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اینکه جهادتبیین به چه معناست و چگونه و 
درکجا کاربرد دارد جهاد تبیین یعنی تالش 
وغایت  هدف  به  رسیدن  برای  وکوشش 
موضوعی که به مبارزه با دشمن ضرورت دارد 
مثال امروزه دشمنان ومعاندان نظام اسالمی 
سعی درتعمیم ناکارامدی نظام اسالمی دارند 
و از طریق فضای مجازی وماهوارهای فارسی 
زبان سعی و تالش دارند که  پیشرفتها را 
سیاه نمایی نمایند و از اگاهی احادمردم جامعه 
وجهان در موضوع پیشرفتهای علمی ودفاعی 
ممانعت بعمل آورند لذا دراین برهه اززمان نیاز 
شدید به جهادتبیین وتفهیم و آگاه نمودن مردم 
ازدستاوردها و پیشرفتهای نظام درابعاد مختلف 
بویژه در قشرجوان دارد وتبیین به معنای بیان 
حقایق است وسعی وتالش برای رسیدن به 
غایت حقیقت موضوع  در برابر ابهام وپرده 

افکنی است 
درموضوع جهادتبیین باید سه اصل ، چیستی، 
چرایی وچگونگی تحقق آن مورد توجه قرارگیرد  
اول باید از ماهیت موضوع که قراراست تبیین 
شودآگاهی کامل داشته باشیم و پس از درک 
صحیح همه جانبه به علت بیان و راهکارها ی 

علمی وعملی بپردازیم 
در چرایی جهاد تبیین ، دشمن به دنبال تبدیل 
عملیات روانی به عملیات میدانی است. که ابتدا 
با شایعات وتحریف حقایق ذهن ها را آماده 
پذیرش می نماید و سپس میدانی می کند، 

مانند طرح تقلب در انتخابات،

ضرورت جهاد تبیین 
درپاسخ به شبهات  

ادامه صفحه 3

سرمقاله
تفکر بسیجی یک تفکر پویا و فراگیر است 

که توانسته در مقابل قدرت های استکباری و 
نظام های سلطه بایستد

رسهنگ علی امیری فرمانده سپاه بردسیر به مناسبت هفته بسیج گفت:

ســرهنگ علــی امیــری فرمانده ســپاه بردســیر 
بــه مناســبت هفته بســیج درگفتگو بــا اصحاب 
رســانه بــا کالمــی از امــام راحــل بزرگــوار گفت: 
ــاهدان و  ــب ش ــق و مکت ــه عش ــیج مدرس بس
ــر  ــش ب ــه پیروان ــی اســت ک ــهیدان گمنام ش
گلدســته های رفیع آن اذان شــهادت و رشــادت 
ســر دادنــد و بــه فرمــان رهبــر کبیــر انقــالب 
امــام عزیــز بســیج ایــن شــجره طیبــه در پنــج 
آذر ســال 58 نهــال ایــن درخــت تنــاور شــکل 
گرفــت و بــا آن نــگاه راهبردی کــه امــام بزرگوار 
بــرای آینــده انقــالب و نظام داشــتند بنــای این 
شــجره طیبــه گذاشــته شــد و هــر چــه از آن 
تاریــخ مــی گــذرد اهمیــت و جایــگاه فرهنــگ 
بســیجی و تفکــر بســیجی در جامعه امــروز ما و 
حتــی اثرات مثبــت این تفکــر را در کشــورهای 
مختلــف و کشــورهایی کــه دنبــال اســتقالل و 
آزادی خودشــان هســتند بیشــتر مــی بینیــم و 
نمونــه ایــن اقدام امــام عزیــز را در دفــاع مقدس 
شــاهد بودیــم و ایــن تفکــر باعــث شــد در دفاع 
مقــدس بــه پیــروزی هــای بزرگــی دســت پیدا 
ــروزی  ــل پی ــه در اوای ــت آنک ــه جه ــم و ب کنی
ــرق  ــای ش ــه قدرت ه ــود اینک ــا وج ــالب ب انق
و غــرب عالــم بــه کمــک هــم آمدنــد و برنامــه 
ریــزی بــرای برانــدازی ایــن انقــالب نــو پــا و این 
توطئــه جنــگ هشــت ســاله را بــر مــا تحمیل 
کردنــد امــا همیــن تفکــر باعــث حضــور مــردم 
ــاع مقــدس گردیــد  در میــدان هــای نبــرد دف

جام جهانی ۲۰۲۲ قطر؛ نقشه های کی روش و شاگردانش برای بازی با انگلیس
تیــم ملــی فوتبــال ایــران در نخســتین بــازی 
خــود در مرحلــه گروهــی جــام جهانــی مقابــل 
تیــم انگلیــس بــه میــدان خواهــد رفــت و ایــن 
دیــدار می توانــد مهمتریــن چالــش »کارلــوس 
کــی روش« در ایــن رقابت هــا محســوب شــود.

ــک  ــا ی ــی ها تنه ــا، انگلیس ــزارش ایرن ــه گ ب
ــن  ــده اند و ای ــی ش ــام جهان ــان ج ــار قهرم ب
قهرمانــی هــم بــه ســال ۱۹۶۶ یعنــی 5۶ ســال 
ــه  ــی در ســال هایی ک ــردد. حت ــش بازمی گ پی
ســتاره های بزرگــی ماننــد دیوید بکام، اســتیون 
ــکل  ــی، مای ــن رون ــارد، وی ــک لمپ جــرارد، فران
ــاز  ــد ب ــس بودن ــی انگلی ــم مل اوون و ... را در تی
هــم ایــن تیــم موفقیتــی در جام هــای جهانــی 
ــیر«  ــی »سه ش ــس از قهرمان ــرد. پ ــب نک کس
ــارم  ــام چه ــب مق ــی ۱۹۶۶، کس در جام جهان
در دوره پیشــین جــام جهانــی بهتریــن نتیجــه 
ــوده اســت. ــی ب ــخ جام جهان ــس در تاری انگلی

حــاال گــری  ســاوت گیت و شــاگردانش بــا کلی 
انگیــزه راهــی قطــر شــدند تــا ایــن بــار بتواننــد 
حداقــل یکــی از 3 برتــر جــام جهانــی شــوند و 
بــرای ایــن هــدف بایــد در اولین بــازی خــود در 
مرحلــه گروهــی ایــن رقابت هــا بــه مصــاف تیم 
ایــران برونــد. قطعا انگلیــس روی 3 امتیــاز بازی 
بــا ایــران حســاب بــاز کــرده و همیــن موضــوع 
کار شــاگردان کــی روش و مدافعــان تیــم ملی را 

ســخت تر خواهــد کــرد.
ــم  ــودن و رحی ــل ف ــن، فی ــری کی ــاال ه احتم
اســترلینگ یــا ســاکا 3 بازیکــن خــط حملــه 
انگلیــس در بــازی با ایران باشــند. ایــن بازیکنان 
و بــه خصــوص کیــن و فــودن بازیکنانــی گلزن 
محســوب می شــوند و کــی روش هــم بــه ایــن 
مســئله واقــف اســت. ســرمربی پرتغالــی تیــم 

بساط شرارت جمع خواهد شد/
دشمنان حقیرتر از آنند که بتوانند به 

نظام آسیب بزنند

بیانات مقام معظم رهربی در دیدار صدها نفر از مردم اصفهان، اصفهان:

و حتــی یــک وجــب از خــاک عزیــز 
ــد و  ــمن ندادن ــه دش ــورمان را ب کش
بعــد از آن فتنــه هــای زیادی دشــمن 
علیــه نظام جمهوری اســالمی شــروع 
ــل  ــن در اوای ــه منافقی ــد از فتن کردن
انقــالب گرفتــه تــا فتنــه بــه دنبــال 
تجزیــه انقــالب و دفــاع مقــدس و بعد 
از آن فتنــه هایی در ســال 78، 88، ۹۶ 

و ۹8 و همیــن جــور تــا بــه االن.
 فرمانده ســپاه بردســیر یکی از اهداف 
اصلــی دشــمن تجزیــه ایــران عزیــز و 
ــوری اســالمی  ــدازی نظــام جمه بران
دانســت وافــزود:  این تفکــر در تمامی 
ــام  ــک نظ ــه کم ــا ب ــه ه ــن صحن ای

ــد  جمهــوری اســالمی آم
                              ادامه صفحه۶

ملــی ایــران ســال ها روی نیمکت منچســتریونایتد نشســته و بــه خوبی با فوتبال انگلیســی آشناســت. 
بــه همیــن خاطــر قطعــا تدابیــری بــرای مهــار ایــن 3 مهاجــم در نظــر گرفتــه؛ امــا با هــر تدبیــری باز 

هــم کیــن، فــودن و اســترلینگ بازیکنانــی بســیار خطرناک هســتند.
بهتریــن راهــکار بــرای مهــار بازیکنــان انگلیــس می توانــد دفــاع منطقــه ای باشــد؛ در غیــر ایــن صورت 
نمی تــوان بــا دفــاع نفــر بــه نفــر بتــوان مقابــل ســتاره های انگلیــس دوام آورد. موفقیــت تیــم ملــی 
مقابــل انگلیــس و کســب امتیــاز در ایــن بــازی شــانس یوزها را بــرای صعــود به مرحله حذفی بیشــتر 

ــد کرد. خواه
عملکــرد ضعیــف انگلیــس در لیــگ ملت هــای اروپــا و ســقوط بــه دســته دوم ایــن رقابت ها باعــث این 
امیــدواری را بــه وجــود آورد کــه ایــران شــانس کســب امتیــاز مقابــل ایــن تیــم را خواهــد داشــت؛ امــا 
نبایــد لیــگ ملت هــا را بــا جــام جهانــی مقایســه کــرد و قطعــا انگلیــس بــا بهترین هــا در جــام جهانی 

قطــر حاضــر خواهد شــد.
تیــم ملــی فوتبــال ایــران در گــروه B جــام جهانــی قطــر بــا تیم هــای انگلیــس، آمریــکا و ولــز همگروه 

اســت. برنامــه بازی هــای تیــم ملــی در مرحلــه گروهــی بــه شــرح زیــر اســت: 
دوشنبه 3۰ آبان: انگلیس - ایران / ساعت ۱۶:3۰ - 

جمعه ۴ آذر: ولز - ایران / ساعت ۱3:3۰ 
-سه شنبه 8 آذر: ایران - آمریکا / ساعت ۲۲:3۰

آگهي مـزايده اجاره بوفه دانشجویی
 دانشــگاه آزاد اســامي واحــد بردســر در نظــر دارد بوفــه دانشــجویی خــود را از طریــق مزایــده عمومــی 

ــرار  ــط ق ــان واجــد رشای ــار متقاضی ــی« در اختی ــز و صندل ــر، می ــا امکانات»یخچــال، ف ــه ای ب دو مرحل

دهــد، عاقــه منــدان می تواننــد جهــت بازدیــد از محــل و تحویــل پاکــت مــدارک رزومــه خــود، حداکــر 

تــا 12 آذر 1401)شــنبه تــا چهارشــنبه( بــه روابــط عمومــی دانشــگاه مراجعــه کننــد.

ــده  ــده مزاي ــر عهــده برن ــه درج آگهــي ب ــار اســت و هزين ــول پيشــنهادات مخت ــا قب  دانشــگاه در رد ي

ــی: 03433523301     ــط عموم ــود.   رواب ــد ب خواه

bardsir.iau.ir        09133978717 :)مدیر امور دانشجویی)آقای سیستانی 
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فرمانده انتظامي بردسیر از دستگیري 3۲ متهم و 
کشف ۲۱ مورد سرقت در اجراي طرح ارتقاء امنیت 

اجتماعي اخیر این شهرستان خبر داد. 
سرهنگ رمضان نژاد در تشریح این خبر گفت: 
مرحله اي دیگر از طرح پاکسازي نقاط آلوده و 
جرم خیز در قالب طرح امنیت محله محور توسط 

ماموران انتظامي شهرستان بردسیر اجرا شد.
وي افزود:در این طرح یک دستگاه خودروی سرقتی 
،۲3 خودروی متخلف؛ ۹ دستگاه موتورسیکلت 
متخلف توقیف و ۲۲ متهم تحت تعقیب قضائي، 
۱۲ معتاد متجاهر جمع آوری و 8 سارق و ۴ خرده 

فروش مواد مخدر نیز دستگیر شدند.
این مسئول انتظامی گفت: دستگیری ۲ قاچاقچی 
مواد مخدر، یک کالهبردار حرفه ای وکشف ۱۰ تن 
برنج قاچاق و ۹ کیلو مواد مخدر از نوع تریاک از دیگر 
اقدامات اجراي این طرح بودند که سارقان دستگیر 
شده به ۲۱ مورد سرقت اعتراف کردند و با تشکیل 

پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان بردسیر از دستگیری 
خانمی که با همدستی یک زن دیگر بیش از ۱۱۰ 
میلیارد ریال را با وعده واگذاری اموال مصادره ای، 

کالهبرداری کرده بود خبر داد.
سرهنگ رمضان نژاد گفت: این خانم در بازجویی 
های انجام شده به دریافت بیش از ۱۱۰ میلیارد ریال 
از اعضای چند خانواده با وعده واگذاری تدریجی 
زمین و خانه های مصادره ای گران قیمت در تهران 
و کرمان اعتراف کرد و پس از تکمیل پرونده تحویل 

دستگاه قضائی و از آن طریق روانه زندان شد.

اخبار 

حجت االسالم والمسلمین علی اکبر کرمانی امام 
جمعه بردسیر در ادامه ی پیام اخالقی خطبه های 
هفته قبل و با قرائت فرازی از مکارم االخالق امام 
سجاد)علیه السالم( که می فرمایند؛ خداوندا، راه 
های رسیدن به رضایت خود را بر من آسان بکن، 
یکی از مقام های بلند معنوی، اخالقی و عرفانی را 
رسیدن به رضایت الهی دانستند و گفت: حقیقت 

رضایت الهی، سعادتمندی و رستگاری است.
وی در ادامه، دومین مسیر از راه های رسیدن به 
رضایت الهی را، رضا بودن به قضای الهی بیان کرد 
و با ذکر روایاتی از ائمه معصومین)علیهم السالم(، 
رسیدن به میل رضایت الهی را در رضای خداوند و 

پذیرفتن قضا و قدر الهی عنوان نمود.
خطیب جمعه بردسیر با اشاره به قرار گرفتن در هفته 
کتابخوانی تصریح کرد: متاسفانه با وجود فضای 
مجازی، سرانه مطالعه در کشور بسیار پایین است و 
دست اندرکاران و مسئولین امر باید تفکری اندیشیده 
تا جامعه مجددا با کتاب و کتابخوانی مانوس گردند.

امام جمعه بردسیر با در پیش رو بودن آغاز هفته 
تشکیل  با  راحل  امام  که  ستودنی  کار  و  بسیج 
بسیج مستضعفان انجام دادند، آن را شاهکار امام 
در الگو برداری از اولین حرکت پیامبر اکرم)صلی 
اهلل علیه واله( در مدینه و تشکیل گروه هایی از 
نیروهای مردمی، عنوان کرد و افزود؛ تشکیل بسیج 
مستضعفین و شجره طیبه بود که انقالب ما را بیمه 

کرد.
و  حوادث  به  اشاره  در  کرمانی  االسالم  حجت   
ها  فتنه  ایجاد  از  اخیر، هدف دشمن  اغتشاشات 
و آشوب های متوالی را که چندین ماه به طول 
انجامیده، فرسایشی شدن و ضعیف کردن نیروهای 
نظامی، انتظامی و امنیتی کشور دانست و گفت: 
اکنون این وظیفه ما است که به عنوان همیاران 
امنیت و والیت، با گرامیداشت هفته بسیج و تقدیر 

از عوامل نظامی و امنیتی در کنار آنها باشیم.
وی با اشاره به نمود تفکر بسیجی که در همه آحاد 
ملت خروشان است و با بیان جمله ای از حضرت آقا 
که می فرمایند: جمهوری اسالمی به واسطه تفکر 
بسیجی و عمل به تفکر بسیجی است که شکست 
ناپذیر شده است، افزود؛ رمز شکست ناپذیری و 
روحیه شکست ناپذیری جمهوری اسالمی ایران در 

تفکر بسیجی متجلی شده است.
خطیب جمعه بردسیر با تاکید بر جنگ ترکیبی که 
دشمنان اسالم و نظام بر علیه جمهوری اسالمی 
ایران راه اندازی کرده اند، آن را به عنوان جنگ 
جهانی سوم و جنگ جهانی رسانه ای تلقی نموده 
تمام  از  نابرابر مرکب  این جنگ  و تصریح کرد؛ 
تهدیدات می باشد که متشکل از تهدیدات نظامی، 
امنیتی، سیاسی، رسانه ای، اقتصادی، فرهنگی و ... 
بوده و هدف از این جنگ ترکیبی را هم شکاف 
و  ها  فرصت  نابودی  سازی،  ثبات  بی  افکنی، 

جلوگیری از پیشرفت کشور بیان نمود. 
حجت االسالم کرمانی با بیان اینکه دشمنان نظام 
با برنامه ریزی کامل، از هر فرصتی برای ضربه زدن 
به این انقالب استفاده می کنند، خطاب به دواعش 
داخلی و کسانی که آب به آسیاب دشمن می ریزند 
گفت؛ عاقبت خودفروشی و وطن فروشی، عاقبتی 
بسیار تلخ و تاریک است که حتی درس های عبرت 

آموزی از آن نیز در تاریخ تکرار شده است.
امام جمعه بردسیر در پایان با تاکید و اعتراض بر 
بر  اقتصادی و فشار  وجود مشکالت معیشتی و 
خانوارها، این مقوله را جدا از اغتشاش دانست و 
گفت: تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری بر این 
است که ما مشکالتمان را خانوادگی و خودمان حل 
نماییم و نمود آن هم، ارسال نماینده ویژه ای است 
که از طرف ایشان در راستای حل مشکالت، در 

استان سیستان و بلوچستان حضور یافته اند.
از دیدگاه دلسوختگان نظام این به معنای تفاوت بارز 
میان اعتراض و اغتشاش است، اما ما مشاهده می 
کنیم که دشمنان نظام و شبکه های معاندین بی 
رحمانه به دنبال تفرقه افکنی و ایجاد اختالف در 
میان مسلمانان بوده و نمونه تاسف برانگیز آن هم، 
توهین به مقدسات و اعتقادات و باورهای مذهبی 
شیعیان، تشویش اذهان عمومی و تشویق به آشوب 

و اغتشاش است.

روحیه شکست ناپذیری 
جمهوری اسالمی ایران در تفکر 

بسیجی متجلی شده است

حجت االسالم والمسلمین کرمانی امام جمعه ی بردسیر : 

خطبه های نماز جمعه
سیستم اداری منطقه اقتصادی سیرجان اولین و فعال ترین منطقه اقتصادی کشور  اجراي طرح ارتقاء امنيت 

اجتماعي با دستگيري ۳۲ 
متهم تحت تعقیب در بردسیر 

بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت، شــهباز 
حســن پوربیگلــری نماینــده مردم ســیرجان و بردســیر 
و عضــو مجمــع نماینــدگان اســتان کرمــان در مجلس 
شــورای اســالمی با اشــاره به اینکه متاســفانه بخشــی از 
کار ارزشــمند صــادرات و واردات در اســتان کرمــان انجام 
ــرد،  ــی گی ــام م ــتان ها انج ــایر اس ــود و در س ــی ش نم
گفــت: بــا گمــرک اســتان کرمــان نیــز در ایــن زمینــه 

صحبــت هایــی شــده اســت.
ــان  ــتان کرم ــب در اس ــاخت مناس ــر س ــود زی وی نب
ــا از  ــی ه ــادرات و واردات کرمان ــت ص ــن عل را مهمتری
ــتم  ــزود:  سیس ــرد و اف ــوان ک ــر عن ــتان های دیگ اس
اداری منطقــه اقتصــادی ســیرجان کــه اولیــن و فعــال 
ــتن  ــا داش ــت ب ــور اس ــادی کش ــه اقتص ــن منطق تری
بیــش از ســه هــزار نفــر نیــروی انســانی بعــد از ســاعت 
ــد، در  ــی ده ــه نم ــی ارائ ــه خدمات ــچ گون اداری هی
حالــی کــه گمــرکات بندرعبــاس، چابهــار و بوشــهر بــه 
صــورت شــبانه روزی بــا معطلــی کمتــری خدمــات بــه 

واردکننــدگان و صادرکننــدگان ارائــه می دهند و بســته 
بــودن گمــرک بعــد از ســاعت اداری هزینــه زیــادی را بر 

ــد. ــل می کن ــده تحمی تولیدکنن
ایــن نماینــده مجلــس در دوره یازدهــم کمبــود شــدید 
نیــروی انســانی و ضعــف امکانــات از جملــه صادرنکردن 

مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمان 
ــد از دبیرســتان متوســطه اول  در پــی بازدی
ــی)ره(  ــام خمین ــرت ام ــبانه روزی حض ش
بردســیردر روز ۱8 آبــان مــاه جــاری روز 
ــه همــراه  ــاه جــاری ب ــان م دوشــنبه ۲3 آب
مدیــرکل نوســازی و تجهیــز مدارس اســتان 
در مدرســه مشــکالت را شــخصاً پیگیــری و 
مطالبــات دانــش آمــوزان را پیگیــری کــرد.

ــانی  ــالع رس ــی اط ــزارش کارشناس ــه گ ب
پــرورش  و  آمــوزش  عمومــی  روابــط  و 
شهرســتان بردســیر، رضــا رضایــی مدیر کل 
آمــوزش و پــرورش اســتان در حاشــیه ایــن 
ــت آموزشــی  ــه عدال ــان اینک ــا بی ــد ب بازدی
مهمتریــن راهبرد آمــوزش و پرورش اســتان 
اســت گفــت: ایجــاد زمینــه الزم جهــت ارائه 
خدمــات آموزشــی و پرورشــی باکیفیــت در 

مــدارس مــورد تاکیــد ماســت.
وی بــا اشــاره بــه افزایــش ســرانه دانــش آمــوزی در مدارس شــبانه 
روزی در یکســال اخیــر خاطــر نشــان کــرد: اســتان پهنــاور کرمان 

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان از دبیرستان متوسطه اول شبانه 
روزی حضرت امام خمینی)ره( بردسیر

ــا ۲57 آموزشــگاه شــبانه روزی از نظــر آمــاری  ب
رکــوردار  اســتان هــای کشــور اســت.

رضایــی بــا اشــاره بــه بازدیــد مســتمر از مــدارس 
شــبانه روزی و بررســی مســائل و مشــکالت ایــن 
ــبانه روزی  ــدارس ش ــرانه م ــزود: س ــدارس اف م
ــیاری از  ــه و بس ــش یافت ــد افزای ــت جدی در دول
مشــکالت بــر ســر راه ایــن مــدارس رفــع شــده 

اســت.
ــرورش  ــوزش و پ ــر کل آم ــت: مدی ــی اس گفتن
ــا  ــی ب ــاس تلفن ــرای تم ــا برق ــان ب ــتان کرم اس
ــر  ــوالد بردســیر جهــت پیگی ــده جهــان ف نماین
احــداث حصــار و نماینــده نوســازی جهــت 
ــد  ــه ش ــن مدرس ــه ۶ کالس ای ــاخت مدرس س
ــان  ــی کرم ــاق بازرگان ــه ات ــرد ک ــری ک و پیگی
ــم  ــه را فراه ــن مدرس ــی ای ــزات الکترونیک تجهی

ــازد. س

حسن پور مناینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس گفت:

پرداخت ۹۰۰ میلیارد تومان از تسهیالت مشاغل خانگی/ صدور ۱۳۰ هزار مجوز
ــت از  ــاماندهی حمای ــتاد س ــه س ــس دبیرخان ریی
مشــاغل خانگــی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
گفــت: طرح هــای متقاضیــان مشــاغل خانگــی بــه 
ــه ۹۰۰  ــت ک ــده اس ــی ش ــل معرف ــای عام بانک ه
میلیــارد تومــان تســهیالت پرداخــت شــده اســت.

آزیتــا همتیــان در گفت وگــوی اختصاصــی بــا 
خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت:  طرح هــای مشــاغل 
خانگــی بــه ارزش یــک هــزار و 7۰۰ میلیــارد تومــان 
ــت  ــه در نوب ــت ک ــده اس ــال ش ــا ارس ــه بانک ه ب

پرداخــت هســتند.
وی ادامــه داد: یــک وقفــه کوتاهــی به خاطــر منفــی 
ــل  ــای عام ــارف بانک ه ــع و مص ــراز مناب ــودن ت ب
ــت  ــا پرداخ ــم ب ــه امیدواری ــود ک ــه ب صورت گرفت
تســهیالت شــاهد جذب تســهیالت مشــاغل باشیم.

ــه گفتــه وی، امســال ســه هــزار میلیــارد تومــان  ب
تســهیالت مشــاغل خانگــی اســت که بــا نــرخ بهره 

پاییــن بــه متقاضیــان پرداخــت می شــود.
ایــن مقــام مســئول با اشــاره بــه مصوبه هــای دومین 

جلســه ســتاد ملی مشــاغل خانگی در دولت ســیزدهم 
گفــت: در ایــن جلســه که با حضــور وزیــر تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی برگــزار شــد، دســتگاه های عضو ســتاد 
گزارش هــای عملکــردی را ارائــه کردند و پیشــنهادهای 

خوبــی ارائه شــد.
رییــس دبیرخانه ســتاد ســاماندهی حمایت از مشــاغل 
ــزود:  ــی  اف ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــی وزارت تع خانگ

ــب رســید  ــه تصوی ــن جلســه ب ــه در ای حــدود ۱۲ مصوب
ــهیالت و  ــت تس ــر پرداخ ــد ب ــا تأکی ــن آنه ــه مهم تری ک
ــود. ــی ب ــاغل خانگ ــد مش ــته های جدی ــدن رش اضافه ش

 وی بــا بیــان اینکــه تســهیلگری صــدور مجوزهــا در دولت 
ســیزدهم ســرعت بخشــیده شــد گفت: از بهمن ماه ۱۴۰۰ 
تاکنــون نزدیــک به ۱3۰ هــزار فقره مجوز مشــاغل خانگی 

صادر شــده اســت.
همتیــان عنــوان کــرد: از ابتدای امســال تــا اول آبان مــاه 7۰ 

هــزار مجــوز مشــاغل خانگی صادر شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ۹5 درصــد مجــوز رشــته های مشــاغل 
خانگــی به صــورت برخــط و ثبــت محــور صــادر می شــود 
گفــت: حــدود ۱۰۰ رشــته جدیــد بــه ایــن مشــاغل اضافه 

شــده اســت تــا به ســرعت مجوزهــا صــادر می شــود.
رییــس دبیرخانــه ســتاد ســاماندهی حمایــت از مشــاغل 
خانگــی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ابــراز امیدواری 
کــرد بــا همراهــی بانک هــا و مســاعدت دولــت در حــوزه 
پرداخــت تســهیالت مشــاغل خانگــی، تــا پایان امســال به 
تعهــد 3۰۰ هــزار شــغلی در ایــن حوزه دســت پیــدا کنیم.

