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با توجه به تاکید همیشگی مقام معظم رهبری برحضور 
حداکثری مردم در انتخابات بویژه انتخابات خرداد امسال 
درریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا جهت 
اقتدارو امنیت ملی درسایه  نماد مردم ساالری دینی و حضور 
حداکثری است همانگونه که درطول بیش ازچهار دهه ، 
مردم همواره با لبیک به فراخوان رهبر معظم انقالب با شور 
و شوق فراوان پای صندوق های رای حاضر شده و مشارکت 
حداکثری را متجلی نمودند قطعا امسال هم با توجه به وجود 
ویروس منحوس کرونا و مشکالت اقتصادی و گرانی کاال و 
اجناس که اخیرا هیچ ثباتی هم نمی یابند برای حفظ نظام 
مقدس اسالمی و نقش بر آب کردن توطئه های دشمنان 
و صداهای فرامرزی براولویت حضورحداکثری اهتمام می 
ورزند و با انتخاب دولت جوان انقالب و جهادی برای وصول 
به مرتفع نمودن مشکالت بویژه اقتصادی و کاهش و اثبات 

قیمتها مسیر حرکت انقالب را تسهیل خواهند نمود 
زیرا که مشارکت حداکثری در انتخابات اولویت اول کشور در 
برهه کنونی است و  در مرحله اول باید ضرورت حضور در 
انتخابات را برای مردم تبیین شود تا مانند گذشته با شور و 

شوق فراوان پای صندوق های رای حاضر شوند.
امروز متاسفانه رسانه های بیگانه از یک یکسو و وضعیت 
اقتصادی و معیشتی مردم از سوی دیگر منجر به ایجاد یاس 
و ناامیدی مردم از انتخابات شده است بیگانگان با دراختیار 
داشتن بیش از ۵۰۰ شبکه صوتی و تصویری، علیه کشور ما 
فعالیت می کنند و با فرارسیدن انتخابات نیز این فعالیت ها 
متمرکزتر و شدیدتر می شود لذا اگر جوانان در مسیر رهبری 
نباشند ممکن است تحت تاثیر تبلیغات بیگانه قرار گیرند 
و منفعل عمل کنند. وبا توجه به اینکه همه ما سرنشینان 
یک کشتی هستیم و هرگونه ضرر و زیان شامل حال همه 
مردم می شود، لذا مسئولین با همه سالیق و جناح های 
مختلف، ضرورت حضور در انتخابات را برای مردم تشریح 
کنند تا مردم به شور وشوق همیشگی  پای صندوق های 
رای حضوریابند چون انتخابات همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی، 
اجتماعی، امنیتی و زیرساخت های کلی کشور را در بر 
می گیرد.لذا با مشخص کردن شاخص های افراد اصلح برای 
مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر 
و روستا و با انتخاب افراد شایسته، با برنامه وکارنامه ای  که 
دارای سابقه کاری مشخص وتوانمندباشد می تواند  بسیاری 

از مشکالت کشور را حل کند.
انتخابات همواره از مهمترین رویدادهای سیاسی هر کشوری 
است و در ایران نیز از بعد انقالب تا کنون ۳۷ انتخابات برگزار 
شده است که اولین آن همه پرسی نظام جمهوری اسالمی 
در فروردین سال ۵۸ و آخرین نیز انتخابات یازدهمین دوره 

مجلس اسالمی                                    ادامه صفحه4

234
مسافرت در ایام عید سعید فطر 
ممنوع است

شهید سلیمانی حلقه وصل میدان و 
دیپلماسی بود

  پیامبــر گرامــی اســالم صلــی اهلل علیــه و آلــه:  هــر کــس در معاشــرت با مــردم بــه آنان 
ظلــم نکنــد، دروغ نگویــد و خلــف وعــده ننمایــد، جوانمردیش کامــل، عدالتش آشــکار، 

بــرادری بــا او واجــب و غیبتــش حــرام اســت.                                                           )خصــال، ص 2۰۸، ح 2۸(                                                                                               

مشارکت حداکثری و 
انتخاب آگاهانه 

ارسائیل یک پادگان تروریستی است/ 

حرکت نزولی رژیم صهیونیستی 
وقفه نخواهد داشت

                                                   دکتر طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان:                 
جزئیات ابالغیه جدید شورای نگهبان به 
وزارت کشور

                                          رئیس قوه قضائیه گفت: 

شــهردار بردســیر در گفتگو بــا خبرنگار هفته 
نامــه ســپهر ضمــن آرزوی قبولــی طاعــات و 
عبــادات شــهروندان، گفــت بزرگترین نهضت 
اســفالت در شــهر بردســیر آغــاز شــده اســت 
کــه بســیاری از معابــر ســطح شــهر در 
ــد داد.  ــش خواه ــف را پوش ــالت مختل مح
دکتر خطیبی آســفالت معابــر را از اولویتهای 
ــن دوره  ــت: در ای ــت و گف ــهرداری دانس ش
تــالش کردیــم تعــداد معابــر خاکــی شــهر را 
بــه حداقــل برســانیم و بــا وجــود افزایــش بی 
ســابقه قیمــت قیــر و مصالح حجم آســفالت 
اجرا شــده در شــهر بردســیر بســیار بــاال بوده 

اســت. 
ایــن اســتاد دانشــگاه توزیــع متــوازن بودجــه 
شــهرداری در محــالت را از نقــاط قــوت 
ــالمی  ــورای اس ــای ش ــری ه ــم گی تصمی
ــاد دارم  ــت: اعتق ــرد و گف ــوان ک ــهر عن ش
توســعه شــهر در محــالت مختلــف بــا 
ــال انجــام  ــی در ح ــت اجتماع ــت عدال رعای
ــات  ــرای عملی ــی اج ــر خطیب ــت. دکت اس
ــه قنــد،  آســفالت در محــالت شــرق کارخان
میمونوئیــه، دهنــو ســفید، درونوئیــه، شــرق 
ــی  ــالت قدیم ــرا، مح ــت زه ــرب بهش و غ
بهجــرد، شــهرک وحــدت، محــالت اطــراف 
ــاد و کریــم  ــاد، ســارم آب بیمارســتان، احمداب

آبــاد را مصــداق عینــی توجــه شــهرداری بــه محــالت کم 
ــت.  ــوردار دانس برخ

وی عنــوان کــرد کــه تکمیــل آســفالت بلوارهــای شــهید 
ــم  ــات مه ــان از اقدام ــه و میرزاقاخ ــام جمع ــی، ام رمضان
ــهید  ــوار ش ــداث بل ــار اح ــه در کن ــوده ک ــهرداری ب ش
جهاندیــده و خیابــان آیــت اهلل طاهــری و بلــوار شــهرداری 
و خیابــان شــرق بهشــت زهــرا و بلــوار کشــاورز و خیابــان 
شــرق و شــمال بیمارســتان زمینه توسعه شــهری را فراهم 

نمــوده اســت.
ــوار شــهید علــی  ــروژه احــداث بل  شــهردار بردســیر اجــرای پ
خســروی بطــول دو کیلومتــر را بزرگتریــن اتفــاق عمرانــی در 
ســالهای اخیــر دانســت و ابــراز امیــدواری کرد که توســعه شــهر 
بردســیر با ســرعت بیشــتری اتفاق بیفتــد بطوریکه شــریانهای 

اصلــی در عمــده محــالت بــه شــکل مطلــوب توســعه یابنــد.

                                           جانشین استاندار در ستاد کرونای استان کرمان گفت:
        صفحه4

دکتر خطیبی شهردار بردسیر در گفتگو با خبرنگار هفته نامه سپهربردسیر:

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری 
اشــتغال  کارگــروه  جلســه  بردســیر 
شهرســتان بــه ریاســت مهنــدس میرصادقی 
فرمانداربردســیر و باحضــور اقــای حســن پور 
نماینده مردم بردســیر و ســیرجان درمجلس 
شــورای اسالمی ،حجت االســالم والمسلمین 
کرمانــی امــام جمعه بردســیر،حجت االســالم 
ــگار و  ــه ن ــام جمع ــری ام ــلمین مه والمس
ــا  ــک ه ــی و بان روســای دســتگاههای اجرای
درســالن اجتماعات فرمانداری تشــکیل شــد

ضمــن  بردســیر  فرمانــدار 
اشــتغال  تقدیروتشــکرازاعضاءکارگروه 
شهرســتان وآقــای حســن پوربلحــاظ تــالش 
ــته  ــال گذش ــتغال درس ــتای ایجاداش درراس
کــه باعــث کســب رتبــه نخســت درســطح 
مضاعــف  باتــالش  گردیدگفــت  اســتان 
درســال جدیدنــه تنهابایدایــن موقعیــت 
راحفــظ کنیــم بلکه بایســتی زمینه اشــتغال 
بیشــتری رابــرای جوانــان جویــای کارفراهــم 

کنیــم .
آقــای میرصادقــی بــه تالشــهای انجــام شــده 
بــرای ایجاداشــتغال درســطح شهرســتان 
اشــاره کردوگفــت ان شــاءاهلل بــه لطــف 
خداوهمــت مدیــران فوالدآلیاژی شهرســتان 
وهمچنیــن مجتمــع مــرغ نگاروفــازدوم 
پــروژه فوالدســیرجان ایرانیــان وفــوالدکالف 
جهــان فوالددرســال جــاری کارخودراشــروع 

ــرد. خواهندک
آقــای فرمانداردرادامــه گفــت  باهمــکاری معیــن 
اقتصــادی تــا ســقف صدمیلیون تومان تســهیالت 
اشــتغال بــرای مشــاغل خــرد وخانگــی پرداخــت 

خواهیــم کــرد.
ــی از  ــن قدردان ــز ضم ــیر نی ــه بردس ــام جمع ام
تــالش هــای فرماندار ســابق و همه ی مســئولین 
اجرایــی شهرســتان و جنــاب آقــای میرصادقــی 
ــتای  ــور درراس ــن پ ــای حس ــوص آق ــه خص وب
توســعه اشــتغال و ســرمایه گــذاری درشهرســتان 
گفــت ،مســایل اشــتغال و اقدامات صــورت گرفته 
ــد  ــی بای ــای دولت ــط ارگان ه ــن راستاتوس درای
ــن  ــان ای ــدتامردم درجری ــردم برس ــالع م ــه اط ب
کارهاقرارگیرندکــه ایــن کارباعــث ایجادامیــدواری 
ازدســت  وقطعامــردم  شــده  مــردم  دربیــن 
انــدرکاران وخادمیــن خودقدردانــی خواهندکــرد.

آقــای حســن پــور نیــز درادامــه جلســه گفــت بــا 
لطــف پــروردگار و همــکاری و همراهــی همــه ی 
دســتگاههای اجرایــی ،ائمــه جمعــه و فرمانــداران 
ــه  ــی درســال گذشته،بردســیر رتب ــل  و کنون قب
اول اشــتغال رابدســت آورد کــه بــه همیــن 
منظــور ازتمامــی ایــن افــراد قدردانــی مــی کنــم 
ــد  ــال جدی ــه درس ــن رتب ــت ای ــتار تثبی و خواس

هســتیم.
ایشــان درادامــه افــزود هیــچ محدودیتــی جهــت 
شــهر  بــرای  اشــتغال  تســهیالت  پرداخــت 
بردســیر وجــود نــدارد و 2۰۰۰مجــوز وام ازســوی 

چهارمین نهضت آسفالت در بردسیر آغاز شد/
 تا آخرین روز کاری آسفالت معابر تعطیل نخواهد شد

رهبر معظم انقالب اسالمی در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس :

درسال جدید بایستی زمینه اشتغال بیشتری رابرای جوانان فراهم کنیم
مهندس میرصادقی فرماندار بردسیر درجلسه کارگروه اشتغال شهرستان گفت:

ــرای بردســیر اختصــاص  ــر ب مدیرعامــل گل گه
ــت. ــده اس داده ش

از  بیــان کــرد  نماینــده مــردم درمجلــس  
ــدازی  ــت راه ان ــده جه ــی ش ــراد معرف ۱۰۰نفراف
ــداری را  ــوز مرغ ــر مج ــداری 2۸نف ــد مرغ واح
کســب نمودند و اظهــار امیدواری کــرد باهمکاری 
و تعامــل ادارات مربوطــه شهربردســیر بــه شــهر 
پروتئیــن در کشــور تبدیــل گــردد و بــرای مجــوز 
دامــداری هــا نیز  هیــچ محدودیتــی وجــود ندارد
ــه  ــیرجان در ادام ــیر و س ــردم بردس ــده م نماین
صحبــت خــود در بحــث ارائــه تســهیالت از 
ــک  ــر ی ــه ازای ه ــت ب ــک گف ــق پســت بان طری
ــهیالت و درکل  ــون تس ــتغال ۱۰۰میلی ــر اش نف
تــا ســقف ده میلیاردتومــان بــا ســود ۱2درصدبــه 
متقاضیــان پرداخــت خواهــد شــد کــه در بانــک 
ــا  ــزان ت ــن می ــز ای ــاورزی نی ــی و کش ــای مل ه

ــود ــد ب ــان خواه ــارد توم ۱۵میلی

گزارش تصویری  از آسفالت معابر شهر بردسیر
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شــورای نگهبــان به منظــور ســاماندهی 
ــای شــرکت  ــام کاندیداه پروســه ثبت ن
ریاســت جمهوری،  انتخابــات  در 
ــات  ــان انتخاب ــی داوطلب شــرایط حداقل
ــور  ــه وزارت کش ــت جمهوری را ب ریاس

ــرد. ــاغ ک اب
به گــزارش خبرنگار سیاســی خبرگزاری 
ــن  ــان در آخری ــورای نگهب ــنیم، ش تس
جلســه رســمی خــود بــرای ســاماندهی 
ــام کاندیداهــای شــرکت  شــرایط ثبت ن
در ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت 

جمهــوری مصوبــه داشــت.
ــده  ــرر ش ــه مق ــن مصوب ــاس ای ــر اس ب
ــن  ــال 1396 ای ــه س ــه مصوب ــت ک اس
شفاف ســازی  خصــوص  در  شــورا 
»تعریــف و اعــام معیارها و شــرایط الزم 
برای تشــخیص رجل سیاســی، مذهبی 
و مدیــر و مدبر بــودن نامزدهای ریاســت 

جمهــوری« اصــاح شــود.
در همیــن راســتا بــرای روشــن تر شــدن 
ماک هــای مذکــور، داوطلبــان ریاســت 
جمهــوری هنــگام ثبت نــام، حداقلــی از 
مــدرک تحصیلــی، حداقلی از ســنوات و 
ســوابق مدیریتــی و حداقــل و حداکثری 
ــت  ــا وضعی ــند ت ــته باش ــن داش از س
ثبت نــام داوطلبــان نیــز تــا حــدی 
ســاماندهی گــردد. این مصوبه بــه وزارت 
ــاس  ــت.بر اس ــده اس ــاغ ش ــور اب کش
ــان  ــس داوطلب ــن پ ــه، از ای ــن اباغی ای
انتخابــات ریاســت جمهــوری بــرای 
ــا  ــنی 40 ت ــازه س ــد در ب ــام بای ثبت ن
75 ســال باشــند، حداقــل دارای مــدرک 
تحصیلی کارشناسی ارشــد یا معادل  آن 
باشــند و ســابقه تصــدی حداقل 4ســاله 

در ســمت های مدیریتــی کشــور را کــه 
به طــور کامــل مصادیــق آن ذکــر شــده 

داشــته باشــند.
همچنیــن وزرا، اســتانداران، شــهرداران 
شــهرهای بــاالی دو میلیــون نفــر 
جمعیــت، فرماندهــان عالــی نیروهــای 
مســلح بــا جایــگاه سرلشــگری و باالتــر 

ــوند. ــدا ش ــد کاندی می توانن
ـ تمــام نامزدهــا باید عدم سوءپیشــینه 
ارائــه دهنــد و ســابقه محکومیــت 

ــری نداشــته باشــند. کیف
اطاع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
شــورای نگهبــان، دکتــر طحــان نظیف 
ــان در  ــورای نگهب ــدان ش عضــو حقوق
گــزارش 7۸ از سلســله گزارش هــای 
ــورای  ــات ش ــردم از جلس ــه م ــود ب خ

نگهبــان نوشــت:
چهار شــنبه هشــتم اردیبهشــت ماه، 
جلســه شــورای نگهبان برگزار شــد. در 
ایــن جلســه بــا توجــه بــه نزدیکــی ایام 
ــات ریاســت  ــام داوطلبــان انتخاب ثبت ن
جمهــوری، مباحثــی در خصــوص 
وضعیــت  بی نظمــی  و  نابســامانی 
ثبت نــام داوطلبــان مطــرح شــد و اعضا 
همگی نســبت بــه ســاماندهی وضعیت 
ثبت نــام داوطلبــان اتفاق نظر داشــتند.

