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کنکاشی در مفاهیم حکمرانی به مناسبت هفته دولت؛

حكمراني خوب، اجراي عدالت و ریشه کنی فساد
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حسین  شهید  سردار  کرونا  واکسیناسیون  تجمیعی  پایگاه 
فرمانده  با حضور سرلشکر سالمی  کرمان  پورجعفری شهر 

کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی به بهره برداری رسید.
پایگاه  افتتاح  حاشیه  در  کرمان  استان  ثارا...  سپاه  فرمانده 
تجمیعی واکسیناسیون کرونا سردار شهید حسین پورجعفری 

شهر کرمان گفت: هم اکنون ۶ مرکز واکسیناسیون در شهر 
کرمان فعال است که سه مرکز زیر نظر سپاه فعالیت می کند.
سردار حسین معروفی افزود: مرکز سردار شهید پورجعفری 
در  کرونا  بیماری  علیه  واکسیناسیون  مراکز  بزرگ ترین  از 
به  گسترده  خدمات رسانی  به  قادر  که  است  کرمان  شهر 

مراجعه کنندگان است.
سپاه،  واکسیناسیون  مراکز  کارکنان  از  تقدیر  با  وی 
واکسیناسیون  تجمیعی  پایگاه  راه اندازی  با  داشت:  اظهار 
توان  کرمان  شهر  پورجعفری  حسین  شهید  سردار  کرونا 
واکسیناسیون شهروندان علیه این ویروس منحوس افزایش 

پیدا می کند.
تجمیعی  پایگاه  این  افتتاح  آیین  در  کرمان  استاندار 
انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  کرونا،  واکسیناسیون 

اسالمی را همراهی می کرد

کرمان  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
گفت: ممنوعیت تردد شبانه از امروز ۳۱ مردادماه از 

ساعت ۲۲ تا ۳ بامداد اعمال می شود.
کرونایی  نقشه  در  کرد:  عنوان  بصیری  محمدصادق 
استان، ۲۰ شهرستان در وضعیت قرمز و سه شهرستان 
انار، عنبرآباد و فهرج در وضعیت نارنجی قرار دارند و 
و  شد  اعمال  به شدت  محدودیت ها  اینکه  به  توجه  با 
پیک  قله  امیدواریم  بودیم،  شاهد  را  خوبی  همکاری 

پنجم را پشت سر گذاشته باشیم.
گفت:  گذشته  هفته  سراسری  تعطیلی  به  اشاره  با  او 
در این مدت ۱۶ مبادی ورودی استان کنترل شدند 
این  که  شود  محدود  استانی  بین  تردد  شد  باعث  و 

دستورالعمل تا جمعه ۵ شهریورماه ادامه دارد.
با  مقابله  استانی  ستاد  در  کرمان  استاندار  جانشین 
کرونا عنوان کرد: میزان اعمال قانون در هفته گذشته 
داشته  افزایش  درصد   ۸۵ آن،  قبل  هفته  به  نسبت 
است درحالی که میزان تردد ها نسبت به هفته قبل ۵۶ 

درصد کاهش را نشان می دهد.
بصیری از میانگین ۷۰ درصدی رعایت دستورالعمل ها 
دهه  عزاداری  مجالس  در  بهداشتی  پروتکل های  و 
اول محرم را اعالم کرد و افزود: سعی شد کسانی که 
مراسم  برگزاری  مجوز  داشتند  تخلف  قبل  سال  در 
رعایت  که  نیز  مجلس  مورد   ۱۰ با  و  باشند  نداشته 

دستورالعمل ها را نداشتند برخورد شدند.

او تصریح کرد: میزان نذورت امسال ۴۰ درصد نسبت 
به سال گذشته بیشتر شد، اما این نذورات به سمت 
به  درصد   ۷۰ و  کرد  پیدا  سوق  مؤمنانه  کمک های 
کمک های مؤمنانه اختصاص یافت و ۳۰ درصد دیگر 

نذر مردم در طبخ غذا به خانه ها توزیع شده است.
کرمان  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
گفت: ممنوعیت تردد شبانه نیز مجدد از ساعت ۲۲ 
تا ۳ بامداد اعمال می شود و تعطیلی اصناف نیز طبق 
طرح محدودیت های هوشمند در شرایط قرمز خواهد 

بود.
بصیری ابراز داشت: در شرایط قرمز هفت گروه شغلی 
منع فعالیت دارند، رستوران ها و قهوه خانه ها پذیرایی 

در فضای بسته ندارند و به صورت بیرون بر می توانند 
فعالیت کنند و تاالر های پذیرایی در فضای بسته حق 

فعالیت ندارند.

شهربازی،  تئاتر،  و  سینما  سالن های  داد:  ادامه  او 
باغ وحش و نمایشگاه های عمومی و تخصصی تعطیل 

هستند.
او ابراز داشت: بازار های سرپوشیده و بسته که تاکنون 
دستورالعمل  ابالغ  و  تدوین  با  داشتند،  فعالیت  منع 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  جدید 

می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
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۲۵ هزار و ۲۳۰ نفر از فرهنگیان استان در برابر ویروس 
کرونا واکسینه شدند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان کرمان با اعالم این خبر 
گفت: فرهنگیان جامانده از طرح واکسیناسیون می توانند 
با مراجعه به سامانه https://salamat.gov.ir/ ثبت نام و 
با تعیین زمان و مکان به مراکز و پایگاه های تعیین شده 

مراجعه نمایند.
سراسر  با  همزمان  کرد:  اظهار  نسب  اسکندری  احمد 
کرمان  استان  در  فرهنگیان  واکسیناسیون  طرح  کشور، 
همه  شامل  طرح  این  و  آغازشده  رسمی  به صورت  نیز 

و  اداری  کادر  غیردولتی،  و  دولتی  مدارس  معلمان 
نیروی های بازنشسته حق التدریس شاغل در استان است.

او با اشاره به اینکه در تالش هستیم تا همه معلمان قبل 
افزود:  کنند،  دریافت  را  کرونا  واکسن  مهرماه،  شروع  از 
تحصیلی جدید،  سال  آغاز  برای  آموزش وپرورش  وزارت 
کالس های  »برگزاری  شامل؛  متفاوت  سناریوی  چهار 
مجازی در بستر شبکه شاد«، »نیمه حضوری«، »برپایی 
رعایت  با  تخصصی  دروس  برای  فقط  حضوری  کالس 
را  کامل«  »حضوری  و  بهداشتی«  پروتکل های  کامل 

برنامه ریزی کرده است.

روز  نخستین  از  کرد:  اعالم  کرمان   استانداری  عمومی  روابط 
شهریور ماه ساعت کار ادارات سراسر استان به ۷:۱۵ الی ۱۴:۱۵ 

تغییر می کند.
برای  تیرماه   ۱۴ تاریخ  در  کشور  وزارت  ابالغیه  اساس  بر 
همه ی  در  ادارات  کار  ساعت  برق،  مصرف  در  صرفه جویی 
استان های کشور تا پایان مردادماه از ساعت ۷ تا ۱۳ شده بود که 
با نامه جدید این وزارتخانه از یکم شهریور ۱۴۰۰، ساعت کاری 

به روال قبل بازمی گردد.
تعطیلی ادارات استان  کرمان نیز در روزهای پنجشنبه با توجه 
به عدم تمدید هیات دولت به حالت قبل برمی گردد و روزهای 

پنج شنبه از اول شهریورماه تعطیل نیست و ساعت کاری ادارات 
در این روز از ساعت ۷:۱۵ الی ۱۳:۱۵ خواهد بود.

جدید  شگرد  از  کرمان  استان  آگاهی  پلیس  رئیس 
اخذ  و  کالهبرداری  برای  مجازی  فضای  در  مجرمان 

وجه با عنوان استخدام خبر داد.
کالهبرداران،  جدید  شگرد  در  گفت:  حسن پور  سرهنگ 
آن ها با انتشار خبری جعلی از شرکت های با سابقه و معروف 
مبنی بر تکمیل نیروی انسانی از بین جوانان و افراد جویای 
کار با حقوق و مزایای باال، شماره تلفن همراهی را جهت 
از نحوه استخدام جمع آوری کرده و پس  ثبت نام و اطالع 
از تماس با متقاضی در ادامه دریافت اطالعات کامل از وی 

درخواست می شود مبلغی حداقل به میزان ۲ میلیون ریال 
جهت انجام امورات اداری به حساب مشخصی واریز و به این 

طریق اقدام به کالهبرداری می کنند.
او در ادامه از همشهریان خواست:

معتبر  منشأ  که  استخدامی  آگهی های  فریب  هرگز   -۱
نداشته و شرایط استخدامی آسان و مزایای عالی را دارند، 

نخورید.
۲- هرگز اطالعات شخصی )شماره ملی – رونوشت مدارک 
هویتی – شماره حساب بانکی – رمز کارت بانکی – آدرس 

در  ناشناس  افراد  درخواست  به  بنا  را  و...(  سکونت  محل 
فضای مجازی ارسال نکنید.

