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خبر

 شماره 1161
 شنبه  13بهمن 1397

ستون دین

به بهانه شهادت فاطمه زهرا

مقامات شهرستان خبردادند:

(س)

احتمال سفر
قریب الوقوع
رئیس جمهور
به سیرجان

همتای نبوت و رسالت

علی محدثی

اگر چه زندگی پر برکت حضرت فاطمه زهرا (سالم ا ...علیها) بسیار
کوتاه بوده است اما بررسی ابعاد وجودی آسمانی آن حضرت بیانگر
عظمت ش��خصیت و رس��الت اجتماعی و تاریخی آن بانوی گرامی
اسالم است .اگرچه تحلیل و بررسی تمامی شخصیت و همه زوایای
زندگی آن حضرت و تمامی س��یره شریفش��ان در یک مقاله فشرده
آن هم در این س��تون کوتاه امکان پذیر نمیباش��د ،فلذا به اختصار
عرض میکنم از مجموع اشارات آیات شریفه و احادیث رسول اکرم
(ص) بر میآید که خداوند بعضی از مخلوقات خود را مشمول اکرام
خاص��ی ق��رار داده و نفوس آنها را از هر نوع آلودگی مثل ش��رک،
گن��اه ،خطا و تعلّق ب��ه دنیا و غیرخودش پاک کرده اس��ت و آنها
مقرب و تعدادی از انسانها که حضرت
عبارتند از گروهی از مالئکه ّ
فاطمه س�لام ا ...علیها یکی از آنها اس��ت .بررس��ي مقام منيع آن
بانو بیانگر این اس��ت که او همتاي قرآن كريم اس��ت ،همتاي نبوت
است ،همتاي رسالت است .وقتي هويت و ذات پیدایش آن حضرت
را ارزياب��ي ميكنيم ميبينيم نطفه وجود مبارك فاطمه (س�لام ا...
عليها) هم محصول آن ميوه غيب اس��ت (ميوه بهشت) که از زمين
بَر نخاست ،منتها چند سالي طول كشيد تا اين نطفه مستقر بشود،
اين مقدمه انعقاد نطفه اس��ت .بايد وحي نازل بشود ،بايد پيامبر به
آن مقام وحييابي برس��د ،بايد آن انقطاع وحي به عنوان آزمون فرا
برس��د ،بايد نوبت معراج فرا برسد ،بايد پيغمبر به معراج برود ،بايد
در معراج آن ميوه بهش��تي را ميل كند بعد آن نطفه بشود تا بشود
فاطمه .اين طليعه پيدايش و تجلي آن بانو در عالم طبيعت است.
اما ش��خصیت زهرای اطهر(س) ،در تمام ابعاد سیاس��ی و اجتماعی
و جهادی ،ش��خصیت ممتاز و برجس��تهای است؛ ب ه طوری که همه
ی
ی و برجس��ت ه و سیاس��ی عالم میتوانند از زندگ 
زنان مبارز و انقالب 
ب
کوتاه و پرمغز ایش��ان درس و الگو بگیرند .بانویی که در بیت انقال 
ی گذراند که
متول��د ش��د و تمام دوران کودک��ی را در آغوش پ��در 
مش��غول یک مبارزه عظی م جهانی و فراموش نش��دنی با ظلم ،جهل
ن مک ه
ی مبارز ه دورا 
و جهالت بود .وی در دوران کودکی ،س��ختیها 
بو
ی و رع 
ب برده شد ،گرسنگی و سخت 
را چش��ید ،ب ه شعب ابیطال 
س و بعد ک ه به مدینه هجرت
شدتهای دوران مبارز ه مک ه را لم 
انواع ّ
کرد ،همس��ر بزرگ مردی شد که تمام زندگیاش جهاد فیسبیلا...
بود و در تمام قریب به یازده س��ال زندگی مش��ترک حضرت فاطمه
الس�لام) ،هیچ س��الی ،بلک ه هیچ نی م
و حضرت امیرالمومنین(علیهم ّ
ت که این ش��وهر ،کمر به جهاد فیسبیلا ...نبست ه و به
سالی نگذش 
میدان جنگ نرفته باش��د و حض��رت فاطمه این زن بزرگ و فداکار،
همراهی و همس��ری شایس��ته برای یک مرد مجاهد و یک س��رباز
گ را نبوده باش��د .همانطور که نوش��تم
و س��ردار دائمی میدان جن 
ن زندگی ،از جهت
ی حضرت فاطمه ،اگر چه کوتاه ب��ود اما ای 
زندگ�� 
یو
جه��اد ،مبارزه ،تالش ،کار انقالبی ،صب��ر انقالبی ،درس ،فراگیر 
آموزش ،س��خنرانی و دفا ع از نب ّوت و امامت و نظام اس�لامی ،دریای
ت است .مقام
ش و مبارزه و کار و در نهایت هم شهاد 
ی از تال 
پهناور 
ی
معنوی حضرت فاطمه ،نس��بت به مقام جهادی ،انقالبی و اجتماع 
ایشان به مراتب باالتر است .فاطمهزهرا به ظاهر ،یک بشر و یک زن،
ک حقیقت عظیم و یک نور
آن ه م زنی جوان اس��ت؛ ام��ا در معنا ،ی 
ن ممتاز و برگزید ه است.
درخشان الهی و یک بنده صالح و یک انسا 
پیش��اپیش ش��هادت این اسوه تابناک و این ش��خصیت واالمقام در
خانواده پیامبر و خانواده امام اول شیعیان ،امیرمؤمنان علی (علیهم
السالم) را حضور همه شیعیان و پیروان حضرتش تسلیت میگوییم.
ّ

