیدواریم توفیق 

قدرشناسی از  خون شهدا را داشته باشیم.
وی آموزش و پرورش را مکان اصلی برگزاری یادواره 
های شهدا دانست و گفت: همه شهدا پرورش یافته 
مدارس بوده اند، اصلی ترین مخاطب برگزاری این 
یادواره ها  ، دانش آموزان و نسل نوجوان و جوان 
هستند که باید با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا شوند.

رضا پرتونیا هدف اصلی برگزاری این گونه مراسم 
ها را انتقال فرهنگ شهادت طلبی  و در اصل 
قدرشناسی و احترام به خون پاک شهدا دانست و بر 
آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان با رویکرد هویت 
ایرانی اسالمی ،محلی و ارزش های اصیل اسالمی و 

شیعی تاکید کرد.
 این مقام مسئول گفت: شما دانش آموزان آینده 
سازان انقالب اسالمی هستید و امید این نظام و 

رهبری انقالب به شما است.
 وی اظهار داشت: مدرسه و کالس درس را بهترین 
مکان برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است و 
نشر ارزشهای دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و 

شهادت در امتداد مسیر اولیای دین است.
شایان ذکر است یادواره شهدای دانش آموزشی 
حادثه شاهچراغ باحضور مدیر آموزش و پرورش،کادر 
آموزشی مدرسه و دانش آموزان در سالن نمازخانه 
دبیرستان دخترانه متوسطه اول فرزانگان شهرستان 

بردسیر برگزار شد.

اخبار 

حجت االسالم والمسلمين حاج علی اکبر کرمانی در 
خطبه های نماز جمعه این هفته گفت : روز 14 آبان و دهم 
ربيع الثانی سالروز رحلت شهادت گونه کریمه اهل بيت 
فاطمه معصومه سالم اهلل عليها است و ضمن تسليت این 
روز افزود : خداوند به واسطه اوالد موسی بن جعفر کشور 
امام زمانی ما در امنيت قرار داده است و امام رضا عليه السالم 
خطاب به اباصلت فرمود : یک قبری از ما نزد شماست و 
آن قبر فاطمه معصومه )سالم عليها( است که کسی این 
قبر را زیارت کند بهشت حق اوست و لذا ما باید قدردان 

کشورمان باشيم.
خطيب جمعه بمناسبت 14 آبان وسالروز فرهنگ عمومی 
گفت: روز 14 آبان به عنوان فرهنگ عمومی در تاریخ 
انقالب نامگذاری شده است که یک مقوله حساس و مهمی 
است و بحث تبليغ و فرهنگ و کار فرهنگی خيلی سخت 
است و همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند رفتارمان 
باید دلسوزانه باشد مثل یک باغبان که به هنگام نهال می 
کارد و به هنگام آبياری، سمپاشی و ميوه چينی می کند لذا 
فضای فرهنگی کشور باید دلسوزانه و با دقت کار کرد و کار 
هر کسی نيست و باید به کاردانش سپرد و این از مطالبات 
حضرت آقا است در فضای مجازی طرز پوشيدن، برخورد و 
صدها مورد دیگر کار فرهنگی ذکر شده است که فرهنگ 
عمومی اسالمی نيست و متاسفانه به سمت و سوی فرهنگ 
غربی می رود و حتی شکل معماری خانه های ما نيز چنين 

شده است.
و  آبان   13 خصوص  در  کرمانی  االسالم  حجت 
استکبارستيزی اظهار داشت: استکبارستيزی از راهکارهای 
هر پيغمبری است همان طور که در آیه 36 سوره نحل آمده 
است : »و همانا ما در ميان هر امتی پيغمبری فرستادیم که 
خدای یکتا را بپرستيد و از بتان وفرعونيان دوری کنيد پس 
بعضی مردم را خدا هدایت کردند و بعضی دیگر ضاللت و 
گمراهی بر آنان حتمی شد اکنون در روی زمين گردش 
کنيد تا بنگرید و عاقبت آنان که انبياء را تکذیب کردند به 
کجا رسيد و آنان چگونه هالکت ابدی شدند.« و گونه های 
استکبار متعدد است یکی استکبار مدیریتی و خدایی است که 
یکی از رئيس جمهور های آمریکا بوش پدر درسال 1993  
می گوید : »جهانی که امروز می بينيد که یک قدرت برتر 
می شناسد که همان ایاالت متحده آمریکا است « و باید 
بدانيد که ایاالت متحده آمریکا یک رهبری غربی است و 
امروز نماد استکبار جهانی را دارد و جنگ جهانی در نيمه اول 
قرن بيستم که رخ داد آمریکا را جهانی کرد و یک قدرت 
جهانی به آمریکا داد و به دليل وضعيت  استراتژیک آمریکا 
بود و راهبردهای سلطه استکباری آمریکا که در سند آن 
آمده است 1- حاکميت بر جهان و رهبری بر جامعه جهانی 
2-به همراه سازی حکومت ها با اعمال فشار های اقتصادی 
و نظامی 3-ممانعت از افزایش توان ملی و استراتژی، که در 
هيچ نقطه ای رقيب نباید باشد و آمریکا یک نظام استکباری 

است.
خطيب جمعه بردسير افزود: انقالب اسالمی نقطه عطف 
استکبارستيزی شد و نظام اسالمی سد محکمی در مقابل 
طاغوت آمریکا است و 13 آبان نماد سه حادثه مهم که نماد 
استکبارستيزی با آمریکا است 1- تسخير النه جاسوسی 
آمریکا به دست دانشجویان پيرو خط امام 2- شهادت 
دانش آموزان در جلوی دانشگاه تهران  3- تبعيد حضرت 
امام به ترکيه در 13 آبان سال 1343 و با اینکه چهار دهه 
از انقالب گذشته این تقابل با استکبارهنوز وجود دارد  از 
یک طرف قدرت ایران را نشان می دهد و اینکه ایران االن 
مثل ایران چهل سال قبل نيست همان طور که آمریکا، 
آمریکای چهل سال قبل نيست. و این نتيجه چهل سال 
تقابل با آمریکا است. و این سوال مطرح می شود که چرا 
این اغتشاشات و اینکه امریکا 43 سال دست بر نمی دارد و 
همواره دشمنی وشيطنت می کند و قوانين حاکم بر روابط 
بين الملل می گوید کسی که قدرت جهانی داشته به زوال و 
افول می رود چرا که جمهوری اسالمی نماد بر اراده الهی و 
رهبری حکيم فرزانه حضرت امام و حضرت آیت اهلل خامنه 
ای و هم قدرت ایمان و بصيرت ملت بزرگ که متجلی 
شده است. و بزرگ ترین برهم زننده جایگاه  جهانی آمریکا 
شده است لذا در این شرایط که این اتفاقات را در این چهل 
روز شاهد هستيم برای مقابله با ایران اسالم است وهمان 
طور که مقام معظم رهبری فرمودند :ما در حوزه های اقتصاد 
و نظامی و غيره آسوده شده ایم و نتيجه تقابل 4۰ ساله 
نظام جمهوری اسالمی ایران با استکبار خبيث آمریکا باعث 
شده که در سلطه جهانی، استکبار امریکا پيش از پيش رو 
به زوال و نابودی باشد و انقالب اسالمی ایران نقطه عطف 

استکبارستيزی آمریکا شده است.
حجت االسالم کرمانی در پایان با اشاره به حوادث اخير 
و ایجاد فتنه های فرهنگی توسط دشمن، تاکيد کرد که 
تنها عده قليلی از بانوان ناآگاهانه فریب دشمن را خورده 
اند و اکثریت خانم های والیی و انقالبی سرزمين ما، به 

پای دین، این انقالب و آرمان های نظام مانده اند.

انقالب اسالمی ایران نقطه 
عطف استکبارستیزی آمریکا 

شده است

حجت االسالم والمسلمین کرمانی امام جمعه ی بردسیر : 

خطبه های نماز جمعه
حمایت همه جانبه دستگاه ها را ، برای رفع مشکالت آموزش وپرورش خواستارشد  انتقال فرهنگ شهادت طلبی  

، قدرشناسی و احترام به خون 
پاک شهدا است

ــرورش  ــدار بردســیر ورئیــس شــورای آمــوزش و پ ــی فرمان مهنــدس وفای
شهرســتان بردســیر:

ــوزش  ــع مشــکالت آم ــرای رف ــا را ، ب ــتگاه ه ــه دس ــه جانب ــت هم حمای
ــد  ــرورش خواستارش وپ

ــا حضــور تمامــی اعضــا، پنجمیــن جلســه شــورای آمــوزش و پــرورش  ب
شهرســتان بردســیر در8/۱۱ ۱۴۰۱ بــرای برخــی مشــکالت موجودمــدارس  
از جملــه هزینــه هــای بــرق وآب وقطعــی انهــا درمــدارس و مرتفــع کــردن 
مدارســی کــه در کنارجــاده هــا قرارگرفتنــد با حضــور مســئولین ذیربط آن 

ادارات  برگــزار شــد.
ــرورش شهرســتان بردســیر، در  ــط عمومــی آمــوزش و پ ــه گــزارش رواب ب
ابتــدای ایــن جلســه، رضــا پرتونیــا مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان 
بردســیر ضمــن خیرمقــدم بــه اعضــای شــورای آمــوزش و پــرورش تبریک 
والدت امــام حســن عســکری )علیــه الســالم( و هفتــه بســیج، گزارشــی از 
مشــکالت مــدارس در یــک  مــاه اخیــر و اقدامــات انجــام شــده مصوبــات 

جلســه قبــل را ارائــه کــرد .
وی بــا ذکــر مشــکالت موجــود  آمــوزش و پرورش گفــت : آمــوزش وپرورش 
تــوان ایجــاد جامعــه ای پویــا را دارد و همین امر اهمیت و ضــرورت همکاری 

ارگان هــای مختلــف در بحــث آمــوزش و پرورش را می رســاند.
در ادامــه، حجــت االســالم کرمانــی امــام جمعــه بردســیر، ضمــن تبریــک 
والدت امــام حســن عســکری)علیه الســالم ( گفــت: نقطــه عطف مبــارزات 
مــردم ایــران در مقابلــه با اســتکبار و آمریکا، تســخیر النه جاسوســی آمریکا 

توســط جوانــان و دانشــجویان پیــرو خــط امــام، بــود.
مهنــدس وفائــی رئیس شــورای آموزش و پرورش شهرســتان بردســیردراین 
جلســه نســبت بــه مرتفــع شــدن مشــکالت مــدارس در  موضــوع آب وبرق 
انهــا بــا مســئولین ذیربــط گفتگــو کــرد و تصمیماتــی و راهکارهایــی اتخاذ 

گردیــد کــه ادارات مذکــور بــا آمــوزش وپــرورش تعامــل داشــته باشــند ومشــکالت انــرا درک 
کننــد وقبــل از هرگونه تصمیم بارئیــس اداره آموزش وپرورش هماهنگی کننــد و از نمایندگان 
ســایر ارگان هــا خواســت حمایــت همــه جانبــه بــرای رفع مشــکالت مدارس داشــته باشــند.

وفایــی افــزود: مراســم یــوم اهلل ســیزده آبــان فقــط منحصــر بــه حضــور دانش آمــوزان نیســت 
بلکــه با حضور اقشــار مختلــف مردم و همچنین مســئوالن برگــزار خواهد شــد.تمام تمهیدات 
الزم بــرای برگــزاری هــر چــه باشــکوه تر مراســم اندیشــیده شــده علی رغــم مقارن شــدن این 
روز بــا روز جمعــه دانــش آمــوزان عزیــز بــه همــراه خانــواده هــای خــود در این مراســم شــرکت 

خواهنــد نمود.  
ســرهنگ علــی امیــری  فرمانده ناحیه مقاومت بســیج شهرســتان بردســیرگفت: باید هوشــیار 
باشــیم کــه همیــن اســالم وحــدت آفریــن اســت کــه مــورد خشــم اســتکبار جهانــی شــده و 
آن هــا اســالم را بــر نمــی تابنــد، لــذا بایــد همــه مــا اهتمــام بــه حفــظ اســالم داشــته باشــیم 
و همچنیــن بتوانیــم فرهنــگ بســیجی را رواج بدهیم. و مســئولین و کارشناســان باید باحضور 
خــود در مــدارس بــه ســئواالت دانــش آموزان  پاســخ گوینــد زیرا ســئواالت زیاد و بی پاســخی 

دراذهــان انــان اســت کــه نیــا زبــه گفتگــو و پاســخ دارد .

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنگ 
وارشــاد بردســیر،در تاریــخ 3 آبــان ۱۴۰۱ 
ــداری  ــات فرمان ــالن جلس ــل س در مح
شهرســتان بردســیر حســب مصوبــه 
روئســای کارگروه هــای تخصصــی در 
یــک روز و در دوســاعت متوالی ششــمین 
ــگ  ــورای فرهن ــه ش ــن جلس و هفتمی
عمومــی شهرســتان بردســیر بــا حضــور 
ــه  ــام جمع ــی ام ــالم کرمان ــت االس حج
و رئیــس شــورای فرهنــگ عمومــی 
شهرســتان بردســیر،مهندس  وفایــی 
ــب رئیــس شــورای  فرمانداربردســیرو نائ
فرهنــگ عمومــی شهرســتان بردســیر و 
تمامــی اعضای شــورای فرهنــگ عمومی 
ــی  ــای تخصص ــروه ه ــای کارگ ــا اعض ب
ــل  ــات ذی ــه داد  و مصوب ــکیل جلس تش
پــس از توضیحــات حجــت االســالم 
ــی امــام جمعــه و رئیــس شــورای  کرمان
فرهنــگ عمومــی  شهرســتان مبنــی بــر 
ــت  ــا ی سیاس ــژه رویکرده ــه وی ــو ج ت
گــذاری بــه جوانــان و نوجوانــان وگــزارش 
ــای  ــروه ه ــس کارگ ــاالری رئی ــر س دکت
ــای  ــیب ه ــگیری از آس ــی پیش تخصص
ــدس  ــزارش مهن ــاد وگ ــی و اعتی اجتماع
برهانــی رئیــس کارگــروه تخصصــی 

ســالمت روان جوانــان وجوانســازی جمعیــت بــه اطــالع اعضا رســید 
درایــن جلســه قریــب  بــه ۵۰ نفــراز اعضــا اصلــی بــه همــراه اعضــا 
ــروه  ــگ ، کارگ ــی فرهن ــروه تخصص ــی )کارگ ــروه تخصص ۶ کارگ
تخصصــی پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعــی و شــورای مبــارزه 
بــا مــواد مخــدر، کارگــروه بهداشــت روان و جوانــان و جــوان ســازی 
جمعیــت،  کار گــروه تخصصــی هنــر، کارگــروه تخصصــی  پیوســت 

هــای فرهنگــی و اجتماعــی ( حضــور داشــتند 
کارگــروه بهداشــت روان و جوانــان و جوان ســازی جمعیــت، ۴ مصوبه 
داشــت کــه شــامل  ۱- ایمــن ســازی پــارک هــا توســط شــهرداری 
مخصوصــا نقــاط حادثــه خیــز بــرای کــودکان و نوجوانــان ۲- ایمــن 
ــاط  ــا و نق ــازی پارک ه ــایل ب ــا و وس ــبز و ابنماه ــازی فضــای س س
گردشــگری شهرســتان 3- ایمــن ســازی اســتخرها توســط جهــاد 
کشــاورزی و ســازمان ورزش و جوانــان ۴- تمامــی دســتگاهها موظف 

شورای فرهنگ عمومی بردسیربا 6کارگروه تخصصی برگزارشد و 14مصوبه داشت
شــدند امــور مربــوط بــه تســهیل و ترغیــب جوانــان به 
ازدواج و حمایــت از مــادران را طبــق قانــون حمایــت از 

خانــواده پیگیــری و بــه انجــام رســانند
ضمنــا در ایــن جلســه ۱۰ مصوبه به پیشــنهاد گارگروه 
ــی و  ــای اجتماع ــیب ه ــگیری از آس ــی پیش تخصص

اعتیــاد مــورد تصویــب قــرار گرفــت کــه عبارتنــد از:
۱-جلســه آینــده بــه میزبانــی آمــوزش و پــرورش بــا 
حضــور جوانــان و نوجوانــان نخبه شهرســتان بــه انجام 
رســد ۲- اعضــای شــورای فرهنگ عمومــی از کمپهای 
اعتیــاد بازدیــد نماینــد 3-تمامــی مصوبــات بــا رویکرد 
توجــه بــه جوانــان باشــد ۴- واگــذاری ســاختمان های 
فنــی و حرفــه ای بــرای ارگانهــای متقاضــی اختصاص 
یابــد ۵-تعهــدات فنــی و حرفــه ای در بخــش گلــزار 
ــه انجــام رســد ۶- دســتگاهها گــزارش کار خــود را  ب
ــه هــم در شــورای فرهنــگ عمومــی و هــم در  ماهان
کارگــروه اجتماعــی فرمانــداری ارائــه دهنــد 7-مقــرر 
گردیــد اداره بهزیســتی درخصــوص معرفــی افــراد رها 
شــده از اعتیــاد بــه انجمن NA  بصــورت ماهانــه اقدام 
ــع مســتقر  ــرر شــد شــهرداری و صنای ــد 8- مق نمای
نســبت بــه برپایــی مراســمات و جشــن هــا مســابقات 
ورزشــی و تفریحــی همــکاری نماینــد 9- مقــرر شــد 
اداره بهزیســتی بــا اهتمــام بیشــتر نســبت بــه اجــرای 
طــرح پــازک در خصــوص پیشــگیری از اعتیــاد زنان و 
کــودکان اقــدام و نتیجــه را اعــالم نمایــد ۱۰-دبیرخانه 
مصوبــات جلســه را تــا حصــول نتیجه پیگیــری نماید

مهندس وفایی فرماندار بردسیر ورئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان بردسیر:

مانور مبارزه با بیماری آتشک درختان دانه دار در روستای حمیدآباد بخش نگار 
بــه گــزارش روابــط عمومــی جهادکشــاورزی 
حضــور  بــا  مانــور  بردســیر،این  شهرســتان 
و  مدیــران  از  فرماندارشهرستان،بخشــدار،جمعی 
ادارات شهرســتان،مهندس کریمــی و  پرســنل 
ــت  ــناس مدیری ــر وکارش ــی مدی ــدس اغماض مهن
ــم  بحــران ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان ،خان
ــازمان  ــات س ــظ نبات ــاون حف ــری مع ــدس ل مهن
ــرادران از بخــش گیاهپزشــکی مرکــز  ،مهنــدس ب
تحقیقــات و جمــع کثیــری از باغــداران منطقه نگار 
ــز جهادکشــاورزی  ،مســئولین و کارشناســان مراک
شهرســتان وهماهنگــی اداره تولیــدات گیاهــی 

ــد. ــیربرگزار ش ــتان بردس شهرس
حیدرآبــادی مدیرجهــاد کشــاورزی شهرســتان 
بردســیر ضمــن تبریــک هفتــه پدافند غیرعامــل از 
حضــور همــه مســئولین و بهــره بــرداران حاضــردر 
ایــن مراســم تقدیــر وتشــکر نمــوده و اظهار داشــت:

ایــن مانــور به منظور آگاهی و آشــنایی مســئولین و 
بهــره بــرداران از نزدیــک با رونــد شناســایی ومبارزه 
ــزار  ــه دار برگ ــان دان ــک درخت ــاری آتش ــا بیم ب
گردیــده و تالش شــد که وظیفــه و عملکــرد ادارات 

مربوطــه بــه معــرض دیــد قــرارداده شــود .
ــع  خصوصــا اقدامــات ادارات محیــط زیســت ومناب
طبیعــی و امــور دام جهــاد کشــاورزی درخصــوص 
قــرق منطقــه آلــوده ،جمــع آوری کندوهــای 
عســل،نصب نــوار زرد خطــر بــه منظــور قرنطینــه 
باغ،وشناســایی وحــذف شــاخه هــای آلــوده وجمــع 
ــاغ توســط کارشناســان  آوری وخــارج نمــودن از ب
وناظرین حفظ نباتات جهادکشــاورزی ،ســم پاشــی 
بــا ســم پاشــهای تراکتــوری توســط باغدار،ودرپایان 

ــا در  ــتقرار کندوه ــوده واس ــای آل ــاخه ه ــای ش امح
خــارج از منطقــه  باهمــکاری وهمیــاری همــه عوامــل 

صــورت گرفــت .
درحاشــیه ایــن مانور کارگاه آموزشــی توســط مهندس 
بــرادران ریاســت محتــرم بخــش گیاهپزشــکی مرکــز 
تحقیقــات درخصــوص شناســایی و چگونگــی مبــارزه 
ــرای  ــه دار ب ــوه دان ــان می ــک درخت ــاری آتش بابیم
کارشناســان و بهــره بــرداران برگزار وهمچنین نشــریه 
ترویجــی وتراکت آموزشــی و ســم اکســی کلرورمس و 
بصــورت رایــگان بیــن باغــداران حاضــردر مانــور توزیع 

گردیــد .
در دو منطقه شهرستان بردسیر 

طرح p.v.s اجرا میشود 
بــه گــزارش روابــط عمومی جهاد کشــاورزی بردســیر 
ــان  ــدم ن ــم گن ــارده رق ــه چه ــرح p.v.s  مقایس ۲ ط
ویــژه مناطــق سردســیر بــا حضــور دکتــر وکیــل زاده 
و مهنــدس حــاج امینــی و خانــم مهنــدس منگلــی از 

مدیریت زراعت و مکانیزاســیون ســازمان جهادکشــاورزی 
اســتان و دکتــر عبدالشــاهی از دانشــگاه شــهید بــا هنــر 
کرمــان و همــکاری مهنــدس کاربخــش معــاون جهــاد 
کشــاورزی شهرســتان بردســیر،مهندس گرکانی مســئول 
زراعت شهرســتان ،مهنــدس امانی مســئول اداره تولیدات 
گیاهــی و رئیــس و کارشناســان مراکــز نــگار و حومــه در 
ــه ۱۴۰۱/8/۱3 در  ــنبه ۱۴۰۱/8/۱۲  و جمع ــج ش روزپن
منطقــه نــگار و حومــه شهرســتان بردســیر  در حــال اجرا 

اســت .
مهنــدس حیدر ابــادی مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان 
ــل  ــیر بدلی ــتان بردس ــه شهرس ــان اینک ــا بی ــیر ب بردس
کیفیــت بــاالی گنــدم نان درســطح اســتان ازرتبــه خوبی 
ــب  ــای مناس ــی رقمه ــد معرف ــد نیازمن برخوردارمیباش
گنــدم میباشــد،اعالم داشــت کــه بــا همــکاری دانشــگاه 
ــتان  ــه شهرس ــازمان در دو منطق ــت س ــت زراع و مدیری
بردســیر طــرح p.v.s مقایســه ار قــام پیشــنهاد و در حــال 
اجــرا اســت کــه امیدواریــم بــا اجــرای صحیــح ایــن طرح 
ــم از  ــای مناســب ه ــده رقمه ــال های آین ــم در س بتوانی
نظــر عملکــرد و هــم از نظــر راندمــان آبیــاری و نیــز ارتقاء 
کیفیــت آردمناســب پخت نــان،  را بــه کشــاورزان معرفی 
کنیــم تا عــالوه بر تامیــن معیشــت خانوارهای روســتایی 
،وتامیــن گنــدم مــورد نیــاز اســتان، ارز آوری  واســتفاده 
بهینــه از آب و خــاک و نیــز اشــتغال مولــد شهرســتان را 

رونــق دهیــم .
ــا   ــزه وب ــه روش مکانی ــا ب ــن طرحه وی اظهارداشــت : ای
اســتفاده از دســتگاه پنوماتیــک بصورت دو نقطــه پر نهاده 
و کــم نهــاده کشــت می گــردد. ارقام کشــت شــده شــامل 
حیــدری ،بــک گراس، امید، روشــن، ســیروان ،اکســکلیبر 
ومهــدوی  در ســطح شــش هــزار مترمربــع اجــرا میگردد.

کشف پراید سرقتی از اصفهان 
در شهرستان بردسیر 

ــک  ــف ی ــیر از کش ــی بردس ــده انتظام فرمان
دســتگاه خــودروی پرایــد ســرقت شــده 
ــور ــور از مح ــگام عب ــان هن ــتان اصفه از اس

» باغین- بردسیر« خبر داد.
بــه گزارش قــدس آنالیــن، منصــور رمضان نژاد 
ــک  ــرقت ی ــالم س ــی اع ــرد: در پ ــار ک اظه
دســتگاه خــودروی پرایــد از اصفهــان، کاربــران 
ــا  ــری پلیــس بردســیر ب ــش تصوی ــز پای مرک
مشــاهده تــردد خــودروی مــورد نظــر در محور 
»باغیــن- بردســیر« بالفاصلــه تیم گشــت را به 

ایــن محــور اعــزام کردنــد.
ــتقرار  ــا اس ــی ب ــوران انتظام ــزود: مام وی اف
ضربتــی در ایــن محــور خــودروی ســرقتی را 
مشــاهده و طــی عملیاتــی آن را توقیــف و در 
ایــن رابطــه یــک متهــم را دســتگیر کردنــد.

