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پیامبر اکرم)صلی هللا علیه وآله( در مورد فرزندان حضرت فاطمه)علیها السالم( می فرماید: فرزندان فاطمه )حسن، حسین، زینب، و امّ کلثوم(، که من 
ولی و سرپرســت نََســبی آنها هســتم، از طینت و خمیره ذات من آفریده شــده اند، وای بر آن کســان که فضل و بزرگواری ایشــان را تکذیب کند و هر که 

آنها را دوســت بدارد، خدا او را دوســت می دارد، و هر که با آنها دشــمن باشــد، خدا او را دشــمن دارد.  »         شــرف المصطفی،ج۵، ص۳۳۴«

در مبارزات پیروزی انقالب اسالمی نه دیده 
و نه شنیده شده که انقالبیون پرچم ایران را 
آتش بزنند. چرا که اساسا مردم با ایران مشکلی 
نداشتند بلکه با رژیم حاکم بر ایران یعنی طاغوت 
و پهلوی همه جوره فاسد مشکل داشتند. اما در 
جریان اغتشاشات اخیر از اولین اقدام ها تا همین 

امروز، بارها به پرچم ایران جسارت شد.چرا؟
بعد از گذشت حدود هفتاد روز؛ ازاغتشاشات که 
به دنبال اعالم  اعتراضات بوجود آمد تبلیغات 
آن سوی آب و به اصطالح خارج نشینانی که 
نان و آب این مملکت را خوردند و بزرگ شدند 
درس خواندند و یاد گرفتند ولی االن سر در 
آبشخورمنافقین و صهیونیستها و غربگران 
گذاشتند و تغذیه می کنند و با دالرهای انها 

اغتشاشات را رهبری و خط دهی می کنند 
درحالی که اندیشمندان و متفکران آزاد دنیا 
می داند که درطول چهل و سه سال گذشته 
این  براندازی  دنبال  به  ان  وایادی  استکبار 
انقالب بودند و از همان ابتدا با شیوه های 
ممکن و مختلف اعم از کودتا ، جنگ تحمیلی 
و تحریمهای چندین دهه و فشار حداکثری 
بر ملت انقالبی ایران اسالمی نتوانستند پیروز 
و حتی مانع از پیشرفتهای همه جانبه در 
تمامی عرصه های علم ودانش بشوند و مقام 
معظم رهبری درسالهای اخیرفرمودندباید ایران 
قوی باشد یعنی به گونه ای در همه عرصه 
ها پیشرفت کند که کسی نتواند با ایران قوی 
مقابله کند امروز صنعت دفاعی کشور و اخیرا 

ساخت موشک  هایپرسونیک 

دشمنان با »ایران 
قوی« مشکل دارند

ادامه صفحه 3

اجتماع دانشجویان کرمان در سرمقاله
جوار مرقد مطهر شهید سلیمانی

اجتمــاع بــزرگ دانشــجویان انقالبــی کرمــان در محل گلــزار شــهدای کرمــان و در 
جــوار مرقــد مطهــر شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی سیدالشــهدای جبهــه 

مقاومــت برگــزار شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، اجتمــاع بــزرگ دانشــجویان انقالبــی 
کرمــان و بــا حضــور محمدمهــدی فــداکار اســتاندار کرمــان و ســردار محمدعلــی 
نظــری فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان در محل گلــزار شــهدای کرمــان و در 
جــوار مرقــد مطهــر شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی سیدالشــهدای جبهــه 
مقاومــت بــه مناســبت هفته بســیج برگــزار شــد و در این آییــن 3 هزار دانشــجوی 
بســیجی کرمــان بــا آرمان هــای انقــالب اســالمی و شــهدا بیعــت دوبــاره کردنــد.

محمدمهــدی فــداکار اســتاندار کرمــان در این مراســم با گرامیداشــت یــاد و خاطره 
شــهدا و هفتــه بســیج، اظهــار داشــت: هــر چــه در کشــور داریــم مدیــون خــون 

شــهدا اســت و بایــد قــدردان آنهــا باشــیم.
وی بــا بیــان اینکــه همــان گونــه که مقام معظــم رهبــری فرمودنــد توقع از جــوان؛ 
تهذیــب و تحصیــل و  ورزش اســت، گفــت: امــروز جامعــه بــه شــدت بــه متخصص 

متعهــد نیازمنــد اســت و از ایــن رو برتــری بایــد در حوزه علمی باشــد.
اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه در هــر حــوزه ای کــه توســعه شــکل گرفتــه، 
نقــش دانشــجویان پــای کار انقالبــی مشــهود اســت، افــزود: در هــر حــوزه ای کــه 
پیشــرفت داشــتیم ایــن نقــش دانشــجویان انقالبــی بــوده کــه موثــر واقــع شــده 

اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در بیــان آرمان هــا و دفــاع از انقــالب نبایــد کوتاهــی کــرد، ادامه 
داد: باتوجــه بــه شــرایط کنونی کشــور، بایــد محکم پای انقــالب بایســتیم و ابایی از 

نمادهای دینی نداشــته باشــیم.
فــداکار بــا اشــاره بــه اینکــه نبایــد کوتاهــی کــرد در حالی که دشــمن به شــدت کم 
اســت، گفــت: گاهــی کوتاهــی و غفلــت کــرده و برخــی مــوارد را جــدی نمی گیریم 
امــا دشــمن از ایــن کوتاهی هــا سوءاســتفاده می کنــد و بــا تعــداد کــم امــا شــانتاژ 

رســانه ای می کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه نبایــد در بیــان آرمان هــا، عمــل بــه وظایــف دینــی و دفــاع از 
انقــالب اســالمی کوتاهــی کنیــم، افــزود: دشــمن از کوتاهی مــا بهره برداری کــرده و 

ــرد. ــش می ب کارش را پی
ســردار محمدعلــی نظــری فرمانده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمان نیــز در این مراســم، 
بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده در هفتــه، اظهــار داشــت: ســعی کردیــم در این 
هفتــه برنامه هــا را بــه ســمت امیــد آفرینــی، خدمات رســانی و جهاد تبییــن ببریم.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن ایــام کــه درگیــر روایت هــای غلــط دشــمن هســتیم 
و شــما دانشــجویان بــا بصیــرت شناســی و کار تبیینــی در میــدان حضــور یافتید، 
گفــت: در دو مــاه اخیــر کــه درگیر ســیاه نمایــی، روایت های غلــط و وارونه دشــمن 

بودیــم، بســیجیان میــدان را خوب شــناختند.
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه حضــور بــه موقع بســیجیان در 
میــدان، بیــان کــرد: بســیجیان بــا بصیــرت و دشــمن شناســی خــود کار تبیینی و 

حضــور در میــدان را انجــام دادنــد.
بــه گــزارش تســنیم، اجتمــاع بــزرگ دانشــجویان انقالبــی کرمــان کــه بــا حضــور 
دانشــجویان دانشــگاه های اســتان کرمــان برگــزار شــد بــا برنامه هــای فرهنگــی و 
مذهبــی همــراه بــود و در پایــان بیانیه ســه زبانه دانشــجویان بســیجی قرائت شــد.

مشکل ما را با آمریکا فقط باج دادن 
دائم حل می کند/بچه های تیم ملی 

چشم ما را روشن کردند

بیانات مقام معظم رهربی در دیدار جمعی از بسیجیان کشور :

اجتماع بزرگ بسیجیان  در محل حسینیه ثارهللا بردسیر

شرایط عمومی مزایده فروش زمین مرحله دومشرایط عمومی مزایده فروش زمین مرحله دوم

صفحه7

صفحه8تدوین سند چشم انداز ۱۴۱۰ گل گهر

صفحه8

شــهرداری بردســیر در نظــر دارد تعــدادی از زمیــن هــای بــا کاربــری مســکونی و تجــاری در 

نقــاط مختلــف خــود را طبــق مجوز 2/153 مورخه 1401/5/4شــورای اســامی شــهر بردســیر 

از طریــق مزایــده عمومــی و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده، با بهــره گیری از ســامانه 

تــدارکات الکرتونیکــی دولــت www.setadiran.ir  بــه صــورت الکرتونیکی به فروش برســاند

1_ مهلت دریافت اسناد رشکت در مزایده تا روز شنبه تاریخ 1401/9/19 تا ساعت 14

2_ مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1401/9/28 می باشد

3_ تاریخ بازگشایی پاکات روز سه شنبه مورخ 1401/9/29 می باشد

4_ تاریخ اعام به برنده روز چهارشنبه مورخ 1401/9/30 می باشد

جهــت کســب اطاعــات بیشــرت بــا مراجعــه بــه ســامانه ســتاد ایــران یــا مراجعــه حضــوری به 

واحــد امــاک شــهرداری بردســیر مراجعــه منایید.

روابط عمومی شهرداری بردسیر
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بازدید نماینده مردم فهیم کرمان و راور در مجلس 
شورای اسالمی، رییس دانشگاه شهید باهنر به همراه 
امام جمعه بردسیر و سایر مسئولین شهرستان، از 

مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر 
حجت االسالم کرمانی: با توجه به ظرفیت ها و 
پتانسیل های موجود در شهرستان بردسیر در حوزه 
کشاورزی و صنعت، افق روشنی در چشم انداز 
آینده دانشکده کشاورزی بردسیر و مراکز آموزش 
عالی شهرستان، پیش بینی می شود. لذا مطالبه 
ما از مسئولین استان و دانشگاه شهید باهنر کرمان 
این است که، بیش تر از پیش در زمینه راه اندازی 
شرکت های دانش بنیان و فناوری، و همچنین ایجاد 
پژوهشکده های متناسب با نیاز منطقه، دانشکده 

کشاورزی بردسیر را مورد حمایت قرار دهند.
الزم به ذکر است در پایان این دیدار و گفتگو، از 
همکاری های حجت االسالم کرمانی در خصوص 
وحدت میان حوزه و دانشگاهیان و حمایت های وی 
از آموزش عالی شهرستان، با اهداء لوح یادبود، تقدیر 

و تشکر شد

اخبار 

حجت االسالم علی اکبر کرمانی امام جمعه بردسیر درخطبه 
های نماز جمعه این هفته با قرائت فرازی از دعای مکارم 
اخالق امام سجاد علیه السالم گفت: رضایت خداوند متعال 
را مقدم بر رضایت خلق خدا دانست و گفت: رضایت مردم 
نقطه مقابل رضایت خداوند است و در قرآن از کسانی که 
در حوزه های مختلف به دنبال خشنودی پروردگار هستند، 

تمجید شده است.
وی با ذکر روایاتی از ائمه معصومین)علیهم السالم(، اهمیت 
کسب رضایت خداوند را در کالم حضرت علی)علیه السالم( 
اینگونه بیان نمود: بدبخت ترین مردم کسی است که دینش 
را برای رضایت مردم بفروشد و افزود: در اغتشاشات اخیر، 
مشاهده کردیم آشوبگران برای رضایت دشمن، دست به 

اقداماتی زدند که قطعا رضایت خداوند در آن نیست.
خطیب جمعه بردسیر با اشاره به ۷ آذر ماه روز تبلور ایثار 
و جان فشانی های پرسنل قهرمان و جان بر کف نیروی 
دریایی در برقراری ثبات و امنیت در آب های نیلگون خلیج 
فارس و دریای عمان، علت نامگذاری این روز را تحت 
عنوان روز نیروی دریایی توسط امام راحل، شهادت دریادالن 
ناوچه ی پیکان در عملیات مروارید در خلیج فارس عنوان 
کرد و گفت: رشادت و بزرگواری این دالوران برای همیشه 

در تاریخ انقالب ماندگار خواهد بود.
امام جمعه بردسیر با در پیش رو بودن سالروز والدت عقیله 
بنی هاشم حضرت زینب)سالم اهلل علیها(، و روز پرستار، آن 
حضرت را اسوه صبر و بصر نامید و گفت؛ اگر حضرت زینب 
اهل صبر و اهل بصیرت نبود، پیام عاشورا و انقالب عاشورا 

هرگز به ماندگاری در تاریخ دست پیدا نمی کرد.
حجت االسالم کرمانی در اشاره به روز مجلس و شهادت 
آیت اهلل مدرس، ایشان را یک روحانی به تمام معنا روحانی 
و نماینده ای تمام و کمال برای مجلس وقت معرفی نمود 
و در همین راستا، افزود: از مجلس و قوای سه گانه ای که 
انقالبی هستند، انتظار می رود به دور از مسائل سیاسی و 
جناحی،رسیدگی بیشتر به مطالبات مردم و مبارزه با بی 
عدالتی اجتماعی، فساد اقتصادی، پرداختن به مسائل اساسی 

و نیازهای مردم را در دستور کار خود قرار دهند.
بسیج  تشکیل  سالروز  و  بسیج  هفته  به  اشاره  با  وی 
مستضعفین، گفت: بسیج یک پدیده منحصر به فرد از 
تشکیل و تجمیع نیروهای ایمانی از بطن جامعه برای تحقق 

ارزش های اسالمی است.
وی تصریح کرد، کامل ترین تعریف از بسیج  در کالم 
حضرت امام گنجانده شده است که می فرمایند؛ بسیج لشکر 

مخلص خداست.
وی در تشریح جمله امام، قید لشکر را نماد نیروی انبوه، قید 
مخلص را نماد عالی ترین فضائل انسانی و با وجود کمیت 
و کیفیت، مسیر حرکت را، حرکت به سمت تحقق اهداف، 
ارزش ها و اراده الهی بیان کرد و گفت؛ رویکرد فعالیت بسیج 
تنها در عرصه نظامی نیست بلکه در همه عرصه های 
فرهنگی، اخالقی، ... ظهور دارد و کار فرهنگی بسیج، تعلیم 
و تربیت می باشد که نمود آن در شکل گیری شجره طیبه 

حلقه های صالحین متجلی شده است.
خطیب جمعه بردسیر با تاکید بر جنگ ترکیبی که دشمنان 
اسالم با تمام قوا بر علیه جمهوری اسالمی ایران به راه 
انداخته اند، بهترین عامل و اساسی ترین اصل شکستن 
تهاجم ترکیبی دشمن را در همراه سازی مردم با حاکمیت 
و جلب رضایت مردم دانست و اظهار داشت: تاکید امامین 
انقالب هم بر این امر بوده که ما با مردم همه چی داریم 
و بدون مردم چیزی نخواهیم داشت، بدین سبب افزایش 
رضایت مردم و سرمایه های اجتماعی است که منجر به 

تولید قدرت ملی خواهد شد. 
حجت االسالم کرمانی با بیان اهتمام جدی مقام معظم 
رهبری بر مقاوم سازی اقتصاد مقاومتی، اقدامات صورت 
گرفته در این خصوص را ضعیف تلقی نمود و خواستار 
پیگیری بیشتر مسئوالن در جهت رفع و کاهش مشکالت 

معیشتی مردم شد. 
امام جمعه بردسیر همچنین در راستای تاکید مقام معظم 
رهبری بر جهاد تبیین، اطالع رسانی مستمر از فعالیت 
های انجام شده توسط نهادهای ذیربط و شفاف سازی را 
دو عنصر مهم از تبیین بیان کرد و خاطرنشان کرد؛ رمز 
ایستادگی در مقابل دشمن، جهاد تبیین، وحدت و همدلی 

ملی و پرهیز از هرگونه نفاق و تفرقه است.
حجت االسالم کرمانی در ادامه اشاره ای هم به گالیه های 
مطرح شده بر علیه بازیکنان تیم ملی فوتبال کرد و گفت: 
متاسفانه فشار جنگ رسانه ای باعث سیاسی شدن بازیهای 
ملی در جام جهانی شده است، اما تیم ملی فوتبال ایران 
شجاعانه در مقابل همه هجمه ها ایستادگی کرده است و 
اکنون وقت بازی در میدان دشمن نیست و وظیفه هر ایرانی 
این است که با تمام توان سربازان و نمایندگان ایران در جام 

جهانی را حمایت کنیم.
وی در پایان از حضور مردم و مسئوالن به ویژه بسیجیان و 
اقشار مردم در قالب حلقه های صالحین و همچنین فرمانده 
ناحیه مقاومت بسیج سپاه بردسیر در نماز جمعه قدردانی کرد 

 بسیج یک پدیده منحصر به فرد 
از تشکیل و تجمیع نیروهای 
ایمانی از بطن جامعه است

حجت االسالم والمسلمین کرمانی امام جمعه ی بردسیر : 

خطبه های نماز جمعه

بازدید دکتر زاهدی 
از مرکز آموزش عالی 

کشاورزی بردسیر

دیدار شهرداربردسیر 
با رئیس سازمان 

شهرداریها ی کشور

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری و 
شــورای اســالمی شــهر بردســیر، دیــدار و 
حضــور شــهردار بردســیر مهنــدس رضــا شــاه 
حیــدری پــور در محــل ســازمان شــهرداریها و 
دهیاریهای کشــور در خصوص بررســی مســائل 
ــاون  ــور  مع ــا حض ــهرداری ب ــکالت ش و مش
محتــرم عمرانــی وزیــر کشــور و رئیس ســازمان 
شــهرداریها و دهیاریهــا وحســن پــور نماینــده  
شــریف مــردم بردســیر و ســیرجان در مجلــس 
شــورای اســالمی انجــام شــد.در ایــن جلســه از 
جملــه تامیــن ماشــین آالت عمرانی ، پســماند 
،تجهیــزات آتــش نشــانی ، ماشــین آالت حمل 
ونقــل عمومــی ،تامین قیــر رایگان  شــهرداریها، 
تســهیالت  و... مــورد بررســی و پیگیــری قــرار 

گرفــت.

در هفتــه جــاری مســوولین شهرســتان بردســیر از جمله امام جمعــه، فرمانــدار، فرمانده 
ــای  ــرای پروژه ه ــل اج ــتان از مح ــن شهرس ــووالن ای ــد از مس ــی چن ــی و تن انتظام

گهرزمیــن بازدیــد کردنــد.
محمــد گلبــن در ابتــدای ایــن بازدیــد از رونــد و مراحــل اجــرای طرح هــای توســعه 
گهرزمیــن از جملــه: تولیــد آهــن اســفنجی، ذوب، نــورد و ســایر زیرســاخت های الزم 

)تامیــن بــرق، آب، گاز و ...( در بردســیر ارائــه نمــود.
ــوان کــرد:  ــر از اقدامــات گهرزمیــن عن ــام جمعــه بردســیر ضمــن تقدی ــه، ام در ادام
خوشــبختانه اکثــر شــاغلین ایــن پروژه هــا از بومیــان شهرســتان خواهنــد بــود کــه 
ایــن مهــم بســی جــای خرســندی دارد. درواقــع عــزم گهرزمیــن در اشــتغالزایی پایــدار 

ســتودنی اســت.
وی در ادامــه بــر لــزوم همکاری هرچه بیشــتر مســوولین شهرســتان در راســتای تحقق 

و بــه ثمــر نشســتن ایــن پروژه هــا تاکیــد نمود.
فرمانــدار بردســیر نیــز ضمن تشــکر از مدیرعامــل و هیات مدیــره گهرزمین و همچنین 
تیــم اجرایــی ایــن پــروژه هــا، عنــوان کــرد: خوشــبختانه با اجــرای ایــن طرح ها، شــاهد 
اشــتغالزایی وســیعی در ســطح منطقــه هســتیم کــه در حــدود ۵۰۰۰ نفــر بــه طــور 

مســتقیم و ۱۸ هــزار نفــر بــه طــور غیر مســتقیم مشــغول بــه کار خواهند شــد.

توسعه صنعت در گهرزمین به اشتغالزایی پایدار خواهد رسید
ــرداری  ــق بهره ب ــور از طری ــوالد کش ــت ف ــده صنع ــال در آین ــی فع نقش آفرین
ــد  ــا تولی ــه ب ــنگ آهن خاورمیان ــدن س ــن مع ــزا از بزرگتری ــدار و ارزش اف پای
ســاالنه ۱۰ میلیــون تــن کنســانتره  ســنگ آهن و ۱۰ میلیــون تــن گندلــه از 
ــوب  ــن محس ــنگ آهن گهرزمی ــرکت س ــم انداز ش ــر چش ــداف مدنظ ــه اه جمل

می شــود.
ــره  ــن دارای ذخی ــنگ آهن گهرزمی ــدن س ــت«؛ مع ــاد مل ــزارش »اقتص ــه گ ب
زمین شناســـی بالــغ بــر 64۰ مـیـــلیون تــن اســت که بــر اســـاس طراحی   های 
صــورت گرفتــه حــدود یــک ســوم از ذخیــره مذکــور بــه صــورت روبــاز و بقیــه 
از طریــق اســتخراج زیرزمینــی اســتحصال می شــود. بــا برنامه ریزی هــای 
صــورت گرفتــه ســالیانه ۱۵ میلیــون تــن ســنگ آهن و 6۰ میلیــون تــن باطلــه 
و آبرفــت بــا نســبت باطله بــرداری 4 بــه ۱ از ایــن معــدن اســتخراج می شــود.
ــن معــدن  ــرداری از بزرگتری ــه منظــور بهره ب ــن ب شــرکت ســنگ آهن گهرزمی
ســنگ آهن خاورمیانــه و تبدیــل منابع طبیعــی بــه محصــوالت بــا ارزش افــزوده 
ــره  ــای زنجی ــن نیازه ــدف تامی ــا ه ــوژی روز و ب ــری از علم وتکنول ــا بهره گی ب
ــی؛ طــی  ــد مل ــرخ اشــتغال و رشــد درآم ــش ن ــر افزای ــوالد و از همــه مهمت ف
ــام داده  ــمگیری را انج ــه و چش ــات قابل توج ــود اقدام ــت خ ــال های فعالی س
اســت.با توجــه بــه موقعیــت جانمایــی معــدن ســنگ آهن گهرزمیــن در 
منطقــه ســیرجان و وجــود نیروی انســانی فــراوان و جــوان در ایــن منطقــه؛ از 
ــه انتظــار مــی رود  ــی، تولیــدی و صنعتــی حاضــر در منطق شــرکت های معدن
کــه در ایجــاد و حفــظ اشــتغال موجــود اقدامــات متعــدد و متنوعــی داشــته 

باشــند.
ــی  ــه چگونگ ــژه ب ــگاه وی ــی و ن ــای بوم ــه نیروی ه ــه ب ــتا توج ــن راس در همی
ــن در  ــرکت گهرزمی ــه ش ــت ک ــری اس ــانی؛ هن ــت نیروی انس ــت معیش وضعی

ــه نمایــش گذاشــته اســت. ــن عرصــه از خــود ب ای
ــت و  ــت اس ــال فعالی ــده در ح ــب تپن ــون قل ــدن همچ ــه مع ــه ای ک در نقط
ــان اســت؛  تولیــد همچــون خــون در رگ هــا دائمــا در حــال جوشــش و جری

نیروی انســانی و اشــتغال مولــد تکمیل کننــده راه اســت.
در همیــن راســتا و در هفتــه ای کــه گذشــت تعــدادی از مســئوالن شهرســتان 
بردســیر طــی بازدیــد از پروژه هــای شــرکت ســنگ آهن گهرزمیــن؛ عــزم ایــن 

شــرکت در اشــتغالزایی پایــدار را ســتودنی دانســتند.

نقش صنعت در آغاز و تداوم رشد اقتصادی در جهان
صنعــت نقــش بــه ســزایی در آغــاز و تــداوم رشــد اقتصــادی در جهــان داشــته 
اســت. بســیاری از کشــورها، تحقــق رشــد و توســعه پایــدار را در ســایه صنعتــی 
شــدن می بیننــد. ایــران نیــز یکــی از ایــن کشــور ها اســت. علــی رغــم اینکــه 
ــه صنعــت  ــرای دســتیابی ب ــران ب ســال های متمــادی از اولیــن تالش هــای ای
ــی،  ــای نفت ــل درآمد ه ــی از مح ــذاری فراوان ــرمایه گ ــذرد و س ــدرن می گ م
ــن مســیر  ــا اســتقراض خارجــی، در ای ــای بخــش خصوصــی و ی ــس انداز ه پ
ــی در صنعــت دســت  ــل قبول ــگاه قاب ــه جای انجــام شــده، امــا هنــوز کشــور ب
نیافتــه اســت. بــرای برنامــه ریــزی بــه منظــور توســعه صنعتــی بایــد تنگنا های 
اساســی در ایــن بخــش شــناخته شــود. ایــن شــناخت بــدون داشــتن تصویــری 

واقعــی از عملکــرد بخــش صنعــت امــکان پذیــر نیســت.