۳- هیچ گونه وجهی بنا به درخواست افراد ناشناس جهت 
حساب های  به  استخدامی  و  اداری  و  مالی  امورات  انجام 

اعالمی از سوی فرد ناشناس واریز نکنید.
را  مناسبی  استعالم شغل  یا  و  استخدام  قصد  چنانچه   -۴
ذیصالح  مراجع  از  استعالم  با  آگهی  نشر  منشاء  از  دارید 
)نیروی انتظامی، اداره کار و سازمان مربوطه( اطالع حاصل 

کنید.

عملکرد  با  رابطه  در  توضیحاتی  سیرجان  گل گهر  فوتبال  تیم  سرمربی 
تیم  تمرینات  آغاز  زمان  همین طور  و  تابستانی  پنجره  در  باشگاه  مدیران 

داده است.
به گزارش گروه ورزش؛ گل گهرسیرجان یکی از تیم هایی بوده که زیر نظر 
یکم  و  بیست  لیگ  در  قدرتمندانه  حضور  برای  زود  خیلی  امیرقلعه نویی 
فعالیت خود آغاز کرده است و امیدوار است با حضور سرمربی باتجربه و 
کاربلدی که در اختیار دارد، رتبه پنجمی سال گذشته را بهبود بخشد و 
احتماالً در جام حذفی هم مدیران باشگاه پس از اولین حضور در مرحله 

نیمه نهایی این جام، این بار فینال و قهرمانی برای آن ها ممکن شود.
در این راستا مدیران گل گهر طی روزهای گذشته با چندین بازیکن کلیدی 
به  تیکدری  و  فروزان  نظیر  نیز  دیگر  بازیکن  چند  و  کرده اند  تمدید  تیم 

ترکیب این تیم اضافه شدند. امروز هم فعالیت آبی های سیرجانی در بازار 
لحظه  این  تا  تیم  خرید  آخرین  عنوان  به  خانزاده  محمد  و  داشت  ادامه 

رونمایی شد.
در رابطه با عملکرد باشگاه گل گهر سیرجان تماس کوتاهی با امیرقلعه نویی 
از  ابراز رضایت  را ضمن  او حرف هایش  و  برقرار کردیم  تیم  این  سرمربی 
وضعیت موجود، اینطور آغاز کرد:» بله اولویت اصلی ما حفظ تیم بوده است 
که 9۰ درصد به اهداف خود رسیدیم. خریدهای بسیار معقول و مقرون به 
صرفه ای هم برخالف هیاهوهایی که وجود دارد و مشخص است چه اهدافی 

را دنبال می کنند، داشته ایم.«
آغاز  گل گهر  تمرینات  زمانی  چه  که  سوال  این  به  واکنش  در  سپس  او 
می شود، اضافه کرد: »ما از شنبه تمریناتمان را شروع می کنیم. به امید 

این موضوع  برای تحقق  بتوانیم پرقدرت در مسابقات ظاهر شویم و  خدا 
برنامه ریزی بسیار دقیقی انجام داده ایم.«

سوال بعدی از امیرقلعه نویی در رابطه با معرفی حمید سجادی به عنوان 
وزیر جدید ورزش و جوانان و نظرش در رابطه با این انتخاب بود. سرمربی 
»من  کرد:  تاکید  تصمیم  این  از  مثبت  ارزیابی  ضمن  سیرجان  گل گهر 
ورزش  وزیر  یا  بدنی  تربیت  سازمان  روسای  انتخاب  که  ام  گفته  همیشه 
به  وفادار  نیروهای  از  یعنی  است؛  داشته  خلوت  حیات  حالت  همیشه 
اینبار  اما  انتخاب می کردند،  این پست  برای  اگر کسی می ماند،  خودشان 
این  نامزد  تحصیل کرده  و  آسیا  قهرمان  ورزش،  جنس  از  آدمی  باالخره 
پست است که این خیلی جای امیدواری دارد. مطمئنم که حمید سجادی 
می تواند ورزش ایران را متحول کند. البته قطعا کار سختی در پیش دارد، 

اما چون از جنس ورزش است، قطعا می تواند منشا خدمات بسیار خوبی 
باشد.«

رسمی؛ سرآسیایی به گل گهر پیوست
موافقت  با  و  گل گهر  فوتبال  تیم  سرمربی  امیرقلعه نویی  پیشنهاد  به 
محمداسفندیارپور مدیرعامل باشگاه، مجتبی سرآسیایی به عنوان مربی به 
کادر فنی تیم فوتبال گل گهر افزوده شد. سرآسیایی پیش از این نیز در 
باشگاه گل گهر همکاری  با  به عنوان دستیار مجید جاللی  فصل 9۸-99 

کرده بود.
بیاض  ترابپور،  امیدیان، حسین  الهویی، جالل  سعید  سرآسیایی،  مجتبی 
سرمربی  امیرقلعه نویی،  همکاران  محرم فتحی،  و  حمزه مظفری  پورممی، 

گل گهر در فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران هستند.

 - آزادراه سیرجان  اول  قطعه  اجرای  به طرح  مربوط  دولت مصوبه 
بندرعباس را اصالح و ابالغ کرد.

در  وزیران  دولت، هیات  دفتر هیات  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
و شهرسازی  راه  وزارت  پیشنهاد  با  مرداد ۱۴۰۰  مورخ ۲۴  جلسه 
آزادراه  اول  قطعه  اجرای  طرح  به  مربوط  مصوبه  اصالح  بر  مبنی 

سیرجان - بندرعباس موافقت کرد.
به موجب اصالحیه مذکور، برآورد تقریبی طرح یادشده مبلغ ۸ هزار 

از  تأمین ۷۰ درصد  و طرف مشارکت عهده دار  است  ریال  میلیارد 
خاص  جانبی  تأسیسات  پروژه،  احداث  برای  موردنیاز  مالی  منابع 
آن تا مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها به تفکیک 
شرکت  و  بود  خواهد  کدام  هر  الشرکه  سهم  درصد  و  سهامداران 
ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور نیز تأمین ۳۰ درصد از 

منابع مالی موردنیاز را تعهد می کند.

یک   ۱۳ کالنتری  مأموران  عملیات  در  گفت:  سیرجان  انتظامي  فرمانده 
با  و  دستگیر  سرقت  هنگام  خودرو  داخل  محتویات  و  قطعات  سارق 
پی جویی انتظامی مأموران در این رابطه ۱۲ فقره سرقت دیگر کشف شد.

سرهنگ محمدرضا ایران نژاد در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبري پلیس، 
اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت قطعات و محتویات داخل 
خودرو در شهر سیرجان مأموران کالنتری ۱۳ دستگیری سارق یا سرقان 

را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: ماموران هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی  با گزارش 
یکی از شهروندان سارقی را هنگام سرقت از یک خودرو دستگیر و برای 

تحقیقات بیشتر او را به کالنتری انتقال دادند.
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان بیان داشت: با تحقیقات و پی جویی 
و  قطعات  سرقت  فقره   ۱۲ به  دار   سابقه  سارق  این  ماموران  انتظامی 
محتویات داخل خودرو اعتراف کرد و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل 

قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
اموال سرقت شده  ارزش  اینکه  به  اشاره  با  پایان  در  نژاد  ایران  سرهنگ 
توسط این سارق 9۵۰ میلیون ریال بر آورد شده است به شهروندان توصیه 
کرد: خودروی خود را به تجهیزات ایمني و بازدارانده مجهز کنند و از پارک 

کردن خودرو در نقاط خلوت و تاریک جدا خودداری کنند.

۶۰ درصد معلمان استان کرمان واکسینه شدند

می شنوی؟! صدای قافله حسین است، قافله ای که بر روی بال 
مالئک به سوی معراج می روند.

حسین حج خود را ناتمام گذاشته و به سوی کرب و بال راهی 
شده است، چون...

بیعت
یزید در نامه ای خصوصی نوشته بود: »حسین را برای بیعت 

گرفتن محکم بگیر و تا بیعت نکرده، رها نکن.«
حسین )علیه السالم( هم شدیداً در مقابل این تقاضا ایستاده بود. 
حتی در کربال هم که ابن سعد آمد و مذاکراتی انجام داد، امام 

حاضر نشد بیعت کند.
حسین )ع( در روز عاشورا می گوید: »نه به خدا قسم هرگز دستم 

را به دست شما نخواهم داد. هرگز با یزید بیعت نخواهم کرد.«
حسین راهی کربال شده است چون...

دعوت
مدینه خارج شده  از  بیعت  از  امتناع  برای  )ع(  حسین ابن علی 
است و چون مکه حرم امن الهی است، به آنجا می رود. موسم 
است.  تبلیغ  برای  مناسب تری  فرصت  که  فرامی رسد  حج 
حسین بن علی )علیه السالم( نهضتش را از مدینه شروع کرده 

است. نامه های کوفیان نه در مدینه بلکه در مکه به امام می رسد، 
یعنی وقتی که امام از بیعت امتناع کرده است.