فرمانــده انتظامی شهرســتان بردســیر با اشــاره 
ــه مالباختــه و معرفــی  ــه تحویــل خــودرو ب ب
متهــم بــه مرجــع قضایــی، خاطرنشــان کــرد: 
هرچنــد کــه پلیــس همچــون ایــن عملیــات 
بــرای کشــف انــواع ســرقت ها بــا تمــام تــوان 
و بــا بهره گیــری از تجهیــزات هوشــمند تالش 
می کنــد؛ امــا نصــب ردیــاب و ســایر تجهیزات 
ایمنــی برای پیشــگیری از ســرقت خــودرو نیز 

مــورد تاکیــد اســت.

سرهنگ رمضان نژاد   فرمانده انتظامی بردسیر
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سوره شعراء، آیه ۲۰۷-۲۰۵
﴿افرأیت ان متعناهم سنین. ثم 
جآءهم ما کانوا یوعدون ما اغنی 

عنهم ما کانوا یمتعون﴾
خواهی دید. اگر ما سالیان دیگری آنها را از این 
زندگی بهره مند سازیم سپس عذابی که به آنها 
وعده داده شده به سراغشان بیاید این تمتع وبهره 
گیری از دنیا برای آنها سودی نخواهد داشت. سنت 
پروردگار عالم این است که تا اتمام حجت نکند 
ومهلت کافی ندهد هیچ قومی را گرفتار عذاب 
نخواهد کرد. اما به هنگامیکه گفتنیها گفته شد 
وبه مقدار الزم فرصت یافتند وبه راه نیامدند. آنگاه 
مجازاتی دارد که راه بازگشت در آن نیست. حال 
به فرض که به آنها مهلت جدیدی داده شود. )که 
بعد از اتمام حجت داده نخواهد شد( وبه فرض که 
سالیان دیگری در این جهان بمانند وغرق غرور 
وغفلت گردند. آیا کاری جز تمتع وبهره گیری 
بیشتر از مواهب مادی خواهند داشت؟ آیا آنها به 
جبران گذشته خواهند پرداخت؟ مسلما نه. آیا اینها 
می توانند به هنگام نزول مجدد عذاب گروهی از 
کار آنها بگشایند. ویا تعبیری در سرنوشت آنها ایجاد 
کند. این احتمال نیز در تفسیر آیات مورد بحث 
وآیات بعدی وجود دارد که آنها تقاضای مهلت برای 
بازگشت به حق وجبران گذشته نمی کنند. بلکه 
برای بهره گیری بیشتر وتمتع فزونتر از نعمتهای 
ناپایدار این جهان است. ولی این تمتع سودی برای 
آنها در بر ندارد ودیر یا زود باید از این سرای ناپایدار 
به سرای جاویدان بشتابند وبا نتایج اعمالشان روبرو 
شوند. عن ابی عبداهلل )علیه السالم( فی قوله )عزَّ 
(. افرأیت ان متعناهم سنین. ثم جاءهم ما کانوا  وجلَّ
یوعدون. قال: خروج القائم )علیه السالم(. ما اغنی 
عنهم ما کانوا یمتعون. قال: هم بنو امیة الذین متعوا 
بدنیاهم. امام صادق )علیه السالم( در تفسیر قول 
( که می فرماید: )ای رسول ما  خداوند )عزَّ وجلَّ
خواهی دید که چنانچه چندین سال هم آنان را 
منتعم سازیم. سپس عذاب موعود به آنان رسد( 
فرمود: منظور خروج حضرت قائم )علیه السالم( 
است. بعد در تفسیر آیه بعد که می فرماید: )آنچه از 
دنیا برخوردار بوده اند به آنان هیچ سودی نبخشد 
وعذابی از آنها دور ننماید.( فرمود: آنها بنی امیه 

هستند که در دنیا بهره مند بوده اند.

او خواهد آمد

ادامه  آیه 24 سوره نساء،:
19- آیا ازدواج موقت موجب افزایش افراد 

بی سرپرست در جامعه می شود؟
در جوامعی که بی بند و باری جنسی حکم فرما 
است، فرزندان نامشروع از نظر قانونی نه به پدر و 
نه به مادر وابسته نیستند، در حالی که فرزندان 
ازدواج موقت کمترین و کوچک ترین تفاوتی 
با فرزندان ازدواج دائم، حتی در میراث و سایر 
حقوق اجتماعی ندارند. گویا عدم توجه به این 

حقیقت سرچشمه اشکال فوق شده است.
20- تکلیف فرزندان متعه چیست؟

فرزندان همسری که متعه شده با همسر دائم در 
حقوق، ارث و امثال آن هیچ فرقی ندارند.

در حدیثی که حتی فخر رازی ذیل آیه آورده 
است می خوانیم : »اگر جلوی متعه گرفته نمی 
نمی  زنا  شقاوتمند  افراد  جز  کس  هیچ  شد، 

کردند.«
21- چرا پرداخت مهریه الزم و واجب است؟

 »اگر طرفین عقد، با رضایت خود مقدار مهر را 
بعدأ کم و زیاد کنند مانعی ندارد.« بنابراین مهر 
یک نوع بدهکاری است که با رضایت طرفین 
قابل تغییر است. در این موضوع تفاوتی میان 
عقد موقت و دائم نیست. اگر چه آیه همانطور 
که مشروحا گفتیم درباره ازدواج موقت بحث می 

کند.

آیه 25 سوره نساء :
و هر کس از شما از نظر مالی نمی تواند زنان 
)خود(  به همسری  را  ایمان  با  پاکدامن  )آزاد( 
در آورد پس با دختران جوانسال با ایمان شما 
به  )ازدواج کند( و خدا  آنها هستید  که مالک 
ایمان شما داناتر است )همه( از یکدیگرید پس 
آنان را با اجازه خانواده شان به همسری )خود( 
در آورید و مهرشان را به طور پسندیده به آنان 
بدهید )به شرط آنکه( پاکدامن باشند نه زناکار و 
دوست گیران پنهانی نباشند پس چون به ازدواج 
)شما( در آمدند اگر مرتکب فحشا شدند، پس بر 
آنان نیمی از عذاب )= مجازات( زنان آزاد است 
این )پیشنهاد زناشویی با کنیزان( برای کسی از 
شماست که از آالیش گناه بیم دارد و صبر کردن 
برای شما بهتر است و خداوند آمرزنده و مهربان 

است.
1- آیا ازدواج با کنیزان صحیح است؟

نخست می گوید کسانی که قدرت ندارند که با 
زنان آزاد، ازدواج کنند می توانند با کنیزانی ازدواج 
نمایند که مهر و سایر مخارج آنها معموال سبک 

تر و سهل تر است.
البته منظور از ازدواج با کنیزان این نیست که 
صاحب کنیز با کنیز ازدواج کند، بلکه با شرایط 
خاصی که در کتب فقهی ذکر شده می تواند 
همانند همسر با او رفتار نماید. بنابراین منظور 

ازدواج افراد غیر مالک با کنیز است.
2- منظور از تعبیر  »مؤمنات« چیست؟

ضمنا از تعبیر به  »مومنات« استفاده می شود 
که باید حتما کنیز مسلمان باشد تا بتوان با او 
ازدواج کرد. بنابراین با کنیزان اهل کتاب ازدواج 

صحیح نیست.
3- چرا در آیه شریفه از کنیزان تعبیر به  

»فتیات « کرده است؟
جالب اینکه قرآن در این آیه از کنیزان تعبیر به  
»فتیات« کرده است که جمع  »فتات« می باشد 
و معموال این تعبیر آمیخته با احترام خاصی در 
مورد زنان است و غالباً در مورد دختران جوان 

به کار می رود.
بایمانکم«  اعلم  »واهلل  جمله   منظور   -4

چیست؟
این جمله می گوید شما برای تشخیص ایمان 
آنها مامور به ظاهر اظهارات آنان هستید. اما درباره 
باطن و اسرار درونی آنان  »خداوند به ایمان و 

عقیده شما آگاه تر است.«
5-منظور از تعبیر  »بعضکم من بعض« چیست؟

از آنجا که بعضی در مورد ازدواج با کنیزان کراهت 
داشتند، قرآن می گوید شما همه از یک پدر و 
مادر به وجود آمده اید  »و بعضی از بعض دیگر 
هستید.« بنابراین نباید از ازدواج که از نظر انسانی 
با شما هیچگونه تفاوتی ندارند و از نظر ارزش 
معنوی، ارزش آنها مانند دیگران بسته به تقوی 
و پرهیزکاری آنان است، کراهت داشته باشید، که 

همه اعضا یک پیکر محسوب می شوید.
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ــاعت  ــد س ــت: چن ــور گف رئیس جمه
قبــل مطلــع شــدم رئیس جمهــور 
آمریــکا جملــه ای بــر زبــان رانــده، شــاید 
از حــواس پرتــی کــه دارد، باشــد، گفتــه 
اســت کــه مــا بنــا بــه آزاد کــردن ایــران 

ــم. داری
سیاســی  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
خبرگــزاری فــارس، آیــت اهلل ســید 
ابراهیــم رئیســی رئیس جمهــور صبــح 
روز )جمعــه ۱3 آبــان( در جمــع مــردم 
حاضــر در راهپیمایــی روز ملی مبــارزه با 
اســتکبار جهانی گفــت: امــروز روز مبارزه 
ــتکبار  ــت، اس ــی اس ــتکبار جهان ــا اس ب
یعنــی خــود بزرگ بینــی و خودخواهــی.

وی افــزود:  در فرهنــگ دینــی مــا تأکید 
شــده اســت بــه خودســازی، بــه اینکــه 
انســان خــدا را بــر خــود حاکــم کنــد و 
خداخــواه شــود بــه جــای خودخــواه. بــه 
ــی،  ــود بزرگ بین ــی و خ ــای خودبین ج
خدابین شــود؛ انســانی کــه دچــار کبر و 
غــرور شــده چــه در یــک خانــه، در یــک 
محلــه، چــه در یــک شــهر، چــه در یک 
کشــور و منطقــه دچــار روحیــه تفرعــن 

اســت. 
ــون،  ــرد: فرع ــح ک ــور تصری رئیس جمه
هــم بــه شــخص هــم بــه یــک روحیــه 
ــه از  ــد ک ــن می گوین ــی و تفرع فرعون
ــی  ــزرگ اخالق ــیئه ب ــک س ــان ی انس
برخــوردار شــود کــه فقــط خــود و منافع 
ــد  ــود بیندیش ــه خ ــد و ب ــود را ببین خ
ــع  ــه مناف ــدارد ک ــی ن ــرای او اهمیت و ب
انســان های بســیاری در خطــر قــرار 
بگیــرد و اینکــه انســان های بســیاری از 
بیــن برونــد، امــا خــود را و منافــع اش را 
و ســلطه خــود را اصــل قــرار می دهــد.

رئیســی ادامــه داد: بنابرایــن، قــرآن کریم 
ــه  ائمــه هــدی و پیشــوایان دیــن مــا ب
همــه مــا هشــدار داده انــد مراقب باشــید 
کــه دچــار خودبزرگ بینــی نشــوید کــه 
ایــن خطری اســت کــه نه فقــط زندگی 
خــود انســان، بلکــه زندگــی بســیاری از 
انســان ها را در خطــر قــرار مــی دهــد و 
نــه فقــط باعث ســقوط یــک فــرد، بلکه 

ســقوط جامعــه می شــود.
ــاد  ــه نم ــان اینک ــا بی ــور ب رئیس جمه
ــروز نظــام ســلطه  و نمــود اســتکبار ام
حاکــم بــر آمریــکا اســت، تصریــح کــرد: 
نظــام ســلطه حاکــم بــر آمریــکا نمــاد

ــأن و  ــر عظیم الش ــه تعبی ــتکبار و ب اس
راحــل، شــیطان بــزرگ اســت. او بــرای 
اینکــه بــه منافــع خــود برســد حاضــر 
ــردم در  ــا و م ــیاری از ملت ه ــت بس اس
جای جــای دنیــا از بیــن برونــد تــا منافع 
مــادی و معنــوی آن هــا به خطــر نیفتد. 
تأکیــد و تکــرار توجــه دادن ملت هــا بــه 
خطــر اســتکبار در همین راســتا اســت. 
ــا  ــران ب ــزرگ ای ــت ب ــه داد: مل وی ادام
ــا  ــارزه ب ــود، مب ــکوهمند خ ــالب ش انق
ــتور کار  ــتعمار را در دس ــتکبار و اس اس
ــه  ــن ۵7 ب ــرار داد و در ۲۲ بهم ــود ق خ
ــت  ــورد حمای ــت ستمشــاهی م حکوم

ــان داد. ــتکبرین پای مس
رئیس جمهــور اضافــه کــرد: اگــر حرکت 
بــزرگ دانشــجویان پیــرو خط امــام نبود 
جریــان مبــارزه بــا اســتعمار ناقــص بود، 
حرکــت عظیــم دانشــجویان بــا بصیرت 
مــا جریــان مبــارزه بــا اســتکبار را کامل 

کرد.
ــتبداد  ــا اس ــارزه ب ــزود: مب ــی اف رئیس
ــا  ــارزه ب ــن ۵7، مب ــی در ۲۲ بهم داخل
اســتعمار خارجــی نمــاد و نمــود آن در 
ــتکبار  ــا اس ــارزه ب ــان ۵8 روز مب ۱3 آب
جهانــی کــه نمــاد اقتــدار و مظلومیــت 
ــد  ــم در تبعی ــت، ه ــران اس ــزرگ ای ب
ــوار،  ــام بزرگ ــا ام ــر عظیم الشــأن م رهب
هــم در شــهادت دانش آمــوزان عزیزمــان 
کــه روز دانش آمــوز و هــم در حرکــت بــا 

بصیــرت دانشــجویی مــا اســت.
 وی تأکیــد کــرد: امــروز، روز دانش آمــوز 
و روز مبــارزه بــا اســتکبار جهانی اســت؛ 
در ایــن روز، بایــد ابعاد حرکــت فرعونی و 
اســتکباری مســتکبرین تبیین شــود. بر 
همــه تریبــون داران و مســئوالن اســت تا 
در جهــاد تبییــن توطئه هــا و فتنه هــای 
ــا را  ــژه آمریکایی ه ــه وی ــتکبرین ب مس
روشــن کننــد، ایــن را روشــن کننــد که 

ــد در  ــری می خواهن ــا فتنه گ ــه ب چگون
ــد  ــی کنن ــا اختالف افکن ــان ملت ه می
و می خواهنــد بــه ســلطه خودشــان بــه 
ــر  ــد. اگ ــه بدهن ــر نحــو ممکــن ادام ه
شــما بخواهیــد یــک طومــار از جنایــت 
پــا و حق کشــی ها در عالــم ارائــه دهیــد 

آمریــکا در صــدر آن قــرار دارد.
رئیس جمهــور تأکیــد کــرد: حضــور 
آمریــکا در بیــش از 3۰۰ جنــگ در 
جهــان، انجــام ۶۲ کودتــا بر خــالف رأی 
ملت هــا، بمبــاران اتمــی در هیروشــیما 
و ناکازاکــی و کشــته شــدن میلیون هــا 
ــه  ــی ک انســان، مشــارکت در جنگ های
هســتند؛  جنگ هــا  پرتلفات تریــن 
جنگ هایــی  ویتنــام  و  افغانســتان 
ــات را در  ــترین تلف ــه بیش ــتند ک هس
جهــان داشــته اند و آمریــکا نقــش اول را 
ــا دارد. ــا و خونریزی ه ــن جنگ ه در ای

رئیســی ادامــه داد: دخالت هــای نظامــی 
ــارزه  ــام مب ــه ن ــورها ب ــکا در کش آمری
ــا،  ــردن ملت ه ــت و آزاد ک ــا تروریس ب
بنیان گــذاری گروه هــای تکفیــری مثــل 
داعــش و النصــره، بنیان گــذار و حامــی 
گروه هــای تروریســتی و کشــورهای 
جریان هــای  از  حمایــت  منطقــه، 
تجزیه طلــب و تروریســت، راه انــدازی 
نظام هــای تحریمــی علیــه کشــورهای 
مســتقل بــه ویــژه در ایــران اســالمی و 
بســیاری از جنایت هــای دیگــری اســت 

کــه می تــوان آن را بیــان کــرد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه روحیــه آمریــکا 
و  اســت  ســلطه گری  و  اســتکباری 
نمی خواهــد در جهــان حــرف، رأی و 
ســخن مردم ســازگار باشــد و می خواهد 
خواســته خــودش عملــی شــود، گفــت: 
می خواهــد مــردم مثــل او بیندیشــند و 
عمــل کننــد و کشــورها هم گاو شــیرده 
بــرای آمریکایی هــا شــوند، این خواســته 

ــا اســت. نظــام ســلطه و آمریکایی ه
ــان  ــرد:  در می ــه ک ــور اضاف رئیس جمه
ــه  ــا خودشــان را ب ــن جنایت ه همــه ای
عنــوان طرفــدار آزادی و حقــوق انســان 
هــم معرفــی می کننــد؛ عجیــب اســت، 
کجــای جهــان از شــما می پذیــرد کــه 
گــروه تکفیری کــه بــه اعتــراف خودتان 
بنیانگــذار گــروه داعــش بودید، امــروز در 

ــم جنایــت می کنــد. عال
وی تصریــح کــرد: افغانســتان را ببینیــد، 

ــا  ــه آمریکایی ه ــور دو ده ــه حض نتیج
ــت،  ــزی و جنای ــر از جنــگ و خونری غی
ویرانــی نبــوده اســت. 3۵ هــزار کــودک 
معلــول نتیجــه جنــگ آمریکایی هــا در 

افغانســتان اســت. 
رئیس جمهــور ادامــه داد: اقداماتــی کــه 
آن هــا انجــام داده انــد، امــروز پیــش روی 
شــما قــرار دارد. نقاطــی کــه آمریکایی ها 
حضــور داشــتند، هشــدارهایی کــه 
همــواره نســبت بــه حضــور آمریکایی ها 
وجــود دارد، فعالیت هــای تروریســتی را 
آمریکایی هــا بــا روش هــای مختلــف در 
همــه جــای دنیــا بــه نــام آزادی انجــام 

می دهنــد.
رئیســی اظهــار کــرد: چنــد ســاعت قبل 
مطلــع شــدم کــه رئیس جمهــور آمریکا 
ســخنانی را شــاید از روی حــواس پرتــی 
ــان آورده اســت، شــاید  ــر زب کــه دارد، ب
ــخنان  ــن س ــه ای ــود ک ــاری ب ــن ب اولی
پشــت تریبــون رســمی بیــان شــد، بــه 
ــه اســت  ــه او گفت ــد ک ــر دادن ــن خب م
ــه او  ــم؛ ب ــران را آزاد کنی ــم ای ــا داری بن
میگویــم آقــای رئیس جمهــور ایــران ۴3 
ســال قبــل آزاد شــد و مصمــم اســت به 
ــا هرگــز  ــد و م اســارت شــما در نمی آی

گاو شــیرده شــما نخواهیــم شــد.
ــران  ــت ای ــه مل ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــرت  ــع را از روی بصی ــن مواض ــا ای باره
دشمن ســتیزی  و  دشمن شناســی 
اعــالم کــرده اســت، گفــت: امــروز دهــه 
هشــتادی ها و دهــه نودی هــای مــا هــم 
همیــن را بــر زبــان جــاری می کننــد و 

ــگاه را دارنــد. همیــن ن
رئیس جمهــور ادامــه داد: نــگاه نکنید به 
برخــی از افــراد معــدود گــول خــورده و 
خائــن، ملــت بــزرگ ایران ســخنش این 
اســت و بارهــا اعــالم تأکیــد کرده اســت 
کــه جمهــوری اســالمی ایــران علی رغم 
تحریم هــای  و  تهدیدهــا  تمامــی 
شــما امــروز مســیر پیشــرفت را ادامــه 

می دهــد.
ــا  ــا و تحریم ه ــه محدویت ه ــی ب رئیس
در دوران دفــاع مقــدس اشــاره و خطــاب 
بــه آمریکایی هــا، تصریــح کرد: کشــوری 
کــه شــما یــک روز بــه آن ســیم 
خــاردار نمی دادیــد، امــروز یکــی از 
پیشــرفته ترین تولیدکنندگان در صنایع 

پیچیــده اســت؛ 

قدرت ما حضور میلیونی مردم در رسارس کشور است/جمله بایدن از 
حواس پرتی است/ ایران 43 سال قبل آزاد شد

ادامه سرمقاله ...  
ــی و بعضــی رســانه هــا و  عوامــل داخل
مصاحبه ها وبرداشــتهای غیرکارشناسی 
ومغرضانــه  نیــز به عنــوان دخیــل و پادو 
تــالش داشــتند اســتفاده خــود را ببرند. 
ــزب  ــش ح ــاه پی ــه دو م ــت اینک واقعی
»کوملــه« و »دموکــرات« و همــه عوامل 
ــد  ــم متح ــا ه ــارج ب ــالب در خ ضدانق
شــدند کــه قطعــا وجــود یــک طراحــی 
از پیــش تعیین شــده در آن بســیار مهــم 
ــا در  ــن اعتراض ه ــی ای ــه نوع ــت. ب اس
خــارج طراحــی و در داخــل پیــش بــرده 

می شــود.
ــت  ــی توانس ــه م ــی ک ــی از دالیل یک
ــا  ــتکبار ب ــط اس ــوب توس ــن آش درای
معاندیــن ایجادشــود موضــوع مذاکــرات 
ــاله  ــران در مس ــی ای ــود وقت ــام ب برج
برجــام آن امتیــازی را کــه مــورد انتظــار 
غربی هــا بــود بــه آن هــا نــداد، غربی هــا 
وارد طــرح و نقشــه دوم شــدند. در واقــع 
از آنجــا کــه »جــو بایــدن« در انتخابــات 
قبلــی اعــالم کــرده بــود بــه برجــام بــاز 
ــیار  ــرای او بس ــت، ب ــردد و نتوانس می گ
وجهــه بــدی پیدا کــرد. بــه ویــژه این که 
بــرای انتخابــات بعــدی با مشــکل جدی 
مواجه اســت و حزب دموکــرات آمریکا از 
ایــن نظــر بــا چالــش مهمــی در عرصــه 

عمومــی درگیــر خواهــد شــد.
ــه شــرق و  ــران ب ــل ای ــر تمای ــه دیگ نکت
بســتن قــرارداد بــا چیــن و روســیه اســت. 
ــک کشــاور  ــوان ی ــه عن ــران همــواره ب ای
محــوری در نظــام جهانــی مطــرح اســت

بنابرایــن هــر کشــوری کــه بــا مــا وارد 
 

ــع او  ــه نف ــرازو ب ــه ت معاهــده شــود کف
خواهــد شــد. از ایــن نظــر هــم جبهــه 
غــرب به شــدت بــا این مســاله مشــکل 
ــن  ــرای گرفت ــا ب ــن غربی ه دارد. بنابرای
امتیــاز بــه ســمت ایجــاد اغتشــاش های 

داخلــی ایــران رفتنــد.
نکتــه دیگــر هــم اینکه، ایــران بــه عنوان 
محــور مقاومــت شــناخته می شــود. اگر 
ایــران بــه عنــوان راس محــور مقاومت با 
مشــکل روبــرو شــده و بی ثبــات شــود، 
محــور مقاومت در ســوریه، لبنــان، یمن، 
ــرار  ــر ق ــم تحــت تاثی فلســطین و ... ه
ــران  ــردن ای ــات ک ــذا بی ثب ــرد. ل می گی
از ایــن نظــر هــم بــرای غــرب از اهمیــت 

خاصــی برخــوردار اســت.
بحــث بعــدی نیــز مســاله تامیــن انرژی 
بــرای اروپاســت کــه اکنون با مشــکالت 
ــرو هســتند. بدیــن ترتیــب  ــادی روب زی
ــش  ــه اهداف ــتیابی ب ــرای دس ــا ب اروپ
ــه ای را  ــرژی، برنام ــن ان ــث تامی در بح
ــدازی اغتشــاش های داخلــی  ــرای راه ان ب
در ایــران بــه راه انداخــت. در واقــع 
غربی هــا جنــگ تمــام عیــاری را در 
نظــام بین الملــل بــا ابــزار رســانه بــه راه 
انداختنــد و در پــِس آن به دنبــال اهداف 
خــود هســتند. اگــر معترضــان در ســال 
88 اهــداف سیاســی و در ســال های 9۶ 
و 98 بــه دنبــال اهــداف اقتصــادی بودند، 
ــی  ــداف اجتماع ــال اه ــه دنب ــون ب اکن
ــگاه ها و  ــراغ دانش ــه س ــه ب ــتند ک هس

جوانــان رفتنــد.