انهدام باند سازمان یافته 
قاچاق سوخت در جنوب 

استان کرمان
دادســتان جیرفــت از انهــدام باند ســازمان یافته 
ــان  ــتان کرم ــوب اس ــوخت در جن ــاق س قاچ
خبــر داد و گفــت: ایــن بانــد توســط اطالعــات 
ســپاه اســتان کرمان شناســایی و منهدم شــد.

ــان،  ــنیم از کرم ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
حســین ســالمی در جمــع خبرنــگاران اظهــار 
ــازمان یافته  ــزرگ و س ــد ب ــک بان ــت: ی داش
قاچاق ســوخت کــه در جنــوب اســتان کرمان 
فعالیــت می کــرد شناســایی شــد و عوامــل آن 

دســتگیر شــدند.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن بانــد به صــورت 
ــی  ــتان های جنوب ــی از اس ــترده در برخ گس
کشــور نیــز اقــدام بــه قاچــاق ســوخت می کرد 
گفــت: در ایــن عملیــات بالــغ بــر ۱۰۰ هــزار 
لیتــر بنزیــن و گازوئیــل از قاچاقچیــان کشــف 

و ضبــط شــده اســت.
دادســتان عمومــی و انقــالب شهرســتان 
ــگاه  ــک جای ــه اینکــه ی ــا اشــاره ب ــت ب جیرف
ــوده  ــوخت ب ــاق س ــه محــل قاچ ــوخت ک س
ــت و  ــرار گرف ــایی ق ــورد شناس ــز م ــت نی اس
ــد ۶  ــن بان ــزود: از ای ــت، اف ــده اس ــب ش پلم
متهــم  از جملــه یــک کارمنــد شــرکت نفــت، 
دالل، جایــگاه دار ســوخت و دو کارشــناس نظام 

ــدند. ــتگیر ش ــاورزی دس ــی و کش مهندس
وی بــا بیــان اینکــه ایــن افــراد بــا قرار مناســب 
روانــه زنــدان شــده اند خاطر نشــان کــرد: بانــد 
ــان  ــتان کرم ــوب اس ــوخت در جن ــاق س قاچ
ــوی  ــی از س ــجم اطالعات ــدام منس ــط اق توس
پاســداران گمنــام امــام زمان)عــج( در ســازمان 
اطالعــات ســپاه اســتان کرمــان شناســایی و 

منهــدم شــد.
ــدی و  ــارزه ج ــه مب ــالم اینک ــا اع ــالمی ب س
مســتمر بــا پدیــده شــوم قاچــاق از اولویت های 
ــی در اســتان  مهــم و اساســی دســتگاه قضای
کرمــان اســت، گفــت: در ایــن رابطــه پرونــده 
ــتان  ــی شهرس ــعبه اول بازپرس ــی در ش قضای
جیرفــت تشــکیل شــده اســت و اعضــای ایــن 
ــام قاچــاق ســازمان یافته ســوخت  ــد به اته بان

ــد. ــرار گرفته ان تحــت پیگــرد قضایــی ق

ــتان  ــرکات اس ــر مشــکالت در گم ــتاندارد را از دیگ اس
کرمــان عنــوان و بیــان کــرد:  ایــن مشــکالت ســبب 
می شــود تا اســتان کرمــان در زمینــه صــادرات و واردات 
ــرای  ــی کــه ۲ شــاخصه مهــم ب متضــرر شــود در حال
ارزیابــی  اســتان در کشــور اســت و می توانــد در زمینــه 
جــذب ســرمایه گذار، ارزآوری و ارزش افــزوده اســتان نیز 

بســیار موثر باشــد.
ــا  ــس ب ــیر در مجل ــیرجان و بردس ــردم س ــده م نماین
بیــان اینکــه وقتــی خدمــات بموقــع و بــدون معطلــی 
ــا  ــام نشــود قطع ــده انج ــده و واردکنن ــرای صادرکنن ب
صادرکننــدگان بــه ســمت گمــرکات دیگــر در کشــور 
مــی رونــد، ادامــه داد: بعضــی از واردکننــدگان ترجیــح 
مــی دهنــد واردات خــود را از گمــرکات تهــران و کــرج 
ــه صــورت ۲۴ ســاعته  ــات را ب ــا خدم ــد ت انجــام دهن
ــان   ــی کارشناس ــث کارشناس ــد و در بح ــت کنن دریاف
ســرعت باالتــری نســبت بــه وضعیــت اســتان کرمــان 

ــد. دارن

برگزاری جلسه کمیته پشتیبانی حوزه بسیج دانش آموزی با موضوع برنامه های هفته بسیج
ــش  ــه پشــتیبانی حــوزه بســیج دان جلســه کمیت
آمــوزی بــا موضــوع برنامــه هــای هفتــه بســیج 
در محــل ســالن کنفرانــس مدیریــت آمــوزش و 

ــد. ــرورش برگزارش پ
بــه گــزارش روابــط عمومــی آمــوزش و پــرورش 
شهرســتان بردســیر، رضــا پرتونیــا مدیر آمــوزش و 
پــرورش شهرســتان بردســیر گفت: بــودن فاصله و 
شــکاف بیــن مردم و مســئولین یکی از مشــکالت 
نظــام اســت و کاهــش ایــن فاصلــه حــس تعلق و 

انســجام اجتماعــی را بــاال مــی برد.
ــوزی  ــش آم ــیح دان ــت:حوزه بس ــار داش وی اظه
تشــکلی فراســازمانی اســت کــه مــی توانــد بــه 
ــه  ــوزان ب ــش آم ــی،اجتماعی دان ــرورش سیاس پ

ــد. ــای عــام کمــک کن معن
پرتونیــا خواســتار تلفیــق طــرح هــای هم عــرض در 
حــوزه فرهنگــی و پرورشــی و بســیج شــد و گفــت: 
بایــد بــا همــکاری و هــم افزایــی بــا کیفــی ســازی 

طــرح هــا بــه کار وســعت ببخشــیم.
در ایــن جلســه برنامــه هــای هفته بســیج مشــخص 
ــوزان و  ــش آم ــرکت دان ــت ش ــزی جه ــه ری و برنام
فرهنگیــان در مراســمات ایــن هفتــه صــورت گرفت 
و بــه شــرکت گســترده دانــش آمــوزان و فرهنگیــان  
ــاه روز بســیج مســتضعفین  در حماســه پنجــم اذرم
تاکیــد شد.شــایان ذکر اســت جلســه با حضــور مدیر، 
معاونان آموزشــی و پرورشــی، کارشناســان متوســطه 
اول و دوم و بازرســی آمــوزش و پــرورش شهرســتان 

بردســیر، جانشــین و آمــوزش و فرهنگــی ناحیــه مقاومــت بســیج و فرمانــده 
حــوزه دانــش آمــوزی در محــل ســالن کنفرانــس مدیریــت آمــوزش و پــرورش 

شهرســتان بردســیر برگزارشد.

نجمه زاهدی به عنوان رئیس جدید بهزیستی بردسیر معرفی شد
مدیــر کل بهزیســتی کرمــان ضمــن 
ــی از زحمــات مســجدی، رییــس  قدردان
ــدی را  ــیر، زاه ــتی بردس ــابق بهزیس س
ــتی  ــتی اداره بهزیس ــمت سرپرس ــه س ب

ــرد. ــوب ک ــیر منص بردس
ــع  ــم تودی ــد زاده در مراس ــا وحی علیرض
و معارفــه رییــس بهزیســتی شهرســتان 
بردســیر  گفــت: ماهیــت و ســاختار 
خدمــات گســترده و متعدد بهزیســتی به 
گونه ای اســت کــه متصدیان و مســئوالن 

ــا دوری از  ــتی ب ــه بایس ــن مجموع در ای
دســته بندی هــا وجنــاح بندی هــای 
سیاســی تنهــا در مســیر تعمیــق و 
گســترش خدمــات بــا اســتفاده از همــه 
امکانــات دولتــی و تــوان اجرایــی و موثــر 
ــه  ــران برنام ــی و خی ــکل های مردم تش

ــد. ــت کن ــزی و حرک ری
او بــا اشــاره بــه اهمیــت خدمــات 
بــه  خطــاب  بهزیســتی  تخصصــی 
سرپرســت جدیــد ایــن اداره افــزود: 

ــه  ــا هم ــازنده ب ــل س ــکاری و تعام هم
مســئوالن اجرایــی همراهــی و همکاری 
ــات و  ــه و جماع ــه جمع ــا ائم ــر ب موث
نماینــدگان مــردم در مجلــس شــورای 
اســالمی در کنار بهــره بــردن از امکانات 
ــادی  ــای اقتص ــوان بنگاه ه ــود و ت موج
منطقــه تنهــا راهــکار موفقیــت و 
خدمــت مانــدگار در ایــن پســت خواهد 
ــا بهــره  ــا ب ــود؛ بنابرایــن الزم اســت ت ب
بردنــاز تجربیــات ارزنــده کارشناســان و 

ــا  ــه ابزار ه ــتفاده از هم ــان و اس کارکن
و راهکار هــای موجــود در پیشــبرد هــر 
چــه موثر تــر اهــداف و ماموریت هــای 

ســازمانی کوشــا باشــید.
ــتی  ــس بهزیس ــدی ریی ــه زاه نجم
ــاد  ــی از اعتم ــن قدردان ــیر ضم بردس
مجموعه بهزیســتی بــه او ، از همکاری 
ــئوالن  ــام مس ــا تم ــود ب ــل خ و تعام
ــداف  ــبرد اه ــرای پیش ــتان ب شهرس

ــر داد. ــتی خب بهزیس
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( سوره انعام، آیه ۱۵۸
﴿یوم یأتی بعض آیات ربک ال ینفع 

نفسا ایمانها لم تکن آمنت من 
قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. قل 

انتظروا انا منتظرون﴾
آن روز که آیات ونشانه های پروردگارت 
تحقق پذیرد ایمان آوردن افرادی که قبال 
انجام  نیکی  عمل  ویا  اند  نیاورده  ایمان 
نداده اند سودی به حالشان نخواهد داشت.

بگو اکنون که شما چنین انتظارات غلطی 
کیفر  انتظار  هم  ما  بکشید  انتظار  دارید 
شما را می کشیم. در آیات سابق بر آیه 
مورد بحث به این حقیقت اشاره شد که ما 
حجت را بر مشرکان تمام کردیم وکتاب 
آسمانی یعنی قرآن را برای هدایت همگان 
برای  ای  بهانه  هیچگونه  تا  فرستادیم 
توجیه مخالفتهای خود نداشته باشند. آیه 
مورد بحث می گوید: اما این افراد لجوج 
که  کار خود سرسختند  در  ای  اندازه  به 
این برنامه ی روشن نیز در آنها تأثیر نمی 
کند. گویا انتظار نابودی خویش یا از میان 
رفتن آخرین فرصت ویا انتظار امور محالی 
را می کشند. نخست می گوید: آنها جز 
به  مرگ  فرشتگان  که  ندارند  انتظار  این 
پروردگارت  اینکه  یا  بیایند  سراغشان 
وایمان  ببینند  را  واو  بیاید  آنها  سراغ  به 
بیاورند. در حقیقت آنها انتظار امر محالی 
اینکه  یا  گوید:  می  می کشند. سپس  را 
پروردگار که  ونشانه های  آیات  از  بعضی 
واقع  جهان  وپایان  رستاخیز  آستانه  در 
می شود وبه دنبال آن درهای توبه بسته 
شود انجام گیرد. وبه دنبال آن اضافه می 
کند: آن روز که چنین آیات صورت پذیرد. 
ایمان آوردن افراد بی ایمان وآنها که عمل 
نیکی انجام نداده اند پذیرفته نخواهد شد 
ودرهای توبه به روی آنان بسته می شود.

صورت  هنگام  آن  در  وایمان  توبه  زیرا 
گیرد  می  خود  به  واضطراری  اجباری 
نخواهد  را  اختیاری  وتوبه  ایمان  وارزش 
داشت. از آنچه ذکر شد روشن می شود 
که جمله ی )او کسبت فی ایمانها خیرا( 
تنها  نه  روز  آن  در  که  معناست  این  به 
بلکه  ایمان آوردن سودی نخواهد داشت 
عمل  ولی  اند  آورده  ایمان  که  هم  آنها 
اند. در آن روز عمل  صالحی انجام نداده 
صالح به حال آنها نفعی ندارد. چه اینکه 
کسی  هر  که  طوریست  واحوال  اوضاع 
بی اختیار دست از کارهای خالف بر می 
دارد وبه سوی عمل صالح اجبارا روی می 
آورد. در پایان آیه با لحنی تهدید آمیز به 
اکنون که شما  آید:  لجوج می  افراد  این 
چنین انتظاری را دارید در انتظار خویش 
بمانید وما هم در انتظار کیفر دردناک شما 
خواهیم بود. عن ابی بصیر قال: قال جعفر 
بن محمد الصادق )علیه السالم( فی قول 
(: یوم یأتی بعض آیات ربک  اهلل )عزَّ وجلَّ
ال ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل 
خروج  یعنی  خیرا.  ایمانها  فی  کسبت  او 
القائم )علیه السالم( المنتظر منا. ثم قال: 
یا ابا بصیر: طوبی لشیعة قائمنا المنتظرین 
فی  له  والمطیعین  غیبته  فی  لظهوره 
ظهوره. اولئک اولیاء اهلل ال خوف علیهم وال 
ابو بصیر می گوید: حضرت  هم یحزنون. 
امام جعفر صادق )علیه السالم( درباره ی 
همین آیه شریفه فرمود: منظور از آن روز، 
روز خروج حضرت قائم )علیه السالم( آن 

انتظار کشیده شده ی از ماست.
ابا  ای  فرمود:  السالم(  )علیه  امام  آنگاه 
بصیر. خوشا به حال شیعیان قائم ما که در 
زمان غیبت او منتظر ظهورش باشند ودر 
زمان ظهورش از او اطاعت نمایند که اینان 
ایشان  بر  ترس  هیچ  که  خدایند  اولیای 

نیست وحزن واندوهی نخواهند داشت.

او خواهد آمد

ادامه  آیه 25 سوره نساء،:
15- چرا آیه شریفه با اینکه می توانست دو 
راه را برای فرار از فحشاء پیشنهاد کند، به 

یکی از آنها اکتفاء کرد؟
شاید این سوال طرح شود که چرا با اینکه می 
تواند دو راه فرار از فحشاء )ازدواج با کنیزان و 
ازدواج موقت با آزادگان( را پیشنهاد کند، به یکی 

از این دو اکتفاء نمود؟
درست است که ازدواج موقت هم عالج تجرد 
را می کند، لیکن از آنجایی که ازدواج متعارف 
در نظر کسانی که می خواهند تشکیل خانواده 
داده، نسل نوی پدید آورند و از خود جانشین به 
جای بگذارند، طبعا همان ازدواج دائمی است، لذا 
سخنی از متعه به میان نیاورد و آن را به عنوان راه 
چاره پیشنهاد نکرد. زیرا تشریع متعه در حقیقت 
تسهیلی است برای مسلمانان که اگر در سفری 
یا در خانه ای، یا در روزگاری ناگزیر شدند با زنی 
تماس داشته باشند و در عین حال مسؤول نفقه 
و مهریه او هم نشوند و این تماس احیانا به صورت 
زنا واقع نشود، بلکه همین عمل را به صورت 
ازدواج موقت انجام دهند. آری تشریع متعه برای 
این بود که در هیچ شرایطی بهانه ای برای فحشا 
به دست بندگان خدا نباشد و ریشه فساد از بیخ 

قطع گردد.
در حقیقت، کالم در این آیه طبق زمینه غالب و 
معروف و آشنای به ذهن شنونده، جریان یافته، نه 
اینکه متعه راه چاره نباشد، بلکه اصوال در قرآن 
کریم عادت بر این است که در مقام تشریع احکام 

و قوانین جهت غالب و معروف را در نظر بگیرد.
مثال عذر مجوز تیمم را منحصر در نیافتن آب 
کرده، یا اینکه منحصر به آن نیست. زیرا ممکن 
است آب باشد، ولی غصبی باشد و یا وقت برای 
غسل و وضو تنگ باشد. پس عذرها و سایر قیودی 
که برای کالم ذکر می شود همانطور که مالحظه 
می فرمایید مبنی بر غالب و معروف است، و از این 

قبیل آیات باز هم هست.
آیه 26 سوره نساء :

خدا می خواهد برای شما توضیح دهد و راه )و 
رسم( کسانی را که پیش از شما بوده اند به شما 

ببخشاید و خدا دانای حکیم است.
1- فلسفه این همه محدودیت ها و بندهای 

قانونی چیست؟
به دنبال احکام مختلف گذشته در زمینه ازدواج 
و قیود و شروطی که در آیات پیش بیان شد، 
ممکن است این سؤال در ذهن منعکس شود، که 
منظور از این همه محدودیت ها و قید و بندهای 
قانونی چیست؟ آیا بهتر نبود که آزادی عمل در 
این مسائل به افراد داده می شد و همانطور که 
بعضی از دنیا پرستان از هر وسیله لذت بهره می 

گیرند، دیگران هم بهره برداری کنند؟
آیات فوق در حقیقت به این سؤاالت پاسخ می 
دهد و می گوید : »خداوند میخواهد به وسیله 
این مقررات حقایق را برای شما آشکار سازد و 
به راه هایی که مصالح و منافع شما در آن است، 
شما را راهبری کند وانگهی شما در این برنامه 
تنها نیستید، اقوام پاک گذشته نیز این گونه سنت 
ها را داشته اند. به عالوه خدا می خواهد شما را 
ببخشد و نعمت های خود را که بر اثر انحرافات 
شما قطع شده بار دیگر به شما بازگرداند.« این 
در صورتی که شما از آن راه های انحرافی که در 

زمان جاهلیت و قبل از اسالم داشتید، بازگردید.
2-سنت خداوند چه ویژگی هایی دارد؟

سنت خداوند، هدایت، بیان و ابالغ است.  »لیبین 
لکم ویهدیکم«

آیه 27 سوره نساء :
خدا می خواهد تا بر شما ببخشاید و کسانی که 
از خواسته های )نفسانی( پیروی می کنند می 

خواهند شما دستخوش انحرافی بزرگ شوید.
1- هدف خداوند متعال از طرح این احکام و 

دستور به انجام آن چیست؟
 »خدا به وسیله این احکام می خواهد، نعمت ها 
و برکاتی که بر اثر آلودگی به شهوات از شما قطع 
شده، به شما باز گردد، ولی شهوت پرستانی که 
در امواج گناهان غرق هستند، می خواهند شما از 
طریق سعادت به کلی منحرف شوید.« و همانند 
آنها از فرق تا قدم آلوده انواع گناهان گردید. اکنون 
شما فکر کنید آیا آن محدویت آمیخته با سعادت 
و افتخار برای شما بهتر است، یا این آزادی و بی 
بند و باری که توأم با آلودگی، نکبت و انحطاط 
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آیــت اهلل دکتــر ســید ابراهیــم رئیســی 
صبــح روز شــنبه در یازدهمیــن اجالس 
شــورای  عالــی اســتان ها بــا بیــان اینکــه 
شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا 
جایــگاه ویــژه ای در قانــون اساســی 
ــر  ــون اساســی، بنــا ب ــد، گفــت: قان دارن
تقویــت جمهوریــت نظــام و اصــل توجه 
بــه اراده، خواســت و مشــارکت مــردم در 
تصمیم گیری هــا،  و  تصمیم ســازی ها 
یکــی از ارکان مهــم تصمیم گیــری 
ــتا  ــهر و روس ــالمی ش ــوراهای اس را ش

ــی کــرده اســت. معرف
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــس جمه رئی
ــتا از  ــهر و روس ــالمی ش ــوراهای اس ش
ارکان قانــون اساســی هســتند و تعبیــر 
رکــن در قانــون اساســی معنــای مهمی 
دارد، افــزود: همچنیــن نقش شــوراها در 
اجــرای عدالــت اجتماعی و اقتصــادی در 
همــه ســطوح و مبــارزه بــا فقر، فســاد و 
تبعیــض از شــئون شوراهاســت و ســاز و 
کار شــوراها بایــد بــه نحــوی باشــد کــه 
بتوانــد از هــر گونــه تبعیــض و فســادی 

ــگیری کند. پیش
ــده  ــب کنن ــام تصوی ــوراها مق ش
بودجــه نیســتند، امــا می تواننــد 
در ایــن زمینــه اعــالم نظــر کننــد

ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب ــر رئیس دکت
ــه عنــوان جایگاهــی  نظــرات شــوراها ب
کــه از مــردم نمایندگــی دارنــد، بایــد در 
نحــوه بودجه ریــزی روســتا یــا شــهر یــا 
اســتان مــورد توجــه قــرار بگیــرد، اظهار 
داشــت: شــورا مقــام تصویب کننــده 
ــام اعالم نظــر  ــی مق بودجــه نیســت ول
بــرای بودجــه هســت و می توانــد در 
ــتان  ــه اس ــا بودجــه نســبت ب رابطــه ب
یــا شهرســتان اعــالم نظــر کنــد و اگــر 
چــه اســاس اظهارنظــرش بــا نگاه هــای 
منطقــه ای و محلــی اســت، اما بایــد نگاه 

کالن ملــی هــم داشــته باشــد.
رئیــس جمهــور اجرای عدالــت بر مبنای 
توجــه بــه ســند آمایــش ســرزمینی را از 
دیگــر اهــداف مهــم فعالیــت شــوراها در 

کشــور عنــوان و تصریــح کــرد: یکــی از 
اهــداف مهــم در شــوراها و بــرای کشــور، 
اجــرای عدالــت اســت. در وهلــه اول ایــن 
ــرای  ــه اج ــف ب ــه مکل ــت اســت ک دول
عدالــت اســت و در دولــت مردمــی 
خودمــان را موظــف بــه اجــرای عدالــت 
می دانیــم، امــا شــوراها نیــز بایــد اجــرای 

عدالــت را دنبــال کننــد.
آیــت اهلل رئیســی ادامــه داد: شــوراها 
ــه و  ــه محل ــط ب ــت فق ــرای عدال در اج
شــهر خودشــان توجــه نداشــته باشــند، 
بلکــه نــگاه آنهــا از یــک ســو بــه محــل 
ــه محــل  خودشــان و از ســوی دیگــر ب
خودشــان نســبت بــه منطقــه و کشــور 
باشــد؛ ایــن همان نــگاه مبتنی بر ســند 
آمایــش ســرزمینی در راســتای تحقــق 
عدالــت اســت کــه کمــک می کنــد نگاه 
ــه  مــا در مســیر اجــرای عدالــت، عادالن

باشــد.
رئیــس جمهــور نظــر شــوراها در مــورد 
ــا لحــاظ ســند  ــارات را ب بودجــه و اعتب
آمایــش ســرزمینی حائــز اهمیــت 
دانســت و تصریــح کــرد: نظــر شــوراها 
از ایــن منظــر می توانــد کمــک بســزایی 
ــرای  ــرای دولــت در تنظیــم و ب باشــد ب
ــه  ــه بودج ــب الیح ــس در تصوی مجل

باشــد.
ســنگ زیربنای تحقق شــهر و روســتای 

تــراز حاکمیــت اخــالق و عدالت اســت
دکتــر رئیســی بــا اشــاره به تکــرار تعبیر 
آرمانشــهر در کالم فالســفه خاطرنشــان 
کــرد: منظــور از آرمانشــهر لزومــا شــهر 
نیســت، بلکــه منظــور هــر جــای 
آبــادی اســت کــه مــردم در آن زندگــی 
ــه  ــهر دارای چ ــن آرمانش ــد. ای می کنن
مشــخصاتی بایــد باشــد، اینجــا ســنگ 
ــهر  ــد ش ــه می توان ــه ک ــای آنچ زیربن
ــد،  ــرار ده ــراز ق ــا را در ت ــتای م و روس
عبارتســت از عقالنیت، معنویــت، اخالق 
و عدالــت کــه بایــد بــر هــر منطقــه  مــا 

حکمفرمــا باشــد.
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــور ب ــس جمه رئی

اعضــای شــوراها بایــد حاکمیــت اخالق 
و عدالــت را در منطقــه ای کــه آن را 
ــد،  ــال نماین ــد، دنب ــی می کنن نمایندگ
گفــت: اینهــا آرمان هــا و اهــداف مهمــی 
ــه  ــی ب ــون اساس ــه در قان ــتند ک هس
نحــوی ذکــر شــده اند و اعضــای شــوراها 
ــا  ــه ب ــال مقابل ــه دنب ــواره ب ــد هم بای
تبعیــض، روابط ناســالم و فســاد و اجرای 

عدالــت باشــند.
ــان  ــالم می ــط س ــراری رواب برق
ــردم  ــرای م ــتگاه های اداری ب دس

اطمینا ن بخــش اســت
آیــت اهلل رئیســی با بیــان اینکه فســاد در 
قــرآن بــه معنــای هــر چیــزی اســت که 
از اعتــدال و عدالــت خــارج شــود، افــزود: 
ــط،  ــه رواب ــد ک ــت کنن ــوراها مراقب ش
روابــط ســالم باشــد و روابــط ناســالم پــا 
ــم  ــالم ه ــط ناس ــه رواب ــرا ک ــرد، چ نگی
شــورا و هــم شــهرداری، هــم ســازمان ها 
ــردم  ــر م ــی را در نظ ــم ادارات دولت و ه
بی اعتبــار می کنــد و باعــث آســیب 
رســاندن و کاهــش ســرمایه اجتماعــی 

می شــود.
ــردم  ــر م ــه داد: اگ ــور ادام رئیــس جمه
احســاس کننــد روابــط در شــوراها، 
یعنــی روابــط بیــن شــورا بــا شــهرداری، 
دیگــر  و  اســتانداری  و  فرمانــداری 
ســازمان ها و ادارات، روابطــی کامــاًل 
ســالم و در جهــت ارتقــای امــور و 
ــرای  ــن ب ــده، ای ــف ش ــرفت تعری پیش