توضیح و پوزش

هفته گذش�ته در البالی آگهی های راهنم�ای نیازمندی ها،
غفلت� ًا یک آگهی آرایش�گاه زنانه در ایام فاطمیه چاپ ش�د
که مناس�ب این ایام عزیز نبود .لذا بدینوسیله از خوانندگان
گرامی و همشهریان محترم پوزش خواسته ،امیدواریم همه
م�ا بتوانیم در اش�اعه فرهن�گ فاطمی بیش از پیش کوش�ا
باشیم.

گ�روه خبر :نماینده مردم سیرجان
و بردس��یر در مجل��س ش��ورای
اسالمی از احتمال سفر قریبالوقوع
رئیسجمهور به سیرجان در بهمن
ماه خبر داد و گفت :با توجه به آماده
ش��دن بیش از  5هزار میلیاردتومان
پ��روژه در گلگه��ر ،جه��ان فوالد
و گهرزمی��ن ک��ه آم��اده افتت��اح و
بهرهبرداری هستند طبق پیگیریها و
وعدههایی که داده شده احتمال سفر

رئیسجمهور برای این میزان پروژه
که باعث رش��د اقتصادی ،ارزآوری و
اشتغالزایی در منطقه میشود وجود
دارد و ما امیدواریم که این س��فر در
دهه فجر به میمنت چهل س��الگی
انقالب انجام ش��ود .وی افزود :پس
از افتتاح «مجتمع فوالدی سیرجان
ایرانیان» در بردس��یر ک��ه با حضور
مع��اون اول رئی��س جمه��ور هفته
گذشته انجام شد افتتاح این پروژهها

در سیرجان بهخصوص کارخانه ذوب
آهن تحول شگرفی در حوزه اقتصاد
و اشتغال ایجاد خواهد شد که همه
به برکت تالش و کوشش مهندسان
ایران��ی و بهرهگی��ری از ظرفی��ت و
پتانسیلهای داخلی است.
شهباز حسنپور س��یرجان را دارای
قابلیتهای��ی دانس��ت ک��ه به لطف
خدا هنوز میتواند برای آینده برنامه
ریزیهای گس��تردهای انش��اءا ...با