ــار  ــراد در کن ــی از اف ــر دوره انبوه در ه
شــخصیت های سیاســی و مدیــران 
ــور  ــات حض ــتاد انتخاب ــور، در س کش
دســت  در  بــا  صرفــا  و  می یابنــد 
داشــتن کپــی شناســنامه و چند قطعه 
عکــس اعــام کاندیداتــوری و ثبت نــام 
می کننــد! بــا گزارشــی کــه در جلســه 
ارائــه شــد، مشــخص شــد کــه از 

مجمــوع 1636 نفــر که ســال 1396 در 
انتخابــات ریاســت جمهــوری ثبت نــام 
کــرده بودنــد، حــدود 1۲00 نفــر از آنها 
دارای مــدرک تحصیلــی کارشناســی و 
ــدود 300  ــد و ح ــر از آن بوده ان پایین ت
ــام شــدگان، محکومیــت  نفــر از ثبت ن

ــته اند! ــری داش ــی کیف قطع
ــایند از  ــت ناخوش ــن وضعی ــه ای البت
ــی  ــی و خارج ــانه های داخل ــگاه رس ن
کلیپ هــای طنــز  و  نمی مانــد  دور 
آن تــا مدت هــا در فضــای مجــازی 
نیــز دســت بــه دســت می شــود و 
موجبــات نارضایتــی مــردم و نخبــگان 
ــای  ــی آورد و پیام ه ــم م کشــور را فراه
گایه آمیــز آنهــا بــرای اعضــای شــورای 
نگهبــان نیز ارســال می شــود و طبیعتا 
صاحیــت هیچ یــك از ایــن افــراد 

احــراز نمی شــود.
ایــن در حالــی اســت کــه بــرای 
نمایندگــی مجلــس شــورای اســامی، 
شــرایط متعددی اعــم از ســن و مدرک 
تحصیلی ضــروری اســت و افــراد کمتر 
ــدرک  ــد م ــا فاق ــن و ی ــال س از 30 س
ــام  ــکان ثبت ن ــد، ام ــی ارش کارشناس
در انتخابــات را ندارنــد. در انتخابــات 
شــوراهای اســامی شــهر و روســتا نیــز 
همین طــور اســت و داوطلــب عضویت 
ــش از  ــهرهای دارای بی ــورای ش در ش
۲0 هــزار نفــر جمعیــت بایــد حداقــل 

مــدرک کارشناســی داشــته باشــند.
در سیاســت های کلــی انتخابــات نیز بر 
ســاماندهی ایــن وضعیت تأکید شــده و 
بــر تعیین دقیــق معیارها، شــاخص ها و 
شــرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان 

جزئیات ابالغیه جدید شورای نگهبان به وزارت کشور/ چه کسانی 
می توانند برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند؟

بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری آنــا از بردســیر، حجت االســام 
علــی اکبر کرمانی در وبینار »حضرت علی)علیه الســام( شــهید 
راه عدالــت« کــه بــه صــورت مجــازی و بــا حضــور دانشــگاهیان 
دانشــگاه آزاد اســامی بردســیر برگزار شــد، گفــت: ایمان، تقــوا و 

جهــاد از برتریــن فضائــل حضرت علی)علیه الســام( اســت.
وی افــزود: هیــچ فــردی بــه انــدازه امــام علی)علیه الســام( جهاد 
نکــرده و او پــرورش یافتــه مکتــب پیامبــر اکرم)صلــی اهلل علیــه 

وآلــه( اســت.
ــر از  ــی دیگ ــی را یک ــوای اله ــت تق ــیر، رعای ــه بردس امام جمع
ــت، و  ــام( دانس ــه الس ــارز مولی الموحدین)علی ــای ب ویژگی ه
مطــرح کــرد: فضائــل حضرت علی)علیه الســام( به حدی اســت 
کــه دشــمنان، مخالفــان و رهبــران ســایر ادیــان دیگــر نیــز از آن 

حضــرت بــه نیکــی یــاد مــی کننــد.
ایــن کارشــناس مذهبــی بیــان کــرد: هرفضیلتــی کــه در دنیــا 
اســت، نشــئت گرفتــه از وجود مبــارک امــام علی)علیه الســام( 
ــد از علمــای اهــل ســنت و  ــن راســتا ابن ابی الحدی اســت، در ای
شــارح نهج الباغــه و جــرج جــرداق مســیحی نیــز بــه فضائــل و 

کرامــات حضــرت علی)علیــه الســام( اذعــان داشــتند.
کرمانــی ویژگی هــای بــارز حضــرت علی)علیه الســام( از ســوی 
ــد  ــرت محم ــزود: حض ــد و اف ــادآور ش ــرم)ص( را ی ــر اک پیامب
مصطفــی)ص(، ایمــان بــه خــدا، وفــاداری به عهــد خــدا، عدالــت، 
ایســتادگی نســبت بــه امــر خــدا و مردمــی بــودن را از بارزتریــن 

فضائــل حضرت علی)علیــه الســام( دانســتند.
وی بــا تاکیــد براینکــه مســئوالن کشــوری نیــز بایــد در عمــل، 
حضــرت علی)علیــه الســام( را در احقــاق حق مردم الگــوی خود 
قــرار دهنــد؛ گفت: مســئوالن باید مردمی باشــند و به مشــکات 

مــردم، هماننــد حضرت علی)علیه الســام( رســیدگی کنند.
کرمانــی از فعالیت هــای فرهنگی دانشــگاه آزاد اســامی بردســیر 
ــرد و از دانشــگاهیان  ــی ک ــی قدردان ــارف دین ــج مع ــرای تروی ب
ــا تأســی از مولی الموحدیــن، حضــرت  خواســت کــه همــواره ب
علی)علیــه الســام(، آن حضــرت را الگویــی بــرای ســبك زندگی 

خــود قــرار دهنــد.

ایمان، تقوا و جهاد از برترین 
فضائل حضرت علی)ع( است

و نیــز شناســایی اولیــه توانایــی و 
مرحلــه  در  داوطلبــان  شایســتگی 
ثبت نــام و همچنیــن بــر تعریــف و 
ــرای  ــرایط الزم ب ــا و ش ــام معیاره اع
تشــخیص رجــل سیاســی، مذهبــی و 
مدیــر و مدبــر بــودن نامزدهای ریاســت 
ــان  ــورای نگهب ــط ش ــوری توس جمه

ــح شــده اســت. تصری
در ایــن جلســه، پــس از بحــث و 
گفتگوهــای فــراوان میــان اعضــا، مقــرر 
شــد مصوبــه ســال 1396 شــورای 
نگهبــان در خصــوص شفاف ســازی 
ــرایط  ــا و ش ــام معیاره ــف و اع »تعری
الزم بــرای تشــخیص رجــل سیاســی، 
بــودن  مدبــر  و  مدیــر  و  مذهبــی 
نامزدهــای ریاســت جمهــوری« اصاح 
شــدن  روشــن تر  بــرای  و  شــود 
ماک هــای مذکــور، داوطلبان ریاســت 
جمهــوری هنــگام ثبت نــام، حداقلــی از 
مدرک تحصیلــی، حداقلی از ســنوات و 
ســوابق مدیریتی و حداقــل و حداکثری 
از ســن داشــته باشــند و وضعیــت 
ــدی  ــا ح ــز ت ــان نی ــام داوطلب ثبت ن
ســاماندهی گــردد. ایــن اصاحیــه برای 

ــد. ــاغ ش ــور اب ــه وزارت کش ــرا ب اج

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانداری بردسیرجلســه ســتاد 
زکات شهرســتان به ریاســت مهنــدس میرصادقــی و باحضور 
ائمــه جمعــه بردســیرونگار و روســای دســتگاههای اجرایــی 
مربوطــه و مدیــران خیریه هاوســازمانهای مردم نهاد درســالن 

اجتماعــات فرمانداری تشــکیل شــد
فرمانــدار بردســیر ضمن تســلیت شــهادت مولــی الموحدین 
گفــت ائمه جمعــه وجماعــات بایددرترویج فرهنــگ پرداخت 
زکات بیشــترتاش نموده ودراین راســتا  بخشــداران جلساتی 
راباشــوراها و دهیــاران برگــزار و باکمیتــه امدادهمــکاری الزم 

ــام دهند. راانج
آقــای میرصادقــی به ســاماندهی خیریــه هااشــاره کردوگفت 
درایــن راســتاباید بانــك اطاعــات کاملــی ازمددجویان تحت 
پوشــش موسســات و ســازمان هــای مــردم نهاد تهیــه گرددتا 
تاافرادنیازمندبیشــتری تحت حمایت این ســازمانهاقرارگیرند.

امــام جمعــه بردســیر نیــز از حضوراعضا تقدیر و تشــکر کرد و 
گفــت در بحــث زکات باید فرهنگ ســازی شــود وکارگروهی 
تشــکیل گردد تااســامی نیازمندان جمع اوری و ســامان دهی 
شــود و ازطریــق کدملــی و یاکدشناســایی خیریه هــا و مراکز 

نیکــوکاری بتوانند بــه آنهاخدمــات خودراارائه نمایند.
امــام جمعــه نگارنیــز درخصــوص موانــع جمــع آوری 
وپرداخــت زکات گفــت بایدمواردمصــرف زکات به مردم گفته 
شــودتامردم درجریــان مصــارف آن قرارگیرندکــه ایــن باعــث 

خواهدشــدتا مــردم درپرداخــت زکات تشــویق شــوند
درپایــان رئیــس کمیتــه امدادوتعــدادی ازخیریه ها گزارشــی 

ازاقدامــات وفعالیتهــای خودارائــه دادند

بانک اطالعات کاملی 
ازمددجویان تحت پوشش 
موسسات و سازمان های 

مردم نهاد تهیه گردد

حجت االسالم  واملسلمین کرمانی امام جمعه بردسیر:

صنعت ساختمان سازی حل مشکل بازنشستگی ۴۸ نفر از 
کارگران کارخانه قند بردسیر 

توزیع ۱۰۰ سری کمک جهیزیه بین 
زوج های جوان کرمانی توسط بسیج

ــان  ــتان کرم ــاراهلل اس ــپاه ث ــده س فرمان
ــیج  ــیس بس ــبت تاس ــه مناس ــت: ب گف
ســازندگی، اولیــن مرحلــه یکصــد ســری 
کمــك جهیزیــه بــا 440 قلــم بــه ارزش 
ریالــی یــك میلیــارد و 3۲0 میلیــون 
ــه زوج هــای جــوان نیازمنــد در  ــان ب توم

ــد. ــد ش ــع خواه ــتان توزی ــطح اس س
از  فــارس  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
کرمــان، ســردار حســین معروفــی در 
حاشــیه مراســم توزیع ســبد جهیزیــه در 
جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت: بســیج 
ســازندگی به فرمــان مقام معظــم رهبری 
در امتــداد جهــاد ســازندگی ابتــدای 
ــت در همــه  ــا همــان ماموری انقــاب و ب
عرصه هــا از جملــه محرومیت زدایــی، 
خدمــات اجتماعی، اشــتغال و ... تشــکیل 

ــت. ــده اس ش
وی بیــان کــرد: امــروز بــه مناســبت 
تاســیس بســیج ســازندگی، اولین مرحله 
ــا 440  ــه ب ــك جهیزی ــری کم ــزار س ه
ــارد و  ــك میلی ــی ی ــه ارزش ریال ــم ب قل
3۲0 میلیــون تومــان بــه زوج هــای جوان 
نیازمنــد در ســطح اســتان توزیــع خواهد 

شــد.
معروفــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن اقــام 
ــون،  ــاق گاز، تلویزی ــال، اج ــامل یخچ ش
قالــی، ماشــین لباسشــویی و جاروبرقــی 
ــا  ــا ت ــن کمك ه ــرد: ای ــوان ک اســت، عن
ــه فضــل الهــی در  پایــان ســال جــاری ب
مراحــل مختلــف ادامــه خواهــد داشــت.

ــان  ــتان کرم ــاراهلل اس ــپاه ث ــده س فرمان
گفــت: تمامــی اقــام جهیزیــه مــا 
ــا  ــه ب ــی و از موسســات خیری کاالی ایران
قیمت هــای کــم خریــداری شــده اســت.