دعوت کوفیان هم عامل فرعی نهضت حسینی است.
آه از کوفه... نام کوفه که می آید بی خود تنم می لرزد از بدعهدی 

مردمان...
وقتی حسین )علیه السالم( در بین راه به سرحد کوفه می رسد 
به مردم کوفه می فرماید: »شما  با لشکر حر مواجه می شود. 
مردم کوفه مرا دعوت کردید، گفتید: ای حسین! تو را در هدفی 
که داری یاری می دهیم، اگر بیعت نمی کنی، نکن. تو به عنوان 
ما  کرده ای،  قیام  و  داری  اعتراض  نهی ازمنکر  و  امربه معروف 
تو را یاری می کنیم. حال من هم آمده ام سراغ کسانی که به 
من وعده یاری داده اند. اکنون می گویید: مردم کوفه به وعده 
خودشان عمل نمی کنند؟! بسیار خوب ما هم به کوفه نمی رویم. 
بیعت  ما  به هرحال  خواهد.  چه  خدا  تا  به حجاز  برمی گردیم 

نمی کنیم ولو سر بیعت کردن کشته شویم.«
شواهد تاریخی نشان می دهد دشمنان تصمیم گرفته بودند که 
چون امام بیعت نمی کند در ایام حج ایشان را از میان بردارند. 
پس مکه هم وضع بهتری نسبت به کوفه نداشت، چه اگر امام 
در مکه می ماند، هم مکه هتک حرمت می شد، هم خون فرزند 

رسول خدا )ص( جاری می شد.
امام )علیه السالم( فرموده بودند: اختالف من با آن ها اختالف 

من  که  می خواهند  چیزی  من  از  آن ها  نیست.  آشتی پذیری 
چیزی  هم  من  بروم،  آن  بار  زیر  نیستم  حاضر  به هیچ وجه 

می خواهم که آن ها به هیچ وجه قبول نمی کنند.
دعوت مردم کوفه علت نهضت امام نیست. نهضت امام، علت 

دعوت مردم کوفه است.
حسین اهل خانه را با خود به کرب و بال برده است چون...

امربه معروف و نهی از منکر
هدف حسین )ع( احیای دین جدش رسول خداست. هدفش 
امربه معروف و نهی ازمنکر است. امام حسین )ع( در وصیت خود 
به محمدبن حنفیه می نویسد: »دیگر در اینجا مسئله ی دعوت 
اهل کوفه وجود ندارد«، حتی مسئله امتناع از بیعت را هم مطرح 
نمی کند و می گوید: »این ها اگر از من بیعت هم نخواهند ساکت 
نخواهم نشست. مردم دنیا بدانند حسین بن علی طالب جاه نبود، 
طالب مقام و ثروت نبود، مرد مفسد و اخاللگر نبود، ظالم و 

ستمگر نبود، او یک انسان مصلح بود.«
حسین بن علی )ع( یک مرد معترض و منتقد است. مردی است 
انقالبی و قیام کننده، یک مرد مثبت است. دیگر انگیزه ی دیگری 
الزم نیست، همه جا را فساد گرفته. حالل خدا حرام و حرام خدا 
حالل شده است. بیت المال مسلمین در اختیار افراد ناشایسته 
طرفدار  می شود.  مصرف  خدا  رضای  راه  غیر  در  و  قرارگرفته 

شفاف سازی و علیه اقلیت ساالری بود.

عامل اصلی نهضت حسین )ع(، احیای امربه معروف و نهی ازمنکر 
است

اکنون نزدیک به ۱۴۰۰ سال از آن روز می گذرد. مگر نه این که 
کل یوم عاشورا کل ارض کربال؟!

مسئولین پاسخ نگو بسیار شده اند و تعداد کم مسئولین انقالبی 
هم در خفقان و فشار هستند، البته که حق خواهد آمد و باطل 

رفتنی است اما آیا فریادرسی هست؟
پیامبر )ص( فرموده بودند که: »هرکس چنین اوضاع و احوالی 

را ببیند و درصدد دگرگونی آن نباشد، در مقام اعتراض برنیاید، 
شایسته است که خدا چنین کسی را به آنجا ببرد که ظالمان، 
جابران، ستمکاران و تغییردهندگان دین خدا می روند و سرنوشت 
مشترک با آن ها دارد. قومی که امربه معروف و نهی ازمنکر را رها 
کنند خاصیتشان این است که خداوند رحمت خود را از آن ها 
می گیرد، هرقدر خدا را بخوانند دعاهی آن ها به موجب این گناه 
مستجاب نمی شود.« برگرفته از حماسه حسینی شهید مطهری

عامل اصلی نهضت حسین )ع(، احیای امربه معروف و نهی ازمنكر
یادداشت

روز پزشک مناسبتی است بزرگ که در این زمان رنگ 
آمدن  پدید  با  و  است  به خود گرفته  بوی دیگری  و 
ویروس منحوس کرونا یادآور ایثارگری ها و رشادت های 
مرگبار  ویروس  این  کارزار  در  که  متعهدی  پزشکان 
کردند  سالمت  جامعه  به  نشدنی  فراموش  خدمات 
و رخت تندرستی و سالمتی بر تن تمامی مبتالیان 
پوشاندند. آن گاه که دردمندی، سالمت خود را بازیابد 
آن زمان که دستی به نشانه شکر به آسمان بلند شود، 
مالئک تو را می ستایند. جامعه پزشکی کشور ماه هاست 
در صف اول جنگ با ویروس کرونا ایستاده و با فداکاری 
شرایط  به  مردم  رساندن  برای  گذشتگی،  جان  از  و 
و  پرستاران  پزشکان،  زندگی تالش می کند.  مطلوب 
همه عوامل کادر درمان در کشورمان شایسته زیباترین 
تبریک ها و تحسین ها هستند. برای سالمتی تمامی 
کسانی که با وجدان و ایثار خود، سعی می کنند زندگی 
دیگران را در مسیر تندرستی قرار دهند و همچنین 
این روز خجسته، مصادف با بزرگداشت ابوعلی سینا را 
به همه عوامل پزشکی فعال در کشورمان تبریک می 
گوییم. و بار دیگر از هموطنان عزیز درخواست داریم با 
رعایت پروتکل های بهداشتی، زنجیره امید و سالمتی را 
تا اتنهای نابودی این ویروس منحوس و عبور از وضعیت 
فعلی و اخبار تلخ ابتالی عزیزان مان به کرونا رها شویم. 
از این رو این مناسبت بزرگ و گرامی را خدمت تمامی 
تهنیت  و  تبریک  پزشکان دلسوز و فداکار کشورمان 

عرض می نماییم.

گونه های  گفت:  سیرجان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
مختلف گیاهان دارویی در ۳۶ هکتار از اراضی این 

شهرستان کشت می شود.
دارویی  گیاهان  گونه های  گفت:  محمودآبادی 
مرزنجوش،  آویشن،  گاوزبان،  اسطوخودوس،  شامل 
پنیرک، به لیمو، نعناع فلفلی، آلوئه ورا، بادرنجبویه، 
مریم گلی، زوفا، سنبل الطیب، پنج انگشت، گل راعی، 
این  در  ماریتیغال  و  قدومه  سرخارگل،  کاکوتی، 

شهرستان کشت می شود.
سایر  با  دارویی  گیاهان  آبیاری  تفاوت  افزود:  وی 
دور  دارویی،  گیاهان  پایین  آبی  نیاز  در  گیاهان 

آبیاری باال و کم توقع بودن این گیاهان می باشد.
محمودآبادی افزود: گیاهان دارویی به علت عملکرد 
باالی  ماندگاری  و  قابل توجه  فروش  قیمت  باال، 
محصول خشک در مقایسه با بسیاری از محصوالت 
تولیدکنندگان  عاید  خوبی  بسیار  درآمدزایی  دیگر 

می نماید.