خانه یاری گران زندگی 
شهرستان بردسیر افتتاح شد 

بــه گــزارش کارشناســی روابــط عمومــی آموزش 
ــا  ــا پرتونی ــیر، رض ــتان بردس ــرورش شهرس و پ
مدیــر آمــوزش و پرورش شهرســتان بردســیر در 
مراســم افتتاحیــه گفت:باتوجه به اینکــه بیش از 
۲6 مــاه، آمــوزش مــدارس  بــه صــورت مجــازی 
بود،دانــش آمــوزان در ایــن چنــد مــاه  در معرض 
انــواع ناهنجــاری هــای اجتماعــی قــرار گرفتــه و 
ــه  دچــار مشــکالت بســیاری ازجملــه اعتیــاد ب

مــواد مخــدر، شــدند.
وی در ادامــه افتتــاح خانــه یــاری گــران زندگــی 
را امــری نیــک خوانــد و افــزود: در صــورت بــروز 
ــن  ــی در بی ــای اجتماع ــیب ه ــکالت و آس مش
دانــش آمــوزان بایــد ایــن موضوعــات ریشــه یابی 
تــا بتــوان بهتریــن راهکارهایــی برای پیشــگیری 
ــرای آنهــا در نظــر  از آســیب هــای اجتماعــی ب

گرفــت.

تشکیل جلسه کمیسیون پیشگیری از 
سرقت و مبارزه با قاچاق کاال

وفایــی فرمانــدار بردســیر در جلســه کمیســیون پیشــگیری از ســرقت بــر 
مســاله قاچــاق ســوخت و چــوب تاکیــد ویــژه کــرد

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانداری در جلســه کمیســیون پیشــگیری 
ــی  ــه ریاســت مهنــدس وفای ــا قاچــاق کاال و ارز ب ــارزه ب از ســرقت و مب

مطــرح گردیــد:
ــتان و  ــوخت درشهرس ــاق س ــل قاچ ــه معض ــوط ب ــوارد مرب ــری م پیگی

ــی ــروی انتظام ــا نی ــاورزی ب ــص جهادکش ــکاری ادارات باالخ هم
ــری  ــت جلوگی ــاورزان جه ــرداران و کش ــره و ب ــا به ــی ب ــه توجیه جلس

ــوخت ــاق س قاچ
همکاری منابع طبیعی با نیروی انتظامی در بحث قاچاق چوب

 تاکیــد بــر مراقبــت و همــکاری ادارات و دســتگاههای  اجرایــی در 
ــرقت ــگیری از س ــتای پیش راس

تامین آب ساخت و ساز طرح اقدام ملی درشهربردسیر
ــدام  ــرح اق ــع مشــکالت ط ــت رف ــیر جه ــدار بردس ــی فرمان ــزه وفای حم

ــود ــادر نم ــتورات الزم را ص ــیر دس ــکن درشهربردس ــی مس مل
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر جلســه شــورای مســکن 
بــه ریاســت حمــزه وفایــی و باحضوراعضــا درســالن اجتماعــات فرمانداری 
درخصــوص رفــع مشــکالت طــرح اقــدام ملــی مســکن درشــهر بردســیر 

برگزارشد
ــه مشــخص  درایــن جلســه مقــرر گردیــد شــهرداری بردســیر نســبت ب
ــی عملیــات  ــاز دو و ســه طــرح مســکن مل ــر ف نمــودن و تســطیح معاب
الزم معمــول گــردد همچنیــن اداره اب و فاضــالب نســبت بــه تامیــن اب 

شــرب مــورد نیــاز واحدهــای مســکونی طــرح ملــی اقــدام نمایــد
ــاز  ــورد نی ــوص اب م ــز در خص ــیر نی ــهر بردس ــورای ش ــهرداری و ش ش

ــد ــل اورن ــات الزم را بعم ــی اقدام ــاز هماهنگ ــاخت و س ــت س جه

آماده باش کامل ادارات عملیاتی در فصل سرما
فرمانــدار بردســیر بااشــاره بــه فرارســیدن فصــل ســرما، بــرودت هــوا و 
بــارش بــاران و بــرف درفصــل زمســتان از روســای دســتگاههای اجرایــی 
ــایل  ــزات و وس ــه تجهی ــل کلی ــی کام ــن امادگ ــت ضم ــی خواس عملیات

نقلیــه رابررســی و مشــکالت انهــارا برطــرف نماینــد
ــت  ــه مدیری ــیر جلس ــداری بردس ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــور  ــداری و باحض ــت فرمان ــی سرپرس ــزه وفای ــت حم ــه ریاس ــران ب بح

ــد ــکیل ش ــداری تش ــات فرمان ــالن اجتماع ــا درس اعض
ــرودت  ــرما، ب ــل س ــیدن فص ــه فرارس ــاره ب ــداری بااش ــت فرمان سرپرس
هــوا و بــارش بــاران و بــرف درفصــل زمســتان از روســای دســتگاههای 
ــزات و  ــه تجهی ــل کلی ــی کام ــن امادگ ــی خواســت ضم ــی عملیات اجرای
وســایل نقلیــه رابررســی و مشــکالت انهــارا برطــرف نماینــد وی همچنین 
خواســت  نقــاط کوهســتانی و دامنــه هــای برفگیــر را شناســایی وســریعا 
اعــالم نماینــد تاقبــل از شــروع بارندگــی نســبت بــه رفــع مشــکل انهــا 

اقــدام گــردد
رییــس مرکــز بهداشــت نیــز بــا اعــالم اینکــه تمامــی تمــاس هــای ۱۱۵ 
ــت در  ــهریان خواس ــود از همش ــخ داده میش ــتان پاس ــتان دراس شهرس
هنــگام تمــاس بــا اورژانــس۱۱۵ ادرس محــل خــودرا بــه صــورت کامــل 

و واضــح اعــالم نماینــد

جلسه شورای توسعه وحمایت از سمن ها تشکیل شدجلسه شورای توسعه وحمایت از سمن ها تشکیل شد
ــک ســمن  ــاد تاســیس ی ــردم نه ــای م ــت از تشــکل ه درجلســه حمای

ــت ــرار گرف ــی ق ــورد ارزیاب م
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر جلســه شــورای توســعه 
و حمایــت ازتشــکل مــردم نهــاد بــا موضــوع بررســی ســمن هــای درحال 

تاســیس بــه ریاســت حمــزه وفایــی سرپرســت فرمانداری تشــکیل شــد

نصب سرعتکاه و چراغ چشمک زن درنقاط حادثه خیز
معــاون عمرانــی فرمانــداری درجلســه شــورای ترافیــک مــواردی 

درخصــوص احــداث پــروژه ســه راه کشــاورز مطــرح نمــود
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر جلســه شــورای ترافیک 
شهرســتان بــه ریاســت مهنــدس جهانشــاهی معــاون عمرانــی و باحضــور 

اعضــا درســالن اجتماعــات فرمانــداری تشــکیل شــد
ــواردی  ــا م ــور اعض ــر از حض ــن تقدی ــداری ضم ــی فرمان ــاون عمران مع
درخصــوص احــداث پــروژه ســه راه کشــاورز مطــرح نمــود وی همچنیــن 
بیــان کــرد بــا شناســایی نقــاط حادثــه خیــز نســبت بــه نصــب 
ــط  ــتگاههای ذیرب ــط دس ــات توس ــمک زن اقدام ــرعتکاه،چراغ چش س
ــوری در محــور بهرامجــرد  ــرج ن ــز نصــب ب ــه نی ــرد درادام صــورت پذی

ــت ــرار گرف ــی ق ــورد ارزیاب ــگار م ن

بازدید امام جمعه، فرماندار، فرمانده انتظامی خبرهای فرمانداری بردسیر
و تنی چند از مسووالن این شهرستان بردسیر 

از محل اجرای پروژه های گهرزمین 
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سوره هود، آیه ۸۰
﴿قال لو ان لی بکم قوة او آوی 

الی رکن شدید﴾
گفت افسوس ای کاش در برابر شما قدرتی داشتم 
یا تکیه گاه وپشتیبان محکمی در اختیار من بود. 
در آیات سوره ی اعراف، اشاره ای به گوشه ای 
از سرنوشت قوم لوط شده اما در این سوره به 
تناسب شرح داستانهای پیامبران واقوام آنها. وبه 
تناسب پیوندی که آیات گذشته با سرگذشت 
لوط وقومش داشت. پرده از روی قسمت دیگری 
از زندگانی این قوم منحرف وگمراه برمی دارد. در 
مرحله نخست می گوید: هنگامی که رسوالن ما 
به سراغ لوط آمدند او بسیار از آمدن آنها ناراحت 
شد وفکر وروحش پراکنده گشت وغم واندوه تمام 
وجودش را فرا گرفت. در روایات وتفاسیر اسالمی 
آمده است که لوط در آن هنگام در مزرعه خود 
کار می کرد ناگهان عده ای از جوانان زیبا را دید 
که به سراغ او می آیند. ومایلند مهمان او باشند. 
عالقه ی او به پذیرایی مهمان از یکسو وتوجه به 
این واقعیت که حضور این جوانان زیبا در شهری 
که غرق آلودگی انحراف جنسی است. موجب 
انواع دردسر واحتماال آبروریزی است. او را سخت 
در فشار قرار داد. این مسائل به صورت افکاری 
جانفرسا از مغز او عبور کرد وآهسته با خود گفت: 
امروز روز سخت وحشتناکی است. به هر حال 
لوط. راهی جز این نداشت که میهمانهای تازه وارد 
را به خانه بپذیرد واز آنها پذیرایی کند. اما برای 
اینکه آنها را اغفال نکرده باشد. در بین راه چند 
بار به آنها گوشزد کرد که این شهر مردم شرور 
ومنحرفی دارد. تا اگر مهمانها توانایی مقابله با آنان 
را ندارند. حساب کار خویش را بکنند. در روایتی 
می خوانیم که خداوند به فرشتگان دستور داده بود 
که تا این پیامبر سه بار شهادت بر بدی وانحراف 
این قوم ندهد آنها را مجازات نکنند. واین رسوالن، 
شهادت لوط را در اثناء راه سه بار شنیدند. در پاره 
ای از روایات آمده که لوط آنقدر مهمانهای خود 
را معطل کرد تا شب فرا رسید شاید دور از چشم 
آن قوم شرور وآلوده بتواند با حفظ حیثیت وآبرو 
از آنان پذیرایی کند ولی چه می توان کرد. وقتی 
دشمن انسان در درون خانه اش باشد. همسر لوط 
که زن بی ایمانی بود وبه این قوم گنهکار کمک 
می کرد. از ورود این میهمانان جوان وزیبا آگاه شد 
بر فراز بام رفت. نخست از طریق کف زدن وسپس 
با روشن کردن آتش وبرخاستن دود. گروهی از 
این قوم منحرف را آگاه کرد که طعمه ی چربی 
به دام افتاده. قرآن می گوید: در این لحظه: قوم با 
سرعت وحرص وولع برای رسیدن به مقصد خود 
به سوی لوط آمدند. لوط در این هنگام حق داشت 
بر خود بلرزد واز شدت ناراحتی فریاد بکشد وبه 
آنها بگوید. من حاضرم دختران خودم را به عقد 
شما در آورم. اینها برای شما پاکیزه ترند. بیایید واز 
خدا بترسید. آبروی مرا نبرید وبا قصد سوء در مورد 
میهمانانم مرا رسوا نسازید. ای وای مگر در میان 
شما یک انسان رشید وعاقل وشایسته وجود ندارد. 
که شما را از این اعمال ننگین وبی شرمانه باز دارد. 
ولی این قوم تبهکار در برابر این همه بزرگواری 
لوط پیامبر بی شرمانه پاسخ گفتند: تو خود به 
خوبی می دانی که ما را در دختران تو حقی نیست 
وتو مسلم می دانی که ما چه چیز می خواهیم: در 
این هنگام بود که این پیامبر بزرگوار چنان خود را 
محاصره حادثه دید وناراحت شد که فریاد زد: ای 
کاش قوة وقدرتی در خود داشتم، تا از میهمانهایم 
دفاع کنم وشما خیره سران را در هم بکوبم یا تکیه 
گاه محکمی از قوم وعشیره وپیروان وهم پیمانهای 
قوی ونیرومند در اختیار من بود تا با کمک آنها بر 

شما گمراهان چیره شوم. 
عیاشی به سند خود از صالح بن سعید از حضرت 
روایت  السالم(  )علیه  صادق  امام  عبداهلل،  ابو 
کرده، که فرمود: اینکه خداوند از زبان لوط می 
فرماید: )ای کاش در برابر شما قدرتی داشتم. یا 
تکیه گاه وپشتیبان محکمی در اختیار بود( یعنی 
نیروی حضرت قائم )علیه السالم( ورکن شدید، 
یعنی سیصد وسیزده تن یاران آن حضرت )علیه 

السالم(. 
ابن بابویه. به سند خود از ابو بصیر نقل می کند که 
او گوید امام صادق )علیه السالم( پیرامون آیه مورد 
بحث فرمود: اینکه::حضرت لوط )علیه السالم( به 
قومش گفت: )ای کاش در برابر شما قدرتی داشتم 
یا تکیه گاه وپشتیبان محکمی در اختیارم بود( 
مقصودش جز این نبود که نیروی قائم )علیه 
السالم( را تمنا می کند. ومنظورش از رکن شدید، 
یاران واصحاب آن حضرت می باشند که یک مرد 
از آنها قوت چهل مرد را دارد ودلش از کوه آهنین 
محکمتر است واگر به کوههای آهن بگذرند. آنها 
را از بین می برند. وشمشیرهایشان را کنار نگذارند 
( راضی شده باشد. مگر وقتی که خداوند )عزَّ وجلَّ

او خواهد آمد

ادامه  آیه 27 سوره نساء،:
این آیه شریفه در واقع پاسخ به چه   -2

کسانی است؟
این آیات در حقیقت به افرادی که در عصر و زمان 
ما نیز به قوانین مذهبی مخصوصا در زمینه مسائل 
جنسی ایراد می کنند، پاسخ می گوید، که این 
آزادی های بی قید و شرط سرابی بیش نیست 
و نتیجه آن انحراف عظیم از مسیر خوشبختی و 
تکامل انسانی و گرفتار شدن در بیراهه ها و پرتگاه 
ها است که نمونه های زیادی از آن را با چشم 
خودمان  به شکل متالشی شدن خانواده ها، انواع 
جنایات جنسی، فرزندان نامشروع جنایت پیشه و 
انواع بیماری های آمیز شی و نارحتی های روانی، 

مشاهده می کنیم.
3- دیدگاه هوسبازان و شهوت رانان چیست؟
هوسبازان بی بند و بار، به چیزی جز غرق کردن 
شما در شهوات، قانع نمی شوند و می خواهند 
میال  تمیلوا  »ان  باشید.   راهشان  رفیق  شما 

عظیما«
آیه 28 سوره نساء :

خدا می خواهد تا بارتان را سبک گرداند و )می 
داند که( انسان ناتوان آفریده شده است.

نوع  کنیزان یک  با  ازدواج  آزادی  1- چرا 
تخفیف و توسعه محسوب می شود؟

آیه شریفه به این نکته اشاره می کند که  »حکم 
سابق درباره آزادی ازدواج با کنیزان تحت شرایط 
معین، در حقیقت یک نوع تخفیف و توسعه 
موجود  اصوال  انسان  زیرا  شود.  می  محسوب 
ضعیفی است« و در برابر طوفان غرائز گوناگون 
که از هر سو به او حمله ور می شود باید طرق 
مشروعی برای ارضای غرائز به او ارائه شود تا بتواند 

خود را از انحراف حفظ کند.
2- چرا انسان ضعیف است؟ 

ضعیف بودن انسان از این بابت است که خدای 
سبحان در او قوای شهویه را ترکیب کرده است. 
قوائی که دائما بر سر متعلقات خود با انسان ستیز 
می کنند و او را به ارتکاب آن متعلقات تشویق می 
کنند. خدای عزوجل بر او منت نهاد و شهواتی را 
بر او حالل کرد، تا به وسیله از فشار وارد بر انسان 
بکاهد. نکاح را به مقداری که غائله عسر و حرج او 
را بر طرف سازد تجویز کرده فرمود : »و احل لکم 
ما وراء ذلکم« و این ماوراء عبارت است از همان دو 
طریق ازدواج و خرید کنیز و نیز به این وسیله آنان 
را به سوی سنن اقوامی که قبل از ایشان بودند 
هدایت فرمود و تخفیف بیشتری به آنها داد و آن 
این است که نکاح موقت )متعه( را برای آنها تجویز 
و تشریع کرد. چون با تجویز متعه دیگر دشواری 
های نکاح دائم و مشقت لوازم آن یعنی صداق و 

نفقه و غیره را ندارند.
3-ویژگی دین اسالم چیست؟

اسالم، دین آسمانی است و بن بست ندارد.  »یرید 
اهلل ان یخفف عنکم« اساس این دین، بر تخفیف 

دادن، قدرت داشتن و میسور بودن است.
4- چرا خداوند فقط به امت اسالم تخفیف 

را تشریع فرموده است؟
ما بر شما امت اسالم تخفیف دادیم، برای 
اینکه ضعف عمومی در نوع بشر اقتضا داشت 
تا جایی که موانع جلوگیر نشود، ما این تخفیف 
را بدهیم. لیکن در امت های گذشته موانعی 
پیوسته از تحقق این تخفیف جلوگیری می 
کرد و نمی گذاشت این رحمت ما در سایر 
امت ها نیز گسترش یابد. تا نوبت رسید به 
اسالم  امت  شما  بر  ما  رحمت  این  و  شما 
گسترش یافت و آثار آن در شما ظاهر گردید 
یعنی  »ضعف  نامبرده  باعث شد سبب  و 
بشری« خاصیت خود را بروز دهد و خدای 
تعالی حکم تخفیف را در شما تشریع کند، 
در حالی که امت های گذشته از آن محروم 
بودند. به شهادت اینکه در سوره مبارکه بقره 
آیه آخر آمده است : »ربنا وال تحمل علینا اصرا 
کما حملته علی الذین من قبلنا، پروردگارا، بار 
گرانی که بر دوش پیشینیان ما نهاده بودی، بر 
)دوش( ما مگذار« و نیز در سوره مبارکه حج 
آیه 7۸ فرموده است :  »هو اجتباکم و ما جعل 
علیکم فی الدین من حرج، اوست که شما را 
)برای خود( برگزیده و در دین بر شما سختی 

قرار نداده است.«
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آمریــکا و متحدانــش در توطئــه 
اخیــر از ملــت بــزرگ ایــران ســیلی 
محکمــی خواهنــد خــورد/ برخــالف 
ــد  ــمن تولی ــور دش ــت و تص خواس
ــزد  ــران در منطقــه زبان و تجــارت ای
شــد/ تاکیــد بــر تســریع در تکمیــل 
بیمارســتان و بهره بــرداری از متــرو و 

بندرخشــک اسالمشــهر
آیــت اهلل دکتر ســید ابراهیم رئیســی 
در اجتمــاع پرشــور مردم شهرســتان 
اینکــه  بیــان  بــا  اسالمشــهر 
رشــادت ها و ایثــار و فــداکاری مــردم 
ایــن منطقــه در 43 ســال گذشــته 
ــالب  ــام و انق ــن نظ ــارات ای از افتخ
اســت، گفــت: مــردم بــا اندیشــه و با 
انگیــزه اسالمشــهر حقیقتا پشــتوانه 
ایــن نظــام و انقــالب هســتند و 
ــهید و  ــزار ش ــا ه ــن مدع ــدق ای ص
ــت  ــری اس ــاز و ایثارگ ــزاران جانب ه
ــام و  ــم نظ ــه تقدی ــن منطق ــه ای ک

ــت. ــرده اس ــالب ک انق
ــار و  ــگ ایث ــور فرهن ــس جمه رئی
شــهادت، ایســتادگی و مقاومــت 
ــن  ــردم ای ــجام م ــن انس و همچنی
شهرســتان را بــه رغم تنــوع قومیتی 
از ویژگی هــای مــردم شهرســتان 
اسالمشــهر برشــمرد و افــزود: نقطــه 
مشــترک مــردم این منطقــه زندگی 
ســالم، دفــاع از ارزش هــای انقــالب و 
پایبنــدی و صیانــت از خــون مطهــر 

شــهیدان اســت.
دکتــر رئیســی در ادامــه گفــت: 
ــه و  ــن منطق ــان ای ــالش جوان ــا ت ب
همچنیــن سراســر کشــور علیرغــم 
در  کشــور  دشــمن،  خواســت 
اقتصــادی،  عرصه هــای مختلــف 
سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی در 
حــال رشــد و پیشــرفت اســت.

رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــته ای،  ــع هس ــرفت ها در صنای پیش
دفاعــی و نظامــی و علــم و تکنولوژی 
ــده  ــمن ش ــت دش ــب عصبانی موج
دشــمن  کــرد:  تصریــح  اســت، 
ــا تهدیــد  تصــورش ایــن بــود کــه ب
و تحریــم تولیــد، صــادرات و تجــارت 
مــا دچــار وقفــه خواهــد شــد امــا نه 
ــت   ــه موفقی ــتا ب ــن راس ــا در ای تنه

نرســید بلکــه تولیــد 

ــا  ــی م ــی و  غیرنفت ــادرات نفت و ص
ــال  ــد و اتص ــزد ش ــه زبان در منطق
ــه پیمــان شــانگهای، اوراســیا  ــا ب م
ــا  ــه ای ب ــای منطق ــایر پیمان ه و س
ــادی و  ــاخت های اقتص ــام زیرس تم
غیراقتصــادی در منطقه برقرار شــد.
ــزود:  ــه اف ــی در ادام ــت اهلل رئیس آی
ــه  ــرفت ب ــالش و پیش ــروز کار، ت ام
بــه  در کشــور  تحریم هــا  رغــم 
نحــوی اســت که شــگفتی بســیاری 
از مســئوالن کشــورهای دیگــر را 
ــه  ــت ک ــی اس ــه و طبیع برانگیخت
ــت و  ــرایط ناراح ــن ش ــمن از ای دش

ــد. ــی باش عصبان
ــه  ــان اینک ــا بی ــور ب ــس جمه رئی
اخیــر  شــیطنت های  و  فتنه هــا 
ــمنان  ــوی دش ــور از س ــه کش علی
بــرای متوقــف ســاختن مســیر 
توســعه و پیشــرفت کشــور اســت، 
تصریــح کــرد: آنهــا نمی داننــد کــه 
برخــالف کشــورهای دیگــر کــه 
متکــی بــه ســالح و قــدرت نظامــی 
ــدرت  ــه ق ــن مولف هســتند مهم تری
ایــن نظــام مردمــی در صحنــه 
هســتند کــه در 43 ســال گذشــته 
آنهــا را در همــه عرصه هــا نــاکام 
گذاشــته اند و همــگان دیدنــد که در 
ــای  ــات و ناآرامی ه ــان اغتشاش جری
اخیــر کــه دشــمنان ایجــاد کردنــد 
نیــز بــار دیگــر مــردم توطئــه آنهــا 
ــاکام  ــاندند و ن ــت کش ــه شکس را ب

ــتند. گذاش
دکتــر رئیســی خطــاب به دشــمنان 
بــا بیــان اینکه ملــت مســلمان ایران 
کــه  دل در گــرو ایــن انقــالب و نظام 
دارند تاکنون بســیاری از محاســبات 
شــما را نقــش بــرآب کرده انــد، 

تاکیــد کــرد: آمریــکا و متحدانــش 

بدانندکــه ایــن ملــت امــروز در 
مواجهــه بــا توطئه هــای اخیــر، 
شــما را پشــیمان خواهــد کــرد و از 
ملــت بــزرگ ایــران ســیلی محکمی 

ــورد. ــد خ خواهی
رئیــس جمهــور در ادامــه بــا اشــاره 
بــه اینکــه بزرگتریــن افتخــار دولــت 
خدمتگــزاری بــه مــردم اســت و 
ــرای  ــری ب ــت دیگ ــأن و هوی ــا ش م
خــود قائــل نیســتیم، افــزود: امــروز 
پیــام مــردم مــا همــان شــعار ذاتــی 
انقــالب اســالمی مبنــی بــر مبــارزه 
بــا تبعیــض و فقــر و فســاد اســت و 
ــن اســت  ــت مردمــی ای ــه دول برنام
ــه تبعیــض و فســادی  کــه هیچ گون
را برنتابــد و بــرای رفــع فقــر تــالش 

