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بمناسبت هفته قوه قضائیه ووظیفه ذاتی دستگاه قضا برای 
اجرای عدالت و مبارزه با فساد وبرخورداری یکسان همه 
آحاد جامعه از اعمال قانون ، گرچه قوانین قضایی موجود 
از جامعیت الزم وکافی برخوردار نیستند ودرطی دهه های 
گذشته با افزودن مواد قانونی و تبصره ها ، ریشه وپایه قانون 
بفراموشی سپرده شده ومرتبا به قانون اصلی ، موادی افزوده 
شده که بعضا تصمیم گیرندگان قضایی  با استناد به بعضی 
از آن مواد دچار ابهام می شود لذاباید حقوقدانان خبره جامعه 
برای اصالح ریشه ای و پایه ای بسیاری از قوانین را اصالح 
وتنظیم کنند به عنوان مثال چنانچه دادنامه بدوی درتجدید 
نظر ودیوان قطعی شود و این دادنامه از ابتدا به اسنادی توجه 
نداشته ویا از نظر قضات کم توجهی شده جایگاهی برای 
اقامه طرح دعوا و اصالح دادنامه ها وجودندارد زیرا قضات 
معصوم نیستند و انسان هم جایز الخطا و بدلیل تراکم کاری و 
عدم دقت الزم ،اینکه حقی ضایع شودوجود دارد ولی درحال 
حاضر آرا  پس از قطعیت ، جایی برای رفع ابهام ، اصالح و ... 
ندارنداین موضوع باید مورد توجه حقوقدانان و دستگاه مقننه 

و... قرار گیرد 
اما جایگاه عدالت در اموزه های دینی،ازانجایی که اجرا و 
برقراری عدالت اجتماعی در جامعه مهم ترین وظیفه انبیا 
و ائّمه اطهار علیهم السالم می باشد؛ امام علی علیه السالم 
خود مجسمه عدالت و سخنان او راهگشای بشریت می باشد

امام علی علیه السالم برقراری عدالت اجتماعی را برترین 
عمل و رهبر عادل را بهترین و شایسته ترین بندگان خداوند 
دانسته است. به نظر امیرمؤمنان علیه السالم برقراری عدالت 
اجتماعی باعث رضایت مندی مردم از حکومت و جلوگیری 
از شورش های مردمی شده و در نتیجه، ثبات و امنیت کشور 
را تضمین خواهد کرد. از منظر موالی متقیان، مردم نیز در 
تحقق عدالت اجتماعی نقش مهم دارند. حضرت علی علیه 
السالم هواهای نفسانی، حاکم و کارگزاران ناشایست و... را 

مهم ترین موانع برقراری عدالت اجتماعی برشمرده است.
عدالت مهم ترین و اساسی ترین خواسته تمامی انسان ها در 
طول تاریخ بوده است؛ حتی کسانی که خود در عمل بدان 
پایبند نبوده، اما دوست داشته اند مردم با ایشان رفتار عادالنه 
داشته باشند. اهمیت عدالت به حدی است که خداوند متعال 
آن را به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف رسالت انبیا دانسته 
و می فرماید: »لََقْد أَرَْسلَْنا رُُسلََنا بِالَْبیَِّناِت وَأَنَزلَْنا َمَعُهُم الِْکَتاَب 
وَالِْمیَزاَن لَِیُقوَم النَّاُس بِالِْقْسِط«  ما رسوالن خود را با دالیل 
روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم 

قیام به عدالت کنند.
    ازآنجاکه تحقق عدالت فردی در گرو عدالت اجتماعی 
است، عدالت اجتماعی از جایگاه ویژه و خاصی برخوردار می 
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    رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا :

آغاز سال تحصیلی از 15شهریور/بررسی 
 طرح الزام استفاده از ماسک

فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان:

4 دلیل همتی برای خوش بینی به 
آینده بازار ارز

                            دکتر همتی رئیس بانک مرکزی:

مکتب شهید سلیمانی هم تراز با گام دوم 
انقالب اسالمی حرکت می کند

بــه گــزارش خبرنــگار قضایــی خبرگــزاری تســنیم، آیت اهلل ســید 
ابراهیم رئیســی در نخســتین روز هفتــه قوه قضائیه در جــوار مرقد 
مطهــر امــام خمینــی)ره( در تجدیــد میثــاق بــا بنیانگــذار کبیــر 
انقــالب اســالمی اظهــار کرد: در 40 ســال پــس از انقالب اســالمی، 
دســتگاه قضائــی مبتنــی بــر فقــه و حقــوق اســالمی تالش هــای 
قابل توجهــی را انجــام داده امــا بــا آنچــه در اجــرای عدالــت بایــد 

باشــیم، فاصلــه داریــم و ایــن فاصلــه را بایــد کمتــر کنیم.
رئیــس قــوه قضائیــه تأکیــد کــرد: بایــد دســتگاه قضائــی در طــراز 
دســتگاه قضائــی امیرالمؤمنیــن)ع( و مــورد انتظــار امــام و رهبــری 

معظــم انقــالب اســالمی داشــته باشــیم.
وی افــزود: از مهمتریــن آموخته هایــی کــه حضــرت امــام بــه همه 
مــا دادنــد اجــرای عدالــت بــود. 14 خــرداد امســال رهبــر معظــم 
ــام شــخصیتی  ــد ام ــام فرمودن ــن شــخصیت ام انقــالب در تبیی
تحول گــرا و تحول خــواه بــود و یکــی از ابعــاد مهــم تحولــی امــام 

تحــول در اجــرای عدالــت اســت.
رئیســی گفــت: امــروز در بســتر گام دوم انقــالب، مســئله اجــرای 
ــرد.  ــد صــورت گی ــی اســت کــه بای ــن اقدامات ــت از مهمتری عدال
کارهــای زیــادی در طــول ســالیان گذشــته صــورت گرفتــه امــا 
ــون  ــد قانونگــذاران در حــوزه قانونگــذاری، قان ــی نیســت. بای کاف
عادالنــه تصویــب و مجریــان، عادالنــه اجــرا کننــد و قاضیــان در 
حــوزه قضــاوت، عادالنــه بــه قضــاوت بپردازنــد  و مــردم احســاس 

عدالــت کننــد.
رئیــس دســتگاه قضایــی ادامــه داد: جــا دارد در محضــر روح مطهر 
حضــرت امــام از قضــات متدین و پرتالش در سراســر کشــور تقدیر 
و تشــکر کنــم. امیدواریــم در دوره تحول و دوره ای که در بســتر گام 
دوم واقــع شــده کار متفــاوت صــورت بگیــرد و حتمــاً مــردم در این 
دوره احســاس کننــد کــه عدالــت اجــرا می شــود. اجــرای عدالــت 
یــک امــر کلــی اســت اما اگــر بخواهیم محــوری را مشــخص کنیم 
کــه همــه بــر آن توافــق دارنــد، اجرای قانــون اســت. تمــام مدیران 
بایــد بــر اجــرای قانــون تــالش کننــد و هیــچ کس بــه خــود اجازه 
ــژه نظــارت مــردم را  ــزی ندهــد و همــگان نظــارت به وی قانونگری

در گام دوم انقالب، مردم باید اجرای عدالت را احساس کنند

به عنــوان یــک اصــل بپذیرنــد. وی گفــت: توجه به 
مــردم در مکتــب سیاســی امــام خمینــی)ره( یک 
ــر واقعــی  ــک ام ــر تشــریفاتی نیســت بلکــه ی ام
اســت و حقیقتــاً امــام همچنانی کــه خدابــاور بود، 
ــه  ــاور داشــت و ب ــود و مــردم را ب ــاور نیــز ب مردم ب
همــه مســئوالن توجــه بــه مــردم و جلــب رضایت 

و اعتمــاد مــردم را توصیــه  می کردنــد.
ــر  ــروز رهب ــرد: ام ــه ک ــه اضاف ــوه قضائی ــس ق رئی
معظــم انقــالب اســالمی هــم بــه مســئوالن تأکید 
دارنــد کــه؛ آیــا رضایــت و اعتمــاد مــردم در مقابــل 
خدمــات ارائه شــده، بیشــتر شــده اســت یــا خیــر؟

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه نام گــذاری روز 
ــوان  ــت عن ــه تح ــوه قضائی ــه ق ــت هفت نخس
ــر  ــت: اگ ــر گف ــوق بش ــانی و حق ــت انس کرام
مــا موضــوع حقــوق بشــر را مطــرح می کنیــم، 
حقــوق بشــری مدنظرمــان اســت کــه امــام بــه 
مــا آموختنــد و از متــن دیــن سرچشــمه گرفته 
ــام  ــای ام ــا و آموخته  ه ــن انقــالب م اســت. مت
ــام  ــن نظ ــذار ای ــوان بنیانگ ــان به عن بزرگوارم

ــوق انســان اســت. ــه حق توجــه ب

پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله(:برترین های شما ، کسانی هستند که خوش اخالق ترند ، 
نرم خو و بی آزارند ، با مردم الفت می گیرند و مردم با آنها الفت می پذیرند ، و خانه هایشان 

] برای دیدار یا میهمانی و یا رفع مشکالت و حوائج[ پر رفت و آمد است »الکافی : ج ٢ ص 10٢ ح16 «
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عدالت مهم ترین و اساسی 
ترین خواسته تمامی انسان

قطعنامه ای که شورای حکام 
آژانس به پیشنهاد انگلیس، فرانسه 

وآلمان تصویب کرد
بازگشت قطعنامه پس از 8سال

سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه گفت: 

   رمضانی زاده رئیس دادگسرت ی شهرستان بردسیر :

پرداخت مطالبات حدود 600 نفر از کارگران و بستانکاران این واحد 
تولیدی با پرداخت مبلغ بیش از یکصدو هشتاد میلیارد ریال

رمضانــی زاده رئیــس دادگســتر ی شهرســتان 
بردســیر بمناســبت هفتــه قــوه قضائیــه درگفتگو 
ــاد  ــت ی ــی داش ــن گرام ــپهر ضم ــگار س باخبرن
وخاطــره شــهید مظلــوم دکتــر بهشــتی و هفتــاد 
و تــن از شــهدای هفتــم تیــر باتبریــک ایــن هفتــه 
به همــکاران قضایی وتقدیــر از زحمات وتالشــهای 
ایــن عزیــزان گفت : آیت اهلل شــهید بهشــتی یکی 
از بــزرگان علمــا و از فعــاالن مهــم در عرصه انقالب 
ــه شــمار مــی آیــد کــه از نزدیــک تریــن افــراد  ب
بــه امــام خمینــی رحمــه اهلل بــوده و نقــش بســیار 
حساســی را در پیــروزی انقالب اســالمی و جریانات 
بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی بــه عهده داشــته 

اســت
وی افــزود:  امــام خمینــی در بــاره ایــن شــخصیت 
بســیار معنــوی و بــا ارزش فرمــود: »من کــراراً گفته  
ــن مملکــت  ــای بهشــتی در ای ام کــه مرحــوم آق
ــه زیســتن و  ــوم زیســت «بهشــتی مظلومان مظل
مظلومانــه بــه شــهادت رســیدن را تجربــه کــرد و 
ــراد  ــرای اف ــن الگوهــا ب توانســت یکــی از مهمتری
جامعــه ایرانی و مســلمانان جهان باشــد کــه امروزه 
نیــز مــی تــوان نــام ایــن بزرگــوار را با عشــق انقالب 

اســالمی یــاد کننــد.
*** بیــش از 120 فقــره مزایده جهت تعیین 
تکلیــف مطالبــات کارگــران و بســتانکاران 
ــده ــزار ش ــیر برگ ــد بردس ــه قن کارخان

 رئیــس دادگســتری شهرســتان بردســیر پیرامــون 
ــار  بخشــی از عملکــرد دادگســتری بردســیر اظه
ــره  ــش از 1٢0 فق ــته بی ــال گذش ــت :در س داش
مزایــده جهــت تعییــن تکلیــف مطالبــات کارگران 
و بســتانکاران کارخانــه قنــد بردســیر برگــزار شــده 
کــه نتیجــه انجــام اقدامــات از طریــق واحــد اجرای 
ــت  ــیر، پرداخ ــتری بردس ــی دادگس ــکام مدن اح
مطالبــات حــدود 600 نفر از کارگران و بســتانکاران 
ایــن واحــد تولیــدی بــا پرداخــت مبلــغ بیــش از 
یکصــدو هشــتاد میلیــارد ریــال بــوده اســت کــه 
در ایــن راســتا الزم بــه ذکــر و توضیــح اســت کــه 
بــا تــالش و همــت تمامــی مســئولین و حمایــت 
ــد  ــعی ش ــان س ــتان کرم ــتری اس ــای دادگس ه
تاســایت تولیــدی کارخانــه قنــد حفــظ شــود تــا 
اشــخاص ســرمایه گــذار بــدون هــر گونــه دغدغــه 
و بــدون مواجــه شــدن بــا حجم عظیم بســتانکاران 
و مشــکالت حقوقــی و قضایــی، بــا حمایــت 
اســتانداری، فرمانــداری و مجموعه دســتگاه قضایی 
نســبت بــه راه انــدازی مجــدد ایــن واحــد تولیــدی 

ــدام  ــت اق ــیر اس ــتان بردس ــاد شهرس ــه نم ک
نماینــد و در نتیجــه دســتورات مقــام معظــم 

رهبــری )مدظلــه العالــی( نیــز اجــرا شــود
ــالق  ــای ط ــده ه ــش پرون ــون کاه وی پیرام
گفــت: خوشــبختانه طــی یــک ســال گذشــته 
ــدود 40 درصــدی  ــش ح ــا کاه ــوع ب در مجم
پرونــده هــای طــالق اعــم از طــالق توافقــی و 
بــه درخواســت زوجــه و زوج در محاکــم عمومی 
شهرســتان بردســیر مواجــه بودیم که بــا توجه 
ــر حــوزه هــا  ــار طــالق در اکث ــش آم ــه افزای ب
موفقیــت خوبــی محســوب مــی شــود کــه این 
مهــم مــی توانــد نتیجــه اقدامــات انجــام شــده 
در حــوزه پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعی 
ــود  ــاد و بهب ــدرو اعتی ــواد مخ ــا م ــارزه ب ، مب
وضعیت اشــتغال در شهرســتان محســوب شود 
الزم بــه ذکــر اســت طــی ســالیان اخیــر اولیــن 
بــار اســت کــه بــا کاهــش قابــل توجــه پرونــده 
های طالق در دادگســتری شهرســتان بردســیر 

مواجــه بــوده ایــم.
*** کاهــش حــدود 40 درصــدی پرونده 
هــای طــالق اعــم از طــالق توافقــی و...