به مناسبت روز بزرگداشت ابوعلی سینا

دستانی به بلندای سالمتی جامعه

تغییر ساعت کار ادارات؛ پنج شنبه ها دیگر تعطیل نیست

کالهبرداری از طریق استخدام در شرکت های معتبر

برخالف هیاهوها خریدهای معقولی داشته ایم؛

قلعه  نویی: سجادی می تواند ورزش ایران را متحول کند

مصوبه اجرای قطعه اول
 آزاد راه سیرجان - بندرعباس ابالغ شد

افتتاح مرکز واکسیناسیون شهید پورجعفری توسط فرمانده کل سپاه

بازگشت ممنوعیت تردد شبانه به ساعت ۲۲ تا ۳ بامداد کشت گیاهان داروئی در سیرجان

بازداشت سارق قطعات و محتویات داخل خودرو هنگام سرقت

استاندار کرمان با بیان اینکه باید به سمت تهیه 
افزود:  شویم  واکسیناسیون  افزایش  و  واکسن 
استان  در  واکسن  دوز  هزار   ۳۰ حدود  روزانه 
تزریق می شود که امکان افزایش ظرفیت تا ۵۰ 

هزار دوز وجود دارد.
علی زینی وند در نشست بررسی وضعیت کرونا 
استان کرمان افزود: با توجه به هماهنگی خوبی 
که در استان کرمان وجود دارد و ظرفیت های 
دانشگاه های علوم پزشکی استان، تالش کردیم 
هیچ مزاحمتی در حوزه کرونا برای کشور ایجاد 

نشود.
وی تصریح کرد: در زمان حاضر حدود ۲ هزار 
نفر بستری کرونا در استان داریم که ۵۰۰ نفر 
تنها  گذشته  هفته  و  هستند  منزل  در  آنان  از 
 ۴۲۰ کرمان  شهر  پور  افضلی  بیمارستان  در 
این  بخش های  تمامی  و  بودند  بستری  بیمار 

بیمارستان به بیماران کرونایی اضافه شده است.
هزار  سه  حدود  کرد:  بیان  کرمان  استاندار 
مبتالی قطعی به کرونا در استان در حال مداوا 
اما تعداد فوتی ها نسبت به  و مدیریت هستند، 

تعداد بستری ها کاهش یافته است.
وی ادامه داد: ظرفیت اکسیژن و کادر درمان را 
افزایش داده ایم و درباره بیماری کووید ۱9 به 

برخی استان های دیگر نیز کمک کرده ایم.
زینی وند با بیان اینکه شیب بیماری در استان 
شمار  کرد:  تصریح  است  شده  نزولی  کرمان 
جزو  و  است  کاهش یافته  نیز  سرپایی  بیماران 
استان هایی هستیم که از پیک )اوج همه گیری( 

کرونا عبور کردیم.
برای  و کنترلی  تأکید کرد: کارهای سلبی  وی 
مقابله با کرونا آستانه تحمل مردم را کم کرده 
است، هر چند ما محدودیت ها را اعمال و مردم 

نیز تحمل کرده اند.

همه افراد درگیر در بازگشایی مدارس باید 
واکسیناسیون شوند 

به  باید  اینکه  بیان  با  ادامه  در  کرمان  استاندار 
واکسیناسیون  افزایش  و  واکسن  تهیه  سمت 
شویم افزود: روزانه حدود ۳۰ هزار دوز واکسن 
افزایش  امکان  که  می شود  تزریق  استان  در 

ظرفیت تا ۵۰ هزار دز وجود دارد.
وی با اشاره به موضوع بازگشایی مدارس اظهار 
بازگشایی  بر  اصرار  آموزش وپرورش  داشت: 
رئیس جمهوری  اما  دارد  مهرماه  در  مدارس 
مشخص  مسئله  این  بررسی  برای  کمیته ای 
بازگشایی مدارس  افراد درگیر در  کرده و همه 

باید واکسیناسیون شوند.
تردد  محدودیت های  اینکه  بیان  با  وند  زینی 

همچنان ادامه دارد، بیان کرد: کسب وکارها نیز 
به جز چند صنف فعالیت خود را آغاز می کنند و 

فرمانداران نیز باید مکان های تجمع و ییالقات 
را کنترل و مدیریت کنند.

استاندار کرمان؛

امكان افزایش ظرفیت واکسن به ۵۰ هزار دوز را داریم

فرهنگ عاشورا فرهنگی است که بعد از شهادت امام حسین 
)ع( شکل گرفت و متأسفانه خرافات و تحریفاتی دامن گیر 
امام  هدف  روی  غباری  همچون  تا  شد  عظیم  واقعه  این 
حسین )ع( بنشیند و اصل ماجرا را کمرنگ کند. تحریفاتی 
که رویکرد و گفتمان عاشورا و آرمان های امام را نشانه گرفت. 
به شخص امام حسین )ع( پرداختیم و از هدف ایشان خیلی 
کم صحبت به میان آمد. اکثریت ما فقط می دانیم که ایشان 
بقیه  و  قیام کردند  از منکر  نهی  و  امربه معروف  اقامه  برای 
ابعاد این حماسه را نمی دانیم. متأسفانه بعضی مداحین هم 
به سخیف ترین شکلی، گوهر درخشان تاریخ اسالم را معرفی 
می کنند تا اشک و گریه مردم را درآورند و به قول خودشان 
پرشور کنند. جنایات دشمنان  را  )ع(  امام حسین  مجلس 
حسین )ع( بر حضرت تمام شد اما جنایات ما دوستان تمامی 
ندارد و هر بار با شیوه های جدید و شکل و برگی تازه رخ 

می نماید.
 الفاظی که در مداحی ها یا تعزیه ها به کار گرفته می شود که 
اکثراً با آن ها آشنایی دارید و چه بسا مایه تعجب خودتان هم 
شده است. »کلب الحسین« یکی از این واژه ها است. خداوند 
آفریده  آزاد  را  تو  خدا  نباش«.  هیچ کس  »بنده  می فرماید: 
است. نعمتی که خدا به ما بخشیده این است که آزاد باشیم 
نه سگ کسی باشیم. یا گفته می شود به ابن سعد بگویید: ای 
ز سگ کمتر؟ این الفاظ با مکتب ائمه اطهار کجا هم خوانی 
دارد؟ کجا شنیده اید یکی از ائمه این گونه سخن بگوید؟ که 
حال نقل قول می کنید. آنچه از زینب )س( دانستیم پیرزنی با 
موهای آشفته که گریان و ناالن است و نمی داند چه کند. آیا 
حقیقت حضرت زینب )س( این چیست که سر هم می کنند 
به خطبه حضرت  مداح  کدام  می دهند؟  مردم  خورد  به  و 
زینب )س( با آن اقتدار و متانت زنانه اشاره می کند؟ ما عمر 
۵۷ ساله امام حسین )ع( که پیشوای آزادگان اسالم است 
را نمی بینیم. در این مدت زمان چه کردند و چه گفتند را 
نمی دانیم. زندگی امام حسین )ع( تقطیع شده است. فقط به 
همین ده روز و نهایت تاسوعا و عاشورا بسنده کردیم. قبل و 

بعد زندگی حضرت را نشان ندادیم. از روز اول محرم تا گودال 
قتلگاه پیش رفتیم و بعد همه چیز را بدرقه کردیم. خون ها 
شسته شد و با خیال راحت به زندگی عادی مان برگشتیم. 
بدون اینکه کوچک ترین درسی از این قیام و حادثه بزرگ  
آموخته باشیم. پرداختن به مناسک عاشورا بدون اینکه به 
رویه  دارد؟  ارزشی  چه  اشاره کنیم  )ع(  حسین  امام  هدف 
تاریک عاشورا را نشان دادیم. حسین )ع( امام صلح است. امام 
حسین )ع( به لشکر عمر بن سعد می گوید: اگر نمی خواهید 
من به کوفه بیایم پس بگذارید من به جای دیگر بروم تا بتوانم 
زندگی کنم، امربه معروف و نهی از منکر کنم، می خواهم امت 
خشونت  امام  به  تبدیل  را  صلح  امام  کنم.  اصالح  را  جدم 
کردیم. جز صدای طبل و چکاچک شمشیرها از حسین )ع( 
چه می دانیم؟ چند نفر از ما دو حدیث از امام حسین )ع( 
شنیده ایم و آن را یاد گرفته ایم؟ امام حسین )ع( هنگام رفتن 
به کربال فرمودند: اگر کسی حقی از مردم بر گردنش هست 
با من نیاید  چون اگر شهید هم بشوید شهادت شما باعث 
بخشش حق الناس نمی شود. درس از این مهم تر؟ اگر شهید 
هم بشوید خدا حق الناس را نمی بخشد. حاال اشک بر امام 

حسین )ع( سنگ محک برای ورود به بهشت شده است. 
فکر کردیم هر کاری دلمان خواست بکنیم و با یک قطره 
شهید  کنیم.  خود  آن  از  را  بهشت  به  ورود  جواز  اشک 
مطهری در کتاب حماسه حسینی می گوید: »بیان حادثه 
که  است  پیداکرده  تجلی  گوناگون  به شیوه های  عاشورا 
بارزترین آن ها مجالس عاشورایی است که در آن خطیب 
که  می پردازد  حادثه  این  رویدادهای  بیان  به  عالمی  یا 
برای افزودن بر شوق مردم و جذب بیشتر آن ها با خیال 
اضافه  واقعه  اصل  به  را  مبالغاتی  و  اضافات  روایتگرانه 
می کنند که تأثیرات ناگوار و ناروایی را در نحوه نگاه به 
شخصیت امام حسین )ع( در پی دارد.« عزای امام حسین 
مصیبت  برای  است.  جدید  عزای  یک  ما  عصر  در  )ع( 
دروغین  و  مجعول  کتاب  گریست.  باید  دروغ پراکنی 
))روضه الشهدا(( مال حسین واعظ کاشفی که از باسوادان 
بی انصاف دوره صفویه است که هر چه را خواست وارد 
کتابش کرد و هیچ سندی بر حقانیت و راستی گفتارش 
مقتل  دیگر  هم  روضه خوان ها  متأسفانه  و  ندارد  وجود 
نخواندند و از همین کتاب روی منبرها شروع به خواندن 