موضــوع دیگــری کــه بایدبــه آن توجــه 
داشــت ، فضــای مجازیســت کــه بحــث 
ــت.  ــم اس ــیار مه ــازی بس ــای مج فض
پلتفرم هایی مانند واتســاپ، اینســتاگرام 
ــد  ــبکه هایی مانن ــت و ش و ... در اینترن
ــو، بی بی ســی، ایران اینترنشــنال  ــو ت من
و ... در فضــای ماهــواره از جمله ابزارهایی 
ــق آن  ــا از طری ــمنان م ــه دش ــت ک اس
انجــام  را  خــود  شبکه ســازی های 

می دهنــد.
علــت دیگــر آن عملکرددولت ســیزدهم 
ــت ســیزدهم روی  ــی دول اســت واز وقت
کار آمــده، اقدامــات بســیار خوبــی انجام 
داده و بــدون برجــام و FATF قصــد اداره 
کشــور را دارد. مســیر رشــد و توســعه در 
ــه  کشــور ایجــاد شــده کــه ایــن امــر ب

ــان غربی هاســت  ضــرر و زی
وکشــور در مســیر ریل گذاری شــده قــرار 
گرفتــه و کریــدور شــمال بــه جنــوب و 
شــرق و غــرب در حــال راه افتادن اســت 
و لــذا یــک حرکــت جدیــدی در ایــران 
شــکل گرفتــه کــه تــا پیــش از آن وجود 
نداشــت. همــه ایــن مــوارد موجب شــده 

تــا غــرب احســاس خطــر کند.
امــا  غفلــت از آموزش وپــرورش و نهادهــا 
ی فرهنگی از انجا شــروع شــدکه در دوره 
اصالحــات معاونــت پرورشــی را حــذف 
و دانش آمــوزان را در مــدارس فقــط 
ــم.  ــاده کردی ــور آم ــرای امتحــان کنک ب
دانشــگاهها ی تربیــت معلــم راتعطیــل 
ــون  ــوزش وآزم ــه آم ــط ب ــد و فق کردن
کنکورتوجــه شــد وتربیــت را رهاکردنــد 

و تربیــت بیــن نســلی بــا دنیــای جدیــد 
فرامــوش شــد و آموزش و تربیت بســیار 
ــا  ــم ام ــوزش می دهی ــت. آم ــم اس مه
تربیــت نمی کنیم..وهیــچ برنامــه ای برای 
آینده نگــری نداشــتیم ونداریــم و اصــوال 
وقتــی بحــران پیــش می آیــد تــازه 
ــه  ــه فکــر می افتیــم. نهادهــای ۲۶گان ب
ــرای پیشــگیری و برخــورد  فرهنگــی ب
هیچ کــدام بــه صــورت جــدی وارد 
نشــد ند. بنابرایــن مســاله را حــل نکردیم 
و بــرای حل مســاله فرهنگــی، کار جدی 
فرهنگــی انجــام نــداده و ذهنیت افــراد را 
ــم. ــا نظــام و انقــالب نکردی هم راســتا ب

راه انــدازی   ، وپایانــی  مهــم  نکتــه 
کرســی های آزاداندیشــی اســت کــه باید 
در یــک محیــط آرام و فرهنگــی جــدی 
گرفتــه شــود. ایــن چیــزی اســت کــه 
در صحبت هــای مقــام معظــم رهبــری 
هــم بــه آن اشــاره شــده اســت تــا حرف 
جوانــان شــنیده شــود. بــه نظر می رســد 
ایــن مــوارد انتقــادی پیــش از رســیدن 
بــه اعتراض هــا بایــد مــورد بررســی قــرار 
ــه اغتشــاش  ــروز هرگون ــا از ب ــد ت بگیرن
جلوگیــری شــود. درایــن راســتا جهــاد 
تبیین و بیان پیشــرفتها ودســتاوردهای 
انقــالب هــم عملــی نشــد بایــد عملکرد 
و کارآمــدی نظــام بــه مــردم نشــان داده 
شــود تــا آنهــا هــم بداننــد کــه نظــام به 
ــای  ــردن نیازه ــا و برطرف ک ــر آن ه فک
آنــان اســت.تا تاثیرپذیــری از رســانه هــا 
و تبلیغــات شــبکه هــای ماهــواره ای و 

اینترنتــی و... بالاثــر گــردد. 

غفلت نهادهای فرهنگی ، آموزش وپرورش و رسانه ها از مسائل فرهنگی کشور  

دکرت رئیسی در مراسم روز سیزدهم آبان گفت:

تولید ۲۰ درصد از برق کشور 
توسط انرژی هسته ای

ــزاری  ــی خبرگ ــروه پارلمان ــزارش گ ــه گ ب
ــازمان  ــس س ــالمی رئی ــد اس ــنیم، محم تس
ــت  ــور در نشس ــس از حض ــی،  پ ــرژی اتم ان
کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس، گفــت: 
صنعت هســته ای، صنعتی پیشــتاز و پیشــران 
ــد  در توســعه علــم و فنــاوری اســت و می توان
ــی  ــوزه صنعت ــترده ای در ح ــذاری گس تاثیرگ

داشــته باشــد.
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی افزود: در جلســه 
امــروز محورهــای اصلی ســند جامــع راهبردی 
ســازمان انــرژی اتمی کــه ۲۰ فروردین امســال 
ــد و در  ــی ش ــور رونمای ــس جمه توســط رئی

دســتورکار ما قــرار دارد، تشــریح شــد.
وی اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه ســازمان 
انــرژی اتمــی در حــوزه معــادن نقــش داشــت، 
ابهامــات، ســواالت، عملکــرد و برنامه هــای 
ایــن بخــش در نشســت امــروز تشــریح و مقرر 
شــد کــه بیشــتر از گذشــته بــا کمیســیون در 
حــوزه معــادن و بهره بــرداری از معــادن تعامــل 

صــورت گیــرد.
اســالمی دربــاره تولیــد انــرژی، ادامــه داد: 
ــد ۲۰  ــه تولی ــن زمین ــا در ای ــذاری م هدف گ
درصــد از ســبد انرژی کشــور یعنی حــدود ۱۴ 
هــزار مــگاوات اســت؛ اکنــون حــدود یــک هزار 
مــگاوات در دســت بهره بــرداری بــوده و ۲ هــزار 
مــگاوات در دســت ســاخت اســت، همچنیــن 
ــدادی  ــی و تع ــزار مگاوات ــج ۱۰ ه ــک پکی ی

نیــروگاه کوچــک در دســت اســت.
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی تصریح کــرد: در 
طــرح آمایش و انتخاب ســایت مطالعاتی انجام 
شــده کــه مهم تریــن نکته بــرای مــا کنــار آب 
بــودن و قابلیت اســتفاده از آب اســت که تولید 
۱۰ هزارمــگاوات جدیــد در جنوب و بیشــتر در 
ســواحل مکــران و اســتان هرمزگان، بوشــهر و 

در خوزســتان پیش بینــی شــده اســت.
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آفات عبادت:
شیطان ، این دشمن قسم خورده و دیرینه انسان ، 
که همواره در کمین انسان است تا عبادت هایش را 
تباه و بی نتیجه سازد، از این راه ها برای فاسد کردن 

و باطل نمودن عبادات ما وارد می شود:
1- ریا

کسی که نه برای خدا، بلکه برای جلب نظر مردم یا 
رسیدن به موقعّیت و شهرت ، عبادت می کند، او 
گرفتار دام شیطان است و عباداتش به هدر می رود. 
این اخالل در عبادت ، توّسط شیطان حّتی گاهی 
پیش از عمل هم ، در نّیت پدید می آید و از قصد 

قربت باز می دارد.
2- ُعجب

شیطان انسان را در حین عبادت ، به خودپسندی و 
مهم دانستن عبادت ها می کشد، و اگر کار، با نام و 
برای خدا هم شروع شده باشد، در نیمه راه ، شیطان 
آنرا تباه می سازد و انسان را به غرور، دچار می سازد.

3- گناه
بی شک ، گناهان ، آثار خوب عبادات را از بین می 
برند. کشاورزی که پس   از ماهها تالش وزحمت 
درراه به ثمر رساندن مزرعه وباغ ، در اثر یک غفلت 
، گرفتار آتش سوزی و حریق خرمن می شود، 
رنجهایش هدر رفته است . گناهان ، آتشی در خرمن 
عبادات و اعمال ما هستند که آنها را بر باد می دهند.

خالصه آنکه : شیطان ، یا جلوی ورود آب زالل را به 
جام دل انسان می گیرد، یا پس از پر شدن این ظرف 
، آنرا آلوده و فاسد می سازد و یا زیراب آنرا کشیده ، 

آب ها را هدر می دهد.
امام سجاد علیه السالم در دعای مکارم االخالق از 
خداوند چنین می طلبد: اِلهی َعبِّْدنی لََک وَ ال تُْفِسْد 

ِعباَدتِی بِالُْعْجِب... اَِعزَّنی واَل تَْبَتلیّنی بِالِْکْبرِ...
خدایا، مرا بنده خودت ساز، ولی عبادتم را با ُعجب 
، فاسد مگردان ، مرا عزیز کن ولی به تکّبر مبتالیم 

مساز.
صدقه هم که نوعی عبادت مالی است ، به تعبیر قرآن 

، با مّنت نهادن باطل و تباه می شود.
کاشتن نهال ، وقت چندانی نمی برد، ولی به ثمر 
رساندن و مواظبت از سالمت آن و زدودن آفت ها 
دشوار است . گاهی گناهان یا حاالت ناپسند روحی ، 
همه نیکی ها را بر باد می دهددر حدیث می خوانیم 
: اِنَّ الَْحَسَد یَاُْکُل الَْحَسن اِت َکما تَاءُْکُل الّنارُ الَْحَطَب

آنگونه که آتش ، هیزم را می خورد، حسد هم 
حسنات را می خورد.

در روایتی آمده که : عابدی مغرور و فاسقی شرمنده 
، هر دو وارد مسجد شدند، فاسق ، بخاطر حالت توبه 
و پشیمانی ، دگرگون گشت و مؤ منی صالح شد ولی 

عابد، به خاطر غرورش ، فاسق از کار درآمد.
راههای دوری از عجب و غرور

از آفت های بزرگ عبادت ، غرور و ُعجب است .
چگونه می توان آنرا درمان کرد، یا به آن گرفتار نشد؟

توّجه به نکات زیر، حالت پیشگیری یا درمان نسبت 
به این آفت تباه کننده نماز و سایر عبادت ها دارد:

1- آیا واقعاً عبادت کرده ایم ؟
گاهی انسان در جهل مرکب است و می پندارد که 
به عبادت خدا مشغول است در حالیکه به بیراهه می 
رود و کارهای خود را بیش از حّد بها می دهد. گاهی 
کارهای ناپسند، در نظر انسان کار نیک جلوه می کند 

و ابلیس نیز در این زمینه ، فّعال است .
قرآن در آیاتی چند به این تزیین عمل سوء اشاره 
دارد. از جمله در این آیه ها: اءََفَمن زُیَِّن لَُه ُسوَّءُ َعَملِِه 

َفَرءَاهُ َحَسنا
نَْیا وَُهْم یَْحَسُبوَن  َِّذیَن َضلَّ َسْعُیُهْم فِی الَْحَیوةِ الدُّ وال

َُّهْم یُْحِسُنوَن ُصْنعا  و زُیَِّن لَُهْم ُسوَّءُ اءَْعَملِِهْم اءَن
۲- آیا عبادت های ما قبول شده است ؟

 ، عبادت  قبولی  های  نشانه  و  شرایط  بحث  در 
خواهید خواند که ارزش مهّم عبادت ها و نماز به 
قبولی آنهاست و خداوند از بندگان شایسته و اهل 
تقوا عبادت را می پذیرد و انفاق و صدقات را قبول 

می کند.
انسانی که به قبولی عبادت مطمئن نیست ، چرا 

مغرور به آن شود؟...
3- آیا عبادت های ما تباه نشده است ؟

برخی از گناهان است که نماز و عبادت های یک 
عمر را حبط و تباه می کند و افراد، از بازار عمل ، 
تهیدست برمی گردند. نماز و عباداتی که همراه با 
برخی معصیت هاست ، آیا از حبط شدن به سالمت 

گذشته است تا به آنها دل خوش کنیم ؟

نماز نخستين و مهمترين عبادت

اسرار نماز

تاریخچه حجاب ) 3(
حجاب در اسالم

جواهر لعل نهرو می نویسد که زنان اعراب در دوران 
جاهلیت حجاب نداشتند و بعد از اسالم که با دو 
امپراطوری هم جوارشان ایران و یونان ارتباط برقرار 
کردند اعراب هم برای زنان شان پوشش در نظر 
گرفتند. در صورتی که این تعبیر اشتباه و همان طور 
که می دانیم اسالم حجاب را در قرآن برای زن تعریف 

کرده است.
آیاتی که در قرآن به حجاب زنان تاکید شده است 
آیه ی ۵9 سوره ی احزاب و همچنین آیه ی 3۱ 

سوره ی نور است.
در قرآن حجاب زن پوشش بدن و سر او به غیر 
که  صورتی  به  می باشد.  دست ها  و  صورت  از 
برجستگی های بدن زن مشخص نباشد و هم چنین 

لباس او لباس شهرت نباشد.
حجابی که اسالم برای زن خواسته حجابی نه برای 
پنهان شدن زن در خانه است که از همه نوع فعالیت 
اجتماعی و اقتصادی بازماند؛ که از نظر اسالم تنها با 
حجاب است که زنان می توانند بدون آزار دیدن از 
مردان به فعالیت های اقتصادی بپردازند و نه حجابی 
است برای دور کردن مردان از زنان که مردان بتوانند 
مرتاض گونه و به دور از همه مواهبی که خداوند برای 

بندگانش خواسته زندگی کنند.

حجاب مردان
جالب است بدانید در متون تاریخی هیچ حجابی 
برای مردان تعریف نشده است و تنها اسالم مردان 

را ملزم به رعایت حجاب کرده است.
در قوانین اسالمی سر و موی مرد نیازی به پوشش 
ندارد و در مورد بقیه بدن هم تا جایی که معموالً 
از  مثالً  باشد.  پوشیده  باید  می پوشانند  مردان 

پوشیدن لباس تنگ و چسبان نهی شده اند.
اما مسأله ی مهم تر برای مردان نگاه آن هاست که 
باید در مواجهه با زنان آن را حفظ کنند که در این 

زمینه آیات و روایات بسیاری نقل شده است.
به هر حال این گونه که در تاریخ خوانده ایم چه 
پیش از اسالم و چه بعد از آن زنان در همه جای 
دنیا دارای پوشش بوده اند. گاهی دستخوش غیرت 
و یا تعصب های مردانه این پوشش اغراق آمیز شده 
است و سبب شده که زنان را نه تنها به حجاب امر 

کنند بلکه آن ها را در خانه هم پنهان دارند.
گاهی هم دچار تفریط بوده است و مانند زنان 
اعراب جاهلی سر و مو و زیورآالت خود را به نمایش 
می گذاشته اند و تنها پوشش آن ها سربندی بوده که 

به پشت سر می آویخته است.
حاال با در نظر گرفتن مبانی تاریخی و ایده هایی که 
مطرح شده و آیات قرآنی شاید راحت تر و با دید 
بازتری بتوان در مورد مسأله ی پوشش و حجاب 

نظر داد و در مورد آن تصمیم گیری کرد.
از مسائل بحث  برانگیز پیرامون مسأله حجاب، 
چگونگی مواجهه حکومت با این امر است. به طور 
کلی از منظر فلسفه سیاسی، حکومت ها می توانند 
اتباعشان راملزم به انجام یا ترک فعلی نمایند. دامنه 
الزامات یک حکومت نیز با قلمروی اختیارات آن 
برابر است. از منظر شارع مقدس نیز حاکم اسالمی 
از آنجا که والیت بر مردم دارد می تواند بر مبنای 
قانون و شریعت اسالمی افراد جامعه را )چه بدان 
آن امر اعتقاد داشته باشند چه نداشته باشد( به 
عمل یا ترک آن الزام کند، چنانکه مستندات دینی 
از آنجا  این مدعاست. همچنین  شاهد درستی 
که مصالح جمعی اعمال فردی بر مصالح فردی 
افراد  نیز تأمین سعادت اخروی  رجحان دارد و 
جامعه، غایت اساسی حکومت اسالمی است. حاکم 
اسالمی می تواند فرد را ملزم به انجام تکالیف عبادی 
نماید. رعایت حجاب نیز از آنجا که بر هر زن و 
مرد مسلمان واجب است، حاکم اسالمی می تواند 
اتباعش را بر آن الزام نماید و هرآنچه فلسفه حجاب 
اسالمی را تبیین می کند، در واقع توجیه عقالنی 

الزام حکومت اسالمی به حجاب به شمار می آید
به راستی چرا استفاده از قدرت در راه تأمین سعادت 
دنیوی را نباید حمل بر کارهای خشونت آمیز کرد، 
ولی چنین برداشتی در راه تأمین سعادت اخروی 
را روا می داریم. چرا الزام حکومت به بستن کمربند 
ایمنی به هنگام رانندگی حمل بر عمل خشونت بار 
نمی شود؛ لیکن اگر حکومت مردم را برای تأمین 
سعادت اخروی به انجام تکالیف شرعی الزام کند، 
خشونت بار تلقی می شود. اگر الزام حکومتی برای 
باشد،  مشروع  می تواند  دنیوی  سعادت  تأمین 
برای تأمین سعادت اخروی به طریق اولی چنین 
از  اخروی مهم تر  زیرا سعادت  دارد.  را  ظرفیتی 
سعادت دنیوی است: »...قل متاع الدنیا قلیل و 

االخرة خیر لمن اتقی....« )نساء، 77

آیا در ایران حجاب اجباری 
است؟

حجاب اجباری

بخش   بیست و  چهارم 

عضــو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام 
بــا بیــان اینکــه آمریکایی ها از گســترش 
ــار  ــران شــده اند، اظه ــران نگ ــالب ای انق
بــا  می کنــد  فکــر  کــرد: دشــمن 
ــه در  ــی ک ــت های بزرگ ــود شکس وج
جنگ هــای اقتصــادی و نظامــی از ملت 
ــد در  ــروز می توان ــت، ام ــورده اس ــا خ م
ــارزه  ــا مب ــت م ــا مل عرصــه فرهنــگ ب
کنــد. ایــن از حماقــت و اســتیصال 

ــود. ــی می ش ــا ناش ــمن م دش
بــه گزارش خبرگــزاری فارس از مشــهد، 
ســعید جلیلــی عضو مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظــام در ســخنرانی پیــش از 
خطبه هــای نمــاز جمعــه امــروز مشــهد 
ــا اشــاره بــه  در حــرم مطهــر رضــوی، ب
حضــور گســترده مــردم در راهپیمایــی 
۱3 آبــان، اظهــار کــرد: دشــمنان درک و 

فهمــی از قــدرت نــرم ایــران ندارنــد 

بــه همیــن دلیل بــه اغفــال نوجوانــان و 
جوانــان روی آورده انــد.

وی بــه تصویــب کاپیتوالســیون در 
مجلــس ایــران در زمــان حکومــت 
ــای  ــی از نموده ــوان یک ــه عن ــاه ب ش
ــکا اشــاره کــرد  زیاده خواهی هــای آمری
ــع  ــام)ره( مان ــگام ام ــزود: در آن هن و اف
ــد،  ــون ش ــن قان ــدن ای ــی ش از اجرای
لــذا دشــمن در چنیــن روزی بــه فکــر 
تبعیــد امــام)ره( افتــاد و فکــر می کــرد 
بــه  ایــن کار می توانــد  بــا  دیگــر 
ــه  ــود ادام ــتکباری خ ــای اس فعالیت ه
ــذری را  ــا ب ــام بزرگــوار م ــا ام دهــد، ام
کاشــت کــه ۱۴ ســال بعــد نهــال داد و 
ملــت ایــران دعــوت امــام را کــه دعــوت 
خــدا و پیامبــر)ص( بــود، اجابــت کــرد.

عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام 
بــا بیــان اینکــه دشــمن برای شکســت 
انقالب از هیچ تالشــی فروگــذاری نکرد، 
عنــوان کــرد: آمریکا و ایادی اســتکبار از  
ابتــدای حرکــت تاریخــی امام در ســال 
۴۲ و پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی 
همــه تــالش خــود را از جملــه تبعیــد 
ــه  امــام راحــل )ره(، حرکت هــای تجزی
ــردم  ــر از م ــرور ۱7 هــزار نف ــه، ت طلبان
ــه،  ــی رتب ــم از مســئوالن عال ــران اع ای
روحانیــان، ائمــه جمعــه و آحــاد مــردم، 
جنگ 8 ســاله ، ســخت تریــن عملیات 

نظامــی و پــس از آن تحریــم هــای 
اقتصــادی  بــکار بســت تــا ایــن نظــام 
اســالمی را برانــدازد و مــردم ایــران را از 
ادامــه حرکــت خــود متوقــف کنــد امــا 
بــه اعتــراف خــود و براســاس اظهــارات 
مقامــات رســمی آمریــکا موفــق نشــده 

انــد.
ــالش  ــام ت ــرد: تم ــح ک ــی تصری جلیل
امــروز دشــمن بــر روی اســتفاده از 
جنــگ نــرم بــه ایــن دلیــل اســت کــه 
نتوانســته ملــت ایــران را در عرصه هــای 
ــزاری شکســت  اقتصــادی و ســخت اف

دهــد.
ــکا از  ــه دشــمنی آمری ــاره ب ــا اش وی ب
ابتــدای انقــالب تــا کنــون، اظهــار کرد: 
ــرم و  ــدرت ن ــه ق ــکا ب ــا ات ــا ب ــت م مل
ــگ  ــت در جن ــش توانس ــدرت ایمان ق
پیــروز  اقتصــادی  و  ســخت افزاری 
ــران در  ــت ای ــت نســبی مل شــود. مزی
ایــن قــدرت نــرم اســت کــه دشــمنان 

ــد. ــد ان ــم آن عاجزن از فه
عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام 
خاطرنشــان کــرد: تــالش امروز دشــمن 
جلوگیــری از عــدم تکــرار و تکثیــر 
نســلی هماننــد نســل ســالهای انقالب 
اســت کــه در برابر قدرتهای اســتکباری 
ایســتادگی کــرد و درســت بــه همیــن 
دلیــل اســت کــه امــروز دشــمن عــالوه 

بــر فضــای مجازی توســط ۲۵۰ شــبکه 
ماهــواره ای در مــورد ایــران برنامه ریزی 

کــرده اســت.
جلیلــی تاکیــد کــرد: ایــن از توفیقــات 
ــران اســت کــه دشــمن پــس  ملــت ای
از چندیــن دهــه هنــوز نتوانســته اســت 
مولفه هــای اصلــی قــدرت ایــران را 
ــده  ــث ش ــا باع ــن مولفه ه ــد. ای بشناس
اســت کــه نــه تنهــا در داخــل کشــور، 
بلکــه در هــر نقطــه دیگــری از منطقــه 
ملــت ایــران، آمریــکا و اســرائیل را 
ــات  ــروز خــود مقام ــد. ام شکســت ده
آمریکایــی اذعــان می کننــد کــه باوجود 
هزینــه 7 هــزار میلیــارد دالری در عراق، 
نتوانســتند چیــزی در ایــن کشــور بــه 

ــد. دســت بیاورن
 وی بیــان کــرد: انقــالب اســالمی ایــران  
ــکا ســخت افــزار و جنــگ  ــه ات فقــط ب
ــا  ــه ب ــیده بلک ــروزی نرس ــه پی ــزار ب اف
ــه خــدا رهبــری امــام   نیــروی ایمــان ب
راحــل)ره( و رهبــر فرزانــه انقــالب و 
ــت  ــروزی دس ــه پی ــردم ب ــدت م وح
یافتــه و  ایــن حرکــت دشــمن ســتیزی 
و اســتقالل خواهــی خــود را بــا همــت 
ــژه نســل دهــه  9۰   ــه وی همــه احــاد ب
ادامــه می دهــد تــا پرچــم این انقــالب را 
بــه دســت صاحب اصلــی نظام اســالمی 

ــی عصــر)ع( برســاند. حضــرت ول

گسترش روابط جمهوری اسالمی در سطح جهان دشمن را مستاصل کرده 

افقــی:۱ افقی: پشــته بلنــد - مهــم۲ افقــی: کارگاه وســیع تولیــد کاال - جامه 
پشــمینه درویشــان3 افقــی: فرشــته مهــر و محبــت - جهــاد کننــده در راه خــدا۴ 
افقــی: حــرف انتخــاب - ظــرف اســتوانه ای شــکل - پرحرفــی۵ افقــی: یــک نیمه 
ــج در  ــر زرد - رای ــاره۶ افقــی: صمــغ صب ــان - خشــکی و ق ــواع ن از نخــود - از ان
قدیــم7 افقــی: بــاده - برتــر و برجســته - از شــهرهای اســتان تهــران8 افقــی: نــت 
پنجــم موســیقی - بــه رخ کشــیدن احســان - واحــد انــدازه گیری ســطح9 افقی: 
آســودگی و راحتــی - فضــای سرپوشــیده در مدخل عمــارت۱۰ افقــی: یک چهارم 