کنــد.
آیــت اهلل رئیســی در ادامــه شــاخصه 
مدیریــت در تــراز انقالب اســالمی را 
بــروز و ظهــور کارآمــدی مدیــران در 
عرصه هــای مختلــف عنــوان کــرد و 
گفــت: بارهــا گفته ایــم و بــار دیگــر 
بــا صــدای بلنــد اعــالم می کنیــم هر 
ــی  ــه تحول گرای ــه روحی ــری ک مدی
از  گره گشــایی  بــرای  انگیــزه  و 
مشــکالت مــردم نــدارد، یــا بــا روابط 
ناســالم نظــام اداری و اجرایی کشــور 
ــد از  ــا بای ــد، حتم ــوده می کن را آل
ــی  ــزاران واقع ــای خدمتگ ــش پ پی

مــردم کنــار گذاشــته شــود.
بــه  ادامــه  در  جمهــور  رئیــس 
برخــی مشــکالت و مطالبــات مــردم 
شهرســتان اسالمشــهر بــه ویــژه در 
حــوزه بهداشــت و درمــان و حمــل و 
نقــل و نیز بازدیــد خــود از پروژه های 
در دســت احــداث ایــن شهرســتان 
ــره  ــا به ــرد: ب ــح ک ــاره و تصری اش
بــرداری از فــاز اول بیمارســتان 4۰3 

تختخوابــی اسالمشــهر تا پایــان ۲۲ 
بهمــن امســال و بخش هــای دیگــر 
آن در ســال آینــده و همچنیــن 
ــن  ــروی ای ــروژه مت ــرداری از پ بهره ب
ــق  ــه ح ــه ب ــه مطالب ــتان ک شهرس
مــردم ایــن منطقــه اســت، انشــاءاهلل 
بخــش قابــل توجهــی از مشــکالت 
ــه زودی  شــهروندان اسالمشــهری ب

مرتفــع خواهــد شــد.
دکتر رئیســی همچنیــن با اشــاره به 
مشــکل بیــکاری در این شهرســتان، 
ایجــاد اشــتغال را از ضرورت هــای 
اجتناب ناپذیــر ایــن منطقــه و بلکــه 
سراســر کشــور عنوان کــرد و افــزود: 
شهرســتان  ایــن  در  بحمــداهلل 
ظرفیت بــرای ایجــاد اشــتغال وجود 
ــک  ــدر خش ــدازی بن ــا راه ان دارد و ب
ــع  ــرای رف ــه ب ــتان ک ــن شهرس ای
ــت  ــدازی آن فرص ــکالت و راه ان مش
حداکثــر ۲ ماهــه تعییــن کرده ایــم، 
گام مهمــی در زمینــه ایجاد اشــتغال 
برداشــته خواهــد شــد و زمینــه برای 
اشــتغال حداقــل ۵ هــزار نفــر فراهم 

می شــود.
رئیــس جمهــور در اجتمــاع پرشــور 
ــت  ــالش دول ــهر از ت ــردم اسالمش م
واگــذاری  مشــکل  رفــع  بــرای 
ــن  ــر و همچنی ــان تای ــرکت کی ش
تســریع در تکمیــل پــروژه مهــم 
کمربنــدی شــمالی ایــن شهرســتان 
ــردم  ــردد م ــا هــدف ســهولت در ت ب
ــا  ــان آنه ــظ ج ــه و حف ــن منطق ای
تاکیــد کــرد و گفــت: در جلســه 
شــورای اداری از مســئوالن بــه ویــژه 
مســئوالن این شهرســتان خواسته ام 
بــا تــالش مضاعــف و کار تحولی رفع 
ایــن مشــکالت و همچنیــن تکمیل 
پروژه هــای در دســت احــداث را دنبال 
کننــد و انشــاءاهلل در ســفر آینــده بــه 
ــای  ــم گام ه ــتان بتوانی ــن شهرس ای
جدیــدی بــرای پیشــرفت ایــن 

ــم. ــه برداری منطق
آیــت اهلل رئیســی در پایــان همچنین 
حفــظ اتحاد و انســجام ملــی و دوری 
از هرگونــه تفرقــه و اختــالف را الزمه 
پیشــرفت کشــور دانســت و تصریــح 
ــد  ــه دشــمن را ناامی ــرد: آنچــه ک ک
ــرفت  ــالش و پیش ــد کار و ت می کن
اســت و مــا مصمــم هســتیم قطــار 
پیشــرفت کشــور را شــتاب دهیــم.

آمریکا و متحدانش در توطئه اخیر از ملت بزرگ ایران سیلی محکمی خواهند 
خورد/ برخاف خواست و تصور دشمن تولید و تجارت ایران در منطقه زبانزد شد

ادامه سرمقاله ...  
ــث  ــم باع ــر قائ ــواره ب ــک ماه  و موش
ــدان  ــمنان ومعان ــت دش ــرس  ووحش ت
گردیــده اســت و در زمینهــای مختلــف 
ــه  ــدازی کارخان ــازی وراه ان ــو وداروس نان
هایــی کــه در دولتهــای قبلــی تعطیــل 
بودنــد کــه ضمــن رونــق تولیــد باعــث 
ــان  ــادی ازجوان ــداد زی ــتغال بکارتع اش
وتحصیــل کــرده های کشورشــده اســت 
اینهــا همــه نشــان میدهــد که دشــمن 
از ایــران قــوی می ترســد ووحشــت دارد 
و بــا تحریمهــای ظالمانــه چندیــن دهه 
موفــق نشــده بــا تحریــک عوامل دســت 
ــراف   ــه اعت ــلحه ب ــق اس ــانده وتزری نش
جــان بولتــن بــه مخالفیــن نظام ســعی 
ــردم  دربرهــم زدن اســایش و امنیــت م
کردنــد تــا مانع وکنــد شــدن حرکتهای 
پرشــتاب شــوندو بــه اصطالح خودشــان 

برانــدازی کننــد
ــدازان و اغتشاشــاگرانی کــه  ــا مگربرن ام
اکثرفریــب تبلیغات ماهــواره ای معاندین 
ــد کــه  ــد چندنفرن و منافقیــن را خوردن
اکثــر دستگیرشــدگان به فریــب خوردن 
خوداعتــراف مــی کننــد وعــده ای هــم 
کــه ازاوبــاش واراذل هســتند کــه بعضــا 
توســط پلیــس امنیــت دســتگیر شــده 

انــد جزســابقه داران هســتند 
البتــه مطالبــات بحــق مــردم و اعتــراض 
بــرای رســیدن بــه خواســته هــای 

مطلــوب ومشــروط و قانونــی حــق همه 
مــردم اســت اما اینکــه اعتــراض با حمله 
ــاه  ــردم بیگن ــت و م ــان امنی ــه مجری ب
وزنــان ومــردان وکــودکان ایجادشــودمی 
توانــد نشــانی از اعتــراض داشــته باشــد 
ــه  ــا اعتــراض ب درهمــه کشــورهای دنی
ــه  ــن هفت ــود دارد مگردرای ــکام وج ح
ــان آلمــان  هــای اخیــر اعتصــاب خلبان
ــردم  ــوی  و م ــای فرانس ــه زرده ، جلیق
مجارســتان والبانــی بــرای گرانــی انرژی 
و.. مگــر اعتــراض نداشــتند کــه همــه با 
ــده  ــود و ع ــراه ب ــس هم ــرکوبی پلی س
زیــادی مجــروح وبازداشــت شــدند .امــا 
دربرابــر اغتشاشــات کشــورمان پلیس با 
دســت خالــی وبــدون اســلحه جنگی به 
مقابلــه بــا آنــان میشــود و حتی افســری 
کــه کلــت بــه کمــر دارد هیــچ اقدامــی 
ــه  ــو وقم ــات چاق ــا ضرب ــد و ب نمیکن
بشــدت مجــروح وبــه شــهادت میرســد 
بــرای آنــان کــه در داخــل هنــوز متوجه 
نشــده اندعلت ایــن همــه عنــاد و توطئه 
علیــه کشــورمان چیســت بایــد گفــت 
ــکل  ــوی« مش ــران ق ــا »ای ــمنان ب :دش

دارنــد
هشــت مــورد شــفاف که آنــان بــا »ایران 

قوی« مشــکل دارندعبارتند از : 
ــی  ــوردی وموضوع ــرای م ــر ب ــک: اگ ی
ــور را  ــم کش ــرا پرچ ــد چ ــراض دارن اعت
ــا اعتــراض  ــه آتــش میکشــند چــرا ب ب
مســالمت انجــام نمیگیــرد باید بــا آتش 

زدن وکشــتن وتخریــب اعتــراض کــرد
ــده ای  ــس ع ــران انگلی ــازی ای دو: در ب
در فضــای حقیقــی و مجــازی از باخــت 
ایران خوشــحال شــدند و بــرای گل های 
انگلیــس ســوت و کــف زدنــد. بــه فرض 
ــالمی  ــوری اس ــر جمه ــان، اگ رویایی ش
ــم  ــرد تی ــام ســقوط می ک ــن ای در همی
ایــران بــه جــام جهانــی نمــی رفــت؟ و 
آیــا بازیکنانــی غیر از همین بازیکنــان در 
مقابــل حریفــان خود قــرار مــی گرفت؟

ســه: تروریســت های حــرم شــاهچراغ و 
یــا ایــذه و اصفهــان و یا عامــالن عملیات 
تــرور در مجلــس شــورای اســالمی 
دنبــال کشــتن مدافعان نظام و بســیجی 
و ســپاهی بودنــد و یــا با تــرور کــور جان 

هرکســی را کــه توانســتند گرفتند؟
چهــار:  هــدف آمران گروه های دســتگیر 
شــده بــرای برنامه بمــب گــذاری در بین 
اغتشاشــگران، حذف بســیجیان بــوده و 
یــا اتفاقا مســتقیما قصد کشــتن همین 
مثــال معترضــان را به نیت نســبت دادن 

بــه جمهوری اســالمی داشــتند؟
ــدن  ــا، ترامــپ و بای ــوش، اوبام پنجــم: ب
همــه در دوران خــود جســورانه از حملــه 
نظامــی به ایــران و یکســان کــردن ایران 
ــوع  ــرض وق ــه ف ــد. ب ــاک گفته ان ــا خ ب
ــان  ــط حامی ــام، فق ــاالت خ ــن خی ای
جمهــوری اســالمی مــورد هــدف واقــع 
می شــدند یــا همــه ملــت ایــران بــا هــر 
نــوع تفکــر و حتــی مخالفــت جــدی بــا 

جمهــوری اســالمی؟
ــه و  ــان کرد)کومل ــه طلب ــم: تجزی شش
دموکــرات( رســما و صریحا حضــور خود 
ــرود،  در عملیــات هــای مســلحانه جوان
ــالم  ــوکان را اع ــهر و ب ــاد، پیرانش مهاب
ــد  ــوان می دهن ــی فراخ ــد و حت کرده ان
کــه حامیــان مــا بــه خیابان هــا بیاینــد.

حامــد  و  علینــژاد  مصــی  هفــت: 
اســماعیلیون از چهــره هــای شــناخته 
ــت  ــر در ضدی ــای اخی ــال ه ــده س ش
بــا جمهــوری اســالمی و پرچمــداری از 
مــردم معتــرض بــا شــعارهایی از جنس 
ــو  ــت نات ــه نشس ــی، آزادی ب زن، زندگ
رفتــه انــد و درخواســت حملــه نظامــی 
بــه ایــران کــرده انــد. بــه فــرض تحقــق 
ایــن رویاهــا، اگــر ناتــو بــه ایــران حملــه 
کنــد، چگونــه بیــن کشــته شــدن 
مثــال معترضــان بــا حامیــان جمهــوری 

ــود؟  ــی ش ــاد م ــه ایج ــالمی فاصل اس
ــدام زیرســاخت  ــرار اســت ک هشــت: ق
ــردم  ــه م ــت ب ــرای خدم ــه ب ــی ک های

ــود؟ ــود ش ــده ناب ــاده ش آم
ــا همــه ایــن تفاســیر و مــوارد بســیار  ب
شــفاف از واقعیــت صحنــه و پشــت 
ــد  ــده هرچن ــک ع ــم ی ــاز ه ــرده، ب پ
ــق  ــن حقای ــم ای ــل فه ــدود در مقاب مع
ــد و  ــت می کنن ــفاف مقاوم ــح و ش واض
نمی خواهنــد قبــول کننــد همــه دعواها 
ســر ایــران اســت. دشــمنان بــا »ایــران 

ــد. ــکل دارن ــوی« مش ق

دشمنان با »ایران قوی« مشکل دارند

        دکرت رئیسی در اجتامع مردم اسالمشهر:
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اسرار نماز:
عبادت که هدف آفرینش انسان است, اسراری دارد; 
اسرار عبادت غیر از آداب و احکام آن است. احکام 
عبادت, همین واجبات است که در کتاب های فقهی 
بیان شده است, مانند واجبات و ارکان نماز. آداب 
نماز مانند آهسته دعا کردن, پاره ای از این آداب در 
کتاب های فقهی آمده است و برخی در کتاب های 
اخالقی, اما اسرار عبادات ارواح و باطن های عبادت 
است که با باطن انسان در ارتباط است و انسان با 
باطن عبادت محشور می شود, این گونه بحث ها در 

کتاب های عرفانی بیان شده است.
ـ که از مهم ترین عبادت  در این مقال به اسرار نماز 

ـ پرداخته می شود. هاست 
عبادات ظاهری دارند و باطنی و سری, به ما گفته اند 
که آن اسرار را فراگیریم و بدان ها عمل کنیم. نماز 
خواندن و روزه گرفتن و وضو گرفتن و دیگر تکالیف 
جزء احکام الهی است. هر یک از احکام برای آن است 

که انسان به اسرار آنها پی ببرد و آزاد شود.
ـ نقل فرموده  ـ رضوان اهلل تعالی علیه  مرحوم شهید 
است)۱( که همواره رسول خدا)ص( بعد از نماز 
صبح, بین الطلوعین, در مسجد می نشستند و به 
سوال های مردم پاسخ می دادند. روزی دو نفر نوبت 
گرفتند تا سواالتی طرح کنند. حضرت به اولی فرمود: 
گرچه شما قبل از آن برادر آمده اید لکن نوبتتان را 
به ایشان بدهید, چون شما اهل کرم و ایثارید و او 
کار الزمی دارد و عجله دارد. این ادب رعایت نوبت را 
حضرت در آن جا آموختند. بعد فرمودند: من بگویم 
شما برای چه آمده اید یا شما می گویید؟ عرض 

کردند یا رسول اهلل! شما بفرمایید.
فرمودند: یکی برای یاد گرفتن مسائل حج آمده است 
و دیگری برای مسائل وضو گرفتن, آن گاه سوال ها 

را جواب فرمود:
ـ شستن صورت و دست ها  اما معنای وضو گرفتن 
و مسح سر و پاها در وضو, رازی دارد: شستن صورت 
در وضو یعنی خدایا هر گناهی که با این صورت 
انجام دادم آن را شست و شو می کنم که با صورت 
پاک به جانب تو عبادت کنم و با پیشانی پاک سر بر 
خاک بگذارم. شستن دست ها در وضو یعنی خدایا از 
گناه دست شستم, و گناهانی را که با دستم مرتکب 
شده ام, دستم را تطهیر می کنم. مسح سر در وضو 
یعنی خدایا از هر خیال باطل و هوس خام که در سر 
پرورانده ام سرم را تطهیر می کنم و آن خیال های 
باطل را از سر به دور می اندازم. مسح پا یعنی خدایا 
من از جای بد رفتن پا می کشم و این پا را از هر 

گناهی که با آن انجام داده ام تطهیر می کنم.
اگر کسی بخواهد نام مبارک حق تعالی را بر زبان 
آورد, باید دهان را تطهیر کند. مگر می شود انسان 
با دهان ناشسته نام خدا را ببرد, باید دهان را با آب 

مضمضه کند و بشوید.
این گوشه ای از اسرار وضو گرفتن است. اگر ما می 
بینیم از نماز و عبادت لذت نمی بریم برای آن است 
که به این اسرار آشنا نیستیم. آنها که از عبادت لذت 
می برند چیزی را به این عبادت تبدیل و تعویض 

نمی کنند.
مرحوم ابن بابویه نیز از امام هشتم نقل فرموده است 
ـ به یکی از شاگردانشان  ـ سالم اهلل علیه  که امام رضا 
به نام محمد بن سنان مرقوم فرمود: ))ان عله الوضوء 
التی من اجلها صار علی العبد غسل الوجه و الذراعین 
و مسح الرإس والقدمین. فلقیامه بین یدی اهلل تعالی 
و استقباله ایاه بجوارحه الظاهره و مالقاته بها الکرام 
الکاتبین. فیغسل الوجه للسجود و الخضوع و یغسل 
الیدین لیقلبهما و یرغب بهما و یرهب و یتبتل و 
یمسح الرإس والقدمین النهما ظاهران مکشوفان 
یستقبل بهما کل حاالته و لیس فیهما من الخضوع 
من  کتاب  والذراعین((.)از  الوجه  فی  ما  والتبتل 

الیحضره الفقیه(
فرمود: سر وضو گرفتن و غسل و مسح این است 
که انسان با اعضای پاک متوجه خداوند سبحان 
گردد. آیا می شود انسان با چشم گناه بکند و با 
همان چشم و صورت متوجه خداوند بشود؟ و اصوال 
اسرار الهی حقایقی است که ))الیمسه اال المطهرون( 
اگر حقیقت قرآن را جز افراد باطهارت نمی یابند, 
حقیقت این عبادات را هم جز افراد پاک نمی یابند. 
آن گاه عبادت در کام انسان لذت پیدا می کند و هیچ 

چیزی انسان را به خود مشغول نخواهد کرد.
در این حدیث شریف سخن از مالقات خدا و استقبال 
فرشتگان است. انسان مالئکه را می بیند, سخنان 
آنان را می شنود. این که می بینیم ما نماز می خوانیم 
و چیزی از نورانیت احساس نمی کنیم برای آن است 
که نماز را با آداب و اسرار آن نخواندیم. خاصیت نماز, 
در معرفت باطن آن است. اگر انسان با این اسرار آشنا 
شد و آن گاه در راه خدا شربت شهادت نوشید, خون 

او با دیگر خون ها یکسان نیست.

نماز نخستين و مهمترين عبادت

اسرار نماز

مقوله پوشش زنان یک موضوع اجتماعی است که 
در بیش از 6۰ کشور جهان قوانینی درباره آن وضع 
شده و پلیس نسبت به اجرای آن مؤظف است. ایران 
جزو معدود کشورهایی است که این موضوع در آن 
به یک مسئله سیاسی تبدیل شده است. این مهم 
دو دلیل عمده دارد نخست بهره برداری گروه های 
مخالف خارج نشین و دوم جریان سیاسی اصالحات 
در داخل ایران که تمسک به این موضوع و حواشی 
آن را یکی از امیدهای بازگشت به قدرت می پندارد.

گاهی عده ای شبهه می کنند که قوانین دیگر را 
رها کرده اند و تنها به قانون حجاب چسبیده اند. 
در این باره باید گفت اجرای قوانین مختلف تزاحمی 
با یکدیگر ندارد. مثالً مقابله با قاچاق مواد مخدر از 
سوی پلیس منافاتی با برخورد پلیس با متخلفان 
رانندگی ندارد! اینکه شهروندان احساس می کنند 
در اجرای قوانین تناسب وجود ندارد عمدتاً به سبب 
برجسته سازی قانون حجاب در جامعه از سوی دو 
گروه یاد شده است. آیا قوانین بازدارنده اند؟ هیچ 
قانونی ادعا ندارد تخلف را به صفر می رساند ولی 
مطمئناً اگر قانون نباشد به مراتب وضعیت بدتر است. 
فرض کنید قانونی برای مقابله با سرقت نداشته باشیم 
آیا آمار سرقت در همین اندازه فعلی باقی می ماند؟!

در این نوشتار بر آن نیستیم تا فلسفه وجودی قانون 
حجاب را مطرح کنیم ولی به همین اندازه اکتفا می 
کنیم که هدف دین اسالم از طرح مسئله حجاب 
برتری دادن ارزش های اولیه بر ارزش های ثانویه 
زنان، دور کردن جامعه از نگاه جنسیت زده، کمک به 
حضور مؤثر اجتماعی آنان و دیده شدن ابعاد اخالقی، 
فکری و شخصیتی بانوان بجای ظرافت های زنانه، 
تقویت نهاد خانواده و جلوگیری از استفاده ابزاری از 

زنان در جامعه است.
پیشرفت های گسترده زنان ایرانی در میادین علم 
و دانشگاه، ورزش و سیاست پس از انقالب اسالمی 
بارها نشان داده بر خالف آن چه مخالفان ادعا 
می کنند هیچگونه تزاحمی بین رعایت حجاب و 
پیشرفت زنان نیست و بنای نظام اسالمی حفظ 
شأن، منزلت و کرامت مادران و زنان ایرانی در جامعه 

است.
یکی از کارکردهای اصلی حکومت ها برای جلوگیری 
از آنارشیسم یا هرج و مرج، وضع قوانین در موضوعات 
مختلف از جمله مسائل اجتماعی است. با این تفاوت 
که مبنای تدوین قانون در نظام های سیاسی مختلف 
به سبب مبانی فکری و ایدئولوژیک )جهان بینی( آنها 

متفاوت است.
این مبنای قانون گذاری در اکثر موارد بر اساس 
ترکیب جمعیتی شهروندان و یا رفراندوم تعیین 
می شود. در کشور ما اکثریت مطلق مردم مسلمان 
هستند. از طرفی خود مردم طی یک همه پرسی - 
حتی پیروان اقلیت های دینی- نوع نظام سیاسی را 
اسالمی تعیین کرده اند. پس نوع پوشش به عنوان 
موضوع بحث ما باید بر اساس احکام اسالمی تعیین 
گردد. حدود پوشش هم به صراحت در آیات قرآن 
به عنوان کتاب الهی مسلمانان مشخص شده است. 
البته اسناد تاریخی نشان می دهد پوشش زنان در 
ایران پیش از ورود اسالم هم پوشیده بوده و سنگ 
نوشته های تاریخی هم این موضوع را تأیید می کنند. 
جالب است بدانید پوشش ُگلَونی که سربند و روسری 

زنان لر و کرد است قدمتی پیش از اسالم دارد!
بحث بعدی نهادینه سازی قانون و مراقبت از قانون 
است. هر قانونی نیاز به تبیین و ترویج دارد و دستگاه 
های فرهنگی و آموزشی باید قوانین را به شهروندان 
آموزش دهند و مسئولیت پذیری اجتماعی را در 
وجود افراد به خصوص از سنین پایین نهادینه کنند. 
با وجود نهادینه سازی قوانین یا قصورهای احتمالی 
در این باره، شهروندانی هستند که از قوانین تخطی 
می کنند. لذا نیروی برقرار کننده انضباط اجتماعی یا 
همان پلیس مکلف است با آنها برخورد قانونی کند 
تا قبح قوانین در جامعه شکسته نشود. پس وظیفه 
پلیس نه متقاعد کردن و فرهنگ سازی بلکه مقابله 
با قانون شکنی است گر چه نیروی پلیس در ایران 
برخی اقدامات آموزشی را هم در دستور کار قرار داده 
است. البته نحوه مقابله را هم خود قانون مشخص 
می کند به طور مثال در قوانین رانندگی این مقابله 
از جریمه مالی تا توقیف ماشین و لغو گواهینامه و 

حبس متغیر است.         از: محمدحسین آزادی

آیا در ایران حجاب اجباری 
است؟

حجاب اجباری

بخش   بیست و  هفتم 

ــات  ــت معوق ــات پرداخ ــن جزئی آخری
رتبه بنــدی معلمــان اعــالم شــد

آمــوزش و پــرورش اعــالم کــرد: صــدور 
احــکام آموزشــیار معلــم )4۵درصــد 
ــاغل و  ــق ش ــغل، ح ــق ش ــوع ح مجم
ــمولین از  ــرای مش ــغل( ب ــاده ش فوق الع
3۱ شــهریور ۱4۰۰ اعمــال شــد، وجــوه 
ــن ۱4۰۱  ــز از اول فروردی ــات نی و معوق
ــاه پرداخــت شــده اســت. ــدت ۸ م به م

بــه گــزارش گــروه اجتماعی خبرگــزاری 
تســنیم، صــادق ســتاری فرد؛ سرپرســت 
ــع  ــعه مناب ــزی و توس ــاون برنامه ری مع
اظهــار  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت 
ــموالن  ــد از مش ــدود ۸۰ درص ــرد: ح ک
رتبه بنــدی معلمــان، مزایــای رتبــه 
ــد  ــدود 9۰ درص ــم و ح ــیار معل آموزش
از فرهنگیــان، مزایــای ترمیــم حقــوق را 

