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تقارن روز قدس امسال در دوم خرداد با فتح خرمشهر در سوم 
خرداد می تواند بیانگر پیوندعمیق ارزشها ی اسالمی باشد 
همانگونه که فتح خرمشهر با تسلیحات ونیروهای دشمن 
بعثی برای خیلی از سران استکبار وصدام خائن غیرممکن 
بود و با توانمندیهای وجانفشانیها و ایثار گریهای جوانان مومن 
ایران اسالمی نه ممکن بلکه عمال بوقوع پیوست و انگونه 
که خمینی کبیر »رضوان اهلل تعالی« علیه اعالم فرمودند: 
» خرمشهر را خدا ازاد کرد« بله دست الیزال الهی در 
حمایت از اخالص وتوان رزمندگان اسالم و عنایت خاصه 
حضرت ولیعصر )عج( بوقوع پیوست همانگونه که بسیاری از 
صاحب نظران دفاعی ونظامی فتح خرمشهر را غیرممکن می 
شمردند ودیدند که محاسبات انان تکیه بر توان نظامی داشت 
و توان ایمانی ومعنوی رزمندگان را فراموش کرده بودند که 
رزمندگان با هدف و با تکیه برآرمانخواهی ،ایثار وشهادت 
وتبعیت از والیت فقیه بسیاری از برنامه های نظامی دشمن 
را نقش براب کردند  لذا مردم فلسطین با حمایت مسلمانان 
جهان وجبهه مقاومت درمنطقه می توانند این جرثومه فساد 
را از روی نقشه جهان محو کنند انهایی که شک وتردید 
دارند و محواین رژیم با دندان مسلح را باور ندارند باید گفت 
: انها از باورها ایمانی و اعتقادی و وعده الهی غافلند و یا خود 
رابه غفلت زده اند انشااهلل این محو ونابوی رژیم صهیونیستی 

حتمی و از سنتهای الهیست 
نکته قابل توجه ،تدبیر حکیمانه رهبر کبیر انقالب اسالمی، 
حضرت امام خمینی )ره(، در نامگذاری آخرین جمعه ماه 
مبارک رمضان به نام روز جهانی قدس است، که امیدواری 
برای تحقق آرمان مقدس قدس شریف را بیش از هر زمان 
دیگری در جهان اسالم ایجاد کرد و همچنین باعث فرو 
ریختن کاخ پوشالی استکبار جهانی شد.و قطعا باعث محو 

ونابودی رژیم صهیونیستی خواهد شد 
چون امسال، روز جهانی قدس، به عنوان نماد ظلم ستیزی و 
مبارزات ضدصهیونیستی امت اسالمی، با سوم خرداد، سالروز 
آزادسازی خرمشهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت، 
ایثار و پیروزی تقارن نموده ، می توان این پیوند را بیانگر پیوند 
عمیق و معنادار آرمان قدس شریف با ارزش های ناب انقالب 

اسالمی دانست .
همان گونه که رزمندگان دوران دفاع مقدس با اقتداء به 
حضرت امام خمینی»ره« و با محوریت والیت فقیه در سوم 
خرداد ۱۳۶۱ موفق به خلق حماسه ی بی بدیل فتح خرمشهر 
شدند، اینک همان فرزندان انقالب اسالمی و نسل های بعد 
از آن، با تأسی به روح ایمان، خودباوری و اتکاء به خداوند 
قادر متعال، تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری »مدظله 
العالی« را سرلوحه کار خویش قرار داده اند. و این مقاومت تا 
پیروزی کامل براین رژیم سفاک وبیرحم درمنطقه وجهانی 
تجلی خواهد داشت زیرا که نسل آگاه، متعهد و انقالبی ملت 
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                                       معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان  :                   

حضور  همه کارکنان در محیط کار
 از  10خرداد

                                              رئیس اداره امناء ومتولیان موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه :

تداوم و بقای هر سازمانی به عملکرد 
روابط عمومی بستگی دارد

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی بردسیر:

اداره موقوفات متصرفی به مردم 
واگذار می شود

دادســتان عمومــی و انقالب شهرســتان بردســیر گفت: 
ــا  ــارزه ب در راســتای حفــظ حقــوق بیــت المــال و مب
پدیــده شــوم زمیــن خــواری از ابتدای ســال جــاری 22 
هکتــار از اراضــی ملــی در ایــن شهرســتان رفــع تصرف 

بعمــل آمــد و بــه بیــت المــال بازگشــت .
افشــین صالحــی نــژاد در گفت وگــو بــا میــزان از  رفــع 
تصــرف 22 هکتــار از اراضی ملی در مناطق گردشــگری 
ــا در  ــی عمدت ــن اراض ــت: ای ــر داد و گف ــیر خب بردس
مناطــق خــوش آب و هــوا و گردشــگری شهرســتان از 
جملــه منطقــه گردشــگری اللــه زار، بیدخوان، گلــزار و 

مومــن آبــاد مــورد تصــرف قــرار گرفتــه بودنــد.
 سرپرســت دادســرای عمومــی و انقــالب شهرســتان 
بردســیر گفــت: بــا صــدور دســتور قضایــی و همــکاری 
اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان و واحــد 
اجرائیــات دادگســتری ایــن میــزان اراضــی رفــع تصرف 
و مســتحدثات ایجاد شــده شامل حصارکشــی، خاکریز 

و درختــان غــرس شــده قلــع و قمــع شــد.
وی یــادآور شــد: در ســال گذشــته نیــز میــزان قابــل 
توجهــی از اراضــی تصــرف شــده توســط افراد ســودجو 
از جملــه بیــش از ۴۱ هکتــار از اراضــی ملــی ترشــاب 

بردســیر خلــع یــد و رفــع تصــرف شــده اســت.

بازگشت 22 هکتار از اراضی ملی در مناطق 
گردشگری بردسیر به بیت المال

صالحــی نــژاد هشــدار داد: دســتگاه قضایــی 
شهرســتان بردســیر بــا جدیــت و قاطعیــت اجــازه 
فعالیــت مجرمانــه بــه قانــون شــکنان را در ســطح 
جامعــه نخواهــد داد و برخــورد با متصرفیــن اراضی 
ملــی و منابع طبیعی همچنــان از اولویت هــای این 

نهــاد خواهــد بــود.
این مقام قضایی در شهرســتان بردسیر خاطرنشان 
کــرد: دادســتان به عنــوان مدعی العموم اختیــارات 
و وظایــف وســیعی در بحــث احیــاء و حفظ حقوق 
بیــت المــال داشــته و بــا هرگونــه تعرض و دســت 
انــدازی بــه بیــت المــال و منابــع طبیعــی و اراضی 

ملــی برخــورد قاطعانه خواهــد نمود.

امــام حســن مجتبــی علیه الســالم فرمــود: بــرای دنیایت چنــان کار کن کــه گویا همیشــه زندگی میکنــی، و برای 
آخرتــت بــه گونــه ای کارکــن کــه گویــا فــردا خواهی ُمــرد، و اگــر عّزتی بدون بســتگان و شــکوهی بدون ســلطنت 

خواهــی، از معصیــت و نافرمانــی خدا به طاعت و فرمانبــری خداوند عّزوجــلَّ درآی. »بحــار االنــوارج ۴۴، ص ۱۳9«
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تقارن روز قدس با فتح خرمشهر!

همه پرسی از همه فلسطینیان تنها نتیجه 
ای  است که باید برچالش ها  ی امروز 

وفردای فلسطین مترتب شود  

صالحی نژاد  دادستان عمومی و انقالب شهرستان بردسیر گفت: 

در گردهامیی مسئوالن دولتی و مدیران بنگاه های اقتصادی برتر کشور تحت عنوان جشنواره ملی :

آقای دکتر علی عباسلو مدیر عامل شرکت جهان فوالد 
سیرجان به عنوان مدیر برتر این جشنواره انتخاب و تقدیر شد

ــیرجان  ــوالد س ــان ف ــع جه ــرکت مجتم ش
بــه عنــوان شــرکت برتــر در جشــنواره ملــی 
ــاب و  ــی( انتخ ــد مل ــت از تولی ــم )حمای حات

ــت . ــرار گرف ــر ق ــورد تقدی م
ــران  ــی و مدی ــئوالن دولت ــی مس در گردهمای
ــت  ــور تح ــر کش ــادی برت ــای اقتص بنگاه ه
ــر  ــای دکت ــم آق ــی حات ــنواره مل ــوان جش عن
ــر عامــل شــرکت جهــان  علــی عباســلو مدی
فــوالد ســیرجان بــه عنــوان مدیــر برتــر ایــن 
جشــنواره انتخــاب و تقدیر شــد. ایــن انتخاب 
ــتای  ــر در راس ــای موث ــاس فعالیت ه ــه پ ب
ــیرجان و  ــوالد س ــان ف ــرکت جه ــد ش تولی
حرکــت چرخ هــای صنعــت و اشــتغال در 

ــت. ــام گرف ــرکت انج ــن ش ای
ــر  ــور دکت ــا حض ــوری ب ــداد کش ــن روی ای
ــاه  ــاون ، کار و رف ــر تع ــداری وزی ــریعت م ش
اجتماعــی و مدیــران واحدهــای برگزیــده 
صنعــت و اقتصــاد ایــران از ۳1 اســتان کشــور 
ــورای  ــس ش ــت و مجل ــارکت دول ــا مش و ب
همایش هــای  ســالن  محــل  در  اســامی 
بین المللــی صــدا و ســیما بــا تمرکــز بــر محور 
ارزیابــی نقــش،  جایــگاه و توانمندی هــاي 
ــز  ــی و نی ــازمان های مل ــل س ــوه و بالفع بالق
بنگاه هــای اقتصــادی ایرانــی در افزایــش 

ــد . ــزار ش ــی برگ ــص داخل ــد ناخال تولی
ــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــرکت  رواب

جهــان فــوالد ســیرجان ایــن انتخــاب را بــه مدیرعامــل 
محترم،معاونیــن ،مدیــران ،همــه کارکنــان پــر تــاش و پیمانکاران 
شــرکت تبریــک گفتــه و امیــد اســت کــه در ســال 1۳99 کــه از 
ــام  ــام ســال جهــش تولیــد ن ــه ن ســوی مقــام معظــم رهبــری ب
ــیرجان  ــوالد س ــان ف ــع جه ــرکت مجتم ــت ش ــده اس ــذاری ش گ

ــد. ــه ده ــود ادام ــرفت خ ــیر پیش ــه مس ــدرت ب ــا ق ــد ب بتوان

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی به مناسبت روز جهانی قدس بیان فرمودند :

گزارش تصویری از برگزاری 
نماز عیدفطر در بردسیر 

اداره اوقــاف وامــور خیریــه شهرســتان بردســیر و متولــی موقوفــه حــاج غالمرضا مــرادی 
ــا اجــاره  قصــد واگــذاری بــه اجــاره یــک واحــد ســوله بــه مســاحت 200مرتمربــع را ب
ماهیانــه قیمــت پایــه9/000/000 بــه مــدت یکســال شمســی کامــل را داردمتقاضیــان 
جهــت اطالعــات بیشــرت تــا تاریخ99/3/21بــه اداره اوقــاف وامورخیریه بردســیر مراجعه 

یند  منا

آگهی مزایده

حمیدرضا حسین رضایی - رئیس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان بردسیر  

نوبت دوم

تعداد مبتالیان قطعی کووید 19 در 

شهرستان بردسیر به 21نفر افزایش یافت 
روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت ودرمــان بردســیر با 
صــدور اطالعیــه ای از افزایــش مبتالیــان بــه ویــروس 

کرونــا خبــر داد :
ــک  ــادات وتبری ــات وعب ــی طاع ــن آرزوی قبول ضم
عیدســعید فطــر بــه مــردم شــریف شهرســتان 
بردســیر بــه اطــالع میرســاند از نمونــه هــای ارســالی 
بــه آزمایشــگاه در 2۴ســاعت گذشــته در مــورخ 
99/۳/5- 5مــورد )۴نفــر بیماریابــی و یــک نفــر 
ــن  ــد بنابرای ــالم گردی ــت اع ــتری ( مثب ــا ربس بیم
ــتان  ــد ۱9 در شهرس ــی کووی ــان قطع ــداد مبتالی تع
بردســیر بــه 2۱نفــر افزایــش یافــت کــه ازایــن تعــداد 
۱0نفــر بهبــودی کامــل یافتــه و۱۱نفــر تحــت درمان 

ــند  ــی باش ــی م ــه خانگ ــتری و یاقرنطین وبس
بــا توجــه بــه بررســیهای بــه عمــل امــده عمــده افراد 
مبتــال بدلیــل عــدم رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعی 
، عــدم اســتفاده از ماســک ودســتکش درزمــان خروج 
ــی  ــهای خانوادگ ــط کار ، گردش ــا درمحی ــزل ی از من
ــن  ــق ناقلی ــال ازطری ــی ، انتق ــته جمع ــورت دس بص

ســالم بخصــوص فرزنــدان ونــوه هــا بــوده انــد 
ــم  ــی نمایی ــردم ملتمســانه تقاضــا م ــه م ــذا از هم ل
نســبت بــه رعایــت بهداشــت فــردی، فاصلــه گــذاری 
اجتماعــی ، اســتفاده از ماســک ودســتکش خصوصــا 
ــکاری الزم را  ــت هم ــزل نهای ــروج ازمن ــان خ در زم
ــا  ــردد ه ــان و ت ــرش میهم ــل اورده و از پذی ــه عم ب
ی غیرضــرور بشــدت پرهیــز نمــوده و درخانــه بمانید 
ــواد ه دارای  ــراد خان ــی از اف ــه یک ــا درصورتیک . ضمن
ــه  ــد ب ــد بای ــودرد و... ( ش ــرفه،تب ، گل ــم ) س عالئ
فوریــت بــه نزدیکتریــن مرکزبهداشــت یابیمارســتان 

مراجعــه نمایــد  
برگزاری نماز عید فطردر مسجدجامع         روابط  عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بردسیر 