کربال شود سرلوحه  تا  بگیرد  باید  اینکه مجلس  کردند. 
کار بیشتر مداحین و روضه خوان ها شد. همه تمایل دارند 
گیراندن  برای  و  باشد  پرشور  و  گرم  حسینی  مجالس 
مجلس، داستان های خیالی بافته و گفته می شود تا جایی 
که افراد فرصت طلب از این گفته ها سوءاستفاده کرده فیلم  
می گیرند و این کلیپ ها را دست به دست در فضای مجازی 
پخش کرده و همه جیز را به سخره می گیرند. امام حسین 
)ع( یک اسطوره و قهرمان است. در رثای از دست دادن 

یک قهرمان باید گریه کنیم. 
از امام حسین )ع( یک آدم مظلوم بی دست وپا ساخته ایم 
تا مردم بر مظلومیت او بگریند. شرافت، کرامت و عزت 
امام حسین ع را از بین نبریم. شور حسینی اگر از شعور 
خالی باشد فرقی با جهل و جنون ندارد. فقط زخم تن 
امام حسین )ع( را نشان دادیم زخم روحش را هم نشان 
دهیم. کربال پر از درس بندگی و زندگی است. به اهداف 
امام حسین )ع( بیشتر از جزئیات ساختگی و نمادین بها 
دهیم تا شیوه و روشی برای آزادی خواهی و آزادی طلبی 

در سرتاسر این کره خاکی باشد.

 عزاداری عاشورا بدون اشاره به هدف امام حسین )ع( ارزشی ندارد

کلمات  مناسب  به کارگیری  توانایی  زبانی،  کالمی  هوش 
به صورت نوشتاری یا شفاهی برای بیان منظور است. توانایی 

ارتباط مؤثر با دیگران و درک درست واژگان زبان.
بچه های باهوش کالمی باال این ویژگی ها را دارند:

کلمات  از  استفاده  در  باال  توانایی  و  باال  سخنوری  مهارت 
در  باال  توانایی  خوب،  عمومی  روابط  جمله،  ساختن  و 
داستان سرایی و شعر، حدس زدن و رسیدن به جواب از روی 
اطالعات، هماهنگی بین رفتار و گفتار، لذت بردن از خواندن، 
نوشتن و صحبت در جمع، بجای دیدن بیشتر حرف می زنند، 
با  توانایی صحبت  به صداها،  نسبت  باال  و حساسیت  دقت 
لغات  دامنه  اجتماعی،  و  تاریخ  ادبیات،  به  عالقه مند  ذوق، 

باال، توانایی توصیف و گزارش صحنه ها و پدیده ها باجزئیات، 
بودن،  کودک  مربی  یا  سخنوری  گفتن،  شعر  به  عالقه مند 
درحالی که  پرحرف  بچه های  بگویند  بعضی ها  است  ممکن 
بی معنا  و  بی ربط  کلمات  و  زیاد حرف می زند  پرحرف  بچه 
هم می گوید اما بچه های باهوش کالمی باال ممکن است زیاد 
مشاغلی  در  موفق  می زنند.  اما سنجیده حرف  بزنند  حرف 
چون: مجری گری، خبرنگاری، مصاحبه گری، مربی گری و... .

شنیدن  نوشتن،  خواندن،  هوش:  این  رفتاری  فعل های 
کردن،  سخنرانی  کردن،  صحبت  صوتی(،  قصه های  )مثل 
قانع  و  موضوع  یک  توضیح  خوب،  تدریس  داستان گویی، 

سازی مخاطب با کالم.
راهکارهای پرورش هوش کالمی

بگویند،  قصه  یا  کنند  صحبت  برایتان  بخواهید  آن ها  از 
برایتان  بخواهید  و  بخوانید  مطلب  یا  قصه  کتاب،  برایشان 

بازگو کنند، در مورد وقایع یا پدیده هایی که با آن مواجهه 
یا  کتابخانه  به  دهید ،  توضیح  کافی  برایشان  می شوند 
و  کنید  صحبت  احساسی  بچه ها  با  ببرید،  کتاب فروشی 
جمالت  با  کنند،  بیان  را  احساساتشان  هم  آن ها  بگذارید 
گوش  خوب  صحبت هایشان  به  کنیم،  انگیزه  ایجاد  مثبت 
کنیم و موقع صحبت تماس چشمی داشته باشیم، خنده و 
شوخی، برایشان در قالب پاکت نامه، نامه بنویسیم، بخواهیم 
خاطراتش را به صورت کتاب با اسم خودش بنویسد و پرینت 
بگیریم، روی برگه هایی جمالت مثبت بنویسید و پشت در 
اتاق بزنید، موقع داستان گویی اسم او را به عنوان شخصیت 
به جای  را  دیگری  ناشناس  کودک  اسم  و  داستان  خوب 

شخصیت بد داستان بگذارید.
بازی مناسب برای تقویت این هوش چیست؟

بشنود،  را  خود  صدای  که  شارژی  میکروفون  با  بازی 

تصویری،  کارت های  فلش  بازی،  تلفن  تصویری،  کتاب های 
بازی با عروسک های انگشتی، نوشتن روی ماسه، روی تخته 
با نمک یا شن جادویی، کارت های تصویری یا متنی، کاغذ رو 
لوله کرده دوربین ساخته هر چه را دید اسمش را بلند بگوید، 
با کارتن قاب تلویزیون ساخته، از پشت آن سرش را بیرون 
آورده در قالب مجری یا نمایشگر صحبت کند، صدایشان را 
ضبط کرده، بعداً بپرسید کجا و کی ضبط کرده اید، نام یک 
شئ را گفته و بخواهیم بی درنگ در مورد آن هر چه می داند 
صحبت کند، آن ها را وادار و تشویق به صحبت کنیم مثاًل 
موقع پوست کندن میوه بپرسیم با پوست میوه چه می توان 
درست کرد، بازی گسترش جمالت. پدر می گوید: من رفتم 
من  فرزند:  خریدم،  میوه  و  خرید  رفتم  من  مادر:  خرید، 
رفتم خرید میوه خریدم و یک جمله دیگر اضافه می کند، 
از کل به جزء رفتن: در خانه ی ما  بازی  نمایش عروسکی، 

یک آشپزخانه است، داخل آن یخچال یک پاکت شیر است 
کلمه  متضاد؛  کلمات  بگوید،  شعر  نقاشی هایش  برای   ... و 
می گوییم بچه متضاد آن را بگوید تا دایره لغاتش باال برود، 
پرسش سؤاالتی متناسب با سن کودک که بچه ها به سرعت 
زمستان  خرس؟  یا  بزرگ تره  فیل  دهند:  جواب  بتوانند 
سردتره یا تابستان؟ یا معماهای متناسب با سن، گفتن قصه 

یا شعر در لحظه و بدون فکر حتی اگر خنده دار باشد و... .
در پایان این مهم را یادآور می شوم ازآنجاکه هوش کالمی 
فواید و کاربرد زیادی در زندگی دارد، برای ارتباط گیری در 
محبت  هیجانات،  کنترل  دوست، صحبت،  انتخاب  زندگی، 
کالمی در زندگی زناشویی، قدرت نه گفتن در برابر زورگو 
یا متجاوز و دفاع کالمی از حق خود، خجالتی یا درون گرا 
نشدن و...، لذا بر مهارت و پرورش این هوش تأکید زیادی 

شده است.

بررسی مشکالت اجرایی شبکه فاضالب شهری، پیش بینی و 
برنامه ریزی برای جلوگیری از موانع و مشکالت ترافیکی در 
سطح شهر و بررسی شرایط فعلی در بلوار سید جمال الدین 
اسدآبادی از اهم مسائل مطرح شده در جلسه کمیسیون عمران 

شورای اسالمی شهر سیرجان بود.
در این جلسه که با حضور سرپرست شهرداری، معاونت عمرانی 

شهرداری، مدیرعامل شرکت آبفا شهرستان و نماینده شرکت 
آرمان گهر و نمایندگان شورا برگزار شد مشکالت ترافیکی در 
سطح شهر و بررسی شرایط کیفی پروژه فاضالب شهری از 
اهم مسائل مطرح شده بود و با تأکید بر اینکه پروژه اجرای 
شبکه فاضالب باید طبق یک برنامه زمان بندی فعالیت نمایند 
و تمامی مشکالت به وجود آمده برای شهروندان در بلوار سید 

جمال و بسیاری از نقاط دیگر را شایسته نمی دانند و مشکالت 
موجود در این جلسه به صورت جدی به استحضار مدیران آبفا 

رسید.
وجود مراکز عرضه دام در حریم شهر، باعث ایجاد مشکالت 
بهداشتی برای شهروندان و احتمال سرایت برخی بیماری های 
باعث عدم  انسان و دام خواهد شد، هم چنین  مشترک بین 

زیبایی سیما و ظاهر شهر می شود. با توجه به موارد مطرح شده، 
میدان دام واقع در انتهای بلوار ابن سینا به دلیل نزدیک بودن 
به واحدهای مسکونی باعث مشکالتی برای اهالی شده است 
و ضرورت دارد که میدان دام به مکان جدیدی در خارج از 
که  است  سال  مسئله چند  این  شود.  منتقل  محدوده شهر 
رسانه ای شده است و حتی سال قبل اعالم شد که در پایان 

سال این مکان به خارج از محدوده انتقال پیدا خواهد کرد.
با پیگیری شورای شهر سیرجان در این خصوص و با توجه 
آماده  هنوز  جدید  دام  میدان  زیرساخت های  اینکه  به 
ارجاع  خدمات  کمیسیون  به  پیگیری  جهت  نگردیده، 
تصمیماتی  مشکل،  رفع  وقت جهت  اسرع  در  و  داده شده 

الزم گرفته خواهد شد.