ســاعت - بلعیــدن۱۱ افقــی: ســاده لــوح و هالــو - عاشــق و شــیدا
عمــودی:۱ عمــودی: کامــل کــردن - جنگجــو و رزمنــده۲ عمــودی: مبادلــه 
جنــس - کــوزه3 عمــودی: شــهر بــی قانــون - دانــه خوشــبو - از آرنــج تــا مــچ 
دســت۴ عمــودی: حیــوان عســل دوســت - اســتاندارد قدیــم۵ عمــودی: مطلــع و 
آگاه - بهبــودی از بیمــاری۶ عمــودی: اشــاره بــه دور - خبــر افشــاگرانه - تکیــه بــر 
پشــتی - چهــره7 عمــودی: واحــد ســنجش مقاومــت الکتریکــی - باالبــر برقــی8 
عمــودی: زره و لبــاس ویــژه جنــگ - ســبزی غــده ای9 عمــودی: مســیر گــردش 
ســیارات - صــدای شکســتن چیــزی - درخــت آزاد۱۰ عمــودی: رهــا و آزاد - دل 

آگاه و هوشــیار۱۱ عمــودی: سرنوشــت - مربــوط بــه هــر نفــر
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سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام :

عوامل موثر در بهبود یادگیری )3(
پنجميــن عامــل در چرخــه توليــد انــرژی ماننــد چهــار عامــل دیگــر حياتی نيســت و نبود 
آن حيــات را تهدیــد نميکنــد امــا حضورش افزایش چشــمگير توليــد انرژی در ســطح بدن 
و افزایــش دفــع مــواد زائــد از بــدن ميشــود وآن عامــل چيــزی نيســت جــز فعاليــت بدنــی 

و ورزش .
همچنيــن ورزش باعــث ترشــح هورمــون آندروفيــن در ســطح مغــز ميشــود کــه ایــن 
هورمــون در بــدن ایجــاد نشــاط و شــادابی مــی کنــد بایــد بدانيــد کــه هــر کــدام از ایــن 
عوامــل دارای اصــول و قوانينــی هســتند و در صورتــی کــه شــما ایــن اصــول و قوانيــن را 
رعایــت کنيــد بــه آن چيــزی کــه مــورد نظرتــان اســت یعنــی نشــاط، شــادابی و انــرژی 
بــرای درس خوانــدن مــی رســيد و در ادامــه هــر کــدام از عوامــل را بــه تفصيــل توضيــح 

مــی دهيــم.
تغذیه مناسب :

مهمتریــن عامــل توليــد انــرژی در بــدن مــا مــی باشــد و تمــام اعمــال و رفتــار و افــکار 
مــا متاثــر از غذاهایــی هســتند کــه ميخوریــم و بایــد نســبت بــه مهمتریــن ورودی بــدن 
حساســيت داشــته باشــيم، مقــدار نيــاز بدن شــما به انــرژی چقــدر اســت؟ و چه مقــدار غذا 
در شــبانه روز بایــد خــورده شــود؟ غــذا هــا را بــر اســاس ميزان انــرژی کــه درون خــود دارند 
مــی ســنجند و از واحــدی بــه نــام کالــری اســتفاده مــی شــود. اگــر کمتــر از نيــاز بدنتــان 
غذاميــل کنيــد بــه تدریــج ذخائــر بدن شــما تمام ميشــوند و بــدن با کمبــود انــرژی مواجه 
ميشــود و طبيعــی اســت کــه درایــن حالت بــه تدریــج توانایی های جســمی و ذهنی شــما 
کاهــش مييابــد و شــما بــه وضــوح دچــار کاهــش قــدرت حافظــه و یادگيــری و بــه طــور 

کلــی افــت تحصيلــی می شــوید.
و همچنيــن بــا کاهــش ذخایــر بــدن سيســتم ایمنــی بــدن ضعيــف شــده و ایــن افــراد 
مســتعد ابتــال بــه بيمــاری هــای عفونــی مــی شــوند در ابتــال بــه یــک بيمــاری عفونــی 

ســاده مثــل ســرماخوردگی یــک هفتــه شــما را از درس خوانــدن دور ميکنــد.
از طــرف دیگــر اگــر بيشــتر از حــد معمــول غــذا ميــل کنيد و بيــش از نيــاز بدنتــان کالری 
دریافــت کنيــد ایــن کالــری اضافــه در بــدن تبدیــل بــه چربــی شــده و بــه بافــت هــای 
مختلــف در زیــر پوســت ذخيــره مــی شــود کــه نتيجــه ایــن کار هــم اضافــه وزن و چاقی 
اســت اغلــب والدیــن بــر این باورنــد کــه بــرای درس خوانــدن باید انــرژی داشــت وهنگام 
درس خوانــدن ومخصوصــاً فصــل امتحانــات مقادیر زیــادی از غذاهای پرکالــری و پرچرب 
و شــيرینی و شــکالت و غيــره را در اختيــار فرزندانشــان قــرار داده وحتــی گاهــی اوقــات به 
زور بــه خــورد آنهــا مــی دهنــد و دانــش آمــوز به دليــل درس خوانــدن تحــرک خاصی هم 
نــدارد پــس دچاراضافــه وزن و چاقــی شــده عــالوه بر مشــکالت جســمی و از دســت دادن 
انــرژی، اغلــب دچــار کمبــود اعتمــاد بــه نفــس و افســردگی نيــز ميشــود که ایــن موضوع 

مانــع درس خوانــدن آنهــا می شــود.
عادت های صحیح تغذیه :

اینکــه هــر انســان در طــول شــبانه روز چــه مقــدار کالــری از طریق غذاهــا نيــاز دارد کامال 
بــه وضعيــت خــود فــرد بســتگی دارد مهمتریــن عوامل عبارتنــد از: جنســيت، ســن و نوع 
اســتخوان بنــدی، ميــزان فعاليــت روزانــه، ترشــحات هورمونــی بدن،ميــزان خــواب، درجه 

حــرارت محيــط و درجــه حــرارت بــدن ، ميــزان متابوليســم و ســوخت و ســاز بــدن و ...
منابــع اصلــی تاميــن انــرژی در بــدن هيــدرات هــای کربن، پروتئيــن هــا، چربی هــا، انواع 
ویتاميــن و مــواد معدنــی مــی باشــند کــه بایــد بــه طــور متنــوع انتخــاب و ميــل نمایيــد 
.بــرای اینکــه هضــم و جــذب مــواد غذایــی مصــرف شــده بــه بهتریــن شــکل ممکــن 
انجــام بگيــرد الزم اســت کــه برخی عــادت هــا و رفتارهــای صحيح در مــورد تغذیــه را فرا 

بگيریــد .      ... ادامــه دارد                                          فاطمــه نــادری

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون ششــدانگ یکبــاب خانــه پــالک 383 فرعــی از 834 اصلــی  واقــع در بخش21کرمــان مــورد 
تقاضــای حميدحســين پور عســکری  فرزنــد کرامــت طبــق رای  شــماره 1154مــورخ 2۰ /۰9 /1374 
هيــات موضــوع قانــون مفــاد مــواد اصالحــی 147 و.148 قانــون ثبــت  در مالکيــت نامبــرده قــرار 
گرفتــه و آگهــی نوبتــی وتحدید حــدود اختصاصی منتشــر  در متــن اگهی تحدید حــدود اختصاصی 
نــام متقاضــی بــه جــای حميــد اشــتباها محمد قيــد گردیــده  نيــاز بــه انتشــارمجددو تحدیــد حدود 
دارد و اعمــال تبصــره ذیــل مــاده 15 قانــون ثبــت ميســر نمــی باشــد لــذا حســب تقاضــای  شــماره 
361۰ /14۰1 مــورخ 31 /۰6 /14۰1 ، مالــک بدینوســيله آگهــی تحدیــد حدود اختصاصی آن منتشــر و 
عمليــات تحدیــدی از ســاعت 9 صبــح روز 15 /۰9 /14۰1 در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا 
بــه مالــک ) مالکيــن ( و صاحبــان امــالک مجــاور رقبــه مزبور اخطــار ميگــردد در موعد مقــرر در این 
اعــالن در محــل وقــوع ملــک حاضــر و در صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عمليــات تحدیــدی با 
معرفــی مالــک یــا نماینــده قانونــی وی وفــق مقــررات مــواد 14و15 قانــون و 7۰ آئيــن نامــه قانــون 
ثبــت انجــام و اعتــراض اشــخاص بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی برابــر مــواد 2۰ قانــون و 74 آئين نامه 
قانــون ثبــت از تاریــخ تنظيــم صورتمجلس تحدیــدی بمــدت 3۰ روز پذیرفته شــده و معتــرض باید 
ظــرف مــدت یکمــاه از تاریخ تســليم اعتــراض، دادخواســت به مرجــع ذیصالح قضایــی تقدیم نماید 
واال پــس از گذشــت مهلــت یــک ماهــه و عدم تســليم دادخواســت برابــر مقــررات اقدام خواهد شــد  

14۰5341 تاریخ انتشار:  دوشنبه 16 /۰8 /14۰1  شناسه آگهی 
                                           حسين تقی زاده -  رئيس ادراه ثبت  اسناد وامالک شهرستان بردسير 

 

 

 

آگهی مزایده اموال غیر منقول   )نوبت دوم ( 
نظــر بــه اینکــه در  پرونــده  اجرایــی کالســه 0100234   اجــرای احــکام دادگســرتی 

ــکونی  ــزل مس ــاب من ــک ب ــری )ی ــا زارع باغاب ــوم خدارض ــک مرح ــر دارد مل ــیر در نظ بردس

واقــع در روســتای باغابــر دارای 300/83 مرتمربــع عرصــه و 215/90 مرتمربــع اعیــان بــا 

امتیــازات آب و بــرق و حیــاط ســازی( بــا مشــخصات اعالمــی از ناحیــه کارشــناس منتخــب

 Y=3267447 و GPS  : 475748 =X  در حــال حــارض ملــک معرفــی شــده توســط طرفیــن 

ــنتی و  ــورت س ــی بص ــح مرصف ــرد. مصال ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــکونی م ــری مس ــا کارب ب

متوســط ســن بنــا حــدود چهــل و پنــج ســال تخمیــن میگــردد جمــع کل قیمــت کارشناســی 

ششــدانگ عرصــه و اعیــان ملــک مذکــور بــا توجــه بــه توضیحــات فــوق الذکــر و وضعیــت 

موجــود آن و همچنیــن بــه صــورت تخلیــه، در حــال حــارض بــه مبلــغ دو میلیــارد و چهارصــد 

و پانــزده میلیــون )2/415/000/000(ریــال بــرآورد  گردیــده اســت. از طریــق مزایــده در تاریــخ  

1401/08/29    )یکشــنبه ( ســاعت 12:30  ظهــر در محــل ایــن اجــرا بــه فــروش برســاند لــذا 

افــرادی کــه طالــب رشکــت در مزایــده و خریــد مــی باشــند مــی تواننــد در مــدت پنــج روز 

قبــل از روز فــروش جهــت مالحظــه ملــک بــه آدرس  منــدرج در صــدر آگهــی مراجعــه مناینــد 

ــه انضــام  ــل از موعــد مقــرر  قیمــت پیشــنهادی خــود را ب ــا قب ــه پیشــنهاد ت و جهــت ارائ

فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلــغ کارشناســی  بــه ایــن اجــرا ارائــه مناینــد، هزینــه 

آگهــی و کلیــه هزینه هــای مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و 

در صورتــی کــه برنــده ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقــی 

مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننایــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد 
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 اما عالقه زوجیت بین زن و مرد از نوع عالقه به 
اشیاء نیست بلکه در این پیوند هر یک از زن و 
مرد خواهان آسایش و سعادت دیگریست و برای 
دیگری  به  نسبت  سعادت  به  هرکدام  رسیدن 
اینکه  از  و  دارد  و گذشت  ایثارگری  و  فداکاری 
فداکاری می کند لذت می برد و افتخار می کند و 
مایه سرافرازی ومباهات خود می داند و زندگی در 
سایه عالقه و محبت و فداکاری و خواستار آسایش 
خاطر و سعادتمندی و خوشبختی لذت آفرین  با 
نشاط است و آن مودت و رحمت را خداوند در 
فطرت آنها به ودیعت نهاده است بایستی این چنین 
به اثبات برسد و در جهت مستحکم نمودن پایه 
های اساسی زندگی مشترک و رسیدن به رستگاری 
و فالح مورد استفاده قرار گیرد ، بنابراین باید مردم 
جامعه با تعاون و همکاری زمینه های ازدواج افراد 
واجد شرایط را فراهم کنند و توصیه های زیادی در 

احادیث نسبت به این امر مهم شده است . 
امیرالمومنین ) ع ( می فرماید : اَفَضل الَشفاعاِت اِنَّ 

تَشَفع بَین اِثنیَن فی نِکاَح َحتی یَجمُع اهلل بَیَنُهما 
)) بهترین شفاعت آن است که میان دو نفر برای 
ازدواج میانجیگری کنی تا این امر به سامان برسد  

 ))
و باالخره در حدیثی از پیامبر گرامی اسالم ) صلی 
اهلل علیه وآله( می فرماید :  اِنَّ لَه بُِکل ُخطوه َخطاها 
، اَو بُِکل لِمه تَکُلم بَها فی ذلَِک َعَمل ِسنه قیام لَیلَها 

وَ صیاَمه نَهارها 
)) هرگامی که انسان در این راه ، ازدواج بردارد هر 
کلمه ای که بگوید ثواب یکسال عبادت در نامه 
عمل او نویسند . (( یکی از نعمتهای که خداوند 
متعال بوسیله پیوند زناشویی به انسانها ارزانی می 
دارد نعمت برخورداری از توسعه رزق و برکت در 
زندگی است چونکه غریزه جنسی نیرومندترین و 
سرکش ترین امیال و غرائزانسان است که نه تنها 
با دیگر غرائز برابری می کند و انحراف آن نیمی 
از ایمان و دین انسان را به خطر می اندازد . بلکه با 
کنترل کردن آن بوسیله ازدواج باعث توسعه رزق 

می گردد . 
و از آنجاییکه بسیاری از مردان و زنان برای فرار از 
زیر بار مسئولیت الهی به بهانه های از جمله نداشتن 
امکانات مالی تن به ازدواج نمی دهند و در آیات قرآن 
صریحاً گفته شده که فقر نمی تواند مانع راه ازدواج 
باشد بلکه چه بسا ازدواج سبب غنا و بی نیازی است 
دلیل آنهم آشکار است تا انسان مجرد است احساس 
مسئولیت نمی کند و نیرو واستعدادهای خود را به 
اندازه کافی به کار نمی اندازد تا درآمدی پیدا کند 
و اگر بکار برد و درآمدی هم داشت در حفظ و 

حراست آن همت نمی گمارد . 
به  تبدیل  انسانی  ازدواج شخصیت  از  بعد  اما   
شخصیت اجتماعی می شود و خود را شدیداً 
مسئول حفظ همسر و آبروی خانواده و تامین 
وسایل زندگی فرزندان خود می داند و به همین 
جهت تمام هوش و استعداد و امکانات خود را بکار 
می برد و با تالش و پشتکار با کسب درآمد به بی 
نیازی میرسد . در حدیثی از امام صادق ) علیه 

السالم( که می فرماید : الرزق مع النساء و العیال 
 )) روزی همراه همسر و فرزند است . (( 

 در حدیثی دیگر از پیامبر ) ص( می خوانیم که 
روزی مردی خدمت حضرتش رسید و از تهی 
دستی ونیازمندی شکایت کرد پیامبر اکرم ) صلی 
اهلل علیه وآله( فرمود : )) تََزوََج ، َفتَزوََج َفَوَسَع لَه (( 

 )) ازدواج کن و او هم ازدواج کرد و گشایش در 
کار او پیدا شد . (( بدون تردید امدادهای الهی و 
نیروهای مرموز معنوی نیز به کمک چنین افرادی 
می آیند که برای انجام وظیفه انسانی و حفظ پاکی 
خود اقدام به ازدواج می کنند و هر فرد با ایمان باید 

به این وعده الهی دلگرم باشد . 
اهلَلُ یَرزُِق َمن یَشاءَ بِغیرِ ِحساب )) خداوند هر کس را 

که بخواهد بی حساب روزی میدهد . (( 
در حدیثی از پیامبر گرامی اسالم )ص ( آمده است : 
َمن تَرَک الَتَزوَیَج َمَخاَفه الَعبله َفَقد َساء َظنه بِاهللِ اِنَّ 
اهللِ َعَزوجل یَقوُل اَنَّ یَکنوا ُفقراء یَعَنهم اهللُ َمن َفضلِه 
)) کسی که ازدواج رااز ترس فقر ترک کند گمان 
بد به خدا برده است زیرا خداوند متعال می فرماید 
: اگر آنها فقیر باشند خداوند آنها را از فضل خود بی 

نیاز می سازد . ((

ازدواج و تشکیل اجتماع 
خانواده)2(

جایگاه زن دراسالم

32. یک غذای به خصوص را به دفعات درست 
کنید

اگر فرزندتان از خوردن غذای تازه ای سر باز می زند، 
ناامید نشوید. شاید الزم باشد آن غذا را در دفعات 
بعدی شش، هشت یا حتی ده بار به او پیشنهاد 
دهید تا نهایتا آن را بخورد و بفهمد که آن را دوست 

دارد یا نه.
33. از جنگ بر سر غذا اجتناب کنید

هر بچه ی سالمی به طور غریزی می داند که به چه 
مقدار غذا احتیاج دارد. اگر برای تمام کردن غذای 
داخل بشقاب مقاومت می کند، با او نجنگید و بدانید 

که از گشنگی تلف نخواهد شد.
34. حداقل یک وعده ی غذایی را خانوادگی 

میل کنید
کنار هم در آرامش برای َصرف غذا نشستن، راه 
خوبی برای تقویت پیوندهای خانوادگی است. زمانی 
درباره ی  درباره ی خبرهای خوب،  برای صحبت 
روزی که داشته اید یا گفتن یک جوک خنده دار. این 
کار همچنین به بچه ها برای داشتن عادات تغذیه ی 

خوب کمک می کند.
35. بگذارید فرزندتان غذا را انتخاب کند

یک بار در هفته به فرزندتان اجازه دهید غذایی که 
دلش می خواهد را انتخاب کند و همان را برایش 

بپزید.
3۶. فرزندانتان را به یک اندازه دوست داشته 

باشید
در عین اینکه به آنها به طور مساوی عشق می ورزید، 
با هر یک از آنها رفتاری منحصر به خودشان داشته 

باشید چرا که آنها افرادی متفاوت هستند.
3۷. هر زمان که دل تان خواست به آنها بگویید 

دوست شان دارید
 به دفعا به آنها بگویید دوستشان دارید

حتی اگر تعداد دفعات اِبراز عالقه ی شما به چندین 
مرتبه زیاد  در روز برسد! به یاد داشته باشید که با 
کاربرد زیادی این کلمات محبت آمیز و در آغوش 
گرفتن و بوسیدن آنها کودکتان، لوس بار نخواهد 

آمد. این کار امکان ندارد.
مالک  شما  که  باشید  داشته  یاد  به   .38

فرزندتان نیستید
فرزندتان تنها برای زمان مشخصی به شما سپرده 
شده اند. در این سال ها تمام تالش خود را انجام دهید 
تا به آدم های خوبی تبدیل شوند. چون بعد از آن 

کاری از دست شما ساخته نیست.
39. لحظات را مزه مزه کنید

بله پدرومادری، هیجان انگیزترین کار در دنیا است. 
درست است که خانه ی شما به هم ریخته می شود، 
لباس های ِچرک بر روی هم انباشته می شوند و ُکلی 
کار روی سرتان ریخته است اما شاید همین حاال 
کودک تان خندیده باشد. از این لحظات لذت ببرید 

چرا که خیلی زود به انتها می رسند.
اشاره  زبان  از  نوزادتان  با  ارتباط  برای   .40

استفاده کنید
اگر کودک شما هنوز قادر به حرف زدن نیست، به 
این معنی نیست که اصال حرفی برای گفتن به شما 
ندارد. استفاده از عالئم اشاره  اِی ساده پیش از آنکه 
فرزندتان بتواند حرف بزند، به شما کمک خواهد کرد 
تا پِی ببرید او چه احتیاجاتی دارد و حتی چطور 

احساس خوبی پیدا می کند.
41. تلویزیون را در هال قرار دهید

داده اند  نشان  را  موضوع  این  مکررا  تحقیقات 
تماشا  تلویزیون  خود  اتاق  در  که  بچه هایی  که 
دارند، کمتر می خوابند،  بیشتری  وزن  می کنند 
نمرات کمتری در مدرسه می گیرند و مهارت های 
اجتماعی ضعیف تری دارند. به عالوه والدینی که در 
اتاق خواب شان تلویزیون دارند نیز دفعات برقراری 

رابطه ی جنسی شان کاهش می یابد.
42. زمینه ی فعالیت بدنی فرزندتان را فراهم 
مغز  رشد  می دهد  نشان  اخیر  کنید.تحقیقات 
بچه ها با میزان فعالیت بدنی آنها در ارتباط است. 
نوزاد خود را در طی روز، چندین مرتبه روی شکم  
قرار دهید، اجازه دهید کودک نوپای تان به جای 
استفاده از کالسکه بیشتر راه برود و برای بچه های 
آن  فراهم کنید که در  را  بزرگ تر فرصت هایی 

زمان ها فعالیت بدنی فراوان داشته باشند.
43. واکسیناسیون فرزندتان را به موقع انجام 
دهیدهنوز سرخک و سایر بیماری ها در کشورهای 
جهان ریشه کن نشده است. از انجام واکسیناسیون 

به موقع کودکان خود غفلت نکنید.

فرهنگی و تربیتی
زیباترا ز حورالعین - قسمت  29

۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار جوان ایرانی در سن ازدواج و مجرد هستند
نکات مهم برای تربیت 
دبیــر قــرارگاه حمایــت از خانــواده و جوانــی فرزندان )بخش سوم(

جمعیــت و مدیــرکل دفتــر برنامه ریزی و توســعه 
اجتماعــی وزارت ورزش و جوانــان گفــت: ۱۲ 
ــا 3۵  ــی ۱8 ت ــوان ایران ــزار ج ــون و 8۰۰ ه میلی

ــتند. ــرد هس ــن ازدواج و مج ــال در س س
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا، حجت االســالم 
والمســلمین مهــدی متقی فــر در نشســت 
کارگــروه حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت 
اســتان مازنــدران افــزود: دلیــل بی رغبتــی جوانان 
بــه ازدواج از عوامــل مختلفــی تاثیــر مــی پذیــرد 
کــه بایــد با شناســایی مشــکالت و رفــع آن از این 

چالــش عبــور کــرد.
ــل  ــن دلی ــه، مهم تری ــن ک ــن ای ــان ای ــا بی وی ب
کاهــش فرزنــدآوری در کشــور بــی رغبتــی 
جوانــان بــه ازدواج اســت، گفــت: بــه طــور حتــم 
ــردن  ــم ک ــه بســته های تشــویقی و فراه ــا ارای ب
ــور را  ــت کش ــوان جمعی ــی ت ــاخت ها م زیرس

ــش داد. افزای
دبیــر قــرارگاه حمایــت از خانــواده و جوانــی 
جمعیــت و مدیــرکل دفتــر برنامه ریزی و توســعه 
اجتماعــی جوانــان وزارت ورزش و جوانــان اضافــه 

ــال  ــه در ۱۰ س ــد ک ــان می ده ــا نش ــت: آماره گف
ــدران  ــتان های مازن ــک از شهرس ــچ ی ــر در هی اخی
نــرخ ازدواج رشــد نیافتــه کــه ایــن امــر یــک چالش 
ــه  ــن اســتان ب اساســی در بحــران جمعیتــی در ای

شــمار مــی رود.
حجت االســالم والمســلمین متقی فــر افــزود: وزارت 
ــل  ــرای افزایــش تمای ــد ب ــان تمــام ق ورزش و جوان
ــت  ــالش اس ــدآوری در ت ــه ازدواج و فرزن ــان ب جوان
و برگــزاری هشــت هــزار کارگاه آموزشــی ازدواج در 
یکســال گذشــته و افزایش اعتبارات مشــاوره رایگان 
در ایــن حــوزه از 9 بــه ۱۶ میلیارد تومان نمونــه ای از 

ایــن اقدامــات اســت.
بــه گــزارش ایرنــا، واکاوی مســتندات ثبــت احــوال 
در ارتبــاط بــا جمعیــت ســه میلیون و ۲83 هــزار و 
۵8۲  نفــری مازنــدران براســاس آخرین سرشــماری 
ــال  ــه از س ــد ک ــان می ده ــکن نش ــوس و مس نف
۱39۴ تــا ســال ۱۴۰۰ تعــداد موالیــد در این اســتان 
بــا 3۵ درصــد کاهــش از ۴۶ هــزار و ۴۶۶ نفــر بــه 3۰ 
هــزار و ۲۰3 نفــر رســید و میــزان بــاروری کلــی هم 
در اســتان در ایــن دوره زمانــی از ۱.۵ بــه ۱.۲ کاهش 

یافت.