برگزاری نمازعید فطردرامامزاده محمد)ع(

برگزاری نمازعید فطردرامامزاده محمد)ع(



10000100005588

اخبار

www.sepehrbrd. i r

هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان        سال دوازدهم           شماره 434            سه شنبه  ششم خرداد  ماه 299

https://telegram.me/sepehrbrd  

  

خطبه های نماز جمعه 

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه 
حضــور 16 درصــدی دانــش آمــوزان اســتان کرمــان بــرای 
رفــع اشــکال در مــدارس در روز 27 اردیبهشــت مــاه بیــان 
کــرد: ایــن نشــان مــی دهــد آمــوزش مجــازی موثــر بــوده 
و دانــش آمــوزان نتیجــه بردنــد و بــرای رفــع اشــکاالت بــه 

مدرســه مراجعــه کــرده اند.
اســکندری نســب در جلســه شــورای آمــوزش و پــرورش 
اســتان کرمــان اظهــار کــرد: بــا تعطیلی مــدارس بــه دلیل 
ویــروس کرونــا، آمــوزش دانش آمــوزان از طریــق مجــازی و 
رســانه ملــی در دســتور کار قــرار گرفــت و بــه دلیــل اینکه 
مــدت زمــان تعطیلی نامشــخص بــود و از طرفــی آموزش 
صــدا و ســیما تعاملــی و دوطرفــه نبــود، وزارتخانــه شــبکه 

مجــازی انحصــاری بــه نــام شــاد راه انــدازی کــرد.
وی افــزود: امــروز در اســتان کرمــان 100 درصــد مدیــران 
ــد و همچنیــن 89  مــدارس در شــبکه شــاد حضــور دارن
ــوزان در شــبکه  ــش آم درصــد معلمــان و 65 درصــد دان

شــاد حضــور پیــدا کــرده انــد.
اســکندری نســب با اشــاره بــه حضــور 16 درصــدی دانش 

آمــوزان اســتان کرمــان بــرای رفــع اشــکال در مــدارس در روز 27 
ــن نشــان مــی دهــد آمــوزش  ــاه بیــان کــرد: ای اردیبهشــت م
مجــازی موثــر بــوده و دانــش آمــوزان نتیجــه بردنــد و بــرای رفع 

اشــکاالت بــه مدرســه مراجعــه کــرده انــد.
ــرد:  ــح ک ــان تصری ــتان کرم ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم مدی
آزمــون دروس پایــه داوزدهــم و نهایــی فقــط بــه شــکل حضوری 
انجــام مــی شــود کــه تمهیــدات بــرای رعایــت مــوارد بهداشــتی 
اندیشــیده شــده و از 17 خردادمــاه امتحانــات نهایــی برگــزار می 

شــود تــا دانــش آمــوزان بــرای کنکــور آمــاده شــوند.
وی بــا بیــان اینکــه در هفتــه معلــم ســال جــاری از 800 نفــر 
معلــم نمونــه اســتانی و شهرســتانی تجلیــل شــد، اظهــار کــرد: 
400 میلیــارد تومــان عــدد پــاداش پایــان خدمــت فرهنگیــان 

اســتان اســت.
اســکندری نســب گفت: 7700 مدرســه در اســتان کرمــان داریم 
کــه 1639 مدرســه روز گذشــته در ســطح اســتان مــورد بازدیــد 

قــرار گرفته اســت.
ــم  ــدود 900 فیل ــا، ح ــوزش ه ــه آم ــتای ارائ ــزود: در راس وی اف
آموزشــی تولیــد و در اختیار شهرســتان هــا و مناطق قــرار داده و 

چهــار مرحله درســنامه در مناطق روســتائی و حاشــیه 
ای توزیــع کــرده ایــم.

اســکندری نســب بــا اشــاره بــه نارضایتــی از پوشــش 
اینترنــت در برخــی مناطــق بیــان کــرد: اگــر وضعیــت 
اینترنت بهتر شــود پوشــش بیشــتری در آموزش های 
مجــازی خواهیــم داشــت ضمــن اینکه بعضی خانــواده 

هــا تلفــن هوشــمند ندارند

روز جهانی قدس از ابتکار 
حضرت امام خمینی )ره( و 

اثر ماندگارایشان است

حضور 16 درصدی دانش آموزان استان کرمان در نخستین روز بازگشائی مدارس

برداشــت گل گاوزبــان از اولیــن مزرعــه گل گاوزبان در منطقه 
َخبروئیــه گلزار بردســیر ادامــه دارد .

مدیرجهاد کشــاورزی شهرســتان بردســیر گفت: برداشت گل 
گاوزبــان از اواســط اردیبهشــت از اولین مزرعــه گل گاوزبان در 
منطقــه َخبروئیــه گلــزار بردســیر آغاز شــد و همچنــان ادامه 

دارد  .
ــج کشــت  ــا هــدف تروی ــن طــرح ب ســبک خیــز گفــت: ای
گیــاه دارویــی گل گاوزبــان بــرای اولیــن بار در مســاحت ســه 
هکتــار در شهرســتان بردســیر اجرا شــده  که دوهکتــار آن به 
صــورت بــذری ویــک هکتــار بصــورت نشــایی کشــت شــده 

اســت.
وی  پیــش بینــی کــرد :از هریک هکتــار به میــزان 800 کیلو 

گل تر در ســال برداشــت شــود.
گاوزبــان یکــی از گیاهــان دارویــی بســیار مفیــد وبــا کاربــرد 
باالســت کــه بــا توجــه بــه نیــاز آبــی کــم وبازدهــی بــاال بــه 

کشــاورزان توصیــه مــی شــود

حجــت االســام والمســلمین حــاج علــی اکبــر کرمانــی در خطبــه 
ــان داشــت : آخریــن جمعــه مــاه  ــه بی هــای نمازجمعــه ایــن هفت
رمضــان بــه عنــوان روز قــدس نامگــذاری شــده اســت و اینکــه ســه 
روز آخــر مــاه رمضــان آدابــی دارد و آن وداع بــا مــاه رمضــان اســت 
و همیــن جــوری نبایــد از مــاه رمضــان جــدا شــویم و کســی کــه 
ایــن مــاه را درک کــرده بایــد بــا آن وداع کنــد. و یــک نمونــه  از وداع 

ســفارش پیامبــر  بــه جابــر اســت .
 جابربــن عبــداهلل انصــاری نقــل مــی کنــد در آخریــن جمعــه مــاه 
ــِه َو الــه  مبــارک رمضــان خدمــت حضــرت رســول َصلَّــی اهلَلّ َعلِی
رســیدم چــون نظــر آن حضرت بــر من افتــاد فرمودنــد: کــه ای جابر 
ایــن آخریــن جمعــه ای اســت از مــاه رمضــان پــس آن را وداع کــن 
و بگــو: اَللُّهــَمّ ال تَْجَعلـْـُه اِخــَر الَْعْهــِد ِمــْن ِصیاِمنــا اِّیــاُه َفــاِْن َجَعلَْتــُه 

َفاْجَعلْنــی َمْرُحومــا َوال تَْجَعلنــی َمْحُروما
خدایــا  ایــن مــاه را مــاه آخــر روزه داری مــا قرارمــده و اگــر چنیــن 
خواهــی کــرد پــس مــرا ازکســانی قــرار ده کــه مــورد رحمت تــو قرار 

گرفتــه انــد ومــرا از محرومیــن قــرار مــده .
پــس بدرســتی کــه هــر کــه ایــن دعــا را در ایــن روز بخوانــد به یکی 
از دو خصلــت نیکــو ظفــر مــی یابــد یــا بــه رســیدن بــه مــاه رمضان 
آینــده یــا بــه آمــرزش خــدا و رحمــت کنــد. و حــرف همــه مــا ایــن 
اســت کــه ایــن مــاه را آخریــن مــاه رمضــان عمــر مــا قــرار نــده و 
قســمت همــه ما ســامتی و عاقبت بخیــری عطا بفرمــا و اگــر قرار 

باشــد آخریــن مــاه رمضــان عمــر ما باشــد مــا را بیامــرزد.
 خطیــب جمعــه در ادامــه افــزود: نــام گــذاری روز جهانــی قــدس از 
ابتــکار حضــرت امــام خمینــی )ره( اســت و بــا ایــن ابتــکار حضــرت 
امــام ،کل دنیــا در آخریــن جمعه ماه رمضــان راهپیمایی روز قــدس را 
داشــتند و حضــرت امــام خامنــه ای ایــن بزرگــوار به عنوان ســخنران 
روز قــدس بودنــد و فرمایشــات حضــرت امــام بــه مراتــب تاثیــرش 
کمتــر از راهپیمایــی روز قــدس نیســت و درســت اســت کــه امســال 
خیلــی نامــی از اســرائیل و روز قــدس نیســت امــا همــه ملتهــا از 
فرمایشــات حضــرت امــام اســتفاده کردنــد و همــان طــور که شــاهد 
فتــح خرمشــهر بودیــم انشــااهلل بــا تــاش همه مــردم  و مســئوالن 
روزی شــاهد آزادی قــدس باشــیم و قطعــا ایــن جــور خواهد شــد و در 
فرمایشــات حضــرت مقام معظــم رهبــری روز بــه روز عــزت و اقتدار 
اســام زیــاد مــی شــود وانشــااهلل بــه زودی زود فتــح قــدس [ فتــح 

خرمشــهر دیگــری خواهد شــد.
امــام جمعــه بردســیر افــزود: نکته بعــدی ابتــکار رزمایش مواســات و 
کمــک مومنانــه اســت که پیشــنهاد حضــرت امام خامنــه ای بــود و 
مــا بایــد همــه بــه ایــن پیشــنهاد لبیــک بگوئیــم و به همه کســانی 

کــه در اثــر ایــن بیمــاری کرونــا آســیب دیدنــد کمــک کنیم 
ــه از  ــن هفت ــه هــای ای ــان  خطب ــی  درپای حجــت االســام کرمان
صنایــع فــوالد درخواســت کــرد کــه طبق قولــی کــه دادند آنهــا پای 
کار بیاینــد و بــه پیشــنهاد حضــرت امام لبیــک بگوینــد و در رزمایش 
مومنانــه مســاعدت نماینــد تــا انشــااهلل بزودی شــاهد برطرف شــدن 

همه مشــکات مــردم و مهــا رکروناباشــیم.

برداشت گل گاوزبان درگلزار بردسیر

معــاون سیاســی امنیتــی اســتاندار کرمــان گفــت: تاکنون 
فعالیــت کارکنــان اداری بــه صــورت حضور یک ســوم و دو 
ســوم بــود کــه از تاریــخ 10 خردادمــاه همه کارکنــان باید 
در محیــط کار خــود حضــور داشــته باشــند؛ بــه اســتثناء 
کســانی کــه عالئــم ویــروس کرونــا را دارنــد یــا بــه علــت 
بیمــاری زمینــه ای بــه تشــخیص مراجــع ذیصــالح، نمی 

تواننــد در محــل کار حضور داشــته باشــند.
محمدصــادق بصیــری در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد: 
ــا امــروز تشــکیل و در ایــن جلســه  ســتاد اســتانی کرون
مصــوب شــد مــوزه هــا و اماکــن تاریخــی بعــد از عیــد 
فطــر بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و رعایــت فاصله 

اجتماعــی بازگشــایی شــود.
وی افــزود: تاکنــون فعالیــت کارکنــان اداری بــه صــورت 
ــخ 10  ــه از تاری ــود ک ــوم ب ــوم و دو س ــک س ــور ی حض
خردادمــاه همــه کارکنان بایــد در محیــط کار خود حضور 
داشــته باشــند؛ بــه اســتثناء کســانی کــه عالئــم ویــروس 
ــه  ــه ای ب ــاری زمین ــت بیم ــه عل ــا ب ــد و ی ــا را دارن کرون
تشــخیص مراجــع ذیصــالح، نمــی تواننــد در محــل کار 

حضــور داشــته باشــند.
بصیــری تصریــح کــرد: تاالرهــا و ســالن هــای پذیرایی نیز 
مشــروط بــه رعایــت پروتکل های بهداشــتی و صرفــا برای 

تهیــه و ســرو غــذا می توانند فعالیت خــود را از ســر بگیرند و 
بــرای مراســم دیگر فعــال محدودیــت خواهند داشــت.

معــاون اســتاندار کرمــان گفــت: والدیــن دانــش آمــوزان پایه 
نهــم و بــه ویــژه جنــوب اســتان کــه ایــن روزهــا بیشــتر در 
معــرض گــردش ویــروس قــرار دارنــد، درخواســت داشــتند 
امتحانــات بــه صــورت مجــازی برگــزار شــود کــه ســتاد بــا 
ایــن موضــوع موافقــت کــرد بــا ایــن شــرط کــه آمــوزش و 
پــرورش زیرســاخت هــای الزم را فراهم کــرده و بــا وزارتخانه 

هماهنگــی الزم صــورت بگیرد.
وی در ادامــه افــزود: اتحادیــه بــازی های رایانه ای درخواســت 
بازگشــائی داشــتند که دانشگاه علوم پزشــکی هنوز موافقت 
نکــرده و قــرار شــد یــک کمیتــه در ایــن زمینــه بررســی 
نمــوده و در صورتــی کــه شــرایط فراهــم باشــد و دانشــگاه 

موافقــت کنــد، تصمیــم گیــری خواهــد شــد.
بصیــری دربــاره فعالیــت دســت فروشــان بیــان کرد: دســت 
ــر آنهــا نیســت،  ــی ب ــه دلیــل اینکــه کنترل فروشــی هــا ب

فعالیتشــان درســت نیســت.
وی اظهــار کــرد: اســتفاده از بوســتان هــا و پــارک هــا صرفــا 
بــرای قــدم زدن و اســتفاده از هــوای آزاد اســت و شــهروندان 
بایــد ایــن حضــور و راه انــدازی را پلکانــی پیــش برونــد تــا با 

حجــم جدیــد ویــروس مواجــه نشــویم.