بررسی هوش های چندگانه؛

راهکارهای پرورش هوش کالمی چیست؟

اقدام به موقع شورای شهر سیرجان در جهت رضایت همشهریان؛

رفع مشکالت ترافیکی پروژه فاضالب شهری
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گفتگو

گفتگوی اختصاصی هفته نامه شیرگان با دکتر نفیسه صوری به بهانه روز پزشک؛

پزشكان در خط مقدم سالمت جامعه هستند
کنکاشی در مفاهیم حکمرانی به مناسبت هفته دولت؛

حكمراني خوب، اجراي عدالت و ریشه کنی فساد

در روزهای طاقت فرسای کرونایی پزشک ها تحت فشار زیادی 
هستند و به بیماران برای بهبودی کمک می کنند از آن جایی 
که شغل پزشکی در ارتباط با خلقت خداوند و انسان ها است 
برخوردار  ارزشمندی  و  بزرگ  جایگاه  از  پزشکان  بنابراین 
که  شهریورماه  روز  اولین  ایران  تقویم  در  هرسال  هستند 
مصادف با زادروز ابن سینا پزشک و دانشمند ایرانی است را به 
نام روز پزشک نام گذاری کرده اند و به احترام زحمات پزشکان 

گرامی می دارند. 
که  اوست  واقعی  طبیب  و  است  متعال  خداوند  کار  طبابت 
خواص درمانی را در داروها نهاده است در نظام آفرینش برای 
هر دردی دارویی قرار دارد و به انسان استعداد شناخت دردها 
و داروها و چگونگی درمان آن ها را عنایت کرد به همین دلیل 

خود مظهر نام های طبیب و شافی قرارداده است
من کیستم من دست حق روی زمینم 

من معجزاتی خفته زیر آستینم
به همین مناسبت خدمت یکی از پزشکان داخلی و فعال در بخش ای 

سی یو کووید بیمارستان امام رضا)ع( رفتم 
دکتر نفیسه صوری فارغ التحصیل دوره عمومی پزشکی دانشگاه شهید 
بهشتی تهران و بورد تخصصی بیماری های داخلی از دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان و باسابقه فعالیت درزمینهٔ بیماری کووید از یک سال 
قبل، او می گوید در حال حاضر به عنوان پزشک متخصص بیماری های 
داخلی و کووید در بخش های داخلی تنفسی کرونا .وای سی یوهای 
کرونا و داخلی و داخلی جنرال و کلینیک  تخصصی سالمت و کلینیک  

تنفسی بیمارستان امام رضا در حال فعالیت می باشم. 
خانم دکتر صوری معتقداست در شرایط کنونی جامعه و بحران ناشی 
از بیماری کووید پزشکان وظیفه دارند در اطالع رسانی علمی و دقیق 

جهت کاهش روند ابتال و در صورت  امکان ارتقاء روند درمانی بیماران 
کووید در حین بستری در بیمارستان و پس از ترخیص کوشا باشند و 

در برگشت آرامش به جامعه نقش مؤثری ایفا کنند. 
عمده مشکالت پزشکان در شرایط کنونی چیست؟

او می گوید اصلی ترین مشکالت پزشکان در این زمینه وجود حجم 

باالی بیماران کرونایی و خستگی مفرط کادر درمان می باشد که این 
خود ناشی از عدم آگاهی افراد جامعه از اهمیت واکسیناسیون وعدم 
رعایت پروتکل های بهداشتی و تکیه بر باورهای غیرعلمی درزمینهٔ 
بیماری می باشد و از مشکالت اصلی ما درروند درمان بیماری کرونا 
مراجعه دیرهنگام برخی بیماران می باشد که کار را برای پزشک و کادر 

درمان به مراتب سخت تر می کند. 

پیش بینی شما از روند بیماری در آینده  چیست در جواب این سؤال 
باید بگویم پیش بینی روند رفتاری این ویروس در ثانیه به عهده تیم 
تخصصی  و ویروس شناسی محققان کشوری می باشد و در ارتباط با 
جهش های بعدی و رفتارهای بعدی این بیماری رفتار جوامع دیگر 

رکن اصلی را خواهد داشت.

چه توصیه ای دارید؟ 
بنده به عنوان پزشک و کسی که مستقیم با این بیماری درگیر هستم 
افراد جامعه درخواست دارم که رعایت کامل پروتکل های  از همه 
ارائه شده توسط وزارت بهداشت استفاده مرتب از ماسک و رعایت 
فاصله اجتماعی وعدم حضور در تجمعات که این موارد شامل افراد 
واکسینه شده و غیر واکسینه شده با توجه به رفتارهای جدید ویروسی 

کووید می شود. 
نکته دوم در انجام واکسیناسیون افراد جامعه و پرهیز از باورهای اشتباه 
افراد درزمینه واکسیناسیون و عدم پذیرش اطالعات غیرعلمی از افراد 

غیرمتخصص می باشد.
افراد  ابتال و مرگ ومیر  که در رابطه با همین موضوع کاهش آمار 
واکسینه شده در مطالعات جهانی اهمیت این موضوع را روشن می کند. 
سومین نکته توصیه به واگذاری روند درمانی تخصصی بیماران کووید 
به تیم مربوط می باشد و پرهیز از استفاده از هرگونه درمان دارویی و 

غیر دارویی بدون اطالع پزشک و تیم مربوطه می باشد. 
فرد مبتال چه کار باید بکند؟

اولین توصیه به بیماران کرونایی حفظ آرامش و پرهیز از هرگونه 
اضطراب می باشد که خود روند بهبودی و درمان  را به تأخیر می اندازد 
در ضمن نکته که در مورد بیماران غیر بستری کرونا آموزش دقیق 
عالئم هشدار و پرهیز  از انجام سی تی اسکن غیرضروری و همچنین 
عدم استفاده از دارو بدون نظارت پزشک و همچنین درمان خودسرانه 
می باشد مراجعه به موقع به کلینیک های تخصصی و پزشکان متخصص 

مربوطه می باشد. 
در مورد بیماران بستری تأکید می شود به تکمیل کامل روند درمان 
در بیمارستان و استفاده منظم از داروها و توصیه های ارائه شده بعد از 

ترخیص می باشد
دکتر نفیسه صوری در پایان از پزشکان و پرسنل بهداشت و درمان 
که در این مدت بدون منت و هیچ چشم داشتی به خدمت رسانی به 
مردم پرداختند تشکر کرد و یاد و خاطر شهدای سالمت را گرامی 
دانست و از تمام خیرین و همشهریان درخواست کرد که به کمک 

کادر درمان بشتابند.  

در  دولتمردان  خدمات  و  تالش ها  یادآور  دولت  هفته 
امور محوله و ایام نکوداشت دو دولتمرد بزرگ شهیدان 
رئیس جمهور  رجایی  شهید  است.  باهنر  و  رجایی 
خدمات  مردمی  نخست وزیر  باهنر  شهید  و  مکتبی 
بعد  تمامی دولت های  به مردم داشتند.  را  ارزشمندی 
در  را  ارزشمندی  اقدامات  به نوعی  انقالب هر کدام  از 
تالش  از  تا  دارد  جا  و  داشته اند  عمومی  رفاه  جهت 
آنان تقدیر به عمل آید. هفته دولت در سال های اخیر 
به مردم و  بیان خدمات دولت  برای  ارزشمند  فرصتی 
و...  و خدماتی  زنی طرح های عمرانی  کلنگ  و  افتتاح 
به  را  خود  فعالیت های  دولت  است  خوب  چه  و  بوده 
از  منصفانه  نقد  به  نیز  و رسانه ها  برساند  مردم  اطالع 

عملکرد دولت بپردازند.
دولت   ...« فرموده اند:  دولتمردان  با  سخنانی  در  راحل  امام 
است  خدمتگزار  مردم  که  است  حکومتی  و  دولت  اسالمی، 
برای اسالم  دلشان  واقعاً  باشد. کسانی که  باید خدمتگزار  و 
می تپد و برای کشورشان، متوجه این باشند که پست، میزان 
نیست، مقام میزان نیست... این مقام ها تمام می شود. آنی که 