دریافــت کرده انــد.
وی افــزود: ترمیــم حقــوق از اول مهــر ماه 

ــای  ــه در ماه ه اعمــال شــده اســت ک
ــت و  ــد داش ــه خواه ــز ادام ــد نی بع
ــاز  ــی 3۰۰۰ امتی ــب ریال شــامل ضری
و افزایــش ۱۰۰درصــدی حــق اوالد 
اســت .  عائله منــدی  و ۵۰درصــدی 
ــدور  ــز ص ــدی نی ــوص رتبه بن در خص
ــم )4۵ درصــد  احــکام آموزشــیار معل
مجمــوع حــق شــغل، حــق شــاغل و 
ــمولین  ــرای مش ــغل( ب ــاده ش فوق الع
از 3۱ شــهریور ۱4۰۰ اعمــال شــد، 
وجــوه و معوقــات نیــز از اول فروردیــن 
پرداخــت  مــاه   ۸ به مــدت   ۱4۰۱

شــده اســت.
وی بیــان کــرد: بــا ایــن حــال، طبــق 
ــون  ــوری و قان ــتخدام کش ــون اس قان
ــرای  ــوری، ب ــات کش ــت خدم مدیری
همــکاران تابــع صنــدوق بازنشســتگی 
ــش  ــاه اول )افزای ــرری م کشــوری، مق
حقــوق نســبت بــه مــاه قبــل( از 
ــر  ــدی کس ــوق و رتبه بن ــم حق ترمی
ــاه  ــرری م ــاً مق ــده اســت و طبیعت ش
ــات ۱4۰۰  ــز معوق ــان واری اول در زم

ــد. ــد ش ــر کســر نخواه دیگ
ســتاری فــرد دربــاره ادامــه برنامــه این 
معاونــت بیــان کــرد: بــرای جاماندگان 
باقی مانــده  درصــد   ۲۰ یعنــی 
ازجملــه  رتبه بنــدی  مشــموالن 
و  درون دســتگاهی  منتقل شــدگان 

بازنشســتگان و ۱۰ درصــد باقی مانــده 
و  صــادر  احــکام  حقــوق،  ترمیــم 
همزمــان بــا حقــوق آذرمــاه به همــراه 
ــود،  ــام می ش ــی انج ــات پرداخت معوق
بــا  هســتیم  تــالش  در  به عــالوه 
هماهنگــی ســازمان برنامــه و بودجــه، 
ــز پرداخــت شــود. ــات ۱4۰۰ نی معوق

ــرورش  ســخنگوی وزارت آمــوزش و پ
افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه در چندماه 
به میــزان  علی الحســابی  گذشــته 
ــی  ــادل ریال ــد از مع ــاً ۵۰ درص تقریب
ــدت  ــرای م ــم ب ــیار معل ــه آموزش رتب
9 مــاه )6ماهــه ســال ۱4۰۰ و 3 مــاه 
ــی  ۱4۰۱( واریزشــده در فیــش حقوق
ــت  ــوان برگش ــت عن ــور تح ــن کس ای

ــی منظــور شــده اســت . جبران
برنامه ریــزی  معاونــت  سرپرســت 
آمــوزش  وزارت  منابــع  توســعه  و 
ــی  ــه برخ ــان اینک ــا بی ــرورش ب و پ
همــکاران عزیــز فرهنگــی نگــران عدم 
ــی  ــورات قانون ــا کس ــکام ی ــدور اح ص
هســتند، اضافــه کــرد: جــای نگرانــی 
ــدی  ــی بع ــاً در پرداخت ــت قطع نیس
همــه مشــموالن لحــاظ خواهند شــد، 
البتــه کنــار پرداخــت معوقــات، طبعــاً 
کســر معوقــات هــم خواهیــم داشــت 
کــه شــامل مقــرری مــاه اول، برگشــت 
علی الحســاب  )مجمــوع  جبرانــی 

و  اردیبهشــت  فروردیــن،  مــاه   3
خــرداد ۱4۰۱، کــه قبــاًل بــه حســاب 
ــه  ــرای آنک ــد و ب ــز ش ــکاران واری هم
دو  یک مــاه  در  رتبه بنــدی  اعمــال 
بــار منظــور نشــود، در فیــش صــادره 
ایــن عبــارت قیــد شــده اســت( ســهم 
مالیــات، بیمــه و صندوق بازنشســتگی 

ــت. اس
ســاده،  به زبــان  کــرد:  بیــان  وی 
خالــص دریافتــی ایــن مــاه همــکاران 
شــامل، اختــالف حقــوق آبان مــاه 
و مجمــوع معوقــات مزایــای رتبــه 
آموزشــیار معلــم ۸ مــاه نخســت 
ــوق  ــم حق ــاه ترمی ــز ۲ م ۱4۰۱ و نی
ــاه  ــا علی الحســاب 3 م ــان ب مهــر و آب
ــایر  ــاه اول و س ــرری م ــده، مق واریزش
حقــوق  اســت.  قانونــی  کســورات 
ــاه  ــا علی الحســاب 3 م ــان ب مهــر و آب
واریــز شــده، مقــرری مــاه اول و ســایر 
ــکاران  ــت. هم ــی اس ــورات قانون کس
تابــع صنــدوق بازنشســتگان کشــوری 
کــه دارای 3۰ ســال خدمــت و باالتــر 
ــاه اول  ــرری م ــور مق ــتند، از کس هس
معــاف هســتند، بــا ایــن حــال چنانچه 
ــم  ــه صــدور حک ــکاری، نســبت ب هم
ــی  ــش حقوق ــرر در فی ــاد مق ــا مف ی
اعتراضــی دارد، بــه واحدهــای اداری و 

ــد. ــل کن ــه منتق ــی منطق مال

آخرین جزئیات پرداخت معوقات رتبه بندی معلمان اعالم شد

افقــی:۱ افقــی: ســرایت - پیشــی گرفتــن۲ افقــی: نوعــی کفــش پاشــنه دار 
قدیمــی - وســیله ای بــرای بــاال رفتــن3 افقــی: تصدیــق روســی - ناچــار و ناگزیــر 
- فرزنــد4 افقــی: بــی خطــر - والــده - میــوه نکــو۵ افقــی: آذرخــش مصنوعــی 
عکاســی - آلونــک6 افقــی: خــط نابینایــان - حیــوان مفیــد7 افقــی: ســوگ و عــزا 
- درخشــنده و بــراق۸ افقــی: خمــره بــزرگ - نماینــده - اتمســفر و جــو9 افقــی: 
بیــم و رعــب - از خودروهــای ملــی ایــران - دانــه خوشــبو۱۰ افقی: فرهنگســتان - 

دردهــا۱۱ افقــی: بــت خانــه و فرخــار - مهمانــی ازدواج

ــور مــاه۲ عمــودی: بــی حرکــت و  ــودی:۱ عمــودی: مجبــور شــده - ن عم
آهســته - پرنعمــت و پرحاصــل3 عمــودی: مــزه خرمالــو - کراهت داشــتن - کیف 
ســفر4 عمــودی: ســال آذری - از مرکبــات - حیــوان وحشــی۵ عمــودی: آرزوهــا 
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صادق ستاری فرد؛ سرپرست معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش :

 

 

آگهی تحدید حدود اختصاصی   
چــون ششــدانگ یکباب خانــه پالک40فرعــی  از 3354 اصلی  واقــع در بخش20کرمان 
ــماره  ــق رای  ش ــراد  طب ــادی فرزندخدام ــود آب ــی محم ــی برهان ــای عل ــورد تقاض م
140160319011001133 مــورخ 1 /05 /1401 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی در مالکیــت نامبــرده قرار 
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 4941 -1401 
مــورخ 2 /9 /1401 مالــک بدینوســیله آگهــی تحدید حــدود اختصاصی آن باســتناد تبصره 
ذیــل  مــاده 13 قانــون مذکــور و مــاده 13 آئیــن نامه آن  منتشــر و عملیات تحدیــدی آن 
از ســاعت 9 صبــح روز پنــج شــنبه 1 /10 /1401  محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لذا 
بــه مالــک ) مالکیــن ( و صاحبــان امــالک مجــاور رقبه مزبــور اخطــار میگــردد در موعد 
مقــرر در ایــن اعــالن در محــل وقــوع ملک حاضــر و در صــورت عدم مراجعــه مجاورین 
عملیــات تحدیــدی بــا معرفی مالــک یا نماینــده قانونــی وی وفق مقــررات مــواد 14و15 
قانــون و ۷0 آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام و اعتــراض اشــخاص بــر حــدود و حقــوق 
ارتفاقــی برابــر مــواد 20 قانــون و ۷4 آئیــن نامــه قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیــدی بمــدت 30 روز پذیرفتــه شــده و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض، دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضایــی تقدیــم نمایــد واال پــس از 
گذشــت مهلــت یک ماهــه و عدم تســلیم دادخواســت برابر مقــررات اقــدام خواهد شــد . 

تاریخ انتشار:  دوشنبه ۷ /9 /1401شناسه آگهی 1416305
         حسین تقي زاده - رئیس اداره ثبت اسنادو امالک شهرستان بردسیر 

 

 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون ششــدانگ ی یکبــاب خانــه پــالک 2فرعــی  از 1303 اصلــی  واقــع در 
بخش20کرمــان مــورد تقاضــای مرتضــی پورامیــری فرزند یاراحمــد  طبق رای  شــماره 
140160319011000995 مــورخ ۷ /04 /1401 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی در مالکیــت نامبــرده قرار 
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 ثبت میســر نمی باشــد لذا حســب تقاضــای  شــماره 4930 -1401مورخ 
1 /09 /1401 مالــک بدینوســیله آگهــی تحدید حــدود اختصاصی آن باســتناد تبصره ذیل  
مــاده 13 قانــون مذکــور و مــاده 13 آئیــن نامــه آن  منتشــر و عملیــات تحدیــدی آن از 
ســاعت 9 صبــح روز ســه شــنبه  29 /09 /1401درمحــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لذا 
بــه مالــک ) مالکیــن ( و صاحبــان امــالک مجــاور رقبه مزبــور اخطــار میگــردد در موعد 
مقــرر در ایــن اعــالن در محــل وقــوع ملک حاضــر و در صــورت عدم مراجعــه مجاورین 
عملیــات تحدیــدی بــا معرفی مالــک یا نماینــده قانونــی وی وفق مقــررات مــواد 14و15 
قانــون و ۷0 آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام و اعتــراض اشــخاص بــر حــدود و حقــوق 
ارتفاقــی برابــر مــواد 20 قانــون و ۷4 آئیــن نامــه قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیــدی بمــدت 30 روز پذیرفتــه شــده و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض، دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضایــی تقدیــم نمایــد واال پــس از 
گذشــت مهلــت یــک ماهــه و عدم تســلیم دادخواســت برابر مقــررات اقــدام خواهد شــد . 

 شناسه آگهی 1415393 تاریخ انتشار:  دوشنبه ۷ /09 /1401
       حسین تقي زاده - رئیس اداره ثبت اسنادو امالک شهرستان بردسیر 

آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم زهــرا خدامــی ســرملکی احد از ورثــه محمد خدامی ســرملکی به موجب درخواســت 
شــماره 1401/460۷ - 1401/8/22منضــم به حصــر وراثت شــماره 99099۷3489200006 
مــورخ 1399/1/26 شــورای حــل اختــالف شــماره 2 بردســیر ویــژه حصــر وراثــت اعــالم 
داشــته کــه ســند مالکیت ششــدانگ خانــه پــالک 1 فرعــی از 929 اصلی واقــع در بخش 
20 کرمــان ذیــل ثبــت 13415 صفحــه 133 دفتــر 55 بشــماره چاپــی 831352 ســری ب 
90 بنــام محمــد خدامــی ســرملکی صــادر و تســلیم گردیــده و حــال نامبرده مدعی اســت 
ســند مالکیــت پــالک مزبــور بــه علــت نامعلوم مفقــود گردیــده و ضمــن تســلیم دو برگ 
شــهادت شــهود تصدیق شــده درخواســت ســند مالکیت المثنی نموده لذا باســتناد تبصره 
1 اصالحــی مــاده 120 آئیــن نامــه قانون ثبت مراتــب یک نوبــت در تاریخ منــدرج در ذیل 
آگهــی می شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مذکــور یــا 
وجــود ســند مالکیــت آن نــزد خــود مــی باشــد ظــرف مــدت 10 روز پــس از انتشــار آگهی 
بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیت یا ســند معامله 
تســلیم نمایــد واال پــس از گذشــت مهلــت مذکور نســبت به صــدور ســند مالکیت المثنی 

اقــدام خواهد شــد.
تاریخ انتشار : 1401/9/۷

                                         حسین تقي زاده - رئیس اداره ثبت اسنادو امالک شهرستان بردسیر 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
   چــون ششــدانگ یکبــاب خانــه پــالک ۲فرعــی  از ۱۰39 اصلــی  واقــع در 
بخش۲۰کرمــان مــورد تقاضــای حســین فخرآبــادی  فرزنــد قلنــدر طبــق رای  شــماره 
۱4۰۱6۰3۱9۰۱۱۰۰۱۲97 مورخ۲6 /۰۵ /۱4۰۱هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی در مالکیــت نامبــرده قرار 
گرفتــه و آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده  ۱3 آئیــن نامــه قانــون مذکــور منتشــر و مــورد 
واخواهــی ســپری گردیده اســت و نیــاز به تحدیــد حــدود دارد و اعمال تبصــره ذیل ماده 
۱۵ قانــون ثبــت میســر نمــی باشــد لــذا حســب تقاضــای  شــماره 49۱6 -۱4۰۱ مــورخ 
۱ /۰9 /۱4۰۱ ، مالک بدینوســیله آگهی تحدید حدود اختصاصی آن باســتناد تبصره ذیل  
ماده ۱3 قانون مذکور و ماده ۱3 آئین نامه آن  منتشــر و عملیات تحدیدی آن از ســاعت 
9 صبــح روز چهــار شــنبه 3۰ /۰9 /۱4۰۱  محــل شــروع و بعمــل خواهد آمد لــذا به مالک
 ) مالکیــن ( و صاحبــان امــالک مجــاور رقبــه مزبــور اخطــار میگــردد در موعــد مقــرر در 
ایــن اعــالن در محــل وقــوع ملــک حاضــر و در صــورت عــدم مراجعه مجاوریــن عملیات 
تحدیــدی بــا معرفــی مالــک یا نماینــده قانونــی وی وفــق مقــررات مــواد ۱4و۱۵ قانون و 
7۰ آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام و اعتراض اشــخاص بــر حدود و حقــوق ارتفاقــی برابر 
مــواد ۲۰ قانــون و 74 آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیدی 
بمــدت 3۰ روز پذیرفتــه شــده و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضایــی تقدیــم نمایــد واال پــس از گذشــت 
مهلــت یــک ماهــه و عــدم تســلیم دادخواســت برابر مقــررات اقــدام خواهــد شــد . /تاریخ 

انتشــار: ۱4۰۱/9/7شناســه آگهی۱4۱63۱۰
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۱ - هر مرد باید نفقه )) خوراک ، پوشاک و مسکن (( زن 
خود را تامین کند و هر ساعتی که با توانایی تاخیر کند 
مرتکب معصیتی شده است و البته این وظیفه در حدود 

توانایی ومتناسب با شئون طرفین است . 
۲-هر مردی وظیفه دارد در حدود توانایی نفقه زن خود 

را توسعه دهد . 
3 - همیشه در منزل آذوقه ذخیره باشد و در صورت 

امکان غذاهای متنوع تهیه کند . 
4 - اگر زن مرتکب تقصیر باشد او را ببخشد . 

۵ - با زن خود با خوشرویی رفتار کند . 
6 - بدون جهت شرعی به او خشم نکند که موجب 

خشم خداوند قهار است . 
7 - تا می تواند با او غذا صرف کند که اینکار موجب 

ازدیاد محبت می شود . 
۸ - اگر بتواند برای زن عطر تهیه نماید و متناسب با هر 

فصل سال برای او لباس تهیه کند . 
9 - در کارهای خانه سخت گیری نکند و به او کمک 

نماید . 
۱۰ - با او خوشرفتار باشد و هر کس که با زوجه خود 

بدرفتاری کند به فشار قبر دچار می شود . 
۱۱ - هرکس باید زن خود را در مسیر خیابانها و مجالس 

که فتنه و فسادی در بردارد منع کند . 
۱۲ - بر بدیها باید صبر کند که ثواب صبر ایوب پیامبر ) 

علیه السالم ( را دارد . 
۱3 - در اعیاد و روزهای تعطیل برای زن و اهل خانواده 

شیرینی و میوه تهیه کند . 
۱4 - آداب احکام دین را به او بیاموزد . 

۱۵- زن را از جامه نازک بدن نما منع کند . 
۱6 - زنان را از سکونت در غرفه و باالخانه های مشرف 

به دید مردم باز دارد . 
۱7 - در صورت توانایی برای او خدمتکاراستخدام کند . 
۱۸ - آن چه را که برای خود می پسندد ، برای زن خود 

نیز بپسندد . 
۱9 - زن خود را نزد فامیل خود و فامیل او بزرگ شمارد 

و همیشه با او با ادب رفتار کند و به او احسان نماید . 
۲۰ - از تحقیر زن خود نزد هر کس ، خاصه در مورد 

کسان و اوالد خود احتراز جوید . 
۲۱ - مقداری پول در اختیارش بگذارد . 

۲۲ - در کارها با او مشورت نماید و به نظراتش احترام 
بگذارد . 

۲3- همیشه از خوبیها و محاسن او صحبت کند و به 
او نیکی نماید . 

۲4 - اینکه بدانی که خداوند عزوجل او را مایه سکون 
و آرامش و وسیله انس تو قرار داده است و به این نعمت 
که از طرف خداوند بر تو ارزانی شده عزیز و گرامی بداری 
و با او مدارا کنی و هیچگاه حق او را ضایع نکنی و به 
شخصیت واالی انسانی او ارزش قائل شوی که او هم 
مثل تو بشریست که دارای حقوق قانونی شرعی می 

باشد

بهترین زنان شما 
۱ - بهترین زنان کسی است که مردان نامحرم را نبیند 
و مردان نامحرم نیز به او ننگرند . ) فاطمه زهرا ) سالم 

اهلل علیها ( 
۲ - بهترین زنان شما کسی است که فرزند بسیار بزاید 
و مهربان و پاکدامن و درمیان کسانش گرامی باشد و نزد 
شوهرش خود را ذلیل و کوچک شمارد و برای شوهرش 
خود را آراسته آشکار نماید و در برابر بیگانه خود را 

بپوشاند . ) پیامبر گرامی اسالم )  صلی ا... علیه وآله(
3 - بهترین زنان امتم زنی است که زیبا رو و کم مهر ) 
کابین ( باشد . ) پیامبر گرامی اسالم  صلی ا... علیه وآله( 
4- بهترین زنان شما زنی است که پاکدامن باشد . ) 

پیامبر گرامی اسالم ) صلی ا... علیه وآله(( 
۵ - آن زن از دیگر زنان برکت بیشتر دارد که خرج او 
آسانتر و سبکتر باشد . ) پیامبر گرامی اسالم ) صلی ا... 

علیه وآله( 
6 - بهترین زنان شما زنی است که چون همسرش به او 
نگاه کند شاد گردد و هنگامی که شوهرش به او فرمان 
دهد فرمان بپذیرد و در نبود شوهرش ناموس و مال وی 
را نگهبانی و نگهداری کند . ) پیامبر گرامی اسالم صلی 

ا... علیه وآله(( 
7 - بهترین زنان شما زنی است که خوشبو و پاکیزه 
خوراک باشد ، آن زنی که اگر ببخشد به خوبی و موافق 
شرع ببخشد و اگر نبخشد باز به خوبی و موافق شرع 
نبخشد . این زنان هستند که برای خدا کار می کنند و 
هر که برای خدا کار کند زیان نمی بیند و پشیمان نمی 

شود . ) امام سجاد ) علیه السالم ( 
۸ -  بهترین زنان شما زنی است که اگر خشمناک شوی 
یا بر او خشم شود به شوهر خود بگوید : دست من در 
دست توست تا از من راضی نشوی از تو دیده برندارم . 

)  امام صادق ) علیه السالم (

نکاتی درباره حقوق زنان بر مردان

جایگاه زن دراسالم

چگونه کودکان صبوری داشته باشیم؟
در  و  کم کم  که  است  مهارتی  داشتن  صبر 
هر  مانند  و  دست می آید  به   زندگی  طول 
مهارت دیگری نیاز به تمرین دارد. در اینجا 
به  توجه  با  که  شده  پیشنهاد  تمرین هایی 
سنین مختلف می توانید با کودک خود داشته 

باشید.
است  مهارت هایی  از  یکی  شکیبایی  و  صبر 
که باید از دوران کودکی به فرزندان آموزش 
با  مواجهه  در  و  بزرگسالی  در  تا  شود  داده 
را  راه  بهترین  بتوانند  ناکامی ها  و  مشکالت 
برای برون رفت از مشکالت پیدا کنند. داشتن 
کودکان صبور یکی از موهبت هایی است که 

هر خانواده ای می تواند داشته باشد. 
کودکان صبور به نسبت دیگر کودکان، بهتر 
از  برقرار کنند و  ارتباط  با دیگران  می توانند 
می گیرند  یاد  آنها  بربیایند.  مشکالت  پس 
چطور نوبت را رعایت کنند و منتظر بمانند، 
بدون اینکه عصبانی شوند و از کوره دربروند. 
یاد  را  صبوری  کودکی  از  که  بچه هایی 
خواهند  موفق تری  افراد  آینده  در  گرفته اند 
به نسبت دیگر  نیز  بود و در دوران تحصیل 

دانش آموزان موفق تر هستند.
در  و  کم کم  که  است  مهارتی  داشتن  صبر 
طول زندگی به  دست می آید. این مهارت نیز 
همانند هر مهارت دیگری نیاز به تمرین دارد. 
هیچ کودکی از بدو تولد صبور به دنیا نمی آید 
و با گذشت زمان و در خانواده یاد می گیرد 
و  بیندازد  تعویق  به  را  که خواسته های خود 
صبر کند تا زمان مناسب برای به دست آوردن 

خواسته هایش فرا برسد.
بهترین  روانشناس،  محمدعلی،  ندا  گفته  به  
به  صبوری  غیرمستقیم  آموزش  برای  سن 
تا 3سالگی کودک است که  بین ۲  کودکان 
به صورت  باید  نیز  7سالگی  تا  آموزش  این 
غیرمستقیم ادامه داشته باشد. اما درخصوص 
از  را  حواسشان  باید  سال  دو  زیر  کودکان 
مناسب  برایشان  و  می خواهند  که  چیزهایی 

نیست، پرت کنیم.
به  حواسشان  به زودی  کودکان  سن  این  در 
فراموش  زود  و  می شود  پرت  جدید  موضوع 
می کنند که تا چند لحظه قبل چه درخواستی 
که  کارهایی  از  یکی  می گوید:  او  داشته اند. 
می توانیم با کودکان باالی 3 سال انجام دهیم 
این است که با انجام برخی کارهای تشویقی 
و یا بازی کردن، صبرکردن را به کودکان )با 
این  از  یکی  دهیم.  آموزش  تمرین(  و  تکرار 

کارها ستاره بازی است.
برای این کار، یک جدول می کشیم و در ازای 
هر کار خوبی که فرزندمان انجام داد به او یک 
ستاره می دهیم و می گوییم که مثال در ازای 
بگیرد.  پاداش  می تواند  ستاره   ۵ هر  دریافت 
این پاداش می تواند خرید بستنی مورد عالقه 
کودک، کتاب خریدن و یا درست کردن غذای 
مورد عالقه اش باشد. والدین باید به این نکته 
توجه کنند که پاداشی که برای فرزندشان در 
نظر می گیرند خیلی هم گران قیمت و... نباشد 

و در حد زندگی روزمره کودکشان باشد.
صبوری در گذر زمان

بچه ها هنوز از گذر زمان درکی ندارند و متوجه 
با  صبرکردن  ۵دقیقه  بین  فرق  که  نیستند 
اما  است  چقدر  صبوری کردن،  نیم ساعت 
بتوانند گذر  که  داد  آموزش  آنها  به  می توان 
زمان را درک کنند. مثال می توان عقربه بزرگ 
ساعت را به آنها نشان داد و گفت وقتی عقربه 
روی عدد ۸ قرار گرفت می توانیم با همدیگر 
بازی کنیم؛ یا مثال به جای اینکه به او بگوییم 
تا ۲۰دقیقه دیگر ناهار آماده می شود، بگوییم 
زمانی که سرخ کردن سیب زمینی ها تمام شد 

می توانیم با هم ناهار بخوریم.
رسیدن  تا  که  کنیم  تأکید  او  به  می توانیم 
ماشین هایش  با  می تواند  مناسب  زمان 
به تنهایی بازی کند، پازلش را تکمیل کند و 
یا نقاشی بکشد. در این صورت کودک به مرور 
یاد می گیرد که برای رسیدن به خواسته اش 
انتظار  زمان  حال  عین  در  و  کند  صبر  باید 
بطالت  به  نیز  خواسته اش  به  رسیدن  برای 

نمی گذرد.