رمضانــی زاده بابیــان تشــکیل شــورای حفــظ 
حقــوق بیــت المــال گفــت: در راســتای اجرائی 
احــکام مدنــی و کیفــری شــامل رفــع تصــرف ، 
خلــع یــد و قلــع و قمــع مســتحدثات و اشــجار 
علــی الخصــوص در رابطــه بــا اموال بیــت المال 
و منابــع طبیعــی و ملــی برنامــه هــای جــدی 
ــیر  ــتان بردس ــدون در دادگســتری شهرس و م
ــا تشــکیل شــورای  وجــود دارد کــه انشــااهلل ب
حفــظ حقــوق بیــت المــال پیگیــری و اقــدام 

الزم بــه عمــل خواهــد آمــد.
وهمچنیــن حمایــت از تولید و اقتصــاد و کارگاه 
هــا و مراکز تولیــدی دارای مشــکالت حقوقی و 
قضایــی در دســتور کار دادگســتری شهرســتان 
ــا همــکاری  ــی باشــد و انشــاءاهلل ب بردســیر م
مجموعــه دادســرای شهرســتان بردســیر 
ــن  ــاص در ای ــای خ ــروه ه ــکیل کارگ ــا تش ب
خصــوص نســبت بــه پیگیــری مشــکالت ایــن 

ــدام خواهــد شــد. واحدهــا و حــل آن هــا اق
رئیــس دادگســتری بردســیر در رابطــه بــا 
تشــکیل انجمن حمایت از زندانیان در بردســیر 
گفــت: انجمــن حمایــت از زندانیان شهرســتان 
ــکیل ،  ــال 1398 تش ــای س ــیر در انته بردس
ــدازی شــد و در ســال جــاری  تاســیس و راه ان

بــا فعــال تــر نمــودن دامنــه فعالیــت هــای ایــن 
ــود در  ــای موج ــت ه ــتفاده از ظرفی ــاد و اس نه
حــوزه وظایف محولــه از جمله پیگیــری احداث 
زنــدان در شهرســتان بردســیر، حمایــت از 
زندانیــان و خانــواده هــای آنها و پیگیری مســائل 
و مشــکالت ایــن اشــخاص و ســعی در اســتفاده 
از ظرفیــت هــای قانونــی جهــت آزادی زندانیــان 
واجــد شــرایط در راســتای اجرای دســتورالعمل 
ســاماندهی زندانیــان و کاهــش جمعیت کیفری 

زنــدان هــا اقدامــات الزم انجــام خواهــد شــد.
وی دربــاره پیشــگیری از جرائــم گفــت:در حوزه 
پیشــگیری ازجرائــم و آســیب هــای اجتماعــی 
نصــب دوربین های مجهــز در مرکز شهرســتان 
و بخــش هــای تابعــه و حتــی روســتاها، احــداث 
ــی و  ــات مکف ــا امکان ــاد و ب ــرک اعتی ــپ ت کم
مناســب در مرکز شهرســتان در راســتای کنترل 
معتادیــن علــی الخصــوص معتادیــن پرخطــر و 
بزهــکار و بــاز اجتماعــی نمــودن آنهــا در نتیجه 
کاهــش نــرخ جرائــم و آســیب هــای اجتماعی و 
همچنیــن تاســیس مرکز نگهــداری از کــودکان 
بــی سرپرســت و بدسرپرســت از اولویــت هــای 
ــر آن ،  ــالوه ب ــی رود و ع ــمار م ــه ش ــی ب اصل
تقویــت مراکــز مشــاوره ازدواج و  طــالق و تالش 
ــن مراکــز  ــات ای ــردی نمــودن اقدام ــرای کارب ب
مــی توانــد در کاهــش آســیب هــای اجتماعــی 

ا زجملــه طــالق تاثیرگــذار باشــد.
رمضانــی زاده در پایــان ضمــن تبریــک مجــدد 
هفتــه قــوه قضاییــه و گرامیداشــت یاد شــهدای 
انقــالب از جمله شــهید دکتر بهشــتی و ســردار 
رشــید اســالم شــهید ســلیمانی از تمــام مــردم 
و مســئولین کــه دســتگاه قضایــی را  در جهــت 
ــت و  ــم و امنی ــتقرار نظ ــت و اس ــرای عدال اج
ــکر و  ــد تش ــانده ان ــاری رس ــن ی ــرای قوانی اج

قدردانــی نمــود .

پایداری کرونا را باور کنید/ رفتار ویروس در هر منطقه متفاوت است
ــروس  ــار وی ــت: رفت ــر بهداشــت گف نمکــی وزی
ــا  ــزگان و ی ــا هرم ــان ب ــوب کرم ــا در جن کرون
مینــاب بــا بندرعبــاس و شــهرهای دیگــر کامــاًل 
متفــاوت اســت بنابرایــن ویــروس کرونــا در اقلیم، 
نــژاد و آب وهــوای مختلــف بــروز متفاوتــی دارد.

به گــزارش گــروه اجتماعــی خبرگزاری تســنیم؛ 
دکتــر ســعید نمکــی در اجــالس مجــازی 
رؤســای دانشــگاه ها و دانشــکده های علــوم 
پزشــکی سراســر کشــور اظهار داشــت: حتــی در 
اســتان هایی کــه فکــر می کنیــم مــوج اول کرونــا 
را پشت ســر گذاشــته ایم، مــوج اول را به طــور 

ــم. ــه نکرده ای ــل تجرب کام
وزیــر بهداشــت گفــت: از دیــدگاه اپیدمیولوژیــک 
ــا 40 درصــد از جمعیــت،  وقتــی بیــش از 35 ی
ــد  ــک بیمــاری را داشــته باشــند و بع ــه ی تجرب
بیمــاری فروکــش کــرده باشــد، بایــد فکــر کنیم 
ــدون  ــدادی ب ــت دار و تع ــار عالم ــدادی بیم تع

ــته اند. ــاس داش ــروس، تم ــا وی ــت، ب عالم
در حال تجربه کردن موج اول کرونا هستیم

وی اضافــه کــرد: در کشــور در حــال تجربه کردن 
مــوج اول کرونــا هســتیم اما ممکن اســت شــکل 
مــوج اول کرونــا با آنچــه در اســتان دیگری تجربه 
کرده ایــم، متفــاوت باشــد. بایــد بــاور کنیــم و بــه 
ــا تمــام  ــروس کرون مــردم هــم بگوییــم کــه وی
نشــده، پیــک بیمــاری رد نشــده و کرونــا، یــک 
ویــروس پیچیــده تودرتــوی صدهزارچهره اســت 
و ممکــن اســت یــک پروتــکل درمانــی در یــک 
منطقــه جــواب دهــد و در منطقه دیگــری جواب 

ندهد.
ــا  ــیوع کرون ــزود: از روز اول ش ــر بهداشــت اف وزی
در چیــن بــه همــکاران و معاونینــم گفتــم کــه 
ــه  ــی ک ــام ویروس های ــا تم ــروس، ب ــن وی »ای
دیده ایــد، متفــاوت اســت«. بنــده به عنــوان یــک 
ایمونولوژیســت معتقــدم کــه ایــن ویــروس، یک 
شــترگاوپلنگ اســت کــه می توانــد گاز بگیــرد و 

لگــد و شــاخ بزنــد.
رفتار مختلف ویروس کرونا

ــر بهداشــت تصریــح کــرد: امــروز بیشــتر از  وزی
قبــل معتقدم کــه ویــروس کرونا، بســیار پیچیده 
و هنــوز هــم ناشــناخته اســت. هرگــز فکر نکنیم 
کــه رفتــار ویــروس بــا روز قبــل و در اقلیم هــای 
مختلــف؛ یکســان اســت. رفتــار ویــروس کرونــا 
در جنــوب کرمــان بــا هرمــزگان و یــا مینــاب بــا 
بندرعبــاس و شــهرهای دیگــر، کامــالً متفــاوت 
اســت بنابرایــن ویــروس کرونــا در اقلیــم، نــژاد و 

آب وهــوای مختلــف، بــروز متفاوتــی دارد.
نمکــی در خصــوص آمادگــی پرســنل پزشــکی 
بــرای روزهــای آینــده مقابلــه بــا کرونــا، گفــت: 
ــده ای  ــاری عم ــوز گرفت ــه هن در اســتان هایی ک
ــد، از  ــور کرده ان ــی عب ــاری قبل ــد و از گرفت ندارن

ــا  ــان خواســته ام ت ــن پرســتاری و درم معاونی
ــی  ــکاران کادر درمان ــه هم ــد ک ــی دهن مهلت
بتواننــد نفــس بکشــند و بــا ارائــه تســهیالتی 
بتواننــد به همــراه خانواده هایشــان، بــا رعایــت 
اصــول بهداشــتی ســفر کننــد تــا اگــر طوفان 
بتوانیــم همــکاران  بــود  راه  جدیــدی در 

ــیم. ــته باش ــی داش تازه نفس
87درصــد از بیمــاران کوویــد19 گرفتار 
ــد ــه ای بوده ان ــاری زمین ــی و بیم چاق

ــدود 87  ــروز ح ــا ام ــرد: ت ــان ک وی خاطرنش
درصــد از بیمــاران کوویــد19، گرفتــار چاقــی، 
دیابــت و بیماری زمینــه ای بودند. سیاســت ما 
بایــد ایــن باشــد کــه تخت هــای بیمارســتانی 
کمتــری درگیر شــود و اجــازه ندهیم کــه افراد 
پرخطــر بــه فازهــای بعــدی بیمــاری برونــد. 
گــروه هــدف مــا از ایــن بعــد افــراد بــاالی 60 
ســال، بیمــاران دارای بیمــاری زمینــه ای و افراد 
چــاق و دارای اضافــه وزن اســت. ســه روز قبــل 
در اســتان هرمــزگان دختربچــه 10ســاله ای بر 
اثــر کرونــا فــوت کــرد که بــا پــدر و مــادر خود 
بــرای گــردش بــه قشــم ســفر کــرده بودنــد و 

تنهــا مشــکل ایــن فــرد، اضافــه وزن بــود.
ــر  ــرای تغیی ــگاه ها ب ــی دانش ــت طالی فرص
ســبک زندگــی، الگــوی تغذیــه و کاهــش وزن

ــراد را در  ــد وزن اف ــزود: بای ــت اف ــر بهداش وزی
ــف،  ــای مختل ــودکان و گروه ه ــغ، ک ــراد بال اف
کنتــرل کنیــم و ایــن فرصــت را بــرای کار ویژه 
دانشــگاه ها و دانشــکده های علــوم پزشــکی در 
تغییر ســبک زندگــی، الگوی تغذیــه و کاهش 
وزن به عنــوان یــک عامــل خطــر بــرای 
گروه هــای مختلــف جمعیتــی بایــد غنیمــت 
بشــماریم. بایــد گروه هــای پرخطــر را دریابیــم 
و خدمــات الکترونیــک را بــرای آن هــا توســعه 
دهیــم و بتوانیــم داروهــای موردنیــاز آن هــا را 
به راحتــی و درب منــازل آن هــا تحویــل دهیــم 
ــا،  ــن گروه ه ــرای ای ــکی از راه دور را ب و پزش

ــم. ــر کنی فعال ت
ــه  ــته ب ــال گذش ــر س ــش از 10 براب بی
دنبال تأمین واکســن آنفلوآنزا هســتیم

نمکــی تأکید کــرد: حتمــاً باید به همپوشــانی 
و هم زمانــی کرونــا و آنفلوآنــزا در فصــل پاییــز 
توجــه ویــژه کنیــم، بــه همیــن دلیــل بیــش 
ــن  ــال تأمی ــته به دنب ــال گذش ــر س از 10 براب
واکســن آنفلوآنــزا هســتیم البتــه تقاضــا برای 
ایــن واکســن در دنیــا افزایــش یافتــه اســت و 
تأمیــن آن راحــت نیســت امــا بــا راهکارهایــی 
ــای پرخطــر از  ــم، گروه ه ــال می کنی ــه دنب ک
ــاردار، ســالمندان و بیمــاران  جملــه مــادران ب
دارای بیمــاری زمینــه ای را واکســینه می کنیم.
ــگاه های  ــوزش در دانش ــم آم نمی توانی

ــم ــل کنی ــکی را تعطی ــوم پزش عل
وی یــادآور شــد: نمی توانیــم در شــرایط 
و  دانشــگاه ها  در  آمــوزش  کرونــا، 
ــل  ــکی را تعطی ــوم پزش ــکده های عل دانش
ــه ای  ــا به گون ــوع آموزش ه ــون ن ــم چ کنی
اســت کــه نمی توانیــم همــه آن هــا را 
به صــورت مجــازی ارائــه کنیــم. دانشــگاه ها 
و دانشــکده های علــوم پزشــکی در توســعه 
زیرســاخت های فضــای مجــازی حتمــاً 
ــوری  ــای حض ــا بخش ه ــد ام ــالش کنن ت
ماننــد آزمایشــگاه ها و آموزش هــای بالینــی 
ــوزش  ــازی آم ــورت مج ــم به ص را نمی توانی
به گونــه ای  بایــد  را  خوابگاه هــا  دهیــم. 
مدیریــت کنیم کــه پروتکل های بهداشــتی 

ــوند. ــت ش ــل رعای ــور کام به ط
وزیــر بهداشــت گفت: از رؤســای دانشــگاه ها 
و دانشــکده های علــوم پزشــکی تقاضــا دارم 
کــه در مــورد پذیــرش یــک  تــرم میهمانــی 
ــه  ــک ب ــگاه های نزدی ــجویان در دانش دانش
محــل سکونتشــان، همراهــی کننــد. بایــد 
ــای  ــا ضرورت ه ــق ب ــتانداردها را منطب اس
ــاوت  ــرایط متف ــون ش ــم چ ــور ببینی کش

اســت.
نمکــی بــا اشــاره بــه ســختی های اقتصادی 
ــختی ها و  ــن س ــت: ای ــاری، گف ــال ج س
ــت  ــه دو سیاس ــد ک ــا می طلب محدودیت ه
ــم؛ یکــی  ــرار دهی ــی را مــورد توجــه ق اصل
ــری  ــی و دیگ ــردن صرفه جوی ــر ک حداکث
تــالش بــرای افزایــش بهــره وری و کارآمــدی 
منابــع و راه ســومی هــم نداریــم. درآمدهــای 
ــت و  ــش یاف ــگاه ها کاه ــی دانش اختصاص
ســعی کردیــم به نحــوی جبــران کنیــم امــا 
ایــن بــه آن معنــی نیســت کــه در ماه هــای 
آینــده دوبــاره دچار چنین چالشــی نشــویم 
ــا از رؤســای دانشــگاه ها و دانشــکده های  ام
علــوم پزشــکی می خواهــم کــه فکــر کننــد 
کــه قــرار اســت حداقــل دو ســال بایــد بــا 

کرونــا زندگــی کنیــم.
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خطبه های نماز جمعه 

رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان بمناســبت هفتــه 
قــوه قضائیــه در جمــع خبرنــگاران اعــام کــرد 

144 متهــم مربــوط بــه جرائم موضوع فســاد اقتصــادی در 
زنــدان های اســتان کرمــان حضــور دارند

مقابلــه جدی،فراگیــر و الینقطــع بــا مفاســد اقتصــادی از 
اولویــت هــای قــوه قضائیــه اســت

رییــس کل دادگســتری اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه ایــن 
ــکاب  ــت ارت ــر از باب ــب کــه در  ســال جــاری 59 نف مطل
جرائــم اقتصــادی در اســتان کرمــان دســتگیر شــده انــد، 
گفــت: در حــال حاضــر 144 نفــر زندانی در اســتان کرمان  
بــه اتهــام جرائــم موضوع فســاد اقتصــادی در زندان به ســر 
مــی برنــد و یــا تحت قــرار هســتند و پرونده آنهــا درمراجع 

قضایــی درحال رســیدگی اســت.
یــداهلل موحــد در نشســت خبــری به مناســبت هفتــه قوه 
قضاییــه افــزود: یکــی از برنامــه هــای قــوه قضاییــه در دوره 
مدیریــت تحولــی آیــت اهلل رییســی مقابلــه جدی،فراگیــر 
و الینقطــع بــا مفاســد اقتصــادی درون و بــرون ســازمانی 
اســت و مــردم و رســانه هــا در حــال حاضــر شــاهد ایــن 
مبــارزه قاطعانــه هســتند و در طــول یکســال و نیــم اخیــر 
ــد  ــا مفاس ــارزه ب ــتای مب ــی در راس ــیار مهم ــکام بس اح

اقتصــادی صــادر شــده اســت.
وی بیــان کــرد: صــدور 9 مــورد حکــم اعــدام، چهــار مــورد 
حبــس ابــد، 44 مــورد حبــس بیــش از 20 تــا 30 ســال و 
صــدور 73 حکــم 10 تــا 20 ســال بــرای اخالگــران نظــام 
اقتصــادی کشــور در ســطح ملــی صادر شــده کــه برخی از 