اســت. اطمینان بخــش  مــردم 
ــر  ــاره ب ــد دوب ــا تاکی ــی ب ــر رئیس دکت
نقــش مهــم شــوراها در قانــون اساســی 
بــرای تامیــن رفــاه اجتماعی، بهداشــت، 
آمــوزش و رفــع نیازهــای مــردم اظهــار 
داشــت: کســانی که وارد شــوراها شــدند 
خودشــان را آمــاده کردنــد بــرای اینکــه 
ــاه  ــت رف ــت و در جه ــردم خدم ــه م ب
اجتماعــی، بــاال بــردن ســطح آمــوزش و 
دانــش مردم و رفع مشــکالت معیشــتی 

مــردم تــالش کننــد.
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه امــروز 

ــی از ۲  ــای خوب ــات و اندوخته ه تجربی
دهــه فعالیــت شــوراها داریــم، تصریــح 
ــوراها  ــازمان کار ش ــاختار و س ــرد: س ک
یــک ســاز و کار چابــک، کارآمــد و پیگیر 
طراحــی شــده، بــرای تحقــق آنچــه کــه 
در قانــون اساســی و قوانیــن موضوعــه به 

عنــوان وظایــف شــوراها آمــده اســت.
تشــکیل کارگــروه مشــترک 
ــای  ــرای احی ــور ب ــا وزارت کش ب
ظرفیت هــای قانونــی شــوراها

آیــت اهلل رئیســی خاطرنشــان کــرد: 
پیشــنهاد می کنــم کارگروهــی از ســوی 
ــارکت  ــا مش ــتان ها ب ــورای عالی اس ش
ــرای بررســی مســایل و  وزارت کشــور ب
مشــکالت امروز شــوراها تشــکیل شــود 
تــا ظرفیت هــای قانونــی بــرای فعال تــر 
شــدن شــوراها را احصــا و احیــا کننــد. 
ــن  ــرای همــکاری در ای ــالً ب ــت کام دول
زمینــه آمادگــی دارد چــرا کــه شــورا را 
برخاســته از رأی و نــگاه مــردم می دانــد 
کــه در قانــون اساســی پایــگاه و جایــگاه 
ــرای  ــد کمــک بســزایی ب دارد و می توان

اداره بهتــر کشــور باشــد.
ــه  ــا توجــه ب ــت: ب ــور گف رئیــس جمه
اینکــه ایــن روزهــا فصل تنظیــم بودجه 
و در عیــن حــال تدویــن برنامــه هفتــم 
اســت، بســیار خــوب اســت کــه حداکثر 
ظــرف یــک مــاه و حتــی کمتــر ، ایــن 
کارگــروه تشــکیل شــده و نظــرات اعضا 
بــرای رفــع مشــکالت و کارآمدتر شــدن 
شــوراها را جمــع آوری، جمع بنــدی و 
ارائــه کننــد تــا در الیحــه بودجــه و بــه 

ویــژه برنامــه هفتــم لحــاظ شــود.
ــه ســخنان  ــا اشــاره ب ــر رئیســی ب دکت
مطــرح شــده از ســوی اعضــا بــرای اعالم 
ــی  ــاره بودجــه عموم نظــر شــوراها درب
افــزود: بنــده بــا ایــن موضــوع موافقم که 
شــوراها از یــک ســو بــا نــگاه بــه محلــه، 
شــهر و دیــار خــود و از ســوی دیگــر بــا 
نــگاه کالن و فراگیــر بــه مســایل ملــی 
پیشــنهادات خــود را در ایــن زمینه اعالم 
کننــد و ایــن را هــم بــرای دولــت و هــم 

ــم. ــرای مجلــس مفیــد می دان ب

شوراها از ارکان مهم تصمیم سازی و تصمیم گیری در کشور هستند/ شوراها بهرتین 
مشاورین و همکاران دولت مردمی برای اجرای عدالت و رفع تبعیض هستند

ادامه سرمقاله ...  
در چرایــی جهــاد تبییــن ، دشــمن 
بــه دنبــال تبدیــل عملیــات روانــی بــه 
ــا  عملیــات میدانــی اســت. کــه ابتــدا ب
ــا  ــق ذهــن ه ــف حقای شــایعات وتحری
را آمــاده پذیــرش مــی نمایــد و ســپس 
میدانــی مــی کنــد، ماننــد طــرح تقلــب 
در انتخابــات، و ســپس هدایــت آنــان بــه 
ــیاه  ــن س ــام ای ــه تم ــف خیابان ها,ک ک
نمایــی ها،نفــرت پراکنی،یــاس آفرینــی، 
تشــویش هــا و اعتمــاد زدایــی هایــی که 
صــورت مــی گیــرد تــا بــا ایــن عملیــات  
در فضــای مجازی،تبلیغی و رســانه ای به 

مقاصدشــان دســت یابنــد 
در چگونگــی تحقــق جهــاد تبییــن باید 
بــا منطــق واســتدالل وبیــان حقیقــت و 
مســتند ابتکارعمــل را بدســت گرفــت و 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــود راب ــات موج امکان
اهــداف بطوردقیــق و هدفمند بکارگرفت

در بعــد عملــی جهادتبییــن بــا رویکــرد 
ایجابــی بایــد باعقالنیــت ومنطــق و 
ســخنان متیــن بــا اســتفاده از عواطــف 

و اخــالق حقایــق انقــالب رابیــان کــرد 
و در رویکــرد پدافنــدی بایــد بــه خنثــی 
ســازی عملیــات روانــی دشــمن نســبت 
انحــراف  و  و کتمــان  تحریــف  بــه 
ــی شــدن  ــرد وهمگان ــدام ک ــق اق حقای
گفتمــان جهــاد ی وانقالبی و گســترش 
حضــور مــردم بویــژه جوانــان درجریــان 
فعالیتهای نظــام اســالمی و بیان حقایق 
ــه  ــر ک ــه اخی ــد ده ــتاوردهای چن دس
دربازگــو شــدن انهاغفلــت شــده اســت

امــام خامنــه ای)مدظلــه العالــی( در باب 
ــی از  ــد: : »خیل ــن فرمودن ــاد تبیی جه
حقایــق اســت کــه بایــد تبییــن بشــود.

درقبــال ایــن حرکــت گمــراه کننــده ای 
کــه از صــد طــرف به ســمت ملــت ایران 
ســرازیر اســت و تاثیرگــذاری بــر افــکار 
ــزرگ  ــداف ب ــی از اه ــه یک ــی، ک عموم
دشــمنان ایران و اســالم وانقالب اسالمی 
ــی  ــن خنث ــت تبیی ــا حرک ــت« و ی اس
ــت  ــمن اس ــه دش ــن توطئ ــده ای کنن
ــر  ــت را منتش ــح و درس ــکار صحی و اف
کنید.همچنیــن مقــام معظــم رهبــری 

فرمودنــد: »هــر تالشــی جهاد نیســت و 
صــور جهــاد، قتــال، جهاد علمــی، جهاد 
مالی،جهــاد فنــی و... واقســام جهــاد 

ومبــارزه اســت«)8/۱/۱3۹۰( 
ــأله  ــری مس ــم رهب ــام معظ ــرأ مق اخی
جنــگ دشــمن را ترکیبــی فرمودند،کــه 
اســتمرارداردوما درحــال جنگ از ســوی 
دشــمن هســتیم، کــه بــه صــورت 
رســانه ای، علمــی، اقتصــادی، سیاســی، 
اجتماعــی، اطالعاتــی، امنیتی، ســایبری 
ــت  ــه باعنای ــرد ک ــی پذی ــام م و... انج
بــه تحــوالت و تطــورات جامعــه و 
پیچیدگیهــای دشــمنان بایــد آمادگــی 
الزم را هــم در جهــاد تبییــن وهــم 
رویکردهــای مطروحــه داشــته باشــیم.

ــای  ــن نیروه ــالف بی ــه ایجــاد اخت البت
داخــل نظــام وهــر آنچــه کــه وحــدت 
ــف  ــتانی را تضعی ــی و اس و انســجام مل
ــز  ــدت پرهی ــه ش ــد ب ــد بای ــی کن م
کــرد و احتمــال دارد فــردی حرفــی 
ــر خــود شــیرینی  ــر اث غیرمنطقــی را ب
و ناآگاهانــه نســبت بــه آثــار مترتــب بــر 

آن مطــرح و ایــن اظهــار نظــر موجــب 
ایجــاد تنــش در یــک اســتان و یا کشــور 
شــود و یــا فــردی مغــرض و فتنــه گــر 
آگاهانــه و هدفمنــد بــه صــورت آفنــدی 
ــد  ــرح نمای ــی را مط ــی مطالب و واکنش
ــی عدالتــی  ــه بعضــاً ب ــا توجــه ب کــه ب
ــع  ــه مناب ــع عادالن ــف در توزی ــا وضع ه
مــادی، امکانــات و یا انتصاب مدیــران در 
ســطح کشــور یــا یــک اســتان نماینــده 
یــا مســئولی کــه مســئولیت نظــارت بر 
اجــرای قوانیــن وبرنامه توســعه و بودجه 
را در کشــور ویــا اســتانی بــه عهــده دارد، 
اظهــار نظــر قانونــی نمایــد کــه نبایــد ما 
ســلیقه هــای گروهــی وگرایــش هــای 
ــئولی  ــم ومس ــت دهی ــی را دخال محل
کــه در چارچــوب وظایــف قانونــی اظهار 
نظــر مــی کنــد فحاشــی نمائیــم، کــه 
ــه  ــای ناپخت ــوع موضــع گیری ه ــن ن ای
وغیــره منطقــی از ســوی بعضــی افــراد 
نــا آگاهانــه و یــا آگاهانــه باشــد آب بــه 
آســیاب دشــمن ریختن و خــالف جهاد 

تبییــن اســت. 

ضرورت جهاد تبیین درپاسخ به شبهات 

رئیس جمهور در یازدهمین اجالس شورای  عالی استان ها:

جزئیات خرید اعتباری لوازم خانگی ایرانی با وام ۳۰ تا ۱۰۰ میلیونی
ســخنگوی وزارت صمــت از صــدور کارتهــای اعتبــاری ۳۰، ۵۰ 
و ۱۰۰ میلیــون تومانــی بــرای خریــد کاالهــای ایرانی خــرب داد.

امیــد قالیبــاف در گفــت و گو با خربنــگار اقتصادی خربگــزاری 
تســنیم، در رابطــه بــا تســهیالت جدیــد خریــد لــوازم خانگــی 
گفــت: براســاس توافقــات بعمــل آمــده قــرار اســت تا ســقف 
22 هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت اعتباری بــرای خرید لــوازم 

خانگــی ایرانــی بــه متقاضیــان اختصاص پیــدا کند.
وی افــزود: ایــن کارتهــای اعتباری دارای ســه ســقف 30 میلیون 
و 50 میلیــون و 100 میلیون تومان اســت کــه در 5 بانک صادر 

و در اختیــار متقاضیان قــرار می گیرد.
ســخنگوی وزارت صمــت با اشــاره به برگزاری منایشــگاه دامئی 
لــوازم خانگــی، گفــت: متقاضیــان مــی تواننــد بــرای خریــد 
بــه منایشــگاه یــا مراکــز عرضــه محصــوالت ایرانــی مراجعــه و 

نســبت بــه خریــد کاالی مــورد نیــاز خــود اقــدام کننــد.
بــه گفتــه قالیباف متقاضــی باید بــا مراجعه به ســامانه جهاد 
کاال بــه آدرس اینرتنتــی  jahadkala.ir مراجعــه و گزینــه ثبــت 

طــرح ملــی را انتخــاب و ثبــت نــام کننــد بعــد از ثبــت نام 
5 بانــک بــرای پرداخــت کارت اعتباری به متقاضی معرفی 
مــی شــوند کــه فــرد مــی توانــد بــا مراجعه بــه هر یــک از 

بانکهــا مــدارک الزم را بارگــزاری کند.
وی تاکیــد کــرد: صــدور کارت هــا با توجه به اعتبارســنجی 
مشــرتیان توســط سیســتم بانکــی انجــام مــی شــود و در 
نهایــت کارت اعتبــاری بــه ادرس متقاضــی پســت خواهد 

. شد
ســخنگوی وزارت صنعت در رابطه با متقاضیان خواســتار 
دریافــت کارت اعتبــاری خرید لوازم خانگــی ایرانی، گفت: 
فعــال در گام نخســت زوجیــن جــوان و به تناســب ارزیابی 
تقاضــا افــراد دیگــری مــی تواننــد ایــن کارتهــای اعتبــاری را 

کنند. تهیه 
قالیباف در خصوص ســود تســهیالت کارتهای اعتباری نیز 
بــه ارائــه توضیحاتــی پرداخــت و افــزود: ســود ایــن کارتهــا 
18 درصــد و بــا بازپرداخت ســه ســاله تعیین شــده اســت. 

البتــه بایــد تاکیــد کنم کــه کاالهــای خریــداری شــده در قالــب ایــن کارت 5 درصد 
زیــر قیمــت بــازار فروختــه مــی شــود. وی اضافه کــرد: در گام نخســت ایــن کارتها 

بــرای 250 هــزار نفــر درنظــر گرفته شــده اســت.
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آفات عبادت:
7- مقایسه عبادت ها و نیازها

عبادت ها، توشه راه آخرِت ماست . راهی دراز و 
دشوار در پیش داریم . آیا این عبادت ها، کفاف آن 

همه راه و برآوردن آن همه نیاز مارا می کند؟
مگر ناله علی علیه السالم بلند نیست که : آه ... از 
کمِی توشه و دورِی راه آهْ ِمْن قِلَِّة الّزاِد... ما، بیش از 
دنیا، در عقبه های بعدی ، در قبر، برزخ ، محشر و 
آخرت ، به خدا و انعام او نیازمندیم . آیا این عبادت 

ها، تاءمین کننده آن نیازها می باشد؟
ابودرداء، می گوید: در مسجد پیامبر، درباره اعمال 
اهل بدر و رضوان گفتگو بود. من گفتم : عبادت و 
ورع علی علیه السالم از همه بیشتر است . وقتی 
این سخن بر آنان گران آمد، این خاطره را که خود، 

شاهد آن بودم نقل کردم :
شبی علی علیه السالم را دیدم که در نخلستان 
پنهان شد. او را تعقیب کردم ولی از نظرم ناپدید 
گشت . فکر کردم به خانه رفت . ولی ... صدای ناله 
او را می شنیدم که می گفت : خدایا!... آه از آن 
گناهی که من فراموشش   کرده ام ولی تو به حسابم 
نوشته ای ،... آه از آتشی سوزان و... آنقدر گریست 
که بیهوش و بی حرکت شد. فکر کردم از دنیا رفته 
است . به خانه زهرا علیهاالسالم رفتم تاخبر دهم 
، فرمود: این حالت ، از خوف خدا برای علی علیه 
السالم پیش می آید. سپس ، آبی آوردیم وعلی 
علیه السالم به هوش آمد ومن نیز می گریستم . 
وقتی به هوش آمد، گفت : ای ابودرداء! چگونه مرا 
می بینی ، آنگاه که در قیامت ، مرا به سوی حساب 
، فرا خوانند و گنهکاران به عذاب خدای یقین کنند.

آری ، غرور به عبادت های ناچیز، در مقابل وسعت 
نیاز ما به رحمت پروردگار، نشان غفلتی دیگر است 

8 مقایسه عبادت خود با عبادت اولیاء خدا
عبادات ناچیز ما، در مقایسه با عبادت های اولیاء اهلّل 
، به راستی که اندک است . با آنکه آنان ، معصوم 
بودند و در عبادت و نیایش و بندگی ، سرآمد عصر 
خویش و همه دوران ها به حساب می آمدند، اّما 
آنهمه اهل توّجه به پروردگار و عبودیّت در آستان 
او بودند. ما که سراپا نقص و عجز و نیازیم ، باید 
بسی بیشتر عبادت کنیم . توّجه و شناخت نسبت 
به عبادت اولیاء خدا، مارا از مغرور شدن به نماز و 
دعایمان باز می دارد. اینک به چند نمونه اشاره می 

کنیم :
۱- پیامبر خدا صلّی اهلّل علیه و آله بسیار عبادت می 
کرد و خود را به مشّقت می انداخت ، تا آنکه این 

ه . َمآ اءَنَزلَْنا َعلَْیَک الُْقْرءَاَن لَِتْشَقیَّ آیه نازل شد: َطَّ
ای پیامبر! ما قرآن را بر تو نازل نساختیم که خود را 

به مشّقت بیفکنی !
۲- امام مجتبی علیه السالم می فرماید: ما کاَن فی 
نْیا اَْعَبُد ِمْن فاِطَمة علیهاالسالم ، کانَت تَُقوُم َحّتی  الدُّ

تََتّورَم َقَدماها
عابدتر از حضرت فاطمه علیهاالسالم کسی در دنیا 
نبود. آنقدر به عبادت می ایستاد تا قدم هایش ورم 

می کرد.
3- امام باقر علیه السالم می فرماید:

امام زین العابدین علیه السالم در شب و روز، هزار 
رکعت نماز می خواند، آنگونه که امیرالمؤ منین 
علیه السالم انجام می داد، وی پانصد نهال نخل 

داشت که پای هر نخلی دو رکعت نماز می خواند
۴- امام باقر علیه السالم نقل می کند:

وارد شدم ، پدرم را دیدم که پایش ورم کرده ، 
رنگش متغّیر، چشمانش   سرخ ، پیشانی اش نشان 
سجده دارد، به گریه افتادم . وقتی متوّجه من شد، 

فرمود: فالن نوشته را بیاور!
در آن نوشته ، از عبادت های علی علیه السالم 
کمی برایم خواند و کنار گذاشت و فرمود: چه کسی 

می تواند همچون علی علیه السالم عبادت کند؟
5 امام کاظم علیه السالم در زندان ، گاهی از صبح 
تا ظهر را به یک سجده می گذراند، و چنان سینه 
به زمین می چسباند، که گویی پارچه ای بر زمین 

افتاده است 
وقتی بزرگان معصوم ما چنین اند و همواره به 
قصور خویش در عبادت اعتراف دارند و زبانشان به 
ما عبدناک حق عبادتک گویاست ، دیگر چه جای 
غرور و خودپسندی ، نسبت به آنچه بنام عبادت 
انجام می دهیم : میان عبادِت ما و عبادت اولیاء 
خدا تفاوت از زمین تا آسمان است پس   چرا مغرور 

شدن ؟

نماز نخستين و مهمترين عبادت

اسرار نماز

حجاب در اسالم )آیات حجاب(
همان گونه که اشاره شد در آیات مربوطه به پوشش 
بانوان، واژه »حجاب« به کار نرفته است بلکه حدود 
پوشش و حریم تماس های زن و مرد را ذکر کرده 

است.
در قرآن کریم در مورد حجاب و قانون مندی روابط 

زن و مرد، دو دسته آیه وجود دارد:
دسته اول آیاتی که در مورد وجوب پوشش ظاهری 

و حد و کیفیت آن نازل شده است؛
دسته دوم آیاتی که نوع رابطه بین مرد و زن نامحرم 
را بیان می کند و آنان را از کارهایی که عفت و پاک 

دامنی شان را تهدید می نماید، بر حذر می دارد.
دسته اول:

عبارتند از آیه 3۱ و ۶۰ سوره نور و آیه 5۹ سوره 
احزاب آنجا که می فرماید:

َو  أَبْصارِِهنَّ  ِمْن  یْغُضْضَن  لِلُْمْؤِمناِت  ُقْل  وَ   -۱
یْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ وَ ال یْبِدیَن زِیَنَتُهنَّ إاِلَّ ما َظَهَر 
ِمْنها وَ لْیْضرِبَْن بُِخُمرِِهنَّ َعلی ُجیوبِِهنَّ وَ ال یْبِدیَن 
زِیَنَتُهنَّ إاِلَّ لُِبُعولَِتِهنَّ أَوْ آبائِِهنَّ أَوْ آباءِ بُُعولَِتِهنَّ أَْو 
أَبْنائِِهنَّ أَوْ أَبْناءِ بُُعولَِتِهنَّ أَوْ إِْخوانِِهنَّ أَوْ بَِنی إِْخوانِِهنَّ 
أَوْ بَِنی أََخواتِِهنَّ أَوْ نِسائِِهنَّ أَوْ ما َملَکْت أَیمانُُهنَّ أَِو 
َِّذیَن  ْفِل ال التَّابِِعیَن َغیرِ أُولِی اْلِرْبَِة ِمَن الرِّجاِل أَوِ الطِّ
لَْم یْظَهُروا َعلی َعْوراِت النِّساءِ وَ ال یْضرِبَْن بِأَرُْجلِِهنَّ 
ِ َجِمیعاً  لِیْعلََم ما یْخِفیَن ِمْن زِیَنِتِهنَّ وَ تُوبُوا إِلَی اهللَّ

أَیَها الُْمْؤِمُنوَن لََعلَّکْم تُْفلُِحوَن؛
»و به زنان با ایمان بگو چشم های خود را )از نگاه 
هوس آلود( فروگیرند، و دامان خویش را حفظ کنند 
و زینت خود را- جز آن مقدار که نمایان است- آشکار 
ننمایند و )اطراف( روسری های خود را بر سینه خود 
افکنند )تا گردن و سینه با آن پوشانده شود(، و 
زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان، یا 
پدرانشان، یا پدر شوهرانشان، یا پسرانشان، یا پسران 
همسرانشان، یا برادرانشان، یا پسران برادرانشان، 
یا پسران خواهرانشان، یا زنان هم کیششان، یا 
بردگانشان ]کنیزانشان [، یا افراد سفیه که تمایلی 
به زن ندارند، یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به 
زنان آگاه نیستند؛ و هنگام راه رفتن پاهای خود را به 
زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود )و صدای 
خلخال که برپا دارند به گوش رسد( و همگی بسوی 

خدا بازگردید ای مؤمنان، تا رستگار شوید!«
نِساِء  وَ  بَناتِک  وَ  ِلَزْواِجک  ُقْل  النَِّبی  أَیَها  یا   -۲
الُْمْؤِمِنیَن یْدنِیَن َعلَیِهنَّ ِمْن َجاَلبِیِبِهنَّ ذلِک أَْدنی أَْن 

ُ َغُفوراً رَِحیماً؛ یْعَرْفَن َفال یْؤَذیَن وَ کاَن اهللَّ
»ای پیامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان 
بگو: »جلباب ها ]روسری های بلند[ خود را بر 
خویش فروافکنند، این کار برای این که شناخته 
شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است؛ )و اگر تاکنون 
خطا و کوتاهی از آنها سر زده توبه کنند( خداوند 

همواره آمرزنده رحیم است«.
تِی ال یْرُجوَن نِکاحاً َفلَیَس  3- وَ الَْقواِعُد ِمَن النِّساءِ الالَّ
َعلَیِهنَّ ُجناٌح أَْن یَضْعَن ثِیابَُهنَّ َغیَر ُمَتَبرِّجاٍت بِزِیَنٍة َو 

ُ َسِمیٌع َعلِیٌم؛ أَْن یْسَتْعِفْفَن َخیٌر لَُهنَّ وَ اهللَّ
»و زنان از کارافتاده ای که امید به ازدواج ندارند، 
گناهی بر آنان نیست که لباس های )رویین( خود 
را بر زمین بگذارند، به شرط این که در برابر مردم 
خودآرایی نکنند؛ و اگر خود را بپوشانند برای آنان 

بهتر است؛ و خداوند شنوا و داناست«.
آنچه که از آراء مشهور فقها برداشت می شود این 
است که اکثر صاحب نظران منظور از زینت آشکار 
را صورت و دو کف دست از مچ به پایین دانسته اند 
و اغلب فقهاء بر این اساس حد پوشش را، پوشش 
تمام بدن زن به استثنای صورت و کف دستان بیان 

نموده اند.
در روایتی فضیل بن یسار نقل می کند:»َسأَلُْت أَبَا 
رَاَعیِن ِمَن الَْمْرأَةِ أَ ُهَما  ِ )علیه السالم( َعِن الذِّ َعْبِد اهللَّ
ُ تََبارَک وَ تََعالَی »وَ ال یْبِدیَن  َِّتی َقاَل اهللَّ ِمن الزِّیَنِة ال
زِیَنَتُهنَّ إاِلَّ لُِبُعولَِتِهَن« َقاَل نََعْم وَ َما ُدوَن الِْخَمارِ ِمَن 

َوارَین« الزِّیَنِة وَ َما ُدوَن السِّ
»فضیل گوید از امام صادق )علیه السالم( پرسیدم: 
»آیا دوساعد زن جزء زینتی است که خداوند فرمود 
»زینت های خود را نمایان نمی کنند مگر برای 
شوهرانشان؟«. حضرت )علیه السالم( پاسخ فرمودند: 
بله، )ساق دست زن باید پوشیده باشد( و نیز آنچه زیر 
روسری )مثل گردن( و باالتر از جای دستبند )مثل 
ساق و آرنج و بازو( نیز از زینت محسوب می شود 

)که باید پوشیده شود(«.
از دیگر ادله وجوب حجاب، ادامه همین آیه از سوره 
نور می باشد که پس از امر به حجاب می گوید: به 
سوی خدا توبه کنید تا رستگار شوید. این، یعنی 
رعایت نکردن این امر غضب الهی را به همراه خواهد 

داشت و برای رهایی از آن باید به سوی او بازگردند

آیا در ایران حجاب اجباری 
است؟

حجاب اجباری

بخش   بیست و  ششم 

ــی در  ــور تربیت ــا ام ــزوم احی ــوری: ل ن
ــرورش/ مکتــب حاج قاســم  آمــوزش و پ
حساســیت نقــش تربیتــی را نشــان 

می دهــد
ــا تاکیــد بــر  وزیــر آمــوزش و پــرورش ب
ــی در  ــور تربیت ــد ام ــاره بای ــه دوب اینک
آمــوزش و پــرورش احیــا شــود، بــه نقش 
شــهید باهنر در این زمینه اشــاره داشــت 
ــر پایه گــذار امــور  و گفــت: شــهید باهن

ــود. ــرورش ب ــوزش و پ ــی در آم تربیت
از  فــارس  گــزارش خبرگــزاری  بــه 
کرمــان، یوســف نــوری وزیــر آمــوزش  و  
پــرورش  در گردهمایــی مدیــران آموزش  
و پــرورش اســتان کرمــان بــا تاکیــد بــر 
ــی در  ــور تربیت ــد ام ــاره بای ــه دوب اینک
آمــوزش و پــرورش احیــا شــود، بــه 
ــه  ــن زمین ــر در ای ــهید باهن ــش ش نق

ــه  ــه اینک ــان ب ــا بی ــت و ب ــاره داش اش
ــی  ــور تربیت ــذار ام ــر پایه گ شــهید باهن
در آمــوزش و پــرورش بــود، اظهــار کــرد: 
نقــش تربیتــی بســیار حســاس اســت، 
حتــی شــهید حاج قاســم ســلیمانی در 
ــات ســخت و در درون  ــک عملی درون ی
ــی را  ــب تربیت ــن، مکت ــای خونی نبرده

پایه گــذاری کــرد.
نــوری بــه جهش ایــران در حــوزه المپیاد 
ــه  ــاره ب ــا اش ــوزی پرداخــت و ب دانش آم
اینکــه در المپیــاد دانش آمــوزِی کشــور 
در ســال گذشــته 7 طــال داشــتیم، 
عنــوان کــرد: ایــن میــزان در ســال 
ــه  ــه ۲۰ طــال شــد ک ــل ب جــاری تبدی
همــت بلنــد معلمــان را نشــان می دهد.