انتقال آب خلیج فارس در آن صورت
داد و امیدواری��م این اتفاق در آینده
بازه��م بیفتد .وی اف��زود :در صورت
نیام��دن رئی��س جمهور (ک��ه البته
امیدواریم طبق برنامه انجام ش��ود)
این پروژههای عظیم توس��ط معاون
اول رئیسجمهور افتتاح میش��وند.
فرمان��دار س��یرجان نی��ز در تماس
نگارستان با وی سفر مقامات بلند پایه
دولت را در آینده نزدیک به سیرجان
تأیید کرد و گفت :همین اآلن که من
با شما صحبت میکنم با تیم اعزامی
از تهران مشغول بررسی و آمادهسازی
برنامههای افتتاحیه هستیم ولی هنوز
مش��خص نیس��ت کدام مقامات می
آیند که امیدوارم در باالترین س��طح
یعنی رئیس جمهور باش��د .مهندس
تق��یزاده مدیرعامل گلگه��ر نیز از
آمادگی این ش��رکت برای برگزاری
مراس��م افتتاحیه با حض��ور مقامات
عال��ی رتبه دولت خب��ر داد و گفت:
پروژههای فوالدی م��ا همه آمادهاند
که در چهلمین س��ال انقالب افتتاح
ش��وند که اگر این اتف��اق بیفتد این
دومین سفر رئیس جمهور به منطقه
در امسال است و افتخاری بزرگ برای
من و همکاران��م در مجموعه عظیم
گلگهر است.

با رأی دادگاه زمین های دولتی برگردانده شدند

روابط عمومی اداره راه و شهرس��ازی س��یرجان
اعالم کرد با شکایت این اداره واجرای رأی دادگاه
هفتهی گذش��ته جمعاً بی��ش از  4500مترمربع
از اراضی دولتی که در محدوده ش��هری از سوی
افراد متخلف مورد تصرف قرار گرفته بود به دولت
برگردانده شد.
این گزارش حاکی اس��ت ای��ن زمینها که دارای
ارزش مال��ی زیادی بودند توس��ط یگان حفاظت
از اراض��ی ملی اداره راه و شهرس��ازی س��یرجان
وبا همکاری اجرای احکام دادگس��تری و نیروی

انتظامی رفع تصرف ش��د و مصالح مربوطه وابزار
و ادوات تص��رف نیزجمعآوری وبه انب��اراداره راه
وشهرسازی انتقال یافت.
براس��اس این گزارش ط��ی بازدیدهای متعدد و
روزانه توس��ط بازرس��ان یگان حفاظت اداره راه و
شهرس��ازی و تش��کیل پرونده در مراجع قضایی
پس از صدور رأی توسط قاضی پرونده متصرفین
محکوم به بازگرداندن زمینهای دولتی و پرداخت
خس��ارت میش��وند .محمدجواد زینل��ی معاون
مدیرکل و رئیس اداره راه و شهرس��ازی سیرجان

واکسن فلج اطفال
و پاسخ به یک ابهام
اخی��را ً پوس��ترهایی در فض��ای مجازی
مبنی ب��ر اینکه متولدین  95/1/1لغایت
 97/2/18در دوس��ال گذشته واکسینه
نش��دهاند و این جای سؤال و ابهام دارد
موض��وع را ب��ا مدیر گ��روه بیماریهای
دانشکده علوم پزشکی در میان گذاشتیم
که وی با رد این موضوع گفت :این ابهام
آفرینی درست نیست اتفاقاً از آنجا که ما
با کشورهای افغانس��تان و پاکستان هم
مرز هس��تیم واکسن  IPVتزریقی فلج
اطفال از اوایل س��ال  ۹۳در استانهای
جنوب ش��رق و بهخصوص س��یرجان به
دلیل این حساس��یتها هرس��اله تزریق
ش��ده اس��ت و تلقیح آن از همان س��ال
تاکنون در سطح تمامی مراکز بهداشتی

و درمانی و خانههای بهداش��ت آغازشده
و به تمام کودکان که به س��ن  ۴ماهگی
میرسند خورانده شده است.
وی افزود :البته فقط کودکانی که به سن
چهارماهگی میرس��ند و یا رسیدهاند به
این واکسن نیاز دارند .این واکسن نقش
مکمل برای قطره خوراکی دارد و تمامی
کودکانی که س��ن آنها از چهارماهگی
به باالس��ت مث ً
ال دوس��اله یا سهساله یا
یکس��اله قطعاً این واکسن را در مقطع
 ۴ماهگ��ی دریاف��ت کردهان��د و دیگ��ر
نی��از ندارند .اس��دی گفت :ب��ا این حال
هرگونه س��وال و ابهام خود را شهروندان
میتوانند با شماره تلفن گروه بیماریها
 ۴۲۲۶۲۰۸۰برطرف نمایند.