وی بیــان داشــت: از همــه مســئولین 
ــای  ــن، بنگاه ه ــور و خیری ــتان، کش اس
اقتصــادی درخواســت داریــم ســبد جدی 
بــرای تهیــه جهزیــه و ازدواج جوانــان 
ببیننــد و امیدواریــم امســال در این زمینه 
شــاهد یــك حرکــت جــدی و جهشــی 

باشــیم.
معروفــی افــزود: ســال گذشــته نزدیــك 
۲ هــزار و 500 ســری جهیزیــه در اختیــار 
زوج هــای جــوان بــا کمــك کمیتــه امداد 
قــرار دادیــم و اگــر امســال خانواده هــا در 
ــئولین  ــن مس ــرارگاه و همچنی ــب ق قال
اســتانی، شهرســتانی و خیرین ملــی پای 
کار بیاینــد مــا می توانیــم 10 هــزار ســری 
جهیزیــه بــرای زوج هــای جــوان تهیــه و 
در اختیــار آنهــا قــرار دهیــم تــا زندگــی 

مشــترک خــود را شــروع کننــد.
ــی  ــروز مشــکل اصل ــراز داشــت: ام وی اب
مــا در جامعــه اشــتغال اســت بــه همیــن 
دلیــل در ازدواج و معیشــت مشــکل داریم 
و بایــد بــا حرکــت انقابــی و جهــادی این 
موضــوع را بــه ســرانجام برســانیم تــا یك 
زندگــی آرام اســامی ایرانــی قابــل قبــول 
بــا فرهنــگ خودمان بــرای جوانــان فراهم 

. کنیم

برگزاری ۵ هزار و ۶۰۰ کالس 
آموزشی آنالین در دانشگاه 

ــیوع  ــدای ش ــت: از ابت ــیر گف ــگاه آزاد بردس ــس دانش رئی
ــون 5 هــزار و 600 کاس آموزشــی  ــا تاکن ــروس کرون وی
ــزار شــده اســت. ــن واحــد دانشــگاهی برگ ــن در ای آنای

ــه گــزارش گــروه دانشــگاه خبرگــزاری دانشــجو، آمنــه  ب
ــزاری  ــیر از برگ ــگاه آزاد بردس ــس دانش ــادی رئی فیروزآب
ــن  ــر 5 هــزار و 600 کاس آموزشــی آنای ــغ ب ــق بال موف
از ابتــدای شــیوع ویــروس کرونــا تاکنــون در ایــن واحــد 
دانشــگاهی خبــر داد و گفــت: از ابتــدای شــیوع کرونــا بالغ 
بــر ۲۲ هــزار نفر-آزمــون هــم به صــورت مجــازی و برخــط 

بــا موفقیــت در ایــن دانشــگاه برگــزار شــده اســت.
ــا در  ــروس کرون ــیوع وی ــه ش ــان اینک ــا بی ــادی ب فیروزآب
ــا دانشــگاه  کشــور از اواخــر ســال 139۸ موجــب شــد ت
ــورت  ــود را به ص ــات خ ــا و امتحان ــامی کاس ه آزاد اس
ــا  ــامی ب ــگاه آزاد اس ــزود: دانش ــد، اف ــزار کن ــن برگ آنای
شــعار »آمــوزش تعطیل نیســت« بــا برگــزاری کاس های 
ــش  ــن نق ــورت آنای ــود به ص ــات خ ــی و امتحان آموزش
مهمــی در رشــد علمــی کشــور و کاهــش انتشــار ویــروس 

کرونــا ایفــا کــرد.
رئیــس دانشــگاه آزاد بردســیر اضافــه کــرد: دانشــگاه آزاد 
ــل  ــت تبدی ــه فرص ــا را ب ــروس کرون ــد وی ــامی تهدی اس
کــرد به طوری کــه تمــام دانشــجویان از سراســر کشــور از 
فرصــت ادامــه تحصیــل در ایــن شــرایط ســخت بهره منــد 

شــدند.
وی بیــان کــرد: به منظــور حفــظ ســامت اســاتید و 
ــا،  ــی کرون ــتاد مل ــتورات س ــرای دس ــجویان و اج دانش
و  تمــام جلســات  و  پایان نامه هــا  از  دفــاع  جلســات 
ســخنرانی های علمــی، پژوهشــی، فرهنگــی و دانشــجویی 

نیــز به صــورت مجــازی برگــزار می شــود.

سه روستای برتر قرآنی 
کرمان معرفی شدند

 بــه گــزارش ایرنــا،   محمــد رضــا علیــزاده در جمــع 
ــر اســاس  ــزود: ب ــا افــام این مطلــب اف ــگاران ب خبرن
رای هیــات انتخــاب روســتاهای برتــر قرآنــی در 
ــا  ــم ب ــتان ب ــان از شهرس ــتای دریج ــتان، روس اس
ــا  1۲4  ــان ب ــار کرم ــتای ده زی ــاز، روس 1۲5.5 امتی
ــا  ۸6.5  ــان ب ــاد کرم ــاهرخ آب ــتای ش ــاز و روس امتی

ــا ســوم شــدند. ــاز اول ت امتی
ــر  ــتاهای برت ــاب روس ــات انتخ ــرد: هی ــان ک وی بی
قرآنــی اســتان بــا برگــزاری جلســاتی، از بیــن 
روســتاهایی کــه در ســامانه مربوطــه ثبــت نــام 
ــای  ــاخص ه ــاس ش ــن براس ــد، همچنی ــرده بودن ک
تعییــن شــده و امتیازهایــی کــه کســب کــرده بودند، 

ــد. ــاب نمودن ــده را انتخ ــتاهای برگزی روس
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمــان 
ــان  ــتان کرم ــر اس ــتاهای برت ــرد:  روس ــح ک تصری
بــه دبیرخانــه انتخــاب روســتای برتــر قرآنــی ایــران 
معرفــی و بــا روســتاهای برتــر کشــوری رقابــت مــی 

کننــد.
وی ادامــه داد: ایــن طــرح ملــی بــا هــدف الگوســازی 
در  عتــرت  و  قــرآن  فعالیت هــای  جهت دهــی  و 

ــود. ــام می ش ــتاها، انج روس
ــی  ــه معیارهــای روســتای قرآن ــا اشــاره ب ــزاده ب علی
تصریــح کــرد: معیــار ســنجش در ۲ بخــش عمومــی 
ــوده  ــا روســتاهایی ب ــت ب و تخصصــی انجــام و اولوی
اســت کــه در مباحــث آموزشــی، پژوهشــی، تبلیغی و 
ترویــج قــرآن کریــم و شــاخص های کیفــی فعال تــر 

بودنــد.

رئیــس دادگســتری شهرســتان بردســیر در 
اســتان کرمان از حل مشــکل بازنشســتگی 
کارگــران کارخانــه قنــد بردســیر بــا ورود و 

حمایــت دســتگاه قضایــی خبــر داد.
حســین رمضانــی زاده، رئیــس دادگســتری 
شهرســتان بردســیر در اســتان کرمــان 
ــکل  ــل مش ــزان از ح ــا می ــو ب در گفت وگ
بازنشســتگی کارگران کارخانه قند بردســیر 
بــا ورود و حمایت دســتگاه قضایی خبــر داد 
و بیــان کــرد: مشــکل بازنشســتگی 4۸ نفر 
از کارگــران کارخانــه قند بردســیر بــا ورود و 

حمایــت دســتگاه قضایــی حــل شــد.
ــیر  ــتان بردس ــتری شهرس ــس دادگس رئی
ــف  ــه توق ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک خاطرنش
فعالیــت تولیــدی کارخانــه قنــد بردســیر از 
ــدم پرداخــت بدهی هــای  ســال 13۸6 و ع
ایــن واحــد تولیدی طی ســالیان متمــادی، 

مشــکات متعــددی بــرای کارگــران کارخانه 
قنــد ایجــاد شــده بــود.

رییس دادگســتری شهرســتان بردســیر بیان 
کــرد: بــا اقدامــات انجــام شــده از ابتدای ســال 
97 تاکنــون مشــکل بازنشســتگی 4۸ نفــر از 
کارگــران کارخانه قند بردســیر به طــور کامل 

مرتفع شــده اســت

حسین رمضانی زاده، رئیس دادگستری شهرستان بردسیر  :

میرصادقی فرماندار شهرستان بردسیر: 

در ادامــه بحــث نتیجــه گرفتیم 
کــه اگــر مــرف خــاک رس ریز 
دانــه تــر باشــد برابــر مــرف 
دوغــاب آهــک بیشــر و غلیظ 
تــر = شــفته مناســب و مقــاوم 
ــی  ــرای آگاه ــر. ب ــم ت و محک
خواننــدگان عزیــز و گرامی باید 
دانســت شــکفنت آهــک به چه 

معنــی و عواملــی بســتگی دارد و در نهایــت بــه روش های تهیه 
شــفته مناســب برســیم. در همیــن راســتا بــا توجــه بــه اهمیت 
شــفته و پــی ســازی در مقاوم ســازی ســاختامنها بــرای جلوگیری 
از خســارات وارده از نیروهــای زلزلــه، بــاد و... بــا عذرخواهــی از 
مطالعــه کنــان عزیــز بایــد عرض کنــم وقت بیشــری بــرای درک 
مطلــب از ایشــان گرفتــه مــی شــود. در وحلــه اول بــرای تهیــه 
آهــک زنــده از چهــار نــوع کــوره اســتفاده مــی شــود 1_ کــوره 
هــای چاهــی 2_ کــوره هــای حلقــه ای 3_ کــوره هــای ایســتاده 
4_ کــوره هــای دوار خوابیــده. بــا ایــن فرض که ســنگ آهــک در 
کــوره تبدیــل بــه آهــک زنــده گردیده مــوارد قابــل ذکــر را تجزیه 
و تحلیــل مــی منائیــم. الــف( شــکفنت آهک. تبدیــل آهــک زنده 
cao بــه ئیــدرات کلســیمca)oH (2 را شــکفنت آهــک می گویند. 
آهــک زنــده میــل ترکیبــی زیــادی بــا آب دارد و پــس از ترکیــب 
شــدن بــا آب بــه آهــک شــکفته تبدیــل شــده و حــرارت زیــادی 
تولیــد مــی کنــد بطوریکــه مقــدار زیــادی از آب مرفــی بخــار 
شــده، در ایــن حالــت ســنگ آهــک های کــه کامالً پخته نشــده 
در حیــن عمــل بــه آهــک زنــده تبدیــل مــی شــوند. رسعــت 
شــکفته شــدن آهــک بــه ســه عامــل بســتگی دارد 1_ حالــت 
فیزیکــی 2_ حالــت شــیمیایی 3_ درجه حرارت پخــت. از طرفی 
میــزان متایــل آهــک بــه ئیدراته شــدن با شــکفته شــدن یکســان 
نبــوده و ســه حالــت زیــر بایــد رعایــت شــود )در ایــن خصــوص 
افــراد کارشــناس حرفــه ای بــا تجربه علمــی و عملی مــی توانند 
اظهــار نظــر مناینــد(. 1_ آهکــی کــه رسیعــاً شــکفته مــی شــود 
بایســتی بــه آب اضافه شــود نــه آب بــه آهک، آب بایســتی روی 
آهــک را بپوشــاند و بایــد مانــع از تبخیــر آب شــد 2_ آهکــی که 
متوســط شــکفته می شــود باید آنقــدر آب بــه آن اضافــه منود تا 
نیمــی از آن در آب غوطــه ور شــود. 3_ آهکــی کــه به آهســتگی 
شــکفته مــی شــود بايســتي آنقــدر آب بــه آن اضافــه منــو تــا 
کامــالً مرطــوب شــود. کالً آهــک در حال شــکفنت را بایســتی گرم 
نگــه داشــت بــرای جلوگیــری از ســوخنت آهــک. بــرای جلوگیری 
از ســوخنت آن بایــد متــام ذرات آهــک بــا آب در متــاس باشــند و 
بــرای اینــکار بایســتی مخلــوط را خوب هــم زد زیــرا اســتفاده از 
آهــک شــکفته در مــالت موجــب ازدیــاد حجــم و خســاراتی در 
پــی خواهــد داشــت )متاســفانه بــا روش هــای غلط شــفته بیش 

از 30 درصــد آهــک نشــکفته وجــود دارد(
نتیجــه : آهــک نشــکفتهCa)OH (2   برای ســاخنت مالت ماســه 
و آهــک، گل آهــک و شــفته آهــک )بــا دوغــاب آهــک( مرف 
می شــود. در نهایت دوغاب آهک با ســیلیس و اکســید آملینیوم 
خــاک رس ترکیــب شــده، گرفته و ســفت و ســخت می شــود در 
دوغــاب آهکــی هــر چــه آهــک بیشــر حل شــده باشــد شــفته 
آهکــی آن زودتــر مــی گیرد و تاب فشــاری آن بیشــر می شــود...

امام جمعــه بردســیر گفت: 
ایمــان، تقــوا و جهــاد از 
برتریــن فضائــل حضــرت 
علی)علیه السالم( بوده و آن 
امام همــام الگــو و افتخاری 

بــرای تشــیع اســت.

اختالس ۱۲۰ میلیاردی بیامرستان باهرن کرمان / 
۶ متهم در این پرونده دستگیر شدند

به گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمان ، 
احمــد آبیار در جمع خبرنگاران در تشــریح  
ــتان  ــاس بیمارس ــده اخت ــات پرون جزئی
ــت: در  ــان اظهارداش ــر کرم ــهید باهن ش
اختاس بیمارســتان شــهید باهنــر کرمان 
6 نفــر متهم مشــارکت داشــتند کــه هر 6 
نفر متهم شناســایی، دســتگیر و بازداشــت 

شــده اند.
وی بــا بیــان اینکــه متهــم اصلــی پرونــده 
بانــد اختــاس بیمارســتان مســئول امــور 
مالــی بیمارســتان اســت گفــت: از اقدامات 
قاطــع بازپــرس پرونــده و پیگیــری مجدانه 
نیروهــای پلیس امنیــت اقتصــادی نیروی 
ــایی،  ــان در شناس ــتان کرم ــی اس انتظام
ــوه  ــترداد وج ــن و اس ــتگیری متهمی دس

ــم. ــاس تشــکر می کن ــورد اخت م
ــازرس کل اســتان کرمــان همچنیــن از  ب

همــکاری بســیار خوب مســئولین دانشــگاه 
علــوم پزشــکی کرمــان در کشــف اختــاس 
قدردانــی کــرد و افزود: کشــف ایــن اختاس 
در بیمارســتان شــهید باهنــر بــا همــکاری 
دکتــر رشــیدی نژاد رئیــس دانشــگاه علــوم 
پزشــکی کرمــان و مقــدری معــاون نیــروی 
ــت  ــا هیئ ــه ب ــوده ک ــگاه ب ــانی دانش انس
بازرســی همــکاری بســیار خوبی داشــته اند.