ــد از  ــروز بع ــه ام ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
کرونــا وارد مرحلــه پیچیــده ای از آموزش 
ــزاره  ــل ه ــت: نس ــان داش ــده ایم، بی ش
ســوم را نمی تــوان بــا روش های گذشــته 
تربیــت کــرد، بایــد با امــور تربیتــی نوین 
و تکنیــک و تاکتیــک نــو  بــا نســل امروز 

برخــورد و آنهــا را تربیــت کــرد.
نــوری بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر به دنبــال 
ــل  ــذاری در نس ــی و تاثیرگ نقش آفرین
جــوان هســتید بایــد از این نســل و افکار 
ــا در  ــزود: م ــد، اف او بیشــتر بهــره بگیری

آمــوزش  و پــرورش از دانش آمــوز در 
مــورد کتــاب درســی کــه در اختیــار او 
قــرار می دهیــم نظرســنجی نکرده ایــم .

ــدی  ــه رتبه بن ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــن از  ــد، ای ــام می ش ــر انج ــد زودت بای
ــا در  ــه معلم ه ــت ک ــا اس ــم کاری م ک
چنیــن وضعیتــی قــرار دارنــد، گفــت: 
بخشــی از مشــکالت بودجــه ای در 
مــدارس بــر عهــده دولــت اســت 
ــن  ــان ای ــم در جری ــا ه ــد اولی ــا بای ام
مشــکالت قــرار گیرنــد تــا بــا آگاهــی 
از ایــن مســائل بــه آمــوزش  و پــرورش 

ــد. کمــک کنن
وزیــر آمــوزش  و پــرورش افــزود: اجــازه 
دهیــد در هــر کالس دانش آمــوزان 
خیریــه تشــکیل دهنــد و در ایــن 
زمینــه آموزش هایــی بــه دانش آمــوزان 
به صــورت غیــر مســتقیم ارائــه کنیــد.

ــا در  ــه م ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوری ب ن
مدیریــت گذشــته هســتیم و بایــد 
ــه  ــم، ادام ــن کار کنی ــت نوی در مدیری
ــک  ــد ی ــی بای ــور درس ــا در ام داد: م
چرخــش ۱8۰ درجه ای داشــته باشــیم 
ــی  ــه مل ــند تحــول و برنام ــرا در س زی

روی آن تاکیــد دارد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه یکــی از 

ــران،  ــان و مدی ــی معلم ــف اصل وظای
به صــورت  دانش آمــوزان  آمــوزش 
میدانــی، مهــارت تفکــر و ارتباط اســت، 
گفــت: ایــن در حالــی اســت کــه هنــوز 
به دنبــال مدیریــت علمــی هســتیم که 

دانش آمــوزان آن را قبــول ندارنــد.
ــد از  ــان بای ــرد: معلم ــوان ک ــوری عن ن
ــد و  ــه بگیرن ــا در کالس فاصل کار صرف
ــوزان در فضــای  ــای دانش آم ــه نیازه ب
جــدی  پاســخ  دیگــری  محیطــی 

ــد. بدهن
وی در پاســخ بــه مطالــب مطرح شــده 
ــدگان ادارات  ــی از نماین ــوی برخ از س
آموزش وپــرورش اســتان کرمــان بیــان 
ــی  ــای خدمات ــه نیروه ــرد: در زمین ک
خصوصــا ســرایدار در حــال انجــام 

ــتیم . ــی هس اقدامات
نــوری افــزود: مــا روی دو نقطــه تحول، 
یعنــی دانشــگاه فرهنگیــان و گزینــش 

نیروهــای آن جــدی هســتیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکه دنیای اســتکبار 
می خواهــد مــدارس مــا تعطیل شــوند، 
ــا  ــرورش تنه ــوزش  و پ ــه داد: آم ادام
نهــادی اســت کــه بــا خانــواده ارتبــاط 
قانونــی دارد و گســترده ترین نهــاد 

ــت. ــادی اس ــت زی دارای جمعی

لزوم احیا امور تربیتی در آموزش و پرورش/ مکتب حاج قاسم حساسیت 
نقش تربیتی را نشان می دهداست

افقــی:۱ افقــی: از حجــم های هندســی - چســت و چــاالک۲ افقــی: رودی در 
یونــان - ســبیل و بــروت3 افقــی: مقابــل پــود - بــرف و بــاد۴ افقــی: صــدای زنبــور 
- جاذبــه و کشــش - خانــدان و دودمــان5 افقــی: اســرار - رمــق آخــر - از آفــات 
گیاهــی۶ افقــی: ســازگاری - جســتن و جهیدن7 افقی: ســائل و متکــدی - صدمه 
و آســیب - پروتئیــن گیاهــی8 افقــی: ســودای ناله - لیســت - تلخ۹ افقــی: اتاقکی 
در زیــر عرشــه کشــتی - نیتــروژن۱۰ افقــی: دریایــی در اروپــا - رفیــق ترکــی۱۱ 

افقــی: ابــرار و خوبــان - خواهر و همشــیره
ــتوران۲  ــین - پیشــخدمت رس ــت ماش ــل حرک ــودی: عام ــودی:۱ عم عم
عمــودی: بــی تجربــه و ناشــی - دهــن کجی3 عمــودی: جرقه آتــش - بجــا آوردن 
عهــد و پیمــان - اردک فرنگــی۴ عمــودی: دوســت داشــتن - روزی و معشــیت - 
چــه بهتــر5 عمــودی: ســوار - گریــز پــای زیبــا چشــم۶ عمــودی: جــاری و رونــده 
- سیســتم گرمایشــی قدیمی7 عمــودی: زمیــن دور از آب - ندانســته و غیرعمد8 
عمــودی: شــاد و خــرم - چاپارخانــه امــروزی - عضــو صــورت۹ عمودی: گوســفند 
ــاز۱۰ عمــودی: دریاچــه ای در اســترالیا -  جنگــی - عســل و شــهد - همــراه ن

تندخــو۱۱ عمــودی: ســند ازدواج -  نظامــی
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نوری وزیر آموزش و پرورش د رکرمان :

عوامل موثر در بهبود یادگیری )4(
رفتار های مهم تغذیه عبارتند از :

-روزانــه پنــج وعــده غذا میل کنیــد) صبحانــه، ناهار، شــام و دو میــان وعده 
صبــح و عصر (

- روزانه حداقل 5 واحد میوه و سبزی تازه مصرف کنید.
- روزانه سه وعده لبنیات میل کنید) شیر، ماست و...(
-  درهفته دووعده ماهی وگوشت قرمز مصرف شود.

- روزانه 8 تا ۱۰ لیوان آب و مایعات میل شود.
- شام را سبک و قبل از ساعت ۹ میل کنید.

- در وعــده شــام ترجیحــاً از ترکیبــات پروتئیــن و کربوهیــدرات  پیچیــده 
میــل کنیــد واز مصــرف غذاهــای چــرب و پــر کربوهیــدرات و وعــده هــای 

ســنگین بــرای شــام پرهیــز کنیــد . 
- هیــچ وعــده غذایــی راحــذف نکــرده واز پرخــوری در هــر وعــده پرهیــز 
کنیــد.- غذایتــان را خــوب بجویــد و توجــه و تمرکزتــان متوجــه غذایتــان 

باشــد .
غذاهای آماده و تنقالت بی ارزش و اثرشان در یادگیری :

از آنجایــی کــه ایــن غذاهــا جذابیت هــای منحصر به فــردی دارنــد و خیلی 
زود آمــاده شــده و تقریبــا همــه جــا در دســترس هســتند و بــه دلیل چربی 
بــاال ،ســس زیــاد، نمــک بــاال و... خوشــمزه هســتند باعــث شــده کــه مــا با 
مصــرف ایــن غذاهــا احســاس خوبــی داشــته باشــیم . اگــر چــه پزشــکان و 
کارشناســان تغذیــه متوجــه شــدند کســانی کــه به طــور مــداوم ایــن گونه 
غذاهــا را مصــرف میکردنــد دچــار بیمــاری هــا و مشــکالت خاصــی مــی 
شــوند از جملــه افزایــش فشــار خــون  بعلــت نمــک زیــاد و چاقــی به علت 
کالــری باالیــی کــه دارنــد. و همچنیــن باعــث ایجــاد بیمــاری هــای قلبــی، 
دیابــت ، ســرطان روده، ســرطان معــده، نازایــی و ... مــی شــوند و مصــرف 

مــداوم آنهــا باعــث اختــالل در سیســتم ایمنــی بدن میشــود .
مواد غذایی موثر بر حافظه و هوشیاری :

توانایــی یادگیــری و قــدرت حافظــه مــا به ســالمت مغــز و عملکرد ســلول 
هــای عصبــی مــا بســتگی دارد و بــرای اینکــه مغــز و ســلولهای عصبــی 
بتواننــد در ســالمتی کامــل بــه فعالیتهای خــود ادامــه دهند با یســتی قند 
واکســیژن بــه مقــدار کافــی و از طریــق جریــان خون بــه آنها برســد. بعضی 
از کربوهیــدرات هــا قنــد خــود را ســریع در خــون آزاد میکننــد مثل شــکر 
ســاده و فــرآورده هــای آن ،کــه باعــث ترشــح ناگهانــی انســولین شــده و در 
ابتــدا قنــد خــون خیلــی بــاال رفتــه و بعــد ســریع پاییــن مــی آیــد و ایــن 
نوســان بــرای عملکــرد مغزو ســلول هــای مغزی مناســب نیســت. و بعضی 
دیگــر قنــد خود را ازآهســته تر در خــون آزاد میکنند و برای مدت بیشــتری 
قندخــون را در یــک ســطح ثابــت نگــه مــی دارنــد و مایحتاج مغز و ســلول 

هــای عصبــی را بــه مــدت بیشــتر و با نوســان کمتــری تامیــن میکنند.
روز وروزگارتون خوش       فاطمه نادری

                                                                                                   ... ادامه دارد                                         

 

 

 

آگهی مزایده اموال غیر منقول   )نوبت اول ( 
نظــر بــه اینکــه در  پرونــده  اجرایــی کالســه 0001110   اجــرای احــکام دادگســرتی بردســیر در نظــر دارد ملــک 
مســکونی بــه مســاحت 240 مرتمربــع متعلــق به مرحــوم حبيب اللــه حاجــی زاده با مشــخصات جغرافیایی 
X=479414 و Y=3265286 در روســتای جغــدری بخــش اللــه زار کــه در فاصلــه 85 کیلومــرتی جنــوب رشقــی 
شهرســتان بردســیر واقــع گردیــده اســت. یــک خانــه مســکونی قدیمــی شــامل 3 بــاب اتــاق قابل ســکونت با 
مصالــح آجــر و منــای ســنگ رودخانــه ای و ســقف چوبــی بــه ابعــاد 20*12 مــرت بــه مســاحت 240 مرتمربع و 
یــک بــاب دستشــویی مــی باشــد و دارای یــک حیــاط کوچک خاکــی نیز می باشــد کــه در آن 5 اصلــه درخت 
مثمــر بــا ســن بــاالی 20 ســال شــامل گیالس، ســیب درختــی، گــردو، بــادام و آلــو )هر کــدام یک اصله( کشــت 
شــده و وجــود دارد و حــدودات و اربعــه آن عبارتســت از :شــاال :بطــول 20 مــرت بــه منــزل مســکونی درویــش 
خنامانــی رشقــا :بطــول 12 مــرت بــه کارگاه گالب گیــری حســن حاجــی زاده جنوبــا : بطــول 20 مــرت بــه راهــرو 
کارگاه گالب گیــری حســن حاجــی زاده غربــا : بطــول 12 مــرت به خیابان آســفالته عبــوری روســتا و در واقع این 
منــزل روســتایی قدیمــی که شــامل 3 باب اتاق قدیمی قابل ســکونت می باشــد در ضلع جنوبــی کارگاه گالب 
گیــری واقــع گردیــده و محــدوده و مــرتاژ مــورد تــرف آن 240 مرتمربع می باشــد دارای امتیــاز آب رشب و برق 
روســتایی نیز می باشــد و امتیار گاز آن تجاری می باشــد که با کارگاه گالب گريي مشــرتکا اســتفاده می شــود 
طبــق نظر کارشــناس رســمی دادگســرتی به مبلغ دو میلیــاردو هشــتصد و هشــتاد میلیــون )2.880.000.000( 
ریــال بــرآورد  گردیــده اســت. از طریــق مزایــده در تاریــخ  1401/09/13    )یکشــنبه ( ســاعت 12:30  ظهــر در 
محــل ایــن اجــرا بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب رشکــت در مزایــده و خرید می باشــند مــی توانند 
در مــدت پنــج روز قبــل از روز فــروش جهــت مالحظــه ملــک بــه آدرس منــدرج در صدر آگهــی مراجعه منایند 
و جهــت ارائــه پیشــنهاد تــا قبــل از مزایده  قیمت پیشــنهادی خــود را به انضام فیش بانکــی دائر بــه واریز ده 
درصــد مبلــغ کارشناســی  بــه ایــن اجــرا ارائــه منایند، هزینه آگهــی و کلیه هزینه هــای مربوط به نقــل و انتقال 
برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و در صورتــی کــه برنــده ظــرف مــدت ده روز از تاریخ انجام مزایده نســبت 

بــه واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننایــد مبلغ ســپرده به نفــع دولت ضبــط خواهد شــد %
                                                                  مدیر اجرای احکام مدنی دادگسرتی  بردسیر _ بنی اسد / 44  م الف

 

 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون ششــدانگ یکبــاب خانــه پــالک 48 از 3433 اصلــی واقع در بخــش 20 کرمان مــورد تقاضای 
ــورخ  ــماره 140160319011001392  م ــق رای ش ــفندیار طب ــد اس ــگاری فرزن ــور ن ــدی مرادپ مه
1401/6/6هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند 
رســمي در مالکیــت نامبــرده قــرار گرفتــه و آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون 
مذکــور منتشــر و مــورد واخواهــی ســپری گردیــده اســت و نیــاز بــه تحدیــد حــدود دارد و اعمــال 
تبصــره ذیــل مــاده 15 قانــون ثبــت میســر نمــی باشــد لــذا حســب تقاضــای شــماره 4878 - 1401 
مــورخ 1401/08/29 ، مالــک بدینوســیله آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی آن باســتناد تبصــره ذیل 
مــاده 13 قانــون مذکــور و مــاده 13 آئیــن نامــه آن منتشــر و عملیات تحدیــدی آن از ســاعت 9 صبح 
روز چهارشــنبه 1401/09/23 محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بــه مالک )مالکیــن( و صاحبان 
امــالک مجــاور رقبــه مزبــور اخطــار میگــردد در موعــد مقــرر در ایــن اعــالن در محــل وقــوع ملک 
حاضــر و در صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیات تحدیــدی با معرفــی مالک یا نماینــده قانونی 
وی وفــق مقــررات مــواد 14 و 15 قانــون و 70 آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام و اعتــراض اشــخاص 
بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی برابــر مــواد 20 قانــون و 74 آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم 
صورتمجلــس تحدیــدی بمــدت 30 روز پذیرفتــه شــده و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضایی تقدیــم نمایــد واال پس از گذشــت 

مهلــت یــک ماهــه و عــدم تســلیم دادخواســت برابــر مقــررات اقــدام خواهد شــد
.تاریخ انتشار :دوشنبه 1401/08/30        

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



سال چهاردهم - شماره ی 551 5دوشنبه  30 آبان ماه 1401

  همانگونه که زن دارای روحیه عاطفی و احساسی 
است به همین جهت پذیرش و انعطاف پذیری 
بیشتری دارد و همین که زود گریه می کند و سریع 
تصمیم به کاری می گیرد و زود هم از کار خود نادم 
و پشیمان می شود و تصمیم تازه ای می گیرد نشان 

بر ظرافت قلبی و انعطاف پذیری وی می باشد . 
و همین ظرافت قلبی اوست که از مردان مذهبی 
تر و عاطفی تر و انعطاف پذیرتر می باشد و همان 
انعطاف پذیری که مقدمه ای برای ذکر خداست که 
در او وجود دارد و همواره به یاد خداست و نیز می 

تواند در مسیر ثواب و طالح گام بردارد . 
قرآن کریم به علت عبادت دو زن حضرت مریم ) 
ع( و مادرش ، آل عمران را به عظمت و بزرگی 
رساند از همان رقت قلب و پرستش خدای یکتا و 
عفت و پاکدامنی بود که مریم ) ع( به مقام رفیعی 
دست یافت بطوریکه در محراب برای او از غذاهای 
آسمانی ) بهشتی ( می آوردند و با فرزند خود در 
شکم صحبت می کرد و یاور و مونس او در دوران 

تنهایش بود . 
پس پیمودن راه حق و دست یابی به کماالت 
انسانی در پرتو ظرافت قلبی و انعطاف پذیری می 
باشد و کار دشواری هم نیست و این گرایشات در 
زنان بیشتر است و در نهایت رافت و رقت قلب در 

همه مسائل کار ساز است .
طالق 

یکی از مهمترین مسائل زناشویی که خداوند آن را 
برای مصلحت زن و شوهر قرار داده است و در عین 
حال از مغبوض ترین کارهای حالل نزد خداوند 

تبارک و تعالی است .
الِق   ما اََهلَّ اهللُ َشیاً اَبَغَض اِلَیِه ِمن الطَّ

 )) آنچه که نزد خداوند حالل ودر عین حاللیت 
مورد تنفر و بغض خداوند است طالق است . (( 

بنابراین قرار دادن مسئله طالق و جدایی با توجه به 
ضررهایی که دارد در عین مصلحت و رفاه و آسایش 
طرفین زناشوئی در نظر گرفته شده است و آن وقتی 
است که مودت ودوستی بین طرفین از بین برود و 

زندگی مشترک دشوار و غیرقابل تحمل باشد . 
اگر چنانچه زن در زندگی مشترک زناشوئی مورد 
ظلم و تعدی و فشارهای طاقت فرسا قرار گیرد این 
حق را دارد که از شوهرش جدا شود همانگونه که 
در بحث ازدواج و خواستگاری مطرح گردید زن 
باید از حرمت خاصی برخوردار باشد و با کمال 
عزت و سربلندی و احترام همسرداری کند  آزادی 
شرافتمندانه ای داشته باشد و حقوقش محترم 

شمرده شود . 
در صورتیکه حرمت شکنی شود بطوریکه تحقیر 
گردد ادامه روابط زناشوئی برایش محال و غیرممکن 
باشد می تواند از همسرش جدا شود البته جدایی 
مقررات و شرایط خاصی دارد که در کتب فقهی به 

تفضیل صحبت شده است . 
عقد  در هنگام  است که  اختیارات زن  از  البته 
زناشوئی شرایطی را ذکر کند و شرایطی را منعقد 
کند که هرگاه شوهر از آنها تخطی نمود زن حق 
طالق داشته باشد اما از نظر اسالم حق طالق به 
صورت طبیعی را ندارد ولی به صورت قراردادی 
یعنی به صورت شرط ضمن العقد می تواند داشته 
باشد مثال شرط مسکن و محل زندگی و شرط عدم 
اعتیاد به مواد مخدر و شرط ترک عادات ناپسند و 
غیره را می تواند طبق قوانین مدنی جاری در نظام 

جمهوری اسالمی ایران بنماید . 
همانطوریکه ازدواج از نیاز های فطری و فردی زن و 
شوهر بود طالق و جدایی هم در شرایطی که ادامه 
زندگی میسر نباشد یک موهبت دیگری را برای زن 
است که هرگاه ادامه زندگی را طالح ندانست جدا 
شود چرا که اگر این قانون طالق وجود نمی داشت 
زن می بایست برای همیشه و با یک ازدواج و تا 
آخر عمر با هر شوهری تن به ادامه زندگی دهد و 
دارای هیچ گونه آزادی و برخورداری از حقوق مسلم 
خویش نباشد که ادامه چنین زندگی و رفتاری برای 
طرفین دشوار و سخت می باشد پس طالق راه 
نجات و خالصی از قیود و بندهایی است که مانع 
برخورداری زن از حقوقش می گردد . اسالم هرگز 
به مرد اجازه نمی دهد که مرد زن را به عنوان یک 
محبوس نگهداری کند و مانند یک کاالیی صاحب 
اختیار و اراده او باشد و راه هرگونه تعدی و ظلم 

بسته شده است .

 انعطاف پذیری و گرایش قلبی زن

جایگاه زن دراسالم

44. از لبخند فرزندتان محافظت کنید
رویش  محض  به  را  کودکان  دندان  از  مراقبت 
دندان های شیری آنها آغاز کنید. درست است که 
این دندان ها می ریزند اما سالمت آنها برای سالمت 
و استحکام دندان های دائمی بسیار اهمیت دارد. 
در مورد نوزادان با دستماِل تر و در مورد بچه های 
از  فلورایددار  خمیردندان  و  مسواک  با  بزرگ تر 
پوسیدگی دندان ها جلوگیری کنید. بچه ها را تشویق 

کنید که روزی دوبار مسواک بزنند.
45. درباره ی ایمنی هوشیار باشید

خانه ی خود را به مکانی بی خطر برای بچه ها تبدیل 
کنید. هرگز بچه ی زیر 5 سال را در وان یا تَشت 
آب تنها نگذارید. صندلی مخصوص کودک را حتما 
در ماشین، درست جای گذاری کنید. زمانی که قصد 
دوچرخه سواری یا اسکوتربازی دارد روی استفاده از 

کاله ایمنی ُمصر باشید.
4۶. به حرف پزشک کودک تان گوش دهید

اگر متخصص اطفال او معتقد است که تب فرزندتان 
ویروسی است و نیازی به آنتی بیوتیک ندارد، برای 
گرفتن واکسن و آنتی بیوتیک اصرار نکنید. بهترین 
دارو گاهی استراحت، مقدار زیادی مایعات و کمی 
مراقبِت محبت آمیز شما است. استفاده ی نابه جا 
از آنتی بیوتیک ها ممکن است موجب مشکالت 
پزشکی برای فرزندتان شود و احتمال ایجاد گونه های 

میکروبی مقاوم به درمان را باال ببرد.
کودکان  مخصوص  ضدآفتاب  کرم  از   .47

استفاده کنید
هر روز صبح به عنوان بخشی از برنامه ی صبحگاهِی 
کرم  مقداری  خانه،  از  خروج  برای  شدن  آماده 
ضدآفتاب را روی پوست فرزندتان بمالید. به مرور 
این کار برای او مانند مسواک زدن به کاری عادی 
تبدیل می شود. می توانید کرم ضدآفتاب را در کنار 
خمیردندان بگذارید که استفاده از آن را فراموش 

نکنید.
48. نوزادتان را زمانی که خواب آلود است در 

جایش بگذارید
زمانی که خواب آلود است اما هنوز به خواب نرفته، 
می توانید او را در جایش بگذارید. با این روش او 
می آموزد که بتواند خودش را برای خواب آرام کند. 
این کار از مشکالت احتمالی خواِب او در آینده 

می کاهد.
4۹. آموزش استفاده از توالت را به موقع آغاز 

کنید
برای اینکه بدانید آیا زمان آموزش استفاده از توالت 
فرا رسیده یا نه به دنبال این دو نشانه باشید؛ اول 
اینکه کودک اضطرار ناشی از احساس تخلیه ی ادرار 
یا مدفوع را احساس  کند )این احساس متفاوت با 
وقتی است که کودک می داند که همین حاال خود 
را کثیف کرده است( و دوم اینکه از شما می خواهد 

جایش را عوض کنید.
50. همیشه راست بگویید

هر چه باشد می خواهید فرزندتان هم همین کار را 
کند. مگر نه؟ پس الگوی خوبی برای او باشید.