بــه اعتقاد کارشناســان کاهــش قابل توجــه موالید و فرزنــدآوری 
در مازنــدران و رســیدن نــرخ رشــد بــه ۱.۲ درصــد طــی یــک 
دوره ۶ ســاله در حالــی اســت کــه به باور صاحبنظــران میانگین 
نــرخ بــاروری در کشــور بیشــتر از ۲ اســت و در واقع نرخ بــاروری 

در مازنــدران نصف میانگین کشــوری اســت.
ــاروری عمومــی هــم در اســتان در ســال   ــزان ب ــن می همچنی
ــی  ــرای خانم های ــد ب ــزار تول ــر از 3۰ در یک ه ــه کمت ۱۴۰۰ ب
کــه در ســن بــاروری هســتند، رســید در حالــی کــه ایــن رقــم 
در ســال ۱39۰ طبــق آمــار ثبــت احــوال ۵۰ در یک هــزار تولــد 

بــود.

یــک خبرگــزاری آمریکایــی بــه برگــزاری 
راهپیمایــی »روز ملــی مبارزه با اســتکبار 
جهانــی« در ایــران پرداخــت و نوشــت، در 
تهــران مــردم شــعارهای ضــد آمریکایی و 

ضــد اســرائیلی ســر دادنــد.
بــه گــزارش گــروه بین الملــل خبرگــزاری 
ــارس، یــک خبرگــزاری آمریکایــی روز  ف
ــی »روز  ــزاری راهپیمای ــه برگ ــه ب جمع
ــی« در  ــتکبار جهان ــا اس ــارزه ب ــی مب مل
ایــران پرداخــت و نوشــت،  در تظاهــرات 
تهــران زنــان چــادری کــه شــمار آن هــا 
ــود پرچــم جمهــوری اســالمی  بســیار ب

ــد. ــزاز در  آوردن ــه اهت ــران را ب ای
خبرگــزاری آمریکایی »آسوشــیتدپرس« 
در گــزارش خــود نوشــت، ایــران روز 
جمعــه را بــه مناســبت ســالگرد تســخیر 
ســفارت ایاالت متحــده )النه جاسوســی( 
در تهــران در ســال ۱979 جشــن گرفت.

پخــش  بــه  خبــری  منبــع  ایــن 
ــردم  ــور م ــور پرش ــی از حض صحنه های
و ســخنرانی آیــت اهلل ســید ابراهیــم 
رئیســی، رئیــس جمهــور جمهــوری 
اســالمی ایــران از تلویزیــون ایــران اشــاره 
کــرد و نوشــت، تلویزیــون دولتــی ایــران 

بــه طــور زنــده تظاهرات هــای مختلــف 
ــش  ــش را پخ ــور پخ ــر کش در سراس
ــان  ــران زن ــرات ته ــد. در تظاه می کن
چــادری کــه شــمار آن هــا بســیار بــود 
پرچــم جمهــوری اســالمی ایــران  را بــه 

ــد. ــزاز در  آوردن اهت
نوشــت،  خبــری  منبــع  ایــن 
تظاهرکننــدگان شــعارهای »مــرگ بــر 
ــر اســرائیل« ســر  آمریــکا« و »مــرگ ب

دادنــد.
ــه  ــود ب ــزارش خ ــیتدپرس در گ آسوش
ســخنان روز جمعــه »جــو بایــدن« 
ــارات  ــکا و اظه ــور آمری ــس جمه رئی
مداخلــه جویانــه در امــور داخلــی ایــران 

ــرد. ــاره ک ــز اش نی
ــکا  ــدن« رئیــس  جمهــور آمری جــو بای
ــران  ــه حمایــت از اغتشاشــگران در ای ب
پرداخــت. آمریــکا و برخی متحــدان این 
کشــو از زمان آغــاز اغتشاشــات در ایران 
ــای  ــا موضع گیری ه ــد ب ــالش کرده ان ت
تند فضــای آشــوب در ایــران را از طریق 

تنفــس مصنوعــی زنــده نــگاه دارند.
»جــو بایــدن« رئیــس جمهــور آمریــکا 
ــران در  ــت ته ــه وق ــه ب ــداد جمع بام

گردهمایــی تبلیغاتــی بــرای »مایــک لویــن« نماینــده دموکــرات در شــهر »اوشــن 
ســاید« در ایالــت »کالیفرنیــا« بــه هــواداران خود گفــت: »مــا ایــران را آزاد می کنیم.«

بایــدن گفــت: »نگــران نباشــید، مــا ایــران را آزاد خواهیــم کــرد. آنهــا بــه زودی خود 
را آزاد خواهنــد کــرد.« )جزئیات بیشــتر(

آیــت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی، رئیــس  جمهــور ایــران صبــح روز جمعــه ۱3 آبــان 
در جمــع مــردم حاضــر در راهپیمایــی روز ملــی مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی گفت:» 
امــروز روز مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی اســت، اســتکبار یعنــی خــود بزرگ بینــی و 

خودخواهی.«
رئیــس  جمهــور ایــران گفــت: »چنــد ســاعت قبــل مطلــع شــدم رئیــس  جمهــور 
آمریــکا جملــه ای بــر زبــان رانــده، شــاید از حواس پرتــی که دارد، باشــد، گفته اســت 

کــه مــا بنــا بــه آزاد کــردن ایــران داریــم.«

آغاز پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی مسکن 
روستایی/ مشکل ضمانت "سفته 

زنجیره ای" حل شد
ــه  ــاره ب ــا اش ــالمی ب ــالب اس ــکن انق ــاد مس ــس بنی رئی
حــل مشــکل پرداخــت وام ۲۰۰ میلیــون تومانــی مســکن 
ــره  ــره ای 3 نف ــفته زنجی ــا س ــن وام ب ــتایی، گفت: ای روس

پرداخــت می شــود.
اکبــر نیکــزاد در گفت وگو بــا خبرنگار اقتصــادی خبرگزاری 
تســنیم بــا اشــاره بــه تطویــل پرداخــت وام ۲۰۰ میلیــون 
ــای  ــا پیگیری ه ــرد: ب ــی مســکن روســتایی، اظهار ک تومان
انجــام شــده،  ضمانــت ســفته زنجیــره ای 3 نفــره کــه بــرای 
ــود،  مجــددا عملیاتــی شــده و  وام مذکــور حــذف شــده ب
ــا  ــی را ب ــد وام ۲۰۰ میلیون ــتاییان متقاضــی می توانن روس

ــت کنند. ســفته دریاف
ــی  ــون تومان ــان این کــه پرداخــت وام ۲۰۰ میلی ــا بی وی ب
آغــاز شــده در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــه میــزان از 
برنامــه  نوســازی مســکن روســتایی عقــب هســتیم، افــزود: 
ــه  ــتایی "حمل ــکن روس ــازی مس ــای نوس ــور برنامه ه مح
کــردن بــه دریافــت تســهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی" اســت 
و بــا حرکــت انقالبــی "حســاب ۱۰۰ امــام )ره(" بــه اهــداف 

برنامــه خواهیــم رســید.
ــهیالت  ــت تس ــم در پرداخ ــازه نداده ای ــان" اج ــا بی وی ب
عقب افتادگــی داشــته باشــیم" توضیــح داد: بــه مــردم اعالم 
ــای خــود عمــل  ــه قول ه ــور ب ــای رئیس جمه ــم آق کردی
ــا ۱۰۰  ــتایی را ب ــکن روس ــاخت مس ــس س ــد، پ می کن
میلیــون تومــان شــروع کنیــد تــا نوبــت بــه ۱۰۰ میلیــون 

تومــان بعــدی برســد.
رئیــس بنیــاد مســکن انقــالب ادامــه داد: بــر ایــن اســاس 
مردم ســاخت مســاکن روســتایی را شــروع کردند و با ۱۰۰ 
میلیــون تومــان به مرحله ســقف واحدها رســید و ســاخت 
و ســاز متوقــف شــد. بــا مصوبــه دولــت توقــف را برطــرف 

. کرد
ــد  ــزار و 3۴7 واح ــه ۱93 ه ــه این ک ــاره ب ــا اش ــزاد ب نیک
مســکن روســتایی در حــال ســاخت اســت، گفــت: ســود 
ایــن تســهیالت ۵ درصــد اســت و ۱3 درصــد یارانــه وام را 
صنــدوق ملــی مســکن تعهــد کــرده و ســازمان برنامــه و 
بودجــه نیــز تضمین نامــه مربوطــه را بــه بانک مرکــزی داده 

اســت.

آسوشیتدپرس: طنین شعارهای ضدآمریکا و اسرائیل در تهران با حضور پرشمار بانوان محجبه

بانک ها ۱۰ روز پس از تکمیل مدارک باید وام ازدواج را پرداخت کنند
بانــک مرکــزی در بخشــنامه ای خطــاب بــه شــبکه بانکــی بر لــزوم تســریع در پرداخت تســهیالت قرض الحســنه 
ازدواج تاکیــد و اعــالم کــرد: بانک هــا در اســرع وقــت و پــس از تکمیــل مــدارک توســط متقاضــی، ظــرف مــدت 

حداکثــر ۱۰ روزکاری نســبت بــه پرداخــت تســهیالت ازدواج اقــدام کند.
بــه گــزارش ایرنــا از بانــک مرکــزی، ایــن بانــک بخشــنامه ای خطاب به شــبکه بانکــی بر لــزوم تســریع در پرداخت 

تســهیالت قرض الحســنه ازدواج تاکیــد کرد.
در متن بخشنامه یاد شده آمده است:

پیــرو نامــه شــماره ۰۱/9۰3۵3 مــورخ ۱۲ تیــر مــاه ۱۴۰۱ در خصــوص ابــالغ جــزء )۱( بنــد )الــف( تبصــره )۱۶( 
قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۱ کل کشــور موضــوع پرداخــت تســهیالت قــرض الحســنه ازدواج، به آگاهی می رســاند؛ 
مطابــق بــا نــص صریــح قانــون، »بانک هــا و موسســات اعتبــاری مکلفنــد مبتنــی بــر اعتبارســنجی متقاضیــان، 
حداکثــر بــا اخــذ ســفته از متقاضــی و یــا یــک ضامــن معتبــر بــه پرداخــت تســهیالت اقــدام کنند. عــدم اجــرا یا 

تأخیــر در پرداخــت تســهیالت تخلــف محســوب شــده و قابــل پیگیــری در مراجــع ذی صــالح اســت.«
بدیهــی اســت، بــا توجــه بــه ضــرورت اجــرای قانــون و اقــدام درخصــوص اجــرای کامل ســهمیه ابالغــی و کاهش 
تعــداد متقاضیــان درصــف ســامانه قرض الحســنه ازدواج، و جدیــت ایــن بانــک بــه منظــور جلوگیــری از افزایــش 
تعــداد متقاضیــان در صــف، در صــورت عــدم اقــدام از ســوی آن بانــک، تعییــن شــعبه افــراد ثبت نام شــده راســاً از 
ســوی بانــک مرکــزی مــورد اقــدام قــرار خواهــد گرفــت؛ لــذا، آن بانک موظف اســت در اســرع وقــت ضمن تعیین 
شــعبه، پذیــرش و تعییــن تکلیــف متقاضیــان در صــف ســامانه قرض الحســنه ازدواج، پــس از تکمیــل مــدارک 

توســط متقاضــی، ظــرف مــدت حداکثــر ۱۰ روزکاری نســبت بــه پرداخــت تســهیالت مزبــور اقــدام کند.
 بــر ایــن اســاس، خواهشــمند اســت بــه واحدهــای اجرایــی ذی ربــط دســتور اکیــد فرماییــد تا نســبت بــه تعیین 
شــعبه افــراد در صــف و اعطــای تســهیالت به متقاضیان تســریع کــرده و ضمن جبــران و اعطای تســهیالت بابت 
باقیمانــده ســهمیه، نســبت بــه رعایــت ســهمیه ماهانــه پرداخــت تســهیالت قــرض الحســنه ازدواج نیــز اقــدام و 

گــزارش اقدامــات انجــام شــده را بــه ایــن مدیریــت کل ارســال کنند.

معاون وزیر راه: ۶۰ درصد اعتبارات ملی راهداری کرمان تخصیص یافت
 معــاون وزیــر راه و شهرســازی و رییــس ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گفــت: ۴8۵ میلیارد تومــان از 
ابتــدای ســال جــاری ابــالغ اعتبــار بــه اســتان کرمــان داشــته ایم کــه نزدیک بــه ۶۰ درصــد از ایــن مقــدار تاکنون 

تخصیــص یافته اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا، داریــوش امانــی در آییــن بهــره بــرداری از ۱۰ هــزار میلیــارد ریــال راه روســتایی و 
راهــداری کرمــان افــزود: نگذاریــد بــا وجــود تمــام ســختی ها پیمانــکاران به مشــکل کمبود اعتبــار برخــورد کند.

وی بــا بیــان اینکــه فقــط ۱7 میلیــارد تومــان تخصیــص از ۶۰۰ میلیارد تومــان اعتبارات ابالغی اســتانی داشــتیم 
اظهــار داشــت: اگــر نماینــدگان کرمــان در مجلــس شــورای اســالمی همراهــی نمــی کردنــد امــروز شــاهد اجرای 
ایــن پــروژه نبودیــم زیــرا مــا در پرداخــت حقــوق گالیمنــدی داشــتیم چــه برســد بخواهیــم پــروژه عمرانــی اجرا 

. کنیم
رییــس ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای با اشــاره بــه بازدید از پــروژه هــای عمرانی از شــهداد - نهبندان 
و شــهداد - گودیــز کــه مراحــل اجرایــی ایــن پــروژه در حــال اجــرا اســت افــزود: اکنــون نزدیــک ۲۰ هــزار میلیارد 
تومــان پــروژه راه روســتایی، حمــل و نقــل و راه اصلــی در کشــور مراحــل اجرایــی را می گذراننــد و کرمــان با توجه 
بــه قــرار گرفتــن در کریــدور ارتباطــی اصلــی شــمال بــه جنــوب و شــرق به غــرب کشــور بــرای مــا دارای اهمیت 

است.
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فرازی از وصیت نامه حاج قاسم سلیمانی
چگونه ممکن )است( کسی که چهل سال بر 

درت ایستاده است را نپذیری؟ خالق من، محبوب 
من، عاشق من که پیوسته از تو خواستم سراسر 
وجودم را مملوء از عشق به خودت کنی، مرا در 

فراق خود بسوزان و بمیران!
عزیزم! من از بی قراری و رسوایی جاماندگی، سر 
به بیابان ها گذارده ام، من به امیدی از این شهر به 
آن شهر و از این صحرا به آن صحرا در زمستان و 

تابستان می روم!
کریم، حبیب، به کرمت دل بسته ام، تو خود می 
دانی دوستت دارم! خوب می دانی جز تو را نمی 

خواهم. مرا به خودت متصل کن!
خدایا وحشت همه وجودم را فرا گرفته است!

من قادر به مهار نفس خود نیستم، رسوایم نکن!
مرا به حرمت کسانی که حرمتشان را بر خودت 

واجب کرده ای، قبل از شکستن حریمی که حرم 
آن ها را خدشه دار می کند، مرا به قافله ای که به 

سویت آمدند، متصل کن!
معبود من، عشق من و معشوق من، دوستت 

دارم!
بارها تو را دیدم و حس کردم، نمی توانم از تو جدا 

بمانم!
بس است، بس، مرا بپذیر، اما آن چنان که 

شایسته تو باشم!
ای خدای عزیز و خالق حکیم و بی همتا! دستم 
خالی است و کوله پشتی سفرم خالی، من بدون 
برگ و توشه ای به امید ضیافت عفو و کرم تو می 
آیم. من توشه ای برنگرفته ام، چون فقیر )را( در 

نزد کریم چه حاجتی است به توشه و برگ؟!
سارق، چارقم پر است از امید به تو و فضل و کرم 
تو، همراه خود دو چشم بسته آورده ام که ثروت 
آن در کنار همه ناپاکی ها، یک ذخیره ارزشمند 

دارد.
و آن گوهر اشک بر حسین فاطمه )ع( است، 

گوهر اشک بر اهل بیت علیهم السالم است، گوهر 
اشک بر دفاع از مظلوم، یتیم، دفاع از محصور 

مظلوم در چنگ ظالم.
خداوندا! در دستان من چیزی نیست، نه برای 

عرضه )چیزی دارند( و نه قدرت دفاع دارند، اما در 
دستانم چیزی را ذخیره کرده ام که به این ذخیره 
امید دارم و آن روان بودن پیوسته به سمت تو 

است. وقتی آن ها را به سمتت بلند کردم، وقتی 
آن ها را برایت بر زمین و زانو گذاردم، وقتی سالح 

را برای دفاع از دیدنت به دست گرفتم، این ها 
ثروت دست من است که امید دارم قبول کرده 

باشی.
خداوندا! پاهایم سست است، رمق ندارد. جرأت 

عبور از پلی که از جهنم عبور می کند ندارد.
من در پل عادی هم پاهایم می لرزد، وای بر من 
و صراط تو که از مو نازک تر است و از شمشیر 
برنده تر، اما یک امیدی به من نوید می دهد که 
ممکن است نلرزم، ممکن است نجات پیدا کنم. 
من با این پاها در حرمت پا گذارده ام و دور خانه 
ات چرخیده ام و در حرم اولیائت در بین الحرمین 

حسین و عباست آن ها را برهنه دوانده ام و 
این پاها را در سنگرهای طوالنی، خمیده جمع 

کردم و در دفاع از دینت دویدم، جهیدم، خزیدم، 
گریستم، خندیدم و خندانم و گریستم و گریاندم، 

افتادم و بلند شدم.
امید دارم آن جهیدن ها و خزیدن ها و به حرمت 

آن حریم ها، آن ها را ببخشی.
خداوندا! سر من، عقل من، لب من، شانه من، 
گوش من، قلب من، همه اعضا و جوارحم در 
همین امید به سر می برند، یا ارحم الراحمین!
مرا بپذیر، پاکیزه بپذیر، آن چنان که شایسته 

دیدارت شوم. جز دیدار تو را نمی خواهم، بهشت 
من جوار توست، یا اهلل!

مکتب حاج قاسم
درس  بیست و دوم

شــهباز حســن پــور گفــت: از دبیرخانــه 
شــورای عالــی امنیــت ملــی خواســتاریم کــه 
هــر چــه ســریعتر، تصمیــم اتخــاذ کننــد که 
افــراد و دشــمنان قســم خــورده نظــام مقدس 
جمهــوری اســالمی ایــران نتواننــد از طریــق 
ــت و  ــم زدن امنی ــر ه ــور ب ــه منظ ــا ب مرزه

ــش کشــور، وارد کشــور شــوند. آرام
شــهباز حســن پــور در گفتگــو بــا راه آرمــان؛ 
بــا تأکیــد بــر اینکــه از شــورای عالــی امنیــت 
ملــی انتظار برقــراری نظــم و امنیــت را داریم، 
گفــت: چنانچــه خدایــی ناخواســته مــا کــه 
یکــی از امــن تریــن کشــورهای منطقــه بوده 
و هســتیم، بــه دلیــل پیشــرفت هایی کــه در 
مــاه هــای اخیــر نتیجــه تــالش و همدلــی، 
دولــت، مجلــس و قــوه قضائیــه بــوده اســت، 
ــیار  ــمن بس ــرای دش ــا ب ــت ه ــن موفقی ای
ســخت و زیــان بــار اســت و بــه همیــن علــت 
ســعی کــرده اســت کــه امنیــت کشــور مــا را 
خدشــه دار کنــد و عوامــل خــود را از سراســر 
منطقــه بــرای ناامنــی بــه مرزهای ما گســیل 

کــرده اســت.
نماینده مردم ســیرجان و بردســیر در مجلس 
شــورای اســالمی ادامــه داد: امروز همــه مردم، 
تمامــی اقــوام، گــروه هــا و جناح هــا یکپارچه 
و متحــد خواســتار آرامــش و امنیت هســتند، 
اگــر بــه امنیــت مــا لطمــه بخــورد، قطعــا در 

مســائل اقتصــادی و ارائــه خدمــت بــی منــت 
بــه مــردم تأثیــر گــذار خواهــد بــود و هیــچ 
ایرانــی نیســت کــه امــروز خواســتار برقــراری 
نظــم و امنیــت و آرامــش در کشــور نباشــد؛ 

چــرا کــه در ســایه امنیــت و آرامــش اســت 
کــه همــه می تواننــد از رفاه نســبی برخــوردار 
باشــند، در صورتــی کــه امنیــت و آرامــش بــه 
هــم برخــورد قطعــا باعــث یــأس و ناامیــدی 

خواهــد شــد.
نائــب رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس 
شــورای اســالمی بیــان کــرد: امیــدوار هســتم 
هــر چه ســریعتر نظــم و آرامشــی که همــواره 
ــش از  ــت، بی ــوده و اس ــم ب ــور حاک در کش
ــد و  ــرار باش ــور برق ــطح کش ــته در س گذش
ــگاهیان،  ــژه دانش ــه وی ــردم ب ــاد م ــه آح هم

فرهنگیــان، فرهیختــگان و همــه کســانی که 
مــی تواننــد در جهــت نظــم و امنیــت موثــر 
باشــند، همراهــی کننــد تــا شــاهد پیشــرفت 
و شــکوفایی هــر چــه بیشــتر در زمینــه هــای 
ــی،  ــی، سیاس ــادی، اجتماع ــف اقتص مختل

فرهنگــی و نظامــی در منطقــه باشــیم.
رئیــس فراکســیون اصنــاف مجلــس شــورای 
اســالمی ابــراز کــرد: از دبیرخانه شــورای عالی 
امنیــت ملی خواســتاریم که هر چه ســریعتر، 
تصمیــم اتخــاذ کننــد کــه افــراد و دشــمنان 
قســم خــورده نظــام مقــدس جمهــوری 
اســالمی ایــران نتواننــد از طریــق مرزهــا بــه 
منظــور بــر هــم زدن امنیــت و آرامش کشــور، 
وارد کشــور شــوند؛ چــرا کــه اخبــاری داریــم 
ــده  ــد ش ــای تولی ــالح ه ــی از س ــه برخ ک
کشــورهای اســتکباری همچون آمریکا، اخیرا 
ــده  ــط ش ــف و ضب ــور کش ــای کش در مرزه

اســت.
یــک ریــال نیــاز مالــی از بانک هــا نداریــم، بیان 
کرد: شــرکت ملی مــس ۲8 هزار نفر نیــرو دارد 
که از بهترین نیروهای انســانی کشور هستند و 
تجربــه و تخصــص خوبــی در غرب آســیا دارند 
کــه قاطبــه آنهــا از اســتان کرمان اســت. وســه 
ــه  ــم ک ــس در کشــور داری ــزرگ م ــدن ب مع
اســتخراج مــس از آنها صــورت می گیــرد و بنا 

داریم ســرعت اســتخراجی بیشــتر شــود.