معــاون سیاســی امنیتــی اســتاندار کرمــان گفت: اســتان 
کرمــان تاکنــون در بحــث ویــروس کرونــا خــوب کنتــرل 
شــده و خواهــد شــد و قطعــا برخــی صنــوف آســیب می 

بیننــد کــه بایــد بــرای آنهــا فکری کــرد.
 و امسال نیز مجدداً این مشکالت احصا می شود.

رودری بــا بیان اینکه بیشــترین مشــکل واحدهای اســتان 
ــای  ــن واحده ــد ای ــوده و 64 درص ــی ب ــود نقدینگ کمب
تولیــدی مباحــث مالــی را مطــرح کردنــد عنوان کــرد: هر 
چنــد مشــکالت دیگــری چــون هزینه هــای بــاالی تولید، 
مباحــث مالیاتی، بــازار فــروش، قوانین و مقــررات، دریافت 
تســهیالت از بانک هــا و غیــره نیز در ســال گذشــته احصا 

ــده است. ش

پیش بینی  برداشت 8000تن گل 
حضور  همه کارکنان باید در محیط کار ا ز10خرداد محمدی در بردسیر

تقارن روز قدس با فتح 
خرمشهر!!!

ادامــه ســرمقاله ...و کماکان ضمــن تالش برای پیشــرفت 
در عرصه هــای مختلــف، بیــش از هــر زمان دیگــری در تــداوم 
ــژه ســپهبد  ــه وی راه باشــکوه شــهیدان انقــالب اســالمی و ب
شــهید، حــاج قاســم ســلیمانی شــهید مقاومــت و شــهید راه 
قــدس مصمــم هســتند و تا نابــودی کامل رژیم صهیونیســتی 

و تحقــق آرمــان قــدس شــریف از پــا نخواهنــد نشســت.
اهمیــت قدس شــریف نه تنها فقــط برای تصاحب ســرزمینها 
فلســطین وظلــم و ســتم بــه ایــن مــردم مظلــوم اســت بلکــه 
در نــگاه مســلمانان بــه دلیــل وجــود مســجداالقصی از ارزش 
واالیــی برخوردارســت ایــن مــکان مقــدس نخســتین قبلــه 
مســلمانان بویــژه جایــگاه معــراج آســمانی رســول اهلل )صلــی 
اهلل علیــه وآلــه( بــوده اســت.با وجــود اهمیــت ایــن ســرزمین، 
امــروز قــدس شــریف در حصــار صهیونیســت هــا قــرار گرفته 
اســت و مــردم مظلوم ایــن دیار چشــم انتظار یاری مســلمانان 
برای رهایی بیت المقدس از دســت صهیونیســت ها هســتند.

وروز فتــح خرمشــهر هم یــاداور رشــادت هــای برادران شــهید 
و جانبــاز و ایثارگــران و آزادگان هشــت ســال دفــاع مقــدس 
می باشــد کــه ضمــن گرامیداشــت ایــن روز ، تقــارن ایــن دو 
حماســه را بــه فــال نیــک گرفتــه و ایــن ایــام از آن ایامهایــی 
اســت کــه درتاریــخ ایــران اســالمی وجهــان مانــدگار اســت و 
ازایــام فراموش نشــدنی تلقــی میگردند و ملت آگاه و همیشــه 
در صحنــه ایــران اســالمی بــا درک شــرایط حســاس جهانی و 
همچنیــن بــا توجــه بــه شــرایط متفــاوت امســال، نســبت به 
ســال های گذشــته گــوش جــان بــه بیانــات ارزشــمند رهبــر 
ــه عنــوان چــراغ  ــا آن را ب معظــم انقــالب خواهنــد ســپرد ت

روشــنی بخــش راه آینــده قــرار دهنــد.

رییس جهاد کشــاورزی شهرســتان بردســیر گفت: برداشــت 
ــاز شــده  گل محمــدی از باغ هــای شهرســتان بردســیر آغ

اســت.
مهنــدس ســبک خیــز رییس جهــاد کشــاورزی شهرســتان 
بردســیر در گفتگــو بــا خبرنــگار گــروه اســتان هــای باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان از کرمــان،  بــا اعــالم اینکــه برداشــت گل 
محمــدی در شهرســتان بردســیر آغــاز شــده اســت، گفــت: 
شهرســتان بردســیر بــا ســطح زیــر کشــت ســه هــزار 200 
هکتــار گل محمــدی دومیــن تولیــد کننــده کشــور و اولین 

تولیــد کننــده اســتان کرمــان اســت.
ــن گل  ــزار ت ــود امســال 8 ه ــی می ش ــش بین ــزود: پی او اف
محمــدی از باغ هــای گل ایــن شهرســتان برداشــت شــود.

ســبک خیــز بــا اشــاره بــه اینکــه برداشــت گل محمــدی از 
اواخــر اردیبهشــت در ایــن شهرســتان شــروع شــده اســت 

اظهــار کــرد: تــا اواخــر تیــر مــاه برداشــت گل ادامــه دارد.
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان بردســیر گفت : بیشــتر 
ــه زار  ــه الل گل محمــدی در شهرســتان بردســیر در منطق

اســت.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان :

دانش بنیان ها تهدید کرونا را به فرصت تبدیل کردند/ بیش از 20 کشور اروپایی و آسیایی خریدار تجهیزات ایرانی

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بردسیر: 

مناینده مردم سیرجان و بردسیر در خانه ملت:

امیدوارم رئیس مجلس یازدهم با 
رای حداکثری انتخاب شود

ــورای  ــس ش ــیر در مجل ــیرجان و بردس ــردم س ــده م نماین
اســالمی اظهــار کــرد: امیــدوارم رییــس مجلــس یازدهــم بــا 
قاطعیــت و رای حداکثــری انتخــاب شــود و همچنیــن در 
مجلــس آینــده بهبــود وضعیــت معیشــت مــردم و اقتصــاد 
اولویت اول و اشــتغال، مســکن، صادرات و ســرعت بخشــیدن 

بــه تولیــد از دیگــر اولویت هــا باشــند.
ــوص  ــنا، در خص ــا ایس ــو ب ــن پور در گفت وگ ــهبار حس ش
ــس  ــدوارم ریی ــت: امی ــم گف ــس یازده ــای مجل ــت ه اولوی
مجلــس یازدهــم بــا قاطعیــت و رای حداکثری انتخاب شــود 
و همچنیــن در مجلــس آینــده بهبــود وضعیــت معیشــت 
مــردم و اقتصــاد اولویــت اول و اشــتغال، مســکن، صــادرات و 

ســرعت بخشــیدن بــه تولیــد از دیگــر اولویت هــا باشــند.
وی خاطــر نشــان کــرد: در ســال 99 کــه طبــق فرمایــش 
مقــام معظــم رهبــری ســال جهــش تولید نــام گذاری شــده 
اســت، بیــش از 15 پــروژه بــزرگ ملــی در شهرســتان های 

ســیرجان و بردســیر بــه بهره بــرداری خواهــد رســید.
ــورای  ــس ش ــیر در مجل ــیرجان و بردس ــردم س ــده م نماین
اســالمی اظهار کــرد: خوشــبختانه نمایندگان اســتان کرمان 
در مجلــس یازدهــم از روحیــه بــاالی تعامــل جهــت حــل 
مســائل و مشــکالت اســتان برخــوردار هســتند و یکــی از 
اولویت هــای نماینــدگان اســتان کرمــان در ســال جاری 

پیگیــری حــل مشــکل آب اســتان کرمــان خواهــد بــود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان :

مدیرکل ثبت احوال استان کرمان 

در سال گذشته ۴۷هزار و 1۹0 والدت  ثبت  شد با 11 درصد کاهش
مدیــرکل ثبــت احــوال اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه 1.1 
درصــد نــرخ رشــد جمعیتــی اســتان کرمــان گفــت: در 
ســال گذشــته 47هــزار و 190 والدت در اســتان ثبــت 

شــد کــه 11 درصــد کاهــش داشــته اســت.
ــد  ــان، محم ــنیم از کرم ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
قاســمی در جلسه مشــترک شــورای راهبردی جمعیت 
و هماهنگــی ثبــت احــوال اســتان کرمــان که بــا حضور 
بصیــری معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری 
کرمــان برگــزار شــد بــا بیــان اینکــه جمعیــت اســتان 
کرمــان در پایــان ســال 98 بــه 3 میلیــون و 288 هــزار 
نفــر رســیده اظهــار داشــت: 35 هــزار نفــر در ســال 98 

بــه جمعیــت اســتان کرمــان اضافــه شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته 47 هــزار و 190 
ــه 11 درصــد کاهــش  ــت شــد ک والدت در اســتان ثب
ــال 98  ــوت در س ــه ف ــزار واقع ــت و 13 ه ــته اس داش
داشــتیم افــزود: 1.1 درصــد نرخ رشــد جمعیتی اســتان 

کرمــان اســت.
مدیــرکل ثبــت احــوال اســتان کرمــان بــا عنــوان اینکه 
ــد کل  ــج درص ــتان پن ــال اس ــاالی 65 س ــت ب جمعی
ــتان  ــت: اس ــود گف ــامل می ش ــتان را ش ــت اس جمعی
ــتان،  ــتان و بلوچس ــتان های سیس ــد از اس ــان بع کرم
ــم، گلســتان و  ــد، ق ــه و بویراحم ــزگان، کهکیلوئی هرم

بوشــهر هفتمیــن اســتان جــوان کشــور اســت.

وی بــا بیــان اینکــه در پنجــره جمعیتــی قــرار داریــم کــه 
اکثــر جمعیــت اســتان در ســن فعالیت هســتند ادامــه داد: 
ســن فعالیــت ســن 15 تــا 64 ســال اســت کــه 68 درصــد 
جمعیــت مــا را شــامل می شــود کــه می تواننــد بــه اقتصــاد 

مــا کمــک کنند.
قاســمی افــزود: فراوانــی نامگذاری پســران در اســتان کرمان 
ــوده  ــی، ابوالفضــل، امیرحســین و حســین ب ــی، عل امیرعل
ــه  ــرا و رقی ــرا، زه ــه الزه ــا، فاطم ــه، حلم ــای فاطم و نام ه
بیشــترین نامــی اســت کــه بــر دختــران کرمانــی گذاشــته 

شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بالــغ بــر دو میلیــون و 119 هــزار نفر در 
اســتان مشــمول دریافــت کارت ملــی هســتند کــه از ایــن 
ــد  ــام کردن ــر ثبت ن ــزار نف ــون و 476 ه ــک میلی ــداد ی تع
گفــت: نیــاز اســت کــه علــل فــوت توســط پزشــکی قانونی 
به صــورت کامــل در اختیــار ثبــت احــوال گذاشــته شــده تا 

در سیســتم ثبــت شــود.
مدیــرکل ثبــت احوال اســتان کرمــان ادامــه داد: درخواســت 
داریــم کــه نیــروی ثبت احــوال در پزشــکی قانونی مســتقر 
شــده و بالفاصلــه فــوت افــراد ثبــت شــود و ایــن مســئله از 

مراجعــه مــردم نیــز جلوگیــری می کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه نیــاز اســت شــهرداری ها و دهیاری هــا 
ــند  ــته باش ــی داش ــد و متول ــور کنن ــتان ها را محص آرامس
گفــت: در بســیاری از نقــاط اســتان آرامســتان ها محصــور 

نیســت و حتــی متولــی هــم ندارنــد.
قاســمی بــا بیــان اینکــه 50 درصد شناســنامه های اســتان 
کرمــان تعویــض شــده و مکانیــزه اســت افــزود: 20 دفتــر 
پیشــخوان در ســطح شــهر کرمان و اســتان خدمــات ثبت 

احــوال را انجــام می دهنــد.
وی بــا بیــان اینکــه جمعیــت یکــی از شــاخصه های اصلی 
پیشــرفت هــر جامعــه ای اســت و در حــال حاضر جمعیت 
جــوان کشــور در اکثریــت اســت گفــت: افزایــش جمعیت 
ــاخت های الزم  ــد زیرس ــه اســت و بای ــورد توج ــتان م اس

بــرای افزایــش جمعیــت در نظــر گرفته شــود.