فرهنگی و تربیتی
زیباترا ز حورالعین - قسمت  30

آغاز فروش اوراق ارزی بانک مرکزی تا حداکثر ۴۰۰۰ دالر
نکات مهم برای تربیت 
آغــاز فــروش اوراق ارزی بانــک مرکــزی تــا فرزندان )بخش  پایانی(

ــه   ــودن حق الوکال ــر ب ــر ۴۰۰۰ دالر/ صف حداکث
ــی ــدی ریال ــویه نق تس

ــه  ــزی ک ــک مرک ــی ارزی بان ــروش اوراق گواه ف
ســه ماهه و معــاف از مالیــات، صفــر بــودن 
حق الوکالــه  تســویه نقــدی )ریالــی( و همچنیــن 
ــای آن  ــی ارز از ویژگی ه ــل فیزیک ــکان تحوی ام
اســت از ۲8 آبــان در شــعبه های ارزی بانــک ملــی 
آغــاز می شــود؛ حداکثــر میــزان خریــد ایــن اوراق 

توســط هــر شــخص ۴۰۰۰ دالر اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری ایرنــا،  به منظــور 
گســترش و تســهیل اســتفاده از ابزارهای مالی در 
شــبکه بانکــی کشــور، بانــک عامــل )بانــک ملــی 
ایــران( از  ۲8 آبــان مجــاز اســت به نیابــت از بانک 
مرکــزی نســبت بــه عرضــه »اوراق گواهــی ارزی 

بانــک مرکــزی« اقــدام کنــد.
ناشــر اوراق، بانــک مرکــزی از طریــق بانــک عامل 
ــا نــام، تنهــا و اصالتــاً قابل خریــد  اســت و اوراق ب
ــر از ۱8  ــی باالت ــی ایران ــخاص حقیق ــط اش توس
ســال و تاریــخ انتشــار و سررســید آن بــه ترتیــب 

ــود. ــد ب ۲5  /8  /۱۴۰۱ و ۲5  /۱۱  /۱۴۰۱ خواه
   حداقــل و حداکثــر میــزان خریــد اوراق توســط 
هــر شــخص حقیقــی بــه ترتیــب معــادل ریالــی 
۱۰۰۰ دالر و ۴۰۰۰ دالر اســت. ضمنــاً باتوجــه  به 
محدودیــت عرضــه اســکناس کمتــر از ۱۰۰ دالر، 
ــادل  ــی از مع ــور مضارب ــای مزب ــغ گواهی ه مبال
ریالــی ۱۰۰ دالر قابل عرضــه و بازخریــد خواهــد 

بــود.
ــه    پرداخــت وجــه اوراق در زمــان انتشــار تنهــا ب
»ریــال« خواهــد بــود. بانــک مرکــزی بــه وکالــت 
ــن ارز )دالر(  ــه تأمی ــداران اوراق، نســبت ب از خری
ــدام  ــان سررســید اوراق اق ــا زم ــداری آن ت و نگه

می کنــد.
ــک  ــت از بان ــه نیاب ــل ب ــک عام اوراق توســط بان

ــق  ــل از سررســید طب ــد قب ــل بازخری مرکــزی قاب
بنــد )۹( خواهــد بــود. دارنــدگان اوراق در سررســید، 
می تواننــد یکــی از روش هــای زیــر را انتخــاب کنند: 
الــف( پرداخــت حق الوکالــه مذکــور در تبصــره ذیــل 
ــک  ــکناس ارز )دالر( از بان ــت اس ــد و دریاف ــن بن ای
عامــل تســویه نقــدی )ریالــی( کــه در ایــن صــورت 

ــت نخواهــد شــد. ــه ای دریاف حق الوکال
نــرخ حق الوکالــه معــادل هفــت درصــد )۷%( مبلــغ 
ریالــی در زمــان سررســید مذکور در بنــد )7( خواهد 
بــود. مبنای محاســبه بــرای تعییــن مبلغ ریالــی در 
زمــان بازخریــد، سررســید و انتشــار اوراق، نرخ پایانی 

روز قبــل دالر توافقی )اســکناس( اســت.
نــرخ پایانــی روز قبــل نمــاد دالر توافقی )اســکناس( 
ــوزون  ــن م ــالت ارزی )میانگی ــازار متشــکل معام ب
ــگاه  ــل( در پای ــی روز قب معامــالت نمــاد دالر توافق
ــکل  ــازار متش ــت ب ــرکت مدیری ــانی ش اطالع رس
 www.ice.ir آدرس  بــه  ایــران  ارز  معامــالت 

قابل مشــاهده اســت.
ــی  ــورت هفتگ ــت به ص ــف اس ــل مکل ــک عام بان
منابــع ریالــی حاصــل از فــروش ایــن اوراق را پــس 
از انجــام هماهنگــی الزم بــا اداره عملیــات ارزی ایــن 
ــزد اداره  ــده ن ــی ش ــاب های معرف ــه حس ــک، ب بان
ــد در  ــز کن ــزی واری ــک مرک ــی بان ــالت ریال معام
صــورت درخواســت دارنــده اوراق مبنــی بــر بازخرید 
اوراق، بانــک عامــل موظــف اســت طبــق جــزو )ب( 
بنــد )۶( و بــر اســاس ترتیبــات بنــد )7(، نســبت به 
تسویه حســاب بــا دارنــده اوراق در همــان روز اقــدام 

. کند
در صــورت  مراجعــه نکــردن صاحــب اوراق در 
سررســید، بانــک عامــل موظف اســت ریــال حاصل 
از تســویه اوراق مزبــور را بــر مبنــای مفــاد جــزو )ب( 
ــی  ــاب ریال ــبه و به حس ــد )7( محاس ــد )۶( و بن بن
شــخص کــه در زمــان خریــد اوراق معرفــی کــرده، 

واریــز کنــد.

 پــس از انجــام تسویه حســاب با صاحبــان اوراق در روز سررســید 
یــا پیــش از آن حســب ترتیبــات بندهــای )۶( و )7(، بانک عامل 
موظــف اســت به منظــور وصــول وجــوه پرداختــی بــه دارندگان 
ــه ارســال گــزارش معامــالت در  ــک، نســبت ب ــن بان اوراق از ای
مقاطــع هفتگــی بــه »اداره عملیــات ارزی« )روز دوشــنبه هــر 
هفتــه(، اقــدام کنــد. ترتیبــات اجرایــی ایــن بنــد، توســط اداره 

مذکــور ابــالغ خواهــد شــد.
بانــک عامــل مکلــف اســت به منظــور دریافــت مبالــغ ریالــی و 
ارزی پرداخــت شــده بــه دارنــدگان اوراق در سررســید )حســب 
ــه اداره  ــه را  ب ــات مربوط ــای )۶( و )7(( اطالع ــات بنده ترتیب
عملیــات ارزی اعــالم کنــد. اوراق موضــوع ایــن بخشــنامه بــه 
ــر و  ــد رقابت پذی ــع تولی ــع موان ــون رف ــاده )۲۹( قان ــتناد م اس

ارتقــای نظــام مالــی کشــور معــاف از مالیــات خواهنــد بــود.
کارمــزد عاملیــت بانــک عامــل بــرای فــروش، بازخرید و تســویه 
اوراق به صورت جمعی تعیین و متعاقباً توســط اداره حســابداری 
کل و بودجــه محاســبه و به حســاب بانــک عامــل واریــز خواهــد 

. شد
ــزی  ــک مرک ــه بان ــق ب ــیما متعل ــامانه س ــق س اوراق از طری
جمهــوری اســالمی ایــران عرضــه و بازخریــد می شــود و انجــام 

ــت. ــر نیس ــه اوراق امکان پذی ــالت ثانوی معام
همچنیــن ضــرورت دارد ضمــن ارائــه مفــاد ضوابــط بــه شــرح 
بندهــای فــوق بــه خریــداران اوراق، »تعهدنامــه التزام بــه ضوابط 
اوراق گواهــی ارزی بانــک مرکــزی« نیــز از ایشــان اخذ می شــود.

واریز سود سهام عدالت تا پایان آذر/ ۲۲۰ 
هزار نفر سبد سهام خود را بیمه کردند

رئیــس صنــدوق تثبیــت بــازار ســرمایه بــا بیــان اینکــه تصمیم گیــری در مــورد فروش 
ســهام عدالــت وابســته بــه نظر شــورای عالی بــورس اســت، گفت: بــر اســاس برآوردهای 
انجــام شــده ســود ســهام عدالــت عملکــرد ســال گذشــته، ۲ برابــر ســال ۹۹ اســت و 

مقــرر شــده نخســتین مرحلــه واریــزی ســود ســهام تــا پایــان آذرمــاه پرداخت شــود.
بــه گــزارش ایرنــا، »پیمــان حــدادی« در نشســت خبــری که در محــل ســازمان بورس 
برگــزار شــد بــه ارائــه جزییاتــی از فعالیــت صنــدوق تثبیــت بــازار ســرمایه پرداخــت و 
افــزود: طبــق برآوردهــای انجــام شــده میــزان دارایــی صنــدوق تثبیت بــازار ســرمایه در 
روزهــای پایانــی ســال ۱۴۰۰ ســال حــدود ۶ هــزار میلیــارد تومــان بــود که اکنــون این 

عــدد بــه رقمــی معــادل ۱۲ هــزار میلیــارد تومان رســیده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه هــدف صنــدوق تثبیــت مثبت شــدن بــازار نیســت، اظهار داشــت: 
اصلی تریــن هــدف صنــدوق تثبیــت بازار ســرمایه کــه در دســتور کار قرار گرفته اســت، 
حفــظ ثبــات در بــازار ســرمایه اســت کــه ایــن امــر باعــث شــده تــا ایــن صنــدوق بــه 
صــورت مــداوم تصمیــم بــه خریــد و فــروش ســهام در بــازار نگیــرد، امــا انتخاب ســهم 

بــرای خریــد بــا توجــه بــه مصوبــات هیئــت مدیــره صنــدوق انجــام می شــود.
حــدادی بــه اعضــای تشــکیل دهنــده هیــات امنــای صنــدوق تثبیــت بــازار ســرمایه 
اشــاره کــرد و افــزود: هیــات امنــای ایــن صنــدوق شــامل وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی، 
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه، رئیــس کل بانــک مرکــزی، رئیس ســازمان بــورس و 
اوراق بهــادار و رئیــس صنــدوق توســعه ملــی اســت کــه نــوع خریــد و فــروش ســهام بر 

اســاس آیین نامــه مصــوب شــده در هیــات امنــا انجــام خواهــد شــد.
مدیرعامــل صنــدوق تثبیــت بــازار ســرمایه به ســهام ایــن صنــدوق در 5۱۰ نماد اشــاره 
کــرد و ادامــه داد: صنــدوق تثبیــت بــازار ســرمایه زمانــی اقــدام بــه ورود در بــازار ســهام 
ــازار ارز و نیــز  ــازار، ب می کنــد کــه شــاهد وجــود برخــی تغییــرات در شــاخص های ب

بازارهــای جهانی باشــد.
وی بــه انتقــادات وارد شــده نســبت بــه عملکــرد صنــدوق تثبیــت بازار ســرمایه اشــاره 
کــرد و اظهــار کــرد: اقــدام ایــن صنــدوق بــرای خریــد ســهام بــه صــورت غیرمســتقیم 
انجــام می شــود؛ امــا قــرار بــر ایــن اســت تــا طــی ماه هــای آینــده گزارشــی از فعالیــت 

صنــدوق تثبیــت بازار ســرمایه منتشــر شــود.
حــدادی بــه محرمانــه بــودن خریدهــای انجــام شــده توســط صنــدوق تثبیــت بــازار 
ســرمایه اشــاره کــرد و گفــت: بــر اســاس ارزیابی هــای انجــام شــده، مشــخص شــده 
اســت کــه فعالیــت صندوق هایــی بــا این عملکرد در ســطح جهانی منتشــر نمی شــود.

وی اعــالم کــرد کــه صنــدوق تثبیــت بــازار ســرمایه مکلــف به انتشــار گزارش نیســت؛ 
امــا در دوره قبــل صورت هــای مالــی منتشــر شــد.

۲۲۰ هزار نفر سبد سهام خود را بیمه کردند
مدیرعامــل صنــدوق تثبیــت بــازار ســرمایه بــا اشــاره بــه بیمه ســبد ســهام اعــالم کرد: 
ــا ســقف ۱۰۰ میلیــون تومــان به عــالوه ۲۰ درصــد  ســهام حــدود ۲۲۰ هــزار نفــر ت
بازدهــی تضمیــن شــده کــه بــرای روزهــای آینــده می تــوان تاثیــر این تصمیم مهــم را 

بــر روی بــازار ســرمایه مشــاهده کنیم.
وی بــا بیــان اینکــه اوراق بدهــی دولــت کــه از ســوی دولــت منتشــر می شــود، جــزو 
تعهــد دولــت اســت و هیــچ نگرانی در مــورد آنهــا وجود نــدارد، افــزود: در الیحــه بودجه 
ســه منبــع در نظــر گرفته شــده اســت، در ابتــدا تعهد برای اشــخاص حقیقــی کمتر از 
۱۰۰ میلیونــی، صندوق هــای بــا درآمــد ثابــت و اوراق دولتــی و همچنیــن ردیف بودجه 

پنــج هــزار میلیــارد تومــان بــرای صندوق تثبیــت بــازار در نظــر گرفته می شــود.
راه اندازی بورس بین الملل پیشنهاد دبیر قبلی مناطق آزاد بود

حــدادی همچنیــن به جزییــات راه انــدازی بــورس بین الملل تاکید کــرد و افــزود: حدود 
۲ مــاه گذشــته در شــورای عالی بــورس مســاله مربــوط بــه راه انــدازی بــورس بین الملل 
مطــرح شــد و امیدواریــم کــه اساســنامه ایــن اتفــاق طــی یــک یــا ۲ مــاه آینــده مــورد 

تصویــب ســازمان بــورس قــرار بگیــرد و ســرمایه گذاران اقــدام بــه پذیره نویســی کنند.

زمین مورد نیاز ۶۰ هزار واحد مسکن 
ملی در کرمان تامین شد

سرپرســت راه و شهرســازی اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه تامیــن زمین بیش 
از ۶۰ هــزار واحــد طــرح نهضــت ملــی مســکن در اســتان کرمــان انجــام شــده، 

گفــت: تــا کنــون ۱۲ هــزار و ۹8۴ نفــر افتتــاح حســاب کردنــد.
رضــا حافظــی در گفت وگــو بــا خبرنگار تســنیم در کرمــان، با بیــان اینکــه اداره 
کل راه و شهرســازی در واقــع ادغــام شــده وزارت راه و ترابــری و وزارت مســکن و 
شهرســازی اســت کــه حــدود ۱۲ ســال از ادغــام آنهــا می گــذرد، اظهار داشــت: 
ایــن اداره پنــج معاونــت دارد کــه در حوزه هــای توســعه و منابــع انســانی، امالک 
و حقوقــی، مهندســی و ســاخت، مســکن و ســاختمان و شهرســازی فعالیــت 

ــد. می کن
ــی اســتان و ســاخت  ــای اصل ــر ســاخت راه ه ــه نظــارت ب ــان اینک ــا بی وی ب
ســاختمان های دولتی و اداری به عهده اداره کل راه و شهرســازی اســتان اســت، 
گفــت: ســاخت راه هــای فرعــی و روســتایی در حــوزه اداره کل راه و شهرســازی 
ــه عهــده اداره کل  اســتان نبــوده و ســاخت راه هــای فرعــی و ایمنــی راه هــا ب

راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان اســت.
سرپرســت اداره کل راه و شهرســازی اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکه معاونت 
شهرســازی و معمــاری یکــی از معاونت هــای مهــم اســت کــه نظارت بر حســن 
ــزود:  ــده دارد، اف ــه عه ــهرها را ب ــازی در ش ــاختمان س ــای س ــرای طرح ه اج
ــارج از  ــه خ ــاورزی ک ــادی و کش ــی، اقتص ــای عمران ــری طرح ه ــت کارب تثبی
محــدوده شــهرها واقــع شــده باشــند در کارگروه امــور زیربنایی اســتان پیگیری 

ــود. ــب می ش و تصوی
ــی مســکن یکــی از طرح هــای مهــم  ــان اینکــه طــرح نهضــت مل ــا بی وی ب
در حــال اجــرا در اســتان کرمــان اســت، ادامــه داد: ایــن طــرح از برنامه هــای 
اولویــت دار دولــت آیــت اهلل رئیســی اســت کــه در اســتان کرمــان بــا همــکاری 
ســایر دســتگاه های دولتــی و خدمات رســان از جملــه آب، بــرق و گاز ایــن طرح 

در حــال اجــرا و پیگیــری اســت.
حافظــی بــا اشــاره بــه اینکــه برنامــه مــا بــرای چهــار ســال دولــت در بــرش 
اســتانی ســاخت ۱۲8 هــزار و ۱8۰ واحــد مســکونی بــوده اســت، بیــان کــرد: 
تعــداد ثبت نامی هــای مــا در اســتان کرمــان تعــداد ۱8۱ هــزار و 7۱۰ نفر اســت 
کــه از ایــن تعــداد بــا پاالیــش انجام شــده و اخــذ اســتعالمات، تعــداد ۱۰۹ هزار 
و ۲۱۰ نفــر مشــکلی نداشــتند و هیــچ خدمــات دولتــی دریافــت نکــرده بودنــد 

کــه شــرایط طــرح نهضــت ملــی مســکن در اســتان را داشــتند.
وی بــا بیــان اینکــه ۴۲ هــزار و ۶ نفــر تاکنــون تاییــد نهایــی شــدند، ادامــه داد: 
اینهــا افرادی هســتند کــه اطالعــات دقیق خــود را در ســایت بارگذاری کــرده و 
تعهــد محضــری دادنــد که هیچ گونــه مالکیتــی ندارنــد و هیچ خدمــات دولتی 

در حــوزه مســکن دریافــت نکردند.
سرپرســت اداره کل راه و شهرســازی اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه بعضی 
از افــراد ممکــن اســت بــه اســتعالمات گرفتــه شــده اعتراض داشــته باشــند که 
ــه و  ــه ادارات راه و شهرســازی مســتندات خــود را ارائ ــا مراجعــه ب می تواننــد ب
مشــکل خــود را برطــرف کننــد، گفــت: تــا کنــون ۱۲ هــزار و ۹8۴ نفــر افتتــاح 
حســاب کــرده و در واقــع آورده اولیــه خــود را تــا مبلــغ ۴۰ میلیون تومــان واریز 

کردنــد و به عنــوان متقاضــی موثــر در ســامانه ثبــت نــام شــدند.
وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون بــرای ۶۰ هــزار و ۹58 واحــد در اســتان کرمــان 
تامیــن زمیــن شــده اســت و در حــال حاضــر کمبــود زمیــن نداریــم و به انــدازه 
تعــداد اعضــای موثــر، زمیــن تامیــن شــده اســت افــزود: بــرای ۱۰ هــزار و ۶3 

واحــد بــا پیمانــکاران قــرارداد بســته شــده اســت.
ــه اینکــه از ایــن تعــداد هشــت هــزار واحــد در مرحلــه  ــا اشــاره ب حافظــی ب
فونداســیون قــرار دارد، بیــان کــرد: ۲ هــزار و 3۲۹ واحــد ســفت کاری شــدند، 
هــزار و 8۶۶ واحــد در مرحلــه نــازک کاری بــوده و بیــش از هــزار واحــد آمــاده 

تحویــل اســت.

آگهی مزایده اموال منقول   )نوبت  اول ( 
نظــر بــه اینکــه در  پرونــده  اجرایــی کالســه 0100216    
اجــرای احکام دادگســتری بردســیر در نظر دارد یکدســتگاه 
ــه شــماره انتظامــی 295 م 49  ــوع ســواری ب خــودرو از ن
ایــران 65، سیســتم :پرایــد، تیــپ : 141، رنــگ : نقــره ای _ 
متالیــک، مــدل : 1387، ســوخت : بنزیــن به شــماره موتور 
 S1482287275053: 1482287275055 و شماره شاســی :
بــا ظرفیــت 4 نفر و قســمت هــای خســارت دیــده عبارت 
اســت از : ضــرب خوردگــی ســپر جلــو و چــراغ خطر عقب 
ــن درب عقــب  ســمت چــپ شکســته اســت و همچنی
ــگ خوردگــی  ســمت راســت و عقــب ســمت چــپ رن
دارد و اتــاق و تــودوزی در حــد معمــول مطلــوب اســت و 
و الســتیک هــا حــدود 80 درصــد کارایــی دارنــد پیمایش 
آن 316658 کیلومتــر مــی باشــد. طبــق نظــر کارشــناس 
ــغ 720.000.000 )هفتصــد  ــه مبل رســمی دادگســتری ب
و بیســت میلیــون( ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده اســت. 
ــخ  1401/09/13    )یکشــنبه (  ــده در تاری ــق مزای از طری
ســاعت 12  ظهــر در محــل ایــن اجــرا بــه فروش برســاند 
لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت در مزایــده و خریــد مــی 
باشــند مــی تواننــد در مــدت پنــج روز قبــل از روز فــروش 
جهــت مالحظــه آن بــه پارکینــگ بهمــن شــهر بردســیر 
بــه آدرس بردســیر خیابــان معلــم مراجعه نماینــد و جهت 
ارائــه پیشــنهاد تــا قبــل از مزایــده  قیمت پیشــنهادی خود 
را بــه انضمــام فیــش بانکی دائــر بــه واریــز ده درصد مبلغ 
کارشناســی  بــه ایــن اجــرا ارائــه نماینــد، هزینــه آگهــی 
و کلیــه هزینه هــای مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهــده 
برنــده مزایــده مــی باشــد و در صورتــی کــه برنــده ظــرف 
ــز  ــه واری ــده نســبت ب ــخ انجــام مزای مــدت ده روز از تاری
مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه 

نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد .
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری  بردسیر 
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یکی از رزمندگان مدافع حرم متنی برای حاج 
قاسم خواند. در آن متن رزمنده مدافع حرم 
نوشته بود که حاج قاسم مورد توجه حضرت 
زهرا)س( است. حاجی دنبال این متن بود که 

به دستش برسد، متن را پیدا کردم.
خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و اندیشه- رضا 
شاعری: این روزها که با دوستان حاج قاسم 
تالش  در  داشتم،  نشینی  هم  و  مجالست 
بودم تا با سردار حاج کمیل کهنسال که از 
محور  و  مقدس  دفاع  سال های  فرماندهان 
مقاومت هستند نیر مصاحبتی داشته باشم. 
توفیق یار نبود و از انجام مصاحبه ناامید شدم. 
تلفن همراهم  روز پیش روی  اینکه چند  تا 
دیدم ایشان چندین بار تماس گرفته، آخرین 
تماس را پاسخ دادم، بین نماز ظهر و عصر بود 
که به دلش افتاده بود برای مصاحبه تماس 
بگیرد. گفت شب لیلةالرغائب حاج قاسم را در 
خواب دیدم که ناراحت بود، به دلم افتاد شاید 
این پیگیری های شما و مشغله من که امکان 
دل شکستگی  باعث  نکند  نداشتم،  مصاحبه 
شما شده باشد، از همین رو تماس گرفتم و 
این حرف های  با شنیدن  مصاحبه آغاز شد. 
پیش  خلوص شان،  و  تواضع  و  کمیل  حاج 
خودم گفتم این سطح از مراقبه باید در سیره 

رفتاری یاوران سردار دل ها باشد.
خودش،  از  است،   ۱335 خرداد   ۱۴ متولد 
رد  و  نمی گوید  چیزی  جایگاهش  و  سواد 
می شود، می گوید سواد واقعی را حاج قاسم 
الهی  رحمت  شود،  نورانی  که  دل  داشت، 
سلیمانی  سردار  به  خداوند  بارد،  می  آن  بر 
و  رحمت  پاکش  ظرف  در  و  داد  حکمت 
برکت ریخته بود، آن چیزی که او از معارف 
به آن  از علما  دینی می دانست شاید خیلی 
نرسیده بودند، وقتی صحبت می کرد دوست 
نداشتیم صحبت هایش تمام شود، در صحنه 
جنگ بزرگترین دلخوشی مان این بود که او را 
ببینیم، وقتی وارد میدان می شد، تمام نیروها 
و فرماندهان سراسیمه به سویش می شتافتند. 
مرسوم  مراتب  سلسله  و  تشریفات  این  آنجا 
در بین ارتش های جهان خیلی حاکم نبود، 
همه عاشقش بودند، همه دوستش داشتند. 
حاج کمیل کهنسال حدود ۲ ساعت و نیم از 
جاذبه های شخصیتی و فرماندهی حاج قاسم 
برایم روایت کرد، گفتم ما که چنین همنشینی 
ای نداشتیم به شما غبطه می خوریم، گفت 
بله! اما همین موانست و رفاقت مسئولیت ما را 
هم سخت تر کرده، دعا کنید که به آن عزیزان 
خیانت نکنیم. در حین مصاحبه به یاد دوستان 
شهیدش بغضش شکست و شوق و حسرت 

شهادت در کالمش هویدا شد.
لشکر  فرماندهان  از  کهنسال  کمیل  حاج 
۲5 کربالی استان مازندران است که سبقه 
ابتدایی  روزهای  به  دل ها  سردار  با  رفاقتش 
حاج  برمی گردد.  قرارگاه  جلسات  و  جنگ 
لشکر  فرماندهی  مقاومت  محور  در  کمیل 
حضرت زینب )س( را بر عهده داشته، لشکری 
که متشکل از نیروهای مقاومت و رزمندگان 

دلیر ایرانی بوده است.
شهدا در جبهه های نور به مقاماتی می رسیدند 
آن  به  رسیدن  برای  الهی،  سالک  هر  که 
و  نزدیک ترین  کوشد.  می  سال ها  مقامات 
را حاج کمیل  اهلل  الی  زیباترین طریق سیر 
در مکاشفه های دوستان شهیدش و به طریق 

اولی در سردار دل ها دیده است.
روایت های حاج کمیل کهنسال را که جانباز 
سال های جهاد و حماسه و مدافع حرم است را 

در سطرهایی که در پی می آید؛

ادامه مطلب را در شماره های بعدی بخوانید

مکتب حاج قاسم
درس  بیست و سوم

ــن  ــم خرج تری ــزو ک ــیزدهم ج ــت س دول
ــن  ــم خرج تری ــزو ک ــیزدهم ج ــت س دول

ــد ــناخته ش ــان ش ــای جه دولت ه
ــا رده بنــدی  ــول ب ــی پ صنــدوق بین الملل
۱88 دولــت جهــان از نظر نســبت خالص 
ــی،  ــص داخل ــد ناخال ــه تولی ــا ب هزینه ه
دولــت ســیزدهم ایــران را در رتبــه ۶ از این 

نظــر قــرار داد.
ــی  ــدوق بین الملل ــا، صن ــزارش ایرن ــه گ ب
پــول در بخشــی از گــزارش خــود موســوم 
ــه  ــان، ب ــادی جه ــم انداز اقتص ــه چش ب
بررســی میــزان هزینه هــای خالــص ۱88 
دولــت جهــان در ســال ۲۰۲۲ پرداختــه و 
آنهــا را بــر اســاس نســبت خالــص هزینــه 
هــای دولــت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی 

رده بنــدی کــرده اســت.
ــران  ــیزدهم ای ــت س ــزارش دول ــن گ ای
ــن  ــم خرج تری ــی از ک ــوان یک ــه عن را ب
دولت هــای جهــان معرفــی کــرده اســت. 
نســبت هزینه کــرد دولــت ایــران در ســال 
۲۰۲۲ بــه تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران  
ــت  ــده اس ــبه ش ــد محاس ۱۲.5۱7 درص
کــه بــر ایــن اســاس تنهــا 5 دولــت جهان 
نســبت بــه دولــت ایــران در ســال ۲۰۲۲ 
کم هزینه تــر بوده انــد و ایــران از ایــن نظــر 
در رتبــه ششــم جهــان قــرار گرفته اســت.