آحاد ملت ایران خواستار امنیت و آرامش هستند/ لزوم 
برخورد قاطع شورای عالی امنیت ملی با برهم زنندگان امنیت

3. آشنایی با دیدگاه های مختلف
توانایــی تشــخیص اینکه هرکــس دیــدگاه خــودش را دارد، بر اثــر آموزش 
ــن موضــوع  ــا یادگرفتــن ای ــا ب ســواد رســانه ای ایجــاد می شــود. بچه ه
ــرق داشــته  ــا هــم ف ــراد ب ــدارد اگــر نظــر اف می فهمنــد کــه اشــکالی ن
ــه  ــد ب ــف بای ــا نظــرات مخال ــه ب ــد در مواجه ــاد می گیرن ــا ی باشــد. آنه

دیگــران احتــرام بگذارنــد، حتــی اگــر بــا آنهــا موافــق نباشــند.
4. تبدیل شدن به مخاطبی باهوش

ــه چــه  ــه کــودکان یادشــان می دهــد کــه ب آمــوزش ســواد رســانه ای ب
چیزهایــی اعتمــاد کننــد. ســواد رســانه ای بــه کــودکان کمــک می کنــد 
ــد  ــد. ســپس می توانن ــی کنن ــایی و ارزیاب ــی را شناس ــای تبلیغات پیام ه
هــر چیــزی را کــه می بیننــد یــا می شــنوند بررســی کــرده و دربــاره آن 

درســت تصمیــم بگیرنــد.
5. گرفتن تصمیمات آگاهانه

زمانــی کــه بچه هــا یــاد گرفتنــد مخاطــب نکته ســنج رســانه ها باشــند، 
می تواننــد دربــاره هــر موضوعــی تحقیــق کننــد و نظر بدهنــد. همچنین 
ــری  ــرای تصمیم گی ــد ب ــه دســت آورده ان ــه ب ــی ک ــد از اطالعات می توانن
درســت، حــل مشــکالت و ابــراز نظــرات خــود اســتفاده کننــد. این گونــه 
متوجــه می شــوند بایــد کاری را انجــام بدهنــد کــه واقعــا بــه آن اعتقــاد 

دارنــد و در واقــع اعمــال و رفتارشــان بــا آگاهــی کامــل خواهــد بــود.
۶. مسئولیت پذیری رسانه ای

پیام هــای متنــی، ویدئوهــا و مطالــب شــبکه های اجتماعــی همگــی بــر 
مخاطبــان خــود تأثیــر می گذارنــد. کــودکان بــا آگاهی از ســواد رســانه ای، 
ــبکه های  ــود در ش ــش خ ــس نق ــوند. پ ــوع می ش ــن موض ــه ای متوج
اجتماعــی را درک خواهنــد کــرد. یعنــی می فهمنــد کــه اگــر در 
شــبکه ای اجتماعــی مطلبی می فرســتند، بــا آن مطلــب روی بقیــه تأثیر 

ــب نامعتبــری را منتشــر نمی کننــد. ــد. در نتیجــه هــر مطل می گذارن
چطور سواد رسانه ای را به کودکان بیاموزیم؟

آمــوزش ســواد رســانه ای بــه کــودکان دشــواری و پیچیدگی هــای خــاص 
خــود را دارد، امــا ارزشــش را هــم دارد. چطــور بــه بچه هــا یــاد بدهیــم 
مخاطــب نکته ســنج رســانه ها باشــند؟ کافــی اســت بــه نکاتــی توجــه 

کنیــد کــه در ادامــه خواهیــم گفــت.
1. آموزش را زمانی شروع کنید که بچه ها کوچک تر هستند

ــه کــودکان  بیشــتر مــردم تصــور می کننــد آمــوزش ســواد رســانه ای ب
ــه زمانــی اســت کــه آنهــا اواخــر دوره دبســتان هســتند، امــا  ــوط ب مرب
این طــور نیســت. کارشناســان رســانه معتقدنــد ســواد رســانه ای را بایــد 
خیلــی زودتــر از اینهــا بــه بچه هــا آمــوزش داد چراکــه بچه هــا در ســنین 
پایین تــر در معــرض رســانه های مختلــف قــرار می گیرنــد. حتــی برخــی 
از پژوهش هــا حاکــی از ایــن اســت کــه امــروزه کــودکان قبل از ۵ســالگی 

ــد. ــاد می گیرن اســتفاده از تلفن هــای همــراه هوشــمند را ی
2. آموزش سواد رسانه ای را از اصول اولیه شروع کنید

آمــوزش شــناخت مــرز میــان واقعیت و خیــال یکــی از اصول اولیه اســت. 
مثــال والدیــن می تواننــد بــه بچه هــای کوچک تــر خــود توضیــح بدهنــد 
ــوری  ــا آن ط ــد واقع ــور دارن ــی حض ــای بازرگان ــه در آگهی ه ــرادی ک اف
نیســتند و فقــط نقــش بــازی می کننــد. شــاید مدتــی طــول بکشــد، امــا 
در نهایــت بچه هــا یــاد می گیرنــد کــه هــر چیــزی در رســانه می بیننــد 

لزومــا واقعی نیســت.
وقتــی بزرگ تــر شــوند هــم کم کــم متوجــه می شــوند کــه مــردم هــر 
ــی  ــبکه های اجتماع ــد در ش ــاق می افت ــان اتف ــزی را در زندگی ش چی
منتشــر نمی کننــد. در واقــع همــه تــالش می کننــد کــه اتفاقــات خــوب 
زندگی شــان را در شــبکه های اجتماعــی بــه اشــتراک بگذارنــد. در نتیجــه 
بچه هــا می فهمنــد کــه بقیــه هــم مثــل خودشــان هســتند و همــه مردم 

ــرم می کننــد. ــا مشــکالت دســت وپنجه ن ب
3. دنبال لحظاتی باشید که آموزش مؤثرتر است

ــروع  ــد ش ــه می توانن ــد چراک ــره باش ــات روزم ــه موضوع ــتان ب حواس
ــبکه ای  ــر در ش ــال اگ ــند. مث ــانه باش ــاره رس ــا درب ــا بچه ه ــو ب گفت وگ
اجتماعــی اطالعــات نادرســتی مشــاهده کردیــد، بــا فرزندتــان راجــع بــه 
آن صحبــت و بعــد بــا مشــارکت او دربــاره آن موضــوع تحقیــق کنیــد.

بچه هــا را بــه ایــن فکــر بیندازیــد کــه ممکــن اســت تیترهــای خبــری 
ــته  ــب نوش ــه مخاط ــرای جلب توج ــط ب ــی فق ــند و گاه ــده باش فریبن
می شــوند. همچنیــن بــه آنهــا کمــک کنیــد قبــل از آنکــه چیــزی را در 
شــبکه های اجتماعــی بــه اشــتراک بگذارنــد، آن را دقیــق بررســی کننــد. 
بــا بچه هــا دربــاره اینکــه انتشــار مطلبــی در شــبکه های اجتماعــی چــه 
معنایــی دارد، صحبــت کنیــد. اجــازه بدهیــد یــاد بگیرنــد بــه جنبه هــا 

مختلــف فعالیت هــای آنالیــن خــود فکــر کــرد
4. همراه کودکان مخاطب رسانه ها شوید

ــه  ــدان چ ــا فرزن ــی ب ــه کتاب خوان ــد ک ــن می دانن ــه والدی ــا هم تقریب
اهمیتــی دارد. بــا آنهــا دربــاره تصاویــر کتــاب صحبــت می کننــد، کلمات 
کتــاب را بــا هــم می خواننــد و دربــاره داســتان آن نظــر می دهنــد. دربــاره 
رســانه های دیگــر، به ویــژه رســانه های دیجیتــال، هــم همین طــور 

باشید.
به جــای آنکــه تبلــت را بــه کودکتــان بدهیــد تــا بــا آن ســرگرم شــود، بــا 
او دربــاره آنچــه در آن می بینــد و انجــام می دهــد صحبــت کنیــد. حتــی 
می توانیــد از او بخواهیــد بــه شــما بــازی کامپیوتــری محبوبــش را یــاد 
بدهــد یــا توضیــح بدهــد در ویدئویــی کــه می بینــد چــه خبــر اســت. 
بســیاری از مواقــع، والدیــن برای اســتفاده کــودکان از وســایل الکترونیکی 
قانــون می گذارنــد، امــا نمی داننــد بچه هایشــان چــه می بیننــد یــا چــه 
کاری انجــام می دهنــد. به جــای قانون گذاشــتن، بــا آنهــا همــراه شــوید و 

از آنچــه می توانیــد دربــاره آنهــا بفهمیــد شــگفت زده شــوید.

سالمت و تربیت کودک )2(
 آموزش سواد رسانه ای به کودکان

واگذاری طرح های تحقیق و توسعه شرکت های صنعتی و معدنی به شرکت های دانش بنیان 
ــی و  ــت علم ــت: ظرفی ــان گف ــتاندار کرم اس
دانشــگاهی اســتان خــوب اســت و طرح هــای 
تحقیــق و توســعه شــرکت های صنعتــی و 
ــان داخــل  ــه شــرکت های دانش بنی ــی ب معدن

ــذار شــود. ــان واگ اســتان کرم
ــان،  ــنیم از کرم ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــه  ــن جلس ــداکار در چهارمی ــدی ف محمدمه
شــورای راهبــری فنــاوری و تولیــد دانش بنیــان 
اســتان کرمــان در ســال جــاری کــه در محــل 
ســالن شــهید مرتضوی اســتانداری برگزار شــد، 
اظهــار داشــت: کارهــای خوبــی بــرای توســعه 

فنــاوری در اســتان آغــاز شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه حتمــاً بــه توســعه بیشــتر 
فنــاوری در اســتان کمــک خواهیم کــرد، گفت: 
ــورت  ــه ص ــان ب ــعه دانش بنی ــات توس جلس
ــن  ــزار و مشــکالت ای ــتان برگ ــی در اس هفتگ

حــوزه پیگیــری شــود.

اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــش  ــوزه دان ــده در ح ــه ش ــای ارائ طرح ه
ــد  ــا بای ــن طرح ه ــرد: ای ــان ک ــان، بی بنی
هــر چــه ســریع تر پیگیــری شــود کــه بــه 

ــد. ــرارداد برس ــه ق مرحل
ــای  ــت نامه ه ــه ضمان ــان اینک ــا بی وی ب
ــا  ــط بانک ه ــد توس ــش بای ــدوق پژوه صن
ــود،  ــول ش ــی قب ــن بانک ــوان تضامی به عن
ــا را  ــن ضمانت نامه ه ــی ای ــر بانک ــت: اگ گف
ــاً اطــالع داده شــود  ــد حتم ــول نمی کن قب
تــا بــا آنهــا برخــورد کنیــم، چــرا کــه مصوبه 

ــت اســت. هیئــت دول
ــای  ــه طرح ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــداکار ب ف
ــی  ــرکت های صنعت ــعه ش ــق و توس تحقی
و معدنــی بــه شــرکت های دانش بنیــان 
داخــل اســتان کرمــان واگــذار شــود، افــزود: 
ظرفیــت علمی و دانشــگاهی اســتان کرمان 

معبود من، عشق من و 
معشوق من، دوستت دارم!

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تأکید کرد:

خــوب اســت.
وی بیــان کــرد: متاســفانه عــدم اســتفاده از توان 
ــتان  ــان اس ــرکت های دانش بنی ــگاه ها و ش دانش
ــران  ــی در ته ــان کرمان ــه جوان ــده ک ــث ش باع
شــرکت هایی را تاســیس کــرده و از اســتان 

کرمــان مهاجــرت کننــد.

آگهی مزایده اموال غیر منقول   )نوبت اول ( 
نظــر بــه اینکــه در  پرونــده  اجرایــی کالســه ۰۰۰۰۴39   اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر در نظر دارد ســهم االرث آقــای علیرضا گرکانی نــژاد از 
یــک واحــد منــزل مســکونی بــه آدرس شــهر بردســیر شــرق کارخانــه قنــد خیابان ســردار شــهید برومنــد کوچه پارســا تحــت پــالک 3۵۶9 اصلی 
بخــش ۲۰ کرمــان جــز اراضــي مزرعــه عبــاس آبــاد عرصــه ملــک بــه صــورت مشــاع ۴ دانــگ از 8 دانــگ وقــف و جــزء موقوفه عبــاس آباد بهــادری 
بردســیری و تصــرف شــده توســط مرحــوم احمــد گرکانــی نــژاد فرزنــد محمــد و در حــال حاضــر عرصــه و اعیــان در تصرف همســر مرحــوم مذکور 
مــی باشــد اعیانــی ملــک بــه صــورت ســاختمان قدیمــی اســت و بنا بــه اظهار همســر مرحــوم و مشــاهدات حــدود ۱۶ ســال پیش ســقف گنبدی 
تخریــب و ســقف طــاق ضربــی روی همــان دیوارهــای قدیمــی اجــرا شــده اســت ملــک فاقــد هــر گونه ســند مالکیــت و صرفــا بــرای عرصــه آن در 
مــورخ 9۰/۲/۱۱ ســند اجــاره بــا اداره اوقــاف تنظیــم شــده اســت و تــا تاریــخ ۱39۵/۰۱/۰۲ اعتبــار داشــته و در حال حاضر اعتبــار آن به اتمام رســیده 
اســت اعیانــی فاقــد پروانــه ســاختمانی و گواهــی اســتحکام بنا و پایان کار از ســوی شــهرداری اســت و طبق مشــاهده بــه عمل آمده ســاختمان فاقد 
سیســتم ســازه ای بــرای مقابلــه بــا نیروهــای جانبــی از جملــه زلزلــه می باشــد و ســایر اجــزای ســاختمان نیز قدیمــی اســت، دیوارها آجری ســقف 
طــاق ضربــی بــا آجــر معمولــی کــف ســازی هــا موزائیــک معمولــی طــرح قدیــم دیــوار آشــپزخانه و هــال تــا ارتفــاع ۵/ ۲ متــر و ۵ / ۱ متــر کاشــی 
معمولــی طــرح قدیــم کابینــت فلــزی، دیوارهــا و ســقف باالیه زیــر خاک گــچ و الیــه رویه گــچ، محوطــه موزائیــک، دارای امتیــازات آب و بــرق و گاز 
مــی باشــد عرصــه مشــاعی وقفــی به مســاحت 7۵/۲88 مترمربع مبلــغ ۶.93۰.۰۰۰.۰۰۰ )شــش میلیــارد و نهصد و ســی میلیون( ریــال و مجموعه 
اعیانــی و محوطــه حصــار ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ )چهــار میلیــارد( ریــال و امتیــازات آب و بــرق و گاز و تلفــن جمعــا ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ )چهارصــد میلیــون( 
ریــال و جمــع کل ۱۱.33۰.۰۰۰.۰۰۰ )یــازده میلیــارد و ســیصد و ســی میلیــون( ریــال بــرآورد می گــردد. در حــال حاضــر عرصه تصرفی بــه صورت 
مشــاعی وقفــی بــوده و مراجعــه بــه اداره اوقــاف بــرای تمدید ســند اجــاره و پرداخت معوقــات ضــرورت دارد طبــق اعــالم اداره اوقاف عرصه قابــل افراز 
نیســت بــا در نظــر گرفتن یک هشــتم ســهم همســر مرحــوم، ســهم االرث آقــای علیرضا گرکانــی نژاد بــه میــزان 33/33 درصــد ارزش کارشناســی 
)پــس از کســر یــک هشــتم( مبلــغ 3.3۰۴.۵83.333)ســه میلیــارد و ســیصد و چهار میلیون و پانصد و هشــتاد و ســه هزار و ســیصد و ســی و ســه ( 
ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده اســت. از طریــق مزایــده در تاریــخ  ۱۴۰۱/۰8/۲9    )یکشــنبه ( ســاعت ۱۲  ظهــر در محــل این اجرا به فروش برســاند 
لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت در مزایــده و خریــد مــی باشــند مــی تواننــد در مــدت پنــج روز قبــل از روز فــروش جهت مالحظــه ملک بــه آدرس 
منــدرج در صــدر آگهــی مراجعــه نماینــد و جهــت ارائــه پیشــنهاد تــا قبــل از مزایــده  قیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیــش بانکــی دائر به 
واریــز ده درصــد مبلــغ کارشناســی  بــه ایــن اجــرا ارائــه نماینــد، هزینــه آگهــی و کلیــه هزینه هــای مربــوط به نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایده 
مــی باشــد و در صورتــی کــه برنــده ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریز مابقی مبلغ پیشــنهادی اقــدام ننماید مبلغ ســپرده 

بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد بــه درخواســت هایــی کــه حیــن و بعــد از مزایــده ارائه شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد .
                                                                                                          مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری  بردسیر - بنی اسد /   ۴۰ م الف

چهار هزار و ۶۰۰ معدن بلوکه در کرمان و لزوم جبران واقعی خسارات فعالیت معادن
آنطــور کــه ریيــس صمــت کرمــان آمــار می دهد 
بيــش از نيمــی از معــادِن بــه ثبــت رســيده اســتان 
ــه  ــت ک ــی اس ــن درحال ــد؛ ای ــه و غيرفعالن بلوک
پرداخــت خســارت های ناشــی از فعاليــت معــادن 

ــرار دارد. ــی ق ــورد بحــث و چانه زن ــز م ني
ــت  ــومين نشس ــا س ــگار ایرن ــزارش خبرن ــه گ ب
شــورای معــادن اســتان کرمــان بــه عنــوان 
بهشــت معــادن ایــران طی ســال جــاری در محل 
اســتانداری کرمــان درحالــی برگــزار که گفته شــد 
از هفــت هــزار و 2۰۰ محــدوده معدنــی بــه ثبــت 
رســيده در اســتان افــزون بــر چهــار هــزار و 6۰۰ 

معــدن بلوکــه و حبــس شــده اســت.

ــس  ــادن م ــه مع ــا هم ــا تقریب ــاس آماره براس
موجــود در اســتان بلوکــه شــده انــد؛ یعنــی فــرد یا 
نهادهایــی مجــوز بهــره بــرداری آنهــا را طی ســال 
هــای اخيــر گرفتــه انــد و آنهــا را بــه حــال خــود 
ــا فنــی  ــی ی ــوان مال ــا ت ــد؛ حــاال ی رهــا کــرده ان
بــرای بهــره بــرداری نداشــته انــد و حــاال براســاس 
قوانيــن موجــود نيــز، امــکان برگــزاری مزایــده این 

دســته از معــادن یــا ســخت یــا نشــدنی اســت.
البتــه مســئوالن صمــت معتقدند کــه بایــد در ارائه 
مجوزهــای جدیــد طــوری عمــل کــرد کــه ایــن 
ــه طــور مثــال پيشــنهاد  ــد، ب مشــکل پيــش نيای
اینکــه ابتــدا فــرد تــوان خــود را در اکتشــاف نشــان 

دهــد تــا بتوانــد مجــوز بهــره بــرداری بگيــرد کــه 
ایــن پيشــنهادها نيز نيازمند بررســی و چکــش کاری 

ــتر است. بيش
ــث  ــه مباح ــه از جمل ــادن بلوک ــر مع ــر س ــث ب بح
ایــن نشســت بــود و نحــوه جبــران خســارت هــای 
ناشــی از فعاليــت معــادن بــه ســایر دســتگاه هــای 
متولــی ماننــد راهــداری یــا محيــط زیســت نيــز از 
جملــه دیگــر مــوارد بــود کــه اســتاندار کرمــان تاکيد 
کــرد ميــزان تعييــن شــده بــرای پرداخــت ایــن نــوع 
خســارت هــا نيــز بایــد براســاس شهرســتان محــل 
فعاليــت معــادن و در همــان نقاطــی که خســارت ها 

رخ داده باشــد.
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دوستی كه بریده شد
شــاید کســی گمــان نمــی بــرد کــه آن دوســتی 
بریــده شــود و آن دو رفیــق کــه همیشــه مــالزم 
یکدیگــر بودنــد روزی از هــم جــدا شــوند. مــردم 
ــام  ــه ن ــدازه کــه ب یکــی از آنهــا را بیــش از آن ان
ــت و  ــام دوس ــه ن ــند ب ــودش بشناس ــی خ اصل
رفیقــش مــی شــناختند. معمــوالً وقتــی که می 
خواســتند از او یــاد کننــد، توجــه بــه نــام اصلــی 

اش نداشــتند و مــی گفتنــد: »رفیــق. . . « .
ــروف  ــادق« مع ــام ص ــق ام ــام »رفی ــه ن آری او ب
شــده بــود، ولــی در آن روز کــه مثــل همیشــه بــا 
یکدیگــر بودنــد و بــا هــم داخل بــازار کفشــدوزها 
شــدند آیــا کســی گمــان مــی کــرد کــه پیــش 
ــته ی  ــد رش ــرون بیاین ــازار بی ــا از ب ــه آنه از آنک
دوســتی شــان بــرای همیشــه بریــده شــود؟ ! .

در آن روز او ماننــد همیشــه همــراه امــام بــود و با 
هــم داخل بــازار کفشــدوزها شــدند.

غــالم ســیاه پوســتش هــم در آن روز با او بــود و از 
پشــت ســرش حرکت مــی کــرد. در وســط بــازار 
ناگهــان بــه پشــت ســر نــگاه کــرد، غــالم را ندید. 
بعــد از چنــد قــدم دیگــر دو مرتبه ســر را به عقب 
برگردانــد، بــاز هــم غــالم را ندید. ســومین بــار به 
پشــت ســر نــگاه کــرد، هنــوز هــم از غــالم- کــه 
ســرگرم تماشــای اطــراف شــده و از اربــاب خــود 

دور افتــاده بــود- خبــری نبــود.
بــرای مرتبــه ی چهــارم کــه ســر خــود را به عقب 

برگردانــد غــالم را دیــد، با خشــم بــه وی گفت:
»مادر فالن! کجا بودی؟ « .

تــا این جملــه از دهانــش خارج شــد، امــام صادق 
بــه عالمــت تعجــب دســت خــود را بلندکــرد و 

محکــم بــه پیشــانی خویــش زد و فرمود:
»ســبحان اهلّل! بــه مــادرش دشــنام مــی دهــی؟ ! 
بــه مــادرش نســبت کار نــاروا مــی دهــی؟ ! مــن 
خیــال مــی کردم تــو مردی باتقــوا و پرهیــزگاری. 
معلومــم شــد در تــو ورع و تقوایــی وجــود نــدارد. 

. »
ــندی  ــال س ــالم اص ــن غ ــول اهلّل! ای ــن رس - یاب

ــت. ــند اس ــل س ــم از اه ــادرش ه ــت و م اس
خــودت مــی دانــی کــه آنهــا مســلمان نیســتند. 
مــادر ایــن غــالم یــک زن مســلمان نبــوده کــه 

مــن بــه او تهمــت نــاروا زده باشــم.
- مــادرش کافــر بــوده که بــوده. هر قومی ســنتی 
و قانونــی در امــر ازدواج دارنــد. وقتــی طبق همان 
ســنت و قانــون رفتــار کنند عملشــان زنا نیســت 

و فرزندانشــان زنازاده محســوب نمی شــوند.
امــام بعــد از ایــن بیــان به او فرمــود: »دیگــر از من 

دور شــو. « .
بعــد از آن، دیگــر کســی ندیــد کــه امــام صــادق 
بــا او راه بــرود، تــا مــرگ بیــن آنهــا جدایــی کامل 

انداخت 

شمشیر زبان
علــی بــن عبــاس، معــروف بــه ابــن الرومی، شــاعر 
معــروف هجوگو و مدیحه ســرای دوره ی عباســی، 
در نیمــه ی قــرن ســوم هجــری در مجلــس وزیــر 
المعتضــد عباســی بــه نــام قاســم بــن عبیــداهلّل 
ــدرت  ــه ق ــود. او همیشــه ب نشســته و ســرگرم ب
منطــق و بیــان و شمشــیر زبــان خویــش مغــرور 
بود. قاســم بــن عبیــداهلّل از زخــم زبان ابــن الرومی 
خیلــی مــی ترســید و نگــران بــود ولــی ناراحتی و 
خشــم خــود را ظاهــر نمی کــرد، برعکــس طوری 
رفتــار مــی کــرد کــه ابــن الرومــی- بــا همــه ی 
بددلیهــا و وسواســها و احتیاطهایــی کــه داشــت و 
بــه هــر چیــزی فــال بــد مــی زد- از معاشــرت بــا 
او پرهیــز نمــی کــرد. قاســم محرمانــه دســتور داد 
تــا در غــذای ابــن الرومــی زهــر داخــل کردنــد. ابن 
الرومــی بعــد از آنکــه خــورد متوجــه شــد. فــورا از 

جــا برخاســت کــه بــرود. قاســم گفــت:
ــرا  ــه م ــا ک ــان ج ــه هم ــی روی؟  - ب ــا م »کج
فرســتادی. - پــس ســالم مــرا بــه پــدر و مــادرم 

ــی روم. ــم نم ــن از راه جهن ــان. - م برس
ــه  ــت و ب ــش رف ــه ی خوی ــه خان ــی ب ــن الروم اب
معالجــه پرداخــت ولی معالجه ها فایده نبخشــید. 
باالخــره بــا شمشــیر زبــان خویــش از پــای درآمد 

پیراهن خلیفه
عمربــن عبــد العزیــز در زمــان خالفــت خویــش 
روزی بــاالی منبــر مشــغول ســخنرانی بــود. در 
خــالل ســخن گفتــن ، مردمــی کــه پــای منبــر 
بودنــد مــی دیدند خلیفــه گاه بــه گاه دســت می 
بــرد و پیراهــن خویــش را حرکــت می دهــد. این 
حرکــت موجــب تعجــب حضــار و شــنوندگان 
مــی شــد و همــه از خــود مــی پرســیدند: چــرا 
در خــالل ســخن گفتــن دســت خلیفــه متوجــه 
پیراهنــش مــی شــود و آن را حرکــت مــی دهد؟ .