آنهــا اجرا شــده اســت.
نماینــده عالــی قوه قضاییــه در اســتان کرمان خاطرنشــان 
کــرد: در ســطح اســتان کرمــان در ســال گذشــته 344 نفر 
از بابــت ارتــکاب جرایم مفاســد اقتصــادی از جملــه اخال 
ــاس،  ــاء و  ارتشــاء، اخت در نظــام اقتصــادی کشــور، رش
پولشــویی، قاچــاق کاال و ارز، تصــرف غیرقانونــی در وجــوه 
دولتــی، تصــرف غیرقانونــی امــوال و دارایــی هــای دولت و 
ســایر جرایم مــاده 36 قانــون مجــازات اســامی وارد زندان 

هــای اســتان شــده انــد.
ــه  ــوط ب ــده هــای مرب موحــد عنــوان کــرد: یکــی از پرون
ــی  ــام پول ــال در نظ ــه اخ ــوط ب ــادی مرب ــد اقتص مفاس
و مالــی کشــور در شــهر ســیرجان اســت کــه  در دادگاه 

ــال رســیدگی اســت. ــتان  در ح ــن شهرس ــاب ای انق

وی یــادآور شــد: در آبان ماه ســال گذشــته باند بســیار خطرناکی 
کــه بــا اقدامــات پیچیــده در بســتر اینترنــت قصــد داشــت بــه 
سیســتم بانکــی نفــوذ کــرده و پــس از نفــوذ 15 میلیــارد تومان 
بــه نفــع خــود جــا بــه جــا کنــد، در آســتانه جــا بــه جایــی ایــن 
وجــه بــا همکاری دادســتان ســیرجان و توســط ســربازان گمنام 
امــام زمــان )عــج( شناســایی و دستگیرشــدند و در ایــن رابطــه 8 
نفــر در ســیرجان زنــدان هســتند و پس از دســتگیری ایــن افراد 
مشــخص شــد پرونــده هــای مرتبــط بــا ایــن موضــوع در تهران 
تشــکیل و شــش نفــر متهــم هــم در دادســرای تهــران تحــت 

تعقیــب و بازداشــت قــرار گرفتند.
رییــس کل دادگســتری اســتان کرمــان بــه پرونــده شــهرداری 
ســیرجان بــا 15 متهــم نیــز اشــاره و بیــان کــرد: در ایــن پرونــده 
دو نفــر تبرئــه و مــا بقــی محکــوم شــدند و کلیــه وجــوه و امــوال 
دولتــی نیز مســترد شــد و متهمــان ایــن پرونــده اعم از شــهردار 
وقــت و ســایر افــراد ذی مدخــل محکومیــت های قابــل توجهی 

ــت کردند. دریاف
موحــد خاطرنشــان کــرد: پرونــده دیگــری نیــز مربــوط بــه اداره 
کل غلــه اســتان کرمــان بــوده اســت کــه در ایــن رابطــه اتهــام 
مدیــرکل و معاونیــن ایــن اداره و چنــد فــرد دیگــر بانــد رشــاء 
ــرار  ــا ق ــس از شناســایی و دســتگیری، ب و ارتشــا اســت کــه پ
بازداشــت موقــت در زنــدان هســتند و در این پرونده حــدود 200 
میلیــون تومــان در مراحــل مختلــف بــه عنــوان رشــوه از افــراد 

مختلــف مطــرح، لیکــن در حــال بررســی دقیــق اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: پرونــده بانــک ســپه مربــوط بــه ســال 87  
نیــز بــا عناوینــی از جملــه  اختــاس و تضییــع وجــوه دولتــی 
در اثــر اهمــال مطــرح اســت کــه در ایــن پرونــده 10 میلیــارد 
و 600 میلیــون تومــان در ســال 87 تســهیات داده شــده و یــا 
ضماتنامــه بانکــی صــادر شــده امــا پرونــده تســهیاتی وجــود 
نــدارد و در حــال حاضــر ایــن مدیر بانــک تحت عنــوان اختاس 
در بازداشــت و پرونده در جریان رســیدگی اســت و بقیه متهمان 

بــا قــرار وثیقــه آزاد مــی باشــند و تحقیقــات در جریــان اســت.
وی بــه پرونــده مربــوط بــه شــهرداری ارزوئیــه نیــز اشــاره و بیان 
ــه، یکــی از اعضــای  ــز شــهردار ارزویی ــده نی ــن پرون کــرد: در ای
شــورای شــهر و یک کارشــناس شــهرداری باند کوچک ارتشــا را 
تشــکیل داده بودنــد کــه  در آخریــن مرحلــه در حیــن رد و بــدل 
شــدن پــول و ارتــکاب جــرم توســط مامــوران اطاعــات ســپاه 
دســتگیر و بــا قــرار بازداشــت موقــت بــه زنــدان معرفــی شــده 
انــد و تحقیقــات تکمیلی نیز توســط بازپــرس مربوطه در دســت 

انجــام اســت.
ایــن مقــام قضایی خاطرنشــان کــرد: در اســتان کرمان 
پرونــده 150 میلیــون تومانــی مربــوط بــه بخشــداری 
ماهــان نیــز مطــرح اســت کــه اخیــرا توســط ســازمان 
بازرســی کل کشــور کشــف شــده اســت و متهمان این 
پرونــده نیــز احضــار و بازداشــت شــده انــد و تحقیقات 

انجــام شــده و در نهایــت بــا وثیقــه آزاد اســت.
موحــد بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه پرونــده هــای 
مفاســد اقتصادی مربــوط به شــهرداری رودبــار جنوب، 
شــهرداری فاریــاب، فرمانــداری شــهربابک و اختاس و 
ارتشــا در شــهرداری نجف شــهر ســیرجان نیــز مطرح 
شــده و در دســت رســیدگی اســت، خاطرنشــان کــرد: 
اداره کل اطاعــات اســتان کرمــان نیــز پرونــده هایــی 
ــکار و  ــس، احت ــک فاینان ــرکت یونی ــا ش ــه ب در رابط
کاالی پزشــکی و محصــوالت ســامت محــور ، قاچاق 

کاالهــای ممنوعــه را در دســت پیگیــری دارد.
ــه اداره کل  ــوط ب ــی مرب ــده های وی اظهارداشــت: پرون
امــور مالیاتــی اســتان بــا 7 متهــم، برق شــمال اســتان 
بــا 11 متهــم و شــرکت پخــش فــرآورده هــای نفتی با 

10 متهــم در دســت رســیدگی و بررســی اســت.
رییــس کل دادگســتری اســتان کرمــان خاطرنشــان 
ــا   ــه دان ــه بیم ــوط ب ــده ای مرب ــان پرون ــرد: در جری ک
نیــز موضــوع جعــل و خیانــت در امانــت بــه مبلــغ 25 
میلیــارد تومــان مطرح شــده اســت کــه درایــن پرونده 
ایــن نمایندگــی بیمــه وجــوه بیمــه شــرکت کرمــان 
موتــور را بــه نفــع خــود برداشــته و بــه شــرکت بیمــه 
تحویــل نــداده اســت کــه بخشــی از ایــن پرونــده نیــاز 

بــه تحقیقــات بیشــتر دارد.

شهید چمران الگویی شایسته 
برای جوانان عصر حاضراست

144 متهم مربوط به جرائم موضوع فساد اقتصادی در زندان های استان کرمان حضور دارند

ــیر از  ــتان بردس ــر شهرس ــال احم ــت ه سرپرســت جمعی
تقویــت 6 خانــه ی هــال در شهرســتان بردســیر بــا هــدف 

ــر داد. ــتاییان خب ــاماندهی روس ــوزش و س جــذب، آم
بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان های باشــگاه خبرنــگاران 
ــت  ــت جمعی ــو، سرپرس ــین نامج ــان، حس ــوان از کرم ج
ــه تقویــت 6  ــا اشــاره ب هــال احمــر شهرســتان بردســیر ب
خانــه ی هــال در روســتا های اللــه زار، گلــزار، نــگار، ده لــرز، 
محمودآبــاد و ماهونــک،   شهرســتان بردســیر گفــت: تجهیز 
ــوزش و ســاماندهی  ــا هــدف جــذب، آم خانه هــای هــال ب
ــام  ــدادی، ع ــای ام ــترش فعالیت ه ــرای گس ــتاییان ب روس

المنفعــه و بشردوســتانه اســت.
ــای هــال  ــل بیشــتر روســای خانه ه ــر تعام ــد ب ــا تاکی او ب
بــا جمعیــت هــال احمــر افــزود: توانمندســازی روســتاییان 
ــات  ــداد و نج ــای ام ــدازی تیم ه ــکیل و راه ان ــه تش در زمین
روســتایی و ترویــج خدمــات عــام المنفعه در ســطح روســتا ها 
ــه هــال اســت. ــدازی خان ــز شــهر ها از اهــداف راه ان و مراک

او بــا اشــاره بــه برگــزاری دوره هــای آموزشــی ویــژه اعضــای 
خانه هــای هــال بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی، عنــوان 
ــا، روســتا ها و  ــای هــال در بخــش ه ــت خانه ه ــرد: تقوی ک
ــازی  ــی بیشــتر و توانمندس ــهر ها، موجــب آمادگ ــز ش مراک
جوامــع محلــی بــرای مقابلــه و کاهــش آســیب های ناشــی از 

حــوادث طبیعــی و غیرطبیعــی اســت.
سرپرســت جمعیــت هــال احمر شهرســتان بردســیر ضمن 
قدردانــی از همــکاری و تاش هــای داوطلبانــه روســای 
خانه هــای هــال تصریــح کــرد: اهمیــت حضــور افــرادی بــا 
ــه در روســتا ها و  ــوع حادث مهارت هــای امــدادی در زمــان وق
مکان هــای دور از مرکــز شهرســتان، نقــش مهمــی در کاهش 

خســارات و تلفــات جانــی ناشــی از حــوادث دارد.

حجت االســام والمســلمین حاج علی اکبــر کرمانی در خطبه 
هــای نمــاز ایــن هفته بیان داشــت: کســی کــه مرتکب غیبت 
شــده بایــد اصــاح شــود و یکــی از راههــای اصــاح مــردم این 
اســت کــه بــدی را بــا خوبــی جــواب دهنــد امــام ســجاد علیه 
الســام در دعــای مــکارم اخــاق مــی فرمایــد: خدایــا توفیــق 
بــده کــه اگــر کســی غیبــت مــرا کــرده یــا بــدی مــن را گفته 
بــه خوبــی و بــا ذکــر و یــاد کــردن خوبیهایــش جــواب دهم. 

وی در ادامــه افــزود: در روایتــی از محمــد مصطفــی صلــی اهلل 
علیــه و آلــه و ســلم کــه ســوال شــد غیبــت چیــه ؟ حضــرت 
فرمــود:» یــاد کــردن از بــرادر دینــی کــه چیــزی در وجــودش 
هســت اما خوشــش نمیــاد حتــی اگــر آن اوصــاف را دارد نباید 
بگوییــم غیبــت مــی شــود ولــی اگــر آن اوصــاف را نداشــته 

باشــد دیگــر غیبــت نیســت تهمت اســت.«
خطیــب جمعــه بردســیر گفــت: غیبــت دو نــوع اســت یکــی 
حــق اهلل کــه بــا خــدا بایــد تســویه کنیــم دوم حــق النــاس 
اســت اگــر در دســترس اســت بایــد معــذرت خواهــی کــرد  و 
اگــر در دســترس نبــود باید اســتغفار کنیــم و تا مــی توانید در 
حقــش خوبــی کنیــد تــا در قیامــت از مــا راضــی شــود. روایت 
ــه و ســلم، نقــل  ــه و آل ــی اهلل علی دیگــر از رســول خــدا صل
شــده بــه ایــن مضمــون ، یــک وقــت بــه جایــی مــی رســیم 
ــا ایــن  ــی اســت و فــرد مــی گویــد خدای کــه دســتمان خال
نامــه عمــل مــن نیســت مــن در دنیــا کارهــای خــوب انجــام 
دادم خداونــد مــی فرمایــد: بــا غیبــت کــردن تمــام کارهــای 
خوبــت از بیــن رفتــه اما شــخص دیگــری مــی آورند کــه نامه 
اعمالــش پــر از عبــادت اســت و مــی گویــد خدایــا مــن ایــن 
کارهــا را انجــام نــداده ام خداوند می گوید پشــت ســرت حرف 
زدن و غیبــت کــردن و مــا اعمــال خــوب آنها را برداشــتیم و در 
نامــه اعمــال تــو قــرار دادیــم. و اینکه یک عمر زحمت بکشــیم 
و بــه نامــه اعمــال دیگــری بــرود . خدایــا به مــا توفیق بــده که 
اعمــال مــکارم اخــاق در جامعــه احیــا شــود و بــه مــا توفیــق 

احیــا اخــاق اســامی را بدهــد.
خطیــب جمعه بمناســبت 31خرداد ســالروز شــهادت شــهید 
ــر  ــان داشــت : 31 خــرداد ســالروز شــهادت دکت چمــران بی
مصطفــی چمــران در ســال 1360 اســت کســانی کــه شــهید 
چمــران را شــناختند او را الگویــی شایســته بــرای جوانان عصر 
حاضــر مــی داننــد. مقــام معظــم رهبــری از اوصــاف شــهید 
چمــران مــی گویــد:» یــک دانشــمند تمــام عیــار بــود و هــر 
ویژگــی دســت بگذاریــم در بحــث علمــی تحصیــات عالیــه 
داشــت و در بحــث سیاســی بــه تمــام معنــا تمــام عیــار بــود«  
و حــرف اول را مــی زد و در بحــث اخــاق و عرفــان مناجــات 
هــای شــهید چمــران را مــی بینیــم و در بحــث نظامــی حرف 
اول را مــی زد و یــک جملــه حضــرت امــام در رابطــه با شــهید 
چمــران مــی گویــد: » مثــل شــهید چمــران بمیریــد« و تنها 
کســانی مــی تواننــد مثــل چمــران و ســلیمانی بمیرنــد کــه 
زندگیشــان چمرانی و ســلیمانی باشــد. ولی مردن مال کســی 
اســت کــه در زندگیــش مثــل چمــران زندگــی کنــد. و روایت 
از پیامبــر اکــرم صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم فرمــود: همــان 
طورکــه زندگــی مــی کنیــد مــی میریــد و مــرگ بســتگی به 
نــوع زندگــی دارد و همــان طــور کــه مــی میریــد مبعــوث می 
شــوید و هــر طــور کــه مبعــوث شــدید محشــور مــی شــوید. 
و شــهید چمــران و شــهید حــاج قاســم ایــن جــوری بودنــد 
اخاقشــان تمــام عیــارو کامــل  بــود و اینجــوری زندگــی مــی 
کردنــد انشــااله روح ایــن بــزرگ مــرد و حاج قاســم با شــهدای 

کربــا محشــور شــود.

تقویت و تجهیز ۶ خانه هالل در 
شهرستان بردسیر

خیران مدرسه ساز 2۳۰ میلیارد ریال در ساخت 
مدارس استان کرمان مشارکت کردند

ــد  ــان، ســید محم ــزاری تســنیم از کرم ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــژاد در آییــن امضــای  تفاهم نامــه ســاخت مجتمــع  واعظی ن
آموزشــی ورزشــی زنــده یــاد حاجیــه خانــم طاهــره تاج آبادی 
در رفســنجان اظهــار داشــت: از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون 
خیــران اســتان کرمــان 230 میلیــارد ریال در ســاخت مدارس 

در اســتان کرمــان مشــارکت داشــتند.
ــاز از  ــن مدرسه س ــه مشــارکت خــوب خیری ــاره ب ــا اش وی ب
ابتــدای ســال جــاری تاکنــون گفــت: امیدواریــم که بــا اجرای 
طــرح آجــر بــه آجر کمک و مشــارکت خیــران مدرسه ســاز در 
اســتان کرمــان تــا پایان ســال بــه 200 میلیــارد تومان برســد.

مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس اســتان کرمان در 
ارتبــاط بــا امضا تفاهم نامه ســاخت مجتمع آموزشــی ورزشــی 
زنــده یــاد طاهــره تــاج آبــادی در رفســنجان بــا اعتبــاری بالغ 
بــر 200 میلیــارد ریال بیــان کــرد: کل اعتبار فضای آموزشــی 
ورزشــی ایــن پــروژه بــزرگ توســط خیــر نیکــوکار پرداخــت 

شــده و پذیــرای هــزار دانش آمــوز رفســنجانی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن مجتمــع آموزشــی شــامل مقاطــع 
آموزشــی ابتدایــی و متوســطه اســت افــزود: دانش آمــوزان از 
ابتــدای ورود بــه ایــن مجتمــع آموزشــی تــا زمانــی کــه دیپلم 
می گیرنــد در ایــن مجتمــع تحــت آمــوزش قــرار می گیرنــد.

ــا عنــوان اینکــه ایــن مجتمــع آموزشــی در دو  واعظی نــژاد ب
ســاختمان 9 کاســه ویژه مقطع تحصیلی متوســطه ســاخته 
می شــود گفــت: هــر ســاختمان آموزشــی هــزار و 285 
مترمربــع زیربنــای آموزشــی دارد کــه در مجمــوع 2 هــزار و 

570 متــر زیربنــای آموزشــی ایــن دو ســاختمان اســت.

          رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا :

آغاز سال تحصیلی از 15شهریور/بررسی طرح الزام استفاده از 
ماسک/مردم برای درگیری طوالنی با کرونا آماده باشند

رئیس جمهــور در جلســه ســتاد ملــی مقابلــه با کرونــا از 
بررســی طــرح الــزام اســتفاده از ماســک در برخــی نقاط 
در جلســه امــروز خبــر داد و گفت: ایــن طــرح در یــک 
تــا دو هفتــه آینــده در ایــن ســتاد بــه تصویــب خواهــد 

رسید.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوزه دولــت خبرگــزاری فــارس، 
حجت االســام حســن روحانــی رئیس جمهــور روز 
ــا  )شــنبه 31 خــرداد در جلســه ســتاد ملــی مقابلــه ب
کرونــا اظهــار داشــت: امــروز می توانیــم بگوییم کــه 123 
روز از شــروع ابتــای کرونــا در کشــورمان که اولیــن بار از 
ســوی وزارت بهداشــت و درمــان مورد تأیید قــرار گرفته 
گذشــته اســت کــه اولیــن ابتــا در آخریــن روز بهمــن 

ســال گذشــته بــود.
ــران و کادر  ــردم ای ــام م ــن ای ــرد: در ای ــح ک وی تصری
بهداشــت و درمــان مقابلــه خــوب و جانانــه ای در برابــر 

ــته اند. ــروس داش ــن وی ای
وی گفــت: همــه مــا باید بدانیــم که امــروز پایــان مقابله 
ــه ســازمان بهداشــت  ــا نیســت و ن ــا کرون و مواجهــه ب
ــه وزارت  ــا و ن ــف دنی ــورهای مختل ــه کش ــی و ن جهان
بهداشــت ایــران نمی تواننــد زمان خاصــی را بــرای پایان 
ــرا هنــوز واکســن  ــن بیمــاری پیش بینــی کننــد زی ای
ــدارد  ــروس ســاخته نشــده و درمــان قطعــی هــم ن وی
ضمــن اینکــه رفتــار ایــن ویــروس هــم در حــال تغییــر 

اســت.
روحانــی گفــت: ایــن ویــروس خــود بــه خــود از بیــن 
نخواهــد رفــت و نمی توانیــم بگوییــم دو مــاه دیگــر ایــن 
ویــروس از بیــن مــی رود لــذا بایــد خــود را بــرای مقابلــه 
بلنــد مــدت بــا آن آمــاده کنیــم همچنیــن نمی توانیــم 
کاری کنیــم ملــت ایــران از ابتــای بــه ایــن ویــروس به 

صــورت 100درصــدی واکســینه هســتند.
رئیس جمهــور تصریــح کــرد: کمــک بزرگ بــه ایــن ویروس 
ممکــن اســت خــود مــا باشــیم لذا ایــن ویــروس بــه خودی 
ــه  ــی ک ــن اســت بیماران ــود و ممک ــل نمی ش ــود منتق خ
خــود را در قرنطینــه قــرار نمی دهنــد و معاشــرت کــرده و از 
ماســک اســتفاده نمی کننــد ایــن ویــروس را منتقــل کنند 

لــذا مــردم در توســعه و انتقــال ایــن بیمــاری نقــش دارند.
ــه  ــرد بلک ــک ک ــروس کم ــه وی ــد ب ــت: نبای ــی گف روحان
بایــد بــه مــردم خودمــان از جملــه افــراد مســن کــه دارای 

ــم. ــک کنی ــتند کم ــه  ای هس ــای زمین بیماری ه
ــت و  ــه وزارت بهداش ــذاری ک ــأله فاصله گ ــزود: مس وی اف
درمــان عنــوان می کنــد در جامعه مــان بســیار مهــم اســت 
لــذا نبایــد در تجمعــات حضــور پیــدا کنیــم و بهتــر اســت 
دســت خــود را شســته و بهداشــت فــردی را رعایــت کنیــم.

وی گفــت: اســتفاده از ماســک می توانــد بــرای بهداشــت و 
مقابلــه بــا ایــن ویــروس مؤثــر باشــد و از ابتــای بــه کرونــا 

ــگیری کند. پیش
روحانــی گفــت: یکــی از تصمیمات جلســه امــروز در ســتاد 
ملــی مقابلــه بــا کرونــا آن بــود کــه بــرای یــک تــا دو هفتــه 
آینــده طــرح الــزام اســتفاده از ماســک در برخی نقــاط آماده 

شــده و بــه ایــن ســتاد آورده و تصویــب خواهــد شــد.
روحانــی گفت: آنچــه تجربــه امــروز مــا در ماه پنجــم مقابله 
ــادی،  ــت اقتص ــه فعالی ــت ک ــان داده آن اس ــا نش ــا کرون ب
آموزشــی، فرهنگــی و معنــوی می توانــد آزاد باشــد ولی باید 
دســتورالعمل های وزارت بهداشــت کــه به آن تأکیــد زیادی 

دارد هــم رعایــت شــود.
**تعطیلــی نــه مــورد نظــر ماســت و نــه 
ــود ــت ش ــد رعای ــا بای ــرورت دارد؛ پروتکل ه ض

ــر  ــورد نظ ــه م ــی ن ــرد: تعطیل ــح ک ــور تصری رئیس جمه
جغرافیــای شهرســتان بردســیر بــرای ســوداگران مــرگ نــا 

امــن خواهــد شــد ،کشــف بیــش از یــک تــن تریــاک *
 افشــین صالحی نژاد دادســتان شهرســتان بردســیر از کشف 
بیــش از یــک تــن مــواد مخــدر از نــوع تریــاک در عملیــات 

هــای منســجم در این شهرســتان خبــر داد.
ــخ  ــزم راس ــر از ع ــن خب ــات ای ــریح جزیی ــان در تش  ایش
دســتگاه قضائــی در موضــوع  مبــارزه بــا مــواد مخــدر خبــر 
داد و افــزود :  تــکاوران پایــگاه عملیاتــی شــهید خواجویــی 
یــگان تــکاوری 124 ناجــا با انجام چندین عملیات منســجم 
و رصدهــای اطاعاتــی دقیــق چنــد بانــد مــواد مخــدر را در 
ســطح شهرســتان منهــدم نمودند کــه در این راســتا بیش از 
یــک تــن تریــاک از قاچاقچیــان کشــف و ضبط و 6 دســتگاه 

وســیله نقلیــه از آنــان توقیــف شــد .
ــای  ــه جغرافی ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــی ب ــام قضای ــن مق ای
شهرســتان بردســیر بیــش از پیــش بــرای ســوداگران مــرگ 
نــا امــن گردیــده اســت اعــام کــرد : قاچاقچیــان کــه قصــد 
انتقــال مــواد مخــدر از مرزهــای شــرقی بــه مناطــق مرکزی 
کشــور را داشــتند بــا برنامــه ریــزی و رصــد دقیــق اطاعاتی 
ــف  ــیر متوق ــتان بردس ــات در شهرس ــن عملی ــی چندی ط

گردیدنــد
صالحــی نــژاد در پایــان ضمــن هشــدار بــه قاچاقچیــان مواد 
مخــدر خاطرنشــان کرد : دســتگاه قضایــی و نیروهای نظامی 
، انتظامی و اطاعاتی در ســطح شهرســتان بردســیر با تاش 
خســتگی ناپذیــر و برنامــه ریــزی دقیــق اجــازه جــوالن بــه 
ســوداگران مــرگ را نخواهنــد داد و تمامــی مناطــق بیابانی و 
کوهســتان های صعــب العبور مورد اشــراف کامــل اطاعاتی 
تــکاوران و نیروهــای ناجــا قــرار دارد و مســیر ترانزیــت مــواد 

مخــدر را در ایــن شهرســتان قطــع خواهیــم نمود.

حجت االسالم حاج علی اکرب کرمانی امام جمعه بردسیر:

دارندگان سالح مجاز و غیر مجاز در 
سطح شهرستان شناسایی خواهند شد

ــداری بردســیر جلســه  ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــا  ــارزه ب ــیون مب ــرقت و کمیس ــگیری از س ــترک پیش مش
قاچــاق،کاال و ارز و کمیســیون اســلحه و مهمــات به ریاســت 
مهنــدس وفایــی معاون سیاســی فرمانــداری و اعضــا مربوطه 

در ســالن اجتماعــات فرمانــداری تشــکیل شــد
ــت در  ــداری گف ــی فرمان ــاون سیاس ــی مع ــدس وفای مهن
راســتای کنترل ســرقت درشهرســتان ضمن همــکاری همه 
جانبــه ی دســتگاههای اجرایــی از دامــداران تقاضــا میشــود 
ــه رعایــت مســائل امنیتــی تدابیــر الزم را اتخــاذ  نســبت ب
نماینــد همچنیــن از اداره امور عشــایری خواســت نســبت به 
برگــزاری کاس هــای اموزشــی بــه عشــایر درایــن خصوص 
بــا اداره دامپزشــکی و نیــروی انتظامــی همکاری نمایــد و دام 

هــای عشــایری هویــت گــذاری شــوند
وی همچنیــن افــزود برنامــه ریــزی الزم جهــت بزرگداشــت 
ســالروز صــدور فرمان مقــام معظم رهبــری )مدظلــه العالی(

درخصــوص مبــارزه بــا قاچــاق از تاریــخ 12لغایــت 18تیرماه 
ســال جــاری صــورت خواهــد پذیرفــت

معــاون سیاســی فرمانــداری از ســاماندهی ،رصد و شناســایی 
دارنــدگان ســاحهای مجــاز و غیر مجــاز درشهرســتان خبر 
داد و بیــان کــرد دارنــدگان ســاحهای غیــر مجاز شناســایی 
و از طریــق مراجــع ذیربــط برخــورد قانونــی خواهد شــد و به 
دارنــدگان ســاحهای مجــاز کــه مجوز حمــل دارند ازســوی 
نیــروی انتظامــی امــوزش الزم جهــت نگهــداری داده خواهد 
شــدگفتنی اســت درایــن جلســه مقــرر گردیــد بخــش های 
شهرســتان با نصــب دوربین نســبت به کنترل و پیشــگیری 
از وقــوع جــرم اقــدام و دهیــاری هــای هربخــش بــا گشــت 
هــای محله محــور و رضویــون ســپاه دراین زمینــه همکاری 

نمایند

ماســت و نــه ضــرورت دارد بلکــه بایــد پروتکل ها رعایت شــود 
ضمــن اینکــه فعالیــت بایــد در کشــور وجــود داشــته باشــد 
ولــی بــر پایــه تجمــع و اجتمــاع در برخــی جاهــا که ضــرورت 
نــدارد نبایــد باشــد و اگــر بتوانیم ایــن موضــوع را رعایت کنیم 

شــرایط خــود را بهبــود داده ایــم.
وی گفت: مــا درگیــر مــوج اول بیمــاری هســتیم کــه در برخی 
ــه در  ــم البت ــور کردی ــه پیــک رســیده و از آن عب اســتان ها ب
برخــی از اســتان ها ممکــن  اســت بــا پیــک دوم کرونــا مواجه 

شــویم کــه بایــد خــود را بــرای آن آمــاده کنیــم.
رئیس جمهــور دربــاره فشــار روحــی و روانــی ویــروس کرونــا 
در جامعــه افــزود: ایــن فشــار مــردم مــا را نگــران و افســرده 
می کنــد؛ خیلی هــا ممکــن اســت در اثــر ادامــه ایــن وضعیــت 
ــه  ــرادی ک ــذا از اف ــوند ل ــی ش ــی و روان ــاری روح ــار بیم دچ
تخصــص روانشــناختی، علــوم دینــی، تبلیغــات، هنــر و شــعر 
دارنــد و همچنیــن از دســتگاه های تبلیغاتــی می خواهــم کــه 

مــردم را بــرای ایــن قضیــه آمــاده کننــد.
وی در همیــن راســتا گفــت:  اولیــن آمادگــی آن اســت کــه 
مــردم را آمــاده کنیــم کــه درگیــری بــا ویــروس کوتاه مــدت 
نیســت و اگــر آنهــا بداننــد کــه درگیــری طوالنی مــدت اســت 

خــود را آمــاده خواهنــد کــرد.

حسن پور بیگلری نماینده مردم بردسیر و سیرجان  در نطق میان دستور:

گالیه از محرومیت استان کرمان/۷۰۰ روستا با تانکر آبرسانی می شوند

رسپرست جمعیت هالل احمر شهرستان بردسیر :

جغرافیای شهرستان بردسیر برای 
سوداگران مرگ نا امن خواهد شد 

،کشف بیش از یک تن تریاک 

ــردم ســیرجان و بردســیر در  ــده م نماین
مجلــس شــورای اســامی از محــروم 
ــرد و  ــه ک ــان گای ــتان کرم ــودن اس ب
ــن  ــتای ای ــفانه 700 روس ــت: متاس گف
اســتان بــا تانکر آبرســانی مــی شــود و در 
ایــن میــان 60 درصد روســتاها گاز ندارند.