ــان در ســال  ــت جه ــن دول ــم خرج تری ک
۲۰۲۲ دولــت هائیتــی اعــالم شــده اســت. 
ــی  ــت هائیت ــای دول نســبت کل هزینه ه
بــه تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور 
ــر۱۰.۲۹3 درصــد  ــغ ب در ســال ۲۰۲۲ بال
محاســبه شــده اســت که کمتریــن میزان 
هزینه کــرد دولت هــا در جهــان محســوب 

می شــود.
دولــت هــای ترکمنســتان بــا ۱۰.35 
درصــد، ســودان بــا ۱۱.۴۲۱ درصــد، 
اتیوپــی بــا ۱۲.۰8 درصد و گینه اســتوایی 
ــه  ــب در رتب ــه ترتی ــا ۱۲.۱۱۶ درصــد ب ب
ــرار  ــر ق ــن نظ ــم از ای ــا پنج ــای دوم ت ه

ــد. گرفتــه ان
ایــران در میــان کشــورهای خاورمیانــه نیز 
کم خرج تریــن دولــت در ســال ۲۰۲۲ 
بــوده و در حالــی کــه رتبــه ۶ جهــان را از 
ایــن نظــر بــه خــود اختصــاص داده اســت 
ــه  ــرج خاورمیان ــم خ ــت ک ــن دول دومی
عربســتان اســت کــه در رتبــه ۶5 جهــان 
قــرار گرفتــه اســت. نســبت هزینــه کــرد 
ــص  ــد ناخال ــه تولی ــتان ب ــت عربس دول
داخلــی ایــن کشــور ۲۶.858 درصــد اعالم 
شــده اســت. قطــر بــا هزینــه کــرد ۲7.۶3 
ــه  ــرار گرفت ــوم ق ــه س ــدی در رتب درص

اســت.  

بــر اســاس رده بنــدی صنــدوق بین المللی 
پــول، اقتصادهــای بــزرگ و صنعتــی 
جهــان  در  را  دولت هــا  ولخرج تریــن 
ــن  ــه بزرگ تری ــکا ک ــت آمری ــد. دول دارن
ــر از  ــه ای بهت ــان را دارد رتب ــاد جه اقتص
ــص  ــاورده اســت. خال ــه دســت نی ۱۲7 ب
هزینه هــای دولــت ایــن کشــور بــه تولیــد 
ناخالــص داخلــی 37.۴۶۶ درصــد بــرآورد 
شــده کــه رقــم قابــل توجهــی اســت. در 
میــان اقتصادهــای بــزرگ، دولــت فرانســه 
ــوب  ــان محس ــت جه ــن دول ولخرج تری
ــادل  ــور مع ــن کش ــت ای ــود. دول می ش
58.3۶5 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی 
ــه  ــن نظــر در رتب ــد و از ای ــه می کن هزین
۱8۱ جهــان قــرار گرفتــه اســت. تنهــا 7 
ــرد  ــک هزینه ک ــره ای و کوچ ــور جزی کش
بیشــتری نســبت بــه فرانســه بــر اســاس 
ــی در ســال ۲۰۲۲  ــص داخل ــد ناخال تولی

داشــته اند.
ــا  ــورو نیــز ب ــره ای نائ ــت کشــور جزی دول
هزینــه کــرد ۱5۴.۴55 درصــدی به تولید 
ناخالــص داخلــی به عنــوان ولخــرج ترین 

دولــت جهــان شــناخته شــده اســت.
ــر  ــر از نظ ــورهای دیگ ــی کش ــه برخ رتب
ــد  ــه تولی ــت ب ــرد دول ــه ک نســبت هزین
ناخالــص داخلــی در ســال ۲۰۲۲ عبــارت 
ــد  ــا ۱۴.7۱۴ درص ــگالدش ب ــت از: بن اس
در رتبــه 8، اندونــزی بــا ۱8.۴۹ درصــد در 
ــا ۱8.87۲ درصــد  ــه ۲۱، پاکســتان ب رتب
در رتبــه ۲8، مصــر بــا ۲5.8۴3 درصــد در 
رتبــه ۶۲، کــره جنوبــی بــا ۲7.58۱ درصد 
ــا ۲۹.5۹7 درصــد  ــارات ب ــه 7۲، ام در رتب
در رتبــه 85، عمــان بــا 3۰.۶۹۱ درصــد در 
رتبــه ۹۱، ترکیــه بــا 33.۲5۹ درصــد در 
ــا 33.75۹ درصــد  ــن ب ــه ۱۰۴، چی رتب
در رتبــه ۱۰8، روســیه بــا 35.5۲۱ 
درصــد در رتبــه ۱۱۹، انگلیــس بــا 
۴۱.۲۶۶ درصــد در رتبــه ۱۴۲، ژاپــن بــا 
۴3.۴ درصــد در رتبــه ۱5۰، و آلمــان بــا 

ــه ۱۶8. ــد در رتب ۴۹.737 درص

دولت سیزدهم جزو کم خرج ترین دولت های جهان شناخته شد

5. یافتن منابع معتبر را به کودکان یاد بدهید
وقتــی فرزندتــان بزرگ تــر شــد، بــه او در پیداکــردن منابــع موثــق خبری 
کمــک کنیــد. منابــع موثــق خبــری آنهایــی هســتند کــه در هــر ماجــرا 
نظــر هــر دو طــرف را منتشــر می کننــد. آنهــا همیشــه منابع خبری شــان 

را شــفاف بیــان می کننــد.
ــه  ــد ب ــس بای ــود دارد، پ ــی بی شــماری وج ــع اطالعات ــت مناب در اینترن
بچه هــا یــاد بدهیــم کــه چطــور منابــع معتبــر را پیــدا کننــد. همچنیــن 
می توانیــم بــه آنها رســانه های معتبــر را معرفــی کنیــم. از گفتن جمالتی 
ماننــد ایــن خــودداری کنیــد: »دیگه نمی شــه بــه هیــچ رســانه ای اعتماد 
کــرد.« هنــوز هــم منابــع معتبر خبــری وجــود دارنــد، فقط ممکن اســت 

پیداکــردن آنهــا کمــی زمــان ببرد.
۶. پرسشگری را به کودکان بیاموزید

ــاره اتفــاق نمی افتــد. بایــد  ــه کــودکان یک ب آمــوزش ســواد رســانه ای ب
ــاره صحبــت کنیــد. خیلــی وقت هــا  ــا فرزندتــان از کودکــی در ایــن  ب ب
ــا ســؤاالتی شــروع کنیــد کــه  ــاره رســانه ها را ب می توانیــد صحبــت درب
ــد. مثــال  ــاره رســانه ها بیشــتر فکــر کن ــان درب باعــث می شــوند فرزندت
می توانیــد ســؤال کنیــد کــه به نظــر او هــدف ســازنده برنامــه تلویزیونــی 
کــه می بینــد چیســت یــا بپرســید کــه فکــر می کنــد از ســاخت ایــن 
ــد از او بپرســید کــه  ــرد. حتــی می توانی ــه چــه کســی ســود می ب برنام
ــور  ــه و چط ــا ن ــت ی ــت اس ــتاگرام درس ــده در اینس ــی مطرح ش مطلب
ــا  ــث می شــوند بچه ه ــن ســؤاالتی باع ــم. چنی ــق کنی ــاره اش تحقی درب

کمــی مکــث و بــه مطالــب رســانه ها فکــر کننــد.
7. الگوی خوبی باشید

بچه هــا بــا تماشــای والدینشــان چیزهــای زیــادی دربــاره ســواد رســانه ای 
یــاد می گیرنــد. بــه آنهــا نشــان بدهیــد کــه برایتــان مهم انــد و دوســت 
داریــد اطالعــات واقعــی را پیــدا کننــد. همچنین بــا برخــورد محترمانه با 
نظــرات مخالــف، بــرای آنهــا الگو شــوید. با آنهــا دربــاره موضوعات مختلف 
تحقیــق کنیــد و بهشــان یــاد بدهیــد کــه چطــور می تــوان منابــع معتبر 

و غیرمعتبــر را از هم تشــخیص داد.
سخن پایانی

ــد و  ــروکار دارن ــانه ها س ــا رس ــف ب ــکال مختل ــه اش ــر روز ب ــا ه بچه ه
تشــخیص اینکــه کــدام مطلــب واقعــی اســت و کــدام غیرواقعی برایشــان 
ســخت اســت. بــه همین دلیــل آمــوزش ســواد رســانه ای به آنهــا اهمیت 
بیشــتری دارد. آگاهــی بــه ســواد رســانه ای یکــی از مهارت هــای ضــروری 
زندگــی اســت و بــرای شــروع آمــوزش آن بــه کــودکان هیــچ زمانــی بهتر 

از االن نیســت. پــس از همیــن حــاال شــروع کنیــد.

سالمت و تربیت کودک )3(
رازی که رزمنده مدافع  آموزش سواد رسانه ای به کودکان

حرم به حاج قاسم گفت

تفکر بسیجی یک تفکر پویا و فراگیر است که توانسته در مقابل 
قدرت های استکباری و نظام های سلطه بایستد

ــپاه  ــده س ــه اول ...فرمان ــه صفح ادام
بردســیر یکــی از اهــداف اصلی دشــمن تجزیه 
ــوری  ــام جمه ــدازی نظ ــز و بران ــران عزی ای
اســالمی دانســت وافــزود:  ایــن تفکــر در 
ــه کمــک نظــام  ــا ب ــه ه ــن صحن ــی ای تمام
ــب  ــث کس ــد و باع ــالمی آم ــوری اس جمه
موفقیــت هــا و پیــروزی هایــی شــد و نمونــه 
آن توجــه بــه خــود اتــکای و خــود بــاوری در 
دفــاع مقــدس در ابتــدای جنــگ کــه حتــی از 
تجهیــزات ابتدایی بــرای مبــارزه و دفاع محروم 
بودیــم امــا ایــن نــگاه خــود باورانــه و روحیــه 
بســیجی باعث شــد که امــروز در زمینــه های 
مختلفــی به پیشــرفت های بســیار باالیــی در 
منطقــه و جهــان برســیم و همیــن هــم باعث 
ــاهد  ــر ش ــی دشــمن شــده اســت و اگ نگران
تــرور دانشــمندان در برهــه ای هســتید ایــن 
نتیجــه تفکــر انقالبی و بســیجی دانشــمندان 
مــا بــود کــه بــا اتــکای تــوان داخلی خودشــان 
و توجــه بــه دانــش جوانــان ایــن مــرز و بــوم 
دشــمن ایــن توانمنــدی را نمــی توانــد ببینــد 
ــا  ــت ام ــزی اس ــه انگی ــال فتن ــر روز دنب و ه
ــا وجــود فتنــه هایــی کــه بــر علیــه نظــام  ب
جمهــوری اســالمی ایــران داشــتند مــا روز بــه 
روز پیشــرفتهایمان چشــمگیرتر بــوده اســت 
و در بســیاری از زمینــه هــا جــزو قدرت هــای 
برتــر در منطقــه و جهان هســتیم. و جمله ای 
از امــام عزیــز کــه در خصــوص انقــالب دارنــد 
کــه مــی فرمایند : »اتکای بســیج بــزرگ ترین 
ــت.«  ــور اس ــرای کش ــت ب ــرورت و مصلح ض
ــالمی  ــورهای اس ــد کش ــث ش ــه باع ــرا ک چ
نیــز از همیــن تفکــر الهــام بگیرنــد و در مقابل 
قدرت هــای اســتکباری و نظــام هــای ســلطه 
ــورهای  ــر در کش ــن تفک ــی ای ــتند حت بایس
منطقــه حتــی در بیــن خیلــی از کشــورها که 
اســالمی نیــز نیســتند و بــه دنبــال اســتقالل 
خودشــان هســتند وجــود دارد و باعــث شــده 
ــوی نقشــه هــا و راهبردهــای نظــام  کــه جل
ــی کــه دشــمن  ــه شــود و زمان ســلطه گرفت
ــرای  ــت و ب خــود داعــش را تشــکیل و حمای
اینکــه در کشــورهای منطقــه نفــوذ کنــد بــه 
وجــود آورد امــا تفکر باعث شــد از کشــورهای 
منطقــه نیروهــای مردمــی شــکل بگیرنــد و 
بــا شــهادت دفــاع را از ســرزمین خــود انجــام 

دهنــد و در خیلــی از کشــورها از جملــه عراق و 
ســوریه همیــن تفکــر بســیجی حاکــم و باعث 

نقشــه بــر آب شــدن نقشــه دشــمن شــد.
ســرهنگ امیــری در آســتانه هفتــه بســیج و 
ســالروز تشــکیل بســیج مســتضعفین کــه به 
فرمــان حضــرت امــام خمینــی )ره( تشــکیل 
شــد افــزود: هفتــه بســیج تجدیــد بیعــت بــا 
امــام بزرگــوار و تجدیــد بیعــت بــا آرمــان های 
ــر  ــا رهب ــت ب ــد بیع ــام و تجدی ــالب و نظ انق
ــرای اینکــه پرچــم  ــه انقــالب اســت و ب فرزان
ــه دســت صاحــب اصلــی اش  ایــن انقــالب ب
برســد بایــد ایــن تفکــر همچنــان بــر جامعــه 
ــی کــه ایــن  ــا زمان ــوده و ت اســالمی حاکــم ب
رویــه و تفکــر حاکم باشــد تمامی دوســتان در 
داخــل و خــارج کشــور مــی داننــد بــرای نظام 
ــازی  ــه س ــرای زمین ــالمی و ب ــوری اس جمه
ظهــور حضــرت ولــی عصر)عــج(، بســیج یــک 
ضــرورت و مصلحــت اســت و به همیــن لحاظ 
امــام خامنــه ای فرمودنــد : انــکار بســیج انــکار 
بــزرگ تریــن ضــرورت و مصلحت نظام اســت.

فرمانــده ســپاه بردســیرتصریح کــرد: اگــر ایــن 
تفکــر بســیجی کــه بــر جامعــه حاکــم اســت 
ــه  در فتنــه هــای اخیــر نبــود دشــمن کــه ب
دنبــال تجزیــه جمهــوری اســالمی و برانــدازی 
ــه  ــرار داده ب ــتور کارش ق ــه در دس ــام را ک نظ
نتیجــه می رســاند. لــذا ما امــروز بــرای تقویت 
ملیــت و هــم هویــت فرهنگــی خودمــان بایــد 
تــالش کنیــم کــه یــک وحــدت و هم دلــی در 
جامعــه حاکم باشــد و بســیج بــرای ایــن ارتقاء 
و هــم دلــی و هــم راهــی بــرای تقویــت نظــام 
جمهوری اســالمی و ایران مقتدر برنامــه دارد و 
در اقشــار مختلــف بــا برنامــه های خود ســعی 
کــرده کــه نظــام مقتــدر را مقتدرتــر نمایــد و 
ــوادث و  ــکالت و ح ــت از مش ــرون رف ــرای ب ب
کمــک بــه دســتگاه هــای مختلــف ایــن تفکر 
آمــده و باعــث موفقیت شــده اســت و در بحث 
حــوادث طبیعی نیز حضور بســیج چشــمگیر 
بــوده و جنــس بســیج کار داوطلبانه اســت .لذا 
بــه همیــن جهــت ارزش دارد و بــا توجــه بــه 
ــام  ارزش و اهمیــت داشــتن آن اســت کــه ام
ــد :مــن آرزو مــی کنــم خــدا  بزرگــوار فرمودن

مــرا بــا بســیجیان محشــور بگردانــد 
ســرهنگ علــی امیــری حضوربســیج درهمــه 

صحنــه هــا را ســتود و گفــت: بســیج در 
بحــث ویــروس کرونــا بــا حضــور حماســی در 
کنــار عزیزانمــان در خــط خدمــت ایســتادند 
همچنیــن در بحــث زلزله، ســیل و محرومیت 
زدایــی بســیج طالیــه دار اســت لذا امــروز الزم 
ــا عزیزانمــان  اســت در شهرســتان بردســیر ب
ــع  ــت رف ــالمی در جه ــران اس ــر ای در سراس
مشــکالت مــردم عزیــز خدمتــی انجــام 
دهیــم و شــعار امســال کــه تحــت عنــوان  » 
بســیج خدمتگــزار ملــت ایــران «تحقــق یابــد 
و عــالوه بــر هفتــه بســیج بــه صــورت کلــی 
ــک  ــا ی ــه ه ــی زمین ــتان در تمام در شهرس
ــه  ــان ک ــرد. همچن ــه واحــد شــکل بگی جبه
در عملیــات پیروزمندانــه فتــح خرمشــهر 
ــهر  ــح خرمش ــرای فت ــد ب ــه متح ــک جبه ی
شــکل گرفــت و یــک قرارگاهــی و بــا تقســیم 
ــروزی و  ــث پی ــت و باع ــکل گرف ــف ش وظای
ــروز الزم اســت  ــذا ام ــد ل ــح خرمشــهر ش فت
در بردســیر یــک جبهــه خرمشــهری شــکل 
بگیــرد و قرارگاهــی در زمینــه هــای مختلف از 
بحــث فرهنگی، اجتماعــی، اقتصادی، مســائل 
علمــی، اشــتغال، محرومیــت زدایــی و خدمت 
رســانی کــه از بعضــی از فعالیــت هــای جزیره 
ای کــم و جلــوی آن گرفتــه شــود. و در بحــث 
فرهنگــی قــرارگاه فرهنگــی بــه معنــای واقعی 
ذیــل ســتاد فرهنگی شــکل بگیــرد تــا بتوانیم 
مســائل را در حــوزه فرهنگــی احصــاء نماییم و 
در ذیــل آن یــک ســری کارهــا انجــام شــود و 
نمونــه آن در موضــوع خدمــت رســانی توزیــع 
بســته هــای معیشــتی اســت کــه در مرحلــه 
ــث  ــت و بح ــا اس ــد برآورده ــث فرآین اول بح
آمــار گیــری کــه چــه تعــداد نیازمنــد داریــم 
ــی  ــت و زمان ــداد اس ــه تع ــی چ ــار واقع و آم
کــه در قالــب قــرارگاه باشــد از فعالیــت هــای 
تکــراری و جزیــره ای کــم مــی شــود و کار اثــر 
بخشــی صــورت مــی گیــرد و قطعــاً زمانــی در 
ــف نظــام احصــاء شــود و  حــوزه هــای مختل
قــرارگاه هــا شــکل بگیــرد راهکارهــا از طریــق 
خــود قــرارگاه داده مــی شــود و یــک خدمــات 
متمرکــز ارائــه مــی شــود و اثر بخشــی بهتری 
خواهــد داشــت و یکــی از برنامــه هــای بســیج 
ایــن اســت کــه در بردســیر بــه شــکل کلــی 

صــورت گیــرد.

کشف بیش از ۱۶۹۰ قبضه سالح جنگی 
و شکاری در کرمان

فرمانــده انتظامــی کرمــان از کشــف یک هــزار و ۶۹8 قبضــه ســالح جنگــی 
و شــکاری در عملیــات پلیــس سراســر اســتان از ابتــدای ســال تاکنون خبر 

داد.
بــه گزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، ســردار عبدالرضا ناظــری، فرمانده 
انتظامــی کرمــان توضیــح داد: بــا توجــه به نقش بســیار شــوم دسترســی به 
ســالح و مهمــات ممنوعــه در وقــوع نــزاع و درگیری هــا، قتــل، گروگانگیری 
و دیگــر جرائــم خشــن، کشــف ســالح غیرمجــاز و ممنوعــه به صــورت ویژه 

در دســتور کار پلیس قــرار دارد.
وی افــزود: در ایــن زمینــه تعــداد یک هــزار و ۶۹8 قبضــه ســالح جنگــی و 
شــکاری بــا رصــد اطالعاتــی و پــی جویی هــای تخصصــی مامــوران پلیــس 
ــراد و  ــی اف ــزل برخ ــه در من ــال ک ــت ماه امس ــی هش ــتان ط ــر اس سراس
ــوده  ــا در حــال نقــل و انتقــال ب ــی دیگــر نگهــداری می شــده ی مکان های

کشــف شــده اســت.
فرمانــده انتظامــی اســتان بــا اشــاره بــه نقــش مــردم و معتمــدان طوایــف 
در ارتقــای امنیــت فــردی و اجتماعــی و کاهــش زمینه هــای وقــوع جــرم 
بیــان داشــت: قطعــا وجــود ســالح و قابلیــت دسترســی برخــی افــراد بــه 
آنهــا زمینه ســاز نــا امنــی بــرای عمــوم افــراد جامعــه خواهــد شــد. از ایــن 
رو طرح هــای مقابلــه بــا مخــالن نظــم و امنیــت جــدی و مســتمر ادامــه 
ــاس  ــکاری و احس ــه هم ــز ب ــش از هرچی ــه بی ــن زمین ــد و در ای می یاب

مســؤولیت آحــاد مــردم نیــاز داریــم.
 دستگیری باند سارق به عنف در کرمان

فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان از دســتگیری یــک بانــد ســارق بــه عنف 
ــان بــه  و همچنیــن بانــد ســرقت از منــازل در کرمــان خبــر داد کــه از آن
میــزان ۶ میلیــارد ریــال امــوال مســروقه و نیــز انــواع ســالح از جمله کوکتل 

مولوتــف کشــف شــده اســت.
ســردار عبدالرضــا ناظــری، بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن بانــد ســارقان بــه عنف 
ــف در بعضــی از مراکــز و مناطــق اســتفاده  از شیشــه های کوکتــل مولوت
می کردنــد، بیــان کــرد: ایــن افــراد همــان ســارقان بــه عنفــی هســتند کــه 
بعضــا در کــف خیابــان هــم می آینــد و در صف کســانی کــه اعتــراض دارند 
دســتگیر شــدند و در بازرســی منازلشــان تعــدادی گوشــی موبایــل و امــوال 

مســروقه نیز کشــف شــده اســت.



سال چهاردهم - شماره ی 551 7دوشنبه- 30 آبان ماه 1401
داستان های آموزنده

یك دشنام
غــالم عبــد اهلّل بــن مقّفــع، دانشــمند و نویســنده 
ی معــروف ایرانــی، افســار اســب ارباب خــود را در 
دســت داشــت و بیــرون در خانــه ی ســفیان بــن 
معاویــه ی مهلبــی، فرمانــدار بصــره، نشســته بود 
تــا اربابــش کار خویش را انجــام داده بیــرون بیاید 

و ســوار اســب شــده بــه خانــه ی خــود برگــردد.
انتظــار بــه طــول انجامیــد و ابــن مقفــع بیــرون 
نیامــد؛ افــراد دیگــر- کــه بعــد از او پیــش فرماندار 
رفتــه بودند- همه برگشــتند و رفتند، ولــی از ابن 
مقفــع خبــری نشــد. کــم کم غــالم به جســتجو 
پرداخــت. از هرکــس مــی پرســید، یــا اظهــار بی 
اطالعــی مــی کــرد یــا پــس از نگاهی به ســراپای 
غــالم و آن اســب، بــدون آنکــه ســخنی بگویــد، 

شــانه هــا را بــاال مــی انداخــت و مــی رفــت.
وقــت گذشــت و غــالم، نگــران و مأیوس، خــود را 
به عیســی و ســلیمان- پســران علی بن عبــد اهلّل 
بــن عبــاس و عموهــای خلیفــه ی مقتــدر وقــت 
منصــور دوانیقــی- کــه ابــن مقفــع دبیــر و کاتب 

آنهــا بــود رســاند و ماجــرا را نقــل کرد.
عیســی و ســلیمان بــه عبــد اهلّل بــن مقفــع کــه 
دبیــری دانشــمند و نویســنده ای توانا و مترجمی 
ــد و از او  ــد بودن ــه من ــود عالق ــت ب ــره دس چی
حمایــت مــی کردنــد. ابن مقفــع نیز بــه حمایت 
آنهــا پشــتگرم بود و طبعــا مردی متهور و جســور 
و بدزبــان بــود، از نیــش زدن بــا زبــان دربــاره ی 
ــت عیســی و  ــغ نمــی کــرد. حمای دیگــران دری
ســلیمان، کــه عمــوی مقــام خالفــت بودنــد، ابن 

مقفــع را جســورتر و گســتاختر کــرده بــود.
عیســی و ســلیمان، عبد اهلّل بن مقفع را از سفیان 
بــن معاویــه خواســتند. او اساســا منکــر موضــوع 
شــد و گفــت: »ابــن مقفع بــه خانه ی مــن نیامده 
ــده  ــه دی ــن هم ــون روز روش ــی چ ــت. « ول اس
بودنــد کــه ابــن مقفــع داخــل خانــه ی فرمانــدار 
شــده و شــهود شــهادت دادنــد، دیگــر جــای انکار 

نبود.
کار کوچکــی نبــود. پــای قتــل نفــس بــود، آنهــم 
ــن  ــل اب ــمندی مث ــروف و دانش ــخصیت مع ش
ــود از  ــارت ب ــم عب ــه ه ــن منازع ــع. طرفی مقف
فرمانــدار بصــره از یــک طــرف، و عموهای خلیفه 
از طــرف دیگــر. قهــرا مطلــب بــه دربــار خلیفــه 
در بغــداد کشــیده شــد. طرفیــن دعــوا و شــهود 
و همــه ی مطلعیــن بــه حضــور منصــور رفتنــد. 

ــد. دعــوا مطــرح شــد و شــهود شــهادت دادن
ــه عموهــای  بعــد از شــهادت شــهود، منصــور ب
خویــش گفــت: »بــرای مــن مانعــی نــدارد کــه 
ســفیان را االن بــه اتهــام قتــل ابن مقفع بکشــم، 
ولــی کــدام یــک از شــما دو نفــر عهــده دار مــی 
شــود کــه اگــر ابــن مقفــع زنــده بــود و بعــد از 
کشــتن ســفیان از ایــن در )اشــاره کــرد بــه دری 
که پشــت ســرش بــود( زنــده و ســالم وارد شــد او 

را بــه قصــاص ســفیان بکشــم؟ « .
عیســی و ســلیمان در جــواب ایــن ســؤال حیرت 
زده درماندنــد و پیــش خــود گفتنــد مبــادا کــه 
ــده و  ــده باشــد و ســفیان او را زن ــع زن ــن مقف اب

ســالم نــزد خلیفــه فرســتاده باشــد.
ــد و  ــر کردن ــرف نظ ــود ص ــوای خ ــار از دع ناچ
ــن مقفــع  ــد. مدتهــا گذشــت و دیگــر از اب رفتن
اثــری و خبــری دیــده و شــنیده نشــد. کــم کــم 
ــد. ــی ش ــوش م ــم داشــت فرام ــره اش ه خاط

بعــد از مدتهــا کــه آبهــا از آســیاب افتــاد، معلــوم 
شــد کــه ابــن مقفــع همــواره بــا زبــان خویــش 
ســفیان بــن معاویه را نیــش می زده اســت. حتی 
یــک روز در حضــور جمعیــت به وی دشــنام مادر 
گفتــه اســت. ســفیان همیشــه در کمین بــوده تا 
انتقــام زبــان ابــن مقفــع را بگیــرد، ولــی از تــرس 
عیســی و ســلیمان، عموهای خلیفه، جرأت نمی 
کــرده اســت، تــا آنکــه حادثــه ای اتفاق مــی افتد:

حادثــه ایــن بــود کــه قــرار شــد امــان نامــه ای 
بــرای عبــد اهلّل بــن علــی، عمــوی دیگــر منصور، 
نوشــته شــود و منصــور آن را امضــاء کنــد. عبــد 
اهلّل بــن علــی از ابــن مقفــع- کــه دبیــر برادرانــش 
بوددرخواســت کــرد کــه آن امان نامه را بنویســد. 