بــه گــزارش خبرنــگار گــروه علمــی و دانشــگاهی 
خبرگــزاری فــارس، چندیــن مــاه اســت کــه دنیــا درگیر 
ــج شــدن  ــروس کروناســت، ویروســی کــه باعــث فل وی
کســب وکارها، نهادهــا، مراکــز آموزشــی و حتــی برخــی 
ــن بیــن  ــزرگ در جهــان شــده اســت و در ای ــع ب صنای
محققــان پــا بــه پــای هــم در تــالش هســتند تــا راهــی 
بــرای مقابلــه بــا ایــن ویــروس پیــدا کننــد. شــرکت های 
دانش بنیــان بــا عــزم و اراده  خــود موفــق شــدند گام هــای 
بلنــدی در حوزه هــای پیشــگیری،  تشــخیص و درمــان 
هدف گــذاری و اجرایــی کننــد؛ بــه طــوری که توانســتند 
در بســیاری از تجهیــزات و امکانــات مراقبتــی و درمانــی 
ــه واردات  ــازی ب ــوند و نی ــا ش ــا خودکف ــروس کرون وی
تجهیــزات بیمارســتانی همچــون ماســک های N95، مواد 
ضدعفونی کننــده، کیت هــای تشــخیصی و پالســما 
درمانــی نداشــته باشــیم و ایــن تولیــدات را بــه ســمت 

صــادرات ســوق دهنــد. 
در حــال حاضــر نخســتین محمولــه کیــت  تشــخیصی 
ــددی  ــزار ع ــه 40 ه ــک محمول ــه ی ــزا ک ــه االی ــر پای ب
بــود بــه کشــور آلمــان صــادر شــده اســت و اوایــل هفتــه 
گذشــته هــم یــک محمولــه به ترکیــه صــادر شــد و این 

نشــان دهنده ایــن اســت کــه مــا ظرفیت هــای بالقــوه ای در 
ــان  ــا توســط شــرکت های دانش بنی ــا کرون ــه ب حــوزه مقابل
شــکوفا کردیــم کــه منجــر بــه توســعه بــازار صادراتــی برا ی 
آنهــا شــده اســت. مــا حتمــا در عرصــه صــادرات محصــوالت 
ــان و  ــت، درم ــد وزارت بهداش ــه تایی ــه ب ــی ک دانش بنیان
آموزش پزشــکی رســیده باشــد و مازاد تولید داشــته باشــیم 
ــاوران  ــن فن ــوالت ای ــادرات محص ــترش ص ــه گس ــا ب قطع

خواهیــم پرداخــت.
پرویــز کرمــی دبیــر ســتاد فرهنگســازی اقتصــاد دانش بنیان 
فعالیت هــای شــرکت های  و  دربــاره دســتاوردها  نیــز 
دانش بنیــان در مواجهــه بــا بحــران کرونــا می گویــد: 
پیش بینی هــا بــر ایــن اســت کــه تــا پاییــز ایــن رونــد آرام 
و کنــد شــده و وضعیــت با ثباتی را در کشــور داشــته باشــیم 
و بعــد از آن نیــز ســناریوهای مختلفــی پیش رویمــان باشــد. 
ــا بــرای کشــورها از جملــه کشــور مــا زحمــت، رنــج،  کرون
کســادی بــازار و بــرای برخــی از دســت دادن عزیــزان را باعث 
شــد و بحــران ایجــاد کــرد امــا از جهاتــی نیــز ایــن تهدیــد 
ــس  ــه نف ــاد ب ــد آورد، از اعتم ــیاری را پدی ــای بس فرصت ه
ملــی گرفتــه تــا روزآمــدی پروتکل هــای پزشــکی، از توجــه 
بــه زیرســاخت های کشــور گرفتــه تــا کشــف اســتعدادهای 

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بردسیر: 

کلیه بازیکنان و کادر فنی تیم گل گهر 
قرنطینه شدند

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، باشــگاه گل گهــر 
ســیرجان در اطالعیــه ای پیرامــون ابتــال تعــدادی از اعضــای 
ــی درج  ــت: در پ ــا آورده اس ــاری کرون ــه بیم ــم ب ــن تی ای
خبــری در رســانه های کشــور، مبنــی بــر ابتــالی تعــدادی 
از بازیکنــان تیــم فوتبــال گل گهــر بــه ویــروس کرونــا، بایــد 
بــه اطالع مــردم خوب و ورزش دوســت کشــورمان برســانیم؛ 
ــن  ــا توســط یکــی از معتبرتری ــس از انجــام تســت کرون پ
آزمایشــگاه های کشــور بــه باشــگاه گل گهــر اعــالم شــد کــه 
متاســفانه تعــدادی از بازیکنــان و کادر فنــی تیــم بــه ویروس 

مذکــور مبتال هســتند.
از آنجــا کــه ســالمت بازیکنــان، کادر فنــی و خانــواده ایشــان 
ــه  ــت، بالفاصل ــر اس ــگاه گل گه ــه باش ــن دغدغ ــم تری مه
تمرینــات تیــم فوتبال گل گهر تعطیل شــد و کلیــه بازیکنان 
و کادر فنــی نیــز قرنطینــه شــدند، متعاقــب ایــن ماجــرا بــا 
تصمیــم پزشــک تیــم مقــرر شــد کــه یک بــار دیگــر از همه 

اعضــای تیــم تســت های الزم گرفتــه شــود.
ایــن اطمینــان خاطــر را بــه کلیــه همشــهریان و همراهــان 
ــاس  ــر اس ــان ب ــه همچن ــم ک ــر می دهی ــگاه گل گه باش
پروتکل هــای وزارت بهداشــت و درمــان و وزارت ورزش و 
ــن  ــان عمــل خواهیــم کــرد، چراکــه همــواره مهم تری جوان
رســالت باشــگاه گل گهــر، تــالش در جهــت افزایــش ســطح 
ســالمت جســمی و روحــی تمامــی مخاطبــان و همیــاراِن 

ــوده اســت. ــران اســالمی ب خــود در سراســر ای

خــارق العــاده در بیوتکنولــوژی و هــوش مصنوعــی. 
امــا ایــن تالش هــا و دســتاوردها بــه اینجــا ختم نمی شــود، 
امیرعلــی حمیدیه دبیر ســتاد توســعه علــوم و فناوری های 
ســلول های بنیــادی معاونــت علمــی و فنــاوری، از اقدامات 
یــک شــرکت دانش بنیــان ایرانــی خبــر می دهــد کــه در 
حــوزه ســلول های بنیــادی موفــق شــده از طریــق یــک 
نــوع دســت ورزی داخــل ســلولی بــر روی MRNA کــه در 
ایــران ســابقه نداشــته در حــوزه واکســن کرونــا فعالیــت 
ــک شــرکت  ــه ی ــن اســت ک ــم ای ــه مه ــا نکت ــد؛  ام کن
آمریکایــی هــم در حــال انجــام چنیــن پــروژه ای اســت و 
ایــن شــرکت دانش بنیــان ایرانــی بــدون اینکــه اطالعــی از 
مراحــل و رونــد کار شــرکت آمریکایی داشــته باشــد بدون 
هیچگونــه کپی بــرداری از کار آنهــا بــه خوبــی در حال طی 

کــردن ایــن مســیر اســت. 
تجهیــزات هایتکــی ماننــد ســاخت ونتیالتورهــا، بای پــپ، 
داروهــای  آی ســی یو،  عمــل،  اتــاق  دســتگاه های 
ضدویــروس یــا هــر دارویــی کــه در جامعــه جهانــی مطرح 
می شــد زیســت بــوم فنــاوری  بــه ســرعت ایــن تجهیزات 
ــه  ــران نمونه ســازی، طراحــی و ب ــا را در داخــل ای و داروه

ــوه می رســاند. ــد انب تولی

حجت االسالم حاج علی اکرب کرمانی امام جمعه بردسیر:
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حکومت  جهانی عدالت

شاخصه های جامعه منتظر از دیدگاه 
مقام معظم رهبری

بررسی شاخصه های جامعه منتظر ظهور ما را به این سوال 
اساسی سوق می دهد که برای تحقق چنین جامعه ای چه 
راهکارهایی باید مورد توجه قرار گیرند؟ موارد زیر برخی از این 

راهکارها را مطرح می کند:
۱. داشتن دیدگاه و نگرش سیستمی در فرآیند آماده سازی 

مقدمات ظهور؛
۲. تبیین معیار ها، ارزش ها و اهداف در مکتب مهدویت؛

۳. بحث گسترده در مورد امام زمان)عج( از طریق صدا و سیما و 
کتاب های درسی دبستان و دبیرستان ها؛

۴. گذاشتن حداقل دو واحد درسی در رشته های دانشگاهی؛
۵. تربیت نیروهای دانشگاهی متخصص در این زمینه؛
۶. ایجاد کرسی ها و واحد های تخصصی در دانشگاه ها؛

۷. برقراری سمینار ها و کنفرانس های تخصصی در این زمینه؛
۸. ایجاد مسابقات در صدا و سیما؛

۹. ایجاد مراکز پاسخ گویی به جوانان در دانشگاه ها؛
۱۰. مشخص کردن موضوعات تحقیقاتی مربوطه؛

۱۱. دسته بندی و اولویت بندی موضوعات تحقیقاتی در این 
زمینه؛

۱۲. خالصه کردن تحقیقات دانشمندان  بزرگ در این زمینه؛
۱۳. تغییر نگرش اساسی در توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی؛
۱۴. مشخص کردن اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت؛

۱۵. تدوین سیاست گذاری های مورد نیاز در فرآیند آماده سازی 
مقدمات ظهور؛

۱۶. بررسی راه های عملی و اجرایی این سیاست گذاری ها؛
۱۷. برنامه ریزی و تخصیص بودجه مورد نیاز طرح ها و فعالیت ها 

در فرآیند آماده سازی؛
۱۸. نظارت دقیق بر فعالیت ها و طرح ها؛

۱۹. گسترش مراکز آموزشی و تحقیقاتی در این زمینه؛
۲۰. گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر یا توسعه 

نظارت و کنترل عمومی؛
۲۱. نهادینه کردن فرهنگ مهدویت در دو بخش فرهنگ 

عمومی و فرهنگ جامعه علمی؛
۲۲. طرح بحث های مربوط به امام زمان)عج( در کتاب های 

دبستانی، دبیرستانی و دانشگاهی؛
و  مهدویت  نام  به  دانشگاه  و  در حوزه  رشته ای  ایجاد   .۲۳

زمینه سازی مقدمات ظهور؛
۲۴. تربیت مدرسان متخصص در زمینه های مختلف مهدویت 

متناسب با سن مخاطبان؛
۲۵. استفاده از هنر و فن آوری در گسترش آموزه های فرهنگ 

مهدویت؛
۲۶. ایجاد نظام ارزش یابی مدرسان و مبلغان فرهنگ انتظار و 

مهدویت؛
۲۷. استفاده مؤثر از مجالس و محافل مذهبی و تبیین درست 

فرهنگ مهدویت؛
۲۸. ایجاد معاونتی در ریاست جمهوری و وزارت خانه ها در این 

زمینه؛
۲۹. افزایش بحث های مربوط به امام زمان)عج( در مجالت و 

روزنامه ها؛
۳۰. بسیج شاعران و هنرمندان و جهت دادن و حمایت از آنها در 

زمینه امام زمان)عج( و انتظار؛
۳۱. بسیج و هم آهنگ کردن امامان جمعه برای خطبه های مؤثر؛

۳۲. بسیج جوانان و نیرو های مردمی در عرصه مهدویت؛
۳۳. درک نیاز واقعی جوانان و نوجوانان در این زمینه و دادن 

پاسخ مناسب به آنها؛
۳۴. خالصه کردن تحقیقات بزرگان و نوشتن آنها به زبان نسل 

جوان؛
۳۵. ایجاد کتاب خانه و مراکز تحقیقی و تخصصی؛

برای  کم حجم  و  هنری  پرمحتوا،  بروشورهای  تهیه   .۳۶
دانش آموزان و دانش جویان؛

۳۷. ایجاد تشکیالت و مرکزی در شهرها برای پاسخ گویی به 
شبهات مردم؛

۳۸. بسیج پژوهشگران در زمینه های فوق  و مشخص کردن 
اولویت های تحقیقاتی؛

۳۹. تهیه دایرة المعارف جامع مهدویت و انتظار.

آیه 104 سوره آل عمران :
و باید از میان شما گروهی]مردم را[ به نیکی دعوت کنند و به کار 

شایسته وادارند و از زشتی بازدارند و آنان همان رستگارانند.
۱-منظور از امت چیست؟

»امت« در اصل از ماده »ام« به معنی هر چیزی است که اشیاء 
دیگری به آن ضمیمه گردد و به همین جهت»امت« به جماعتی 
که جنبه وحدتی در میان آنها باشد گفته می شود، خواه وحدت از 
نظر زمان یا از نظر مکان و یا از نظر هدف و مرام باشد. بنابراین به 

اشخاص متفرق و پراکنده »امت« گفته نمی شود.
۲- چرا آیه مربوط به امر به معروف و نهی از منکر، در میان دو آیه 

مربوط به وحدت آمده است؟
شاید رمز قرار گرفتن آیه مربوط به امر به معروف و نهی از منکر در 
میان دو آیه ای که دستور اتحاد و یکپارچگی می دهد، این باشد که 
در نظام اجتماعی و متفرق و از هم پاشیده، یا قدرت دعوت به خیر 
و معروف وجود ندارد و یا اینکه این دعوت ها موثر و کار ساز نیست.

به دنبال آیات پیشین که مساله اخوت و اتحاد را توصیف می کرد، 
در این آیه اشاره به مساله »امر به معروف« و »نهی از منکر« شده که 
در حقیقت به منزله یک پوشش اجتماعی برای محافظت جمعیت 
است. زیرا اگر مساله امر به معروف و نهی از منکر در میان نباشد، 
عوامل مختلفی که دشمن بقای وحدت اجتماعی هستند، همچون 
موریانه از درون، ریشه های اجتماع را می خورند و آن را از هم 
متالشی می سازند. بنابراین حفظ وحدت اجتماعی بدون نظارت 

عمومی ممکن نیست.
۳- امر به معروف وظیفه شخصی یا همگانی است؟ 

دقت در مجموع این آیات، پاسخ سوال را روشن می سازد. زیرا 
چنین استفاده می شود که »امر به معروف و نهی از منکر« دو مرحله 
دارد. یکی »مرحله فردی« که هر کس موظف است به تنهائی ناظر 
اعمال دیگران باشد، و دیگری »مرحله دسته جمعی« که هر امتی 
موظف اند برای پایان دادن به نابسامانی های اجتماع، دست به دست 

هم بدهند و با یکدیگر تشریک مساعی کنند.
قسمت اول، وظیفه عموم مردم است و چون جنبه فردی دارد، 
طبعا شعاع آن محدود به توانائی فرد است. اما قسمت دوم شکل 
واجب کفائی به خود می گیرد و چون جنبه دسته جمعی دارد. 
شعاع قدرت آن وسیع و طبعا از شئون حکومت اسالمی محسوب 
می شود. این دو شکل از مبارزه با فساد و دعوت به سوی حق، از 
شاهکارهای قوانین اسالمی محسوب می گرددو مساله تقسیم کار 
را در سازمان حکومت اسالمی و لزوم تشکیل یک گروه نظارت بر 

وضع اجتماعی و سازمان های حکومتی مشخص می سازد.
۴- معروف و منکر چیست؟

»معروف« از ماده »عرف« در لغت به معنی »شناخته شده« و 
»منکر« از ماده »نکر« به معنی»ناشناس« است. به این ترتیب 
کارهای نیک،اموری شناخته شده، و کارهای زشت و ناپسند، اموری 
ناشناس معرفی شده اند. چه اینکه فطرت پاک انسانی با دسته اول 