ضمن هش��دار به متصرفین اراضی دولتی گفت:
اف��رادی که قصد تعرض ب��ه اراضی ملی و دولتی
را داش��ته باش��ند با پیگیری و حض��ور به موقع
بازرس��ان یگان حفاظت با آنها برخورد و پرونده
از طری��ق مراجع قضایی پیگیری خواهد ش��د تا
طبق قانون با متخلفین برخورد شود .ضمناً مردم
میتوانند درصورت برخورد با تصرف اراضی دولتی
درمحدوده وحریم شهرها گزارشات خود را همراه
با آدرس دقیق موردتصرف ب��ه این اداره یا یگان
ارسال نمایند.

تریبون آزاد خوانندگان

پیامک 3000 7258 :

در یک محل به دس��ت فروشی
مش��غول بودم ش��هرداری اجازهی
ماندن نداد ولی یک دس��ت فروش
دیگر که در ش��هرداری و شورا آشنا
داش��ت همچنان به کارش مشغول
است کاش قوانین برای همه یکسان
بود.
 1092س�لام از اداره بهزيستي
خواهش ميکنم با همکاري نيروي
انتظامي معتادان تزريقي و خطرناک
را که در ش��هر ج��والن میدهند و
بهداش��ت و امنيت مردم را بهخطر
انداختهاند جمعآوري کنند.
 5418ت��ا ح��اال چندی��ن ب��ار
بهخاط��ر گرانفروش��ی اجن��اس
در بعض��ی مغازهه��ا ب��ا تلفن 124
تعزی��رات تماس گرفت��م که جواب
درس��تی ندادن��د .بعض��ی از ای��ن
فروشندهها خون مردم را به شیشه
میکنن��د .هر مغازه ه��ر نرخی که
میخواه��د میفروش��د .از اداره
تعزی��رات و دادس��تانی میخواه��م
ب��ه موض��وع گرانفروش��یها در
جدیت��ر وارد و افراد
س��طح ش��هر ّ
گرانف��روش را جریم��ه و به مردم
معرفی و مغازهشان را تعطیل کنند
تا برای بقیه درس عبرتی بشود.
 0128آقای رئیس جمهور؛ در
سفرهای اس��تانی پای صحبتهای
م��ردم رنجدیده بنش��ینید و به فکر
رفع مشکالت تک تک آنها باشید.
پای صحبتهای مس��ئولین مرفه و
بیخیال در استانها نشستن دردی
از مردم رنجدیدهای که به نان شب
محتاجن��د یا آنهایی که برای تهیه
جهیزیه دخترش��ان مشکل دارند یا
کسانی که برای درمان بیماری خود
و یا فرزندشان ناتوانند حل نخواهد
کرد اگر به فک��ر آنها بودید ارزش
دارد.
 4306حض��رت فاطمهی زهرا
س�لام ا ..علیها فرمودن��د :از دنیای
ش��ما  3چیز نزد من محبوب است:
ت�لاوت کتاب خ��دا قرآن ،ن��گاه به
چهرهی رس��ول خ��دا (ص) و انفاق
در راه خ��دا  /ایام فاطمیه را حضور