هست خدمت است...«
مشکالت معیشتي، فقر، بیکاري، کاهش قدرت خرید مردم، 
افزایش قیمت کاال و اقالم اساسي و غیره نمونه هایی از مسائل 
ملموسي هستند که مردم عادي در زندگي روزمره خود با آن 
دست وپنجه نرم می کنند، این مشکالت در کنار شائبه رانت 
و فساد گسترده ای که در سطح کالن جامعه رشد یافته، هم 
اهداف نظام اسالمي و هم برنامه ریزی های توسعه ای کشور را 

ناکام گذاشته است.
با  ارتباط  در  اخیر  سال های  در  که  اخباري  بر  مروري 
پرونده های کالن قضایي از رسانه ها منتشر شد، نشان می دهد 
رابطه ساالري و خاص گرایي در  رانت،  اقتصادي،  که فساد 
ملي، خبرسازترین  و  اموال عمومي  و  امکانات  از  بهره گیری 
موضوعاتي است که نظام اداري، اقتصاد و سیاست کشور را 
به چالش کشیده و بدبیني مردم را نسبت به توزیع و اجراي 

عدالت در کشور به دنبال داشته است.
فساد اقتصادي و خأل عدالت اجتماعي و اقتصادي

سوءاستفاده از موقعیت و مناصب سیاسي و اداري و نفوذ در 

مدیریت کالن در قالب پول شویی، اختالس و رانت، مهم ترین 
ایران شناخته  اقتصادي در جهان و ازجمله  شاخص مفاسد 
می شود. این مسئله بغرنج نه تنها از یک بیماري مزمن به ویژه 
در مدیریت کالن جامعه حکایت دارد، بلکه قانون و نظارت 
زیر  سازماني  سالمت  پیاده سازی  در  معیارهایي  به عنوان  را 

سؤال می برد.
وضعیت  سختي  که  می دهد  نشان  ایران  جامعه  به  گذري 
اساسي  اقالم  و  کاالها  عرضه  کاهش  و  کمبود  و  معیشتي 
مصرفي در مواقعي از سال که در نتیجه افزایش قیمت صورت 
از مهم ترین دغدغه ها و نگرانی های مردم در جامعه  گرفته، 
ایران به شمار می رود. این نگرانی ها به ویژه در یک دهه اخیر 
افزایش لحظه به لحظه قیمت ها، تورم و بی ثباتی و عدم  با  و 

کنترل بازار در زندگي مردم قابل لمس است.
در  که  معیشتي  تنگناهاي  از  جامعه  از  بخشي  درحالی که 
کنترل  عدم  و  تورم  بیکاري،  درآمد،  سطح  کاهش  نتیجه 
با  اقلیتي  دیگر  سوي  در  می برند،  رنج  ایجادشده،  قیمت ها 
سوءاستفاده از قدرت، نفوذ سیاسي- اقتصادي و آقازادگي و 
بدون توجه به منافع عمومي و ملي زمینه ساز فساد می شوند.

شفافیت  بین المللی  صندوق  و  جهاني  بانک  چنانکه  فساد 
)قدرت  دولتي  اختیارات  از  »سوءاستفاده  کرده اند؛  تعریف 
به  توجه  با  است.«  شخصي  منافع  کسب  براي  عمومي( 
این تعریف و مظاهري که از فساد در جهان و همچنین در 
ایران وجود دارد، این پدیده بیش از هر چیز زاییده استفاده 
نظام  ساختار  و  دولت  بدنه  در  که  است  قدرتي  از  نامشروع 

سیاسي براي افراد ایجاد می شود.
اما چه عواملي زمینه های سوءاستفاده از موقعیت های سیاسي 
و اقتصادي را براي صاحب منصبان قدرت فراهم می کند؟ این 
مسئله چه آسیب ها و پیامدهایي در کشور بر جاي می گذارد؟ 
درنهایت اینکه نظارت بر اجراي قوانین، رسیدگي به مشکالت 
اقتصادي مردم و مبارزه با مفاسد اقتصادي چه جایگاهي در 
مطالبات مردم دارد؟ در کنار دولت و محاکم قضایي به عنوان 
متولیان رسیدگي به فساد و مبارزه با آن، مردم و نخبگان چه 
نقشي دارند؟ چگونه می توان بر فساد در جامعه فائق آمد؟ 
این پرسش ها همواره و به ویژه با رسانه ای شدن پرونده های 
تجمعات  و  بوده  مطرح  اخیر  سال های  در  اقتصادي  مفاسد 

اخیر نیز که به بهانه اعتراض به وضعیت اقتصادي مردم شکل 
گرفت، به نوعی اعتراض به ساختار کالن براي پاسخگویي به 

این مسائل است.
مشارکت مردم، نخبگان و جامعه مدني

محصول  چیز  هر  از  بیش  فساد  شد،  گفته  چنانکه 
زاییده  و  شخصي  منافع  به منظور  قدرت  از  سوءاستفاده 
نظام  ساختار  در  افراد  که  است  مناصبي  و  موقعیت ها 

سیاسي بر عهده دارد.
پیش بینی  و  پیشگیرانه  قوانین  وجود  به رغم  ایران  در 
بزرگ  خالئی  قانون  اجراي  مفسدان،  براي  مجازات هایی 
نیازمند  نخست  جامعه ای  هر  در  قانون  پیاده سازی  است. 
تکالیف  و  حقوق  شهروندان،  جامعه پذیری  و  آموزش 
افزایش  است.  قانون  رعایت  و  احترام  به منظور  شهروندي 
به  آن ها  پایبندي  قوانین،  از  و شناخت شهروندان  آگاهي 
قانون مندی های  به طورکلی  و  دستورالعمل ها  معیارها، 

سیاسي، اجتماعي و اقتصادي را به دنبال دارد.
الزمه اجراي قانون و پایبندي به قانونمندی ها، نظارت مردم 
امر نیز در سایه  این  و نخبگان در هر جامعه ای است که 
وجود جامعه مدني و نهادها و سازمان های زیرمجموعه آن 

محقق می شود.
نگاهي به وضعیت جوامع توسعه یافته نشان می دهد که در 
کنار ساختار و نظام سیاسي، جامعه مدني نقشي پررنگ و 

قابل لمس دارد و احزاب سیاسي به عنوان مهم ترین شاخص 
جامعه مدني و نماینده مردم، نظارت جدي بر فرآیند تدوین 
برخي کشورهاي  در  که  دارند؛ مسئله ای  قوانین  اجراي  و 

درحال توسعه و جهان سوم کمتر مشاهده می شود.
امروزه در ادبیات توسعه بسیار بر حکمراني خوب در جوامع 
هشت  شامل  فرآیندي  خوب  حکمراني  می شود،  تأکید 
قانون،  حکومت  عمومي،  وفاق  و  اجماع  است؛  شاخص 
و  کارایي  شفافیت،  مسئولیت پذیری،  عدالت،  پاسخگویي، 
این  مجموعه  بر  افزون  فرآیند  این  مشارکت.  و  اثربخشی 
بازیگران  از  دسته  سه  همگامي  و  مشارکت  با  شاخص ها، 

محقق می شود؛ دولت، بخش خصوصي و جامعه مدني.
مشارکت،  دارد:  اصلي  مشخصه  هشت  خوب  حکمراني 
و  اثربخش  پاسخگو،  شفاف،  مسئولیت پذیر،  محور،  اجماع 
کارا، منصفانه و همه گیر و پیرو حکومت قانون. این شکل 
حکمراني، باعث مي شود که فساد به حداقل ممکن کاهش 
یابد، دیدگاه  اقلیت ها به حساب آورده شده و صدای اقشار 
و  نیازهاي حال  آسیب پذیر، در تصمیم گیري شنیده شود 

آینده جامعه پاسخ گفته شود.
مستقیم  مشارکت  بر  عالوه  در حکمراني خوب،  مشارکت 
انجمن ها،  طریق  از  غیرمستقیم  مشارکت  جامعه،  آحاد 
سازمان ها و اتحادیه های جامعه مدني را نیز شامل می شود. 
همچنین این فرآیند بر حکومت قانون بسیار تأکید می شود 

افراد  حقوق  از  کامل  حمایت  مستلزم  مهم  این  تحقق  و 
قوانین  بی طرفانه  اجراي  اکثریت،  و  اقلیت  از  اعم  جامعه 
فسادناپذیر  انتظامي  سیستم  و  مستقل  قضایي  دستگاه  و 
و  قوانین  اجراي  و  اطالعات  در  شفافیت  است.  عادل  و 
مقررات، دیگر شاخصي است که عرصه را براي سوءاستفاده 