خبرگــزاری  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
خانه ملــت، شــهباز حســن پــور بیگلــری 
درنشســت علنــی روز )یکشــنبه 25 
خــرداد مــاه( مجلس شــورای اســامی در 
نطــق میــان دســتور خــود ضمن تشــکر 
از رهبــر انقــاب در راســتای ارزشــگذاری 
بــرای نیروهــای انقــاب، گفت: همچنین 
از خداونــد متعــال بدلیــل ایجــاد اعتمــاد 
در بیــن مــردم و انتخــاب بنــده از ســوی 
مــردم حــوزه انتخابیــه بــرای چهارمیــن 

مرتبــه، متشــکرم.
ــردم ســیرجان و بردســیر در  ــده م نماین
ــه  ــس شــورای اســامی خطــاب ب مجل
منتخبیــن مجلــس یازدهــم، بیــان کرد: 

ــاز  ــس کارس ــای مجل ــیون ه ــه کمیس هم
و مهــم هســتند از ایــن رو خیلــی مناســب 
ــا وجــود ایــن همــه متخصــص و  نیســت، ب
کارشــناس، فقــط چنــد کمیســیون مــورد 

ــرار گرفتــه اســت. توجــه و تمرکــز ق
وی تصریــح کــرد: بر این اســاس باید آســتین 
همــت را بــاال بزنیــم و در راســتای اهــداف قوه 
مقننه بــا هیات رییســه همــکاری و همراهی 

کنیم.
حســن پــور بیگلری خطــاب بــه دولتمــردان 
خصوصــا رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه، 
اظهار کرد:بودجه ســال 99 در شــرایطی بسته 
شــد که بخــش قابــل توجهــی کســری دارد؛ 
بایســتی ایــن بودجــه به مجلــس آورده شــود 

تــا کالبد شــکافی شــود.
ــم،  ــس یازده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
افــزود: رهبــر فرزانــه انقــاب تاکیــد کردنــد 
اولویــت مجلــس محرومیــت زدایــی و اجرای 
عدالــت باشــد؛ بــر ایــن اســاس بایــد ســهم 
محرومیــن، مناطــق محــروم ماننــد جنــوب 

 افشین صالحی نژاد دادستان شهرستان بردسیر:

وفایی معاون سیاسی فرمانداری بردسیر: 

موحد رئیس کل دادگسرتی کرمان:

ــون  ــه تریب ــرادی ک ــان و اف ــتان کرم اس
ندارنــد چقــدر اســت؟ ســهم رزمندگانــی 
ــی  ــی م ــان زندگ ــزار توم ــا 700 ه ــه ب ک

کننــد چقــدر اســت؟
وی ادامــه داد: متاســفانه افــرادی که حقوق 
نجومــی می گیرنــد در پــای صنــدوق رای 
حاضــر نمی شــوند و افرادی که بیشــترین 
حقــوق را مــی گیرنــد همواره غــر می زنند 
و ایــن در حالیســت کــه خانــواده شــهدا، 
محرومیــن و ... بــه عنوان صاحبــان انقاب 
در پــای صنــدوق هــای رای حاضــر مــی 

شوند.
ــیر در  ــیرجان و بردس ــردم س ــده م نماین
ــه  ــاب ب ــامی خط ــورای اس ــس ش مجل
رییــس جمهــور، اظهــار کــرد: وضعیــت 
آزادســازی ســهام عدالت مطلوب نیســت؛ 
بخــش عمــده ای از مــردم مســتحق 
دریافــت ســهام عدالــت بودنــد اما ســهمی 

بــه آنهــا نرســیده اســت.
ایــن نماینده مــردم در قــوه مقننه، تصریح 

کرد: خوشــبختانه کمیســیون اقتصادی مجلس 
ــهام  ــه س ــرار داد ک ــتور کار ق ــی را در دس طرح
عدالــت بــه جامانــدگان نیز برســد لــذا امیدواریم 
دســتاندرکاران نیــز همراهــی مناســب داشــته 

باشند.
نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در 
مجلــس شــورای اســامی خاطرنشــان کرد: 
ــان گاز  60 درصــد روســتاهای اســتان کرم
ندارنــد؛ 700 روســتای اســتان کرمان با تانکر 
ــه  ــان ب ــی شــوند، اســتان کرم ــانی م آبرس
عنوان محروم ترین اســتان بشــمار مــی رود.
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حکومت  جهانی عدالت

ارکان و پایه های عدالت مهدوی)4(
*** عدالت  اقتصادی 

عدالت  اقتصادی  یکی  از مهم ترین  شاخصه های  عدالت  اجتماعی  
از تحوالت  و  بسیاری   به  جرأت  می توان  گفت  که   و  است  
نهضت های  اجتماعی ، سیاسی  که  در طول  تاریخ  در جوامع  
مختلف  رخ  داده ، به  نوعی  با این  موضوع  مرتبط  بوده  است . اگر 
چه  سوگمندانه  باید اذعان  داشت  که  هر چه  انسان ها برای  تحقق  
عدالت  اقتصادی  بیشتر تالش  کرده اند، کمتر بدان  دست  یافته اند 
و جز در مقاطعی  محدود از حیات  بشر در کره  خاک ، عدالت  

اقتصادی  بر جوامع  حاکم  نبوده  است .
نگاهی  اجمالی  به  تاریخ  تحوالت  نظام های  سیاسی ، اجتماعی  
نشان  می دهد که  در گذر زمان  نظام های  مختلفی  با داعیه  
و  آمده اند  میدان   به   اقتصادی   عدالت   گسترش   و  برقراری  
پس  از چند صباحی  حاکمیت ، و اتالف  سرمایه های  مادی  و 
معنوی  ملت ها صحنة  سیاست  را ترک  کرده اند، که  نظام های  

سوسیالیستی  آخرین  نمونه  از این  دست  نظام ها هستند.
در دولت  امام  مهدی )ع ( به  عنوان  آخرین  دولتی  که  بر کره  
خاک  حکومت  خواهد کرد، تأمین  عدالت  اقتصادی  نقش  و 
جایگاه  برجسته ای  دارد و در روایت های  اسالمی  نیز بر این  بعد 
از ابعاد عدالت  موعود بسیار تأکید شده  است . با نگاهی  گذرا به  
روایات  اسالمی  به  روشنی  می توان  دریافت  که  با استقرار حکومت  
مهدوی ، رفاه  اقتصادی  همراه  با قسط  و عدالت  بر سراسر جهان  

حاکم  شده  و بشر به  آرزوی  دیرین  خود دست  می یابد.
برای  به  دست  آوردن  تصویری  اجمالی  از عدالت  و رفاه  اقتصادی  
عصر ظهور، به  چند نمونه  از روایت هایی  که  در این  زمینه  وارد 

شده اند، اشاره  می کنیم : 
یکون  المهدی  فی  أّمتی ... تتنّعم  أّمتی  فی  زمانه  تنّعماً لم  یتنّعم  
)یتنّعموا( مثله  قّط، البّر منهم  والفاجر. یرسل  الّسماء علیهم  مدراراً 
وال تحبس االرض  من  نباتها، و یکون المال  کدوساً، یأتیه  الرجل  

فیسأله  فیحثی  له  فی  ثوبه  ما استطاع  أن  یحمله . 
مهدی  در امت  من  است ... . امت  من ، [ اعم  از ] نیکان  و بدان  
آنها، در عصر او به  آنچنان  رفاه  و آسایشی  دست  می یابند که  
هرگز مانند آن  سابقه  نداشته  است . آسمان  بر آنها بارش  فراوان  
می فرستد و زمین  گیاهانش  را از آنها دریغ  نمی دارد. در آن  زمان  
مال  و ثروت  چون  خرمن  برهم  انباشته  می شود. مردی  پیش  آن  
حضرت  می آید و از او درخواست  [ کمک  ] می کند. ایشان  هم  به  

مقداری  که  آن  مرد می تواند با خود بردارد در لباسش  می ریزد.
امام  محمدباقر)ع ( نیز عدالت  اقتصادی  دوران  ظهور را چنین  
توصیف  می کنند:...فإنّه  یقسم  بالسویّة  و یعدل  فی  خلق  الرحمن ، 
البّر منهم  والفاجر. ...او مال  و ثروت  را به  مساوات  [ بین  مردم  ] 
تقسیم  و در میان  آفریدگان  [ خدای  ] رحمان ، [ اعم  از ] نیکان  

و بدان  آنها، عدالت  برقرار می کند.
آن  حضرت  در روایتی  دیگر در بیان  رفاه  عمومی  و برابری  
اقتصادی  که  در عصر حاکمیت  حضرت  قائم )ع ( ایجاد می شود، 
می فرمایند:... و یعطی  الناس  عطایا مرتین  فی السنة  و یرزقهم  
فی الشهر رزقین  و یسّوی  بین الناس  حتی  التری  محتاجاً الی  
الزکاة  و یجی ء أصحاب  الزکاة  بزکاتهم  إلی  المحاویج  من  شیعته  
فالیقبلونها، فیصّرونها و یدورون  فی  دورهم  فیخرجون  إلیهم ، 
فیقولون : الحاجة  لنا فی  دراهمکم ،... و یجتمع  إلیه  أموال  أهل  
الدنیا کلّها من  بطن  االرض  و ظهرها، فیقال  للناس : تعالوا إلی  
ما قطعتم  فیه  االرحام  و سفکتم  فیه  الدم  الحرام ، و رکبتم  فیه  

المحارم . فیعطی  عطاء لم  یعطه  أحد قبله . 
... او بخشش هایش  را دو بار در سال  بر مردم  ارزانی  می دارد و در 
هر ماه  دو بار به  آنها روزی  می دهد. او میان  مردم  چنان  برابری  
ایجاد می کند ک  هیچ  نیازمند زکاتی  یافت  نمی شود. صاحبان  
زکات  با زکات های  خود به  سوی  مستمندان  از شیعیان  او 
روی  می آورند، اما آنها از پذیرش  زکات  خودداری  می کند. پس  
صاحبان  زکات ، زکاتشان  را در همیان  گذاشته ، در خانه های  
مستمندان  می گردانند و به  آنها عرضه  می کنند، اما آنها می گویند: 
ما را نیازی  به  دراهم  شما نیست ... همة  اموال  اهل  دنیا، چه  [ 
آنها که  ] از دل  زمین  [ به  دست  می آید ] و [ چه  آنها که  ] از 
روی  زمین  [ حاصل  می شود ] نزد او جمع  می شود؛ پس  او به  
مردم  می گوید: بیایید به  سوی  آنچه  در راه  [ به  دست  آوردن  ] 
آن  پیوندهای  خویشی  را گسستید؛ خون  به  ناحق  ریختید و به  
محارم  دست  یازیدید. پس  او آنچنان  بخششی  به  مردم  ارزانی  

می کند که  پیش  از آن  هیچکس  ارزانی  نداشته  است .

آیه 107 سوره آل عمران :
و اما سپیدرویان همواره در رحمت خداوند جاویدانند.

1-آیا در قیامت تجسم اعمال وجود دارد؟
به آنها که چهره های سیاه و تاریک دارند گفته می شود:چرا بعد از 
ایمان، راه کفر را پیمودید و چرا بعد از اتحاد در پرتو اسالم، راه نفاق 
و جاهلیت را پیش گرفتید؟ در مقابل آنها مومنان متحد، غرق در 
دریای رحمت الهی خواهند بود و در آن زندگی آرام بخش، جاودانه 

زندگی خواهند کرد.
2- آیا به این حقیقت در آیات دیگر قرآن نیز اشاره شده است؟

در آیات دیگر قرآن نیز به این حقیقت اشاره شده است. از جمله درباره 
کسانی که پشت سرهم مرتکب گناه می شوند می خوانیم:»کانما 
اغشیت وجوههم قطعا من اللیل مظلما؛ گویی چهره هایشان با پاره 
ای از شب تار پوشیده شده است.« درباره آنهائی که بر خدا دروغ می 
بندند می فرماید:»و یوم القیامه تری الذین کذبوا علی اهلل وجوههم 
مسوده الیس فی جهنم مثوی للمتکبرین؛ در روز رستاخیز کسانی 
را که بر خدا دروغ بستند می بینی که چهره هایشان سیاه است.« و 

همه اینها بازتابی از اعمال آنها در دنیا است.
آیه 108 سوره آل عمران:

اینها آیات خداست که آن را به حق بر تو می خوانیم و خداوند هیچ 
ستمی بر جهانیان نمی خواهد.

1-منظور از آیات خدا که در آیه شریفه آمده چیست؟
این آیه به بحث های مختلف گذشته درباره اتحاد، اتفاق، ایمان، کفر، 
امر به معروف و نهی از منکر و نتایج و عواقب آنها اشاره کرده و می 
فرماید:»اینها آیات خداست که به حق بر تو می خوانیم و آنچه براثر 
تخلف از این دستورات دامن گیر افراد می شود، نتیجه اعمال خود 
آنها است و خداوند به هیچ کس ستم نمی کند. بلکه این آثار شوم، 

همان است که با دست خود برای خود فراهم ساختند.«
2- منظور از »حق« در آیه شریفه چیست؟

منظور از تالوت به حق،تالوت حق است، تالوتی که باطل و شیطانی 
نیست. تالوت آیات الهی، بدون مبالغه و کم و کاست، طبق حقیقت 
است. عمل ها و عکس العمل ها، کردارها و پاداش هاو حرکت ها و 
کیفرهای همه امت ها مطابق یک اصول و سنت پایدار است. خداوند 
نه بر بندگان تکلیف فوق طاقت می کند و نه اینکه قوانین و سنت 

های الهی را درباره امت ها تغییر می دهد.
3- ظلم را چه کسی روا می دارد؟

ظلم را کسی روا می دارد که کمبود داشته باشد و یا نتواند از راه حق 
به مقصود خود نائل شود و از بدی و زشتی ستم کردن  غافل باشد. 
ولی هیچ یک از این موارد برای خداوند سبحان صادق نیست. شاید 
آیه بعد اشاره به همین باشد که خداوندی که همه چیز از اوست و 

بازگشت همه چیز به سوی اوست چه نیازی به ظلم کردن دارد؟
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فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان گفــت: 
ــا گام  ــراز ب مکتــب شــهید ســلیمانی هــم ت
دوم انقــالب اســالمی حرکــت می کنــد و 
ــهید  ــم، ش ــم و نمی گذاری ــم ببینی نمی توانی
ســلیمانی را در یــک خاطــره خالصــه کننــد 
لــذا بایــد بــرای مکتــب نظامــات تعریف کنیم 
کــه بنــده 31 نظــام بــرای شــهید ســلیمانی 

تعریــف کــرده ام.
ســردار حســین معروفــی روز 31 خــرداد بــه 
ــالگرد  ــاتید و س ــه بســیج اس مناســبت هفت
ــه  ــن معارف ــران در آیی ــهید چم ــهادت ش ش
مســئول بســیج اســاتید اســتان کرمان ضمن 
گرامیداشــت ســالروز شهادت شــهید چمران، 
در ادامــه ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی را 
ســپاه انقــالب دانســت و گفــت: ســپاه اصــول 
گــرا و اصــالح گرا نیســت بلکــه ســپاه انقالب 
ــدای  ــود را ف ــز خ ــه چی ــی هم ــت یعن اس

ــد. ــالب می کن انق
ــن ســپاه، ســپاه  ــر اینکــه ای ــا تاکیــد ب وی ب
مکتبــی، انقالبی و مردمی اســت، افزود: ســپاه 
همــه آبــرو و هســتی خــود را بــرای پیشــرفت 
و پیــش برندگــی انقالبــی فــدا می کنــد. ایــن 
ســپاه، ســپاه انقــالب اســت و ســپاه خــود را 
ــرای  ــران اســالمی و ب ــزرگ ای ــت ب ــرای مل ب
والیــت، ولــی و حجــت خــدا فــدا خواهد شــد.

فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان بــا بیان 
ایــن مطلــب کــه فلســفه وجــودی ســپاه یک 
ــی  ــع مردم ــرد: ضل ــار ک ــت اظه ــث اس مثل
ــه  ــت ک ــتضعفین اس ــیج مس ــودن آن، بس ب
بســیج اســاتید، دانشــجویی، طــالب و ... یکی 
از ضلع هــای آن اســت کــه ایــن ضلــع مثلــث، 

تخصصــی و نخبگــی بــرای پیشــبرد اهــداف 
نظــام در آن تعریــف می شــود و ضلــع دیگــر 
مکتبــی بــودن اســت زیــرا خروجی این ســپاه 
شــخصیت کــم نظیــر و در بعضــی عرصه هــا 
بی نظیــر شــهید حاج قاســم ســلیمانی اســت 
کــه امــروز همــه آزادی خواهان دنیــا در مقابل 

ــد. ــو می زنن ــن انســان زان عظمــت ای
ــه تشــریح ابعــاد شــخصیتی  ــا اشــاره ب وی ب
شــهید ســلیمانی عنــوان کــرد: شــخصیتی 
ــر از شــهید ســلیمانی نیســت، شــهید  باالت
ــیعه،  ــه ش ــل ســنت را ب ــگاه اه ــلیمانی ن س
انقــالب اســالمی، ملــت بــزرگ ایــران و امــام، 

ــر داد. ــی و حجــت خــدا تغیی ول
معروفــی بیــان کرد: شــهید ســلیمانی ما غیر 
محاســبه گر بــود؛ یعنــی رســالت محور اســت 
و زمــان و مــکان و لبــاس نمی شناســد و بــرای 
ــد و  ــد بکن ــن اســت کــه چــه بای او مهــم ای
رســالت و تکلیــف الهــی او چیســت؟ او با میل 
امامــش رفــت و شــبکه ســازی جهــان اســالم 
را انجــام داد. شــهید ســلیمانی رســالت محور 
و غیــر محافظــه کار اســت. شــهید ســلیمانی 
21 ســال در جبهــه مقاومــت در هیــچ کجــا 
متوقف نشــد و همیشــه دنبال پیــش برندگی 
جهــان اســالم، انقــالب اســالمی و عظمــت و 

بزرگــی اســالم بــود.
وی شــخصیت شهید ســلیمانی را شخصیتی 
مردمــی دانســت و اظهــار کــرد: همانطــور که 
در ســال گذشــته در ســیل خوزســتان حضور 
ــا مــردم  معنــوی داشــت و چــه برخــوردی ب
کــرد؟ او نــه بــا عنــوان فرماندهی، سرلشــکری 
و ... بلکــه بــه عنــوان قاســم ســلیمانی قنــات 

ملکــی کــه به نقــل خــودش روســتایی زاده 
کــه امــروز مــردم بــه او نیــاز دارنــد و او باید 
بــرای برطــرف کــردن آالم و آرامــش مــردم 

برود.
ــان  ــتان کرم ــاراهلل اس ــپاه ث ــده س فرمان
ــا تاکیــد برآنکــه خــط قرمــز مــا مــردم  ب
هســتند، در ادامــه بــه دیگــر خطــوط قرمز 
ســپاه و بســیج اشــاره کــرد و افــزود: ایــن 
ســپاه و بســیج خطوط قرمــز دارنــد و خط 
قرمــز آن دشــمن و ضــد انقالب اســت و ما 
بــرای ایــن انقــالب چندیــن هــزار شــهید 
دادیــم بنابرایــن معلــوم اســت کــه خــط 
قرمــز مــا انقــالب اســت و کوتــاه نمی آییم.

معروفــی بیــان کــرد: مکتــب شــهید 
ــالب  ــا گام دوم انق ــراز ب ــم ت ــلیمانی ه س
ــم  ــد و نمی توانی ــت می کن ــالمی حرک اس
ببینیــم و نمی گذاریم، شــهید ســلیمانی را 
در یــک خاطــره خالصــه کننــد لــذا بایــد 
بــرای مکتــب نظامــات تعریــف کنیــم که 
ــرای شــهید ســلیمانی  ــده 31 نظــام ب بن

ــرده ام. ــف ک تعری
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه نظــام والیی 
ــری  ــت پذی شــهید ســلیمانی نظــام والی
نیســت بلکــه نظــام والیــت بــاوری اســت، 
تصریــح کــرد: شــهید ســلیمانی بــا میــل 
امامــش کار مــی کــرد و در امامــش ذوب 
شــده بــود و نتیجــه آن را دیدیــد؛ بنابرایــن 
نظــام والیــی شــهید ســلیمانی بــر میــل 

امــام کار کــردن اســت.
ــا  ــاراهلل اســتان کرمــان ب فرمانــده ســپاه ث
ــب  ــب ســلیمانی، مکت ــان اینکــه مکت بی

عارف وآتش
ــت  ــش در دس ــر آت ــی دو س ــه چوب ــد ک ــی را دیدن عارف
ــن  ــا ای ــت از او پرســیدند ب ــی رف ــه ســویی م داشــت و ب
آتــش بــه کجــا مــی روی؟ گفــت : مــی روم تــا بهشــت و 
جهنــم را جملــه بســوزانم تــا خلــق تنهــا بــرای خــدا ، بــه 

خــدا بپــردازد

 جوان عاشق 
جوانــی گمنــام عاشــق دختــر پادشــاهی شــد. رنــج ایــن 
عشــق او را بیچــاره کــرده بــود و راهــی بــرای رســیدن بــه 
معشــوق نمــی یافــت. مــردی زیــرک از ندیمــان پادشــاه 
کــه دلباختگــی او را دیــد و جوانــی ســاده و خــوش قلبــش 
ــه او گفــت پادشــاه ، اهــل معرفــت اســت، اگــر  یافــت، ب
احســاس کنــد کــه تــو بنــده ای از بنــدگان خــدا هســتی 

، خــودش بــه ســراغ تــو خواهدآمــد.
جــوان بــه امید رســیدن به معشــوق ، گوشــه گیری پیشــه 
کــرد و بــه عبــادت و نیایــش مشــغول شــد، بــه طــوری که 
انــدک انــدک مجذوب پرســتش گردیــد و آثار اخــالص در 

او تجلــی یافت .
ــوال وی را  ــاد ، اح ــکان او افت ــر م ــاه ب ــذر پادش روزی گ
ــا اخــالص  ــده ای ب ــا شــد و دانســت کــه جــوان، بن جوی
از بنــدگان خداســت . در همــان جــا از وی خواســت کــه 
بــه خواســتگاری دختــرش بیایــد و او را خواســتگاری کنــد 
. جــوان فرصتــی بــرای فکــر کــردن طلبید و پادشــاه بــه او 

مهلــت داد .
همیــن کــه پادشــاه از آن مــکان دور شــد ، جــوان وســایل 
خــود را جمــع کــرد و بــه مکانــی نــا معلــوم رفــت . ندیــم 
پادشــاه از رفتــار جــوان تعجــب کــرد و بــه جســت و جوی 
جــوان پرداخــت تــا علــت ایــن تصمیــم را بدانــد . بعــد از 
مدتهــا جســتجو او را یافــت . گفت: تو در شــوق رســیدن به 
دختــر پادشــاه آن گونــه بــی قرار بــودی ، چرا وقتی پادشــاه 
بــه ســراغ تــو آمــد و ازدواج بــا دختــرش را از تــو خواســت ، 

از آن فــرار کــردی؟
جــوان گفــت: اگــر آن بندگــی دروغین که بخاطر رســیدن 
بــه معشــوق بــود ، پادشــاهی را بــه در خانــه ام آورد ، چــرا 
قــدم در بندگــی راســتین نگــذارم تــا پادشــاه جهــان را در 

خانــهء خویــش ببینم؟

موسی  و پسرجفاکار 
در زمــان حــرت مــوس )ع( پــر مغــروری بــود کــه دخــر 

ثرومتنــدی گرفــت بود
ــه ارصار  ــر ب ــر خــود بود.پ ــادر شوهـ ــف م عــروس مخال
عــروس مجبــور شــد مــادر پیــر خــود را بــر ول گرفتــہ بــاالی 

کــوه بربدتــا مــادر را گــرگ بخــورد
مــادر پیــر خــود را بــاالی ڪوہ رســاند چشــم در چشــم مادر 

ڪــرد و اشــڪ چشــم مــادر را دید و رسیع برگشــت
بــه موســے )ع( نــدا آمــد بــرو در فــان ڪــوہ مهـــر مــادر را 
نــگاہ ڪن.مــادر بــا چشــانی اشــڪ  بــار و دســتانے لــرزان

ــق  ــا! ای خال ــت: خدای ــا برداشــت و می گف ــہ دع دســت ب
هـــستے!من عمــر خــود را کــرده ام و بــرای مــرگ حــارضم

فرزنــدم جــوان اســت و تــازه دامــاد تــو را بہ بزرگی ات قســم 
می دهـم...

 پــرم را در مســیر برگشــت بــہ خانــه اش از رش گــرگ در 
امــان دار ڪــہ او تنهـــاست... 

ندا آمد: ای موسے)ع(!مهـر مادر را می بینے؟
بــا این کــه جفــا دیــدہ ولــے وفــا می کنــد... بدان من نســبت 
بــه بندگانم از این پیر زن نســبت بــه پرش مهـــربان ترم...!!!
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کســی یــا چیــزی کــه به دیگــری متصــل شــود- دســت پیمــان- ســاخته شــده از نی5 عمــودی: 
ســلطان جنــگل- برنــج فــروش- زادگاه پدر شــعر پارســي6 عمــودی: قــادر- مارکی بــر خودروهای 
ســنگین- رمــق آخــر7 عمــودی: زیــاد- وضــو یــا غســل بــا خــاک8 عمــودی: واحــد ســطح- یک 
بــرگ کاغــذ- نوعــی کالبــاس9 عمــودی: هم بــازی هــاردی- خــواب کودکانــه- نوبــت بــازی10 
عمــودی: آزمــون کوتــاه- چهــره و صــورت- ســخن چین11 عمــودی: خطــاب بی ادبانــه- مخفف 
اگــر- شــیوه کار- ضمیــر اول شــخص جمع12 عمودی: از بین رفتن- ســدی در اســتان گلســتان13 

عمــودی: خانــه یــا مکانی کــه در معــرض وزش بــاد باشــد.- بازگرفتن
افقــی :1 افقــی: غذایــی ســنتی ایرانی- زبانه کشــیدن آتــش2 افقــی: پایتخت باهامــا- نهصد 
و هشــتاد و پنجمیــن ســیارک کشــف شــده 3 افقــی: خانــدان و قــوم- زر شــناس- عریــان- بچــه 
می کشــد4 افقی: ســومین شــهر بــزرگ ایتالیا- فــرود آمــدن- چوپــان دروغگــو آن را در خیــال خود 
مــی دیــد5 افقــی: ســرپیچی کردن- شــهری در اســتان  کرمــان- منــزل بــزرگ6 افقی: باطــراوت- 
ــاب8  ــی: مشکین شــهر ســابق- حاشــیه کت ــان رســاندن7 افق ــف- زی ــب و ظری کوچــک و جال
افقــی: عالمــت مفعــول بی واســطه- گوشــه نشــینی- از شــهرهاي مهــم نیجریــه9 افقــی: جمــع 
نیــت- خانــه کنــار دریــا- مرکــز اســتان گیــالن10 افقــی: مــدرک- مقابــل زنگی!- همنشــینان11 
افقــی: ســنگ آســیاب- جدیــد و تــازه- وســیله  اتصــال بــه اینترنــت- شــکم بند طبــی12 افقــی: 
نــام نهــادن- مأیــوس13 افقــی: اتحادیــه  صنفــی- از گیاهــان دارویی کــردن- فینال13 افقی: ســایز 

حــروف در رایانــه- از شــهرهای اســتان هرمــزگان
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           فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان:

مکتب شهید سلیمانی هم تراز با گام دوم انقالب اسالمی حرکت می کند

۵0 درصد مبتالیان کروناویروس 
جدید فاقد عالمت هستند

مطالعــه جدیــد نشــان مــی دهــد حــدود ۴۰ تــا ۴۵ درصــد 
افــراد آلــوده بــه کروناویــروس جدیــد فاقــد عالمت هســتند.

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، محققان هشــدار می دهنــد فاقد 
ــن بیمــاری ممکــن اســت در گســترش  ــودن ای عالمــت ب
خامــوش ویــروس نقــش داشــته باشــد. بعــالوه، هــر فــرد 
مبتــال و فاقــد عالمــت بیمــاری ممکــن اســت مشــکالت 

تنفســی بلندمدتــی را تجربــه کنــد.
محققــان هشــدار می دهنــد بســیاری از عفونت هــای 
ــرای  ــتند و ب ــت هس ــدون عالم ــاالً ب ــروس احتم کروناوی
پیشــگیری از گســترش خاموش ویــروس، افــراد را ترغیب به 
اســتفاده از ماســک می نمایند.بــا توجه به ســرعت گســترش 
ایــن ویــروس، محققــان بــر اهمیت انتقــال خامــوش ویروس 
تاکیــد دارنــد. البتــه هنوز مشــخص نیســت که احتمــال این 

ــال خاموش چیســت. انتق
ــت  ــازمان بهداش ــو س ــوف«، عض ــا ون کرخ ــر »ماری دکت
جهانــی، در ایــن بــاره می گویــد: »ایــن نــوع ســرایت بیماری 
نــادر اســت.«دکتر »دنیــل اوران«، سرپرســت تیــم تحقیــق 
از مؤسســه تحقیقاتــی اســکریپس کالیفرنیــا، در ایــن بــاره 
می گویــد: »ســهم بــاال عفونت هــای بــدون عالمــت ممکــن 
اســت در ســرایت گســترده ویــروس نقــش داشــته باشــد.«

بــه گفته محققــان، بیمــاران فاقد عالمــت، 1۴ روز یا بیشــتر 
بعــد از ابتــالء بــه عفونــت قادر به گســترش ویروس هســتند.

بررســی ســی تــی اســکن ریــه ایــن بیمــاران فاقــد عالمــت 
نشــان داد کــه ۵۴ درصــد ایــن افــراد دارای ناهنجاری هــای 

ــتند. ریوی هس

ادامه ســرمقاله...      تحقق »عدالــت اجتماعی« به مفهــوم احقاق 
حقــوق افــراد، ســامان دهی منطقی میــزان بهره منــدی و دسترســی افراد 
از امکانــات جامعــه و جلوگیــری از هرگونــه نادیــده گرفتن و زیرپا گــذاردن 
حقــوق فــردی و اجتماعــی اعضــای جامعه، تنهــا راه تضمین زندگــی آرام، 
رو بــه پیشــرفت، موفــق و آرمانــی بــرای افــراد اســت. بــه هــر میــزان که 
جامعــه از عدالــت بــی بهــره، و از بیدادگــری و بــی عدالتی رنجورتر باشــد، 
جلــوه هــای غیرانســانی و زجــرآور تزاحــم منفعت هــا و تقابل خواســته ها 
و نیــز فــزون خواهــی هــای ظالمانــه و چپــاول و تــاراج خودخواهانــه اموال 
و امکانــات جامعــه توســط گروهــی انــدک آن هــم بــه قیمــت بدبختی و 
اســتضعاف عــده کثیری از اعضــای جامعــه، آن جامعــه را فراخواهد گرفت 
و در نتیجــه، اجتمــاع در عــذاب اختالفــات طبقاتــی و تکاثرهــای قومــی و 
قبیلــه ای و تفاخرهــای متکبرانــه گروهــی و نیــز رنــج فقــر و بیچارگــی و 

اســتثمار و پایمــال شــدن حقــوق دیگــران، گرفتار خواهد شــد.
     امــام علــی علیــه الســالم مجســمه عدالــت و نمونــه کامــل انســان 
عــادل بــوده و ســخنان گهربار و ســیره حکومتــی وی در برقــراری عدالت 
اجتماعــی درس بــزرگ بــرای بشــریت اســت کــه اگــر بــه آنها تمســک 
شــود، بســیاری از مشــکالت امــروزی جامعــه بشــری حــل خواهــد شــد.

     دربــاره عدالــت اجتماعــی از منظــر نهــج البالغــه، آنچنــان کــه باید کار 
نشــده اســت و جــای بحــث فــراوان دارد. یکــی از اولویــت هــا و اهــداف 
اساســی و حیاتــی حکومــت هــا تأمیــن امنیت می باشــد. امــروزه ثبــات و 
امنیــت یکــی از مهــم تریــن عناصــر قــدرت یک کشــور تلقی می شــود.