ابــن مقفــع هــم آن را تنظیــم کــرد و نوشــت.
در آن امــان نامــه ضمــن شــرایطی کــه نــام بــرده 
بــود تعبیــرات زننــده و گســتاخانه ای نســبت به 
منصــور خلیفــه ی ســفاک عباســی کــرده بــود. 
وقتــی نامــه بــه دســت منصــور رســید ســخت 
ــر و ناراحــت شــد، پرســید: »چــه کســی  متغی
ایــن را تنظیــم کــرده اســت؟ « گفتــه شــد: »ابن 
مقفــع« .منصــور نیز همــان احساســات را علیه او 
پیــدا کــرد کــه قبال ســفیان بــن معاویــه فرماندار 

بصــره پیــدا کــرده بــود.
منصــور محرمانــه بــه ســفیان نوشــت کــه ابــن 
مقفــع را تنبیــه کــن. ســفیان در پــی فرصت می 
گشــت، تــا آنکــه روزی ابــن مقفــع بــرای حاجتی 
بــه خانــه ی ســفیان رفــت و غــالم و مرکبــش را 
بیــرون در گذاشــت. وقتــی که وارد شــد، ســفیان 
ــی  ــش در اتاق ــان و دژخیمان ــده ای از غالم و ع
نشســته بودنــد و تنــوری هــم در آنجــا مشــتعل 
ــه ابــن مقفــع  ــود. همینکــه چشــم ســفیان ب ب
افتــاد، زخــم زبانهایــی کــه تــا آن روز از او شــنیده 
بــود در نظــرش مجســم و اندرونــش از خشــم و 
کینــه مانند همــان تنــوری کــه در جلویــش بود 
ــادت  ــت: »ی ــه او و گف ــرد ب مشــتعل شــد. رو ک
ــادر دادی؟  ــنام م ــن دش ــه م ــت آن روز ب هس
حــاال وقــت انتقــام اســت. « معذرتخواهــی فایــده 
نبخشــید و در همــان جــا بــه بدتریــن صورتــی 

ابــن مقفــع را از بیــن بــرد 

شعر بمناسبت هفته  بسیج
بسیجی بنده خاص الهی است

بسیجی در حقیقت یک سپاهی است
بسیجی گلشن دین را گالب است
بسیجی آرمان شیخ و شاب است

بسیجی پاک از هرنقص و عیب است
بسیجی صاف از هر شک و ریب است

بسیجی را توقع نیست در کار
بسیجی نه تشریفات می خواهد نه دستار

بسیجی بنده شایسته اوست
بسیجی بنده خاص الهی است

بسیجی در حقیقت یک سپاهی است
بسیجی گلشن دین را گالب است
بسیجی آرمان شیخ و شاب است

بسیجی پاک از هرنقص و عیب است
بسیجی صاف از هر شک و ریب است

بسیجی را توقع نیست در کار
بسیجی نه تشریفات می خواهد نه دستار

بسیجی بنده شایسته اوست
بسیجی سر به سر وابسته اوست

بسیجی دل به این عالم ندارد
دلش را بر خدای خود سپارد

بسیجی سنگرش سجاده اوست
وصالش در شراب باده اوست

بسیجی مخلص دین مبین است
بسیجی پیرو موالی دین است
بسیجی فانی اندر انقالب است
بسیجی حامی اسالم ناب است

بسیجی نی به فکر ملک ومال است
نه اندر غصه اهل وعیال است

بسیجی شعله ای از نار عشق است
بسیجی سنبل گلزار عشق است

نه دل بسته به این دنیای فانی
نه غمناک است از بهر زندگانی

خدایا حق پیغمبر وآلش
بسیجی را نگهدار از زوالش

بسیجی آرزوی مومنین است
بسیجی نور چشمان امین است

 رهبــر معظــم انقــالب اســالمی گفتنــد: صحنــه گردانان اصلــی اغتشاشــات اخیر که 
نتوانســتند مــردم را بــه صحنــه بیاورنــد، درصددنــد بــا ادامه شــرارت ها، مســئوالن را 
خســته کننــد امــا اغتشاشــات جمــع خواهــد شــد و ملــت بــا تنفــر روزافــزون از آنها 

بــا نیــروی بیشــتر و روحیــه تازه تــر، بــه کار و تــالش و پیشــرفت ادامــه خواهــد داد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای  در دیــدار صدهــا نفــر از مردم اصفهــان، اصفهان را شــهِر 
تحســین برانگیــز علــم و ایمــان و هنــر و جهــاد خواندنــد و با اشــاره به اینکــه چالش 
اساســی امــروز مــا، چالــش پیشــرفت در مقابــِل »توقــف و رکــود و ارتجــاع« اســت، 
افزودنــد: اســتکبار در صف آرایــی مبنایــی در مقابــل ملــت ایــران بــا تشــدید ایــران 
ســتیزی، همــه امکاناتــش را بــرای القــای ناامیــدی و بــن بســت بــه اذهــان مــردم 
بخصــوص جوانــان بــکار گرفتــه و امــروز مهمترین شــاخص اثبــات ایران دوســتی هر 
فــرد، »پرهیــز از یأس آفرینــی و امیدســوزی« و »ترویــج روحیــه کار و تــالش و امید« 

ست. ا
رهبرمعظــم انقــالب بــا تأکیــد بــر تــالش روزافــزون مســئوالن بــرای حل مشــکالت 
اقتصــادی گفتنــد: صحنــه گردانــان اصلــی اغتشاشــات اخیر که نتوانســتند مــردم را 
بــه صحنــه بیاورنــد درصددنــد بــا ادامــه شــرارت ها، مســئوالن را خســته کننــد امــا 
اغتشاشــات جمــع خواهــد شــد و ملــت بــا تنفــر روزافــزون از آنها بــا نیروی بیشــتر و 

روحیــه تازه تــر، بــه کار و تــالش و پیشــرفت ادامــه خواهــد داد.
پیشرفت جمهوری اسالمی برای غرب غیرقابل تحمل است

رهبــر انقــالب اســالمی در ســخنان خــود بــه تحلیــل چالش اصلــی دنیای اســتکبار 
بــا ایــران اســالمی پرداختنــد و گفتند: مشــکل اصلی اســتکبار با جمهوری اســالمی 
ایــن اســت کــه اگــر ایــن نظــام پیشــرفت و در دنیــا جلــوه کنــد، منطــق لیبــرال 

دموکراســی دنیــای غــرب باطــل خواهــد شــد.
ــا جمهــوری اســالمی ایــن اســت کــه اگــر ایــن نظــام  مشــکل اصلــی اســتکبار ب
پیشــرفت و در دنیــا جلــوه کنــد، منطــق لیبــرال دموکراســی دنیــای غــرب باطــل 

خواهــد شــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره به ســلطه دنیای غــرب بر کشــورهای مختلف 
بــا منطــق لیبــرال دموکراســی افزودنــد: در ســه قــرن اخیر بــه بهانــه نبــود آزادی و یا 
نبــود مــردم ســاالری، منابــع کشــورها را غــارت کردنــد و اروپــای فقیــر بــه قیمت به 

ِگل نشســتن بســیاری از کشــورهای ثروتمند، ثروتمند شد.
ایشــان بــا اشــاره بــه شــگرد غربی ها کــه بــه اســم آزادی و دموکراســی، علیــه آزادی و 
مــردم ســاالری در کشــورها اقــدام می کننــد، افزودنــد: کشــور افغانســتان یــک نمونه 
نزدیــک و بــارز اســت کــه آمریکایی هــا بــه بهانــه مردمــی نبــودن حکومــت، بــه آنجا 
حملــه نظامــی کردنــد امــا بعــد از ۲۰ ســال جنایــت و غــارت، همــان حکومتــی کــه 

علیــه آن اقــدام کــرده بودنــد، ســرکارآمد و آنــان بــا فضاحــت خارج شــدند.
رهبــر انقــالب گفتنــد: اکنــون یــک نظــام، برمبنــای دیــن و مــردم ســاالری واقعــی 
در ایــران، بــه مــردم خــودش هویــت داده و آنهــا را زنــده و در واقــع منطــق لیبــرال 

دموکراســی غربــی را ابطــال کــرده اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای افزودنــد: عــده ای در داخــل بــر مبنــای تبلیغــات غــرب، 
می گوینــد در نظــام اســالمی آزادی و مــردم ســاالری نیســت در حالــی  کــه بیــان 
همیــن ســخنان نشــانه آزادی اســت و روی کار آمــدن دولت هایــی کــه از نظــر تفکــر 
سیاســی شــباهتی به یکدیگــر ندارند نیز نشــانه حــق انتخاب مــردم و مردمــی بودن 

نظام اســالمی اســت.
رهبــر انقــالب اســالمی با اشــاره به اینکــه اگر جمهــوری اســالمی در مقابــل امریکا و 
اســتکبار کوتــاه مــی آمــد و زیربــار قلــدری و زورگویــی آنها مــی رفت، فشــارها کمتر 
مــی شــد امــا آنهــا بــر کشــور مســلط مــی شــدند، افزودنــد: در ایــن ســالها هــرگاه 
صــدای قدرتمنــدِی جمهــوری اســالمی بلندتــر بــوده اســت، تــالش دشــمن بــرای 

پنجــه زدن بــه نظام اســالمی بیشــتر شــده اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای تأکیــد کردند: چالش اساســی و امروز کشــور مــا، چالش 
»پیشــرفت و توقــف و رکــود و ارتجــاع« اســت، زیــرا مــا در حــال پیشــرفت هســتیم 
ولــی قدرتهای اســتکباری از پیشــرفت ایران اســالمی مضطــرب و ناراحت می شــوند 

و حــرص مــی خورند.
ایشــان افزودنــد: بــه دلیــل همیــن ناراحتــی و عصبانیــت، آمریکاییهــا و اروپایــی ها با 
همــه امکانــات وارد میــدان مــی شــوند امــا هیچ غلطی نمــی توانند بکننــد، همانطور 

کــه قبــل از ایــن هــم نتوانســتند و در آینــده هم نخواهند توانســت.
دشمنان ملت در مجموع ناکام ماندند

رهبــر انقــالب اســالمی با اشــاره به اینکــه در کارزار اساســی ایــران و اســتکبار، آمریکا 
در خــط مقــدم قــرار دارد و اروپــا پشــت ســر آمریکا ایســتاده اســت، گفتنــد: در طول 
ســالهای بعــد از پیــروزی انقالب اســالمی همه رؤســای جمهــور آمریکا اعــم از کارتر، 
کلینتــون و اوبامــای دموکــرات، و ریــگان، بــوش و آن ســبک مغــز قبلــِی جمهــوری 
خــواه تــا رئیــس جمهــور فعلــی بــی هــوش و حــواس کــه مــی خواهــد مــردم ایــران 
را نجــات دهــد، همــه در مقابــل جمهوری اســالمی ایران ایســتادند و از هرکســی هم 
کــه توانســتند از جملــه رژیــم صهیونیســتی بــه عنوان ســگ هــار و زنجیری خــود و 

برخــی کشــورهای منطقه کمــک گرفتند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای افزودنــد: بــا وجــود همــه ایــن تالش هــا، دشــمنان ملت 
در مجمــوع نــاکام ماندنــد، البتــه مشــکالتی همچــون تحریــم، تــرور دانشــمندان 
هســته ای،  بکارگیــری انــواع شــگردهای سیاســی و امنیتــی و دادن رشــوه به عــده ای 
در داخــل بــرای حــرف زدن علیــه جمهوری اســالمی، بوجــود آوردند ولی نتوانســتند 

حرکــت ملــت ایــران را متوقــف کنند.
ایشــان تأکیــد کردنــد: در شــرایط فعلــی کــه بــا چنیــن کارزار و چالشــی مواجــه 
هســتیم،  وظیفــه آحــاد مردم و مســئوالن و همچنین روشــنفکران، نخبــگان، جوانان 
و جوامــع علمــی دانشــگاهی و حــوزوی،   تــالش بــرای پیشــرفت در همــه عرصه های 

علمــی، هنــری، اقتصــادی، سیاســی، اخالقــی و معنوی اســت.
وظیفــه آحــاد مردم و مســئوالن و همچنین روشــنفکران، نخبــگان، جوانــان و جوامع 
علمــی دانشــگاهی و حــوزوی،   تــالش بــرای پیشــرفت در همــه عرصــه هــای علمی، 

هنــری، اقتصــادی، سیاســی، اخالقــی و معنوی اســت.
رهبــر انقــالب پیشــرفتها را زمینه ســاز اســتحکام و اقتــدار نظــام خواندنــد و افزودند: 
هــدف دشــمن متزلــزل کــردن ارکان اقتــدار نظــام اســت،  بنابراین همه بایــد موضوع 

پیشــرفت را بــا جدیــت دنبــال کنند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در ادامــه بــا طــرح ایــن ســؤال کــه »چگونــه پیشــرفت 
کنیــم؟« گفتنــد: پیشــرفت نیازمنــد ابزارهــای متعــددی اســت امــا مهمتریــن ابــزار 
پیشــرفت، امیــد اســت بنابرایــن دشــمن بــا همه تــوان خــود بــر روی القــای ناامیدی 

و بــن بســت متمرکــز شــده اســت.
دشمنان پیشرفت های ایران را کتمان یا کوچک نمایی می کنند 

ایشــان بــا اشــاره بــه امکانــات گســترده رســانه ای دشــمن همچــون شــبکه هــای 
ــرای از بیــن بــردن امیــد  ماهــواره ای، فضــای مجــازی و تلویزیــون هــای مــزدور ب
افزودنــد: بــا وجــود همــه این تــالش ها، خوشــبختانه امیــد و حرکت برای پیشــرفت 

در کشــور زنــده اســت.
رهبــر انقــالب اســالمی گفتنــد: دشــمن تــالش دارد تــا عــالوه بــر مــردم و جوانــان، 
حتــی مســئوالن نیــز امید خــود را از دســت بدهند و متأســفانه دشــمن یــک امتداد 
ــا اســتفاده از روزنامه هــا و فضــای  ــد ب داخلــی هــم دارد کــه آنهــا هــم تــالش دارن

مجــازی، القــای یــأس و ناامیــدی بکننــد.

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای افزودنــد: مشــکل اقتصــادی داریــم کــه ان شــاءاهلل حــل 
خواهــد شــد امــا در بخــش هــای دیگر در حال پیشــرفت هســتیم البتــه همه تمرکز 
بــر ایــن اســت کــه نســل جــوان از ایــن پیشــرفت هــا آگاه نشــود، بــه همیــن علــت 
دشــمن و امتــداد داخلــی آن، ایــن پیشــرفت هــا را کتمــان و یــا کوچــک نمایــی می 

. کنند
ــه  ــو در هفت ــه جل ــه از پیشــرفت هــا و حرکــت هــای رو ب ــد نمون ــه چن ایشــان ب
هــای اخیــر اشــاره کردنــد و گفتنــد: دســتیابی دانشــمندان ایرانــی بــه روش جدیــد 
بــرای درمــان ســرطان خــون، بومــی ســازی یکــی از تجهیــزات اســتخراج نفــت و 
گاز،  افتتــاح خــط آهــن در بخشــی از سیســتان و بلوچســتان کــه بخــش مهمــی از 
خــط آهــن شــمال بــه جنــوب اســت، افتتــاح چندیــن کارخانــه، راه انــدازی اولیــن 
پاالیشــگاه فراســرزمینی، بهــره بــرداری از ۶ نیــروگاه بــرق، رونمایــی یکــی از بــزرگ 
تریــن تلســکوپ هــای جهــان، پرتاب موشــک ماهــواره بــر و رونمایی از یک موشــک 
جدیــد، همــه نمونــه هایــی از حرکــت رو بــه جلو کشــور، آن هــم در زمانی اســت که 

دشــمن تــالش دارد بــا برخــی اغتشاشــات مانــع ایــن حرکــت شــود.
افــراد در صحنــه و پشــت صحنه ایــن شــرارت ها، بســیار حقیرتــر از آن 

هســتند کــه بتوانند بــه نظــام آســیب بزنند
رهبــر انقــالب بــا تأکید بــر اینکه جــوان ایرانــی در همیــن روزهای شــرارِت دشــمن، 
ــتی،  ــی ایران دوس ــاخص های اساس ــی از ش ــد: یک ــزه اســت، افزودن ــا انگی ــده و ب زن
امیدآفرینــی اســت، بنابرایــن کســانی کــه القــای ناامیــدی و بن بســت می کننــد، 

ایران ســتیز هســتند و نمــی تواننــد ادعــای ایران دوســتی داشــته باشــند.
ــد، ایران ســتیز هســتند و نمــی  ــای ناامیــدی و بن بســت می کنن ــه الق کســانی ک

تواننــد ادعــای ایران دوســتی داشــته باشــند
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای تأکیــد کردنــد: نگذاریــد کســانی کــه دشــمن ایــران 
هســتند، در قالــب دفــاع از منافــع ملــی،  القــای یــأس کننــد. نویســندگان، شــاعران، 
دانشــمندان، روحانیــون و همــه افــراد تأثیرگــذار امیدآفرینــی کننــد و شــاخص ها و 

نشــانه هــای امیــد و پیشــرفت در جامعــه را ســرِ دســت بگیرنــد.
ــان  ــی صحنه گردان ــدف اصل ــان ه ــری از سخنانش ــش دیگ ــالب در بخ ــر انق رهب
اغتشاشــات اخیــر را بــه میــدان آوردن ملــت دانســتند و گفتنــد: حاال که نتوانســتند 
مــردم را بــه میــدان بیاورنــد در حــال شــرارتند تــا بلکــه بتوانند مســئوالن را خســته 
کننــد البتــه اشــتباه می کننــد چــرا کــه ایــن شــرارتها موجــب می شــود مــردم، 

خســته، و از آنهــا بیزارتــر و متنفرتــر شــوند.
ایشــان در ایــن زمینــه افزودنــد: ایــن حــوادث و جنایت هــا و تخریب هــا مشــکالتی 
بــرای مــردم و کســبه درســت می کنــد امــا افــراد در صحنــه و پشــت صحنــه ایــن 

شــرارتها، بســیار حقیرتــر از آن هســتند کــه بتواننــد بــه نظــام آســیب بزنند.
رهبــر انقــالب اســالمی تأکیــد کردنــد: بســاط شــرارت بــدون شــک جمــع خواهــد 
شــد و ملــت ایــران بــا نیــروی بیشــتر و روحیــه تازه تــر حرکــت در میــدان پیشــرفت 

کشــور را ادامــه خواهــد داد.
ملت ما در دفاع مقدس به همه دنیا نشان داد شکست نمی خورد

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، توانایــی فرصت ســازی از تهدیدهــا را جــزو طبیعت یک 
ملــت بــا ایمــان دانســتند و بــا اشــاره بــه نمونه هــای تاریخی همچــون جنــگ احزاب 
و همچنیــن دفــاع مقــدس، خاطرنشــان کردنــد: در جنــگ احــزاب که همــه طوایف 
مشــرکان بــه میــدان آمدنــد، نه تنهــا دلهای مؤمنــان نلرزیــد بلکه بــا یــادآوری وعده 
خداونــد، بــر ایمانشــان افــزوده شــد و از ایــن تهدیــد، فرصــت ســاختند همچنانکــه 
ملــت مــا نیــز در دفــاع مقــدس و در مقابــل جنــگ احــزاب و پشــتیبانی همه جانبــه 
دنیــا از متجــاوز، تهدیــد را بــه فرصــت تبدیل کــرد و به همه دنیا نشــان داد شکســت 

ــورد.  نمی خ
رهبــر انقــالب اســالمی افزودنــد: ســابقه فرصت ســازی مــردم ایــران در دفــاع مقدس 
موجــب شــد تــا همیــن امروز هــم هر گاه دشــمنان بــه فکر اســتفاده از بــرگ نظامی 
می افتنــد متوجــه باشــند کــه ملــت ایــران شکســت ناپذیر اســت، همچنان کــه بارها 
بــه آمریکایی هــا و مخالفــان خــود گفتــه »آمدن تــان بــا خودتــان اســت امــا رفتن تان 

نــه« و در صــورت تجــاوز، گرفتــار و نابــود خواهید شــد.
ایشــان حماســه ۲5 آبــان ۱3۶۱ و اعــزام پــر شــور و انگیزه تــر جوانــان دالور اصفهانــی 
بــه جبهه هــا را نمونــه دیگــری از فرصت ســازی از تهدیدهــا برشــمردند و گفتنــد: در 
اغتشاشــات اخیــر نیــز ملــت از ایــن به اصطــالح تهدیــد، فرصــت ســاخت و حقیقت 
و جهت گیــری خــود را در راهپیمایــی عظیــم ۱3 آبــان کــه بــا همــه ســالهای قبــل 

متفــاوت بــود با شــعار علیــه آمریــکا نشــان داد.
ســوزاندن پرچــم و بــی احترامــی بــه ســرود ملــی چهــره صحنه گردانان 

واقعــی را روشــن کرد
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای نمونــه دیگــری از تجلـّـی فرصت ســازی ملــت را تشــییع 
شــهدای اغتشاشــات اخیــر اعــم از شــهدای مردمــی، امنیــت و شــهدای بســیجی و 
انتظامی دانســتند و گفتند: جوان ناشــناخته ای همچون روح اهلل عجمیان به شــهادت 
می رســد امــا جمعیــت عظیــم مــردم در نقطــه مقابــل خواســت دشــمن بــه صحنه 
می آینــد و می گوینــد شــما جــوان مــا را بــه شــهادت رســاندید ولــی مــا همگــی 

پشــت آن جوان هســتیم.
عــداوت بــا همــه خواســته ها و مقدســات ملــت ایــران یعنــی دشــمنی بــا اســالم، 
قرآن ســوزی، مسجدســوزی، دشــمنی بــا ایــران و ســوزاندن پرچــم و بی احترامــی بــه 

ســرود ملــی، چهــره صحنه گردانــان واقعــی را روشــن کــرد
ــره  ــدن چه ــان ش ــات را، عی ــده از دل اغتشاش ــاخته ش ــر س ــت دیگ ــان فرص ایش
ــا  ــد: عــداوت ب ــران برشــمردند و افزودن ــت ای ــداری مل ــاِن مدعــِی طرف صحنه گردان
همــه خواســته ها و مقدســات ملــت ایــران یعنــی دشــمنی بــا اســالم، قرآن ســوزی، 
مسجدســوزی، دشــمنی بــا ایــران و ســوزاندن پرچــم و بی احترامــی بــه ســرود ملی، 

ــان واقعــی را روشــن کــرد. چهــره صحنه گردان
رهبــر انقــالب اســالمی افزودنــد: ادعــا می کننــد طرفــدار ملــت ایــران هســتند در 
حالی کــه ملــت ایــران، »ملــت مســلمان« و »ملــت قــرآن و امــام حســین« اســت؛ 
آیــا کســانی کــه بــه امــام حســین و بــه اربعیــن و راهپیمایــی میلیونــی آن اهانــت و 

ــران هســتند؟ ــدار ملــت ای بی حیایــی می کننــد، طرف
فریب خورده هــا را بایــد هدایــت کــرد امــا جنایت گــران بایــد مجــازات 

ند شو

بساط رشارت جمع خواهد شد/دشمنان حقیرتر از آنند که 
بتوانند به نظام آسیب بزنند

بیانات رهرب معظم انقالب اسالمی در دیدار صدها نفر از مردم اصفهان:

جرائم اینترنتی در استان کرمان 
۱۳ درصد کاهش یافت

ــت: در  ــان گف ــتان کرم ــتری اس ــاون دادگس مع
ــی  ــم اینترنت ــاری جرائ ــال ج ــه س ــت ماه هف
۱3 درصــد کاهــش داشــته و بیشــترین پرونــده 
مربــوط بــه کالهبــرداری مرتبــط بــا رایانه اســت.