فرهنگی و تربیتی
زیباترا ز حورالعین - قسمت  31 لزوم تامین نیازها در داخل استان تا خط و نشان دادستان برای شرکت های غیرمتعهد نکات مهم برای تربیت 

ــت های فرزندان )1( ــرای سیاس ــتانی اج ــتاد اس ــه س جلس
ــه در  ــوه قضایی ــی در ق ــاد مقاومت ــی اقتص کل
حالــی برگــزار شــد کــه اعضــای ســتاد بــر تامین 
نیازهــای شــرکت های بــزرگ از تولیــدات داخــل 
اســتان تاکیــد کردنــد و دادســتان کرمــان هــم با 
انتقــاد از عــدم تعهــد اخالقــی و قانونــی برخــی از 
شــرکت ها بــرای آنهــا خــط و نشــان کشــید کــه 

ــد. کارها یشــان را شــفاف کنن
ــاد  ــت های اقتص ــرای سیاس ــتانی اج ــتاد اس س
ــا در  ــن نیازه ــزوم تامی ــان؛ از ل ــی کرم مقاومت
داخــل اســتان تــا خــط و نشــان دادســتان بــرای 

شــرکت های غیرمتعهــد
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمان، جلســه 
ســتاد اســتانی اجرای سیاســت های کلــی اقتصاد 
مقاومتــی در قــوه قضاییــه بــا حضــور اســتاندار، 
رئیــس کل دادگســتری، دادســتان، رئیــس اتــاق 
بازرگانــی اســتان و جمعــی از مدیــران برگزار شــد 
و اعضــای ســتاد بــر تامیــن نیازهای شــرکت های 
بــزرگ از تولیــدات داخــل اســتان تاکیــد کردند.

ــی  ــان به خوب ــع کرم ــای صنای ظرفیت ه
ــی نشــده اند معرف

رئیس کل دادگســتری اســتان کرمان در سخنانی 
ــا  ــات ب ــار داشــت: در اجــرای قوانیــن مصوب اظه
مشــکالتی مواجــه هســتیم کــه به خوبــی اجــرا 
ــکالت  ــدند مش ــرا می ش ــر اج ــوند و اگ نمی ش
ــد راهکارهــای  ــن بای موجــود را نداشــتیم بنابرای

اجرایــی تدویــن کنیــم.
ــرد:  ــراز ک ــدی اب ــم حمی ــالم ابراهی حجت االس
ــه  ــادی دارد ک ــای زی ــان ظرفیت ه ــتان کرم اس
ــی و  ــزرگ صنعت ــرکت های ب ــه ش ــد ب می توان
معدنــی نه تنهــا در اســتان کرمــان بلکه در شــرق 
کشــور کمــک کنــد و بایــد از این ظرفیت اســتان 

حمایــت شــود.
ــان را  ــع کرم ــته ایم، صنای ــه داد: نتوانس وی ادام

آن طــور که شایســته اســت در کشــور معرفی کنیم 
ــدات  ــه تولی ــر اســتان ها ب و ممکــن اســت در دیگ
کرمــان نیــاز باشــد، امــا اطالعــی از ایــن ظرفیــت 
نداشــته باشــند بنابرایــن اطالع رســانی در این زمینه 

مــورد توجــه قــرار گیــرد.
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان همچنیــن 
ــوی  ــت از س ــع و درس ــه موق ــدات ب ــام تعه انج
مجموعه هــای تولیــدی بــرای شــرکت های بــزرگ 
صنعتــی و معدنــی اســتان را مــورد تاکیــد قــرار داد.
ــط  ــا توس ــت از دانش بنیان ه ــزوم حمای ل

شــرکت های بــزرگ
در همیــن حــال اســتاندار کرمــان خواســتار 
ــای  ــن نیازه ــا تامی ــط ب ــتورالعمل مرتب ــه دس ارائ
ــان از محصــوالت داخــل  ــزرگ کرم شــرکت های ب
ــا در نظــر گرفتــن  ــرای شــورای تامیــن ب اســتان ب
ــه  ــوالت و توج ــه محص ــون ضمانتنام ــواردی چ م
بــه دانش بنیان هــا شــد و بیــان داشــت: ایــن 
دســتورالعمل را بعــد از تصویــب در شــورای تامیــن 
ــالغ  ــزرگ اب ــرکت های ب ــه ش ــان ب ــتان کرم اس
ــه باشــد. می کنیــم و دادســتان پیگیــر ایــن مصوب
بــه  قانــون  داد:  ادامــه  فــداکار  محمدمهــدی 
ــد  ــرمایه گذاری کنن ــازه داده س ــا اج دانش بنیان ه
و شــرکت های بــزرگ در صــورت حمایــت از 
دانش بنیان هــا می تواننــد در آینــده از مزایــای ایــن 

مجموعه هــا اســتفاده کننــد.
وی ابــراز داشــت: بعضــی از افــراد تعصــب اســتانی 
ندارنــد و مدیرعامــل شــرکت هــم بــرای اینکــه خط 
تولیــد از کار نیفتــد مجبــور اســت از تولیــدات خارج 

اســتان بــرای تامیــن نیازهــا اســتفاده کند.
حســین مهرابــی معــاون امــور اقتصــادی اســتاندار 
کرمــان نیــز در ســخنانی اظهــار داشــت: فعالیــت 
گــروه صنعتــی دانش بنیــان قطعه گســتر کرمــان از 
۱۰ درصــد ظرفیــت بــه 3۰ درصــد رســیده و هنــوز 
7۰ درصــد ظرفیــت برای توســعه باقی مانده اســت.

خط و نشان دادستان کرمان برای شرکت های غیرمتعهد
در همیــن حــال دادســتان عمومــی و انقــالب کرمان بــا تبریک 
هفتــه بســیج از فرمایــش رهبــری در زمینــه حمایــت از تولیــد 
ــرای گــروه  ــه میــان آورد و اظهــار کــرد: دو جلســه ب ســخن ب
ــان در ســتاد اقتصــاد  ــان قطعه گســتر کرم صنعتــی دانش بنی
ــال های 99 و  ــی س ــان ط ــتان کرم ــتری اس ــی دادگس مقاومت

۱4۰۰ برگــزار کرده ایــم.
ــی  ــی و معدن ــرکت های صنعت ــه داد: ش ــی ادام ــدی بخش مه
فعــال در اســتان کرمــان تعهداتــی بــه مجموعــه گــروه صنعتی 
دانش بنیــان قطعه گســتر کرمــان در راســتای راه انــدازی، تولیــد 

بیشــتر و اســتفاده از ظرفیــت بیشــتر ایــن واحــد داشــتند.
مدیــرکل صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کرمــان نیــز در این 
نشســت خواســتار تصویــب مصوبــه ای شــد کــه بــر اســاس آن 
شــرکت های صنعتــی و معدنــی اســتان کرمــان ملــزم شــوند 
حداقــل 3۰ درصــد نیازهــا را در داخــل اســتان تامیــن کننــد 
ــا حمایــت از مجموعه هــای تولیــدی و دانش بنیــان اســتانی  ت

صــورت گیــرد.
ــته  ــه ای داش ــراز داشــت: مصوب ــدی حســینی نژاد اب ــید مه س
باشــیم شــرکت های بــزرگ صنعتــی و معدنــی اســتان کرمــان 
ــه  ــرای ثبــت ســفارش قطعــات ابتــدا اســتعالم ها را از کمیت ب
اســتانی بگیرنــد و بعــد ثبــت ســفارش را انجــام دهنــد تــا در 
صــورت وجــود محصــول مــورد نظر در اســتان ایــن خریــد را در 

داخــل انجــام دهنــد.

یازده خط راه آهن انگلیس به دنبال 
اعتصاب فلج شد

بــه گــزارش ایرنــا بــه نقــل از رســانه های انگلیس، ایــن حرکــت اعتراضی هزاران مســافر 
در سراســر انگلیــس را در ایســتگاه های قطــار ســرگردان و سیســتم حمل ونقــل کشــور 
دوبــاره زمین گیــر شــده اســت. بســیاری از قطارهــا در مســیر انگلیس به اســکاتلند لغو 
شــده و هیــچ قطــاری در خطــوط ریلــی غــرب به شــرق کشــور نیــز حرکــت نمی کند.

ایــن رویــداد درحالــی صــورت می گیــرد که کارکنــان معترض شــبکه راه آهــن انگلیس 
دربــاره برگــزاری اعتصاب های بیشــتر در شــش مــاه آینــده هشــدار داده اند.

میــک  والن رئیــس اتحادیــه کارکنــان شــبکه ریلــی »آســلف« می گوید که بســیاری از 
راننــدگان قطــار در دو ســال گذشــته شــاهد هیچ افزایــش حقوقــی نبوده اند.

او بــه گاردیــن گفــت: »کارفرمایــان می گوینــد مــا نمی توانیــم بــدون حمایــت دولــت 
حقــوق شــما را افزایــش بدهیــم؛ از طرفــی دولــت می گویــد بایــد بــا کارفرمــا صحبــت 
کنیــد.« والن قــرار اســت چهارشــنبه هفتــه آینــده بــا مــارک هارپــر وزیــر حمل ونقــل 
انگلیــس دربــاره مشــکالت مالــی کارکنان شــبکه ریلــی گفت وگو کنــد. وی گفــت: اگر 
او بتوانــد بــن بســت موجــود را بشــکند و راهــی بــه جلــو بیابــد، خــوب اســت؛ فقــط 
دولــت مــی توانــد بــه اپراتورهــای ریلــی دســتور دهــد کــه قــرارداد مناســبی منعقــد 

. کنند
از ســویی بزرگتریــن ســندیکای شــبکه ریلــی انگلیس موســوم بــه آرام تــی از برگــزاری 
هشــت روز اعتصــاب در طــول دو مــاه آینــده خبــر داده اســت. ایــن درحالیســت کــه 
بیــش از 3 هــزار راننــده اتوبــوس نیــز قصــد دارنــد تــا مــاه آینده میــالدی )دســامبر( به 

مــدت هفــت روز دســت از کار بکشــند.
تاکنــون چندیــن دور مذاکــرات میان نماینــدگان اتحادیــه و کارفرمایان برگزار شــده که 
موفقیــت آمیــز نبــوده اســت. هرچنــد اعتصاب هــا باعــث بــروز هرج ومــرج در سیســتم 
حمــل و نقــل کشــور شــده امــا نظرســنجی ها نشــان می دهــد، بیشــتر مــردم انگلیس 
ــرم می کننــد، از کارکنــان  ــا تــورم بی ســابقه در ایــن کشــور دســت و پنجــه ن کــه ب

شــبکه ریلــی حمایــت می کننــد.
جهــش بی ســابقه شــاخص تــورم و افزایــش افسارگســیخته هزینه هــای زندگــی در 
انگلیــس، جزیــره را در بدتریــن شــرایط اقتصــادی نیــم قــرن گذشــته قــرار داده اســت.

ایــن واقعیــت کــه دورنمایــی از بهبــود اوضــاع دیده نمی شــود و مقــام های رســمی هم 
دربــاره تشــدید اوضــاع هشــدار می دهنــد، مــردم را وحشــت زده کــرده اســت.

ــن  ــی ای ــار مل ــن گــزارش اداره آم ــورم در انگلیــس براســاس تازه تری ــرخ ت شــاخص ن
کشــور از محــدوده ۲ بــه ۱۱.۱ درصــد رســیده و کشــور بــه گفتــه رئیس بانــک مرکزی 

وارد یــک دوره طوالنــی رکــود اقتصــادی شــده اســت.

عوامل موثر در بهبود یادگیری )5(
نقش خواب مناسب در یادگیری :

دومیــن عامــل مهــم در چرخــه تولیــد انــرژی بعــد از تغذیــه، خــواب مناســب مــی 
باشــد .خــواب واســتراحت از نیازهــای غیرقابــل انــکار بــدن ما می باشــند زیــرا بدن 
مــا بــدون اســتراحت و در حالــت هوشــیاری نمیتوانــد بــه فعالیتهــای خــود ادامــه 
بدهــد. لــذا زمانــی را نیــاز دارد کــه بــه ترمیــم بافت هــای فرســوده بپــردازد و انرژی 
از دســت رفتــه را ذخیــره کنــد. بــرای اینکــه بــدن مــا در حیــن خــواب انــرژی بــه 
دســت بیــاورد و بافتهــای فرســوده ترمیــم شــوند بایســتی از نظر کیفیــت و کمیت 
اســتانداردهایی داشــته باشــد وایــن خــواب صحیــح و اســتاندارد اســت کــه نقــش 
مهمــی در ســالمت روحــی و جســمی مــا ایفا میکند. وشــاید کیفیــت آن از کمیت 
آن هــم مهــم تــر باشــد. زیــرا بدخوابــی خیلــی بدتــر از کــم خوابــی اســت وعــالوه 
بــر تاثیــرات منفــی ای کــه درطــول روز برکارایــی و عملکــرد هــای اجتماعــی مــی 
گذارد،حتــی مــی توانــد منجــر بــه ایجــاد اختــالالت روانشــناختی درفــرد شــود. از 
نظــر کمیــت بــدن انســان در طــول شــبانه روز بــه 6 تــا ۸ ســاعت خــواب نیــاز دارد 

کــه بســته بــه ســن تفــاوت دارد . 
فواید خواب مناسب:

-افزایــش قــدرت تمرکــز و یادگیــری، توانایــی بــه خاطــر آوردن اطالعــات بیشــتر، 
تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن و افزایش قــدرت مغز و تجزیــه و تحلیل مســائل و ...
- البتــه ســعی کنیــد شــبها ســاعت مشــخص بخوابیــد و صبــح هــا در ســاعت 

مشــخص بیــدار شــوید تــا بــدن شــما و خودتــان عــادت کنیــد.
-در طــول روزخودتــان را خســته کنیــد واز بدن خود کار بکشــید تا ســریعتر خواب 

بروید.
- خوانــدن کتــاب، تماشــای تلویزیــون ،گــوش دادن بــه موســیقی در اتــاق خــواب 

ــوع می باشــد. ممن
- اگرعلــت بــی خوابــی شــما، افــکار مزاحــم و کارهــای عقــب مانــده اســت  کــه 
ذهنتــان را مشــغول کــرده ، آنهــا را روی کاغــذ آورده و از لحــاظ فیزیکــی آنهــا را از 

خــود دور کنیــد.
- اتــاق خــواب فقــط مخصــوص خواب باشــد نــه اتــاق کار،پس وســایل اضافــی را از 

آن خــارج کنیــد . -اتــاق خواب بایســتی تاریک وســاکت باشــد.
-غذاهایــی کــه درطــول روز میــل مــی کنیــد بــر روی چرخــه خــواب شــما تاثیــر 
مــی گــذارد پــس هرگــز شــبها گرســنه نخوابیــد و 3 تــا 4 ســال قبــل از خــواب از 
مــواد کافئیــن دار اســتفاده نکنیــد وشــام را ســبک میــل نمــوده و پنــج تــا شــش 
ســال قبــل از خــواب ورزش ســنگین انجــام ندهیــد.واز خــوردن غذاهــای ســنگین 

وپــر چــرب وســرخ شــده پرهیــز کنیــد.
نقش تنفس صحیح در یادگیری :

گفتیــم کــه مــواد غذایــی بــرای اینکــه بتواننــد درون ســلول بســوزند و انــرژی خود 
را آزاد کننــد مثــل هــر ســوخت دیگــری در طبیعــت ، بــه اکســیژن نیــاز دارنــد که 
ایــن اکســیژن از طریــق تنفــس بــه بــدن مــا مــی رســد. در واقــع  وقتــی مــا عمل 
دم را انجــام مــی دهیــم اکســیژن را وارد ریــه هــا کــرده و بــا عمــل بــازدم مــواد زائد 

حاصــل از ســوختن از جملــه دی اکســید کربــن را از ریــه هــا دفــع میکنیم.     
 حجــم اکســیژنی کــه از طریــق تنفــس بــه ســلولهای مــا میرســد بایســتی 
متناســب بــا جثــه، میــزان فعالیــت و رژیــم غذایــی روزانــه مــا باشــد. یعنــی 
بایــد طــوری تنفــس کنیــم کــه اکســیژن کافــی بــرای متابولیســم غذاهای 
مصــرف شــده بــه بــدن مــا برســد.    اغلــب مــا بــه طــور ســطحی تنفــس مــی 
کنیــم یعنــی فقــط هــوا را بــه قســمتهای فوقانــی ریــه هــا می رســانیم و قســمت 
عمــده ای از ظرفیــت ریــه هــای ما بدون اســتفاده مــی مانند و در نتیجه اکســیژنی 
کــه جهــت ســوزاندن مــواد غذایــی و آزاد کــردن انرژی در دســترس ســلول هــا قرار 
میگیــرد کمتــر از حــد نرمــال و مــورد نیــاز بــدن مــی باشــد و نتیجــه ایــن کمبود 
اکســیژن ایــن خواهــد شــد کــه پروســه ســوختن بــه خوبــی انجــام نمــی شــود و 
انــرژی کمتــری حاصــل مــی شــود.و وقتــی اکســیژن کافــی و الزم در دســترس 
ســلولها نباشــد وارد چرخــه بــی هــوازی تولید انرژی شــده یعنی ســلول بــا واکنش 
هــای پیچیــده ای قنــد را بــدون حضور اکســیژن مــی ســوزانند و مواد زائد و ســمی 

بیشــتری تولیــد می شــود.

درستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی کرمان مطرح شد؛ 

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت 
خانــم نصــرت طاهــری تــاج آبــادی  موجــب درخواســت وارده شــماره ۱4۰۱/4۸۵۲ _ 
۱4۰۱/۸/۲9 اعــالم داشــته کــه ســند مالکیــت ششــدانگ یکبــاب خانــه پــالک ۵6۲ 
فرعــی از ۸64 اصلــی واقــع در بخــش ۲۰ کرمان بنام ایشــان به شــماره چاپــی )6۸۵۵۵۵ 
ســری ب( ثبــت و ســند مالکیــت آن صــادر و تســلیم گردیــده ســپس بموجــب ســند 
رهنــی ۸4۲34 مــورخ ۱399/7/3۰ دفتــر 3۰ بردســیر در قبــال مبلــغ ۲9۰۰۰۰۰۰۰۰ 
ریــال در رهــن بانــک توســعه و تعــاون شــعبه خواجــوی کرمــان برگــزار گردیــده و حال 
نامبــرده مدعــی اســت ســند مالکیــت پــالک مزبــور بــه علــت ســرقت مفقــود گردیــده 
و ضمــن تســلیم دو بــرگ شــهادت شــهود تصدیــق  شــده درخواســت ســند مالکیــت 
المثنــی نمــوده لــذا باســتناد تبصــره ۱ اصالحــی مــاده ۱۲۰ آئیــن نامــه قانــون مصــوب 
۱3۵3/۱۱/۲۵ مراتــب یــک نوبــت در تاریــخ منــدرج در ذیــل آگهــی می شــود تا چنانچه 
کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت به ملــک مذکــور یا وجــود ســند مالکیــت آن نزد 
خــود مــی باشــد ظــرف مــدت ۱۰ روز پــس از انتشــار آگهــی بــه ایــن اداره مراجعــه و 
اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معامله تســلیم نمایــد واال 
پــس از گذشــت مهلــت مذکــور نســبت به صدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهد 

شــد.تاریخ انتشــار : ۱4۰۱/9/7
                         حسین تقی زاده _ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر
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عظمت شخصیتی حاج قاسم
ما در بیان شخصیت شهید سلیمانی همانند 
و  ایستاده  کوه  پای  در  که  هستیم  کسانی 
همه ابعاد و اطراف و عظمت کوه را نمی توانند 
مشاهده کنند، ما هم تمام عظمت آن شخصیت 
را نمی توانیم درک کنیم. حقیقت وجودی حاج 
قاسم فقط از زبان و بیان امام خامنه ای قابل 
درک و فهم است، به اعتقاد بنده امام خامنه ای 
توصیفات عجیبی نسبت به این شهید داشته اند 
این  شود  تبیین  درستی  به  همان ها  اگر  و 

شخصیت بلند مرتبه بهتر معرفی می شود.
در متن خطاب شده بود که سردار سلیمانی 
عزیز، شما مورد توجه و سرباز حضرت فاطمه 
الزهرا )س( هستید. آن رزمنده اظهار کرده بود 
که برای همین خوشحالیم که در رکاب شما 
هستیم. بعد شهادت شأن کلیپ هایی از حاج 
قاسم با آن حزن و اندوه پخش شد و خودشان 
اظهار کردند که در عملیات والفجر ۸ و کربالی 

۵ مادرم حضرت زهرا )س( را دیدم
اگر از من بپرسید دلیل عظمت و تجلی حاج 
تسخیر  را  انسان ها  قلب  چرا  چیست،  قاسم 
کرد، چرا این همه انسان برای او گریستند، نه 
تنها مسلمانان بلکه همه انسان های آزاده دنیا 
در شهادت حاج قاسم به دست شیطان بزرگ 
آمریکای جنایت کار در حزن و اندوه فراوان قرار 
گرفتند، نفرت و انزجارشان را به این جنایت 
ابراز داشتند، به نظرم  بزرگ بشری به نوعی 
بود،  را گرفته  ای  امامش خامنه  ایشان رنگ 
حاج قاسم در امام خامنه ای ذوب بود. این وجه 
شخصیت حاج قاسم را به عنوان سرباز کوچکی 
که پای رکابش بودم، در تمام حاالتش می دیدم، 
ایشان نفسش را با نفس امامش تطبیق می داد. 
اگر کدورتی در چهره امامش می دید ناراحت 
می شد. اگر نشاطی در چهره امامش می دید 

خوشحال می شد.