     بــه نظــر امیرالمؤمنیــن علــی علیــه الســالم، یکــی از مزایــای برقراری 
عدالــت اجتماعــی این اســت که باعــث رضایت منــدی مــردم از حکومت 
و جلوگیــری از شــورش هــای مردمــی شــده و در نتیجــه، ثبــات و امنیــت 

کشــور تضمیــن خواهد شــد.
وقتــی مــا عوامــل شــکل گیــری انقــالب هــا و شــورش هــای مردمــی 
را بررســی مــی کنیــم، پــی مــی بریــم کــه مهــم تریــن و اساســی تریــن 
عوامــل انقــالب هــا و شــورش هــای مردمــی، وجــود بــی عدالتــی هــا و 
نابرابــری هــا مــی باشــد. نمونــه فعلــی آن، شــکل گیــری شــورش های 
مردمــی در کشــورهای غربــی بــه علت خفــه کردن فرد ســیاه پوســتی در 
امریــکا و گســترش نــژاد پرســتی و تبعیــض آشــکار  می باشــد کــه مردم 
از بــی عدالتــی هــا بــه ســتوه آمــده انــد و حاضرنــد بــه هــر قیمتــی کــه 
شــده حکومــت را ســاقط نمــوده و حکومــت دلخــواه خویــش را جایگزین 
کنند.لــذا نهــج البالغــه امام علی علیه الســالم نقــش عدالــت را در جوامع 

چنین ترســیم نمــوده اســت :
1. از منظــر نهــج البالغــه مهــم ترین وظیفــه حکومت اســالمی برقراری 
عدالــت در جامعــه بــوده و رفــاه و آســایش آحــاد جامعــه و تحقیــق صلح و 

امنیــت واقعــی تنهــا در ســایه عدالــت امــکان پذیر می باشــد.
     2. عدالــت، اساســی تریــن شــرط حاکم اســالمی اســت؛ چراکه تحقق 

عدالــت اجتماعــی بــا وجــود حاکم جائــر ناممکن می باشــد.
ــزار اجــرای عدالــت اجتماعــی بــوده و اگــر       3. حکومــت و قــدرت، اب
در ایــن مســیر قــرار بگیــرد ارزشــمند اســت، در غیــر ایــن صــورت چنین 

حکومتــی ارزش و اهمیــت چندانــی نخواهــد داشــت.
ــا مشــارکت سیاســی خویــش و نصیحــت و       4. آحــاد جامعــه نیــز ب
راهنمایــی نمــودن کارگــزاران حکومتــی و... مــی تواننــد نقش مهمــی در 

جهــت برقــراری عدالــت اجتماعــی ایفــا نماینــد.
ــتفاده از  ــا اس ــور ب ــی کش ــعه و آبادان ــرای توس ــتخدام های اداری ب از اس

ــد. ــالش می کنن ــاوری ت ــی و فن ــای علم راهکاره

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر باینکــه آگهــی تحدیــد حــدود ششــدانگ زمیــن دارای پــالک 1050 اصلــی واقــع در بخــش 20 کرمان منتشــر و از نوبت تحدیــد حدود 
خــارج گردیــده؛ لــذا بنــا بدرخواســت کتبــی وارده شــماره 99/11018/1127 مــورخ 99/3/19 آقــای رکــن الدیــن زمانــی تــرک ورثــه ایراندخت 
پــوالدی )مالــک رســمی(   تحدیــد حــدود اختصاصی، ششــدانگ پالک فــوق  از ســاعت 8 صبــح روز چهارشــنبه 99/4/25  در محل شــروع 
وبعمــل خواهدآمــد بدینوســیله بــه مالکیــن و مجاورین اخطار میگــردد کــه راس ســاعت و روز مقرر در محل حضــور بهم رســانند واال تحدید 
حــدود بــه معرفــی مالــک یــا قائــم مقــام قانونــی وی بــا رعایــت مــواد 14و15 قانــون و 68 الــی 73  آئیــن نامــه در محــل انجــام و اعتــراض 
مجاوریــن و دارنــدگان احتمالــی حقــوق ارتفاقــی برابــر مــاده 20 قانــون و 74 آئیــن نامه قانــون ثبــت از تاریخ تنظیم صورتمجلــس تحدیدی  
بمــدت 30 روز پذیرفتــه شــده و بــه اســتناد مــاده 86 آئیــن نامــه قانــون ثبــت  معترض بایــد عالوه بــر آن ظرف مــدت یکماه از تاریخ تســلیم 

اعتــراض دادخواســت بــه مرجــع ذیصالح قضائی تقدیــم نماید .تاریــخ انتشــار : دوشــنبه 99/04/02 
                                                           حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر/14 م الف

مصونیــت اســت لــذا بایــد آن را در 
قالــب نظامــات بیاوریــم و بــرای آن نظام 
تعریــف کنیــم، افزود: شــهید ســلیمانی 
نیــاز به غلــو ندارد و باید حقیقت شــهید 
ســلیمانی را به جامعه تشــریح کنیم لذا 
درخواســت دارم در کنــار گام دوم انقالب 
ــه  ــب را در جامع ــن مکت ــالمی، ای اس
ترویــج دهیــم ضمــن آنکــه عملیاتــی 
کــردن گام دوم انقــالب اســالمی بایــد از 
دانشــگاه و اســاتید شروع شــود و اقتصاد 

را آنهــا نقــل و مطالبــه کننــد.
معروفــی بــا اشــاره بــه اینکــه دشــمنان 
ــالمی  ــالب اس ــن انق ــر همی ــه خاط ب
حــاج قاســم ســلیمانی را قطعــه قطعــه 
کردنــد ادامــه داد: ضــد انقــالب و 
ــز ماســت.  ــب خــط قرم ســلطنت طل
منافقیــن خــط قرمــز مــا هســتند زیــرا 
ــد  ــا بودن ــلطنت طلب ه ــن و س منافقی
که بیشــترین ضربــه را در این ۴1 ســال 

ــد ــران زدن ــه ملــت ای ب

عدالت مهم ترین و اساسی ترین 
خواسته تمامی انسان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر باینکــه آگهــی تحدیــد حدود ششــدانگ زمیــن دارای پــالک 1033 اصلــی واقع در بخــش 20 کرمان منتشــر و از نوبت تحدیــد حدود 
خــارج شــده اســت؛ لــذا طبق محتویــات پرونــده ثبتــی و بنــا بدرخواســت کتبــی وارده شــماره 99/11018/1127 مــورخ 99/3/19 آقای رکن 
الدیــن زمانــی تــرک ورثــه ایراندخــت پــوالدی )مالــک رســمی(   تحدیــد حدود اختصاصی، ششــدانگ پــالک فوق  از ســاعت 8 صبــح روز 
چهارشــنبه 99/4/25  در محــل شــروع وبعمــل خواهدآمــد بدینوســیله به مالکین و مجاوریــن اخطار میگردد کــه راس ســاعت و روز مقرر در 
محــل حضــور بهــم رســانند واال تحدیــد حــدود بــه معرفــی مالک یــا قائم مقــام قانونــی وی بــا رعایــت مــواد 14و15 قانــون و 68 الــی 73  
آئیــن نامــه در محــل انجــام و اعتــراض مجاوریــن و دارنــدگان احتمالــی حقــوق ارتفاقی برابــر مــاده 20 قانــون و 74 آئین نامه قانــون ثبت از 
تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی  بمــدت 30 روز پذیرفتــه شــده و به اســتناد مــاده 86 آئیــن نامه قانون ثبــت معترض باید عــالوه بر 
آن ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض دادخواســت بــه مرجع ذیصالح قضائــی تقدیم نمایــد .تاریخ انتشــار : دوشــنبه 99/04/02 

                                                                حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر/15 م الف

آگهی مزایده ملک
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 970339 جلــد دوم اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر در نظــر دارد پالک ثبتــی  295 فرعــی از 3588 
اصلــی  بخــش 20 کرمــان واقــع در بردســیر بــه مســاحت عرصــه 347/6  مترمربــع کــه براســاس نظریــه کارشــناس رســمی دادگســتری 
1/100/000/000 ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده اســت از طریــق مزایــده در تاریــخ یکشــنبه 99/04/29 ســاعت 12  ظهــر به فروش برســاند 
لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت درمزایــده وخریــد مــی باشــند مــی توانند جهــت بازدید ملــک وارائــه پیشــنهاد تاقبــل از مورخه یادشــده به 
اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه وقیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیش بانکــی دائر بــه واریــز ده درصــد مبلغ کارشناســی را یــک روز 
قبــل از تاریــخ مزایــده بــه اجــرای احــکام ارائــه نماینــد هزینــه آگهــی وکلیــه هزینه هــای مربــوط به نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایده 
مــی باشــد و درصورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریز مابقی مبلغ پیشــنهادی اقــدام ننماید مبلغ ســپرده 

بــه نفــع دولــت ضبــط خواهدشــد بــه درخواســت هایــی کــه در روز مزایــده ارائه شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد
                                                                             مدیراجرای احکام مدنی دادگستری بردسیر- عظیمی/ 34  م الف

آگهی مزایده ملک )تجاری(
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 970202 جلــد دهــم اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر در نظــر دارد دو پــالک ثبتــی  180 و 190  
فرعــی از 3588 اصلــی  بخــش 20 کرمــان بردســیر واقــع در خیابــان معلــم ملــک تجــاری 1. پــالک 180 فرعــی از 3588 اصلــی بــه 
مســاحت عرصــه 72 مترمربــع کــه دارای هیچگونــه امتیــازی نمــی باشــد فقــط از یــک طــرف محصــور اســت کــه براســاس نظریــه 
کارشــناس رســمی دادگســتری 1/332/000/000 ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده اســت. 2. پــالک 190 فرعــی از  فرعــی از 3588 اصلی به 
مســاحت عرصــه 72 مترمربــع دارای هیچگونــه امتیــازی نمــی باشــد فقــط از یــک طرف محصور اســت که براســاس نظریه کارشــناس 
رســمی دادگســتری 1/260/000/000 ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده اســت از طریــق مزایــده در تاریــخ چهارشــنبه 99/04/25 ســاعت 12  
ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت درمزایــده وخریــد می باشــند مــی تواننــد جهــت بازدید ملــک وارائه پیشــنهاد 
تاقبــل از مورخــه یادشــده بــه اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه وقیمت پیشــنهادی خــود را به انضمــام فیش بانکــی دائر بــه واریــز ده درصد 
مبلــغ کارشناســی را یــک روز قبــل از تاریــخ مزایــده بــه اجــرای احــکام ارائــه نماینــد هزینــه آگهــی وکلیــه هزینــه هــای مربــوط به نقل 
و انتقــال برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و درصورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقــی مبلــغ 
پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولــت ضبط خواهدشــد بــه درخواســت هایــی کــه در روز مزایــده ارائه شــوند ترتیــب اثر 

داده نخواهــد شــد                                              مدیراجــرای احــکام مدنــی دادگســتری بردســیر- عظیمــی /33 م الــف

آگهی مزایده  خودرو
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 9900036  اجــرای احکام دادگســتری بردســیر در نظــر دارد یــک خودرو ســواری پراید جــی تی ایکس 
ای بــه رنــگ ســفید بــه شــماره موتــور 3529074 و شــماره شاســی s1412289500002 مدل 1389 به شــماره انتظامــی ایــران 65- 118 م 23 
اتــاق رنــگ دارد الســتیک هــا زیــر 50 درصــد مــی باشــد بیمــه نامــه دارد از  نظــر موتور،گیربکــس و بــرق ســالم فقــط صندلی و تــودوزی 
نیــاز بــه روکــش دارد براســاس نظریــه کارشــناس رســمی دادگســتری 300/000/000  ریــال بــرآورد قیمــت گردیده اســت از طریــق مزایده 
در تاریــخ یکشــنبه 99/04/29 ســاعت 12  ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالب شــرکت درمزایده وخرید می باشــند مــی توانند 
جهــت بازدیــد ملــک وارائــه پیشــنهاد تاقبــل از مورخــه یادشــده بــه اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه وقیمت پیشــنهادی خــود را بــه انضمام 
فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلــغ کارشناســی را یــک روز قبــل از تاریــخ مزایــده بــه اجــرای احــکام ارائــه نماینــد هزینــه آگهی 
وکلیــه هزینــه هــای مربــوط بــه نقــل و انتقال برعهــده برنده مزایــده می باشــد و درصورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریخ انجــام مزایده 
نســبت بــه واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولت ضبــط خواهدشــد بــه درخواســت هایــی کــه در روز 

مزایــده ارائــه شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد
                                                                               مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بردسیر /35 م الف
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پیامک های شما

Soroush-eitaa

ــاره  ــامی در97/2/19  درب ــاب اس ــر انق رهب
ادامــه دادن برجــام بــا ســه کشــور اروپایــی 

ــد:  ــد و فرمودن اشــاره کردن
ــاد  ــم اعتم ــور ه ــه کش ــن س ــه ای ــن ب » م
ــاد  ــم اعتم ــا ه ــه اینه ــم ب ــدارم و می گوی ن
نکنیــد. اگــر می خواهیــد قــراردادی ببندیــد، 
تضمیــن واقعــی و عملــی بگیریــد واال فــردا 
ایــن هــا هــم همــان کار امــروز آمریــکا را بــه 

شــیوه دیگــری خواهنــد کــرد.
ــی  ــا گاه ــد: اینه ــان کردن ــان خاطرنش ایش
در حــال لبخنــد، خنجــر را در ســینه طــرف 
مقابــل فــرو می برنــد و بــا تعریــف و تمجیــد 
ــما  ــم ش ــا می دانی ــه م ــن ک ــری و ای ظاه
قــرارداد را بــه هــم نمی زنیــد، اهــداف خــود 

ــد. ــال می کنن را دنب
رهبــر انقــاب اســامی دربــاره کار بــا 
ــیار  ــئله بس ــن مس ــد: ای ــا افزودن اروپایی ه
ــن  ــتید تضمی ــر توانس ــت، اگ ــاس اس حس
ــد کــه البتــه  ــل اعتمــاد بگیری قطعــی و قاب
بســیار بعیــد اســت، اشــکالی نــدارد و حرکت 
ــه ایــن  ــه نمی شــود ب را ادامــه دهیــد، و گرن

ــه داد.« ــت را ادام ــکل حرک ش
***   باالخــره تروئیــکای اروپایــی عضــو برجــام، بــا 
ــی  ــه ضــد ایران ــب قطعنام ــن دشــمنی در قال آخری
»آژانــس«، ثابــت کردنــد بــه تمــام معنــا شــریک دزد 
هســتند، هــر چنــد کــه تیــم روحانــی اصــرار داشــت 

آنهــا را دوســت و شــریک ایــران جانمایــی کنــد.
قطعنامــه ای کــه شــورای حــکام آژانس به پیشــنهاد 
انگلیــس، فرانســه وآلمــان تصویب کــرد، از ایــران می 
ــرای بازرســی  ــدی ب ــای جدی ــد دسترســی ه خواه
ــر  ــران، فرات ــه ای ــت ک ــی اس ــن در حال ــد و ای بده
ــم  ــی، رژی ــکل الحاق ــی و پروت ــی ت ــدات ان پ از تعه
بازرســی ویــژه ای را طبــق برجــام پذیرفــت؛ بــا ایــن 

تصــور کــه غــرب بــه تعهــدات لغــو تحریــم هــا عمــل 
. کند

بــر اســاس آخریــن آمارهــا در ســال ٢٠١٨، از ١١٢۴ 
بازرســی انجــام شــده در میــان دولت هــای دارای 
موافقتنامــه جامــع پادمــان و پروتــکل الحاقــی و بدون 
ــورد از  ــترده )۵٩ کشــور(، ٩٨٩ م ــدی گس ــع بن جم
آنهــا )حــدود ٨٨ درصــد( صرفــاً در ایــران انجــام شــده 
ــی  ــورد دسترســی تکمیل ــن، از ۶٠ م اســت. همچنی
ــور در  ــروه مذک ــای گ ــان دولت ه انجــام شــده در می
ــا )حــدود ٧٠ درصــد(  ــورد از آنه ســال ٢٠١٨، ۴۴ م
در ایــران انجــام شــده اند، ضمــن اینکــه همچنیــن ٢٧ 
دسترســی تکمیلــی در ١٠ ماهــه اول ٢٠١٩ در ایــران 
انجــام شــده اند. در مجمــوع، ٢٢ درصــد بازرســی های 
انجــام شــده توســط آژانــس در سراســر دنیــا، در ایران 