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمان، ســید 
مهــدی قویــدل در نشســت تخصصــی بررســی 
ــان  ــا بی ــازی ب ــای مج ــم فض ــیب ها و جرای آس
اینکــه امروز موضوع پیشــگیری از وقــوع جرایم و 
آســیب ها و حفــظ امنیــت شــهروندان در فضــای 
ــت،  ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی ــازی از اهمی مج
اظهــار داشــت: بایــد با رصــد دقیق جرایــم فضای 
مجازی نســبت بــه بازنمایــی و اطالع رســانی این 
جرایــم و آســیب ها بــه مســئوالن متولــی بــرای 
تصمیم گیــری و سیاســت گذاری در زمینــه 

فعالیت هــای فضــای مجــازی اقــدام کــرد.
وی در ادامــه افــزود: چنانچــه بخواهیــم در 
زمینــه کاهــش جرایــم فضــای مجــازی موفــق 
عمــل کنیــم، دســتگاه ها بایــد از انجــام اقدامــات 
جزیــره ای و مــوازی خــودداری کــرده و بــا 
هم افزایــی و همگرایــی در راســتای کاهــش 

ــد. ــدام کنن ــازی اق ــای مج ــیب های فض آس
ــوع جــرم  ــی و پیشــگیری از وق ــاون اجتماع مع
دادگســتری اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه بــر 
اســاس آمــار اســتخراج شــده از ســامانه مدیریــت 
پرونــده دادگســتری در هفــت ماهــه ســال ۱۴۰۱ 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته جرایــم 
ــت و  ــته اس ــش داش ــد کاه ــی ۱3 درص اینترنت
بیشــترین پرونــده مربوط به کالهبــرداری مرتبط 
بــا رایانــه اســت، گفــت: شــهروندان بایــد بــرای 
حفــظ امنیــت حســاب های بانکــی خــود مراقب 
کالهبــرداران اینترنتی باشــند تــا در دام ایــن افراد 

ــوند. گرفتار نش
وی عنــوان کــرد: بــرای پیشــگیری از وقــوع جرم 
در بســتر فضــای مجــازی ضمــن رصــد و برخورد 
ــوزش  ــوع آم ــد موض ــن بای ــا مجرمی ــدی ب ج
ارتقــای ســواد رســانه ای در خانواده هــا و  و 
همچنیــن دانش آمــوزان و دانشــجویان و مدیران 
ــتور کار  ــی در دس ــای محل ــایت ها و کانال ه س
ــانی  ــی و اطالع رس ــتگاه های فرهنگ ــه دس هم

قــرار گیــرد.
قویــدل بــا اشــاره بــه موضــوع فعالیــت برخــی از 
کســب و کارهــا در فضــای مجــازی خاطرنشــان 
ــون در  ــم اکن ــه ه ــی ک ــی از معضالت ــرد: یک ک
جامعــه باعث وقــوع بســیاری از جرایــم در فضای 
مجــازی شــده، عــدم نظــارت دقیــق بر کســب و 

کارهــای اینترنتــی اســت.
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جوانان برومند ایران است؟

ــرم  ــئولین محت ــه مس ــل توج ــالم قاب *باس
ــم  ــدان معل ــک می ــا ترافی ــیر لطف شهربردس
وخیابانهــای اطــراف و همچنین خیابان شــهید 
ســلیمانی راموقــع تعطیلــی مــدارس برطــرف 
ــت  ــور ضروریس ــس راه ــور پلی ــد و حض کنی
باســپاس                          ۹۱33----77

*مماشــات بــا اغتشاشــگران دیگــر بــس اســت 
چرادربرابــر افراد مســلح نیروهــای حافظ امنیت 
بــدون اســلحه مقابلــه مــی کننــد کجــای دنیا 
ــر  ــاش گ ــا اغتش ــرای برخوردب ــت ب ــم اس رس
ــه  ــرای هم ــت ب ــی رف ــا دســت خال مســلح ب
مــردم روشــن شــد کــه ریشــه اینهــا درخــارج 
ــران  ــرفت ای ــری از پیش ــرای جلوگی ــت وب اس
اســالمی اســت لــذا برخــورد قاطعانــه و جمــع 
کــردن ایــن موضــوع خواســت اکثرمــردم 

کشوراســت                       ۹۹۲۰----8۱
*ســالم بــا توجه بــه راکبین کثیــر موتورســوار 
ــان هســتند احــداث  ــرا جوان ــه اکث درشــهر ک
ــن  ــاز ای ــات نی پیســت موتورســواری از ضروری
ــه  ــئولین مربوط ــااهلل مس ــت انش ــان اس جوان
ــد   ۹۱3۲----۰5 ــدام نماین ــه آن اق نســبت ب

*باســالم خدمــت مســئول بنیادمهدویــت 
ورئیــس فرهنــگ ارشــاد اســالمی بــرای زنــده 
نگه داشــتن فرهنــگ انتظار ومهدویت اســتفاده 
از ابزارهنــری بســیارکارامد و تاثیــر گــذار اســت 
ــدر  ــده چق ــالم فرمان ــرود س ــک س ــد ی دیدی
اذهــان کــودک ونوجــوان وحتــی بزرگســاالن را 
متوجــه جضــرت آقــا مهــدی موعود)عــج( کرد 
لــذا پیشنهادمیشــود کــه ازانیمیشــن اســتفاده 
شــود مثــل انیمشــین امــام صــدا کرد باتشــکر                                                                                                                                           
۶۰----۹۰33                                           

*ســالم اقــدام شــهرداری درجنــب بــرج محلــه 
ســلورد بســیار ارزشــمنده کــه باعث حفــظ آثار 
ــراث فرهنگــی شهرســتان میشــود  ــی ومی مل
ــارک ــاختن پ ــا س ــادی ب ــران واب ــث عم و باع
 ممنون                                     ۹۲7۰----78

*درهفتــه کتــاب بایــد عــرض کنــم کــه هیــچ 
ــی نیســت  ــاب خوان ــذت کت ــر از ل ــی باالت لذت
گرچــه امــروزه فضــای مجازی جــای کتابخوانی 
ــوز  ــی هن ــذت کتابخوان ــن ل ــا ای ــه ام را گرفت
ــن  ــا والدی ــا مخصوص ــواده ه ــت خان پابرجاس
کتــاب بخوانند و فرزندانشــان را باکتــاب مانوس 
ــت                                                                                                                                               ــاب اس ــی کت ــج تنهای ــس کن ــد انی کنن
۱۱----۹35۶                                         

*ســالم  مــن بارهــا پیــام دادم بــرای عــدم هدر 
رفتــن آب ریزی بردســیریها که خیلــی زیادهم 
ــود   ــهری ایجادش ــالب ش ــرح فاض ــت ط اس
وچــرا در ســایر شهرســتانها اقــدام کردنــد ولــی 
ــرکتهای  ــاده ش ــی نیفت ــیرهیچ اقدام دربردس
فــوالدی را بیاوریدپــای کار و آب موردنیــاز خــود 
را از ایــن طریــق تامیــن کننــد    ۹۲۱۶----۱۲

*باســالم پلیــس راهنمایــی و رانندگــی لطــف 
ــا ســاعت دو و نیــم عصــر چراغهــای  کننــد ت
راهنمایــی را از حالــت اصلــی خــارج نکننــد 

امــروز ســاعت یــک عصــر در حــال چشــمک 
زدن بودنــد کــه از هــر چهــار طــرف ماشــینها 
درحــال حرکــت بودنــد و احتمال تصــادف زیاد 

بــود ممنــون اززحماتتــان        ۹۲۹5----7۲
*ســالم در مــورد واگــذاری زمیــن قبــال 
میگفتنــد دونفــری یــک زمیــن بــرای ســاخت 
دوطبقــه مــی دادنــد  ایــا حــاال با طرح ســاخت 
خانــه هــا ویالیــی ایــن موضــوع تغییر کــرده یا 
خیــر وشــامل بردســیر و اســتان ما میشــود اگر 

میشــود لطفــا اطــالع رســانی کنیــد
7۲----۹۱35                                           

* شــهرداری درحــال ســاخت پــارک در اطراف 
بــرج محله ســلورد اســت  اداره میــراث فرهنگی 
هــم  نســبت بــه مرمــت و بازســازی بــرج اقدام 

کندتــا نمــای متفاوتی پیــدا کند
7۱----۹۱33                                          

پیامک های ارسالی شما
10000100005588 شماره ی ارسال پیامک

بزرگان آسمانی شهرمان

ــادر:  ــعداله و م ــد س ــرادی فرزن ــنگ علیم ــهید هوش ش
مریــم رحیــم پــور متولــد: 45/9/25 ،تحصیــالت: مقطــع 
راهنمائــی ومجــرد ، تاریــخ شــهادت 67/4/23 د رمنطقــه 

عیــن خــوش  ومــزار: جاویداألثــر
زندگینامه:

ــر در  ــتای باغاب ــرادی در روس ــنگ علیم ــهید هوش ش
45/9/25بــه دنیــا آمــد.  دبســتان را در باغابــر بــه مدرســه 
رفــت، امــا مقطــع راهنمائــی را بــا توجه بــه نبود مدرســه 
در روســتا، بــه ناچــار در کرمــان گذرانــد. فرزنــد اول  خانــه 
بــود و طاقت تنهایــی پــدر در کار و تأمین مخــارج خانواده 
را نداشــت؛ لــذا بــر خــالف خواســته پــدر، تــرک تحصیل 

نمــود و در کنــار پــدر بــه کار مشــغول شــد.
 زمــان جنــگ بــود کــه موعــد خدمتش فــرا رســید. علی 
رغــم مخالفــت اطرافیــان عــازم جبهــه شــد و پــس از 21 
مــاه خدمــت در جبهــه هــای نبــرد، درتاریــخ 67/4/23بــه 
شــهادت رســید اما پیکر شــهید بــه زادگاهش برنگشــت 
و هوشــنگ علیمــرادی بــه عنــوان شــهید جاویــد األثــر 
روســتای باغابــر بــه شــمار آمــد. ســنگ قبــری بــه یــاد 

شــهید در گلزارشــهدای کرمــان قــرار داده شــده اســت.
بــرای مدرســه راهنمائــی رفت کرمــان. وقتی دیــد باباش 
دســت تنهاســت، گفــت: دیگــه مدرســه نمیروم.)بچه ی 
اولــم بــود( بابــاش گفــت: من حاضــر نیســتم بخاطر من 
درســت رهــا کنــی، مــن کارگــر مــی گیــرم. قبــول نکرد 

بابــاش تنهــا باشــه. آمــد کمک پــدر ...
باغابــر یــک مغــازه داشــتیم کــه بیشــتر مــن تــوش کار 
مــی کــردم. وقتــی مــی آمــدم خونــه، چایــی َدم کــرده 
بــود، خونــه رو تمیــز مــی کــرد، بــه گوســفندها رســیده 

بــود. گاهــی هــم خــودش مــی رفــت مغــازه.
 گاهــی از قیمــت خریــد هــم کمتر مــی داد به مشــتری. 
مــی گفــت: ایــن بنــده خــدا نــداره، بعــداً میــده، اگــه نــداد 
هــم خــدا بزرگــه، خــدا روزی رســانه ..قــرآن مــی خوانــد.

قــاری صبحــگاه مدرســه بــود. کتــاب مطالعــه مــی کرد. 
اســم کتابــش، از آدم تــا خاتــم بــود...

راویــان: آقــای محمــد منصوری)همســایه شــهید(، خانم 
مریــم رحیــم پور)مــادر شــهید(

 ده روز عــزاداری داشــتیم. هفتــم محــرم هــر ســال پــدر 
شــهید خــرج مــی داد. پرچــم دار جلــو هیئــت مــا شــهید 
علیمــرادی بــود. بــرای آماده کــردن مراســم تعزیه، نصب 
پرچــم، پذیرایــی و خدمــت به عــزاداران امام حســین)علیه 

الســالم( همــکاری مــی کرد.
                  راوی: آقای محمد منصوری)همسایه شهید(

بــه همــه احتــرام مــی گذاشــت، بــزرگ و کوچــک. اندک 
صحبتــی کــه مــا را اذیت کنــه، اصال بــه زبان نمــی آورد. 
بابــاش اگــه دعــواش مــی کــرد، جــواب نمــی داد، مــی 
رفــت بیــرون. حواســش بــه بچه هــا بــود. وقتــی از جایی 
مــی آمــد خونــه، براشــون وســایل و اســباب بــازی مــی 
گرفــت. / پدربزرگــش تنهــا بــود. وقتــی غــذا درســت می 
کــردم، مــی گفــت: اول غــذا بــده بــرای پدربزرگــم ببــرم.

ــراش چــرخ بخــره، نگذاشــت،  ــاش مــی خواســت ب باب
گفــت: بــرای برادرهــام کــه میــرن مدرســه بخــر، مــن 
کــه رو ماشــین )کمــک بابــا( هســتم. وقتــی دوچرخــه 
برادرهــاش رو ســوار مــی شــد، صــدای اون هــا در مــی 
ــرا خــودت  ــاش مــی گفــت: چــرا نگذاشــتی ب ــد. باب آم
بخــرم؟! مــی گفــت: مــن یــک دقیقه مــی خواهم ســوار 

بشــوم، ایــن هــا ایــن کار مــی کننــد...
                         راوی: خانم مریم رحیم پور)مادر شهید(

ــار  ــود. چرخــش رو در اختی ــه ب ــر بچــه هــای محل رهب
مــا مــی گذاشــت، بهمــون چــرخ ســواری یــاد مــی داد.  
بــه بابــام گفــت: بــرام دوچرخــه بخــره. وقتــی دوچرخــه 
هامــون خــراب مــی شــد از کرمــان ســاچمه، موشــکی 
و ... مــی آورد ، دوچرخــه هــا رو درســت مــی کردیــم. از 
مغــازه شــکالت و آدامس مجانی بهمــون مــی داد. زمین 
بــازی فوتبــال و والیبــال بــرای بچــه هــا درســت کــرده 
بــود... وقتــی مــی آمــد مثــل اینکــه پدرمــان آمــده، مــی 

دویدیــم بغلــش مــی کردیــم...
تــو راهپیمائــی هــا و تظاهــرات کوچکــی کــه تــو روســتا 
شــکل مــی گرفــت، هوشــنگ شــعار مــی داد، مــا تکــرار 
مــی کردیم.../وقتــی کمــک بابــاش بــار ماشــین رو ُپــر یا 
خالــی مــی کــرد ، یا کمــک مــادرش مــی داد، احتــرام به 

پــدر مــادر رو ازش یــاد مــی گرفتیــم... 
                   راوی: آقای محمد منصوری)همسایه شهید(

گفــت : مــی خــوام بــرم خدمــت. گفتــم زمــان جنگــه، 
موقعیــت بدی هســت، االن نــرو. گفــت: همین موقعیت 
بــد باید خدمت بــروم، االن کشــور احتیــاج به ســرباز داره؛ 
هــر چــی خــدا خواســته همونــه، مــن کــه باالتر از شــهدا 
نیســتم.../ خدمــت بــود. بابــاش براش لبــاس خریــده بود. 
از مرخصــی کــه آمــد، گفــت: ایــن لباس هــای گــرون رو 
چــرا خریدیــن؟! اون هــم لبــاس رنــگ روشــن! بیــا بریم 
بــا هــم پســش بدهیــم. مــن لبــاس خــوِب عاقــل ارزون 

ــم... می خواه
ــرای خــودش دنبــال جنــس  ــود. ب کار همیشــگی ش ب

ــود... ــاده و ارزون ب س
                        راوی: خانم مریم رحیم پور)مادر شهید(

مــادر شــهیدان خالقــی پــور امــروز در کمــپ تیــم ملــی حاضــر شــد و ملی پوشــان را 
همانطــور از زیــر قــرآن رد کــرد کــه داوود و رســول و علیرضــا را رد کــرده بــود. او در 
ایــن مراســم حاضــر شــد تــا بــار دیگــر بــه ملی پوشــان یــادآوری کنــد بــرای امــروز 

آنهــا، چــه کســانی دیــروز خــون دادنــد.
ــال  ــی فوتب ــم مل ــارس، تی ــزاری ف ــت خبرگ ــه و مقاوم ــروه حماس ــزارش گ ــه گ ب
کشــورمان بــرای شــرکت در مهم تریــن رویــداد ورزشــی ایــن رشــته عــازم قطر شــد، 
امــا ایــن بدرقــه بــا دوره هــای گذشــته تفــاوت داشــت. مــادر شــهیدان خالقــی پــور 
همــه فرزنــدان ایــران را بــرای شــرکت در ایــن مســابقات بدرقــه کــرد و بــه آنها گفت 

دعــای مادرانــه اش را تــا زمــان برگشــت از آن هــا دریــغ نمی کنــد. 
ایــن مــادر کــه چهــره آشــنایی دارد بــه ملی پوشــان می گویــد: همانطــور برایتــان دعا 
می کنــم کــه بــرای پســران خــودم دعــا کــردم. داوود و رســول و علیرضــا حــدود ۴۰ 
ســال پیــش بــا دعــای مــادر بــود کــه کوله بارشــان را بســتند و رفتنــد در راهــی کــه 

می خواســتند و عاقبــت بخیر برگشــتند. 
داوود فرزنــد ارشــد »فــروغ خانــم منهــی« اســت کــه حــاال او را به نــام مادر شــهیدان 
خالقــی پــور بیش تــر می شناســند تــا نــام خــودش. در محلــه نــازی آبــاد زندگــی 
می کنــد و می گویــد بچه هایــم همیــن جــا قــد کشــیدند. داوود چــون فرزنــد اولــم 
بــود، طــور دیگــری بــه او دلبســته بــودم و همســرم کــه ایــن عالقــه را می دانســت 

زمــان شــهادت نگــران بــود مبــادا بی تابــی مــن دشــمن را شــاد کنــد.
 خدا امانتی را که داده بود، گرفت

ــهید  ــه داود ش ــی ک ــد: »زمان ــت می کن ــه روای ــهادت داوود را اینگون ــره ش او خاط
شــد، چنــد روز تــا عیــد ســال ۶3 باقــی نمانــده بــود، قــرار بــود رســول بــرای تخلیــه 
مجروحیــن بــه راه آهــن بــرود، امــا قبــول نمی کردنــد. نزدیــک ظهــر بــه خانــه آمــد 
و گفــت: مامــان نمــی روم! پرســیدم: »چــرا؟« گفــت: »مدیــر آن جــا مــرا نمی بــرد!« 
بــا مدیــر تمــاس گرفتــم و گفتــم: چــرا رســول را نمی بریــد؟ گفــت: شــما از جریــان 
بی خبریــد؟ گفتــم: چــه جریانــی؟ گفــت: »داود پســرتان شــهید و مفقوداالثــر شــده 
اســت«. دوســت داود پــالک بــدون زنجیــر پســرم را آورده بــود، پرســیدم چــرا زنجیر 
نــدارد؟ جــواب داد گردنــش شــیمیایی شــده و ورم کــرده بــود و فقــط پــالک مانــده 
بــود کــه قیچــی کــردم و آوردم. ۱۰ روز بعــد کــه پیکــرش برگشــت گفتــم، پســرم را 
دفــن نکنیــد تــا حاجــی بیایــد، هیچکــس جــرأت گفتــن خبــر شــهادت داود را بــه 
حاجــی نداشــت. خــودم گوشــی را گرفتــم و گفتــم: خســته نباشــی رزمنــده! خــدا 
امانتــی کــه داده بــود را گرفــت. حاجــی گفــت: واضح تــر بگــو چــه اتفاقــی افتــاده 
اســت، گفتــم: داود شــهید شــده اســت. چنــد لحظــه مکــث کــرد و گفــت: انــاهلل و انا 
الیــه راجعــون، می دانســت چقــدر داود را دوســت دارم و بــه او وابســته هســتم، ســریع 
گفــت: خانــم مراقــب رفتــارت بــاش، ناراحتــی نکنی هــا، گفتــم نــه، دوبــاره حــاج آقا 
گفــت: بســیار خــب، مــن مــی روم حــرم حضــرت زینــب )س( بــرای تــو از خــدا صبر 

می خواهــم.«
فــروغ خانــم بعــد از داوود دلــش بــرای رفتــن پســر دوم نه تنهــا نلرزید، بلکــه قرص تر 
شــده بــود. حــاال رســول هــم کــه پــا بــه پــای پــدرش حــاج محمــود و برادرانــش 
ســال ها در جنــگ بــود ســال ۶5 در کربــالی 5 از ناحیــه دســت مجــروح شــد، امــا 
بــاز هــم پــای مانــدن در شــهر را نداشــت و بــه محض بهبــودی دوبــاره بند پوتیــن را 

محکــم بســت و رفت.
از اینکه امروز در اعزام پسر سومم به جبهه، آمدم ناراحتم!

مــادر شــهدای خالقی پــور می گویــد: بــا اینکــه همســرم و رســول هــم جبهــه بودند، 
امــا موقــع اعــزام علیرضــا بــاز هــم چــادر چاقچــور کــردم و رفتــم تــا فرزند ســومم را 
نیــز خــودم بــه جبهــه بدرقــه کنــم. مــن فرزندانــم را انــدازه همــه مادرانی کــه فرزند 
خــود را دوســت دارنــد، دوســت داشــتم و از خــدا می خواهــم هیــچ مــادری حــال 
مــرا درک نکنــد، امــا خــب وظیفــه ای روی دوش مــا بــود و نمی شــد بگوییــم مــن 
نمی گــذارم پســرم بــه جنــگ بــرود. انقالبــی بــود کــه بایــد حفظــش می کردیــم و 
اگــر فرزنــدان مــا نمی رفتنــد پــس چــه کســی قــرار بــود از ایــن خــاک دفــاع کنــد؟ 

او خاطــره ایــن روز را در حالــی کــه لبخنــد بــه لــب دارد، روایــت می کنــد: »زمــان 
اعــزام علیرضــا، خبرنــگاری بــا مــن مصاحبــه کــرد و از من پرســید: همســر شــما در 
جبهــه اســت؟ گفتــم: بلــه. دوبــاره ســوال کــرد: پســر بزرگتان شــهید شــده و دومین 
پســرتان در جبهــه اســت؟ پاســخ دادم: بلــه. ســوال کــرد، االن بــرای چــه بــه اینجــا 
آمده ایــد؟ گفتــم آمــده ام ســومین پســرم را راهــی کنــم. ســوال کــرد، بــاز هــم پســر 
داریــد؟ پســر کوچکــم را کــه در آن زمــان دو ســال داشــت، نشــانش دادم و گفتم یک 

دختــر هــم دارم. 
پرســید، االن ناراحــت نیســتید؟ گفتــم خیلــی ناراحتم، گفــت: اگر ناراحت هســتید، 
چــرا رضایــت دادیــد کــه پســر ســومتان هم بــه جبهــه بــرود، گفتــم از ایــن ناراحتم 
کــه چــرا پســر کــم دارم و  ای کاش بــه تعــداد مو هــای ســرم پســر داشــتم و در ایــن 

ــردم.« ــدا می ک راه ف
علیرضا خالقی پور در ســن ۱۶ ســالگی در پاســگاه زید شــلمچه ســال ۶۶ از ناحیه دو 
پــا و کلیه هــا شــیمیایی شــد، زیــرا وقتــی متوجه گاز شــیمیایی می شــود، ماســکش 
را در مــی آورد و روی صــورت دوســتش کــه ماســک نداشــته، می گــذارد و ســرانجام 
هــم ســال بعــد در شــب عیــد قربــان ســال ۶7 در حالــی که رســول بــرادر ۱۹ ســاله 
خــود را بــه آغــوش می گیــرد هــر دو توســط دشــمن بعثــی بــه شــهادت می رســند. 

امیرحسین دو ساله ام را برای آزادی قدس پرورش خواهم داد
فــروغ خانــم کــه آن روزهــا بــه گوشــش می رســد دشــمن فکر کــرده ضربــه مهلکی 
بــه ایــن خانــواده زده و حــاال آنهــا احتمــاال پشــت بــه عقایدشــان می کنند و افســرده 
و ناراحــت تــا آخــر عمــر می گذراننــد، بــاز لــب بــه ســخنانی بــاز می کنــد کــه بــه 
یکبــاره رویــای دشــمن را بــه کابــوس تبدیــل می کنــد و نشــان می دهــد بــا وجــود 
چنیــن مادرانــی دشــمنان اســالم در همــه اعصار باید شــب ها خــواب راحت نداشــته 
باشــند، زیــرا فرزنــدان حضــرت روح اهلل همیشــه دوران آماده انــد تا اگر کســی چشــم 

ناپاکــش بــه ایــران افتــاد، خاکشــان را به توبره بکشــند.
ایــن مــادر ســه شــهید حــاال کــه تنهــا یــک فرزنــد پســر دیگــر برایــش باقــی مانده 
می گویــد: پیامــی بــرای امــام خمینــی فرســتادم و االن همیــن پیــام را خدمــت مقام 
معظــم رهبــری می گویــم: »امامــا ســرت ســالمت! دو تــا از ایــن بچه هــای ناقابلــم به 
اولیــن پســرم پیوســتند، ولی هنــوز کار ما تمام نشــده، هنــوز پدرشــان، )حاج محمود 
هنــوز بــه رحمــت خــدا نرفتــه بــود( حتــی اگــر پدرشــان هــم شــهید شــود، مــن 
امیرحســین دو ســاله ام را بــرای آزادی قــدس پــرورش خواهــم داد. اگــر او هم نباشــد، 
خــودم کمــر همــت را می بنــدم و چــادر بــه ســر، در همــه جهــات و جبهه هــا بــرای 

پایــداری و ایســتادگی کشــورمان می جنگــم.«
ملــی پوشــان یادشــان باشــد بــرای امــروز آنهــا، دیــروز چــه کســانی 

ــون دادند خ
مــادر شــهیدان خالقــی پــور حــاال امــروز بــا همــان عــزم و اراده و ایمانــش در کمــپ 
تیــم ملــی حاضــر شــد و ملی پوشــان را همانطــور از زیــر قــرآن رد کــرد کــه داوود و 
رســول و علیرضــا را رد کــرده بــود. او در ایــن مراســم حاضــر شــد تــا بــار دیگــر بــه 
ایــن جوانــان بگویــد یادشــان باشــد بــرای امــروز آنهــا، دیــروز چــه کســانی بودند که 

خــون دادنــد.

هوشنگ علیمرادی 

گزارش تصویری از لکه گیری معابر سطح شهر و احداث مجموعه 
گردشگری جنب برج سلورد توسط شهرداری بردسیر

گــزارش تصویــری از لکــه گیری معابر ســطح 

شــهر و احــداث مجموعــه گردشــگری جنــب 

برج ســلورد توســط شــهرداری بردســیر 

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری و 

شــورای اســامی شــهر بردســیر: در راســتای 

بهبــود عبــور و مــرور، ســیام و منظرشــهری 

ــه  ــانی شایســته ب ــت رس ــا هــدف خدم و ب

شــهروندان و تســهیل در امــر تــردد وســایط 

نقلیــه، عملیــات لکــه گیــری آســفالت بطــور 

مســتمر در معابــر و خیابان هــای ســطح 

شــهر بردســیر در دســت اجــرا مــی باشــد.

بــه منظور مناســب ســازی ســطح خیابان ها، 

رفــع نواقص موضعــی ، جلوگیری از گســرتش 

خرابــی روســازی آســفالت ها و همچنیــن 

ــر، عملیــات  تامیــن ســطحی ایمــن در معاب

مذکــور در حــال انجــام اســت. بــا توجــه بــه 

وســعت زیــاد معابــر ســطح شــهر و تعــدد 

ــع  ــه رف ــر ب ــرتده معاب ــاز گس ــات و نی مح

ایــرادات، ترمیــم طبــق اولویــت بنــدی انجام 

خواهــد شــد.

احداث مجموعه گردشگری 
تاریخی جنب برج سلورد

همچنیــن به منظور ایجاد پویایــی و جلوگیری 

از فرســودگی و تخریــب بافــت تاریخــی بــرج 

ســلورد، بــه زودی یــک مجموعــه گردشــگری  

در ایــن مــکان احــداث می شــود.