همش��هریان عزی��ز تس��لیت عرض
میکنم.
 8716این که برخی پزش��کان
محترم تعمدا ً در مطب خود دستگاه
کارتخوان نصب نمیکنند و مردم را
مجبور به پرداخت وجه نقد میکنند
اص ً
ال کار پسندیدهای نیست و فقط
احساس بی اعتمادی و بیمهری را
در مردم بَرمیانگیزانند.
 2765س�لام ،يک��ي از اق��وام
يکس��ال پيش باهزار ق��رض و قوله
ص��د ميليون تومان پول جور کرد و
گذاشت بانک براي گرفتن وام .بعد
از هفت ماه توانست صد ميليون وام
بگيره ک��ه خانهی م��ورد نظرش را
بخرد اما وقتي س��راغ آن خانه رفت
قيمت دويس��ت ميليون تومان خانه
ش��ده بود س��يصد و پنجاه ميليون!
آي��ا اين نرخ ت��ورم انصافه اون وقت
تحرک ندارند
ميگين جوونها چون ّ
سکته ميکنند شوک از اين بدتر؟.
 0114هش��دار! هش��دار!
س��اختمان بادگی��ر چپق��ی از آثار
باس��تانی پس از ترمیم س��اختمان
و گودب��رداری جهت حیاطس��ازی
اکن��ون ب��دون هیچگون��ه حف��اظ
امنیت��ی مطمئن��ی یا ب��ه عبارتی
فاقد هرگون��ه حفاظی به حال خود
رها ش��ده که احتمال سقوط افراد
پیاده و یا دوچرخه سوار در آن زیاد
اس��ت .چرا کسی به فکر جان مردم
نیس��ت؟ حاال دیوار آج��ریاش را
خ��راب کردند .یک حفاظ فلزی که
میتوانید برایش بزنید .نمیتوانید؟
لطفأ قبل ازاینکه حادثه ناگواری رخ
دهد و کس��ی از رهگذران به داخل
حیاط گودبرداری ش��ده آن سقوط
کند کاری انجام دهید.
 2764چ��را مکان��ی در ج��وار
کش��تارگاه ی��ا ج��ای دیگ��ر برای
حیوانات زبان بسته سگهای ولگرد
درس��ت نمیکنند؟ حی��وان آزاری
خوب نیست!.
 4026س�لام وقت بخیر .لطفاً
میش��ه پیگی��ر س��وختن زبالههای
شهری در ش��هرک صنعتی شوید؟
واقعاً تنف��س کردن اینجا س��خت
ش��ده .خیلی از افراد و نیروها توی
ش��هرک کار و زندگ��ی میکنن��د.
ممنون
 4179س�لام ،چرا در سیرجان
ش��بکههای دیجیت��ال تلویزیون��ی
تماش��ا ،ش��ما ،ای��ران کاال (ب��ازار)
دریاف��ت نمیش��ود؟ چرا ب��ا وجود
آنکه تمامی شهرس��تانهای استان
حتی شهرستانهای کمتر برخوردار
جنوب استان مدتهاست مجهز به
ش��بکه های دیجیت��ال تلویزیونی
هستند اما در شهرستان سیرجان با
آن همه ادعای اقتصادی و صنعتی
بودن ،م��ا همچنان از خیلی چیزها
محرومیم؟