آشنا و با دوم ناآشنا است.
۵- امر به معروف یک وظیفه عقلی یا تعبدی است؟

جمعی از دانشمندان اسالمی معتقدند که وجوب این دو وظیفه تنها 
با دلیل نقلی ثابت شده و عقل فرمان نمی دهد که انسان دیگری 
را از کار بدی که زیانش تنها متوجه خود او است، بازدارند. ولی با 
توجه به پیوندهای اجتماعی و اینکه هیچ کار بدی در اجتماع انسانی 
در نقطه خاصی محدود نمی شود، بلکه هر چه باشد همانند آتشی 
ممکن است به نقاط دیگر سرایت کند، عقلی بودن این دو وظیفه 

مشخص می شود.
به عبارت دیگر، در اجتماع چیزی به عنوان »ضرر فردی« وجود 
ندارد. هر زیان فردی امکان این را دارد که به یک »زیان اجتماعی« 
تبدیل شود و به همین دلیل منطق و عقل به افراد اجتماع اجازه می 
دهد که در پاک نگه داشتن محیط زیست خود از هر گونه تالش و 

کوششی خودداری نکنند. 
اتفاقا در بعضی از احادیث به این موضوع اشاره شده است. از پیغمبر 
اکرم)ص( نقل شده است:»یک فرد گناه کار، در میان مردم همانند 
کسی است که با جمعی سوار کشتی شود و به هنگامی که در وسط 
دریا قرار گیرد، تبری برداشته و به سوراخ کردن موضعی که در آن 
نشسته است بپردازد، و هرگاه به او اعتراض کنند، در جواب بگوید 
من در سهم خود تصرف می کنم. اگر دیگران او را از این عمل 
خطرناک باز ندارند، طولی نمی کشد که آب دریا به داخل کشتی 
نفوذ کرده و یک باره همگی در دریا غرق می شوند.« پیامبر)ص( با 
این مثال جالب، منطقی بودن وظیفه امر به معروف و نهی از منکر 
را مجسم ساخته، حق نظارت فرد بر اجتماع را یک حق طبیعی می 

داند که ناشی از پیوند سرنوشت ها است.
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اداره موقوفــات متصرفــی بــه مــردم واگــذار می شــود/ 
۲۰۰ امیــن بــرای موقوفــات در ســال ۹۹ منصــوب می 

ند شو
رئیــس اداره امنــاء ومتولیــان موقوفات ســازمان اوقاف و 
امــور خیریه بــا بیان اینکــه در ســال ۹۹ واگــذاری اداره 
موقوفــات بــه امنــاء ســرعت می گیــرد گفــت: تاکنون 
بــرای ۱۳۲ موقوفــه امیــن تعییــن ومنصوب شــده که 
بــا تــداوم وتوســعه ایــن واگــذاری درســال ۹۹ نقــش 
نظارتــی ایــن ســازمان بــر موقوفــات ورقبــات کشــور 

گســترش خواهــد یافت.
بــه گــزارش روابط عمومی ســازمان اوقــاف وامورخیریه 
حجت االســالم عبدالحســین کوپایــی مــرادی رئیــس 
ــق و  ــات اداره کل تحقی ــان موقوف ــاء ومتولی اداره امن
حسابرســی ســازمان اوقــاف و امــور خیریه در حاشــیه 
ــون تشــکیالت  ــج قان ــاده پن نشســت کمیســیون م
ســازمان اوقــاف ویــژه امنــاء موقوفــات متصرفــی ایــن 
ســازمان در گفتگویــی بیــان کــرد : یکــی از وظایــف 
ــردن  ــه اداره ک ــور خیری ــاف و ام ــازمان اوق ــم س مه
موقوفــات فاقــد امیــن و یــا اشــتراک التولیــه اســت که 
ــون تشــکیالت ســازمان اوقــاف  براســاس مــاده ۵ قان
مــی توانــد بــرای ســامان بخشــیدن بــه ایــن موقوفات 
اشــخاص متدیــن و معــروف به امانــت را بــه کار بگیرد 

تــا وضعیت موقوفه ســامان یافتــه وبهــره وری آن ارتقــاء یابد.
ــت  ــی از سیاس ــت: یک ــار داش ــرادی اظه ــالم م حجت االس
هــای مهــم در دوره جدیــد مدیریت ســازمان اوقاف اســتفاده 
از ظرفیــت مردمــی بــرای اداره موقوفــات و رقبــات متصرفــی 
ــه ایــن وســیله تصــدی گــری ســازمان اوقــاف  ــا ب اســت ت
کاهــش یافتــه و نقــش نظارتــی ایــن ســازمان افزایــش یابــد 
درایــن راســتا درســال ۹۹ درنظــر داریــم بــا رعایت شــاخص 

هــا بــرای ۲۰۰ موقوفــه امیــن تعییــن کنیــم.
وی از تعییــن امیــن بــرای موقوفــات کــم درآمــد و یــا فاقــد 
ــش  ــدام افزای ــن اق ــدف از ای ــت: ه ــر داد و گف ــد خب درآم
مشــارکت مردمــی در اداره موقوفــات و ترویــج فرهنــگ وقف 

اســت.
مــرادی تصریــح کــرد: بنابرایــن یکی از سیاســت هــای اصلی 
ســازمان اوقــاف در ســال ۹۹ معرفــی هیــات امنــا موقوفــات 
خواهــد بــود تــا از ایــن طریــق بــا اعتمــاد مــردم بــه ســنت 
ــود از  ــردم خ ــده و م ــت ش ــدات تقوی ــف و عای ــنه وق حس
موقوفــات صیانــت و حفاظت کننــد و ســازمان اوقــاف بتواند 

صرفــا بعــد نظارتــی خــود را تقویــت کنــد.
ــال ۹۹  ــه در س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرادی ب ــالم م حجت االس
ــرد ،  ــی گی ــرعت م ــردم س ــه م ــات ب ــذاری اداره موقوف واگ
بیــان داشــت: آبادانــی موقوفــات ، وصــول مطالبــات، تنظیــم 
ــالک و  ــظ ام ــات، حف ــاره موقوف ــای اج ــد قرارداده و  تجدی

امــوال موقوفــه، جذب ســرمایه گــذاری در موقوفــه، احقاق 
حقــوق موقوفه، شناســایی و تثبیــت مالکیت موقوفــه، باال 
بــردن بهــره وری موقوفــات و افزایــش درآمــد آنهــا از جمله 
دســتورالعمل ها و وظایفــی واختیاراتــی اســت کــه هیــات 

امنــا و امینــان دنبــال خواهنــد کــرد.
وی ادامــه داد: این کمیســیون که جلســه آن برگزارشــد در 
واقــع نقــش گــزارش گیــری ونظارتــی بــر امیــن موقوفات 

را دارد.
مــرادی خاطــر نشــان کــرد تعییــن امیــن در ابتــدا بــرای 
موقوفــات شــاخص و بــزرگ انجــام مــی شــود و در ادامــه 
بــرای ســایر موقوفــات کشــور هــم صــورت خواهــد گرفت.

جوراب کهنه
شــخصی بــه پســرش وصیت کــرد کــه پــس از مرگم 
جــوراب کهنــه ای به پایــم بپوشــانید،میخواهم در قبر 

در پایم باشــد. 
ــدش را روی  ــرد و جس ــوت ک ــدرش ف ــه پ ــی ک وقت
تختــه شســت و شــوی گذاشــتند تــا غســل بدهنــد، 
پســر وصیــت پــدر خــود را  بــه عالم اظهــار کــرد، ولی 
عالــم ممانعــت کــرد و گفــت: طبــق اســاس دیــن ما ، 
هیــچ میــت را بــه جز کفن چیــزی دیگری پوشــانیده 

ــود!  نمی ش
ولــی پســر بســیار اصــرار ورزیــد تــا وصیــت پــدرش را 
بجــای آورنــد، ســر انجــام تمــام علمــای شــهر یکجــا 
شــدند و روی ایــن موضــوع مشــورت کردنــد، که ســر 

انجــام به مناقشــه انجامیــد ...
ــه ناگهــان  ــه داشــت ک ــس بحــث ادام ــن مجل در ای
شــخصی وارد مجلــس شــد و نامــه پــدر را بــه دســت 
ــاز کــرد، معلــوم شــد کــه  پســر داد، پســر نامــه را ب
نامــه )وصیــت نامــه( پــدرش اســت و بــه صــدای بلند 

خوانــد:
پســرم! میبینــی بــا وجــود ایــن همــه ثــروت و دارایی 
و بــاغ و ماشــین و ایــن همــه امکانــات و کارخانه حتی 

اجــازه نیســت یــک جــوراب کهنــه را بــا خــود ببرم.
ــد،  ــد آم ــز خواه ــو نی ــراغ ت ــه س ــرگ ب ــک روز م ی
هوشــیار بــاش، بــه توهــم اجــازه یــک کفــن بیشــتر 
نخواهنــد داد. پــس کوشــش کــن از دارایی کــه برایت 
گذاشــته ام اســتفاده کنــی و در راه نیــک و خیــر بــه 
مصــرف برســانی و دســت افتــاده گان را بگیــری، زیــرا 
ــرد  ــه قبــر خواهــی ب ــا خــود ب ــه چیــزی کــه ب یگان

همــان اعمالــت اســت
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چهــار نکته اساســی ســخنان آیــت اهلل خامنه ای 
در روز جهانــی قــدس / امــام خامنــه ا ی از منظــر 

حــق در برابــر باطــل می ایســتند
دانشــگاه دمشــق و  اســتاد  امــام«  »وائــل 
کارشــناس راهبــردی ســوریه ســخنرانی رهبــر 
ــا  ــدس را ب ــی ق ــالب در روز جهان ــم انق معظ
ــام  ــت : ام ــت و گف ــذار دانس ــت و تاثیرگ اهمی
ــر  ــت در براب ــق و حقیق ــر ح ــه ای از منظ خامن
باطــل مــی ایســتند و مظلومــان و فلســطینیان 

ــد. ــی کنن ــاری م را ی
»وائــل اإلمــام« اســتاد دانشــگاه دمشــق و 
ــا  ــه ب ــوریه در مصاح ــردی س ــناس راهب کارش
خبرنگار بین الملل خبرگزاری تســنیم در پاســخ 
بــه ســوالی دربــاره ســخنان اخیــر مقــام معظــم 
انقــالب اســالمی ایــران دربــاره روز جهانــی 
قــدس و اهمیــت آن در شــرایط کنونــی گفــت: 
در حقیقــت، روز جهانــی قدس امســال در ســایه 
ــای  ــا و راهپیمایی ه ــود. آئین ه ــا ب ــیوع کرون ش
ــدس در  ــازی ق ــت از آزادس ــتیبانی و حمای پش
ســطح جهانــی هرســال برگــزار شــده اســت امــا 
امســال بــا توجــه به شــرایط ناشــی از کرونــا این 

ــد. ــزار نش ــا برگ راهپیمایی ه
ــری  ــه ای تأثی ــام خامن ــرت ام ــخنرانی حض س
اساســی داشــت؛ اوال، ایشــان بــر صحــت و 

درســتی مســیر درســت آزادســازی فلســطین تأییــد 
ــط  ــازی رواب ــادی س ــوارد ع ــه م ــا، هم ــد و دوم کردن
بــا رژیــم اســرائیل را کــه امــروز در ســطح کشــورهای 
حاشــیه خلیــج فــارس و برخــی دیگــر از کشــورهای 
عربــی جریــان دارد، رد و محکــوم کردنــد و ســوما، روز 
ــا وجــود شــرایط موجــود اعــم از  جهانــی قــدس را ب
ــا طــرح ســازش آمریکایــی  ــا ی شــیوع ویــروس کرون
ــام  ــیدند. ام ــداوم بخش ــرن ت ــه ق ــه معامل ــوم ب موس
خامنــه ای ثابــت کردنــد که محــور مقاومــت همچنان 
تــداوم خواهــد یافت و بر آزادســازی قدس و فلســطین 
و هــر وجــب از خــاک این ســرزمین پافشــاری خواهد 

کــرد.
ــع  ــر موض ــان ب ــه ایش ــت ک ــن اس ــارم ای ــه چه نکت
امــام خمینــی )ره( کــه روز جهانــی قــدس را بنیــان 
گذاشــتند، تاکیــد کردنــد. امســال روز جهانــی قــدس 
و روز ۱۵ مــاه مــه ســالروز »نکبــت« بــا هــم مصــادف 
شــدند. همــه اینهــا تاکیــدی بــر جهانی بودن مســئله 
ــز  ــه تمرک ــن نکت ــان روی ای ــت. ایش ــطین اس فلس
ــطین  ــئله فلس ــتی مس ــت و درس ــه صح ــد ک کردن
ــر فلســطینی ها در  ــه ب ــی اســت ک ــر ظلم ــه خاط ب
ــا از ســوی  نتیجــه تجاوزگــری و غصــب حقــوق آنه

ــت. ــده اس ــت ها روا ش صهیونیس
بــه طــور کلــی، ســخنرانی ایشــان بــر پایبنــدی محور 
مقاومــت به آزادســازی فلســطین و حمایــت نامحدود 

ایــران از جنبش هــای مقاومــت اســالمی و غیراســالمی 
تــا زمانــی که هــدف آنهــا آزاد ســازی فلســطین اســت، 

ــد کرد. تاکی
امــام خامنــه ای از منظــر حــق و حقیقــت در برابــر باطل 
ــی  ــاری م ــان و فلســطینیان را ی می ایســتند و مظلوم
کننــد و در کنــار مظلومــان در برابر غاصبــان و متجاوزان 

ــتند. می ایس
ــت از  ــه حمای ــا ب ــد ت ــه ایشــان کمــک کن ــد ب خداون
ــد  ــه دهن ــت ادام ــور مقاوم ــطین و مح ــئله فلس مس
زیــرا مــا امــروز بســیار نیازمنــد همــکاری در چارچــوب 

ــتیم. ــت هس ــور مقاوم ــورهای مح کش

         رئیس اداره امناء ومتولیان موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه :

چهار نکته اساسی سخنان آیت اهلل خامنه ای در روز جهانی قدس 

اداره موقوفات متصرفی به مردم واگذار می شود/ ۲00 امین برای موقوفات در سال ۹۹ منصوب می شوند

احکام رتبه بندی معلمان 
بزودی صادر می شود

 مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان بــا اشــاره 
بــه تصویــب ترمیــم احــکام رتبه بندی معلمان توســط 
هیــات وزیــران گفــت: احکام رتبــه بندی معلمــان این 

اســتان بــزودی صــادر می شــود.
بــه گــزارش ایرنــا، احمــد اســکندری نســب افــزود: بــر 
ــدی  ــران، احــکام رتبه بن ــات وزی ــم هی اســاس تصمی
معلمــان صــادر و بــر اســاس مصوبــه اســفندماه نیــز 
ــاده شــغل فصــل  ــب فوق الع ــت از ضری ــان دول کارکن

دهــم برخــوردار خواهــد شــد.
ــرح از اول  ــن ط ــرای ای ــان اج ــت: زم ــار داش وی اظه
فروردیــن ۹۹ خواهــد بــود و احــکام معلمــان نیــز بــه 
ســرعت اصــالح و مابه تفــاوت از فروردیــن ۹۹ پرداخــت 

خواهــد شــد.
اســکندری نســب ضمن تقدیر از هیــات وزیــران گفت: 
بــا صــدور احــکام ترمیــم رتبــه بنــدی در کنــار دیگــر 
افزایــش هــا، میــزان حقــوق فرهنگیان نســبت به مهر 
ــه  ــت ک ــد داش ــد خواه ــد رش ــش از ۵۰ درص ۹۸، بی
نشــان از توجــه ویــژه دولــت تدبیــر و امیــد بــه ارتقــا 

ســطح منزلت و معیشــت فرهنگیــان دارد.