کاغذ را از دستم قاپید
گروه  عنوان  به   94 سال  محرم  عملیات  در 
شأن  همراه  مجموعه ای  در  نظامی  مقاومت 
ایشان  می کردیم.  کمک  نوعی  به  و  بودیم 
رزمندگان  میان  در  حلب  بحوث  پادگان  در 
مدافع  رزمندگان  از  یکی  کردند.  سخنرانی 
حرم متنی برای حاج قاسم خواند. در آن متن 
رزمنده مدافع حرم نوشته بود که حاج قاسم 
است. حاجی  زهرا )س(  توجه حضرت  مورد 
دنبال این متن بود که به دستش برسد، متن را 
پیدا کردم. در قرارگاه نصر ۱ که مقر فرماندهی 
سردار سلیمانی برای عملیات محرم بود، نامه را 
به ایشان دادم. حاج قاسم گفت این چیست؟ 
گفتم این همان متنی است که رزمنده مدافع 
حرم پس از سخنرانی شما در پادگان بحوث 
قرائت کرد. ایشان با خوشحالی وصف ناپذیری 
کاغذ را از دستم قاپید. بدون مطالعه، کاغذ را در 

جیبش گذاشت.
بعداً فهمیدم محتوای این متن گویای رابطه های 
معنوی حاجی با حضرت صدیقه طاهره است. 
برای همین این متن برایش خیلی مهم بود. 
در متن خطاب شده بود که سردار سلیمانی 
عزیز، شما مورد توجه و سرباز حضرت فاطمه 
الزهرا )س( هستید. آن رزمنده اظهار کرده بود 
که برای همین خوشحالیم که در رکاب شما 
هستیم. بعد شهادت شأن کلیپ هایی از حاج 
قاسم با آن حزن و اندوه پخش شد و خودشان 
اظهار کردند که در عملیات والفجر ۸ و کربالی 
۵ مادرم حضرت زهرا )س( را دیدم. یا خاطره 
عملیات 33 روزه لبنان با صهیونیست ها را هم 
در روایتی گفتند که ارتباطی با رزمنده حزب اهلل 
داشتند آن رزمنده استغاثه ای به حضرت فاطمه 
)س( داشتند و بعد از آن توسل صهیونیست ها 
شکست خوردند.من ارادت ایشان را به حضرت 
ساختمان  در  که  صحبت هایی  می دیدم.  آقا 
شیشه ای داشتند. رئیس گروه نظامی مقاومت 
آن زمان شهید عزیز سردار حاج رسول استوار 

محمودآبادی بودند.           ... ادامه دارد

مکتب حاج قاسم
درس  بیست و چهارم

احــداث بزرگتریــن آب شــیرین کــن 
صنعتــی در جنــوب ایــران

ــک شــرکت پتروشــیمی  ــر HSE ی مدی
از احــداث پــروژه بــزرگ آب شــیرین 
ــر  ــور خب ــوب کش ــی در جن ــن صنعت ک
داد و گفــت: ایــن مســئله در جلوگیــری از 
برداشــت آب از رودخانه کارون بسیار دارای 

اهمیــت اســت.
به گزارش ایســنا، محمدعلــی خادمیان در 
بیســتمین نمایشــگاه بیــن المللی محیط 
زیســت در جمــع خبرنــگاران اظهــار کرد: 
ــل در  ــک اص ــدار ی ــعه پای ــوع توس موض
ــن  ــر همی ــت. ب ــتراتژیک اس ــه اس برنام
اســاس تکالیفــی را بدیــن منظــور در نظر 

گرفتــه ایــم.
وی افــزود: یکــی از مباحث عمــده، موضوع 
ــه  ــم ک ــوده ای ــا اســت و در صــدد ب فلره
گازهــای ســر چــاه نفــت را کــه ســوزانده 
می شــود خامــوش کنیــم و محصــوالت 

ــر  ــود. ب ــه ش ــر گرفت ــر در نظ ــا ارزش ت ب
ــه  ــم ک ــروژه د اری ــن اســاس ســه پ همی
یکــی پــروژه بیدبلنــد خلیــج فارس اســت 
ــوت  ــون ف ــدود 6۰۰ میلی ــه ح ــه روزان ک
مکعــب از گازهــا را در ایــن پــروژه اصــالح 
کــرده ایــم کــه در حالــی کــه ایــن گازهــا 
ــل  ــون تبدی ــی اکن ســوزانده می شــد ول

ــان  ــد ات ــا ارزشــی مانن ــه محصــوالت ب ب
می شــود.

ــل  ــروژه دوم مکم ــه داد: پ ــان ادام خادمی
پــروژه اولــی اســت بــه اعتبار یــک میلیارد 
دالر اســت کــه خوراک پاالیشــگاه بیدبلند 
را کامــل می کنــد. همچنیــن پروژه ســوم، 
پــروژه یــادآوران خلیــج فــارس بــوده کــه 
روزانــه ۵۰۰ میلیــون فوت مکعــب گاز را از 
فلرهــای منطقــه جــدا و بــه محصــوالت با 

ارزش افــزوده تبدیــل می کنــد.
مدیــر HSE شــرکت پتروشــیمی خلیــج 
ــال  ــرد: در ح ــار ک ــه اظه ــارس در ادام ف

ــد از  ــد بلن ــگاه گاز بی ــر در پاالیش حاض
طریــق جمــع آوری فلــز، ســاالنه ۱7 
میلیــون تــن کربــن را از رهایــش آن 

می شــود. جلوگیــری 
وی در ادامــه بــه اقدامــات ارزشــمند 
مدیریت آب خوزســتان و ماهشــهر اشــاره 
و تاکیــد کــرد: بــه طــور همزمــان چنیــن 
موضــوع را در دســتور کار قــرار داده ایــم که 
ــن  ــیرین ک ــداث آب ش ــا اح ــی از آنه یک
صنعتــی اســت. از طریــق ایــن پــروژه، آب 
دریــا شــیرین و در صنعــت مورد اســتفاده 
قــرار می گیــرد کــه ایــن موضــوع کمــک 
بســیار شــایانی به مســئله آب خوزســتان 
دارد و بــار بزرگــی را از دوش کارون بــر 
مــی دارد تــا بــا اســتفاده بهینــه از آب دریــا 
و شــیرین کــردن آن در صنعــت، آب هــای 
دیگر صــرف موضوعاتــی مانند کشــاورزی 

می شــود.
ــه فقــط  وی افــزود: در حــال حاضــر روزان
7۰ هــزار متــر مکعــب آب در بنــدر امــام 
مصــرف می کنیــم و بــه طــور کلــی حدود 
۲۲۰ هــزار متر مکعب در روز در ماهشــهر، 

برداشــت آب از رودخانــه کارون داریــم.
مدیــر HSE شــرکت پتروشــیمی خلیــج 
فــارس در پایــان تصریــح کــرد: بازچرخانی 
ــروژه آب شــیرین  آب و بهــره منــدی از پ
ــازل  ــت آب در من ــود وضعی ــن در بهب ک
جنوبــی پایتخت و شــهرهای دیگر بســیار 

دارای اهمیــت اســت.

احداث بزرگترین آب شیرین کن صنعتی در جنوب ایران

در دنیــای امــروز، مــا بــا تحــوالت زیــادی مواجــه هســتیم؛ تغییراتــی 
کــه بــه عقیــده پزشــکان زمینه ســاز بلــوغ زودرس در کــودکان 
شــده اند؛ مســئله ای کــه ایــن روزهــا بــه دغدغــه جــدی بــرای والدیــن 
تبدیل شــده اســت. ســؤال اساســی بســیاری از آن هــا هــم  ایــن اســت 
کــه چگونــه بایــد تشــخیص دهیــم  فرزندمان به بلــوغ زودرس رســیده 
و در صــورت ابتــالی کودکمــان بــه بلــوغ زودرس چــه اقداماتــی بایــد 

انجــام دهیــم؟ 
ــر  ــوغ در سراس ــن بل ــن س ــه میانگی ــد ک ــان می ده ــات نش تحقیق
ــه  ــد ب ــی می توان ــر کودک ــن رو، ه ــت و ازای ــه اس ــان کاهش یافت جه
بلــوغ زودرس مبتــال شــود. در حــال حاضــر بــا بلــوغ زودرس در دانــش 
آمــوزان کالس هــای چهــارم، پنجــم و ششــم ابتدایــی، تعــداد نوجوانان 
نســبت بــه چنــد دهــه گذشــته افزایــش قابل توجهــی داشــته اســت. 
ــران بیشــتر از  ــوغ زودرس در دخت ــه بل ــد ک ــات نشــان می ده مطالع
ــا ۱۰۰۰۰۰  ــر ۵۰۰ ت ــه از ه ــه ای ک ــد؛ به گون ــاق می افت ــران اتف پس

ــوغ زودرس می شــود. ــر دچــار بل ــک نف ــر، ی دخت
دالیــل متعــددی بــرای علــت بلــوغ زودرس مطرح شــده اســت. افزایش 
ــات در  ــوه اطالع ــه انب ــا ب ــان آن ه ــودکان و دسترســی آس ــی ک آگاه
اینترنــت به عنــوان یکــی از عوامــل تأثیرگــذار در بلــوغ زودرس مطــرح 
ــده  ــت نش ــی ثاب ــورت علم ــوع به ص ــن موض ــوز ای ــا هن ــود ام می ش
اســت. دکتــر ســپیده شــبان، روان درمانگــر کــودک و نوجــوان چاقــی 
و مشــکالت هورمونــی را موجــب شــروع بلــوغ زودرس می دانــد. ایــن 
روانشــناس کــودک و نوجــوان در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا زندگــی 
بــا اشــاره بــه نقــش والدیــن در خطرآفرینــی بلــوغ زودرس، به بررســی 
راه هــای شناســایی و نحــوه برخــورد آن هــا بــا ایــن مســئله می پــردازد.

بلوغ زودرس چه زمانی اتفاق می افتد؟
ــی  ــز، هورمون های ــده هیپوفی ــه غ ــی شــروع می شــود ک ــوغ از زمان بل
را آزاد می کنــد کــه بــه بــدن ســیگنال می دهنــد تــا تولیــد 
ــا  ــران( ی ــترون )در دخت ــتروژن و پروژس ــی اس ــای جنس هورمون ه
تستوســترون )در پســران( را افزایــش دهــد و باعــث ایجــاد ویژگی های 
جنســی ثانویــه شــود. دکتــر شــبان بــا اشــاره بــه ســن طبیعــی بلــوغ 
می گویــد: »ســن طبیعــی بلــوغ در دختــران و پســران بیــن ۱۲ تــا ۱4 
ســالگی اســت کــه در ایــن ســن کم کــم عالئــم بلــوغ ظاهــر می شــود. 
ــا  ــم قبــل از ســن ۸ ی بلــوغ زودرس زمانــی اتفــاق می افتــد کــه عالئ
9 ســالگی شــروع شــود و کــودک در ســن ۱۰-۱۱ ســالگی کامــاًل بــه 

بلــوغ برســد.«
ــوغ  ــم بل ــد: »عالئ ــه می ده ــوان ادام ــودک و نوج ــناس ک ــن روانش ای
زودرس، هــم در ظاهــر و هــم در رفتــار اتفــاق می افتــد. عالئــم 
ظاهــری عبــارت از رشــد غیرطبیعــی اســتخوان و اندام هــای جنســی، 
ــم  ــدن و حاالتــی از عــدم تمرکــز اســت و عالئ ــد ب رشــد موهــای زائ
ــدن  ــه ش ــدن و برانگیخت ــاس ش ــراری، حس ــورت بی ق ــاری به ص رفت
ــری و  ــورت ظاه ــه به ص ــم )چ ــن عالئ ــوع ای ــود. مجم ــر می ش ظاه
ــودک  ــه ک ــد ک ــن هشــدار می ده ــه والدی ــاری( ب چــه به صــورت رفت

ــرار دارد.« ــوغ زودرس ق ــرض بل در مع
بلوغ  زودرس تصادفی نیست

ــن  ــود. ای ــاز می ش ــوس آغ ــط هیپوتاالم ــوالً توس ــوغ معم ــروع بل ش
ناحیــه از مغــز بــه غــده هیپوفیــز )غــده ای به انــدازه نخــود در نزدیکــی 
ــا هورمون هایــی ترشــح کنــد کــه  قاعــده مغــز( ســیگنال می دهــد ت
تخمدان هــا )در دختــران( یــا بیضه هــا )در پســران( را تحریــک 

می کنــد.
به طورمعمــول، به خصــوص در دختــران، بلــوغ زودرس بــه ایــن دلیــل 
اســت کــه مغــز ســیگنال ها را زودتــر ازآنچــه بایــد ارســال می کنــد؛ 
بنابرایــن، هیــچ مشــکل پزشــکی یــا محــرک دیگــری وجــود نــدارد؛ 
ــد کــه بســیاری از عوامــل اجتماعــی کــه  بااین وجــود برخــی معتقدن
ــروع  ــا ش ــود ب ــوند، خ ــالمت روان ش ــکالت س ــث مش ــد باع می توانن
زودهنــگام بلــوغ مرتبــط هســتند؛ ایــن عوامــل عبارت انــد از اســترس، 
عــدم حضــور یکــی از والدیــن در خانــه، درگیری هــای خانوادگــی زیــاد 
و مشــکالت اقتصــادی. اگرچــه دالیــل ایــن ارتبــاط مشــخص نیســت 
امــا دانشــمندان معتقدنــد کــه بلــوغ، تصادفــی اتفــاق نمی افتــد بلکــه 
یــک محیــط ناپایــدار می توانــد بــه بــدن ســیگنال دهــد که در ســنین 

ــغ شــود. ــر بال پایین ت
فــارغ از ایــن مســائل، برخــی ســعی دارنــد برخــی عوامــل همچــون 
رابطــه صمیمــی والدیــن بــا یکدیگــر و طــرز لبــاس پوشــیدن آن هــا 
در خانــه، تک فرزنــدی، تماشــای تلویزیــون و اســتفاده مــداوم از 
ــبان در  ــر ش ــد؛ دکت ــبت دهن ــوغ زودرس نس ــه بل ــراه را ب ــن هم تلف
ایــن خصــوص معتقــد اســت: »هیچ کــدام از ایــن عوامــل باعــث بلــوغ 
زودرس نمی شــوند امــا زمانــی کــه بچه هــا دچــار بلــوغ زودرس 
می شــوند، ایــن عوامــل و محیطــی کــه کــودک در آن قــرار می گیــرد 

ــذار اســت.« ــوغ زودرس تأثیرگ ــرش بل بســیار در پذی
ایــن روانشــناس بابیــان اینکــه مشــکالت هورمونــی از عوامــل اصلــی 
ایجــاد بلــوغ زودرس اســت، می گویــد: »دو نــوع بلــوغ زودرس وجــود 
ــز،  ــر مشــکالتی در مغ ــدرت در اث ــوغ زودرس، به ن ــوع بل ــک ن دارد؛ ی
غــدد یــا تومــور در بچه هــا اتفــاق می افتــد و یــک نــوع دیگــر از بلــوغ 
زودرس کــه رایــج اســت در اثــر مشــکالت هورمونــی در بخش هایــی 

ــد.« ــز رخ می ده ــدد هیپوفی ــا و غ ــدان، بیضه ه ــل تخم مث

سالمت و تربیت کودک )1(
رازی که رزمنده مدافع حرم هشدار به والدینی که »نوجوان دبستانی« دارند!

به حاج قاسم گفت)2(

آغاز عملیات ساخت 43 مدرسه 
خیرساز در استان کرمان

ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم مدی
شــکل گیری نهضــت مدرسه ســازی در اســتان، گفــت: در ۱۰ 
مــاه اخیــر عملیــات ســاخت 43 مدرســه بــه همت خیریــن در 

کرمــان آغــاز شــده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، در آیینــی مدرســه 
ــوزش و  ــران کل آم ــور مدی ــا حض ــاز ب ــه خیرس ــش کالس ش
پــرورش و نوســازی و تجهیــز مــدارس اســتان کرمــان در ریگان 

افتتــاح شــد.
رضــا رضایــی، مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان در 
ایــن آییــن بــا بیان اینکــه هزینه مال در مســیر تعلیــم و تربیت 
برکــت دیگــری دارد، زیــرا چهره هــای اثرگــذار در دنیــا محصول  
مــدارس هســتند، اظهــار داشــت: کار خیــر مدرسه ســازی، مقام 

رفیعــی را بــرای فرد بــه همــراه دارد
وی بــا بیــان اینکــه ســاخت مدرســه زمینــه آمــوزش علــم و 
مبــارزه بــا نادانــی کــه بزرگ تریــن فقــر بشــریت اســت را فراهم 
ــول کار ســاده ای  ــا و پ ــال دنی ــت: گذشــتن از م ــد، گف می کن
نیســت، چــون زینــت دنیــا اســت کــه انســان را به خــود جذب 
می کنــد و هــر کــس بتوانــد از آن بگــذرد و ماننــد خیریــن آن 
را در مســیر علــم و دانایــی صــرف کنــد، جایــگاه ممتــازی دارد.

ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم مدی
ــن در  ــت خیری ــه هم ــازی ب ــت مدرسه س ــکل گیری نهض ش
اســتان کرمــان گفــت: در ۱۰ مــاه اخیــر عملیــات ســاخت 43 

مدرســه بــه همــت خیریــن در اســتان آغــاز شــده اســت.
ــه  ــی ب ــن مدرســه خیرســاز در زمین ــه گــزارش تســنیم، ای ب
مســاحت دو هــزار و ۵۰۰ مترمربــع بــا زیربنــای 49۰ مترمربــع 
و اعتبــاری بالغ بــر شــش میلیــارد تومــان بــه همــت مرضیــه 
مطهــری و بنیــاد نیکــوکاری مهــر گیتــی احداث  شــده اســت.

مبــادالت تجــاری ایــران و اتحادیــه اروپــا در 9 ماهــه ژانویــه تــا 
ســپتامبر ۲۰۲۲ بــا رشــد 3۰ درصــدی نســبت به مدت مشــابه 

ســال قبــل بــه حــدود 4 میلیــارد یورو رســید.
ــار منتشــر شــده از ســوی  ــن آم ــا، جدیدتری ــه گــزارش ایرن ب
پایــگاه خبــری کمیســیون اروپا )یــورو اســتات( نشــان می دهد 
مبــادالت تجــاری ایــران و اتحادیــه اروپــا در 9 ماهــه نخســت 
ــه 3  ــته و ب ــدی داش ــد 3۰ درص ــالدی رش ــاری می ــال ج س

میلیــارد و 947 میلیــون یــورو رســیده اســت.
مبــادالت تجــاری دو طــرف در 9 ماهــه نخســت ســال ۲۰۲۱ 

بالــغ بــر 3 میلیــارد و ۲۵ میلیــون یــورو اعــالم شــده بــود.
بــر اســاس ایــن گــزارش ۲7 عضــو اتحادیــه اروپــا در 9 ماهــه 
نخســت ســال ۲۰۲۲ بالــغ بــر 799 میلیــون یــورو کاال از ایــران 
وارد کرده انــد کــه ایــن رقــم نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
ــه  ــل رشــد ۲۸ درصــدی داشــته اســت. کل واردات اتحادی قب
اروپــا از ایــران در 9 ماهــه ســال قبــل 6۲3 میلیــون یــورو اعــالم 

شــده بــود.
صــادرات اتحادیــه اروپــا بــه ایــران در 9 ماهــه نخســت امســال 
ــارد و  ــه 3 میلی ــا رشــد 3۱ درصــدی مواجــه شــده و ب ــز ب نی
۱4۸ میلیــون یــورو رســیده اســت. اعضــای ایــن اتحادیــه در 9 
ماهــه نخســت ســال ۲۰۲۱ بالــغ بــر ۲ میلیــارد و 4۰۲ میلیون 
یــورو کاال بــه ایــران صــادر کــرده بودنــد.در نهمیــن مــاه ســال 
جــاری میــالدی واردات اتحادیــه اروپــا از ایران 7۲ میلیــون یورو 
و صــادرات بــه ایــران 47۲ میلیــون یــورو اعــالم شــده اســت. 

 تجارت ۴ میلیارد یورویی ایران و اتحادیه
 اروپا در ۹ ماه/ صادرات اروپا به ایران ۳۱

درصد رشد کرد

رقابت شغلی در کرمان به هتک حیثیت 
در فضای مجازی منجر شد

رییــس پلیــس فتــا اســتان کرمــان از دســتگیری فــردی کــه بــا انتشــار تصاویــر 
نامربــوط در فضــای مجازی و منتســب نمــودن آن به یکــی از شــهروندان به دلیل 

رقابــت شــغلی موجــب هتــک حیثیــت وی شــده بــود، خبــر داد.
بــه گــزارش ایرنــا و بــه نقــل از پایــگاه اطــالع رســانی پلیــس کرمــان، ســرهنگ 
محمدرضــا رضایــی افــزود: کارشناســان پلیــس فتــا در پــی اعــالم شــکایت یــک 
شــهروند کرمانــی مبنــی بــر هتــک حیثیــت او توســط فــردی بــا انتشــار یــک 
ســری تصاویــر نامربــوط در فضــای مجــازی، بــا انجــام اقدامــات تخصصــی متهم 
دخیــل در ایــن مــورد کــه مــردی ۲9 ســاله بــود را شناســایی و دســتگیر کردنــد.

وی تصریــح کــرد: ایــن متهــم در بازجویــی هــای انجــام شــده بــه جــرم خــود 
اعتــراف و هــدف از ایــن اقــدام را خصومــت شــخصی و رقابــت شــغلی بــا شــاکی 
عنــوان کــرد کــه در ادامــه بــا تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه 

مراجــع قضائــی معرفــی شــد.
رییــس پلیــس فتــا اســتان کرمــان یــادآور شــد: هتــک حیثیــت و نشــر اکاذیــب 
جرمــی اســت کــه بــر اســاس آن شــخص، اخبــار دروغ و خــالف واقــع را بــا ســو 
نیــت و بــا علــم بــه اینکــه آنهــا پایــه و اســاس واقعــی ندارند، منتشــر و یا بازنشــر 
می کنــد و یــا اظهاراتــی را بــه دروغ بــه افــراد حقیقــی و حقوقــی نســبت می دهــد 
کــه برابــر قانــون جرایــم رایانــه ای، هتــک حیثیــت و نشــر اکاذیــب و تشــویش 
اذهــان عمومــی از طریــق فضــای مجــازی، جــرم تلقــی شــده و اشــخاص بایــد 

پاســخگوی اعمــال خــود در ایــن زمینــه باشــند.

سارق گوشی بیماران بستری در یک 
بیمارستان کرمان دستگیر شد

فرمانــده انتظامــی کرمــان گفــت: یــک زن کــه بــا ورود بــه محــدوده یــک واحــد 
بیمارســتانی در ایــن شهرســتان، گوشــی همــراه بیمــاران را ســرقت مــی کــرد، 

هنگام ســرقت دســتگیر شــد.
بــه گــزارش ایرنــا و بــه نقــل از پایــگاه اطــالع رســانی پلیــس کرمــان، ســرهنگ 
"مهــدی پورامینایــی" افــزود: در پــی شــکایت تعــدادی از بیمــاران و کادر پزشــکی 
یــک واحــد بیمارســتانی در شــهر کرمــان مبنــی بر مفقــودی تلفــن همــراه آنان، 

مامــوران کالنتــری ۱4 بررســی موضــوع را در دســتور کار قــرار دادنــد.
وی اظهــار داشــت: بــا حضــور مأمــوران در محــل وقــوع ســرقت و انجــام اقدامــات 
اطالعاتــی مشــخص شــد یــک زن هــر روز بــا اســتفاده از ماســک ضمــن ورود به 
بیمارســتان اقــدام به ســرقت گوشــی همــراه بیمــاران و همراهــان آنــان می کند 
کــه در ایــن رابطــه مامــوران پس از شناســایی چهره ایــن متهم و اســتقرار نیروی 
نامحســوس در اطــراف بیمارســتان موفــق شــدند ســارق را در بیمارســتان هنگام 

ــتگیر کنند. سرقت دس
فرمانــده انتظامــی شهرســتان کرمــان با اشــاره بــه اینکه ایــن متهــم در بازجویی 
هــای انجــام شــده بــه پنج فقره ســرقت گوشــی تلفــن همــراه از بیمــاران اعتراف 
کــرد، گفــت: ایــن متهم پــس از تشــکیل پرونــده به مراجــع قضائی معرفی شــد.

پرداخت یک میلیون و ۳۲۸ هزار فقره وام 
ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن

بانــک مرکــزی اعــالم کــرد: از ابتــدای ســال جــاری تــا دوم آذرمــاه 
ازدواج،  تســهیالت  فقــره  هــزار   3۲۸ و  میلیــون  یــک  تعــداد   ،۱4۰۱
بــه مبلــغ ۱۱۸ هــزار و 9۰۰ میلیــارد  فرزنــدآوری و ودیعــه مســکن 
تومــان توســط شــبکه بانکــی بــه متقاضیــان پرداخــت شــده اســت.
بــه گــزارش ایرنــا از بانــک مرکــزی، از ابتــدای ســال تــا ۲ آذرمــاه تعــداد 64۰ هزار 
نفــر بــه مبلــغ ۸۸3 هــزار میلیــارد ریــال تســهیالت قرض الحســنه ازدواج دریافت 
کردنــد کــه نســبت به مدت مشــابه ســال قبــل رشــد ۵۰ درصدی داشــته اســت.
همچنیــن بــه منظــور حمایــت از جوانــی جمعیــت، از زمــان ابــالغ 
ــغ ۲۱6  ــه مبل ــر ب ــزار نف ــداد ۵36 ه ــن(، تع ــه )3۱ فروردی ــیوه نامه مربوط ش
هــزار میلیــارد ریــال از تســهیالت قرض الحســنه فرزنــدآوری بهره منــد شــدند.