ــده  وی میــزان وجــوه مــورد اختــاس پرون
را 1۲0 میلیــارد ریــال عنــوان کــرد و گفــت: 
از ایــن مبلــغ تاکنــون 70 میلیــارد ریــال آن 
بــه حســاب های بیمارســتان شــهید باهنــر 

برگشــت داده شــده اســت.
ــح کــرد:  ــازرس کل اســتان کرمــان تصری ب
اقدامــات قضایی برای اســترداد مابقــی وجوه 
اختــاس شــده در این پرونــده در حال انجام 

است

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان گفت: 

ضربه پاسداران گمنام امام زمان )عج( به 
باند بزرگ قمار

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس، بــا تــاش پاســداران گمنــام امــام زمــان )عــج( در ســازمان 
اطاعــات ســپاه اســتان خراســان رضــوی، در راســتای مبــارزه بــا جرائــم ســازمان یافتــه، یك 
بانــد بــزرگ قمــار در شــهر مشــهد مقــدس بــا گــردش مالــی باالیــی معــادل چند میلیــارد، 
شناســایی و متاشــی شــد.در ایــن رابطــه 1۸ گرداننــده اصلــی بانــد قمــار و تعــداد ۸0 نفــر از 
مباشــرین کــه بــه عنــوان قماربــاز در ایــن بانــد فعالیــت داشــتند، دســتگیر و تحویــل مراجع 
قضائــی شــدند.همچنین از تعــداد 10 مکان اســتقرار و فعالیــت ایــن بانــد، آالت و ادوات قمار، 
مشــروبات الکلــی، مــواد مخــدر، دســتگاه هــای کارتخــوان فروشــگاهی، رایانه و نیــز مقادیری 

مهمــات جنگــی کشــف و ضبط شــد.

احمد آبیار بازرس کل استان کرمان :

ــهردار  ــان و ش ــهردار ماه ــت ش ــان از بازداش ــتان کرم ــی کل اس بازرس
ســابق کیانشــهر کوهبنــان بــه علــت مشــارکت در اختــاس و دریافــت 

رشــوه خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، بــر اســاس گــزارش بازرســی 
کل اســتان کرمــان، شــهردار ماهــان بــه علــت مشــارکت در اختــاس 
و دریافــت رشــوه بازداشــت شــد، شــهردار ماهــان بــا تبانــی بــا بعضــی 
از پیمانــکاران وجــوه شــهرداری را مــورد اختــاس قــرار داده و از 

ــت. ــرده اس ــت می ک ــوه دریاف ــکاران رش پیمان
همچنیــن بــر اســاس ایــن گــزارش، شــهردار ســابق کیانشــهر کوهبنــان 
ــی و  ــط دادگاه عموم ــوه توس ــت رش ــاس و دریاف ــل اخت ــز به دلی نی
انقــاب شهرســتان کوهبنــان بازداشــت شــد، شــهردار ســابق کیانشــهر 
ــه  ــهرداری را ب ــی ش ــدادی از اراض ــی تع ــات دولت ــی در معام ــا تبان ب

ــود. بســتگان خــود واگــذار کــرده ب

بازداشت 2 شهردار استان کرمان به 
اتهام اختالس

رئیس دانشگاه آزاد بردسیر گفت: 
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حکومت  جهانی عدالت

مهدویت از دیدگاه نهج البالغه
حضرت مهدی)علیه السالم( و آسایش اقتصادی بشر

یکی از رهاوردهای دولت کریمه مهدی موعود)علیه السالم(، 
که در نهج البالغه مورد اشاره قرار گرفته، تأمین رفاه و آسایش 
اقتصادی بشر در زمان حکومت آن حضرت است که از طریق 

وفور نعمت و برکت های زمینی و آسمانی تأمین می شود.
امیرمؤمنان)علیه السالم( درباره نعمت های زمین در عصر ظهور 
حضرت مهدی)علیه السالم( می فرماید: »تخرُج له االرُض افالیَذ 
کبِدها و تلقی الیه سلماً مقالیَدها« در زمان ظهور حضرت مهدی، 
زمین میوه های دل خود )معادن طال و نقره( را برای او بیرون می 

ریزد و کلیدهایش را به او می سپارد.
مسئله وفور نعمت و رفاه اقتصادی مردم در زمان حکومت 
حضرت مهدی)علیه السالم(، حقیقتی است که در روایات فراوان 
به آن اشاره شده است و از آن میان، پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه 
وآله( می فرماید: »... و تزیُد المیاهُ فی دولته و تمدُّ االنهارُ و تُضّعُف 
االرُض اُُکلَها و َسُتخرُج الکنوزُ« در زمان برقراری دولت مهدی، 
آب ها فراوان می گردند و نهرها کشیده می شوند، برکات زمین 

افزایش می یابند و گنج ها استخراج می گردند.
بر  نیز  حموی  سعدالدین  بزرگ  عارف  زمینه،  همین  در 
مسئله آسایش و رفاه اقتصادی مردم در زمان ظهور حضرت 
مهدی)علیه السالم( تأکید نموده و گفته است: »صاحب زمان که 
علم به کمال دارد، تمامت روی زمین را به عدل آراسته گرداند و 
تمامت گنج های روی زمین بر وی ظاهر گردند، هرچند صفت 

وی کنم از هزار یکی نگفته ام.«
یکی دیگر از بزرگان اهل معرفت نیز گفته است: »در ایّام حکومت 
حضرت مهدی)علیه السالم( مردم روزگار سرسبز و پر طراوتی 
دارند، رزق و روزی در آن ایّام فراوان می شود و مردم در کمال 

امنیت به عبادت خدای رحمان می پردازند.«
ـ فرهنگی بشر حضرت مهدی)علیه السالم( و اصالح فکری 

گرچه برداشت عمومی از تأمین عدالت در زمان ظهور حضرت 
مهدی)علیه السالم( معموال عدالت اجتماعی و اصالح امور 
اقتصادی و توزیع عادالنه ثروت های جهانی است، اما حقیقت 
آن است که با ظهور مصلح کل، حضرت مهدی)علیه السالم(، 
عدالت و اصالح در تمام شئون هستی پدید می آید و پیشه و 
اندیشه بشری اصالح می گردد و عقل انسان ها در هر دو بعد 
علمی و عملی تعدیل می شود; بدین بیان که اکنون به سبب 
فاصله گرفتن بشر از معارف وحی، تمام قوای ادراکی و تحریکی 
او در مرداب افراط و تفریط گرفتار آمده و هر روز که بر جامعه 
بشری می گذرد، مکتب های جدیدی در شرق و غرب جهان 
پدید می آیند و طرح ها و الگوهای فکری، فرهنگی و سیاسی 
گوناگونی را عرضه می کنند و نسل های بشر را یکی پس از 
دیگری از مسیر انسانی منحرف کرده، در معرض سقوط فکری، 
فرهنگی، اخالقی و اعتقادی قرار می دهند. اما با ظهور ذخیره 
هستی، مهدی موعود)علیه السالم(، همه مکتب های غربی و 
شرقی و مذاهب گوناگون افراطی و تفریطی در هم پیچیده می 
شوند و بشر در سایه احکام و دستورات آسمانی، از گرداب هوا و 

هوس نجات می یابد و فکر و فرهنگ او اصالح می شود.
در این باره، امیرمؤمنان)علیه السالم( در نهج البالغه می فرماید:  
)حضرت مهدی( خواسته ها را تابع هدایت وحی می کند، 
هنگامی که مردم هدایت را تابع هوس های خویش قرار داده اند، 
و در حالی که نظریه های گوناگون، خود را بر قرآن تحمیل می 
کنند، او )مهدی( نظریه ها و اندیشه ها را تابع قرآن می سازد و 

کتاب خدا و سّنت پیامبر را زنده می گرداند.

ادامه  آیه  154 سوره آل عمران :
8- دو صفت برجسته انسان ضعیف االیمان چیست؟

دو صفت  »به فکر خود بودن« و  »داشتن دید جاهلیت« از صفات انسان 
های ضعیف االیمان است. اما به فکر خود بودن معنایش این نیست که 
تنها به فکر سعادت حقیقی خویش بودند، چون مؤمنین هم جز این را نمی 
خواهند. اصوالً هر انسان صاحب اراده و همتی غیر از خودش هیچ هم 
دیگری ندارد. بلکه منظور این است که این طایفه هیچ همتی جز حفظ 
حیات مادی و دنیایی خود نداشتند، به همین جهت نمی خواستند خود را در 
دام قتل بیندازند. پس این طایفه نه به دنبال دین بودند و نه سعادت واقعی را 
طلب می کردند، تنها همت آنان کامروا شدن در دنیا بود و اگر خود را دین دار 
معرفی می کردند، برای این بود که می پنداشتند دین همواره غالب است و 
هیچ گاه مغلوب نمی شود. چون هر چند اسباب ظاهری با دشمنان او باشد، 
خدا به شکست دین و غلبه دشمنانش راضی نیست. پس این طایفه نمی 
خواستند به دین خدا خدمت کنند، بلکه می خواستند از دین به نفع خودشان 
بهره برداری کنند. تا زمانی که برای ایشان استفاده داشته باشد، از آن دم بزنند 
ولی هر وقت وضع برگشت و به هدف هایی که گفتیم نرسیدند، به عقب 

برگردند و سیر قهقرایی را پیش گیرند.
آیه 155 سوره آل عمران :

روزی که دو گروه )در احد( با هم رویاروی شدند کسانی که از میان شما )به 
دشمن( پشت کردند در حقیقت جز این نبود که به سبب پاره ای از آنچه )از 
گناه( حاصل کرده بودند شیطان آنان را بلغزانید و قطعاً خدا از ایشان درگذشت 

زیرا خدا آمرزگار بردبار است.
1- چگونه شیطان باعث لغزش انسان می شود؟

لغزش هایی که بر اثر وسوسه های شیطانی به انسان دست می دهد و او را 
به گناه می کشاند، نتیجه زمینه های نامناسب روحی است که بر اثر گناهان 
پیشین در انسان فراهم شده و راه را برای گناهان دیگر هموار ساخته است. 
در غیر این صورت وسوسه های شیطانی در دل های پاک که آثار گناهان 
سابق در آن نیست، اثری در آن نمی گذارد. لذا می فرماید:  »آنهایی که در 
میدان احد فرار کردند، شیطان آنان را به سبب پاره ای از اعمالشان به لغزش 

انداخت. اما خدا آنها را بخشید، خداوند آمرزنده و حلیم است.«
2-  منظور از  »گناهانی که سابقا انجام شده« چیست؟

منظور از گناهی که سابقاً مرتکب شده اند همان گناه دنیا پرستی و جمع 
آوری غنائم و مخالفت فرمان پیامبر )ص( در بحبوحه جنگ و یا گناهان 
دیگری که قبل از حادثه احد مرتکب شده بودند و نیروی ایمان را در آنها 
تضعیف کرده بود، می باشد.مفسر بزرگ مرحوم طبرسی در ذیل این آیه از  
»ابوالقاسم بلخی« نقل می کند که در روز احد همه مهاجرین و انصار جز 13 
نفر )که با پیامبر 14 نفر می شدند( فرار کردند. از این 13 نفر 8 نفر از انصار 
و 5 نفر از مهاجرین بودند. به جز علی )علیه السالم( که همه گفته اند فرار 

نکرد، در شخص این افراد اختالف شده است.
3-  منظور از  »لقد عفا اهلل« چیست؟الف( منظور از این عفو، بخشودن 
کسانی که از جنگ گریختند و در اول آیه سخن از آنان رفت. این آیه به 
خاطر اینکه مطلق است شامل تمامی فراریان آن روز یعنی هر دو طایفه می 
شوند، چه آنها که در آخر نعاس و چرت بر آنان احاطه یافت و چه آنهایی که  

»اهمتهم انفسهم، فقط به فکر حیات مادی خود بودند.«
ب( عفو نامبرده در این آیه، غیر از آن عفوی است که در جمله:  »ولقد 
عفاعنکم« آمده و دلیل بر اختالف این دو عفو، اختالف لحنی است که دو 
آیه دارند. چون بین این لحن که فرموده:  »خدا هم از شما عفو کرد و خدا 
دارای فضلی خاص نسبت به مؤمنین است.« و در آن از رأفت و فضل خدا 
و ایمان افراد مورد نظر سخن گفته و بین این لحن که فرموده: »خدا هم 

از ایشان عفو کرد که خدا آمرزنده و حلیم است.« فرقی واضح وجود دارد.
4- چه فرقی میان عفو و مغفرت است؟

 »مغفرت« که عبارت از  »پوشاندن« است،به حسب اعتبار متفرع و نتیجه 
عفو است، چون هر چیزی اول باید گرفته شود، بعد پنهان گردد. خدای تعالی 
هم اول گناه بنده اش را می گیرد و بعد می پوشاند و گناه شخص معصیت 
کار را نه در نزد خودش و نه در نزد دیگران بر مال نمی کند. همچنانکه 
فرمود: »واعف عنا واغفرلنا« و نیز فرمود: »و کان اهلل عفوا غفورا« که اول 
عفو و بعد مغفرت را ذکر می کند. از همین جا روشن گردید که عفو و مغفرت 
هر چند که در ذهن دو چیز مختلف هستند و یکی متفرع بر دیگری است، 

لیکن به حسب خارج و مصداق یک چیز هستند. 
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بــه گــزارش گــروه اجتماعــی خبرگــزاری 
ــوه  ــز رســانه ق ــل از مرک ــه نق تســنیم ب
قضاییــه، آیــت اهلل رئیســی در جمــع 
ــدت  ــران ایســتادگی و مجاه قضــات ته
قضات را در رســیدگی شــجاعانه و عادالنه 
بــه پرونده هــا بــه ویــژه پرونده هــای 
ــاده  ــادی و اع ــاد اقتص ــه فس ــوط ب مرب

ــرد. ــوان ک ــت المــال عن ــوق بی حق
رئیــس قــوه قضاییه تاکیــد کــرد: اقدامات 
شــما در مبــارزه با فســاد و اجــرای عدالت، 
اعتمــاد مردم بــه ســازمان اداری کشــور و 
کارآمــدی مجموعــه نظــام بــه ویــژه نظام 
ــن  ــه ای ــد ک ــش می ده ــی را افزای قضای

اعتمــاد پشــتوانه امنیت ملی ماســت.
رئیســی در ادامــه از ســردار شــهید 
حــاج قاســم ســلیمانی بــه عنــوان نمــاد 
ایســتادگی و مجاهــدت یــاد کــرد و گفت: 
ــزرگ  حــاج قاســم یــک استراتژیســت ب
بــود کــه در 40 ســال گذشــته و بــه ویــژه 
در تحــوالت اخیــر منطقــه نقــش بســیار 

ــر داشــت. روشــن و موث
رئیــس قــوه قضاییــه گفــت: حــاج قاســم 
فقــط یــک فرمانده و ســردار نظامــی نبود 
بلکــه یــک دیپلمــات انقالبــی بــه معنای 
واقعــی کلمــه بــود و حقیقتــا در کار 
دیپلماســی انقالبی اثربخش، گره گشــای 

در میــدان بــود.