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد: 

با تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی، کسری بودجه
 از محل انتشار اوراق بدهی دولت تامین می شود

همتــی: با تایید شــورای عالــی هماهنگی اقتصــادی، 
کســری بودجــه از محــل انتشــار اوراق بدهــی دولــت 

تامیــن می شــود
رئیــس کل بانــک مرکــزی اعالم کــرد: بــا تأئید نهایی 
شــورای عالــی هماهنگــی اقتصادی،کســری بودجــه 
ســال ۱۳۹۹، درکنــار عرضه ســهام شــرکتهای دولتی 
ــق انتشــار اوراق بدهــی  ــت،از طری وامــوال مــازاد دول

دولــت دربــازار پــول وســرمایه تأمیــن خواهــد شــد.
همتــی: با تایید شــورای عالــی هماهنگی اقتصــادی، 
کســری بودجــه از محــل انتشــار اوراق بدهــی دولــت 

تامیــن می شــود
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس، عبدالناصــر همتــی 
رئیــس کل بانــک مرکــزی در صفحه خــود در فضای 

مجــازی نوشــت: چنــد نکتــه رابــه اطالع میرســانم
ــه رســمی »چارچــوب هــدف  روز ســه شــنبه بیانی
ــر  ــزی منتش ــک مرک ــوی بان ــورم« از س ــذاری ت گ
ــال  ــنگرانه و فع ــرد پیش ــد.دراین رویک ــد ش خواه
سیاســتگذاری پولــی، قطــب نمای سیاســت  گــذاری 
ــورم  ــرخ ت ــورم از ن ــرخ ت ــات ن ــی، کاهــش انحراف پول
هدف گــذاری شــده مــی  باشــد و بــرای رفــع انحــراف 
ایجــاد شــده، بانــک مرکــزی، نــرخ ســود سیاســتی و 
یــا داالن نــرخ ســود را تعدیــل نمــوده و بــا اســتفاده 
از عملیــات بــازار باز،نــرخ جــاری ومؤثردربــازار پــول را 

ــم میکند. تنظی
نهایــی شــورای عالــی هماهنگــی  تأئیــد  بــا 
اقتصادی،کســری بودجــه ســال ۱۳۹۹، درکنار عرضه 
ــت،از  ــازاد دول ــوال م ــی وام ــرکتهای دولت ــهام ش س
ــول  ــازار پ ــت درب ــی دول ــار اوراق بده ــق انتش طری
وســرمایه تأمیــن خواهــد شــد. طبــق اطالع واصلــه از 
همــکاران خزانــه داری کل کشــور ، در روزهــای آینــده 

شــاهد عرضــه اوراق بدهــی بــرای تأمیــن کســری بودجه و 
بالتبــع، تعمیــق بیشــتر بــازار بدهــی خواهیــم بــود.

در ادامــه رونــد ادغــام بانکهــای وابســته به نیروهای مســلح 
ــر  ــک مه ــع »بان ــزاری مجام ــا برگ ــده ب ظــرف ده روز آین
اقتصــاد« و»بانــک حکمــت ایرانیــان« ادغــام ایــن دو بانــک 
در بانــک ســپه نهایــی شــده و مجمع ســه بانــک باقیمانده 
دیگــر نیــز، بتدریــج برگــزار خواهــد شــد. بانــک مرکــزی 
مســیر اصــالح نظــام بانکــی و ارتقای ســالمت مالــی بانکها 

را بــا جدیــت ادامــه خواهــد داد.
نظــام بانکــی کشــور طبــق وعــده ای کــه داده اســت،آماده 
پرداخــت ۵۰ هزارمیلیــارد تومان تســهیالت بانرخ ســود ۱۲ 
درصدبــه مشــاغل و واحدهــای کســب وکار،کــه بــه خاطــر 
ــه  ــد، میباشــد. ب ــده ان ــا آســیب دی ــروس کرون شــیوع وی
محــض دسترســی بانکهــا به ســامانه مربــوط بــه اطالعات 
مشــاغل و نیــز واحدهایــی کــه واجــد شــرایط اســتفاده از 
ایــن وام می باشــند و توســط وزارت تعــاون،کار و رفــاه 
اجتماعــی ، در ایــن خصــوص ایجــاد شــده اســت ، بانکهــا 
نیــز ظــرف یــک هفتــه تقاضاهــا را بررســی و اقــدام الزم را 

انجــام خواهنــد داد.

کــدام ســهامداران عدالــت 
ــد  ــی توانن ــرداد م از 6خ
ــد؟ ــه کنن ــک مراجع ــه بان ب

ــا قبــل از ۳۱ اردیبهشــت روش  ــرادی کــه ت از ۶ خــرداد تنهــا اف
ــا شــماره  ــرده و ی ــت خــود را انتخــاب ک آزادســازی ســهام عدال
ــا  شــبای بانکــی خــود را ثبــت یــا تغییــر داده انــد، می تواننــد ب

ــه بانــک درخواســت فــروش بدهنــد. مراجعــه ب
ــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، در اطالعیــه ســازمان خصوصــی  ب

ــت امــده اســت: ــه ســهامداران عدال ســازی خطــاب ب
از ســه شــنبه ۶ خردادمــاه ۱۳۹۹، بانک هــا بــر اســاس اطالعاتــی 
کــه ســازمان خصوصــی ســازی پیــش از ایــن برایشــان ارســال 
کــرده، اقــدام بــه پذیــرش درخواســت فــروش ۳۰ درصــد ســهام 

عدالــت از ســوی هموطنــان ســهام دار خواهنــد نمــود.
ــان )۳۱(  ــه پای ــوط ب ــرای بانک هــا مرب اطالعــات ارســال شــده ب
اردیبهشــت مــاه ســال جــاری اســت و بانک هــا هنــوز اطالعــات 

پــس از ایــن تاریــخ را ندارنــد.
*اگــر بعــد از تاریــخ ۳۱ اردیبهشــت مــاه، بــه ســامانه الکترونیکی 
ســهام عدالــت مراجعــه نموده و شــماره شــبای بانکــی خــود را در 
ســامانه ثبــت یــا تغییــر داده ایــد، و یــا روش آزاد ســازی خــود را 
انتخــاب و یــا تغییــر داده ایــد، در ایــن نوبــت، بانک هــا اطالعــات 
شــما را نداشــته و درخواســت فــروش شــما انجــام نخواهد شــد. از 
مراجعــه بــه بانــک پرهیــز کنید و صبــر کنید تــا اطالعــات نهایی 

بــرای بانک هــا ارســال شــود.
*پــس از پایــان مهلــت انتخــاب روش آزاد ســازی از طریق ســامانه 
الکترونیکــی ســهام عدالــت )۸ خــرداد ۱۳۹۹(، ســازمان خصوصی 
ســازی بســته اطالعــات نهایــی و تکمیلی را مجــدداً بــرای بانک ها 
ارســال خواهــد نمــود. لــذا می توانیــد پــس از حــدود یک هفتــه 
ــک مراجعــه  ــه بان ــه بعــد(، ب ــوق )۱۷ خــرداد ب ــخ ف کاری از تاری

نمائید.
ــت  ــت ثب ــهام عدال ــامانه س ــما در س ــبای ش ــماره ش ــر ش *گ
نکرده ایــد تــا شــماره شــبای بانکــی شــما تأیید نشــده یــا در حال 
بررســی باشــد، قــادر به تکمیل فــرم درخواســت فــروش نخواهید 

بــود. از مراجعــه بــی ثمــر بــه بانــک پرهیــز کنیــد
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فرازهایــی از ســخنان حکیمانــه مقــام معظــم 
ــیما  ــدا وس ــدس از ص ــه در روز ق ــری ک رهب

ــد : ایرادفرمودن
روز قدس؛ حلقه وصلی برای هم صدایی مسلمانان 

درباره قدس شریف و فلسطین مظلوم
امــروز روز قــدس اســت؛ روزی کــه بــا ابتــکار 
هوشــمندانه ی امــام خمینــی )رضوان اهلل علیه( 
ــِی  ــرای هم صدای همچــون حلقــه ی وصلــی ب
مســلمانان درباره ی قدس شــریف و فلســطین 
مظلــوم تعییــن شــد؛ و در ایــن چنــد دهــه، در 
ــن پــس  ــاره نقش آفرینــی کــرد و از ای ــن  ب ای

نیــز خواهــد کــرد ان شــاءاهلّل.
عظمت مسئله  فلسطین چیزی نیست که غیرت 

مسلمانان، اجازه ی فراموش شدن آن را بدهد
ــد و آن  ــتقبال کردن ــدس اس ــا از روز ق ملّته
را همچــون نخســتین کار واجــب، یعنــی 
برافراشــته نگهداشــتن پرچم آزادی فلســطین 
گرامــی داشــتند. سیاســت عمــده ی اســتکبار 
ــئله ی  ــردن مس ــگ ک ــم، کمرن و صهیونیس
فلســطین در ذهنّیــت جوامــع مســلمان و بــه 
َســمت فراموشــی راندن آن اســت و فوری ترین 
وظیفــه، مبــارزه بــا ایــن خیانتــی اســت که به 
دســت مــزدوران سیاســی و فرهنگــی دشــمن 
در خــودِ کشــورهای اســامی صــورت میگیرد 
و حقیقــت آن اســت که مســئله ای به عظمت 
مســئله ی فلســطین چیزی نیســت که غیرت 
ــه نْفــس و هوشــمندی روزافــزون  و اعتمــاد ب
ملّتهای مســلمان، اجــازه ی فراموش شــدن آن 
را بدهــد؛ هــر چنــد آمریکا و دیگر ســلطه گران 
و پادوهــای منطقــه ای آنان همه ی پــول و توان 

خــود را بــرای آن بــه کار گیرنــد.
اوّلیــن ســخن، یــادآوری بزرگــِی فاجعه  غصب 
کشــور فلســطین و تشــکیل غّده ی ســرطانی 
صهیونیســتی در آن اســت. در میــان جنایــات 
بشــری دورانهــای نزدیــک بــه زمــان حاضــر، 
هیــچ جنایتــی در ایــن حجــم و بــا این شــّدت 

وجــود نــدارد.
ــردم  ــرون کــردن م ــک کشــور و بی غصــب ی
بــرای همیشــه از خانــه و کاشــانه و ســرزمین 
اجــدادی خــود، آن هــم بــا فجیع تریــن انــواع 
قتــل و جنایــت و هــاِک َحرث و نســل و ده ها 
ســال تــداوم ایــن ســتم تاریخی، حقیقتــاً یک 

رکــورد جدیــد از َســُبعّیت و شــیطان صفتی بشــر 
اســت.