فرصت طلبان و بروز فساد محدود می کند.
قانون،  اجراي  در  می توان  که  شاخص هایی  دیگر  از 
جلوگیري از بروز فساد و مبارزه با مظاهر آن در جامعه به 
کار بست؛ پاسخگویي نهادها و مسئوالن در سراسر جامعه 
اعم از دولتي، بخش خصوصي و جامعه مدني است. از دیگر 
سو جامعه زماني به حکمراني خوب دست می یابد که میان 
پایدار  توسعه  رعایت  با  مختلف  نیازهاي  منافع،  سلیقه ها، 

انساني، اجماع و وفاق عمومي ایجاد کند.
و  فرصت ها  و  امکانات  توزیع  در  به ویژه  عدالت  رعایت 
آن  که خأل  است  عواملي  دیگر  از  قانون  اجراي  همچنین 
زمینه ساز فساد بوده و توجه به آن به ویژه در جوامعي که 
به نوعی درگیر آفت فساد در نظام سازماني و اداري هستند، 
ضرورت دارد. کارایي و اثربخشي قوانین، مقررات و برنامه ها 
از دیگر الزامات حکمراني خوب و مبارزه با فساد در جامعه 
جامعه  به طورکلی  و  نخبگان  مردم،  مشارکت  با  که  است 

مدني، دولت و بخش خصوص محقق می شود.
به طورکلی مبارزه با فساد و رفع مشکالت اقتصادي، برنامه ای 
اراده  و  مشارکت  تعهد،  درگرو  است  گام به گام  و  فرآیندي 
تا بخش خصوصي  از ساختار سیاسي  اعم  عمومي جامعه 
از نخبگان دانشگاهي تا شهروندان عادي نیازمند است.  و 
داد،  رخ  اخیر  روزهاي  در  آنچه  نظیر  شکل گیری حوادثي 
بهره برداری هایی که  و همچنین  اخالل گری  از جنبه  جدا 
از بی عدالتی های  از آن صورت گرفت، فریاد خفته جامعه 
موجود و تلنگري بر ساختار و مدیریت کالن کشور براي 
توجه به ضرورت ها، محرومیت ها و توزیع و اجراي عدالت 

اجتماعي و اقتصادي میان همه قشرهاي مردم است.
کالن،  معضل  یک  به عنوان  کشور  در  فساد  ریشه کنی 
احزاب  فعال  نقش  مدني،  جامعه  شدن  بزرگ  مستلزم 
و حضور  عزم  و  مردم نهاد  انجمن های  و گسترش  سیاسي 

مؤثر دولت در یک فرآیند تدریجي و گام به گام است.
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مرحوم حکیمی دانشمندی جامع، ادیبی چیره دست و اسالم شناسی عدالت خواه بود

با خائنین به سالمت مردم قاطعانه برخورد شود

تالش جمهوری اسالمی ایران در جهت استقرار صلح و امنیت در افغانستان است

بسیجیان بیماران کرونایی را در منزل قرنطینه می کنند

فارس: رهبر انقالب با صدور پیامی در پی درگذشت محمدرضا حکیمی تأکید کردند: ایشان دانشمندی جامع، ادیبی 
چیره دست، اندیشه ورزی نوآور و اسالم شناسی عدالت خواه بودند.

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب در پیامی درگذشت عالم و متفّکر برجسته جناب آقای محمدرضا حکیمی را 
تسلیت گفتند. متن پیام رهبر حکیم انقالب به این شرح است:

با تأسف و تأثر خبر درگذشت عالم و متفّکر برجسته جناب آقای محمدرضا حکیمی قّدس ا... نفسه را دریافت کردم.
ایشان دانشمندی جامع، ادیبی چیره دست، اندیشه ورزی نوآور و اسالم شناسی عدالتخواه بودند. ایشان عمر را فارغ از 

آرایه ها و پیرایه های مادی، در خدمت معارف واالی قرآن و سّنت گذرانده و آثاری ارزشمند از خود به جا نهادند.
بهره گیری از محضر پرفیض و نفس گرِم استادان معرفت و معنویت در مشهد مقدس، ذخیره ئی از توکل و تعّبد و غنای 

نفس در دل و جان این شخصیت عزیز به جا نهاده بود که تا آخر عمر با برکتش وی را استوار می داشت.
این جانب فقدان اندوه بار این رفیق دیرین را به خاندان مکّرم حکیمی و بازماندگان به ویژه برادر بزرگوار ایشان و نیز به 

همه ی دوستان و عالقه مندان آن مرحوم تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت الهی را برای وی مسألت می نمایم.

فارس: رئیس قوه قضائیه گفت: باید برای صیانت از اعتبار کادر درمان با کسانی که با احتکار یا فروش داروی تقلبی و اقدامات 
مشابه نسبت به سالمت مردم خیانت می کنند، قاطعانه برخورد شود.

رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: قوه قضائیه با همه توان دولت جدید را در رفع موانع تولید، از بین بردن بسترهای فساد و 
مبارزه جدی و سریع با اخاللگران در نظام اقتصادی و کسانی که علیه مردم عملیات روانی انجام می دهند، یاری خواهد داد.
وی به دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم و سازمان بازرسی مأموریت داد با کسانی که در این شرایط سخت نسبت 
به سالمت مردم در هر حوزه ای از پیشگیری تا درمان خیانت می کنند، با جدیت و حساسیت برخورد کنند و اجازه ندهند 

زحمات مدافعان سالمت زیرسوال برود.

تسنیم: آیت ا... سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، در گفتگوی تلفنی »سباستین کورتس« صدراعظم اتریش با وی، با اشاره 
به سابقه ۵۰۰ ساله روابط دوستانه و سازنده دو کشور گفت: این سابقه طوالنی، سرمایه ارزشمندی برای آینده روابط است.

رئیس جمهور با بیان اینکه با وجود اراده و انتفاع از تعامالت اقتصادی، کاهش مبادالت تجاری دو کشور مبنا و توجیه منطقی 
ندارد، اظهار داشت: باید حافظ منافع دو کشور باشیم و اجازه ندهیم بدخواهان با ترفندهای مختلف بر این روابط تأثیر بگذارند.

دکتر رئیسی در ادامه این گفتگو با اشاره به سؤال صدراعظم اتریش درباره رویکرد جمهوری اسالمی ایران در قبال تحوالت 
اخیر افغانستان تصریح کرد: تالش جمهوری اسالمی ایران در جهت استقرار صلح و امنیت در افغانستان همواره و بی وقفه 
تداوم داشته و آماده هستیم با همه دولت هایی که برای برقراری صلح و آرامش در افغانستان احساس مسئولیت می کنند، 

همکاری کنیم.
رئیسی با اشاره به شیوع سویه جهش یافته ویروس کرونا اظهار داشت: از همکاری با اتریش در زمینه تأمین واکسن کرونا استقبال کرده و آمادگی داریم در امور 

تحقیقاتی مشترک مربوط به واکسن فعالیت نمائیم.

مشرق: سردار سرلشکر پاسدار »حسین سالمی« فرمانده کل سپاه در جمع خبرنگاران درباره اجرای طرح شهید سلیمانی در اصفهان اظهار داشت: مشارکت بسیار 
خوب و فعال و مبتکرانه سپاه و بسیج در طرح به نام شهید سلیمانی با پرچم داری استان اصفهان آغاز شد به عبارت دیگر ابتدا طرح در این منطقه به صورت نمونه 

اجرا شد و پس از موفقیت در کل کشور تعمیم یافت.
وی افزود: اجرای این طرح توانست در فراگیری های قبل کرونا به عنوان ابزار پیشگیری و مهار کرونا و بازگرداندن شرایط به وضعیت قابل قبول مؤثر باشد؛ این روزها 
به واسطه تأکید و سفارش رهبر معظم انقالب اسالمی اجرای این طرح که در ماه های اخیر به دالیلی با سستی هایی مواجه شده بود دوباره احیا شد و بسیجیان برای 

اجرای آن با همکاری وزارت بهداشت وارد میدان شدند.
فرمانده کل سپاه ادامه داد: در این طرح مجدد عزیزان بسیجی خانه به خانه مراجعه کرده و ضمن شناسایی و غربالگری بیماران، در صورت نیاز بیماران را قرنطینه 
می کنند و از سوی دیگر برای خانواده های که توان تأمین مایحتاج زندگی خود را ندارند و یا نمی توانند داروهای خود را تهیه کنند، بسیجیان در طرح شهید 

سلیمانی برای آن ها انجام می دهند.

بیست زخم کاری

محمود حسینی زاد
درباره کتاب: رمان داستان مردی است که می خواهد سلطه گر باشد. 
در ابتدا پیرمردی ثروتمند و دارا جان می دهد، پزشکی قانونی مرگ را 

عادی اعالم می کند اما این تازه آغاز ماجراست…
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جناب آقای جابر خدری
قبولی شما در آزمون مقطع دکتری تخصصی رشته علوم سیاسی گرایش مسائل ایران را به جنابعالی و 
خانواده محترمتان تبریک عرض می نمایم و از درگاه خداوند متعال توفیقات روزافزون شما را خواستارم.
محمد معتمدی زاده