آیت اهلل رئیســی افزود: شــهید ســلیمانی 
ــن  ــه بی ــود ک ــذار ب ــد اثرگ ــک مجاه ی
میــدان و دیپلماســی پیونــد برقــرار کرده 
و کاری کــرده بــود کــه مشــکل میــدان را 
با کار دیپلماســی و مشــکل دیپلماســی را 
در میــدان حــل کنــد و در اتــاق در بســته 

ــته بود. ننشس
رئیــس قــوه قضاییــه گفــت: حــاج قاســم 
ــود  ــود از وج ــور خ ــا حض ــه را ب منطق
تروریســت ها پاکســازی کــرد و اگــر 
ــه  ــه او چ ــد ک ــد بفهم ــی می خواه کس
ــه  ــردم منطق ــه م ــد ب ــت، بای ــرده اس ک
مراجعــه کنــد تــا ببینــد از او چگونــه یــاد 

می کننــد.
آیــت اهلل رئیســی بــه ســفر اخیــر خــود 
ــه در  ــت ک ــرد و گف ــاره ک ــراق اش ــه ع ب
جلســه ای کــه مســئوالن عراقــی و هیئت 
ــا او  ــراق ب ــتان ع ــم کردس ــی اقلی سیاس
ــد  ــاد می کردن داشــتند از حــاج قاســم ی
و می گفتنــد کــه امــروز امنیــت منطقــه 
مرهــون حــاج قاســم و آقــای المهنــدس 

اســت.
ــا  ــه داد: آن ه ــه ادام ــوه قضایی ــس ق رئی
ــالمی  ــوری اس ــان از جمه در دیدارهایش
ایــران و حــاج قاســم تشــکر می کردنــد و 
می گفتنــد کــه مــا هیــچ زمانــی خدمات 
ســردار ســلیمانی را از یــاد نخواهیــم برد و 

امنیــت امــروز عراق مرهــون جوانــان عراقی 
و کمک هــا و رهنمود هــای بی دریــغ حــاج 

قاســم اســت.
آیــت اهلل رئیســی افــزود: حاج قاســم بــا کار 
دیپلماســی و حضور فعــال در صحنه کاری 
کــرد که بــه نمــاد و نمود مجاهــدت تبدیل 
شــد و یقینــا آثــار آن باقــی خواهــد مانــد و 
عصر هــا و نســل ها بایــد حــاج قاســم را بــه 
عنــوان الگــوی مجاهــدت و چهــره انقالبــی 
کــه دیپلماســی را بــا انقالبی گــری در کنــار 

هــم دنبال کــرد بشناســند.
رئیــس قــوه قضاییــه گفــت: قاضــی انقالبی 
ــد قضــاوت و نظــارت را  مــا هــم امــروز بای
بــا انقالبــی بــودن در هــم آمیــزد تــا یــک 
ــی و یــک  ــازرس انقالب ــی و ب قاضــی انقالب
مدیــر انقالبــی اثربخــش باشــد کــه جامعه 

را پیــش ببــرد.
آیــت اهلل رئیســی با بیــان اینکه مــا اصحاب 
می  توانیــم هســتیم ادامــه داد: حــاج قاســم 
نمــاد مــا می توانیــم بــود و بــا همــه وجــود 
در مقابــل دشــمن ایســتاد درحالیکــه 
ــا  ــود ب ــر می ش ــد مگ ــا می گفتن خیلی ه
داعــش بــا آن همــه امکانــات و تجهیــزات 

ایســتاد؟
رئیــس قــوه قضاییــه گفــت: داعــش 
ــود و  ــا ب ــت ها و غربی ه ــود صهیونیس مول
و  می دهنــد  ســعودی ها  را  پول هایــش 

لقمــان  وپســرش : لقمــان حکیــم پســر را گفت: 
امــروز طعــام مخــور و روزه دار، و هرچــه بــر زبــان رانــدی، بنویس. 
شــبانگاه همــه آنچه را که نوشــتی، بــر من بخــوان. آنــگاه روزه ات 
را بگشــا و طعــام خــور. شــبانگاه، پســر هر چه نوشــته بــود، خواند. 
دیروقــت شــد و طعــام نتوانســت خــورد. روز دوم نیــز چنین شــد و 
پســر هیــچ طعام نخــورد. روز ســوم بــاز هرچــه گفته بود، نوشــت 
و تــا نوشــته را بــر خوانــد، آفتــاب روز چهــارم طلــوع کــرد و او هیچ 
طعــام نخــورد. روز چهــارم، هیــچ نگفت. شــب، پــدر از او خواســت 
کــه کاغذهــا بیــاورد و نوشــته  ها بخواند. پســر گفــت: امــروز هیچ 
نگفتــه  ام تــا برخوانــم. لقمــان گفــت: پــس بیــا و از ایــن نــان کــه 
بــر ســفره اســت بخــور و بــدان کــه روز قیامــت، آنــان کــه کــم 
گفته  انــد، چنــان حــال خوشــی دارنــد کــه اکنــون تــو داری /کــم 

گــوی و بــه جــز مصلحــت خویــش مگوی، 
فرزنــد بــا ســواد چوپان:چوپانــی را فرزنــدی 
ــدر همــی کــرد در  ــود زیــرک و کاردان و ایــن پســر کمــک پ ب
)احصــاء( شــمارش و آمارگیــری از گوســفندان. چنــان چــه هــر 
غــروب پســر گوســفندان را همــی شــمرده و چنــد و چــون کار به 
پــدر گــزارش همــی داده تــا پــدر بــه نتیجه همــی رســاند.تا اینکه 
پســر بــزرگ شــد و بــه دنبــال کســب مــدرک راهــی شــهر شــد؛ 
بعــد از چنــد ســال تــالش و کوشــش و جــد و جهد باالخره پســر 
باســواد شــد و بــه خدمــت پــدر بازگشــت. پــدر در کمــال مســرت 
روزی از او خواســت تــا بــاز در شــمارش گوســفندان بــه او کمــک 

کنــد؛ فرزنــد هــم بــا تمــام اشــتیاق قبول کــرد.
گوســفندان وارد آغــل شــدند امــا گویی کار پســر به انجام نرســیده 
بــود چــون معلــوم بــود کــه هنــوز نتوانســته آن هــا را بشــمرد. به 
همیــن دلیــل از پــدر خواهــش کــرد که بــار دیگــر گوســفندان را 
برگردانــد و از نــو وارد آغــل کنــد؛ ولــی مثــل ایــن کــه ... پســر 
نتوانســت بــرای بــار دو م و... بــار ... هم موفق شــود و نصف شــب 
شــد.  پــدر کــه تــا آن موقــع حوصلــه کــرده و چیــزی نگفتــه بود 
از کــوره در رفــت و بــا عصبانیت از پســر ش پرســید: قباًل بــار اول 
گوســفندان را دقیــق مــی شــمردی و آمــارش را بــه مــن تحویــل 
مــی دادی، امــا االن تــا نصــف شــب هــم از عهــده ایــن کار بــر 
نیامــده ای؟ علــت چیست؟پســر گفــت: قبــاًل که بــا ســواد نبودم 
و ضــرب و تفســیم و تــوان نمــی دانســتم کلــه گوســفندان را می 
شــمردم امــا االن بــا ســواد شــده ام، پای گوســفندان را می شــمرم 
و تقســیم بــر 4 مــی کنــم ولی نمــی دانم چــرا جــور در نمــی آید.

نتیجه!گاهــی انســان بــه علــت داشــتن یــک ســری اطالعــات 
ســطحی فکــر می کنــد که بــا ایــن اطالعــات بایــد تمام ســواالت 
را جــواب دهــد یــا آن هــارا بــه گونــه ای پیچیــده و در هــم کنــد امــا 
دوســتان عزیــز همیشــه بــه یاد داشــته باشــیم که هــر ســوال جواب 
آســانی دارد و نیــازی نیســت آن را عجیــب و غریــب تــر کنیــم. چون 
شــما بــار هــا تجربــه کــرده ایــد که جــواب ســواالت بعــد از حــل آن 
هــا چــه قــدر آســان بــوده اســت.پس یادمــان باشــد علــم و ســواد 

قدمــی اســت رو بــه جلــو، نه پیچیــده کــردن دانســته هــای قبلی!

داستان های  جالب وآموزنده

عمــودی :1 – دانــش ســاختامن ســازی – امــداد – لــن2 – روبــراه و مرتــب بــودن – مــداوم – بافتــه؛ 
منســوج3 – ســتم و زورگویی – گناه – آواره4 – حیوان وحشــی – زیبا نیســت –به معنای آویخته – شــهری 
در آملــان5 – درخــت انگــور – ســاموات6 – از خوردنــی هــای تابســتانی – قلیــل7 – خدمــت كننده – شــغل و 
حرفــه – كادوهــا8 – تكیــه دادن – كار كشــتی بــان هــا – حــرف شــگفتی زیاد9 – باد شــدید – علــم ذاتی – به 
بعضــی از كلیدهــا مــی گوینــد10 – كار دســتگاه پــرس – یــاد داده شــده11 – وســیع تریــن آبشــار جهــان – 
شــامر12 – چغنــدر پختــه – لطافــت – زهر دار – بله انگلیســی13 – شــهر معروفی در ینگه دنیــا – طاقت – 
انگلیســی می گوید نیســت14 – نفس خســتگان – از انواع رنگهای رسخ – جار و جنجال15 – آرامگاه – آزاد 

و رهــا – رودی پــر آب در قــاره آمریــكا
افقــی:  1 – از بناهــای تاریخــی شــهر اصفهــان2 – عبــادت كننــده – ســاكت و بی نــور – صدای بلنــد3 – 
محــل عبــور – یــاری – نوعــی چــراغ نفتــی اســت4 – تكرار یكــی از حروف الفبــا – جانبــداری از قــدرت و زور 
– از حــروف رشط اســت .5 – كــدورت – یكــی از رودهــای معــروف اروپاســت – وبال6 – برهنه – دلواپســی7 
– نیــز – شــكل هــا – ســالی كــه در آنیم8 – اندك – محــل اداره كردن ایالت و اســتان – راه كوتــاه9 – نامگذاری 
شــده – هدیــه عــروس – چــای خارجــی10 – شــغل پیــدا مــی كند – نــام نوعی خودرو – پســوند شــباهت11 
– از مشــاغل طبــی در قدیــم – رضبــه رس در فوتبــال – نامفهــوم12 – از تقســیامت كشــوری – تكوانــدوكار 
صاحــب مــدال كشــورمان – حــرف انتخــاب13 – الهــه شــكار در روم باســتان – از پســوند هــا – عشــوه و 
کرشــمه14 – جــاری – نــام انگلیســی حــرت داود علیه الســام – معروفرتیــن رسویس دهنده ای میــل15 – 

ســاختامن و ســازه – یكــی از ابنیــه تاریخی اصفهان اســت

شهید سلیمانی حلقه وصل میدان و دیپلماسی بود / حاج قاسم در 
حالی مقابل داعش ایستاد که بعضی ها مرعوب تکفیری ها بودند

بهتریــن ســالح ها را غربی هــا در اختیارشــان 
می گذارنــد و پشــتیبانی جــدی آمریکایی هــا 
ــا  ــه م ــت ک ــم گف ــاج قاس ــا ح ــد، ام را دارن

ــتیم. ــا بایس ــر آن ه ــم در براب می توانی
آیــت اهلل رئیســی افــزود: داعــش تــا نزدیــک 
ــا  ــب )س( و ت ــرت زین ــر حض ــرم مطه ح
نزدیــک مرز هــای بســیاری از کشــور ها آمــده 
بودنــد، امــا حــاج قاســم گفــت مــا می توانیم 

آن هــا را شکســت دهیــم و شــد.
رئیــس قــوه قضاییــه بــر همیــن اســاس بــه 
ــروی از راه  ــا پی ــه ب ــرد ک ــه ک قضــات توصی
حــاج قاســم در بــا صالبــت، رشــادت و مــدد 
گرفتــن از اهــل بیت عصمت و طهــارت )ع( و 
امیرالمومنین )ع( شــهید بزرگــوار ماه رمضان 
ــا  ــه پرونده ه ــی )ع( ب ــن مجتب ــام حس و ام

ــیدگی کنند. رس

جدول شماره :480  

       انداز ه دولت  علوی 
ــگ،  ــون  فرهن ــی  چ ــب  عوامل ــه  ترکی ــته  ب ــا بس دولت ه
موهبت هــای  طبیعــی، فرصت هــای  تجــاری  و توزیــع  
بوده انــد.  مختلــف   اندازه هــای   و  در شــکل ها  قــدرت، 
ــواع  دولــت  از جهــات   ــارة  ان تقســیم بندی های  متفاوتــی  درب
مختلــف  )رابطــة  دولــت  با شــهروندان، اهــداف  اقتصــاد کالن، 
ــی  از  ــه  اســت. یک ــا توســعه  و ...( صــورت  گرفت در رابطــه  ب
مهم تریــن  معیارهــای  دســته بندی، تقســیم  بــر پایــة  قلمــرو 
دخالــت  دولــت  در اقتصــاد اســت. بــر ایــن  پایــه  دولت هــا را 

ــه  ســه  دســته  کلــی  تقســیم  می کننــد: ب
1. دولــت  حد اقــل  )کالســیک(؛2. دولــت  متوســط  )رفــاه(؛3. 

دولــت  حد اکثــر )برنامه ریــزی  متمرکــز(.
ــد  ــد، می توان ــده  دارن ــر عه ــا ب ــه  دولت ه ــوری  ک ــن  ام تبیی
ــت   ــدازة  دول ــا و ســنجش  ان ــن  دولت ه ــز ای در جهــت  تمای
علــوی  در بیــن  دولت هــای  رقیــب  مفیــد باشــد. ایــن  امــور 

در اصطــالح  بودجــه  عبارتنــد از:
امور عمومــی: مجموعــه ای  از وظایف  کالســیک  و عمومی  
دولــت  کــه  موجبــات  برقــراری  عدالــت، حفظ  نظــم  و امنیت  
داخلــی، روابــط  خارجــی، وضــع  قوانیــن  و اعمــال  حاکمیــت  
دولــت  را در تنظیــم  روابــط  دســتگاه های  دولــت  بــا یکدیگــر، 
تنظیــم  روابــط  دســتگاه های  دولت  با مــردم  و روابط  دســتگاه  
دولــت  بــا نیــروی  کار و ســرانجام  روابــط  افــراد بــا یکدیگــر 
ــن   ــظ  نظــام  کشــور تعیی ــه  منظــور حف ــون  ب ــر قان در براب

ــد. می نمای
امــور دفاعــی: مجموعــه ای  از وظایــف  دولت  کــه  در جهت  
حفظ  و حراســت  از مرزهای  کشــور و برقراری  ثبات  سیاســی  
از طریــق  دفــاع  نظامــی  و غیرنظامی  کشــور بــه  منظور حفظ  
و گســترش  امکانــات  توســعة  اقتصــادی  و اجتماعــی  را فراهم  

می آورد.
امــور اجتماعــی: مجموعــه ای  از وظایــف  دولــت  کــه  امکانــات  
زیســت  مطلــوب  انســان  را در اوقــات  مختلــف  کار، فراغــت  و 
اســتراحت  جهــت  تعادل هــای  اجتماعــی  برقــرار می کنــد.