بــر اســاس ایــن گــزارش از 6 تیرماه تــا دوم آذرماه امســال بــرای ۱۸7 هــزار و ۸93 
متقاضی تســهیالت ودیعه مســکن تشــکیل پرونده شــده اســت که از این تعداد 
۱۵۲ هــزار نفــر بــه میــزان 9۰ هــزار میلیــارد ریــال تســهیالت دریافــت کرده انــد
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مراقبت از چشم
جوانــی بــه حکیمــی گفــت: »وقتــی همســرم را 
انتخــاب کــردم، در نظــرم طــوری بــود کــه گویا 
ــده اســت.  ــا نیافری ــدش را در دنی ــد مانن خداون
ــه  ــدم ک ــیاری را دی ــدیم، بس ــزد ش ــی نام وقت
مثــل او بودنــد. وقتــی ازدواج کردیــم، خیلی هــا 
ــا  ــر یافتــم. چنــد ســالی را کــه را ب را از او زیبات
هــم زندگــی کردیــم، دریافتــم کــه همــه زن هــا 

از همســرم بهترانــد.«
حکیــم گفــت: »آیــا دوســت داری بدانــی از همه 
ــوان  ــت؟« ج ــر چیس ــر و ناگوارت ــا تلخ ت این ه
ــام  ــا تم ــر ب ــت: »اگ ــم گف ــت: »آری.« حکی گف
ــی، احســاس خواهــی  ــا ازدواج کن زن هــای دنی
ــما از  ــه ش ــرد محل ــگ های ولگ ــه س ــرد ک ک
ــید:  ــب پرس ــا تعج ــوان ب ــد.« ج ــا زیباترن آن ه

ــی؟« ــخنی می گوی ــن س ــرا چنی »چ
حکیــم گفــت: »چــون مشــکل در همســر تــو 
نیســت. مشــکل اینجــا اســت کــه وقتی انســان 
قلبــی طمــع کار و چشــمانی هیــز داشــته باشــد 
و از شــرم خداونــد خالــی باشــد، محــال اســت 
کــه چشــمانش را بــه جــز خــاک گــور چیــزی 
دیگــر پــر کنــد. آیــا دوســت داری دوبــاره 
همســرت زیباتریــن زن دنیــا باشــد؟«جوان 
گفــت: »آری.«حکیــم گفت: »مراقب چشــمانت 

ــاش.« ب

شمشیر زبان
ــی،  ــن الروم ــه اب ــروف ب ــاس، مع ــن عب ــی ب عل
شــاعر معــروف هجوگــو و مدیحــه ســرای دوره 
ــری  ــوم هج ــرن س ــه ی ق ــی، در نیم ی عباس
ــام  ــه ن ــی ب ــد عباس ــر المعتض ــس وزی در مجل
قاســم بــن عبیــداهلّل نشســته و ســرگرم بــود. او 
همیشــه بــه قــدرت منطــق و بیــان و شمشــیر 
زبــان خویــش مغــرور بــود. قاســم بــن عبیــداهلّل 
از زخــم زبــان ابــن الرومــی خیلــی مــی ترســید 
ــی ناراحتــی و خشــم خــود را  ــود ول و نگــران ب
ظاهــر نمــی کــرد، برعکــس طــوری رفتــار مــی 
کــرد کــه ابــن الرومــی- بــا همــه ی بددلیهــا و 
وسواســها و احتیاطهایــی کــه داشــت و بــه هــر 
ــا او  ــرت ب ــی زد- از معاش ــد م ــال ب ــزی ف چی
پرهیــز نمــی کــرد. قاســم محرمانــه دســتور داد 
تــا در غــذای ابــن الرومــی زهــر داخــل کردنــد. 
ابــن الرومــی بعــد از آنکــه خــورد متوجــه شــد. 
فــورا از جــا برخاســت کــه بــرود. قاســم گفــت:

»کجا می روی؟ « .
- به همان جا که مرا فرستادی.

- پس سالم مرا به پدر و مادرم برسان.
- من از راه جهنم نمی روم.

ابــن الرومــی بــه خانــه ی خویــش رفــت و بــه 
ــده  ــا فای ــه ه ــی معالج ــت ول ــه پرداخ معالج
نبخشــید. باالخــره بــا شمشــیر زبــان خویــش از 

ــد  ــای درآم پ

منع شرابخواره
بــه دســتور منصــور صنــدوق بیــت المــال را بــاز 
کــرده بودنــد و بــه هرکــس از آن چیــزی مــی 
دادنــد. شــقرانی یکــی از کســانی بــود کــه بــرای 
دریافــت ســهمی از بیــت المــال آمــده بــود ولی 
چــون کســی او را نمی شــناخت وســیله ای پیدا 

نمــی کــرد تــا ســهمی بــرای خــود بگیــرد.
شــقرانی را بــه اعتبــار اینکــه یکــی از اجــدادش 
بــرده بــوده و رســول خــدا او را آزاد کــرده بــود و 
قهــرا شــقرانی هــم آزادی را از او بــه ارث مــی برد 
»مولــی رســول اهلّل« مــی گفتند یعنی آزادشــده 
ی رســول خــدا، و ایــن بــه نوبــه ی خــود افتخار 
و انتســابی بــرای شــقرانی محســوب مــی شــد و 
از ایــن نظــر خــود را وابســته بــه خاندان رســالت 

ــت. می دانس
ــن بیــن کــه چشــمهای شــقرانی نگــران  در ای
آشــنا و وســیله ای بــود تــا ســهمی بــرای 
ــادق  ــام ص ــرد، ام ــال بگی ــت الم ــودش از بی خ
ــت  ــو و حاج ــت جل ــد، رف ــالم را دی ــه الس علی
خویــش را گفــت. امــام رفــت و طولــی نکشــید 
کــه ســهمی بــرای شــقرانی گرفتــه و بــا خــود 
آورد. همینکــه آن را بــه دســت شــقرانی داد، بــا 
ــه وی  ــه را ب لحنــی مالطفــت آمیــز ایــن جمل
گفــت: »کار خــوب از هــر کســی خــوب اســت، 
ولــی از تــو بــه واســطه ی انتســابی کــه بــا مــا 
داری و تــو را وابســته بــه خانــدان رســالت مــی 
داننــد خوبتــر و زیباتر اســت. و کار بــد از هرکس 
بــد اســت، ولــی از تــو به خاطــر همین انتســاب 
زشــت تــر و قبیحتــر اســت. « امــام صــادق ایــن 
جملــه را فرمــود و گذشت.شــقرانی بــا شــنیدن 
ایــن جملــه دانســت کــه امــام از ســّر او یعنــی 
ــا  ــام ب ــه ام ــت، و از اینک ــرابخواری او آگاه اس ش
ــه او  ــرابخوار اســت ب ــی دانســت او ش ــه م اینک
محبــت کــرد و در ضمــِن محبــت او را متوجــه 
عیبــش نمــود، خیلــی پیــش وجــدان خویــش 

ــرد. ــت ک شرمســار گشــت و خــود را مالم

شعر والدت حضرت زینب
خوب است که از زینب کبری بنویسم

از حضرت صدیقه صغری بنویسم
تا نقش ببندد به دلم نام عقیله
از آمدن دختر زهرا بنویسم

از حال و هوای قدم تازه رسیده
از پشت در و جمع گداها بنویسم
با کسب اجازه بنویسم خود زهرا
یا روی زمین شاخه طوبی بنویسم

وقتی شده چون فاطمه سر تا قدم او
شاید بشود ام ابیها بنویسم

تنها نه فقط چشم مدینه شده روشن
از روشنی چشم دو دنیا بنویسم
من منتظرم حضرت جبریل بیاید

یک اسم پر از عطر و ُمسما بنویسم
جبریل کنار پر قنداقه رسیده
باید ملکی محو تماشا بنویسم

حاال که رسیده به علی مژده مولود
بگذار که من زینت بابا بنویسم

بانو به خدا زیر قدم های تو جنت
دستان تو را عرش ُمعلی بنویسم

وقتی که به لبهای حسین آمده لبخند
بد نیست که یک چند تمنا بنویسم 

هر چند که دیری ست تمنای من این است
از کرُب و باَلی شده امضا بنویسم

اشعار از : سیدحجت بحرالعلومی

مــا پرستاِر دِل خــسته ی بیمـارانیم
بر کـویِر دِل این خســته دالن بارانیم
سمبِل صبر و امیدیم در این ره کز صبر
چـــون به ایـوِب نـبـی مـی مـانیم

راه سختی است ولی ما نه شکایت داریم
و در ایـن راه نرنجیم که عــادت داریم

خنده ی شــوق نشیند به لـِب ما هر دم
که به هــر ثانیه!! هفتاد عـبادت داریم
ما پرستاِر دل و روح و روان ها هستیم
آشنا با همه ی قوم و زبان ها هستیم
گاه هـم صحبِت تنهایی یک مادر پیر
گاه همسنگِر رویای جوان ها هستیم

کار هـرکـس نبود اینکه پرستار شــود
دل ز دنیا بَِرَهد هـمـدِل بیمــار شــود
عشق می خواهد و آزادگی و قلب صبور
هرکه آزاده بَُود عـاشق این کار شــود

رهبــر انقــالب در دیــدار بــا بســیجیان به بــرد روز گذشــته تیم ملــی فوتبــال در برابر 
ولــز در رقابتهــای جــام جهانــی اشــاره کردنــد و فرمودنــد: دیــروز بچه هــای تیــم ملی 

چشــم ملــت مــا را روشــن کردنــد؛ ان شــاءاهلل خــدا چشمشــان را روشــن کند.
بــه گــزارش گروه سیاســی خبرگزاری تســنیم، دیــدار جمعی از بســیجیان با حضرت 
آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در حســینیه امــام خمینــی)ره( و 
حضــور ۵ میلیون بســیجی در سراســر کشــور به صــورت ارتبــاط تصویــری از دقایقی 

پیــش آغاز شــد.
امــام خامنــه ای: علــت عصبانیــت غــرب پیشــرفت های جمهــوری اســالمی اســت؛ 

بســاط شــرارت بــدون شــک جمــع خواهــد شــد
  گزیده ای از سخنان ایشان در این دیدار را در ادامه می خوانید:

 ** یکی از مهمترین و بزرگترین ابتکارات امام بزرگوار ما، تشکیل بسیج بود.
** بــرکات بســیج، ایــن ابتــکار عظیــم به قــدری بود کــه امــام در آذر ســال 67، یعنی 
9 ســال بعــد از تشــکیل، آن خطابــه ی واال و شــیوا و بلنــد را در مــدح بســیج ایشــان 
صــادر کردنــد. چــه اتفاقــی در ایــن 9 ســال به دســت بســیج در کشــور افتاد کــه امام 
بزرگــوار را آن جــور تحــت تأثیــر قــرار داد کــه آن بیــان واال و شــیوا و ایــن تعبیــرات 

عجیــب را و ایــن ادبیــات عجیــب را بــه کار بردند؟
** حــاال مــن چنــد جملــه از آن ادبیــات فاخــر امــام بزرگــوار را میگویــم کــه یادتان 
بیایــد امــام عزیــز مــا در ایــن بیانیــه در ایــن خطابــه در واقــع بــا بســیج مثــل یــک 
پــدری صحبــت کــرد کــه بــه فرزنــدان خــودش عشــق مــی ورزد. ایــن عبــارات را من 
می خوانم: »...بســیج مدرســه عشــق، مکتب شــاهدان و شــهیدان گمنامی اســت که 

بــر گلدســته های رفیــع آن اذان شــهادت و رشــادت ســر دادنــد... .«
ــه  ــت ک ــری اس ــت پرثم ــدی: »...درخ ــرات بلن ــه تعبی ــری، چ ــات فاخ ــه ادبی چ
ــوی بهــار وصــل و طــراوت یقیــن و حدیــث عشــق می دهــد...« شــکوفه های آن ب
** بعــد  امــام بــا آن عظمــت که دنیــا را تــکان داد، تاریــخ را تــکان داد، میگوید: »من 
افتخــارم ایــن اســت کــه بســیجی ام... مــن دســت یکایــک شــما را میبوســم.« واقعــاً 

اینها فراموش شــدنی نیســت.
** خــب، شــما مخاطــب این بیانید، شــما بســیجیان امــروز، امام نفرمودند بســیجی 
دهــه 6۰؛ شــما، بســیجیان بعد از شــما، تــا دوره هــای آینــده، همه مخاطب ایــن امام 

میگویــد »من دســت شــماها را می بوســم.«
** بســیجی بودن فرهنــگ مجاهــدان گمنــام اســت. فرهنــگ مجاهــدان بی توقــع و 
خطرپذیــری اســت، نترســیدن اســت، خدمتگزاری اســت برای همــه، برای کشــور، از 

خــود بــرای دیگــران مایه گذاشــتن اســت.
**  بســیجی بــودن یعنــی مظلــوم شــدن بــرای اینکــه مظلــوم را رهایــی ببخشــد. 
دیدیــد در ایــن قضایــای اخیــر بســیجی های مظلــوم خودشــان مظلــوم واقع شــدند، 
بــرای اینکــه نگذارنــد ملــت، مظلــوِم یــک مشــت اغتشاشــگر غافــل یــا جاهــل یــا 
مــزدور بشــود. خودشــان مظلــوم واقــع میشــوند، بــرای اینکــه جلــوی ظلــم دیگــران 

بگیرند. را 
امروز جوانانی که امام)ره( و دوران انقالب را ندیده اند انقالبی و بسیجی هستند

**  بســیجی دهــه شــصتی و دهــه هشــتادی و دهــه نــودی تفاوتــی ندارنــد. شــما 
دهــه هشــتادی و دهــه هفتــادی و... هســتید؛ جوانــان نــورس هســتید؛ نــه امــام را 
ــا  ــد، ام ــدس را دیده ای ــاع مق ــه دوران دف ــد ن ــالب را دیده ای ــه دوران انق ــد ن دیده ای
همــان روحیــه ی جــوان تــو میــدان جنــگ در شــما هــم هســت. دهــه ی شــصت و 
نــود و هشــتاد نــدارد؛ ایــن حرفهــای انقطــاع نســلی و از ایــن چیزهایی کــه میگویند، 
اینهــا حرفهــای روشــنفکری در گعده هــای روشــنفکرانه اســت؛ واقعیتهــا غیــر از این 

اســت. امــروز بســیج، همــان بســیج دهــه شــصت اســت.
** امــروز، هــم کشــور ظرفیــت دارد کــه بســیجی تربیت کنــد و رویشــهای نوبه نو را 
در بســیج بــه وجــود بیــاورد. بســیج هم ایــن ظرفیــت را دارد کــه کشــور را قدم به قدم 

بــا گامهــای بلند جلــو ببرد.
**  ایــن ظرفیــت تــازه بــه وجــود نیامــده، در دوران حکومت هــای طاغوتــی، همیــن 
روحیــه بســیج پروری ورود در میــدان، نترســیدن، با دشــمن ســینه به ســینه شــدن 
در دوران گذشــته هــم بــود، منتهــا یــا بیگانه هــا مســلط بــر کشــور بودند و ســرکوب 

می کردنــد، یــا خــود حکومت هــا فاســد بودنــد.
 حاال نمونه هایی  از سابقه روحیه بسیجی را من اینجا یادداشت کردم:

در تبریــز؛ شــیخ محمــد خیابانی اســت، او یک بســیجی اســت، قیام میکنــد، حرکت 
میکنــد بعد هم شــهید میشــود.
در مشهد؛ محمدتقی خان پسیان.

در رشت؛ میرزا کوچک خان جنگلی.
در اصفهان؛ آقا نجفی و حاج  آقا نوراهلل؛

در شــیراز؛ آســد عبدالحســین الری و بعضــی دیگــر از بــزرگان علمــا، شــیخ جعفــر 
تی محال

در بوشهر؛ رئیسعلی دلواری.
و در جاهای دیگر هم همین طور، زیاد است دیگر.

 ** اغلــب، شــرح حــال اینها را شــماها نمیدانید متأســفانه؛ باید کتاب زیــاد بخوانید؛ 
باید شــرح حــال اینها را بفهمیــد، بدانید.

** غالبــاً اینهــا یــا ســرکوب شــدند یــا کمــک نشــدند یــا دولتهــا برایشــان مانــع 
ایجــاد کردنــد. ایــن روحیــه ی بســیجی وجــود داشــته امــا در دوران انقــالب همیــن 
ظرفیــت افزایــش پیــدا کــرد به خاطــر اینکه انقــالب روحیه ی ضــد اســتکباری و ضد 

اســتبدادی مــردم را تقویــت کــرد.
** امــام بســیج را شــجره طیبــه دانســتند. خصوصیت شــجره طیبــه این اســت، که 

در هــر دوره ای، ثمــرات شــیرین خــود، نتایج خــودش را بــروز میدهد.
 ** در هــر دوره ای حضــور بســیج، زنــده بــودن انقــالب را نشــان می دهــد، نشــان 
ــالب  ــه انق ــه از کلم ــی ک ــم آن های ــوری چش ــت، به ک ــده اس ــالب زن ــد انق می ده
ــد اســم انقــالب آورده بشــود؛  وحشــت میکننــد، ناراحــت میشــوند؛ دوســت ندارن
از انقــالب ابــراز بیــزاری میکننــد، برائــت میکننــد امــا وجــود بســیج نشــان میدهــد 

انقــالب زنــده اســت، انقــالب نوزاســت، پدیدآورنــده اســت.
** دیــروز بچــه هــای تیــم ملــی چشــم ملــت مــا را روشــن کردنــد؛ ان شــاءاهلل خــدا 

چشمشــان را روشــن کند...
 روایــت مهــِم رهبــر انقالب از طــرح راهبردِی اســتکبار بــرای نابودی انقالب اســالمی 

و بیــداری اســالمی ملتهای منطقه:
 **بــا انقــالب اســالمی کشــور هویت وابســتگی و آویزان بــودن به انگلیــس و آمریکا 
را تبدیــل کــرد بــه هویــت اســتقالل، اســتحکام، روی پــای خــود ایســتادن، حــرف 
قدرتمندانــه زدن، بــاج ندادن.ایــن هویــت جدیــد طبعــاً در ایــران منحصــر نمانــد. در 

کشــورهای دیگــر ملتهــا بیدار شــدند.
** بنابرایــن غربیهــا بایــد بــه فکــر عــالج مــی افتادنــد، غربی هایــی کــه تــا دیــروز، 
در ایــران و بــر ایــن منطقــه مســلط بودنــد، حــاال دیدنــد همــه چیــز را تقریبــا دارنــد 
از دســت میدهنــد، بایــد چــه کننــد؟ بایــد ایــران و انقــالب را نابــود کننــد... اینکــه 
میگویــم، مــال چهــل ســال پیــش اســت، آن روز هنــوز انقالب یــک نهال بــود؛ هنوز 

ایــن درخــت تنــاور بــه ایــن شــکل درنیامــده  بــود.
** بعــد کــه جنــگ تحمیلــی شــد، هشــت ســال همــه دنیــا بــا صــدام همــکاری 
ــا ایــران  ــد کــه ب ــد، در عیــن حــال صــدام شکســت خــورد؛ بیشــتر فهمیدن کردن
نمیشــود روبــرو شــد؛ می دیدنــد امتــداد انقالب اســالمی و عمــق راهبردی انقــالب را.
** لــذا غربیهــا بــه فکــر ایــن افتادنــد کــه قبــل از آنی کــه از پــا بیندازنــد جمهوری 

مشکل ما را با آمریکا فقط باج دادن دائم حل می کند/
بچه های تیم ملی چشم ما را روشن کردند

بیانات رهرب معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از بسیجیان کشور :

روز پرستارمبارک 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقــای علــی خســروی مشــیزی بــه موجب 
 ۱4۰۱/46۰۰ شــماره  وارده  درخواســت 
- ۱4۰۱/9/۵  اعــالم داشــته کــه ســند 
مالکیــت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــه پــالک ۱7۱ فرعــی از 3۱۸   یکبــاب خان
اصلــی واقــع در بخــش ۲۰ کرمــان در 
دفتــر ۸7 صفحــه 6۰ ذیــل ثبــت ۲۰۲6۸ 
بــه شــماره چاپــی )ســری ج 9۱( ثبــت و 
ســند مالکیت آن صــادر و  تســلیم گردیده 
و حــال نامبــرده مدعــی اســت ســند 
مالکیــت پــالک مزبــور بــه علــت جابجایی 
مفقــود گردیــده و ضمــن تســلیم دو بــرگ 
شــهادت شــهود تصدیق  شــده درخواســت 
ســند مالکیــت المثنی نمــوده لذا باســتناد 
تبصــره ۱ اصالحــی مــاده ۱۲۰ آئیــن نامــه 
قانــون مصــوب ۱3۵3/۱۱/۲۵ مراتــب یــک 
ــل آگهــی  ــدرج در ذی ــخ من ــت در تاری نوب
می شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی انجام 
معاملــه نســبت بــه ملک مذکــور یــا وجود 
ســند مالکیــت آن نــزد خــود مــی باشــد 
ظــرف مــدت ۱۰ روز پــس از انتشــار آگهی 
ــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را  ب
ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یا ســند 
معاملــه تســلیم نمایــد واال پس از گذشــت 
مهلــت مذکــور نســبت بــه صــدور ســند 

مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد شــد.
تاریخ انتشار : ۱4۰۱/9/7

ــت  ــس اداره ثب ــی زاده - رئی ــین تق حس
ــیر ــتان بردس ــالک شهرس ــناد و ام اس

اســالمی را، بایــد رفــت کشــورهای دوروبــر را، آنجاهایــی کــه عمــق راهبــردی ایــران 
هســت، اینهــا را بایســتی اول فلــج کرد.

** شــخصیت هــای برجســته سیاســی آمریکایــی، این توطئه را افشــا کردند: شــش 
کشــور هســت کــه قبــل از ایــران بایســتی حکومــت هــای ایــن شــش کشــور را مــا 
ســاقط کنیــم، تســلط بــر اینهــا پیــدا کنیــم، ایــن شــش کشــور که ســاقط شــدند، 
ایــران ضعیــف میشــود، آنوقــت میشــود بــه ایران حملــه کرد. این شــش کشــور:یکی 

اش عــراق بــود.
ســوریه بخاطــر اینکــه از زمــان حافظ اســد، از اول جنــگ، ســوریه در کنــار مــا بــود. 