مجلــس تمــام شــد و بــه آخــر رســید. پــس از 
تحقیــق معلــوم شــد کــه خلیفــه بــرای رعایــت 
بیــت المــال مســلمین و جبــران افراطکاریهایــی 
کــه اســالف و پیشــینیان وی در تبذیــر و اســراف 
بیــت المــال کــرده اند یک پیراهن بیشــتر نــدارد 
و چــون آن را شســته، پیراهــن دیگــری نداشــته 
اســت کــه بپوشــد، ناچــار بالفاصلــه پیراهــن را 
پوشــیده اســت و اکنــون آن را حرکــت مــی دهد 

تــا زودتــر خشــک بشــود 

شعرهای زیبای  سنایی درباره خدا
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی
نروم جز به همان ره که توام راه نمایی

همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم
همه توحید تو گویم که به توحید سزایی

تو زن و جفت نداری تو خور و خفت نداری
احد بی زن و جفتی ملک کامروایی

نه نیازت به والدت نه به فرزندت حاجت
تو جلیل الجبروتی تو نصیر االمرایی

تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی
تو نمایندهٔ  فضلی تو سزاوار ثنایی

بری از رنج و گدازی بری از درد و نیازی
بری از بیم و امیدی بری از چون و چرایی

بری از خوردن و خفتن بری از شرک و شبیهی
بری از صورت و رنگی بری از عیب و خطایی
نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی
نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی

نبد این خلق و تو بودی نبود خلق و تو باشی
نه بجنبی نه بگردی نه بکاهی نه فزایی
همه عزی و جاللی همه علمی و یقینی

همه نوری و سروری همه جودی و جزایی
همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی
همه بیشی تو بکاهی همه کمی تو فزایی

احد لیس کمثله صمد لیس له ضد
لمن الملک تو گویی که مر آن را تو سزایی
لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید
مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی

ــاور 373  ــامانه ب ــت: س ــاع گف ــر دف وزی
ــی  ــداف هوای ــا اه ــه ب ــتای مقابل در راس
دورایســتا، موشــک های بالســتیک و انــواع 
هواپیماهــای جنگنــده و بمب افکن، موفق 
شــد تــا هــدف مــورد نظــر را در بــرد 3۰۵ 

کیلومتــری مــورد اصابــت قــرار بدهــد.
امیــر ســرتیپ محمدرضــا آشــتیانی وزیــر 
دفــاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح صبح 
یکشــنبه )۱۵ آبــان( در مراســم رونمایــی 
ــرد بلنــد و افتتــاح  ــاور 373 ب از ســامانه ب
ــار  ــاد ۴B اظه ــد موشــک صی خــط تولی
ــن  ــت تامی ــاع ماموری ــت: وزارت دف داش
ــی  نیازمندی هــای تســلیحاتی و تجهیزات
نیروهــای مســلح را در مقابلــه بــا تهدیدات 
و دفــاع از مرزهــا بــه ویــژه مرزهــای هوایی 

بــر عهــده دارد.
وی افــزود: متخصصــان مــا در وزارت دفــاع 
و صنعــت دفاعــی موفــق شــدند در تولیــد 
یکــی از ســامانه هــای بــرد بلنــد کــه بــه 
نــام بــاور 373 نامگــذاری شــده، اقدامــات 

خــود را ســاماندهی و دنبــال کننــد.
وزیــر دفــاع ادامــه داد: بــرد درگیــری 
ســامانه بــاور 373 در ابتــدا ۲۰۰ کیلومتــر 
ــن  ــامانه در آخری ــن س ــای ای ــا ارتق و ب

ــزان  ــا همــت عزی ــش انجــام شــده ب آزمای
نیــروی پدافنــد هوایــی ارتــش ایــن ســامانه 
در راســتای مقابلــه بــا اهــداف هوایــی 
ــواع  دورایســتا، موشــک های بالســتیک و ان
هواپیماهــای جنگنــده و بمب افکــن، موفــق 
شــد تــا هــدف مــورد نظــر را در بــرد 3۰۵ 

ــرار بدهــد. ــت ق ــورد اصاب ــری م کیلومت
امیــر ســرتیپ آشــتیانی بــا اشــاره به ســایر 
ــح  ــاور 373 تصری ــامانه ب ــای س قابلیت ه
کــرد: ســامانه مذکــور ایــن قابلیــت را دارد تا 
بــا ۶ هــدف درگیــر شــده و آن هــا را منهدم 
کند. بســیاری از کشــورهای صاحب فناوری 
در دنیــا آرزوی داشــتن چنیــن ســامانه ای را 

دارند.
ــن در  ــا ای ــرد: قطع ــد ک ــان تاکی وی در پای
ارتقــای تــوان رزم نیروهــای مســلح نقــش 

ــد داشــت . ــی بســیاری خواه آفرین
ــرد  ــاور 373 ب ــا، ســامانه ب ــه گــزارش ایرن ب
بلنــد رونمایــی و در حاشــیه آن خــط 
تولیــد موشــک پدافنــدی صیــاد ۴B صبــح 
روز یکشــنبه در مراســمی بــا حضــور امیــر 
محمدرضا آشــتیانی وزیر دفاع و پشــتیبانی 
نیروهــای مســلح و امیــر ســرتیپ علیرضــا 
صباحی فــرد فرمانــده نیــروی پدافندهوایی 

ارتــش افتتــاح شــد.
در آزمــون تســت ســامانه بــاور 373 بــرد بلنــد هــدف دورایســتا در بــرد بیــش از 
۴۵۰ کیلومتــر توســط رادار بهینــه شــده ســامانه بــاور 373 کشــف شــد و در برد 
حــدود ۴۰۵ کیلومتــر ردگیــری و در بــرد بیــش از 3۰۰ کیلومتــر مــورد اصابــت 
و انهــدام قــرار گرفت.موشــک بــرد بلنــد صیــاد B۴ دارای ســوخت جامــد مرکب 

بــوده و بــرای نخســتین مرتبــه مــورد ارزیابــی عملیاتــی قــرار گرفت.
بــرد رادار کشــف ســامانه بــاور 373 از 3۵۰ بــه ۴۵۰ کیلومتر و بــرد رادار درگیری 
ایــن ســامانه از ۲۶۰ بــه ۴۰۰ کیلومتــر ارتقا پیدا کرده اســت.برد موشــک ســامانه 
از ۲۰۰ بــه 3۰۰ کیلومتــر و ارتفــاع درگیــری آن از ۲7 بــه 3۲ کیلومتــر افزایــش 

یافته اســت.

سامانه باور ۳۷۳ قابلیت مقابله با موشک های بالستیک را دارد
امیر رستیپ محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح :

لطائف
جوراب های لنگه به لنگه

یــک همســایه دلســوز دختــر کوچولویــی را 
کــه بــه مدرســه مــی رفــت، متوقف ســاخت 
ــای  ــوراب ه ــب  ج ــو! عج ــت: کوچول و گف
عجیبــی بــه پــا کــرده ای، یــک لنگــه قرمز و 
یــک لنگــه آبــی! دختــر کوچولــو بــا صــدای 
ــن کــه  ــر ای ــه اش گفت:عجیــب ت بچــه گان

یــک جفــت مثــل همیــن 
جوراب ها هم توی خانه دارم!

صرف فعل
معلــم: وقتــی گفتــه مــی شــود »مــن مــی 
روم، تــو مــی روی، او مــی رود« چــه زمانــی 
است؟شــاگرد: ایــن زمانــی اســت کــه زنــگ 

خــورده و ناظــم هــم جلــوی در ایســتاده.

مهتابی
ــک  ــی، ی ــازه الکتریک ــرو مغ ــادر: پســرم ب م
مهتابــی بخر!پســرک بــه مغــازه کــه رســید، 

ــادش رفــت چــی بایــد بگویــد ی
کمــی فکــر کــرد و گفــت: آقــا ببخشــید می 

شــه یــک متــر المــپ بدهید.

نسخه دکتر
بیمار:آقــای دکتــر! انگشــتم هنــوز به شــدت 
درد مــی کند!دکتــر: مگــر نســخه دیــروز را 
نپیچیدی؟بیمــار: چــرا پیچیدم دور انگشــتم 

ولــی اثــر نداشــت؟

انشاء
معلــم از دانــش آمــوزان خواســت کــه انشــاء 
دربــاره یک مســابقه فوتبــال بنویســند. همه 
ــر،  ــک نف ــز ی ــدند ج ــتن ش ــغول نوش مش
معلــم از او پرســید: تــو چــرا نمــی نویســی؟

دانش آموز جواب داد:نوشته ام!
معلــم دفتــر او را گرفــت و نــگاه کرد. نوشــته 
ــزار  ــال برگ ــی فوتب ــت بارندگ ــه عل ــود: ب ب

نخواهــد شــد!

پیشرفت برنامه فضایی ایران، دغدغه 
و نگرانی جدید آمریکا 

یکــی از ســخنگویان وزارت امــور خارجــه آمریــکا در واکنشــی مکتــوب بــه پرتــاب 
ماهــواره بــر قائــم ۱۰۰ ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی، ایــن اقــدام را »غیرســودمند 
و بــی ثبــات کننــده« خوانــد و از پیشــرفت برنامــه فضایــی ایــران ابــراز نگرانــی کــرد.

بــه گــزارش ایرنــا، خبرگــزاری رویتــرز  نوشــت کــه ایــن مقــام آمریکایی ضمــن اعالم 
»نگرانــی« کاخ ســفید از توســعه مــداوم ماهــواره برهای ایران، مدعی شــد کــه فنآوری 
هــای بــه کار رفتــه در آن »مشــابه و معــادل بــا موشــک هــای بالســتیک و از جملــه 

ســامانه هــای دوربرد« اســت.
ایــن ســخنگو کــه رویتــرز نامــی از وی نبــرده، مدعی شــده اســت کــه پرتاب ماهــواره 
برهــای ایــران ســرپیچی از قطعنامــه ۲۲3۱ شــورای امنیــت ســازمان ملــل اســت که 
ایــران را فــرا مــی خوانــد تــا از هــر فعالیــت مرتبط با موشــک های بالســتیک قــادر به 

حمــل ســالح هســته ای خــودداری کند.
ایــن دیپلمــات آمریکایــی تهدیــد کرد که واشــنگتن بــا اســتفاده از ابرازهــای گوناگون 
عــدم اشــاعه از جملــه تحریــم ها با پیشــرفت بیشــتر برنامه موشــکی بالســتیک ایران 

مقابلــه خواهــد کرد.
نیــروی هــوا فضــای ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی دیــروز پرتــاب موفقیــت آمیــز 
ــن  ــزود: ای ــم ۱۰۰« را اعــالم کــرد و اف ــد »قائ ــر ســوخت جام ــداری ماهــواره ب زیرم
ماهواره بــر ســه مرحلــه ای قــادر اســت ماهواره هــای 8۰ کیلوگرمــی را در مــدار ۵۰۰ 

کیلومتــری زمیــن قــرار دهــد.
در آزمایــش روز گذشــته موتــور مرحلــه اول ماهــواره بــر قائــم ۱۰۰ کــه همــان موتــور 
ســوخت جامــد رافــع اســت و در دی مــاه  ۱۴۰۰ آزمایــش زمینــی خــود را بــا موفقیت 

پشــت ســر گذاشــته بــوده، مــورد آزمایــش پــروازی زیــر مــداری قــرار گرفت.
بــا عبــور از ایــن مرحلــه در آینــده ای نزدیک ماهــواره ناهید ســازمان هوافضــای وزارت 
ــا بهــره  ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات توســط ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی ب

بــرداری از ماهــواره بــر ســه مرحلــه ای قائــم ۱۰۰  در مــدار قــرار می گیــرد.

گزارش صندوق بین المللی پول از ۱۰ 
شاخص کالن اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲

ــران در ســال  ــا بررســی ۱۰ شــاخص کالن اقتصــاد ای ــول ب صنــدوق بین المللــی پ
۲۰۲۲، از رشــد 3درصــدی بخــش نفتــی و غیرنفتــی اقتصــاد ایــران، افزایــش تولید و 
صــادرات نفــت، کاهــش نــرخ تــورم و افزایــش ســه برابری تــراز حســاب های جــاری 

ایــران در ایــن ســال خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، صنــدوق بین المللــی پــول در گزارشــی موســوم بــه 
»چشــم انداز اقتصــادی منطقــه خاورمیانــه و آســیای مرکــزی« بــه بررســی وضعیــت 

اقتصــادی 3۲ کشــور منطقــه در ســال ۲۰۲۲ میــالدی پرداختــه اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش، متوســط رشــد اقتصــادی 3۲ کشــور خاورمیانــه و آســیای 
مرکــزی در ســال ۲۰۲۲ برابــر بــا ۵ درصــد خواهــد بــود و ایــران نیــز رشــد 3درصدی 

را در ایــن ســال تجربــه خواهــد کــرد.
متوســط رشــد اقتصــادی کشــورهای نفتــی منطقــه نیــز ۴.9 درصــد بــرآورد شــده 

اســت. اقتصــاد ایــران در ســال ۲۰۲۱ رشــد ۴.7درصــدی را تجربــه کــرده بــود.
*رشد 3درصدی بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در ۲۰۲۲

بخــش غیرنفتــی ایــران بــا رشــد 3درصــدی در ســال ۲۰۲۲ مواجــه می شــود. ایــن 
رقــم بــرای ســال قبــل ۴.3 درصــد اعــالم شــده اســت. انتظــار می رود متوســط رشــد 
بخــش غیرنفتــی کشــورهای نفتــی منطقــه از ۵.۵ درصــد در ســال ۲۰۲۱ بــه 3.۶ 

درصــد در ســال جــاری میــالدی کاهــش یابــد.
بخــش نفتــی ایــران نیــز کــه در ســال ۲۰۲۱ و پــس از روی کار آمدن دولت ســیزدهم 
رشــد قابــل توجــه ۱۰.۵درصــدی را تجربــه کــرده بــود در ســال جــاری میــالدی نیــز 
3 درصــد رشــد می کنــد. رشــد بخــش نفتــی منطقــه نیــز بــرای امســال ۶.9 درصــد 

پیش بینــی شــده اســت.
*افزایش ۵۶۰هزاربشکه ای تولید روزانه نفت ایران در دولت سیزدهم

صنــدوق بین المللــی پــول انتظــار دارد تولیــد نفــت ایــران در ســال جــاری میــالدی 
۱۰۰ هــزار بشــکه افزایــش یابــد و به ۲.۵8 میلیون بشــکه در روز برســد، ایــن در حالی 
اســت کــه در ســال ۲۰۲۱ نیــز کــه دولــت ســیزدهم روی کار آمــد تولیــد نفــت ایران 
بــر اســاس آمــار صندوق بین المللــی پــول ۴۶۰ هــزار بشــکه در روز افزایش یافتــه و از 

۲.۰۲ میلیــون بشــکه در روز بــه ۲.۴8 میلیون بشــکه در روز رســیده بود.
تولیــد گاز ایــران نیــز طــی ســال های اخیــر و بــا وجــود تحریم هــای آمریــکا رونــد 
صعــودی خــود را ادامــه داده اســت. ایــران در ســال ۲۰۲۱ معادل ۴.33 میلیون بشــکه 
در روز نفــت، گاز تولیــد کــرده بــود و انتظــار مــی رود ایــن رقــم در ســال جــاری نیز به 

معــادل ۴.۴۶ میلیــون بشــکه در روز نفــت افزایــش یابد.
*پیش بینی صادرات ۱۲۱میلیارددالری ایران در سال ۲۰۲۲

بــر اســاس آمــار صنــدوق بین المللــی پــول صــادرات کاال و خدمــات ایــران در ســال 
۲۰۲۱ بــا افزایــش 3۲میلیــارد دالری نســبت بــه ســال قبــل از آن مواجــه شــده و بــه 
8۶ میلیــارد دالر رســیده اســت. انتظــار مــی رود در ســال جــاری میالدی نیز صــادرات 

ایــران 3۵ میلیــارد دالر افزایــش یابــد و بــه ۱۲۱ میلیارد دالر برســد.
*افزایش حدود 3برابری تراز حساب های جاری ایران در سال جاری

ایــن گــزارش از افزایــش حــدود 3برابــری تــراز حســاب های جــاری ایــران در ســال 
۲۰۲۲ خبــر داده اســت. تــراز حســاب های جــاری ایــران در ســال ۲۰۲۱ کــه ســال 
آغــاز فعالیــت دولــت ســیزدهم بوده اســت پــس از دو ســال منفــی بودن، مثبت شــد 
و بــه ۱۱.۱ میلیــارد دالر رســید. در ســال ۲۰۱9 تــراز حســاب های جــاری ایران منفی 
۱.7 میلیــارد دالر و در ســال ۲۰۲۰ منفــی ۰.7 میلیــارد دالر گــزارش شــده بود.انتظار 
مــی رود تــراز حســاب های جــاری ایــران در ســال ۲۰۲۲ بــه 3۲ میلیــارد دالر برســد.

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون ششــدانگ مزرعــه قلقلــو پــالک ۵3۶7 اصلــی واقــع در بخــش ۲۰ کرمــان 
مــورد تقاضــای علیــداد سیســتانی بدویــی و غیره طبــق بــرگ تحدید حدود شــماره 
۱998/۱۴۰۱ از نوبــت تحدیــد خــارج گردیــده و نیــاز بــه تحدیــد حــدود دارد و اعمال 
تبصــره ذیــل مــاده ۱۵ قانــون ثبــت میســر نمــی باشــد لــذا حســب تقاضای شــماره 
ــدود  ــد ح ــی تحدی ــیله آگه ــک بدینوس ــورخ ۱۴۰۱/۰8/۱۴ مال ۱998 - ۱۴۰۱ م
اختصاصــی آن باســتناد تبصــره ذیــل ماده ۱3 قانــون مذکور و مــاده ۱3 آئیــن نامه آن 
منتشــر و عملیــات تحدیدی آن از ســاعت 9 صبــح روز یکشــنبه ۱۴۰۱/۰9/۱3 محل 
شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا به مالــک )مالکیــن( و صاحبــان امالک مجــاور رقبه 
مزبــور اخطــار میگــردد در موعــد مقــرر در ایــن اعــالن در محــل وقــوع ملــک حاضر و 
در صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیــات تحدیــدی با معرفــی مالک یــا نماینده 
قانونــی وی وفــق مقــررات مــواد ۱۴ و ۱۵ قانــون و 7۰ آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام 
و اعتــراض اشــخاص بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی برابــر مــواد ۲۰ قانــون و 7۴ آئیــن 
نامــه قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی بمــدت 3۰ روز پذیرفته 
شــده و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
بــه مرجــع ذیصــالح قضایــی تقدیــم نمایــد واال پــس از گذشــت مهلــت یــک ماهه و 

عــدم تســلیم دادخواســت برابــر مقــررات اقــدام خواهد شــد.
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۴۰۱/۰8/۱۶

                     حسین تقی زاده -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر

دفتر آمار آمریکا اعالم کرد؛رشد 
جهشی واردات آمریکا از ایران

دفتــر آمــار آمریــکا از رشــد صــادرات ایــران به این کشــور در ســپتامبر امســال خبــر داد 
و کل تجــارت دو کشــور در 9 ماهــه ۲۰۲۲ را ۴۲ میلیــون دالر اعــالم کــرد.

بــه گــزارش ایرنــا، جدیدتریــن آمــار منتشــر شــده از ســوی دفتــر آمــار آمریــکا نشــان 
ــران در 9ماهــه نخســت ســال جــاری  ــا ای می دهــد مبــادالت تجــاری ایــن کشــور ب

میــالدی رشــد ۴۱ درصــدی داشــته اســت.
مبــادالت تجــاری دو کشــور در 9ماهــه نخســت ســال میــالدی گذشــته بالــغ بــر ۲9.9 
ــون دالر  ــه ۴۲.۲ میلی ــم در مــدت مشــابه امســال ب ــن رق ــه ای ــوده ک ــون دالر ب میلی

ــت. ــه اس افزایش یافت
بــر اســاس ایــن گــزارش صــادرات آمریــکا بــه ایــران در ماه هــای ژانویــه تــا ســپتامبر 
امســال 3۱.3 میلیــون دالر بــوده اســت کــه ایــن رقــم نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
قبــل رشــد 7 درصــدی داشــته اســت. آمریــکا در ماه هــای ژانویــه تــا ســپتامبر ۲۰۲۱  

بالــغ بــر ۲9.3  میلیــون دالر کاال بــه ایــران صــادر کــرده بــود.
واردات آمریــکا از ایــران در 9ماهــه نخســت امســال رشــد قابل توجهــی نســبت به ســال 
قبــل داشــته اســت. ایــن کشــور در ماه هــای ژانویــه تــا ســپتامبر ســال قبــل تنهــا ۰.۶ 
میلیــون دالر کاال از ایــران وارد کــرده بــود؛ امــا در مــدت مشــابه امســال واردات آمریــکا از 
ایــران بــه ۱۰.9 میلیــون دالر رســیده کــه ایــن رقــم رشــد ۱8 برابــری نســبت بــه ســال 

۲۰۲۱ داشــته اســت.
آمریــکا در نهمیــن مــاه ســال جــاری میــالدی ۵.9 میلیــون دالر کاال از ایــران وارد کــرده 
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه طــی 8ماهــه قبــل از آن کل واردات آمریــکا از ایــران ۵ 

میلیــون دالر اعــالم شــده بود.
در ســپتامبر ســال ۲۰۲۱ نیــز واردات آمریــکا از ایــران ۰.۱ میلیــون دالر اعــالم شــده بود 
کــه براین اســاس واردات آمریــکا از ایــران در ســپتامبر ۲۰۲۲ نســبت بــه مــدت مشــابه 

ســال قبــل ۵9 برابــر شــده اســت.
بــا وجــود رشــد قابل توجــه واردات آمریــکا از ایــران در ســپتامبر ۲۰۲۲ صــادرات ایــن 
کشــور بــه ایــران در ایــن مــاه ۱9 درصــد کاهش یافتــه و از ۴.۲ میلیــون دالر بــه 3.۴ 
میلیــون دالر رســیده اســت. مبــادالت تجــاری ایــران و آمریــکا حجــم ناچیــزی از کل 
تجــارت دو کشــور را تشــکیل می دهــد. ایــران در 9ماهه ســال جــاری میــالدی در میان 
مقاصــد صادراتــی آمریــکا رتبــه ۱78 و در میــان منابــع وارداتی این کشــور رتبــه ۱۶7 را 

بــه خــود اختصــاص داده اســت.

اطالعیه سوم
قابل توجه واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه مواد 

پروتئینی و میوه و تره بار شهرستان بردسیر
ــه  ــن اصالحی ــاده 6 آخری ــرصه 1 م ــه تب ــت ب ــا عنای ب

ــه هــای صنفــی  ــات اتحادی ــی انتخاب ــه اجرای ــن نام آئ

ــی  ــام صنف ــرصه 3 مــاده 22 قانــون نظ ــوع )تب موض

مصــوب 1392( و صورتجلســه مــورخ 1401/8/8 هيــات 

ــی و  ــه هــای صنف ــات اتحادی ــزاری انتخاب ــی برگ اجرای

نظــر بــه اینکــه تعــداد داوطلبیــن صنــف مذکــور بــه 

حــد نصــاب الزم نرســیده و بــا اســتناد بــه مــاده 7 آئــن 

نامــه مذکــور بدینوســیله از افــرادی کــه متایــل بــه ثبت 

نــام در کاندیداتــوری انتخابات هيات مديره و بازرســان 

ــود از  ــوت می ش ــد دع ــوق را دارن ــف ف ــه صن اتحادی

تاريــخ 1401/8/9 لغایــت 1401/8/18 مبــدت ده روز 

ــان اصنــاف )انتخابــات الکرتونیــک _  بــه ســایت ایرانی

ســامانه ســاران( مراجعــه و نســبت بــه ثبــت نــام اقدام 

مناینــد.