امــور اقتصادی: مجموعــه ای  از وظایــف  دولت  کــه  امکانات  
ــق  ایجــاد و توســعه   ــع  و مصــرف  را از طری ــه  توزی ــد ب تولی
ظرفیت هــای  اقتصــادی  در جهــت  تعادل هــای  اقتصــادی  در 

جامعــه  برقــرار می ســازد.

امام علی )علیه السالم(،
 دولت و سیاست های اقتصادی

دکتر ندا ثنایی  رئیس دامپزشکی  شهرستان بردسیر  :

واکسینه رایگان ۹۷000 قطعه طیور بومی شهرستان 
»۹۷000 قطعــه طیــور بومــی شهرســتان 
ــه  ــل ب ــاری نیوکاس ــه بیم ــیر علی بردس
صــورت کامــالً رایگان واکســینه میشــوند«
ــتان  ــکی شهرس ــت اداره دامپزش سرپرس
بردســیر گفت واکسیناســیون طیــور بومی 
علیــه بیمــاری نیوکاســل که یــک بیماری 
ــال  ــاه س ــن م ــت از فروردی ــی اس ویروس
جــاری آغــاز شــده و تــا پایــان اردیبهشــت 

ــاه ادامــه دارد. م
ــه در  ــی ک ــرح مل ــن ط ــزود: در ای  وی اف
ــی و  ــور بوم ــرمایه طی ــظ س ــتای حف راس
روســتایی اجــرا می شــود، ۹۷ هــزار قطعــه 
ــه بیمــاری  ــی شهرســتان علی ــور بوم طی
نیوکاســل به طــور کامــالً رایگان واکســینه 

خواهنــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن بیمــاری بــه دلیل 
انتشــار ســریع و مــرگ و میــر بــاالی طیور 
آلــوده تأثیــرات مخربــی بــر صنعــت طیور 
دارد، افــزود: ایــن بیمــاری معمــوال در 
ماکیــان و در مــوارد کمتــری در بوقلمــون 
بــروز مــی کنــد ولــی اکثــر طیــور و 
بســیاری از پرنــدگان زینتــی و وحشــی بــه 
ایــن بیمــاری حســاس هســتند و یکــی از 
تهدیــدات مهــم جامعــه پرندگان به شــمار 

میــرود.
وی گفــت : پرنــدگان وحشــی منبــع 
ــند  ــی باش ــروس م ــار وی ــی و انتش آلودگ

ــوع  ــوا و مدف ــق ه ــروس از طری ــن وی و ای
ــود. ــی ش ــل م ــدگان منتق پرن

 وی در خصــوص عالیــم بیمــاری عنــوان 
ــاری در  ــن بیم ــای ای ــانه ه ــرد: از نش ک
پرندگان ســرفه کــردن و نفس نفــس زدن، 
بــال های افتــاده و آویــزان، پاهای کشــیده، 
پیچیدگــی ســر و گــردن، افســردگی، بــی 
اشــتهائی، بــه دور خــود چرخیدن، لــرزش، 
تــورم چشــم و گلــو، اســهال آبکــی و ســبز، 
ناهنجــاری و کاهــش تخمگــذاری، توقــف 
فعالیــت هــای عــادی و فلــج شــدن کامــل 

پرنــده مــی باشــد. 
درمــان  بیمــاری  ایــن  افــزود:  وی   
ــن  ــا ای ــه ب ــدارد و تنهــا راه مقابل قطعــی ن
ــق  ــرل و پیشــگیری از طری بیمــاری، کنت
ــول  ــق اص ــت دقی ــیون و رعای واکسیناس
امنیــت زیســتی در محــل هــای پــرورش 

ــد ــی باش م

رئیس قوه قضائیه گفت: 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 چــون ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن )باغچــه و پارکینــگ( قســمتی از حیــاط خانــه دارای پــالک ۷ 
فرعــی  3433 اصلــی واقــع در بخــش 20 کرمان)جهــت الحــاق بــه پــالک 2 فرعــی از 3433 اصلــی( 
مــورد تقاضــای غالمرضــا مرادی گــرکان فرزنــد علــی طبــق رای شــماره 13۹۹6031۹01100286۷ 
مــورخ 13۹۹/12/4   هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمان های 
فاقــد ســند رســمی در مالکیــت نامبــرده قــرار گرفتــه و آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 
آئیــن نامــه قانــون مذکــور منتشــر و مــورد واخواهــی ســپری گردیــده اســت و نیــاز به تحدیــد حدود 
دارد و اعمــال تبصــره ذیــل مــاده 15 قانــون ثبــت میســر نمــی باشــد لــذا حســب تقاضــای شــماره 
1400/11018/581/ و مــورخ 1400/2/12 مالــک بدینوســیله آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی آن 
باســتناد تبصــره ذیــل مــاده 13 قانــون مذکــور و مــاده 13 آئین نامه آن منتشــر و عملیــات تحدیدی 
آن از ســاعت ۹ صبــح روز  چهارشــنبه  1400/3/12 در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بــه 
مالــک )مالکیــن( و صاحبــان امــالک مجــاور رقبــه مزبــور اخطــار می گــردد در موعــد مقــرر در ایــن 
اعــالن در محــل وقــوع ملــک حاضــر و در صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیــات تحدیــدی بــا 
معرفــی مالــک یــا نماینــده قانونــی وی وفــق مقــررات مــواد 14 و 15 قانــون و ۷0 آئیــن نامــه قانــون 
ثبــت انجــام و اعتــراض اشــخاص بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی برابــر مــواد 20 قانــون و ۷4 آئیــن نامه 
قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلس تحدیــدی بمــدت 30 روز پذیرفته شــده و معتــرض باید 
ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت به مرجع ذیصــالح قضایــی تقدیم نماید 
واال پــس از گذشــت مهلــت یــک ماهــه و عــدم تســلیم دادخواســت برابر مقــررات اقــدام خواهد شــد.

تاریخ انتشار : دوشنبه 1400/2/20
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آگهی مزایده عمومی امالک تجاری و آموزشی )مرحله دوم(

مدیریــت آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر در نظــر دارد تعــداد 6 بــاب ملــک تجــاری 
نوســاز واقــع در بلــوار امــام رضــا )ع( _ جنــب مدرســه شــبانه روزی امــام خمینــی )دوراهی 
دشــتکار( و تعــداد یــک بــاب مدرســه بــه نــام شــهید خــروی واقــع در محلــه درونوییه و 
دو بــاب مدرســه واقــع در روســتای قلعــه عســکر را بــه صــورت اجــاره ســه ســاله از طریــق 
مزایــده عمومــی بــا بهره گیــری از ســامانه تــدارکات الکرتونیکــی  دولــت )setadiran.ir( به 

بخــش خصوصــی واگــذار مناید.
زمان انتشار در سایت: 1400/02/21

مهلت دریافت اسناد مزایده : از تاريخ 1400/02/21 لغایت 1400/02/27
نحوه دریافت اسناد مزایده : از طریق سامانه ستاد الکرتونیکی دولت )ستاد(

مهلــت تکمیــل و تحویل اســناد مزایــده : حداکرث تــا پایــان وقــت اداری مــورخ 1400/03/02 
از طریــق ســامانه ســتاد ایــران و تحویــل اصــل فیــش واریــزی ودیعه به دبیرخانــه مدیریت 

آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر از طریــق مراجعه حضوری یا پســت سفارشــی.
تاریــخ بازگشــایی اســناد مزايــده: ســاعت ۱0 مــورخ 1400/03/03 در محــل دفــرت مدیــر 

ــرورش  ــوزش و پ آم
جهــت آگاهــی از رشایــط عمومی و توضیحات برگزاری و ســایر اطالعــات مزایده با مراجعه 
به ســامانه ســتاد به نشــانی Setadiran.ir یا بــا تلفــن هــای 33522697 و 33527212 متاس 
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بردسیر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهــی تجدیــدی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی برابــر رای شــماره 13۹۹6031۹011001۹40 
-۹۹/۹/2۹ هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک بردســیر و پیــرو آگهــی شــماره  
ــم  ــید کاظ ــی س ــارض متقاض ــال مع ــه ب ــات مالکان 13۹۹6031۹011002364 -۹۹/10/18 تصرف
حســینی ده کوســه فرزنــد ســید محمــود بشــماره شناســنامه 1016 صــادره از بردســیر در یــک باب 
خانــه بــه مســاحت 24۹/۹4 متــر مربــع پــالک 10 فرعــی از 346 اصلــی بخــش 20 کرمــان واقــع در 
بردســیر خیابــان کاشــانی کوچــه جهــاد خریــداری از مالــک رســمی آقــای هدایــت الــه عراقــی پــور 
محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت به صــورت تجدیــدی آگهی 
مــی گــردد در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار آگهــی به مدت یــک ماه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجع 
قضایــی تقدیــم نماینــد در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد ضمنــا در آگهی قبلی مســاحت ملــک فــوق اشــتباه 24۹/44 متر 

مربــع قیــد گردیده اســت.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/2/20 -تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/3/3
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آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا در کرمان
فــاز ســوم کارآزمایی بالینی واکســن کرونا انســتیتو پاســتور ایــران _ انســتیتوفینالی کوبا با 

حضــور معــاون آموزشــی وزیــر بهداشــت در کرمان آغاز شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، بــا حضــور حقدوســت معــاون آموزشــی وزیــر 
بهداشــت،  اســتاندار کرمــان و جمعــی از مدیــران و متقاضیــان، فــاز ســوم کارآزمایی بالینی 

واکســن کرونــا انســتیتو پاســتور ایــران _ انســتیتوفینالی کوبــا در کرمــان آغاز شــد.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان در این آیین اظهــار داشــت: 50 نفر از همشــهریانی 

کــه ثبت نــام کردنــد روز گذشــته واکســن را در مانــور آغــاز فــاز ســوم دریافــت کردند.
حمیدرضــا رشــیدی نژاد ابــراز کــرد: 40 نفــر نیــرو در فــاز ســوم کارآزمایــی بالینــی واکســن 
کرونــا فعالیــت می کننــد و فــاز نخســت و دوم در کوبــا بــا موفقیــت انجــام شــده و فاز ســوم 
در ایــران و کوبــا انجــام می شــود کــه ۷ دانشــگاه علــوم پزشــکی در کشــور در ایــن طــرح 

ــارکت دارند. مش
وی افــزود: کوبــا ســابقه دیرینــه ای در تولیــد واکســن دارد و اعتقــاد داریــم تــا واکســن تولید 

داخــل نداشــته باشــیم شــاید واکسیناســیون عمومی انجام نشــود.



بزرگان آسمانی شهر من پیامک های شما

                                       

10000100005588 شماره ارسال پیامک

بخش دوم خاطرات خانواده ، دوستان وهمرزمان شهید واالمقام 
هیــکل بســیار قــوی و بازوانــی پرتــوان داشــت، قلــه ســنگی را که خــداداد بــه تنهایی 

ســر دســت بلنــد مــی کــرد، دیگــران قــادر بــه جابجایــش نبودند.
بعــد از شــهادت خــداداد، بچــه هــای محــل  ســنگ را دو تکــه کردنــد ولــی بــاز هــم 
نتوانســتد، چنــد نفــری آن را بــاال ببرنــد. در ُکشــتی بیــن بچه ها چه قبــل از اعــزام به 

جبهــه و چــه زمانــی کــه در مناطــق جنگی بــود، حریــف نداشــت...
راوی: آقــای اکــرم عظیمی)بــرادر شــهید بنقــل از همرزمــان شــهید( و آقــای عبدالرضا 

عظیمی)برادر شــهید(
همیشــه ســرش پاییــن بــود. کســی کــه از کنــارش رد میشــد، متوجــه نمیشــد کــه 
خانــم اســت یــا آقا؟!!یکــی از دوســتان تعریــف میکــرد: وقتــی خــداداد را میدیــدم کــه 
همیشــه ســر بــه زیــر و بــا متانت کامل بــه محــل کارش )ســپاه پاســداران( مــی رود و 
برمــی گــردد، کنجــکاو شــدم کــه آیا همیشــه همین طــور رفتار مــی کند؟! ســرانجام 
پــس از چنــد روز پیگیــری، برایــم یقین شــد کــه واقعاً خداداد همیشــه اینگونه اســت.

.                                                     راوی: آقــای عبدالرضــا عظیمی)بــرادر شــهید(
 بعــد از اینکــه ازدواج کــردم و بــه خانــه شــوهر رفتــم، خــداداد بهم ســرمیزد، میگفت: 
خواهــر! حــاال کــه اینجــا آمدی با همســایگانت همچــون خواهر خــودت برخــورد کن
در یکــی از مرخصــی هــا، آمــد خانــه و بشــدت ســرما خــورده بــود. حالــش خیلــی بد 
بــود، طــوری کــه پــدر و مــادر مانــع مــی شــدند از اینکــه از جایــش بلنــد شــود؛ امــا 
موقــع نمــاز کســی جلــودارش نبــود، بلند میشــد و وضــو میگرفت؛ ایــن در حالــی بود 
کــه حتــی بــرای رکــوع و ســجود نمــاز نمــی توانســت بلنــد شــود، و از دیــوار بــرای 
برخاســتن کمــک مــی گرفــت...         راوی: خانم ســاره خاتون عظیمی)خواهر شــهید(

از بچگی روحیه ی انقالبی داشت. در راهپیمایی ها و تظاهرات شرکت میکرد...
میگفــت: بچــه هــا! آمــاده باشــید بــر روی پشــت بــام هــا برویــم و شــعار بدهیــم کــه 
مــا شیشــه شــکن نیســتیم مــا بت شــکن هســتیم )ما بــا طاغــوت مشــکل داریــم(...