پــس دولــت ســوریه هــم بایــد ســاقط بشــود.
ســوم لبنــان؛ لبنــان چرا؟ بخاطــر اینکــه در آنجا پایگاههای مســتحکم انقالبی، یعنی 

حــزب اهلل و حــزب أمــل، آنجا هســتند، طرفــدار ایرانند.
چهــارم، لیبــی در شــمال آفریقــا. بــرای اینکــه می دانســتند لیبــی در یــک مــواردی 
پشــتیبانی هایی از مــا کــرده، پشــتیبانی های نظامــی از مــا کــرده بــود، در زبــان هــم 

از طــرف مــا حمایــت میکرد.
پنجــم، ســودان. ســودان هــم دالیــل خاصــی داشــت، روشــن بــود. ســرانش بــا مــا 
رفت وآمــد داشــتند. می آمدنــد، می رفتنــد، در دوره هــای مختلــف. بعــد از اینکــه آنجا 
انقــالب شــده بــود و پیــروزی بــه دســت آورده بودنــد، بــا ما ارتبــاط داشــتند. بعد هم 

ســومالی، آن هــم بــه یــک دلیــل دیگری.
ــد،  ــن می رفتن ــدند، از بی ــف می ش ــتی تضعی ــور بایس ــا کش ــش ت ــن ش ** ای
حکومت هایــش ســاقط می شــدند، در واقــع عمــق راهبــردی ایــران بــه نظر آنهــا این 
شــش تــا کشــور بــود اینهــا بایســتی در اختیــار آمریــکا و اســتعمار قــرار می گرفتند، 

ــران. ــد ســراغ ای بعــد می آمدن
** امــا ایــران چــکار کــرد؟ جمهــوری اســالمی در شــمال آفریقــا مطلقــا ورود پیــدا 
نکــرد، نــه در لیبــی، نــه در ســودان نــه در ســومالی، نخواســتیم وارد بشــیم و وارد 
نشــدیم، اما در این ســه کشــور، یعنی کشــور عراق و کشــور ســوریه و کشــور لبنان، 
سیاســت ایــران کارکــرد پیــدا کــرد، حضــور نظامی بــه آن صــورت نداشــتیم، اما آنجا 

ــام گرفت. کار انج
ــا  ــه کشــور. اینه ــن س ــکا در ای ــه شــد؟ شکســت آمری ــن کار چ ** نتیجــه ی ای
میخواســتند اختیــار عــراق را در دســت بگیرنــد، نشــد؛ اینهــا میخواســتند حکومت 
ســوریه را ســاقط کنند، نشــد؛ اینها میخواســتند حــزب اهلل و أمــل را در لبنــان از بین 

ببرند، نشــد، نتوانســتند.
** ایــن نقشــه ای بــود کــه آمریکایی هــا بــا  چند میلیــارد دالر پــول و هزاران ســاعت 
کار فکــری کشــیده بودنــد، بــرای اینکــه بتواننــد بــه ایران لطمــه بزنند، این نقشــه ی 
اینهــا، توطئــه ی اینهــا خنثــی شــد، بــا نیــروی عظیــم و کارآمــد جمهوری اســالمی 
کــه مظهــر و پرچــم ایــن نیــروی عظیم شــخصی بــود بــه نام حاج قاســم ســلیمانی. 
حــاال معلــوم میشــود کــه چرا اســم حاج قاســم ســلیمانی بــرای ملــت ایــران این قدر 

محبــوب اســت، بــرای دشــمنان ایــران این قــدر مغضوب اســت.
 روایت تاریخی رهبر انقالب از استعمارگری اروپا و آمریکا در غرب آسیا

** اســتعمار غــرب نســبت بــه منطقــه ی غــرب آســیا، یــک رویکــردی دارد. ایــن 
ــه«، بعــد از دو جنــگ  ــد »خاورمیان منطقــه ای کــه خودشــان اســمش را می گذارن
جهانــی اســتعمار غربــی، اول اروپــا بعــد هــم آمریــکا، نســبت بــه ایــن منطقــه یــک 
توجــه خــاص، رویکــرد خاصــی را بــه وجــود آوردنــد چــرا؟ چــون منطقــه منطقــه ی 
مهمــی اســت. مهم تریــن عامــل حرکــت چرخ هــای صنعتــی دنیــای غرب بــه عامل 
نفــت وابســته اســت. مرکــز عمــده ی نفــت در دنیــا در این جاســت. منطقــه ی غــرب 

آســیا منطقــه ی ارتبــاط شــرق و غــرب اســت.
** رژیــم غاصــب صهیونیســتی را بــه عنــوان پایــگاه غــرب، اول پایــگاه اروپــا بعــد 
هــم پایــگاه آمریــکا قــرار دادنــد بــرای اینکــه بتواننــد مســلط بــه این منطقه باشــند. 
کشــورها را بــه جــان هــم بیندازنــد، جنــگ درســت کننــد، تحمیــل کنند، توســعه 

بدهنــد، غــارت کننــد؛ اصــالً رژیــم صهیونیســتی را بــرای ایــن به وجــود آوردنــد.
** در ایــن منطقــه غــرب آســیا هــم یــک نقطــه هســت کــه از همــه مهمتر اســت 
و آن ایــران اســت؛ ایــران از همــه مهمتــر اســت؛ بخاطــر اینکــه هــم ثروتــش بیشــتر 
از همــه ی ایــن کشورهاســت: نفــت، گاز، معــادن طبیعــی؛ هــم نقطــه ی وقــوع ایــن 

کشــور، حساســترین نقطــه اســت، چهــارراه اســت، چهــارراه شــرق و غــرب.
** روی ایــران بیشــتر از همــه حســاس بودند. لــذا روی ایــران ســرمایه گذاری کردند. 
اول انگلیس هــا آمدنــد هــر چه توانســتند نفــوذ پیــدا کردند، وارد شــدند، تشــکیالت 
درســت کردنــد. بعــد هــم آمریکایی هــا آمدنــد، آمریکایی هــا هــم اولــی کــه آمدنــد با 
عنــوان کمــک آمدنــد. بعــد کم کــم جای پایشــان را محکــم کردنــد، دیگــران را کنار 
زدنــد یــا تضعیــف کردند، خودشــان مســلط شــدند بــر ایــران. روی کشــورهای دیگر 

خاورمیانــه هــم همین جــور، هرکــدام بــه یــک نحوی.
** ایــن وضــع کشــور و منطقــه قبــل از انقــالب اســت. انقــالب اســالمی در ایــران 
ناگهــان همــه ی چرت هــای اینهــا را پــاره کــرد. یــک حادثــه ای پیــش آمــد، یــک 
ضربــه ی مهلکــی بــه این سیاســت اســتعماری، انقــالب وارد کــرد، اینها گیج شــدند. 
ــران جزیــره ی امــن اســت.  ــران و می گفــت ای ــود ای ــکا آمــده ب رئیس جمهــور آمری
هشــت نــه مــاه بعــدش انقــالب شــد، همیــن جزیــره امــن، اینجــور اینــا غافلگیــر 
شــدند، اینجــور انقــالب ناگهــان در مقابــل اینهــا ظاهــر شــد و اینهــا را بــا تــرس و 
تردیــد و خــوف بــه کنــج انــزوا رانــد. انقالب شــد یک ســد مســتحکم، اینهــا را بیرون 
کــرد، عوامل شــان یــک عــده ای خودشــان فــرار کردنــد، یــک عــده ای بیرون شــدند، 
یــک عــده ای اعــدام شــدند، یــک ســدی در مقابــل حضــور آمریــکا و حضور غــرب به 

طــور کلــی در منطقــه ایجــاد کــرد.
پاسِخ رهبر انقالب به برخی ادعاها:

 **میگویــد »صــدای ملــت را بشــنوید«، صدای رعدآســای ملــت در ۱3 آبان امســال 
بلند شــد، شــنیدید؟ شــما بشــنوید صدای ملت را! مگر از تشــییع شــهید ســلیمانی 
ــازه ده  ــود، آن تشــییع جن ــران ب چقــدر گذشــته؟ آن جمعیــت عظیــم صــدای ای
میلیونــی، یــا شــاید بــه یــک معنــا بیــش از ده میلیونی، ایــن صدای ملــت ایــران بود.
** امــروز تشــییع جنــازه شــهدا صــدای ملــت ایران اســت. یــک شــهید در اصفهان، 
در شــیراز، در مشــهد، در کــرج در هــر جــای دیگــر شــهید میشــود، خیــل جمعیــت 
مــردم راه میفتنــد، شــعار میدهنــد علیــه تروریســت، علیه اغتشاشــگر، صــدای ملت 

ایــن اســت، شــما چــرا نمی شــنوید صــدای ملــت را؟
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*باســالم ،تشــکر ویــژه از شــهردارمحترم 
ــی  ــر زیبای ــاحیدری بخاط ــدس ش ــای مهن اق
،وموزاییــک  داده  ازادگان  بلــوار  بــه  کــه 
پیــاده روهــای خیابــان امــام                  ،                                                                                                                                                
۰۰----9۱4۰                                    

*ســالم چــرا سیاســیون پــر ادعا ورشکســتگان 
سیاســی حقایــق ایــن آشــوبها و اغتشاشــات  را 
پنهــان و از عامــالن ، آمــران و ... آ مریکایــی 
حرفــی نمــی زننــد! و فقــط مــی خواهندانهــا 
را بــه رفتــار حاکمیــت مرتبــط کننــد درحالــی 
اکثرشــان دردولتهای قبل مســئولیت داشتند و 
زیربنای این اغتشاشــات را بوجوداوردندواسمش 
را گذاشــتنداعتراضات وهمســوی بــا دشــمنان 
ــد پاسخگوباشــند                                                                                                                                       پیــام مــی دهنــد اینهــا بای

7۱----9۱33                                        
*علــت دشــمنی آمریــکا بــا ملــت ایــران کــه 
امــروز دســت بــه تــرور و خشــونت بــرده ، ایــن 
ــوی  ــردا جل ــروز و ف ــروز، ام ــران دی ــت، ای اس
غارتگــری آمریــکا را در دنیــا گرفته اســت. ملت 
ایــران تــا پایــان نابــودی امپریالیســم در جهــان 
ــا منطــق غارتگــری آمریــکا مقابلــه خواهــد ب
 کرد                                                9۱3۲----6۰

کــی  گهرزمیــن  شــرکت  ایــن  *ســالم 
ــغول  ــدادی مش ــک تع ــره االن ی ــرو میگی نی
نیــرو  کــه  نکردنــد  اعــالم  کارشــدند 
ای عــده  یــک  چطــوری  میخواهنــد 

 سرکارند                               99۲۰----۰6
ــا  ــرون شــده ۲۲۰ت ــدر گوشــت گ *چــرا اینق
۲۵۰ تومان میشــه گوشــت  بخــوری چرافکری 

بــرای گرونــی همــه کاالهــا ندارنــد 
۸۸----9۱۲۵                                                       
ــرای آمــوزش ســواد ســانه ای کــه  *باســالم ب
ــود امــا هنــوز  ــی ب مطلــب نوشــته بودیــد عال
مســئولین ووالدیــن خیلــی راحــت ازایــن 
موضــوع عبــور میکننــد ولــی تاثیــرات مخــرب 
آن درایــن چنــدروزه اغتشاشــات برمالشــد 
ــواده  ــه خان ــادی ب ــیبهای زی ــاال آس ــا ح و ت
ــالق                                                                                                                                              ــوع ط ــا در موض ــانده مخصوص ــا رس ه

۱3----9۱9                                       
*ســالم بعــد از ایــن نامالیمــات چنــدروز 
ــکل  ــی بش ــی خانوادگ ــک دورهم ــته ی گذش
پیــاده روی خانوادگــی مــی توانــد امیوارکننــده 
ــم شــدت  ــه وه ــا رفت ــم کرون باشــد چــون ه
ــک  ــت ی ــده اس ــم ش ــم ک ــاری ه ــن بیم ای
جمعــه یــک پیــاده روی خانوادگــی بمناســبت 
را  و روز پرســتار  زینــب  میــالد حضــرت 
مســئولین برنامــه ریــزی کننــد و حضــور 
ردمراکــز درمانیدوبیمارســتانها در روز پرســتار و 
قدردانــی اززحمــات آنهــا لرزشــمنده ممنــون                                                                                                                                            

۲9----9۱34                                     
*بــه مدیران مــدارس بفرمایند که درمراســمات 
ــش  ــمات دان ــایر مراس ــا س ــگاه ی ــاال صبح ح
امــوزان را روی زمیــن ننشــانند هــم لبسشــان 
ــا  ــرای انه ــن ب ــردی زمی ــود وس ــف میش کثی
مناســب نیســت دســتور بدهندصندلیهایشــان 
رابیاورنــد ویــا بــا تعــداد محــدود درنمازخانــه ها 

برگزارکننــد                         9۱3۲----99
 *نظارتــی بــرکار تاکســیهای شــهری نیســت 
زمــان ومــکان خاصــی ندارندهروقــت دلشــان 
خواســتند میان ســرویس و بقیه وقــت را صرف 
ــما  ــد وکمتردرشهرش ــر میکنن ــای دیگ کاره
ــم مســیر مســتقیم  ــد انه ــی بینی تاکســی م
ــه  ــود چ ــی نب ــر تاکســی تلفن ــک اگ وپرترافی

میشــد                           9۱67----3۰

پیامک های ارسالی شما
10000100005588 شماره ی ارسال پیامک

بزرگان آسمانی شهرمان

ــه یــار و مــادر زینــب  شــهید حمیــد خنامانــی فرزنــد ال
حاجــی زاده ، متولــد: 4۷/1/1 ومتأهــل ؛تاریــخ شــهادت: 
6۷/2/23 ومحــل شــهادت: شــلمچه ،مزار: گلزار شــهدای 

اللــه زار
ــتای  ــی در روس ــد خنامان ــهید حمی زندگینامــه: ش

ــد. ــا آم ــه دنی ــه زار ب ــع الل ــدری از تواب جغ
دوران کودکــی را در دامــان ُپــر مهــر پــدر و مــادر ســپری 
کــرد امــا بدلیــل کمبــود امکانــات و مشــکالت خانــواده 
نتوانســت بــه تحصیل بپــردازد. بــا کار کشــاورزی و بنایی 
بــرای مخــارج خــود و خانــواده مــی کوشــید؛ تــا اینکــه 
ازدواج نمــود و در کنــار زندگــی متأهلــی همچنــان کمک 

حــال خانــواده زحمتکــش خــود بــود.
موعــد ســربازی کــه رســید عــازم جبهــه شــد و پــس ماه 
هــا خدمــت در مناطــق عملیاتــی، در ســرزمین شــلمچه، 

به شــهادت رســید.
مــادر دوتــا از بچــه هــا رو فرســتاده بــود آســیاب محــل. 
حمیــد کــه اون موقع 5ســاله بــود، دنبالشــون راه میفته اما 
هــر چــی میــره بــه بچه هــا نمی رســه. بچــه هامــون رو 
گــم مــی کنــه تــا جایــی کــه از روســتای جغــدری بــه 
اللــه زار و ... مــی رســه. تــا یــک هفتــه خانــواده و اهالــی 
روســتا همــه جــا رو دنبالش گشــتند امــا خبــری از حمید 
نبــود. بابــا یــک بــز بیشــتر نداشــت. نــذر کــرد خدایــا اگه 
بچــه ا م پیــدا بشــه، ایــن بــز رو در راه 12امــام)ع( قربانــی 
ــک  ــه زار ی ــای الل ــوه ه ــوی ک ــره ت ــم. بالخ ــی کن م
چوپــان پیــداش مــی کند. وقتــی حمیــد رو میبــره خونه، 
بهــش خبــر میدهنــد تــو جغــدری بچــه ای گــم شــده... 
اینطــوری شــد کــه دوبــاره خــدا ایــن بچــه رو به خانــواده 
مــا بخشــید ...راوی: خانم کبــری خنامانی)خواهر شــهید(

عالقــه بــه فوتبــال و والیبــال داشــت. معمــوال تــو یــک 
تیــم بــا هــم بــازی مــی کردیــم. بچــه هــا رو جمــع می 
کردیــم بــا بــازی هــای مثــل گوچفتــه، گــردو بــازی و ... 
ســرگرم مــی شــدیم. االغ ســواری مــی کــرد، خیلــی هم 
تنــد مــی رفــت ...راوی:آقــای حمیــد حاجــی زاده)دوســت شــهید(

نتــرس بــود. از کــوه بــا خــودش مــار آورده بــود تو روســتا. 
گرفتــه بود تــو دســتش، نوازشــش مــی کرد.

ــا. مــی  ــوی م قورباغــه مــی گرفــت، مــی انداخــت جل
گفــت: مــی خــوام ببینــم مــی ترســید یــا نــه؟

دیدیــم مــار از دیــوار داره میــره تــوی ســوراخش. مــار رو 
گرفــت. مــادر، نگــران از اینکــه بالیــی ســر حمیــد بیــاد. 

حمیــد هــم مــی گفــت: طــوری نمیشــه.
راوی: خانم کبری خنامانی)خواهر شهید(

روســتا مســجد نداشــت، تــو خونــه بــه موقــع نمــاز مــی 
خونــد. بــا کمــک اهالی برا ســاختن مســجد، ســنگ می 

آورد. 
ــازی و  ــد حاجــی زاده)دوســت، همب ــای حمی ــان: آق راوی
همســایه شــهید( و خانــم کبــری خنامانی)خواهر شــهید(

مــادر همیــن طــور کــه تنــد کار مــی کــرد، تنــد هــم راه 
مــی رفــت. مــی گفــت: ببینیــم مــی تونیــم مثــل مــادر 
تنــد راه بریــم؟/ کرمــان، بنایــی مــی کــرد. آخــر هفته که 
مــی آمــد، بــرا همه هدیــه مــی آورد، بــرا مــادر یک جفت 
کفــش آورده بود.مــادر تــا بعــد شــهادتش ایــن کفــش رو 
نگــه داشــت. /از دو چیــز بــدش مــی آمــد. یکــی اینکــه 
اســم کســی رو کامــل صــدا نمــی زدنــد. می گفــت: چرا 
بخشــعلی رو بخشــی صدا مــی زنیــد؟ اگه می خواســتند 
بخشــی صــداش بزننــد، کــه روش اســم بخشــعلی نمی 
ــار مــی  گذاشــتند... دوم، وقتــی روی وســایل گــرد و غب
نشســت و گردگیــری نمــی شــد...  / تمیــز بــود، تــا جایی 
مــی تونســت خــودش نظافــت و گردگیــری می کــرد ...

                   راوی: خانم کبری خنامانی)خواهر شهید(
از کارکــرد خــودش یــک دوچرخــه بــزرگ خریــده بــود.  
باهــاش گــردش مــی رفتیــم، ســر کار مــی رفتیــم. ایــن 

دوچرخــه رو خیلــی تمیــز نگــه مــی داشــت...
تــوی روســتا تــازه بــرق آمــده بــود. وســایل برقی رو بــاز و 
بســته مــی کــرد. یــک دینــام روی دوچرخه ش گذاشــته 

بــود. کلــی المــپ بــه دوچرخــه ش آویزان کــرده بــود...
  وقتــی بــا وســایل برقــی کار می کــرد، می گفتیــم: برق 
مــی گیــرت. مــی گفــت: اگــه درســت کار کنــی، بــرق 

نمــی گیــره!راوی: خانم کبــری خنامانی)خواهر شــهید(
بــرای کاشــت درخــت گــردو، بــرا صاحــب کار چالــه می 
زدیــم. چیــزی بیشــتر از ســفارش صاحــب کار،چالــه می 

کنــد، تــا پولش حــالل بشــه...
                   راوی: آقای حمید حاجی زاده)دوست شهید(

ــه  ــن خواســت نام ــود مرخصــی. از م ــده ب ــه آم از جبه
ــن بخاطــر  ــواده ش برســونم. م همرزمشــو دســت خان
ــم:  ــی نشســتند، گفت ــده ای م ــو مســیر راه ع ــه ت اینک
خجالــت مــی کشــم. آمــد یــک روســری به ســرم کــرد، 
یــک چــادر هــم روی ســرم انداخــت و گفــت: اینطــوری 

بــری، کســی چیــزی نمیگــه!
3 بــار شــیمیایی شــده بــود. بابــام مــی گفــت: شــنیدم 
شــیمیایی شــدی! تعریــف کــن. مــی گفــت: االن نمــی  
تونــم بگــم، روز آخــری کــه خدمتــم تمــام شــد، براتــون 
تعریــف مــی کنم...نمــی خواســت باعــث اذیــت پــدر و 
مــادر بشــه!     راوی:خانــم  کبری خنامانی)خواهر شــهید(

از  گل گهــر  »آینــده  نشســت 
ــور  ــا حض ــتراتژیک« ب ــدگاه اس دی
ــران  ــن و مدی ــل، معاونی مدیرعام
شــرکت گل گهــر، مدیــران عامــل 
شــرکت های منطقــه گل گهــر 
شهرســتان  ارشــد  مدیــران  و 
ســیرجان  در ســالن پردیــس 
ــد. ــزار ش ــر برگ ــع گل گه مجتم
در ایــن گردهمایی از ســند چشــم 
ــی و  ــر رونمای ــداز ۱4۱۰ گل گه ان
ایــن ســند مورد بررســی و تشــریح 
ــه  ــاق نام ــز میث ــت و نی ــرار گرف ق
همدلــی بــرای تحقــق ایــن ســند 
ــران  ــای مدی ــه امض ــم انداز ب چش
عامــل شــرکت هــای منطقــه 
ــه  ــای تابع ــرکت ه ــر و ش گل گه

رســید. 
مهنــدس عتیقــی: با محقق شــدن 
ــرکت  ــند چشــم انداز ۱4۱۰، ش س
گل گهــر بــه یکــی از شــرکت های 
ــن  ــی بی ــی و صنعت ــزرگ معدن ب

المللــی تبدیــل خواهــد شــد
ــر در  ــرکت گل گه ــل ش مدیرعام
ایــن مراســم بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــای  ــرح ه ــات و ط ــا، اقدام پروژه ه
توســعه گل گهــر همواره بر اســاس 
ایــن  اســتراتژیک  برنامه هــای 
ــوده  ــود را پیم ــیر خ ــرکت مس ش
ــم و  ــس از تنظی ــت: پ ــت، گف اس
اجــرای ســند چشــم انــداز 9۸ 
ــاوت  ــای متف ــر، در دوره ه گل گه
ــراز و نشــیب های  ــرای توســعه ف ب
زیــادی بــه وجــود آمــد اما همــواره 
ســعی شــده بــر ســندهای چشــم 
ــیر  ــا مس ــیم ت ــد باش ــداز پایبن ان

ــد. ــی طــی کن ــه خوب خــود را ب
مهنــدس ایمــان عتیقــی خطــاب 
بــه حاضریــن، مدیران و مســوولین 
شــرکت هــای منطقــه اظهــار 
ــان  ــما جوان ــن ش ــد از ای ــرد: بع ک
ــران  ــوان مدی ــه عن ــگران ب و تالش
و نقش آفرینــان حــال و آینــده 
ــداز، تحقــق  ــر چشــم ان منطقــه ب
ــا  ــرف ه ــداز، ح ــم ان ــند چش س

ــد  ــتید و نگذاری ــم بیاس ــروز می بندی ــه ام ــی ک ــاق های و میث
توســعه تغییــر کنــد و  گل گهــر مــی توانــد در تحقــق ســند 

ــد. ــور باش ــرای کش ــی ب ــداز الگوی ــم ان چش
رئیــس حــوزه قضایی ســیرجان: حمایــت از مدیــران صنعتی و 

اقتصــادی را وظیفــه خــود می دانیــم
رئیــس حوزه قضایی شهرســتان ســیرجان نیز در این نشســت 
ضمــن تقدیــر از تالش هــای گل گهــر در عرصه تولیــد و اقتصاد 
گفــت: حمایــت از مدیــران صنعتــی و اقتصادی شهرســتان که 

دغدغــه تولیــد دارنــد را وظیفــه خــود می دانیم.
حجــت االســالم والمســلمین محمــدی مدیــران گل گهــر را 
فرماندهــان جبهــه تولیــد و اقتصــادی دانســت و افزود: بــا افراد 
هنجــار شــکنی کــه قصــد تخریــب مواضــع تولیــدی و مدیران 
فعــال اقتصــادی شهرســتان را دارنــد، برخــورد خواهیــم کــرد.

وی ادامــه داد: معتقدیــم مدیــران معدنــی و صنعتی هــر چه در 
جبهــه اقتصــادی و تولیــد فعال باشــند و پشــتیبانی شــوند، در 

جبهه هــای دیگــر کشــور، اثــرات مثبــت اش دیــده می شــود.
دکتــر فوالدگــر: گل گهــر را ُگل سرســبد تولید و صنعــت فوالد 

کشــور می داننــد
رئیــس هیــات مدیــره شــرکت گل گهــر نیــز در ایــن مراســم 
راه بــرون رفــت از شــرایط موجــود را تولیــد دانســت و گفــت: از 
بعــد اقتصــادی، حمایــت از تولیــد بهتریــن راه توســعه و بهبود 
شــرایط اســت و از بعــد اجتماعــی نیــز تولیــد بــا اشــتغال زایی 
مــی توانــد بیــکاری را بهبــود بخشــد و جامعــه ای کــه در حال 

حمید خنامانی

گزارش تصویری ازاجتماع بزرگ بسیجیان  در محل حسینیه ثارهللا 

 مهندس عتیقی: با محقق شدن سند چشم انداز ۱۴۱۰، شرکت گل گهر به
ییک از شرکت های بزرگ معدین و صنعیت بین الملیل تبدیل خواهد شد

تولیــد باشــد، جامعه  پویایی اســت و بهتریــن راه امیدوارکردن 
جوانــان و جامعــه نیــز تولید اســت.

دکتــر حمیدرضــا فوالدگر  همدلی، انســجام و همــت مدیران 
و کارکنان منطقه گل گهر را در راســتای تحقق ســند چشــم 
انــداز گل گهــر موثــر دانســت و افزود: در جلســات مســئولین 
شــاهدیم مجموعــه گل گهــر را بــه لحــاظ پیشــران بــودن و 
پروژه هــای مهــم و پیشــرانی کــه دارد، گل سرســبد تولیــد 
ــگان  ــد و مســلما هم ــی دانن ــوالدی کشــور م ــت ف و صنع

حمایــت خواهنــد کــرد
معــاون امــور اقتصــادی اســتانداری کرمــان: گل گهــر مســیر 

حــال بــه ســمت آینــده را بــه خوبــی طــی می کنــد
ــن  ــز در ای ــان نی ــتانداری کرم ــادی اس ــور اقتص ــاون ام مع
گردهمایــی گفــت: کســانی در اقتصــاد موفق تــر خواهند بود 
کــه پیش بینــی بهتــری از آینــده داشــته باشــند و بتواننــد با 

برنامــه هــای بلندمــدت و کوتاه مــدت آینــده را بســازند.
دکتر حســین مهرابــی با تقدیــر از توجه مدیــران منطقه گل 
گهــر بــه آینــده و چشــم انــداز، افــزود: گل گهر روند و مســیر 
طــی کــردن حــال بــه ســوی آینــده را بــه خوبــی در حــال 
طــی کــردن اســت و بایســتی بــا برگــزاری بیشــتر اینطــور 
نشســت هایی مدیــران منطقــه را بــا ســندها و برنامــه هــای 
ایــن چنینــی کــه در چشــم انــداز تاثیــر دارند، بیشــتر درگیر 
کننــد تــا بــه دیــدگاه بلنــد مدیــران در اجــرای بهتــر پروژه ها 

ــک کند. کم