 1479س�لام بعضیه��ا به جای
اینکه کاس��ه داغتر از آش بش��وند و
ب��رای بهدس��ت آوردن ارث و پول و
حق دیگران ،خودش��ان را برای پدر
ش��وهر خوب نش��ان دادن آیا بهتر
نیست خودشان را در برابر خدا خوب
کنند؟ این افراد به جای اینکه منتظر
باش��ند ببینن��د چه کس��ی بدهکار
هس��ت خانهاش را ارزان بخرنند ،به
جای اینکه با دخالتهاش��ون باعث
مردن شوهر دیگران شوند و به جای
چاپلوسی کردن بروند یاد خدا باشند
چ��ون بینهای��ت برای زندگیش��ون
خوب هست .پولی که با دروغ گفتن
و بدگوی��ی کردن و چاپلوس��ی جلو
خانواده شوهر بهدست بیاد اص ً
ال خیر
نمیدهد.
 5474س�لام م��ن ی��ک کارگر
ساده در منطقه ویژه سیرجان هستم
االن چن��د ماهه حق��وق عقب مانده
دارم و کمت��ر از دو میلی��ون حقوق
میگیرم .س��بدکاال هم به من تعلق
نگرفته .شمارهای هم که دولت اعالم
کرده ک ً
ال مش��غوله و کس��ی جوابگو
نیست از نماینده محترم تقاضا دارم
کمکم کند.
 2579چقدر مسخره بازی شده
شورا و ش��هرداری .یکی توی فضای
مجازی بیانیه میده که اون مفسده.
اون یک��ی بیانی��ه میده ت��و خودت
مفس��دی .یکی میاد میگه میخوان
من��و ب��ه قت��ل برس��ونن .اون یکی
می��اد میگه کی دیگه ت��و رو به قتل
میرسونه اینا همه کار خودته! .مردم
هم این وسط منتظرند اینها براشون
کاری بکنند ...ای داد..
 0901آق��ای ش��هردار؛ ش��ما
خودت��ان روز اربعین ش��اهد بودید
که پرسنل اتوبوسرانی اعم از راننده,
تعمی��رکار ,بازرس و بقیه تا س��اعت
 ۵عص��ر در خدم��ت م��ردم بودند.
ولی با گذش��ت این مدت هیچگونه
حقالزحمهای به آنه��ا ندادید .این
آیا حق الناس نیست؟
 9809ب��ا س�لام از مس��ؤلین
راهنمای��ی و رانندگ��ی درخواس��ت
داریم برای چهارراه مجتمع مساجد
واق��ع درخیاب��ان اب��ن س��ینا چراغ
راهنما نصب کنند .ساکنین خیابان
ابن س��ینا هم آدم هس��تند از زمانی
کلینک س�لامت ب��ه ای��ن خیابان
آمده هی��چ نظارتی به ترافیک اینجا
نمیشود .مسئول کیست؟
 3049سالم االن نزدیک به چند
وقت اس��ت که بیکارم .خدا را شکر
ماشین داشتم که مسافر جابهجا کنم
ولی اآلن که بیمهام تمام شد از ترس
تصادف بیکار شدم .رفتم گواهینامه
پایه یک گرفتم با هزار بدبختی خدا
میدون��ه ک��ه دارم میمی��رم از این
زندگ��ی .اآلن نزدیک ب��ه عید نوروز
است و خدا نکنه هیچ مردی شرمنده
بچههاش بشه.
 4327س�لام .آقا ما یه همسایه
توی کوچهمون (چهار کوچه مهدیه
خیابان مقداد) داریم که متأس��فانه
هن��وز درک نک��رده ک��ه مملکت و
ش��هرمون ش��دیدا ً دچار بحران آب
ش��ده  ،تقریب��اً هر روز ش��یلنگ به
دس��ت آس��فالت کوچ��ه رو آبیاری
میکنه!!! بنویس��ید خ��دا رو خوش
نمیاد که هم آب ارزش��مند رو هدر
میدهی و هم هر روز توی کوچه آب
و کثافت جمع میشه با این کا ِرتون.
همسایه آزاری خوب نیست.
یکی از مؤسس��ات آموزشی که
برای کودکان  3تا  6س��ال آموزش
میده��د بعد از  2س��ال آموزش به
بچهها گویا نمایندگیاش از کرمان
لغ��و میش��ود و ای��ن نمایندگ��ی
همچن��ان به ثبت نام ادامه میداد تا
اینکه معلومشد و  5-6جلسه از ترم
رد شده بود که اعالم کردند بیایید و
شهریههایتان را پس بگیرید ولی بر
اس��اس قانونکه باید تمام شهریه را
پس میدادند اینکار را نکردند و اگر
مطالبهگ��ری م��ردم و دخالت 197
نبود میخواس��تند شهریه را حدودا ً
نص��ف بدهند که وقتی ب��ا اعتراض
و مطالبهگری مردم روبه رو ش��دند
مجب��ور به پرداخت کل ش��هریه به
اولیا شدند .مردم لطفاً از حق خود
کوتاه نیایید.
 0114م��ا کارمندان وکارگران
وقتی می بینیم هر فوتبالیست عضو
تیم ملی ب��ه ازاء هر ب��رد تیم ملی
فق��ط  ۳۰۰۰دالر پ��اداش (معادل
 ۳۴۰۰۰۰۰۰تومان) میگیرند غیر
از آپش��نهای دیگری ک��ه دریافت
میکنند ول��ی کارمندان و کارگران
که چرخ اقتصاد مملکت به دس��ت
آنه��ا میچرخد به ازاء یک ماه کار
ش��اید دو میلی��ون توم��ان دریافت
کنند ،وقت��ی این اخت�لاف نگاه را
از مس��ئولین در جامع��ه میبین��ی
آیا احس��اس پوچی نباید بکنی؟ آیا
این اس��ت عدالتی ک��ه از آن حرف
میزنید.؟