                           راوی: آقای داوود شاه حیدری)دوست شهید و فرمانده گردان ۴۲۱(
خیلــی بــه پــدر و مــادر احتــرام مــی گذاشــت. وقتــی کــه برایمــان مهمــان مــی آمد و 
خــداداد برایشــان چــای مــی بــرد، اول بــه پــدر و مــادر تعــارف می کــرد بعد به بقیــه... 
نهایــت احتــرام و ادب را بــرای اعضــای خانــواده قائــل بــود. بــه کســی دســتور نمیــداد؛ 

اگــر یــک لیــوان آب میخواســت، خــودش بلنــد میشــد و لیــوان آب را مــی آورد.
                                                          راوی: خانم شکوفه عظیمی)خواهر شهید(

چنــد روزی را کــه مرخصــی میآمــد، ســعی میکردیــم بهتریــن غــذا را در حــد تــوان 
خانــواده برایــش آمــاده کنیــم، موقع غــذا خــوردن، میگفــت: اول برای همســایه ببرید 
بعــد خودمــان میخوریــم./دو ســه روز نمانــده، میگفــت: دلــم بــرای جبهه تنگ شــده 
اســت، بایــد بــروم. شــما هــم کــه اینجــا هســتین، بــرای رزمنــده هــا کمــک هــای 

مردمــی جمــع کنیــد، نــان بربــری، نــان خشــک و... بفرســتید.
نمــاز شــب را تــرک نمــی کــرد. از جملــه مســتحباتی کــه میدیــدم خــداداد خیلی به 

انجــام آن مقیــد اســت، خوانــدن نمــاز شــب و تالوت قــرآن بــود...
                                                          راوی: خانم شکوفه  عظیمی)خواهر شهید( 

مــن ســوم ابتدائــی بــودم. یــادم هســت، در زمین والیبال روســتا مشــغول بــازی بودیم. 
در گرماگــرم بــازی بــه ســاعتش نگاهــی انداخــت. وقت نمــاز بود... بــه راحتــی از زمین 
بــازی جــدا شــد و در کنــار زمیــن، مشــغول خوانــدن نمــاز گردیــد.  بعد از تمام شــدن 
نمــاز، ازش پرســیدم: خــداداد! چــرا قبــل از نمــاز، وضو نگرفتی؟! گفت: ســفارش شــده 
اســت کــه دائــم الوضــو باشــید.../  بــاز پرســیدم چــرا با ناخــن هایت بعــد از نمــاز بازی 

میکــردی؟! و آن موقــع بــود که تســبیحات حضــرت زهــرا)س( را برایم شــرح داد.
                                        راوی: آقای عباس خدامی)دوست و هم محله ای شهید(

روزهــای اولــی کــه خــداداد جبهــه آمــد، یــک ســری بــا هــم به شــنا رفتیــم. خــداداد 
وارد نبــود، افتــاد در آب و نزدیــک بــود کــه غــرق شــود، بچــه هــا نجاتش دادنــد. وقتی 
بــاال آمــد، ازش پرســیدیم آن لحظــه ای کــه میخواســتی غــرق شــوی بــه چــه چیزی 
فکــر میکــردی؟! گفــت: بــه ایــن فکــر میکــردم آالن که اینجا غــرق شــدم و ُمــردم، آیا 

شهید محســوب میشــوم یانه؟!!
                                راوی: آقای عبدالرضا عظیمی)برادر شهید بنقل از همرزم شهید(

شهید  معظم    خداداد عظیمی  

*ســالم شــهید ســلیمانی هــم درزمــان حیاتشــان 
موثــر ومفیــد بــود وهــم یکــی از اثــرات شــهادت ایــن 
سرداررشــید اســالم برمالشــدن نفوذیهــا خواهدبــود                                                                                                                                         
60----9۱3۲                                                   

*ســالم ســپهرجان:چرا افــراد  بعداز واکســینه شــدن 
از ماســک اســتفاده نمیکننــد و همــه جــا هــم بــدون 
ماســک میرونــد ،مگــر وزیــر محتــرم بهداشــت بارهــا 
ــداز  ــه بع ــد ک ــم میکن ــوز ه ــد و هن ــالم نکردن اع
واکســینه شــدن هــم بایــد از ماســک اســتفاده کنــن 
.لطفاًپیگیری کنید چرا ماســک نمیزند.لطفــآ چاپ و 

پیگیری شود. متشکرم.                   9۱۴0----۲8 
*ســالم ضمــن تشــکر از شــما ســوالم اینــه چــرا بــا 
وجــود مــرگ میــر زیــاد ناشــی از کرونــا در بردســیر 
ایــن شهرســتان در وضعیــت نارنجــی قــرار داره اکثــر 
افــراد را بســتری نمــی کننــد تــا آمــار بســتری پایین 
باشــه و وضعیــت قرمــز نشــه تعــدادی هم از بردســیر 
در بیمارســتانهای کرمــان بســتری مــی شــوند بهتره 
ــا جلــو مــرگ و میــر  بردســیر قرمــز اعــالم شــود ت

گرفته بشه                              905۴----۲۱ 
* ســالم بــا توجــه بــه گســترش اســتفاده از فضــای 
مجــازی مخصوصــا درایــام کرونا بویــژه دانش امــوزان 
و جوانــان ضــرورت دارد مســئولین فرهنگــی نســبت 
بــه آمــوزش ســواد رســانه اقــدام کننــد ســواد رســانه 
ای یعنــی ، مهــارِت تشــخیص و فهم محتوایی اســت 
ــه مخاطــب داده می شــود  کــه از طریــق رســانه ها ب
تــا درســت و صحیح اســتفاده کنــد      9۱33----7۱

*حــاج قاســم فراتــر ازکنوانســیون های خیالی حقوق 
ــان  ــوق زن ــه حق ــیون های چندگان ــودک وکنوانس ک
میــدان دار واقعــی اســتیفای حقــوق مظلومان بــود و 
بــا تحمــل ســختی ناشــی از حضور مســتمر خــود در 
میدان، پاســدار حرمت انســانیت بــود.   9۱3۴----۲6

*باســالم درایــن دوره پنجــم شــورای بردســیر ضمن 
ــی و همراهــی  ــر خطیب ــه دکت ــالش هــای مجدان ت
اعضــای شــورا گامهــای مثبت وموثری برداشــته شــد 
یکــی از کارهایــی کــه بســیارتاثیر گذاشــت آســفالت 
بســیاری از خیابانهــا و کوچــه هــا هــم در شــهرکهای 
ــپاس از  ــا س ــود ب ــم ب ــت قدی ــم درباف ــد و ه جدی

ــت                     9۱3۲----۴0 ــی من ــن ب خادمی
*باســالم از شــهردار محترم تقاضــا دارم قبــل از اتمام 
دوره پنجــم شــورا میــدان امــام حســین علیه الســالم 
ــه  ــه منطق ــگران ب ــور گردش ــل عب ــا مح ــه مرتب ک
بیدخــوان اســت زیبــا ســازی کنــد حیــف اســت بــا 
مزیــن شــدن ایــن میــدان بنــام امــام حســین علیــه 
ــش  ــدارد جدولهای ــاص را ن ــی خ ــالم آن زیبای الس

پوســیده و درحــال ریــزش هستندباتشــکر
6۱----9033                                                     

*قدیمیهــا یــک ضــرب المثــل داشــتند و می گفتند 
مــرغ ازقفــس پریــد حــاال بایــد ایــن ضــرب المثــل را 
تغییــر بدهنــد و بگویندمــرغ ازســفره هــا پریــد مردم 
مــرغ کیلویــی ۲5 تومــان را گیــر نمیــارن بهشــون 
ــوق ۴ ــا حق ــد ب ــی بخوری ــی ۱00تومان ــن ماه میگ
میلیونی                                             936۲----99

*بــا ســالم دراوج کرونــای مــوج چهــارم ، مراســمات 
مذهبــی مخصوصــا شــبهای قــدر و احیــا برگزار شــد 
ولــی الحمــدهلل بــا رعایــت مومنیــن وروزه داران مــوج 
فروکــش کــرد یعنی بــا رعایت پروتکلهای بهداشــتی 
ــترش  ــث گس ــی باع ــمات مذهب ــزاری مراس و برگ
ــا نیســت چــون رعایــت مــی کننــد  و شــیوع کرون
التمــاس دعــا                                9386----05

ــزاری  ــی خبرگ ــگار سیاس ــزارش خبرن ــه گ ب
تســنیم، حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر 
معظــم انقــالب اســالمی در آخریــن جمعــه از 
مــاه مبــارک رمضــان و روز جهانــی قــدس بــه 

بیــان ســخنانی درایــن بــاره پرداختنــد.
ــئله مشترک  ــطین زنده ترین مس فلس

است اسالمی 
ــن و  ــان مهم تری ــطین، همچن ــرای فلس ماج
زنده تریــن مســئله ی مشــترک اّمــت اســالمی 
اســت. سیاســتهای نظــام ســرمایه داری ظالم و 
ســّفاک، دســت یــک ملـّـت را از خانــه ی خود، 
از میهــن و خــاک آبــاء و اجــدادی خــود کوتــاه 
کــرده و در آن، رژیمــی تروریســت و مردمــی 

بیگانه را نشــانده اســت.
تأســیس رژیم صهیونیســتی بــا منطق 

ــالی انجام شد ــت و پوش سس
ُسســت تر و بی پایه تــر از منطــق پوشــالی 
تأســیس رژیــم صهیونیســتی چیســت؟ 
اروپایی هــا بنــا بــر اّدعــای خــود، بــه یهودیــان 
ظلــم  دوّم  جهانــی  جنــگ  ســالهای  در 
کرده انــد، پــس بایــد بــا آواره کــردن ملّتــی در 
غــرب آســیا و کشــتارهای فجیع در آن کشــور 

ــت. ــان را گرف ــام یهودی انتق
ــی  ــن منطقــی اســت کــه دولت هــای غرب ای
بــا حمایــت بی دریــغ و دیوانــه وار خــود از 
ــرده و  ــه ک ــه آن تکی ــتی ب ــم صهیونیس رژی
بدین گونــه، همــه ی اّدعاهــای دروغیــن خــود 
در بــاب حقــوق بشــر و دموکراســی را تخطئــه 
کرده انــد و ایــن ماجــرای خنــده آور و گریــه آور 
بیــش از هفتــاد ســال اســت کــه ادامــه دارد و 
ــر آن افــزوده  هــر از چنــدی بــرگ دیگــری ب

می شــود.
ــتی،  ــم صهیونیس ــا رژی ــارزه ب  مب

ــی ــه ای همگان وظیف
صهیونیســت ها فلســطین غصب شــده را از روز 
اوّل بــه یــک پایگاه تروریســم تبدیــل کرده اند. 
اســرائیل نــه یــک کشــور، کــه یــک پــادگان 
ــر  ــت فلســطین و دیگ ــه ملّ تروریســتی علی
ملّتهــای مســلمان اســت. مبــارزه با ایــن رژیم 
ســّفاک، مبــارزه بــا ظلم و مبــارزه با تروریســم 

اســت و ایــن وظیفــه ای همگانــی اســت.
ــالمی،  ــت اس ــه در اّم ــف و تفرق ضع

ــطین ــب فلس ــاز غص زمینه س
یــک نکتــه ی قابــل توّجــه ایــن اســت که اگــر چه 
دولــت غاصــب در ســال ۱9۴8 تأســیس شــد ولی 
مقّدمــات دســت اندازی بــه ایــن نقطه ی حّســاس 
از منطقــه ی اســالمی، ســال ها پیــش از آن آغــاز 

ــده بود. ش
ــال  ــت فّع ــا دخال ــت ب ــارن اس ــال ها مق ــن س ای
غــرب در کشــورهای اســالمی بــرای حاکــم کردن 
سکوالریســم، و ناسیونالیســم افراطــی و کــور، و به 
قــدرت رســاندن دولت هــای مســتبد، و شــیفته یا 

ــرب. ــانده ی غ دست نش
مطالعــه ی حــوادث آن ســال ها در ایــران و ترکیــه 
و کشــورهای عربــی غرب آســیا تــا شــمال آفریقا، 
ایــن حقیقــت تلــخ را آشــکار می کنــد کــه ضعف 
و تفرقــه در اّمــت اســالمی، زمینه ســاز فاجعــه ی 
ــوی  ــه از س ــن ضرب ــد و ای ــطین ش ــب فلس غص

جهــان اســتکبار بــر اّمــت اســالمی وارد آمــد.
هم افزایــی اردوگاه غــرب  و شــرق بــا ســرمایه داران 

صهیونیســت در مســئله ی غصب فلسطین
ایــن عبرت آمــوز اســت کــه در آن مقطــع، هــر دو 
ــا قارون هــای  اردوگاه ســرمایه داری و کمونیســم ب
ــی رســیدند؛ انگلیــس  ــه هم افزای صهیونیســت ب
اصــل توطئــه را طّراحــی و پیگیــری کــرد، 
ســرمایه داران صهیونیســت اجــرای آن را بــا پــول و 
ســالح بــر عهده گرفتنــد، و شــوروی اوّلیــن دولتی 
بــود کــه تأســیس دولــت نامشــروع را به رســمّیت 
شــناخت و انبــوه یهودیــان را بــه آنجــا اعــزام کــرد.
رژیــم غاصــب، محصــول آن وضعّیــت در جهــان 
اســالم از ســویی، و ایــن توطئــه و تهاجــم و تجــاوز 

اروپایــی از ســوی دیگــر بــود.
تغییــر موازنــه ی قــوا در دنیــای کنونی 

ــالم ــای اس ــع دنی به نف
امــروز دیگــر وضــع جهــان، ماننــد آن روز نیســت؛ 
مــا بایــد ایــن حقیقــت را همــواره در نظــر داشــته 
باشــیم. امــروز موازنــه ی قــوا به نفــع دنیای اســالم 

تغییــر یافته اســت.
حــوادث گوناگــون سیاســی و اجتماعــی در اروپــا و 
آمریــکا، ضعفهــا و اختــالالت عمیــق ســاختاری و 
مدیریّتــی و اخالقــی غربی هــا را در برابــر جهانیــان 

ــرد. عریان ک
ــون بشــّدت  ــکا و آزم ــات در آمری ــای انتخاب قضای
ــز  ــر آن، و نی ــا و متکّب ــران پُرمّدع ــوای مدی رس

مواجهــه ی یک ســاله ی ناموّفــق بــا کرونــای همه گیــر در آمریــکا و 
اروپا و حواشــی شــرم آور آن، و آشــفتگی های سیاســی و اجتماعی 
ــی، همــه نشــانه ی ســیر  ــن کشــورهای اروپای ــر در مهم تری اخی

ــی اردوگاه غــرب اســت. ــی و افول نزول
ــاس ترین  ــت در حّس ــای مقاوم ــد نیروه ــر، رش ــوی دیگ در س
ــان،  مناطــق اســالمی، رشــد توانایی هــای دفاعــی و هجومــی آن
رشــد خودآگاهــی و انگیــزه و امیــد در ملّتهــای مســلمان، رشــد 
ــی، رشــد علمــی، رشــد  ــه شــعارهای اســالمی و قرآن گرایــش ب
اســتقالل طلبی و خوداتّکائــی در ملّتهــا، نشــانه های مبارکی اســت 

ــد. ــد می ده ــر را نوی ــده ی بهت ــه آین ک
لزوم هم افزایی کشورهای مسلمان بر محور فلسطین و قدس

در ایــن آینــده ی مبــارک، بایــد هم افزایــی کشــورهای مســلمان، 
یــک هــدف عمده و اساســی باشــد، و این چنــدان دور از دســترس 
بــه  نظــر نمیرســد. محــور ایــن هم افزایــی، قضّیــه ی فلســطین به  
معنــی همــه ی کشــور، و سرنوشــت قــدس شــریف اســت. ایــن 
ــی امــام خمینــی عظیــم  همــان حقیقتــی اســت کــه دل نوران
ــن  ــدس در آخری ــی ق ــالم روز جهان ــه اع ــه( را ب ــة  اهللّ  علی )رحم