ــای  ــه، دولته ــن فاجع ــی ای ــل و مجــرم اصل عام
غربی و سیاســتهای شــیطانی آنهــا بــود. آن روزی 
کــه دولتهــای فاتح جنــگ اوّل جهانــی، منطقه ی 
ــت  ــی قلمــرو آســیایی حکوم ــرب آســیا، یعن غ
عثمانــی را بــه عنــوان مهم تریــن غنیمــت 
جنگی، میــان خــود در کنفرانس پاریس تقســیم 
می کردنــد، نیــاز بــه یــک پایــگاه امــن در قلــب 
ایــن منطقــه را بــرای تضمیــن ســلطه ی دائمــی 

خــود بیــش از پیــش احســاس کردنــد.
دولِت بدون مّلِت صهیونیست 

انگلیــس از ســالها پیــش از آن، بــا طــرح بالفــور 
زمینــه را آمــاده کــرده و بــا همفکــری زرســاالران 
یهــودی بدعتــی بــه نــام صهیونیســم را مهّیــای 
ــای  ــون زمینه ه ــود؛ و اکن ــرده ب ــی ک نقش آفرین
عملــی آن فراهم میشــد. از همان ســالها مقّدمات 
را بتدریــج در کنــار هــم چیدنــد و ســرانجام پــس 
از دوّمیــن جنــگ جهانــی بــا اســتفاده از غفلــت 
و گرفتــاری  دولتهــای منطقــه، ضربــه ی خــود را 
وارد آوردنــد و رژیــم جعلــی و دولــِت بــدون ملّــِت 
صهیونیســت را اعــام کردنــد. آماج ایــن ضربه در 
درجــه ی اوّل ملـّـت فلســطین و در درجــه ی بعــد 

همــه ی ملّتهــای ایــن منطقــه بودند.
هــدف از دولت صهیونیســت، بنــای پایگاه 

دائمــی بــرای تســّلط بر منطقــه بود
نــگاه به حــوادث بعــدی منطقه  نشــان میدهد که 
هــدف اصلــی و نزدیــک غربی هــا و کمپانــی داران 
یهــودی از ایجــاد دولــت صهیونیســت، بنــای یک 
پایــگاه حضــور و نفــوذ دائمی بــرای خــود در غرب 
آســیا و امــکان دسترســی نزدیــک بــرای دخالــت 
و تحمیــل و تســلّط بــر کشــورها و دولتهــای ایــن 
منطقــه بــود. از ایــن رو رژیم جعلی و غاصــب را به 
ـــچه نظامــی و چه  انــواع امکانــات قدرت آفریــنـ 
ـ حّتــی تســلیحات اتمــی مجّهز  ــ غیــر نظامــیـ 
کردنــد و رشــد این غــّده ی ســرطانی را در پهنه ی 
ــد. ــا فــرات در برنامه هــای خــود گنجاندن نیــل ت

ســخن آخــر آن اســت کــه فلســطین متعلـّـق به 
ــان اداره  ــا اراده ی آن ــد ب فلســطینیان اســت، و بای
شــود. طــرح همه پرســی از همــه ی ادیــان و اقــوام 
ـ کــه از نزدیک بــه دو دهــه ی پیش  ــ فلســطینیـ 
ـ تنها نتیجه ای اســت که  ــ از ایــن ارائــه کرده ایــمـ 
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شــهید حســین ســعید نــام پــدر: محمد و نــام مــادر: فاطمــه ســعید ، متأهــل ، تاریخ 
شــهادت: ۶۲ ، محــل شــهادت: پیرانشــهر ،مــزار: گلــزار شــهدای شــهر گلزار

زندگینامه:
شــهید حســین ســعید در روســتای قریةالعرب)شــهر گلــزار کنونــی( بــه دنیــا آمد.تــا 
کاس ســوم ابتدائــی بیشــتر درس نخوانــد. دوران کودکــی در کنار پدر و مادر مشــغول 
بــه کار قالــی بافــی شــد. دوران نوجوانــی بــه کرمــان رفــت و مــدت ۴-۳ ســال بــه 

ــکاری پرداخت.  جوش
یکســال قبــل از موعــد ســربازی ازدواج نمــود. زمــان خدمت، بــا وجــود زن و بچه، پس 
از گذراندن دوره آموزشــی، عازم جبهه شــد و در عملیات والفجر۳ در منطقه پیرانشــهر 
بــه شــهادت رســید. ۱۵ ســال بــه عنــوان شــهید جاویــد األثر، خبــری از حســین نبود 
تــا اینکــه در تاریــخ 7۵/۳/۲9 پیکــر پاکــش برگشــت و در گلــزار شــهدای شــهر گلــزار 

بــه خاک ســپرده شــد.
نــه تنهــا کار مــن کــه حتــی کار همســایه رو انجــام مــی داد و اگــه خریــدی داشــتیم، 

حســین زحمتــش رو برامــون مــی کشــید.          راوی: زهــرا ســعید)خواهر شــهید(
 کرمــان کــه بــود، روزهــا مــی رفــت جوشــکاری، امــا شــب هــا اعامیــه پخــش مــی 

کــرد. تــو کارهــای مربــوط بــه انقــاب شــرکت مــی کــرد.
                                                                    راوی: زهرا سعید)خواهر شهید(

یــه شــب بــا صــدای افتــادن چیــزی از بــاال، متعجــب اومدیــم تو حیــاط. حســین بود. 
چکــش بــه دســت از دیــوار پریــده بــود پاییــن. گفــت: اینقد چکش تــو کلــه ش زدیم 

تــا آوردیمش پایین... مجســمه شــاه رو کشــیده بــودن پایین.
                                                                      راوی: احمد سعید)برادر شهید(

پولــی کــه از کار کــردن بدســت مــی آورد، یــه مقــدارش رو نگــه مــی داشــت، بقیــه رو 
مــی داد بــه مــادر. گاهــی هــم برامــون هدیــه مــی خریــد. چــادر و روســری بــرا مــادر، 

روســری بــرا خواهــرا و ...        راوی: زهــرا و کبــری ســعید)خواهران شــهید(
اگــه وســیله ای داشــت کــه کســی خوشــش مــی آمــد، مثــل تســبیح، موتــور و ... یــا 

مــی بخشــید یــا معاملــه مــی کــرد. وابســتگی نداشــت به مــال دنیــا...
                                                                       راوی: عباس سعید)برادر شهید(

 مســافرت رفتــه بودیــم. حســین و مهمــون مــا دوتــا لبــاس بلوچــی بــرا خودشــون 
ــرا  ــی ب ــا اینکــه خــودش دوســت داشــت، ول خریــدن. ایــن بنــده خــدا لبــاس رو ب
بــرادرش مــی خواســت ببــره. حســین کــه متوجه شــد، لباسشــو داد بــه مهمون مــا ...

                                                                       راوی: زهرا سعید)خواهر شهید(
بــا پایــگاه بســیج همــکاری مــی کــرد. وقتــی دیــد اصغــر شــهید شــده)اولین شــهید 
گلــزار( گفــت: خیلــی دوســت دارم مثــل اصغر شــهید بشــم. شــهادت بــرام افتخــاره...

                                                                   راوی: زهرا سعید)خواهر شهید(
یکسال قبل از خدمت سربازیش ازدواج کرد. یه مراسم ساده تو دفترخونه ازدواج کرمان...

                                                                      راوی: عباس سعید)برادر شهید(
از کرمــان برگشــته بــود. داداش هــا دور هــم مســابقه وزنــه بــرداری بــا میلــه دار قالــی، 
برگــزار کــرده بــودن. صبــر مــی کنــه تــا همــه وزنــه رو بــردارن. هــر کــدوم از بچــه ها 
میلــه رو دو دســتی بــا زحمــت بلنــد کــرده بــودن. نوبــت بــه حســین کــه مــی رســه، 

میلــه رو یــک دســتی بلنــد مــی کنــه ...        راوی: عبــاس ســعید)برادر شــهید(
از جبهــه بــرا همــه مــا نامــه مــی نوشــت، مــی فرســتاد بــه مــادرم، مــا از مادرمــون 

تحویــل مــی گرفتیــم...                            راوی: زهــرا ســعید)خواهر شــهید(
خیلــی بچــه اش رو دوســت داشــت. مرتــب ازش عکــس مــی گرفــت. چنــد تایی هم 
بــا خــودش بــرد جبهــه.  دفعــه آخــر کــه دیدمــش، گفــت: بچــه هــا رو صــدا بــزن 
بیــان. همــه بچــه هامــو بوســید و خداحافظــی کــرد. چند قدمــی کــه دور شــد، دوباره 
برگشــت. گفتــم: چــرا برگشــتی؟ گفــت: هــر موقــع رضا)پســر شــهید( اینجــا اومد یا 

رفتــی پیشــش، پســرم رو ببــوس...              راوی: زهــرا ســعید)خواهر شــهید(

شهید  معظم  حسین سعید

ــم  ــام ومعل ــدان ام ــه می ــه اینک ــا توجــه ب *ســام ب
زیباشــد فکــری بــرای میــدان ازادی هــم بشــود چون 
ــور  ــی وعب ــر حجم ــت از نظ ــتان اس ــن شهرس نگی
ومــرور ومرکزیــت چــون سالهاســت بــا همین کیفیت 
ــم ســنگفرش  ــر انه ــدی دارد اگ ــوه ب نامتناســب جل
بــا نماهــا زیبــا بشــودبرزیبایی شــهر افــزوده میشــود
ممنون                                             9۱۳۳----7۱

*توکشــور مــا هــر چنــد صباحــی  ســلطانی را پیــدا 
مــی کننــد انهــم وقتــی کــه مــردم از موضوعــی جان 
بــه لــب مــی شــوند مثــل ســلطان ارز و طا، ســلطان 
گوشــت ، ســلطان کاغــذ، و بســیاری ســلطان هــا ی 
دیگــر واخیرا ســلطان خودرو ، این ســلطانها دســتگیر 
میشــوندمحاکمه میشــود اموالشــان مصادره میشوداما 
چــرا و چگونــه و توســط چــه افــرادی نفوذی ســلطان 
ــد وکســی هــم  مــی شــوند در ابهــام باقــی مــی مان
نمــی گویــد چگونه کســی کــه درســال 89 باشــرکت 
هرمــی میلیاردهــا تومــان بــه جیــب زده و از دســت 
قانــون دررفتــه یــا فراریــش دادند بعــد در بــازار خودرو 
با حســاب بانکــی ۲۴0 مــوردی  و پیش خریــد ۶700 
دســتگاه خــودرو میشــه ســلطان ومحکــوم به مــرگ ، 
امــا انچــه مــی مانــد چــه اعــدم بشــود  و چــه نشــود 
ــام بازهــم  چگونگــی ســلطان شــدنش اســت در ابه

ــد                             9۱۳۲----۶0 ــی مــی مان باق
ــهردار  ــک وش ــئوالن ترافی ــت مس ــام خدم ــا س *ب
محتــرم ، این خیابان شــهید صانعــی ا زابتــدای میدان 
امــام تــا ســه راهــی بلــوار امــام جمعــه دور برگــردان 
نــدارد بــا یــک کار ی دربانــک مهــر اقتصــاد بایــد یک 
کیلومتــر بــری وبرگــردی ایــن ظلمــه بــا ایــن بنزیــن 
گــران وســایر هزینــه ها بیاییــد تقریبا دربرابر شــرکت 
رفــاه و یــا پاییــن تــر یــک دوربرگــردان بــوده بــازش 
ــن  ــک از اول ای ــث ترافی ــودش باع ــن خ ــد وای کنی
خیابــان برویــد اخــرش وبرگــردد         9۲۲۶----۱0

*باالخــره بــا پهلــو گرفتن نفتکــش ایرانی درســواحل 
ونزوئــا علــی رغم تهدیــدات و تعقیــب نــاوگان امریکا 
ــران  ــه ای ــه اســت درحالیک ،نفتکــش در حــال تخلی
ــم وهــم محاصــره  ــا هــم تحری ــود وونزوئ ــم ب تحری
دریایــی ، ایــن نشــانه اقتــدار وقــدرت ایــران اســامی 
اســت حــاال بازهــم عــده ا ی غربــزده بگــن مذاکــره ، 
۶ســال مذاکــره کردیــم تحریمهــا وتهدیــدات بیشــتر 
شــد یــک ســال مقابلــه و بــا قــدرت ایســتادیم حــاال 
دران ســوی دنیــا نفتمــان را می فروشــیم و کســی هم 

ــدارد                 9۱۳۴----۲۶ ــت ن ــرات ممانع ج
*باســام همــه اماراز پیر شــدن امار جمعیتی  کشــور 
بدلیــل عــدم کثــرت نســل و زاد وولــد  درســال۱۴۳0 
ــرای تســهیل ازدواج  مــی دهنــد شــما اول بفرماییدب
چــه کردیــد باایــن وامهــای ازدواج میشــود ازدواج کرد 
ــد  ــد ازدواج کنن ــی خواه ــان م ــراد دلش ــی از اف خیل
ــن  ــا ای ــه ب ــد اخ ــه بیاورن ــد بچ ــی ازدواج کردن وانهای
درامــد هــا وگرانــی روزمــره ای در همــه اقــام مصرفی 
وغیرمصــرف واجــاره منــزل و....  چطورمیشــه تــن بــه 

حقایقــی جالــب در مــورد حجــر االســود چگونگی ازدواج داد                                    9۱۳۳----88
ایمــان آوردن دکتــر کارنــار )دانشــمند ناســا( بــه 
دیــن اســام… در مــورد حجــر االســود ، ســنگ 
باارزشــی کــه در کعبه وجــود دارد روایات بســیارند 
ولیکــن اجمــاع بــر آن اســت کــه وقتــی حضــرت 
ــرزمین  ــه س ــده و ب ــده ش ــت ران آدم )ع( از بهش
ــنگ  ــن س ــرد ای ــوط ک ــی هب ــتان کنون هندوس
را یافــت و همیشــه آنــرا بــا خــود داشــت ماننــد 

مونســی کــه اورا از تنهایــی میرهانــد..
ــوم آورده  ــان معص ــم از زب ــامی ه ــات اس در روای
شــده کــه حجراالســود نــام حجــاج رو روی قلبش 
ــی  ــار)Dr.Karnar( یک ــر کارن ــد….!!! دکت مینویس
ــاالت متحــده  ــی ای از دانشــمندان ســازمان فضای
ــنگ  ــن س ــر روی ای ــق ب ــور تحقی NASA مام
ــن ســنگ  آســمانی شــد و کشــف نمــود کــه ای
ــود  ــز موج ــا نی ــی م ــه شمس ــی در منظوم حت
نیســت و حجراالســود از خــود تشعشــاتی ســاطع 
میکنــد و میتوانــد کســانی کــه از جلــوی او عبــور 
میکننــد در حافظــه خــود ذخیــره ســازد !!!حــال 

ــان دکتــر بهتــر اســت اصــل ماجــرا را از زب
ــع  ــس مجم ــید«، رئی ــد الس ــط محم »عبدالباس
ــنویم.. ــر، بش ــنت مص ــرآن و س ــی ق ــاز علم اعج

ایشــان چنیــن میگویــد: در ادامــة بیــان اعجــازات 
و حقایــق شــعائر دیــن اســام، »کارنــار« پــس از 
ــه دیگــری را افشــا مــی  اســام آوردن خــود نکت
ــام  ــام تم ــود ن ــر االس ــد: »حج ــی گوی ــد و م کن
ــه  طــرف او  ــا ب ــی بوســند ی ــه او را م کســانی ک
اشــاره مــی کننــد، را مــی نویســد.« وی در ادامــه 
ســخنان خــود از ســرقت قطعــه ای از حجــر 
االســود توســط انگلیــس پــرده بــر مــی دارد و می 
گویــد: »دولــت انگلیــس بــه منظــور دســتیابی به 
ذراتــی از حجراالســود و تحقیــق در خصــوص آن، 