علیرضــا امیرپورســعید -رئیــس هیــات اجرایــی برگــزاری 

انتخابــات اتحادیــه هــای صنفــی شهرســتان بردســیر
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ملت به دهان بدخواهان زد و آنها را ناکام گذاشت/نوجوان 
امروز بالغ و عاقل است

ــالط زن و  ــان اخت ــال آن ــجونمایان ، آم *دانش
ــت  ــرد، کشــف حجــاب، برداشــتن محدودی م
ــی منطقــی اســت  هــای ســلف ســرویس و ب
ــن  ــا ای ــک کشــور اســالمی اینه ــور دری وچط
درخواســتهای شــیطانی را  دارنــد انهــم در 
دانشــگاه کــه محــل تحصیــل وتهذیــب اســت 
و دانشــگاه را تبدیــل بــه حیــاط خلــوت ضــد 
انقــالب کردنــد                   9۱3۲----۱7

*ســالم ضمــن تشــکر از شــهردار فعــال کــه 
ــن وکوچــه هــا توجــه خاصــی دارد  ــه میادی ب
ــرق  ــع ش ــورا ضل ــتان ش ــان گلس ــا خیاب لطف
کــه 3مدرســه ابتدایــی در آن واقــع شــده 
آخــر ایــن خیابــان و درنزدیکــی بــه بلــوار یــک 
ــه  بخشــی شــن شوســه و بخشــی دارا ی چال
ــدم را  هــا ی بســیار وعمیــق اســت کــه  فرزن
هــر روز بــه مدرســه میرســانم از افتــادن درایــن 
چالــه بهــره منــد میشــوم لطفــا اقــدام فرمایید
 باسپاس                                9389----۱۱

*باســالم  انتظــاری که از دســتگاه قضــا می رود 
ایــن اســت کــه بــه عنــوان مدعی العموم بــا این 
دروغ  پردازانــی کــه در راســتای تبرئــه داعــش 
ــورد  ــد، برخ ــت می کنن ــت ها فعالی و تروریس
کنــد. اینهــا دامــن بــه اغتشاشــات مــی زننــد و 
خــوراک بــرای رســانه هــای معاندیــن تهیه می 

کننــد                                  9۱3۲----۴۰
*چــرا نیرویهــای انقالبــی اجمــاع ندارند ببینید 
نیروهــای کفر و الحاد چطور ســازماندهی شــده 
انــد و بــر کفرشــون اصــرار میکنندچطــور بــر 
فکــر و امیال شیطانیشــون پافشــاری میکنند و 
بــرای اینکــه چطــور بــه نیروهای انقالبــی ضربه 
بزننــد و بــه جبهــه خودشــون بکشــند برنامــه 
میریزننــد چطــور برنامــه و کالس و ... ترتیــب 
میــدن امــا امــان از یــه جایــی کــه بخــواد یــه 
برنامــه و ســازمان دهــی کنــه ایــن طرفــداران 

انقــالب ...                             93۶۲----99
*آمریکا در ایران ســفارتخانه ندارد امــــا ؛ اســب 
ــکا  ــروآ ی آمری ــب ت ــت اس ــروآ دارد و اینترن ت
اســت . آمریــکا ؛ بــه جــز اینترنــت ؛ همــه چیــز 
را بــرای ملــت ایــران تحریــم مــی کنــد ؛ چـــرا 
ــکا از  ؟؟؟؟؟ زیـــرا : ادوارد اســنودن گفــت: آمری
اینترنــت جهانــی برای جاسوســی اســتفاده می 
کنــد. . پــس اینترنــت آمریکایــی را ببندیــد و 
اینترنــت ملــی راه انــدازی کنیــد. و گــر نــه ؛ از 
ایــن بــه بعــد ؛ بــاز هــم ؛ آش همیــن اســت و 
ــن .                     9۱79----۱۱ ــه همی کاس

ــود   ــرب نب ــوذ غ ــرای نف ــز ب ــات ، ج * اصالح
وقتــی یــک دختــر کردســتانی »میترا اســتاد« 
توســط دوســت شفیقشــان یعنــی نجفــی بــا 
ــات و  ــته اصالح ــد دارو دس ــرور ش ــه ت ۵ گلول
ــکوت  ــالً س ــدا کام ــرب گ ــای غ ــلبریتی ه س
کردنــد. امــا امــروز همیــن جماعــت بــه بهانــه 
فــوت یــک دختــر کردســتان ، کل کشــور را به 

آشــوب کشــیدند               9۲۲۰----۶۵
*بــا ســالم محضرمحتــرم مســئولین ترافیــک 
وپلیس راهور وشــهردار وشــورای شــهر بردســیر 
ــم  ــدان معل ــک می ــرای ترافی ــری ب ــا فک لطف
ــا ۱3  ــح واز ســاعت ۱۲ت ــا8 صب درســاعات 7ت
داشــته باشــید حداقــل یکبــار بیاییــداز نزدیک 
مالحظــه کنیــد هــر روز چندتــا ماشــین بهــم 
برخــورد کوتــاه دارنــد و بــا آســیبهای جزیــی از 
هــم مــی گذرنــد یعنــی واقعــا ایــن فضــا بــرای 

ــبه ؟                 9۰33---۰۵ ــدان مناس می
*ایــن ســرقتهای کوچــک کار معتادیــن 
متجاهراســت چــرا مســئولین اینهــا را جمــع 
آوری نمیکنندتــا ضمــن تــرک درجایــی انهــا 
مشــغول بشــوند و نظــارت و کنتــرل بشــوندکه 
مجــددا بازگشــت بــه مصــرف نداشــته باشــند  
وبعضیهــا مــی گوینــد تــرک کردیــم ومتــادون 
مصــرف میکنیــم یعنــی متــادون اعتیاد نــداره 

تــا چندمــدت بایــد مصــرف کننــد
99----9۲۲۶                                           

پیامک های ارسالی شما
10000100005588 شماره ی ارسال پیامک

بزرگان آسمانی شهرمان

ــداهلل و  ــد اس ــادروان فرزن ــی ش ــهید عل ش
مادرصنــم صنــدل پورمتولــد : ۴۶/۱/۱۱ ، 
تحصیــالت: پنجــم ابتدائــی ومجــرد، تاریــخ 
ــاو ،  شــهادت: ۶۵/7/۱۰ ، محــل شــهادت: ف

ــه زار ــهدای الل ــزار ش ــزار: گل م
زندگینامه:

ــه  ــتای الل ــادروان در روس ــی ش ــهید عل ش
زار بــه دنیــا آمــد. تــا کالس پنجــم ابتدائــی 
درس خوانــد و ســپس تــرک تحصیــل کــرد 
ــه  ــواده ب ــاد خان ــه اقتص ــک ب ــرای کم و ب

ــد. ــغول ش ــاورزی مش کش
زمانــی کــه موعــد ســربازی اش فــرا رســید، 
مردانــه عــازم جبهــه شــد و پــس از حــدود 
7 مــاه خدمــت، درســت در روز تولــدش، ۱3 

صفــر، در منطقــه فــاو بــه شــهادت رســید.
گوســفند داشــتیم، کار کشــاورزی داشــتیم، 

رسیدگیشــون بــه عهــده علــی بــود.
  راوی: آقای اسداله شادروان) پدر شهید(

ــا  ــون و صحــرا ب ــو بیاب ــت ت ــی رف ــی م جای
ــو. ــرای وض ــرد ب ــی ب ــودش آب م خ

  راوی: آقای اسداله شادروان) پدر شهید(
کمکــم میــداد. یــا از چــاه آب مــی آورد، یــا 

لبــاس هــا رو آب مــی کشــید و ...
 راوی: خانم صنم صندل پور)مادر شهید(

در کارهــای خانــه کمــک حــال مــادر بــود، 
بــا اینکــه مــا مــی توانســتیم از عهــده بعضی  
کارهــا مثــل شســتن لبــاس هــا بــر بیاییــم،  

امــا خــودش انجــام مــی داد...
راوی:خانم معصومه شادروان)خواهر شهید(

اگــه دعــواش مــی کردیــم، مــی رفــت 
ــرد.راوی:  ــی ک ــی نم ــر جواب ــرون، حاض بی
خانــم صنــم صنــدل پور)مــادر شــهید(

ــی داد، درســت  ــام م ــی کاری انج ــه جای اگ
ــت  ــت درس ــع داش ــرد و توق ــی ک ــل م عم
ــه  ــار ک ــد. یکب ــاب کنن ــاش حس ــم باه ه
ــوب  ــدم نامرغ ــش گن ــتمزد به ــوان دس بعن
ــب کار  ــه صاح ــا رو ب ــدم ه ــد، گن داده بودن
برگردانــد و گفــت: چــرا خــودت گنــدم 
خــوب ببــری،  بــه مــن خــراب دادی؟! مــن 
هــم زحمــت کشــیدم... بالخــره موفــق شــد 
ــه  ــوب ب ــدم خ ــا گن ــره و ب ــش رو بگی حق

ــرده ... ــه برگ خون
راوی: آقای سیف اله شادروان)برادر شهید(

بــا پایــگاه بســیج اللــه زار در ارتبــاط بــود و 
بــه بچــه هــا ســر مــی زد. گاهــی بــا همــون 

بچــه هــا مــی آمدنــد خانــه خودمــان...
  راوی: خانــم صنــم صنــدل پور)مــادر 

شــهید(
از یــک دســت فــروش دو تــا روســری بــرای 
مــن و خواهــرم گرفتــه بــود. ســفارش مــی 
کــرد: هیــچ وقــت روســری از ســرتون نیفتــه 

...
راوی: خانم معصومه شادروان)خواهر شهید(

ــره ســربازی، بهــش  وقتــی مــی خواســت ب
ــی  ــرار م ــربازی ف ــا از س ــی ه ــم: بعض گفت
کننــد، تــو هــم نــرو. گفــت: چــرا ســیف الــه، 
چــرا نصراله)بــرادران شــهید( خدمــت رفتند، 

امــا مــن نــروم؟!
راوی: خانم صنم صندل پور)مادر شهید(

بخاطــر ســربازی باهــاش بحــث مــی کــردم. 
چــون بردســیر نرفتــه بــود، از مــا مــی 
ــا  ــم ت ــش کنی ــهر، همراهی ــا ش ــت ت خواس
بتوانــد کارهــای ثبت نامــش رو انجــام بدهد. 
ــم و  ــش بودی ــف رفتن ــون مخال ــم چ ــا ه م
ــاز  ــد روزی ب ــد چن ــم از کار بای ــان ه خودم
ــی  ــم؛ ول ــی کردی ــول نم ــدیم، قب ــی ش م
ــم  ــا ه ــره ب ــا باالخ ــرد ت ــرار ک ــد اص اینق

ــرد. ــام ک ــت ن ــت ثب ــرای خدم ــم، ب رفتی
الــه شــادروان)برادر  آقــای ســیف  راوی: 

شــهید(
ــه  ــه بچ ــا ب ــد. ت ــی دی ــهادت م ــواب ش خ
ــا  ــه ه ــدم، بچ ــواب دی ــت: خ ــی گف ــا م ه
ــم خــواب شــهادت  ــی دونی ــد: م ــی گفتن م

ــدی... دی
راوی: خانم معصومه شادروان)خواهر شهید(

بیانات رهرب معظم انقالب اسالمی در دیدار پرشور صدها تن از دانش آموزان، مبناسبت  ۱۳ آبان:

انتقــام شهیدســلیمانی را در وقــت خــودش می گیریــم/ چالــش ملــت 
ایــران و آمریــکا از کودتــای 28 مــرداد 1332 آغــاز شــد/ اتفاقــات اخیــر 
جنــگ ترکیبی بود نــه صرفا اغتشــاش خیابانــی/ نوجــوان امــروز عاقل، 

خردمنــد و صاحب تحلیل اســت
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی بــا اشــاره بــه دروغ وقیحانــه آمریکایــی هــا در ابــراز 
دلســوزی بــرای ملــت ایــران گفتنــد: در جنــگ ترکیبــی چنــد هفتــه اخیــر، آمریکا، 
رژیــم صهیونیســتی بعضــی از قدرت هــای مــوذی اروپــا و برخــی گروهک هــا، همــه 
امکانــات خــود را بــرای ضربــه زدن بــه ملــت ایــران بــه میــدان آوردنــد امــا ملــت بــه 

دهــان بدخواهــان زد.
ــد و گفتنــد:  ــان را روزی تاریخــی و تجربه آمــوز خواندن ــر انقــالب ســیزدهم آب رهب
آمریکایی هــا و گرایــش آمریکایــی از ایــن روز مهــم و تجمعــات همدالنــه و 
وحدت بخــش آن، خشــمگین و اعصابشــان ُخــرد می شــود چــرا کــه ایــن روز هــم 
تجســم شــرارت های آمریــکا اســت و هــم تجســم و اثبــات آســیب پذیری و امــکان 

مغلــوب شــدن آمریــکا.
ایشــان در مــروری بــر حــوادث تاریخــی ۱3 آبــان بــه ســخنرانی افشــاگرانه و تبعیــد 
امــام خمینــی در ۱3 آبــان ۴3 اشــاره کردنــد و افزودند: امام قانــون »مصونیت چند ده 
هــزار آمریکایــی مســتقر در ایــران از تبعــات قضایی جرم و جنایــت« را که به دســتور 
محمدرضــا پهلــوی در مجلــِس آن روز تصویــب شــد، تحمــل نکرد و بــه همین علت 

تبعید شــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای همچنیــن با اشــاره بــه کشــتار تعــدادی از دانش آمــوزان 
در مقابــل دانشــگاه تهــران در ۱3 آبــان ۱3۵7 و هجوم دانشــجویان به ســفارت آمریکا 
ــا و  ــا، دخالت ه ــی از خیانت ه ــناد فراوان ــوم اس ــد: در آن هج ــان ۵8 گفتن در ۱3 آب
غــارت منابــع ایــران بــه دســت دولــت آمریــکا در رژیم ستم شــاهی و نیــز توطئه های 
مختلــف آنهــا علیــه انقــالب اســالمی به دســت آمد که بــا وجــود تأکید بــر گنجانده 
شــدن مضامیــن آنهــا در کتاب هــای درســی، متأســفانه ایــن کار انجام نشــده اســت.

رهبــر انقــالب اصــرار آمریکایی هــا بــر »آغــاز چالــش میــان ملــت ایــران و آمریــکا 
به واســطه هجــوم بــه النــه جاسوســی« را دروغــی بــزرگ برشــمردند و افزودنــد: ایــن 
چالــش در ۲8 مــرداد ۱33۲ و هنگامــی آغــاز شــد کــه آمریــکا بــه کمــک انگلیــس، 

حکومــت ملــی مصــدق را بــا کودتایــی ننگیــن ســرنگون کرد.
ایشــان دکتــر مصــدق را فــردی خوش بیــن و دارای اعتمــاد بــه آمریــکا خواندنــد و 
گفتنــد: او نــه حجت االســالم بــود نــه ادعــای اســالم خواهی داشــت فقــط جرمــش 
ایــن بــود کــه می گفــت نفــت ایــران بایــد دســت ملــت ایران باشــد نــه انگلیســی ها، 
امــا آمریکایی هــا بــه خاطــر منافعشــان حتــی ایــن فــرد را هــم تحمــل نکردنــد و بر 
خــالف انتظــارِ مصــدق بــرای کمــک آمریــکا، از پشــت بــه او خنجــر زدنــد و بــا خرج 

کــردن پــول و کمــک برخــی خائنیــن و اراذل و اوبــاش ســرنگونش کردنــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنه ای ســخنان ایــن روزهــای سیاســتمداران آمریکایــی را درباره 
طرفــداری از ملــت ایــران، اوج بی شــرمی و ریــاکاری خواندنــد و بــا طرح یک پرســش 
خطــاب بــه آنهــا گفتنــد: آیــا کاری علیــه ملــت ایــران هســت کــه شــما در ایــن ۴ 
دهــه توانایــی انجــام آن را داشــته اید امــا انجــام نــداده باشــید؟ اگــر هــم کاری مثــل 
جنــگ مســتقیم نظامــی انجــام نداده ایــد، یــا نمی توانســتید و یــا از جوانــان ایرانــی 

ــیده اید. ترس
رهبــر انقــالب در مــرور جنایــات و توطئه هــای آمریــکا بعــد از پیــروزی انقــالب، بــه 
حمایــت واشــنگتن از گروه هــای تجزیه طلــب در اوایــل انقالب، کودتای پایگاه شــهید 
نــوژه همــدان،  حمایــت از تروریســم کــور منافقیــن کــه منجــر به هــزاران شــهید در 
گوشــه و کنار کشــور شــد، حمایــت همه جانبه از صــدام وحشــی در جنگ تحمیلی، 
حملــه  موشــکی و ســرنگونی هواپیمــای مســافربری ایران در آســمان خلیج فــارس و 
شــهادت حــدود 3۰۰ نفــر، بی حیایــی در تجلیــل از ژنــراِل فرمانــده نــاوی کــه به این 
هواپیمــای مســافربری شــلیک کــرد، تحریم ملت ایــران از ســال اول پیــروزی انقالب، 
اعمــال شــدیدترین تحریم هــای تاریــخ در ســالهای اخیر و حمایــت از آشــوب و فتنه 
در ایــران اشــاره کردنــد و گفتنــد: در ســال 88 و در حالی کــه اوبامــا قبلــش بــرای مــا 
نامــه دوســتی نوشــته بــود، آمریکایی هــا بــه صراحــت از فتنه اعــالم حمایــت کردند 

تــا شــاید بتواننــد از ایــن طریق جمهــوری اســالمی را از بیــن ببرند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــه شــهادت رســاندن ســردار و قهرمــان ملــی ایرانیــان و 
قهرمــان منطقــه حــاج قاســم ســلیمانی و افتخــار کــردن بــه ایــن جنایــت را از دیگر 
توطئه هــا و پلیدی هــای آمریــکا برشــمردند و خطــاب به آنها گفتنــد: شــما از قاتالن 
دانشــمندان هســته ای مــا یعنــی صهیونیســت ها اعــالم حمایــت کردیــد و با حبس 
میلیاردهــا دالر از امــوال ملــت ایــران در آمریــکا و دیگــر کشــورها، ملــت ایــران را از 

اســتفاده از دارایی هــای خــود بــرای کاهــش مشــکالت محــروم کرده ایــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه نقــش آشــکار آمریــکا در اغتشاشــات چند 
هفته اخیر در کشــور، افزودند: اطالعیه مشــترک وزارت اطالعات و ســازمان اطالعات 
ســپاه دربــاره اغتشــاش ها حــاوی اطالعــات و کشــفیات مهمی بــود و نشــان می دهد 
دشــمن بــرای تهــران و شــهرهای بــزرگ و کوچــک برنامه ریزی کــرده بــود و طراحی 

داشت.
ایشــان حضــور برخــی نوجوانــان و جوانــان در کــف میــدان را ظاهر قضیه دانســتند و 
خاطرنشــان کردنــد: این هــا بچه هــای خودمــان هســتند و مــا بــا اینها بحثــی نداریم 
چــون بــه دلیــل برخــی هیجان هــا و احساســات و برخــی بــی دقتی هــا در مســائل 
وارد میــدان شــدند، امــا مهــم صحنــه گردانــان اصلــی هســتند که بــا نقشــه و برنامه 

شدند. وارد 
رهبــر انقالب اســالمی، مســئولین بخشــهای مختلــف به ویژه مســئولین سیاســی و 
اقتصــادی و آحــاد مــردم و بــه خصــوص جوانــان را بــه توجــه ویــژه و هوشــیاری در 
قبــال صحنــه گردانــان اصلــی و طراحی هــا و برنامه هــای آنهــا فراخواندنــد و گفتنــد: 

البتــه دســتگاههای اطالعاتــی به این موضــوع توجه دارند و هوشــیار هســتند. طرح و 
برنامــه هــم این اســت کــه شــاید بتواننــد کاری کنند تــا عقیده ملــت ایــران همانند 
عقیــده ســران انگلیــس و آمریــکا شــود و ملــت را همــراه خــود کننــد اما ملــت ایران 

واقعــاً بــر دهــان آنهــا زد و از ایــن پــس هــم خواهــد زد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای خاطرنشــان کردنــد: کســانی هم بودنــد که بــا طراحی و 
نقشــه وارد میــدان شــدند و با دســتگاههای خارجــی مرتبط بودنــد و مرتکب جنایت 

شــدند ایــن موضــوع بســیار مهمــی اســت کــه باید بــه آن توجــه ویژه شــود.
ایشــان قضیــه شــاهچراغ و کشــتار مــردم و کــودکان را جنایتــی بــزرگ خواندنــد و 
گفتنــد: پســربچه های دانش آمــوزی کــه در ایــن حادثــه بــه شــهادت رســیدند چــه 
گناهــی کــرده بودنــد؟ پســر بچــه ای کــه در ایــن جنایــت،  پــدر و مــادر و بــرادر خــود 
را از دســت داد و دچــار چنیــن غــم بزرگــی شــد، چــه گناهی کــرده اســت؟ آن طلبه 
جــوان و متدیــن و حــزب اللهــی، آرمــان عزیز کــه در تهران زیر شــکنجه به شــهادت 

رســید و پیکــر او را در خیابــان رهــا کردنــد، چــه گناهــی کــرده بــود؟
رهبــر انقــالب اســالمی در ادامــه نوجوانــان و جوانــان را خطــاب قــرار دادنــد و گفتند: 
ــغ و  ــم یــک عنصــر بال ــر خــالف نوجــوان و جــوان قدی نوجــوان و جــوان امــروز ب
عاقــل و خردمنــد و صاحــب فکــر و تحلیــل اســت و ایــن بــه برکــت انقالب اســالمی 
به وجــود آمــده اســت زیــرا قبــل از انقــالب جوانــان آنقــدر ســرگرم مســائل بیهــوده و 

شــهوت رانی بودنــد کــه امــکان توجــه بــه مســائل اصلــی کشــور وجــود نداشــت.
ــغ و  ــم یــک عنصــر بال ــر خــالف نوجــوان و جــوان قدی نوجــوان و جــوان امــروز ب
عاقــل و خردمنــد و صاحــب فکــر و تحلیــل اســت و ایــن بــه برکــت انقالب اســالمی 
به وجــود آمــده اســت زیــرا قبــل از انقــالب جوانــان آنقــدر ســرگرم مســائل بیهــوده و 

شــهوت رانی بودنــد کــه امــکان توجــه بــه مســائل اصلــی کشــور وجــود نداشــت.
ایشــان تأکیــد کردنــد: ایــن حقیقــت یعنــی ذهن فعــال نوجــوان و جــوان امــروزی و 
صاحــب تحلیــل و فکــر بــودِن او را دشــمن هــم متوجــه اســت و بــرای مقابلــه بــا آن 
از طریــق تولیــد و تکــرار حجــم عظیــم محتــوای دروغ در شــبکه های مجــازی اقــدام 

ــی کند. م
رهبــر انقــالب اســالمی با اشــاره به انبــوه محتواهــای دروغ، تهمت و ســخنان انحرافی 
کــه بــرای ذهــن فعــال جوانــان تهیــه می شــود،  گفتنــد: تأکید مکــرر و چندیــن باره 
بــر جهــاد تبییــن بــه همین علــت اســت و  قبــل از اینکــه دشــمن محتــوای دروغ و 

انحرافــی تولیــد کنــد بایــد محتواهای حقیقــی و صحیــح در داخل تولید شــود
رهبــر انقــالب، جوانــان را به احســاس مســئولیت در مقابل بمباران پرحجــم و پرتکرار 
ذهــن جــوان ایرانــی بــا مطالــب دروغ، فراخواندنــد و گفتنــد: در مقابــل ایــن برنامه ی 
دشــمن احســاس مســئولیت کنیــد و بــرای تشــخیص حقیقــت و حــرف درســت از 

ــالش کنید. دروغ ت
ایشــان افزودنــد: افــرادی را هــم کــه معانــد نیســتند امــا بــر اثــر غفلــت یــا بدفهمــی 
و شــنیدن مطالــب نادرســت در رســانه ها بــا دشــمن هم صدایــی می کننــد، بــدون 

دعــوا کــردن و بــا نوشــتن و پیــام دادن و اســتدالل، مراقبــت و ارشــاد کنیــد.
ایشــان اتفاقــات چنــد هفتــه اخیــر را »جنگــی ترکیبــی« و نــه صرفــاً اغتشاشــات 
خیابانــی دانســتند و خاطرنشــان کردند: دشــمن یعنــی آمریکا، رژیم صهیونیســتی، 
بعضــی از قدرتهــای مــوذی و خبیــث اروپایــی و برخــی از گروهکهــا بــا همــه امکانات 
بــه میــدان آمدند و با اســتفاده از دســتگاههای اطالعاتــی، رســانه ای و ظرفیت فضای 
مجــازی، و بهره گیــری از تجربیــات گذشــته در ایــران و بعضــی از کشــورهای دیگــر 

تــالش کردنــد بــه ملــت ضربــه بزنند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا طــرح ایــن ســؤال کــه »در دنیــای جدیــد ایــران چــه 
کاره و در چــه جایگاهــی اســت؟« جوانــان را بــه فکــر کــردن دربــاره ایــن ســؤال و 
آماده ســازی خــود بــرای دنیــای جدیــد فراخواندنــد و گفتنــد: ایــران عزیــز بــه علــت 
برخــورداری از خصوصیــات برجســته ای همچــون »نیــروی انســانی بــا هــوش و بــا 
اســتعداد«، »منابــع طبیعــی متنــوع و فــراوان«، »موقعیــت جغرافیایــی حســاس و 
ممتــاز« و از همــه مهمتــر »منطــق واالی حکومتــی و تمدنــی« می توانــد جایــگاه 

برجســته ای در نظــم جدیــد داشــته باشــد.
ایشــان امتیــاز مهــم جمهوری اســالمی و منطق حکومتــی و تمدنــی آن را جمع بین 
حضــور و آراء مــردم بــا معــارف الهــی خواندنــد و گفتنــد: ایــن کار، آســان نیســت امــا 
جمهــوری اســالمی موفــق به انجــام آن شــد البته نقص هایــی وجــود دارد کــه از آنها 

آگاه هســتیم امــا ایــن حــرف و منطــق، در دنیا جدید اســت.
ایشــان بــا اشــاره بــه اینکــه ثمــره هــوش و اســتعداد جوانــان دهــه ۶۰ و 7۰ مقابــل 
چشــم همــگان اســت، گفتنــد: در آینــده بــرکات شــما دهــه هشــتادی ها و متولدان 

دهــه 9۰ را نیــز همــه خواهنــد دیــد.

علی شادروان

گزارش تصویری از راهپیمایی 13 آبان بردسیر 