جمعــه ی مــاه رمضــان هدایــت کــرد.
هم افزایــی مســلمین بــر محــور قــدس شــریف، کابــوس دشــمن 
صهیونیســت و حامیان آمریکایــی و اروپایی آن اســت. طــرح ناکام 
ــط  ــازی رواب ــرای عادی س ــالش ب ــرن« و ســپس ت ــه ی ق »معامل
چنــد دولــت ضعیــف عربــی با رژیــم غاصــب، تالشــهای مذبوحانه 

بــرای فــرار از آن کابــوس اســت.
مــن قاطعانــه میگویــم: ایــن تالشــها بــه جایــی نخواهــد رســید؛ 
حرکــت نزولــی و رو بــه زواِل رژیــم دشــمن صهیونیســتی آغــاز 

شــده و وقفــه نخواهــد داشــت.
ــداوم مقاومــت در ســرزمین های  عوامــل سرنوشت ســاز آینــده: ت

اشــغالی و حمایــت جهانــی مســلمانان از مجاهدان فلســطینی
ــر  ـ و مهم ت ــت: اوّل  ــده اس ــده ی آین ــم، تعیین کنن ــل مه دو عام
ــداوم مقاومــت در داخــل ســرزمین های فلســطین و تقویــت  ـ ت
خــّط جهــاد و شــهادت، و دوّم، حمایــت جهانــی دولتهــا و ملّتهای 

مســلمان در سراســر جهــان از مجاهــدان فلســطینی.
.
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ارسائیل یک پادگان تروریستی است/ حرکت 
نزولی رژیم صهیونیستی وقفه نخواهد داشت

اشعار زیبای وداع با 
ماه رمضان

دارد بساط ماه خدا جمع می شود
از سفره نان و آب و غذا جمع می شود
آن دامنی که دست کرم پهن کرده بود
دارد ز دست های گدا جمع می شود

فرصت گذشت این رمضان هم متام شد
زیباترین بهانه ما جمع می شود

یک ماه شهر ما نفس راحتی کشید
اما چه زود حال و هوا جمع می شود

نزد طبیب حال دمل خوب می شود
وقتی طبیب هست شفا جمع می شود

من تازه انس تازه گرفتم به نام تو
رّب کریم سفره چرا جمع می شود؟
دیگر ببخش هرچه نبخشیده ای زما

دیگر ببخش هرچه گدا جمع می شود
مارا بخر ؛ بیا و معطل نکن مرا

لحظه های لطف و صفا جمع می شود
امشب که رفت جز عرفه ،ای خدای من

دریای رحمت تو کجا جمع می شود
این بار من که ریخته در راه آخرش
با رحمت امام رضا جمع می شود

امشب که رفت وعده ما در محرم است
در صحن ارک اهل عزا جمع می شود
آخر به لطف فاطمه این جمع بی ریا

در صحن شاه کرب و بال جمع می شود

مسئوالن و مردم داوطلب تزریق 
واکسن کرونای ایرانی - کوبایی شوند 

بــه گــزارش ایرنــا، علــی زینــی ونــد روز شــنبه در آییــن رســمی آغاز فاز ســوم 
کارآزمایــی بالینــی واکســن کرونــا ایرانــی - کوبایــی افــزود: کرمــان بــه عنــوان 

انجــام فــاز ســوم کارآزمایــی بالینــی واکســن کرونــا انتخاب شــده اســت. 
وی اظهــار داشــت: کادر بهداشــت و درمــان و ســایر ارگان هــا در حــد تــوان و 

زیرســاخت هــای موجــود توانســتند ایــن بیمــاری را مدیریــت کننــد.
زینــی ونــد بــا بیــان اینکــه میــزان رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در اســتان 
کرمــان از میانگیــن کشــوری باالتــر اســت ادامــه داد: از مــردم بــه دلیــل اعمال 
محدودیــت هــا عذرخواهــی مــی کنیــم امــا بــرای کنتــرل ایــن بیمــاری چاره 

ای جــز اعمــال محدودیــت هــا نداریم.
اســتاندار کرمــان بیــان کــرد: واکسیناســیون گــروه هــای هــدف از جملــه افراد 
باالی 80 ســال در اســتان کرمان با برگزاری ســه نشســت به خوبی انجام شــد.

ــا بیــان اینکــه بنــده نیــز داوطلــب دریافــت واکســن ایرانــی -  زینــی ونــد ب
کوبایــی هســتم، تصریــح کــرد: ایمــن ســازی جمعیــت کشــور فقط بــا تولید 

انبــوه واکســن در داخــل کشــور محقــق مــی شــود.
محمدرضــا نقــوی رییــس ســتاد هماهنگــی شــبکه هــای بهداشــت و درمــان 
دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان و مســئول ســایت واکســن ایرانــی - کوبایی و 
نــوذر نخعــی مشــاور رئیس دانشــگاه علــوم پزشــکی واکســن ایرانــی - کوبایی 

را دریافــت کردنــد.
مشارکت حداکثری و انتخاب آگاهانه 
ادامه ســرمقاله ... انتخابــات همــواره از مهمتریــن رویدادهای سیاســی هر کشــوری 
اســت و در ایــران نیــز از بعــد انقــاب تــا کنــون ۳۷ انتخابــات برگــزار شــده اســت کــه اولیــن آن 
همــه پرســی نظــام جمهــوری اســامی در فروردیــن ســال ۵۸ و آخریــن نیــز انتخابــات یازدهمین 
دوره مجلــس اســامی در اســفندماه ۹۸ بــود.و در تاریــخ ۲۸ خــرداد ۱۴۰۰ ملــت غیــور ایــران بــرای 
انتخــاب ســکاندار اجرایــی کشــور و اعضــای شــوراهای اســامی  شــهر و روســتا با حضور پرشــور 
در پــای صندوق هــای رای حماســه ای دیگــر خلــق خواهنــد کــرد. ویکــی دیگــر از مهمتریــن 

رویدادهــای سیاســی کشــور رقــم می خــورد  
نکتــه قابــل توجــه اینکــه  همــواره جوانــان از مهمتریــن عناصــر در برگــزاری انتخابــات پرشــور و 
همچنیــن عامــل اصلــی در سرنوشــت کشــور هســتند بــه طــوری کــه در بیانیــه گام دوم انقــاب 
مقــام معظــم رهبــری در بهمــن ۹۷ جوانــان بــه عنــوان هســته اصلــی مــورد خطــاب هســتند که 
بایــد در ۴۰ ســال دوم انقــاب بــه عنــوان ســکاندار اصلــی در جامعــه نقش آفرینــی کنند.وانتخابات 
۱۴۰۰ نیــز عرصــه مناســبی بــرای ورود جــدی جوانــان و نقــش آفرینــی آنان در سرنوشــت کشــور 
و نظــام اســت و جوانــان عــاوه بــر ایجــاد شــور و نشــاط در فضــای انتخاباتــی و ترغیــب مــردم به 
حضــور حداکثــری در ایــن عرصــه، می تواننــد بــا مطالعــه و تبیین شــاخصه  هــای انتخــاب اصلح، 

مــردم را در جهــت بهتریــن انتخــاب یاریگر باشــند.
لــذا مــردم در انتخــاب خــود باید کســی را انتخــاب کنند که شــاخصه امام ورهبری را داشــته باشــد. 
چــرا کــه نظــام مــا افتخــار والیــت وامامت را داشــته و مــردم با شــرکت پر شــور در انتخابــات اقتدار 
ملــی واســامی را اثبــات وتوطئه هــا را خنثــی  کننــد.و بــا انتخــاب نیــروی جــوان و بــا رویــش این 
نیروهــای پــر نشــاط کــه جزیــی از منابــع و ثــروت ملــی بــه حســاب می آینــد ایــن بــار چرخــش 
و انتقــال قــدرت اجرایــی بــه مدیــران جــوان انقابــی بــا انگیــزه و پرتــوان کــه بتواننــد کشــوررا در 
مســیر شــکوفایی اقتصــادی و عــزت و کرامــت بین المللــی و خارجــی رهنمون ســازند قــرار گیرد.

و معنای حزب الهی بودن توجه به نصرت الهی و نگاه به درون است.

مسافرت در ایام عید سعید فطر ممنوع است
زینی وند استاندار کرمان گفت:

ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــتاندار کرم اس
واکســن کرونــای ایرانــی - کوبایــی 
قابــل اعتمــاد اســت گفت: بــا توجه 
بــه اطمینانــی کــه دانشــگاه علــوم 
پزشــکی نســبت بــه ایــن واکســن 
ایجــاد کــرده اســت، امیدواریــم 
ــق  ــرای تزری ــردم ب ــئوالن و م مس
واکســن ایرانــی - کوبایــی داوطلــب 

شــوند.

جانشین استاندار در ستاد کرونای استان کرمان گفت:

ــتان  ــای اس ــتاد کرون ــتاندار در س ــین اس جانش
ــام عیــد ســعید  کرمــان گفــت: مســافرت در ای
فطــر از ۲۱ تــا ۲5 اردیبهشــت ماه جــاری ممنوع 
اســت و تــردد خودروهــای شــخصی در محورهــا 

کنتــرل و جریمــه هــا اعمــال خواهــد شــد.
دکترمحمدصادق بصیری روز ۱8 اردیبهشــت ماه 
در جلســه ســتاد اســتانی مدیریــت کرونــا اظهار 
کــرد: ســتاد ملــی کرونــا امــروز از مــردم متدیــن 
ایــران کــه در شــب هــای قــدر پروتــکل هــای 

بهداشــتی را رعایــت کردنــد، قدردانــی نمــود. مــردم باید به درجه ای از بصیرت و 
دانایــی برســند که بتوانند بــه  جای 
فــرد، بــه برنامه هــا، اندیشــه ها، 
روش هــای  کارآمــدی،  ســوابق، 
پیشــنهادی و تیــم کاندیداهــای 

ــد. مــورد نظــر رای بدهن

خاطرات شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
درنگاه یاران

مردم از زدن واکسن کرونا ترس نداشته باشند
رییــس دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان گفــت: تاکیــد داریم مردم از واکســن زدن ترســی 
نداشــته باشــند. واکسیناســیون ســاملندان مهــم اســت زیرا جمعیــت در معــرض خطر 
هســتند و در صــورت ابتــا، خطــر مــرگ و میــر و مســائل دیگــر در ایــن افــراد بیشــر 
اســت و بــه همیــن دلیــل ایــن افــراد در اولویــت انتخــاب شــده انــد و بایــد تشــویق به 

تزریق واکســن بشــوند.
دکرحمیدرضا رشــیدی نژاد روز ۱۸ اردیبهشــت ماه در جلســه ســتاد اســتانی مدیریت 
کرونــا اظهــار کــرد: رونــد نزولــی ابتــا به کرونــا در کل اســتان کرمــان دارد طی می شــود 
و امیدواریــم ایــن رونــد کاهشــی بــه قــوت خــود باقــی مبانــد و در صــورت ادامــه ایــن 

رونــد، هفتــه خوبــی خواهیــم داشــت و تعــداد بیــاران بســری کاهش مــی یابد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه رونــد مراجعــه مبتایــان رسپایــی از هفتــه گذشــته بــه وضــوح 
کاهــش داشــته، افــزود: ایــن انتظــار را داشــتیم آمار بســری هــای کرونایــی هم کاهش 

یابــد و ۱۰ درصــد رونــد بســری هــا کاهــش داشــته اســت.
رشــیدی نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه فــاز دوم واکسیناســیون کرونــا )افــراد بــاالی ۸۰ ســال( 
آغاز شــده و ادامه دارد، گفت: تاکید داریم مردم از واکســن زدن ترســی نداشــته باشــند؛ 
مــا در حــوزه دانشــگاه علوم پزشــکی کرمــان ۱۸ هزار نفر ســاملند بــاالی ۸۰ ســال داریم 
وتاکنون یک ســوم جمعیت هدف واکســینه شــده و بیش از ۶۰۰۰ نفر واکســن زدند.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان تاکیــد کــرد: واکسیناســیون ســاملندان مهــم اســت زیــرا 
جمعیــت در معــرض خطــر هســتند و در صــورت ابتــا، خطــر مــرگ و میــر و مســائل دیگــر 
در ایــن افــراد بیشــر اســت و بــه همیــن دلیــل ایــن افــراد در اولویــت انتخاب شــده انــد و باید 

تشــویق بــه تزریق واکســن بشــوند.

وی در ادامــه بیــان کــرد: ســیر نزولــی ابتــال به کرونا و بســتری ها در کشــورمان مشــهود 
اســت و ایــن رونــد موجــب شــد ممنوعیــت فعالیــت مشــاغل گــروه دو در تمام شــهرها 
برداشــته شــود و مــدت زمــان ایــن گشــایش ســه هفته اســت و ضوابــط دیگــر از جمله 

دورکاری کارمنــدان و ... بایــد بــا قــوت ادامــه یابد.
بصیــری بــا اشــاره بــه اینکــه در اســتان کرمــان در حــال حاضــر پنــج شهرســتان قرمز، 
ــد و  ــرار دارن هفــت شهرســتان نارنجــی و ۱۱ شهرســتان در وضعیــت زرد کرونایــی ق
وضعیــت رو بــه بهبودی اســت، تصریــح کرد: ســیرجان، جیرفــت، کهنوج، روبــار جنوب 
و قلعــه گنــج دارای وضعیــت قرمــز و کرمــان، رفســنجان، شــهربابک، بردســیر، بافــت، 

عنبرآبــاد و زرنــد نیــز نارنجی هســتند.
معــاون اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه براســاس مصوبه ســتاد ملــی کرونــا آزمون 
هــای پایــه نهــم و دوازدهــم در زمــان خــود بــا رعایــت پروتــکل ها بــه صــورت حضوری 
ــا ۲5  ــام عیــد ســعید فطــر از ۲۱ ت برگــزار خواهــد شــد، بیــان کــرد: مســافرت در ای
اردیبهشــت مــاه جــاری ممنــوع اســت و تــردد خودروهــای شــخصی در محورها کنترل 
و جریمــه هــا اعمــال خواهــد شــد و ایــن ممنوعیــت شــامل همــه شهرســتان هــا با هر 
وضعیــت کرونایــی مــی شــود.وی در پایــان گفت: براســاس مصوبه ســتاد ملی کرونــا، در 
صورتــی کــه وزارت بهداشــت و به تبع آن دانشــگاه های علوم پزشــکی در ســطح کشــور 
نیــاز بــه مکانــی بــرای انجــام واکسیناســیون داشــته باشــند، دســتگاه هــای دیگــر باید 

همــکاری داشــته و مــکان را در اختیــار بگذارنــد.