فــردی را مأموریــت مــی دهــد.
فــرد مذکــور پــس از فراگیــری زبــان عربــی طــی 
مــدت ۱0 ســال و ســفر بــه کشــور مصــر، موفــق 

مــی شــود تــا در قالــب کاروان حجــاج مصــری بــه 
ــه  ــب ب ــی مناس ــرود. وی در فرصت ــه ب ــه مکرم مک
وســیله لیزر ســه تکه بســیار کوچک از حجراالســود 
را جــدا کــرده و بــرای تحقیــق بــر روی آن به بریطانیا 

مــی بــرد.
بعــد از ۱۲ ســال، یکــی از موزه هــای معروف انگلیس 
اعــام مــی کنــد کــه »حجــر االســود از ســنگهای 
متعلــق به مجموعة شمســی نیســت و مســلمانان بر 
چنیــن ســنگی بوســه مــی زننــد.« ایــن اعــام موزه 
انگلیــس، »کارنــار«، دانشــمند ســازمان هوانــوردی و 
فضایــی ملــی آمریــکا )ناســا( را بــر آن مــی دارد تا به 
مــوزه مذکــور رفتــه و تحقیقات و آزمایشــات خــود را 
بــر روی تکــه ای از حجــر االســود بــه انــدازه »دانــه 

نخــود« آغــاز نمایــد.
نکتــه جالــب توجــه اینجاســت کــه ایــن دانشــمند 
ناســا پــس از تحقیقــات و آزمایشــات متوجــه مــی 
شــود کــه در ایــن تکــه کوچــک از حجراالســود ۲0 
شــعاع نامرئــی در جهــات مختلــف بــا مــوج کوتــاه 
وجــود دارد کــه هــر کــدام از آنهــا از ۱0هــزار نفــر 

عبــور کنــد.
دکتــر عبدالباســط ســید در ادامــه بــه بیــان اعجازی 
از آیــات قــرآن کریــم- کــه بیــان همین اعجــاز یکی 
ــوده اســت-  ــار« ب از عوامــل مســلمان شــدن »کارن
مــی پــردازد و مــی گویــد: »در قــرآن کریم به مســیر 
و مــدار مشــخصی کــه ســفینه هــای فضایــی در آن 
حرکــت مــی کننــد اشــاره شــده اســت، آنجــا کــه 
مــی فرمایــد: » ولــو فتحنــا علیهــم بابــا مــن الســماء 
فظلــوا فیه یعرجــون، لقالــوا إنمــا ســکرت أبصارنا بل 
ــد: »دنیــای  ــوم مســحورون« وی مــی افزای نحــن ق
بعــد از مســیر حرکت ســفینه هــای فضایــی، دنیایی 
ــّکرت  ــارت »ُس ــه عب ــت ک ــی اس ــک و ظلمان تاری
أبصارنــا« در ایــن آیــه بــه همیــن چیــز اشــاره دارد.«

کارنــار در ادامــة تحقیقــات خــود در اثبــات این گفته 
امــام شــافعي- رحمــه اهلل- در مــورد حجــر االســود 
کــه مــي فرمایــد: »أن الحجــر األســود یســجل اســم 

ضرورت راه اندازی سامانه شناسایی 
نیازمندان جهت اهدای کمکهای مومنانه 

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت روز جهانی قدس بیان فرمودند :

نگین   سلیمان
ای قدس! ای نگین سلیمان گمشده!
روزی زِ دست اهرمن آزاد می شوی
آری به دست مردم آزاده ی جهان

از بند غم رهیده و آباد می شوی
مرداِن مرد عاقبت از راه می رسند
ناگاه غرق آهن و پوالد می شوی

امروز اگر ز چشم تو خون می چکد ز غم،
فردا، به یمن هّمت ما، شاد می شوی

ای قدس! ای کبوتر محبوس در قفس!
روزی رها ز حیله ی صّیاد می شوی
ای قبله شریِف نخستیِن مسلمین!

بی شک رها ز سلطه ی بیداد می شوی
هرگز گمان مبر که تو از یاد رفته ای

هر صبح و شام، در دل ما، یاد می شوی
فریاد انتقام تو خاموش کی شود؟!

تا »روز قدس« هست، تو فریاد می شوی...
                                 دکتر غامعلی حداد عادل

بایــد بــر چالشــهای امــروز و فردای فلســطین مترتّب 
شــود. ایــن طــرح نشــان میدهــد کــه اّدعــای یهودی 
ســتیزی کــه غربیــان بــا بوقهــای خــود آن را تکــرار 
ــرح،  ــن ط ــت. در ای ــاس اس ــی بی اس ــد، بکلّ میکنن
فلســطینیاِن یهودی و مســیحی و مســلمان، در کنار 
هــم در یــک همه پرســی شــرکت و نظــام سیاســی 
کشــور فلســطین را تعیین میکنند؛ آنچه قطعــاً باید 
بــرود نظام صهیونیســتی اســت و صهیونیســم، خود 
بدعتــی در آئیــن یهــود و کامــاً بیگانــه از آن اســت.

ــع  ــدار و از موض ــا اقت ــز ب ــی ج ــمن وحش ــا دش ب
ــن  ــه ی ای ــت، و زمین ــخن گف ــوان س ــدرت نمیت ق
اقتــدار بحمــداهلّل در ملّــت شــجاع و مقاوم فلســطین 
آمــاده اســت. جوانان فلســطینی امروز تشــنه ِی دفاع 
از کرامــت خویشــند. حمــاس و جهــاد اســامی در 
فلســطین و حــزب اهلّل در لبنــان، حّجــت را بــر همــه 
تمــام کرده انــد. بگــذار فــان دولــت اروپایــی کــه باید 
بــه خاطــر فــروش مــواّد شــیمیایی بــه رژیــم صــّدام 
تــا ابــد شرمســار باشــد حــزب اهلّل مجاهــِد ســرافراز را 

غیــر قانونــی بدانــد
ــدی  ــلیمانی و ابومه ــردار س ــاد س ــت ی گرامیداش

المهنــدس و شــهیدان قــدس
ــد  ــیخ احم ــدس، از ش ــهیدان ق ــاد ش ــان، ی در پای
یاســین و فتحــی شــقاقی و ســّید عّبــاس موســوی، 
تا ســردار بــزرگ اســام و چهــره ی فراموش نشــدنی 
مقاومــت، شــهید قاســم ســلیمانی و مجاهــد بــزرگ 
عراقــی، شــهید ابومهــدی المهندس و دیگر شــهدای 
ــام خمینــی  ــه روح ام ــدارم و ب قــدس را گرامــی می
ــا  ــه روی م عظیم الّشــأن کــه راه عــّزت و جهــاد را ب
گشــود، درود میفرســتم، و نیــز بــرای بــرادر مجاهــد، 
مرحــوم حســین شیخ االســام کــه ســالیانی در ایــن 
راه تــاش کــرد، رحمــت الهــی را مســئلت میکنــم.

کل مــن زار الحــرم المکــي معتمــرا أو حاجــا، ویســجل 
اســمه مــرة واحــدة فقــط ویضــع عامــات بعــدد مرات 
الطــواف« )حجراالســود نــام تمــام زائــران حــرم مکــه- 
حــج فــرض یــا عمــره- را یادداشــت مــي کنــد؛ نــام هر 
ــار مــي نویســد و در دفعــات  ــک ب ــا را ی کــدام از  آنه
بعــدي بــه تعــداد طوافهــاي صــورت گرفتــه، جلــوي 
نامشــان عامــت مــي گــذارد.( مــي گوید: حجراالســود 
ایــن نامهــا را بــا گذرانــدن اشــعه از حجــاج مي نویســد، 
ــام کســاني  ــي امــکان نوشــتن ن کــه ایــن نفــوذ نوران
کــه از مســافت دورتــر بــه ســوي حجراالســود اشــاره 
مــي کننــد را نیــز فراهــم مــي کنــد. گفتنــي اســت، 
ایــن اولیــن بــار نیســت کــه ناســا حقایــق مربــوط بــه 
دیــن اســام را از دیــد عمــوم مخفــي نگــه مــي دارد. 
ــمندان  ــي از دانش ــار«، یک ــول نج ــه »زغل ــان ک چن
زمیــن شناســي، اعــام کــرده بــود کــه؛ ناســا کشــف 
ایــن مطلــب کــه »شــعاع نورانــي ممتــّدي بیــن کعبه 
ــز از روي صفحــه  ــرار دارد.« را نی ــا بیــت المعمــور ق ت

اینترنتــي خــود حــذف کــرده اســت.

تداوم و بقای هر سازمانی به عملکرد روابط عمومی بستگی دارد
رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی واحد بردســیر گفت: 
ــرد و  ــح از عملک ــانی صحی ــی اطاع رس »چگونگ
ــد در  ــک ســازمان و ارگان می توان دســتاوردهای ی
تــداوم و بقــای آن مؤثر باشــد.«به گــزارش خبرنگار 
ــی در  ــین صالح ــیر، افش ــا از بردس ــزاری آن خبرگ
ــش  ــای بخ ــی از تاش ه ــه قدردان ــیه جلس حاش
ــیر  ــامی بردس ــگاه آزاد اس ــی دانش ــط عموم رواب
ــروز  ــای ام ــد در دنی ــدون تردی ــرد: »ب ــار ک اظه
جایــگاه ارتباطــات و اهمیــت روابــط عمومــی بــر 
ــی  ــیده نیســت و یک ــازمان پوش ــچ ارگان و س هی
ــی  ــازمان، چگونگ ــر س ــق ه ــای توفی از زمینه ه
اطاع رســانی صحیــح از عملکــرد و دســتاوردهای 
آن اســت و حتــی ایــن امــر می توانــد در تــداوم و 

بقــای آن ســازمان مؤثــر باشــد.«
وی از دنیــای کنونــی بــه عنــوان عصــر ارتباطــات 

نــام بــرد و ادامــه داد: »بیــن کشــورهای 
مختلــف در جهــان به ویــژه در درون جوامــع، 
چگونگــی ارتباطات رســانه ای و اطاع رســانی 
و  بهره منــدی از امکانــات و فضــای موجود در 
پیشــبرد اهــداف ســازمانی، یکــی از مهم ترین 
ــر  ــه ه ــت ک ــی اس ــتراتژی ها و برنامه های اس

ســازمان در دســتور کار خــود دارد.«
رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی بردســیر، 
اطاع رســانی عملکــرد یــک ســازمان، تکریم 
ــن  ــه بی ــل دوطرف ــاد پ ــوع و ایج ــاب رج ارب
ــف  ــن وظای ــه را از مهم تری ــازمان و جامع س
روابط عمومی هــا برشــمرد و اضافــه کــرد: 
»متــا ســفانه برخــی ارگان هــا نــگاه مطلوبــی 
ــن موضــوع  ــد و ای ــا ندارن ــه روابط عمومی ه ب
ســازمان را بــا مشــکل مواجــه خواهــد کــرد.«

حقایقی جالب از دونیمه شدن ماه و درمورد حجراالسود)2(

بــا توجــه بــه حرکــت زیبــای پویــش کمــک مومنانــه 
بــه خانــواده هــای نیازمنــد وتــداوم آن تــا منتهی شــده 
جامعــه بــه وضــع نرمــال ،  ضــرورت راه انــدازی ســامانه 
ای جهــت شناســایی ورصــد خانــواده های بــی بضاعت 
ــا  ــن کمکه ــداوم ای ــن ت ــه ضم ــا اینک ــدان ت ونیازمن
ــای  ــواده ه ــا خان ــودچه بس ــت نش ــواده ای غفل از خان
ابرومنــدی کــه حاضر نیســتندبه جایــی مراجعه وکمک 
دریافــت کننــد واینگونــه افــراد از کمکهــا بی بهــره می 
ماننــد وبــا شناســایی خانــواده هــا وثبــت اســامی انهــا 
درســامانه ای جامــع باعــث میشــود افــراد و یــا مراکــز 
ونهادهــا و خیریــه هــا و ســازمانهای مــردم نهــاد در ایــن 
پویــش کمــک کننــد بــا مراجعــه بــه آن ســامانه مانــع 
از تکــرار دریافــت کاال و غفلــت از بعضیهــا  مــی شــود 
ــه  ــع بیــن جامع ــا، توزی ــن یکپارچگــی کمک ه بنابرای
هــدف، مشــخص شــدن تعــداد بســته هــا، جلوگیــری 
از تکــرار دریافــت کاال و رضایتمنــدی همــه محرومیــن 

شهرســتان از مزایــای راه انــدازی ایــن ســامانه اســت.
کمکهــای قابــل توجهــی درسراســر کشــور و ازجملــه 
در بردسیرتوســط مــردم و...  صــورت گرفتــه کــه جــای 
ــه  ــن احتمــال کــه ب ــا ای ــر وسپاســگزاری دارد ام تقدی
بعضیهــا ایــن کمکها نرســیده و بعضیهــا بصــورت تکرار 
دریافــت کــرده انــد ایــن امــکان وجــود داشــته اســت 
کــه بــا راه انــدازی ایــن ســامانه  ، کــد ملــی نیازمندانــی 
کــه بســته کمــک مومنانــه را  دریافــت می کننــد ثبــت 
ــی فراهــم  ــه کمک هــای مردم ــع عادالن ــکان توزی و ام

می شــود.
گرچــه ویــروس کرونــا بــا وجــود مشــکات متعــددی 
ــب پویــش  ــا در قال ــرای جامعــه ایجــاد کــرد ام کــه ب
هــای همگانــی خالــق صحنــه هــای زیبایــی بــود و در 
پویــش کمــک مومنانــه، امیــد و همدلــی افــرادی بودند 
کــه بــا وجــود نداشــتن بضاعــت مالــی امــا در حــد توان 

خالصانــه کمــک کردنــد

همه پرسی از همه فلسطینیان تنها نتیجه ای که باید  برچالش ها ی امروز وفردای فلسطین مترتب شود

رئیس دانشگاه آزاد اسامی بردسیر:

صالحــی از فعالیت هــای روابط عمومــی دانشــگاه 
آزاد اســامی واحــد بردســیر قدردانــی کرد.