ــوند. ــام می ش انج
اینکــه خــود ایــن موضــوع نشــان از ضعــف و انفعــال 
کشــورهای اروپایــی مقابــل آمریــکای ترامــپ اســت و 
وجهــه مســتقل بــودن آنهــا را زائــل می کنــد بــه یــک 
کنــار، از ســوی دیگــر باعــث می شــود ایــران فعالیــت 
هســته ای خــود را بــدون هیــچ محدودیــت بین المللی 

بــا شــتاب بیشــتر دنبــال کنــد.
ــت  ــم از دس ــادی ه ــز زی ــه چی ــن زمین ــران در ای ای
ــروج  ــا خ ــا ب ــام تحریم ه ــه نظ ــرا ک ــد داد چ نخواه
ــی از  ــای ناش ــده و مزای ــرار ش ــل برق ــکا در عم آمری
برجــام هــم زیــر زبانــش مــزه نکــرده اســت. صرف نظر 
از اینکــه در خصــوص بازدیــد از دو ســایت مــد نظــر 
آژانــس چــه همــکاری میــان ایــران و آژانــس صــورت 
ــد نظــر در فعالیت هــای  ــا تجدی ــر، ام ــا خی ــرد ی بگی
داوطلبانــه از جملــه اجــرای پروتــکل الحاقی از ســوی 
ایــران، می توانــد بــرای تــداوم همــکاری بــا آژانــس مد 

نظــر باشــد.
وقتــی آمریــکا برجــام را زیــر پا گذاشــت، تیــم روحانی 
و ظریــف بالــغ بــر یــک ســال، در زمیــن اروپــا بــازی 
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شــهید غالمرضــا ســنجری نــام پــدر: محمــود نــام مــادر: نورملــک ســنجری متولــد : 
١۳۴۴تحصیــالت: معلــم ومجرد تاریخ شــهادت: ۶۴/١٢/٢٩  محل شــهادت: شــرهانی 

مــزار: گلزار شــهدای شــیرینک
زندگینامه:

شــهید غالمرضــا ســنجری در محــل آشــونه زر، باالتــر از روســتای شــیرینک از توابــع 
شــهر گلــزار به دنیــا آمــد. دوران ابتدائــی را در روســتا گذرانــد و بــرای ادامه تحصیل به 
کرمــان رفــت. پــس از اتمــام مقطــع راهنمائی به شــغل معلمــی پرداخت و مدت ســه 

ســال بــا عالقــه ای خــاص بــه دانــش آمــوزان عشــایر زادگاه خود، آمــوزش مــی داد. 
ــادگان  ــی در پ ــای آموزش ــدن دوره ه ــس از گذران ــید و پ ــرا رس ــربازی ف ــد س موع

ــد. ــه ش ــازم جبه ــران، ع ــار ته ــان و ۵٨ ذوالفق ٠۵کرم
ــاه در جبهــه، پــس از عملیــات والفجــر٩ در منطقــه  ســرانجام پــس از حــدود ٩ م

ــه شــهادت رســید. شــرهانی ب
ســیدی بــود کــه مــی آمــد از مــا خمــس مــی گرفــت. بــه پــدر بچــه م گفــت: اســم 

بچــه رو بذاریــد غالمرضــا.
غالمرضــا بــا خواهــر بــرادراش مهربون بــود؛ بعد از ۳۳ ســال هنــوز بــراش ناراحتی می 

کنند...                                              راوی: نورملک ســنجری)مادر شــهید(
دوران کودکــی بــا زندگــی عشــایری مــی گذشــت.  پســر مظلومــی بــود. معلمش می 

گفــت: شــهادت تــو چهــره غالمرضــا بــود. ما شــیطنت داشــتیم ولی ایشــون نــه ...
                                                     راوی: حشمت اله سنجری)برادر شهید(

عمــو کرمــان خونــه خریــده بــود. )بخاطــر تحصیل(با بچه هــا اونجــا بودیم و مدرســه 
مــی رفتیــم. تقســیم کار کــرده بودیــم. کارهــای پخــت و پــز بــا غالمرضــا و یکــی از 
پســرعموها بــود. بهتریــن آبگوشــت رو مــی پخــت. نظافــت خونــه و شســتن ظــرف 
هــا بعهــده مــا بــود. بــه خاطــر نظمــی کــه داشــت، مدیریــت کارهــای خونه بــه عهده 
ایشــون بــود. گاهــی کــه کار مــن بــه زمین مــی مونــد، انجــام مــی داد، تذکــر هم می 

داد کــه کارتــو درســت انجــام بــده ...   راوی: حشــمت الــه ســنجری)برادر شــهید(
دبســتان در مدرســه عشــایری، بــدون اســتثناء، معدلــش ٢٠ بــود. مــا همــه اســتعداد 
خوبــی داریــم، امــا ایشــون نابغــه بــود. بعــد هــم بعنــوان معلم عشــایری حدود ۳ســال 

در منطقــه خودمــون شــروع بــه تدریــس کرد. 
                                                     راوی: حشمت اله سنجری)برادر شهید(

اصــرار بــه مانــدن در ایــل خودمــون بــرا معلمی داشــت. بــرای اینکــه کاری بــرا بچه ها 
کــرده باشــه، عــالوه بــر شــیفت صبــح و عصــر، شــب هــم بــا بچــه هــا کار می کــرد تا 

بچــه هــا از درس عقــب نمونن...      راوی: حشــمت اله ســنجری)برادر شــهید(
ســال آخــری کــه بــا هــم بودیــم، یــادم هســت عیــد ســال۶۳ رفتیــم پیشــش. ۳ مــاه 
حقوقــش شــده بــود یــازده هــزار تومــن. مــا رو بــرد بــرا خریــد. گفــت: هــر چــی مــی 

خواهیــد بخریــد...                       راوی: حشــمت الــه ســنجری)برادر شــهید(
 مطالعــه می کــرد، از جملــه کتــاب حلیةالمتقیــن. بــا توجــه بــه مطالــب این کتــاب و 
مطالعــه کتــاب هــای دیگــه مســائلی رو بهمــون گوشــزد مــی کــرد، از جملــه: احترام 
بــه والدیــن؛ خونــدن ســه مرتبــه ســوره توحیــد، ثــواب قرائــت کل قــرآن رو داره؛ بلند 

خونــدن نمــاز صبــح و مغــرب عشــاء بــرا مردهــا  ...
کتــاب بحاراألنــوار ج ١۳ رو چندیــن بــار خونــده بــود کــه بیشــترین روایــات راجــع به 

امــام زمان)علیــه الســالم( رو داره...     راوی: حشــمت الــه ســنجری)برادر شــهید(
دســتمو فشــار داد. بخاطــر انگشــتر، دســتم درد اومــد. گفتــم: آخ دســتم! گفــت: تــو 

حلیةالمتقیــن گفتــه شــده: انگشــتر بایــد بــه ایــن انگشــت باشــه.
بلــد بــود چطــور آموزش بــده... مســائلی که یاد گرفتیــم در امــور مذهبی، از ایشــون آم

وختیم.                                  راوی: حشــمت اله ســنجری)برادر شــهید(
بیشــترین توســل و گفتــه اش: امیرالمؤمنین)علیــه الســالم( بــود. شــعرهای زیــادی 

ــاره امــام علی)علیــه الســالم( جمــع آوری کــرده بــود ... درب
                                                   راوی: حشمت اله سنجری)برادر شهید(

مخالفــش بودیــم بــره جنــگ، بــرا خدمت. گفــت: بایــد بــرم، نمی خــوام فراری باشــم 
...                                              راوی: نورملک ســنجری)مادر شــهید( 

خیلــی بــا قــرآن مأنــوس بــود. در مســابقات قــرآن، رتبــه مــی آورد. تــو جبهــه هــم در 
مســابقات شــرکت کــرده بــود. وقتــی از رتبه ش پرســیدیم، گفــت: اینجا عبدالباســط 

هســت...                                 راوی: حشــمت الــه ســنجری)برادر شــهید(
بچه ساکتی بود. اهل جنجال نبود. هرگز عصبانی نشد...

تــو جبهــه کتــاب می خوند.یکــی از بچــه ها ســواد نداشــت، غالمرضــا یادش مــی داد                                                                                                                                              
                                             راوی: علیرضــا رفیعــی پــور) همــرزم شــهید(

نامــه نوشــته بــود: مــا از اینجــا داریــم مــی ریــم تپــه ١٧۵، شــاید اینجا جای شــهادت 
مــن باشــه. بهــم توصیــه کــرده بــود: َدرســت رو ادامه بــده ...

                                              راوی: حشمت اله سنجری)برادر شهید(
موقــع پســت نگهبانیــش بــود. شــب بــود ... گفتــن: ســنجری زخمــی شــده. نمــی 
تونســتیم بخاطــر شــرایط منطقــه، چــراغ قــوه روشــن کنیــم. خــون و کــف از دهنش 

بیــرون مــی آمــد. هــر چــی گشــتم نتونســتم جــای زخــم و گلولــه رو پیــدا کنــم. 
بــا گلولــه ســمینوف زده بودنــش. مــن امدادگــر بــودم، از اینکــه نمــی تونســتم جــای 
زخمشــو پیــدا کنــم، جلــو خونریزیشــو بگیــرم، ناراحت بــودم... تــو بغل خودم شــهید 

شــد...                                           راوی: علیرضــا رفیعــی پــور) همــرزم شــهید(

شهید  معظم  غالمرضا سنجری

*بــا ســالم بــا چــه قیمتــی بایــد فرصــت توبــه بــه 
ــه مــردم  ــا ایــن همــه لطمــات ب اختالســگران داد ای
وقشــر ضعیــف واقتصــاد جامعــه زدنــد بــا توبــه قابــل 
ــالم  ــن اس ــه در دی ــه توب ــم ا... گرچ ــت بس ــل اس ح
جایــگاه ویــژه ای دارد انهــم بــا شــرایط خاصــی 
ــی  ــام قضای ــن مق ــه درباالتری ــی دوده ــاال کس ! ح
مرتکــب بیشــترین اخــالل درنظــام شــده وهنــوز هم 
خطاهایــش را کتمــان و توجیــه میکنــد یعنــی باتوبه 
مــردم وخــدا انرامــی بخشــند خداببخشــدحق الناس 

چــی؟                                     ٩١۳۳----٧١
ــمی  ــک قاس ــوار مل ــی بل ــردان ابتدای ــرا دوربرگ *چ
مســدود شــده وقتــی بــاز بــود عــده ای  از باندمخالــف 
اســتفاده میکردنــد وحــاال کــه بســته شــده ایــن مورد 
بیشــترمی شــود مســئولین ذیربــط تجدید نظر شــود                                                                                                                                              
٩----٩٩۳۶٢                                                     

*همشــهریان عزیــز امــار مبتالیــان دربردســیررو بــه 
افزایــش اســت لطفــا رعایــت کنیــد اوال تــا ضــرورت 
ایجادنشــده درخانــه بمانیــد دوم مهمانیهــای گروهی 
را کاهــش دهیــد ســوم دربیــرون ومحــل کار حتــی 
ــول  ــد بق ــتفاده کنی ــک اس ــد از ماس ــوت باش از خل
مســئولین بهداشــت ایــن ویــروس هــزار چهــره دارد 
ــد                                                                                                                                               ــی ده ــف خــودش را نشــان م وبشــکلهای مختل
٢۳----٩٠۳٢                                                  

*باســالم شــورای حــکام بــه درخواســت ســه کشــور 
اروپایــی، قطعنامــه علیــه ایــران را تصویــب کردحــال 
بعــد از دو ســال از خــروج امریــکا از برجــام و تعلــل و 
ناتوانــی اروپــا در اجرای تعهدات برجامی، امیدبســتگان 
بــه اروپــا بگوینــد ایــن  از ســر ســاده لوحــی بــود یــا 
خیانــت؟ رهبــر معظم انقــالب بعــداز خــروج آمریکا از 
برجــام، بارهــا تأکیــد کردنــد کــه بــه این ســه کشــور 
اروپایــی هــم اعتمــاد نکنیــد چرا کــه از پشــت خنجر 
ــان...                                                                                                                                       ــاد برجامی ــه ی اعتم ــم نتیج ــن ه ــد؛ ای می زنن

۶٩١----٠۳٢                                                 
*ســالم اگــر میــدان امــام حســین علیــه الســالم هم 
دیــواره اش ســنگ بشــود زیبــا میشــود انهــم از نظــر 
ترافیکــی و موقعیت جغرافیایی کمتر از ســایر میادین 

نیســت باتشــکر                              ٩١٢٠----۴٨
*بعــد از ٨ســال دوبــاره ایــران دراژانــس توســط 
دوســتان ســه کشــور اروپایــی محکوم شــد علــی رغم 
تاییــد های مکــرر گذشــته ازهمکاری ایــران بــا اژانس 
و بــا بیشــترین بازدیدهــا نهایتــا دوســتی این ۳کشــور 

ــد                             ٩۳۳٩----٧١ ــم برمالش ه
*هشــدار !ضدعفونی کننــده دســت رو در خــودرو نگه 
نداریــد ایــن روزهــا محلول ضدعفونی کننده  دســتتون 
رو داخــل ماشــین جــا نگذاریــن؛ گرمای شــدید داخل 
خــودرو، مخصوصــا وقتــی کــه در زیــر نــور خورشــید 
پــارک شــده، می تونــه باعــث از بیــن رفتــن کاراییــش 
بشــود اگرازغلظت الــکل باالیــی برخوردارباشــد امکان 
اتــش گرفتــن و ... وجــوددارد .            ٩١۳٢----۴٠

*ســالم اینکــه امــروز کشــتیهای نفتــی مــا انســوی 
ــد نتیجــه قــوی شــدن ماســت  دنیــا نفــت مــی برن
هرقــدر در زمینــه هــای دفاعــی وسیاســی واقتصــادی 
قــوی شــدیم دشــمن به همــان انــدازه عقب نشــینی 
مــی کنــد اگــر د ردیپلماســی هشــت ســال گذشــته 
قــوی برخــورد کــرده بودیــم امــروز جرات نمــی کردن 
بعــد از هشــت ســال دوبــاره مــا را محکــوم کننــد حاال 
هــم دیــر نشــده اگــر مقتدرانــه در برابر انها مســئولین 
بایســتند انهــا از موضــع خــود عقــب نشــینی خواهــد 
کــرد مثــال خــروج از ان پــی تــی         ٩١٢۶---٠۳

ــا ســالم کارشناســان شــهری و جمعیتــی امــروز  *ب
ــرا  ــت زی ــرون شهریس ــعه ب ــدم توس ــان برع نظرش
هزینــه هــای زیــادی را برمــردم ودولــت تحمیــل مــی 
کنــد ببینیــد کرمــان دردهــه های گذشــته بــا احداث 
شــهرکهای زیــادی کــه باعــث مهاجرت مردم شــهرها 
وروســتاها بــه کرمــان شــد و دربازدید اخیر مســئوالن 
شــهری کشــور از گســترش بی رویــه کرمان اظهــار نا 
رضایتــی شــد درحالیکــه ازمیــدان ازادی  تــا مشــتاق 
که مرکز شــهر اســت بســیار منــازل وباغــات و گاراژها 
ی خالــی ومتروکــه وجــود دارد کــه اگــر دولتهــا انهــا 
بــه هــر نحــوی خریــداری میکردند وبــا اپارتمانســازی 
بــه مــردم واگذار میکردند ماشــاهد شــهرکها با شــعاع 
بیــش از ١۵ کیلومتــری از مرکــز شــهر نبودیــم ضمن 
اینکــه مهاجــرت بــه حداقــل میرســید االن بردســیر 
ــزودی  ــان را دارد و ب ــروز کرم ــال دی ــان ح ــم هم ه
بــه حــال امــروز کرمــان در میــاد مســئولین شــهری و 
شــورای شــهر در گســترش شــهر بردســیرتوجه کنند                                                                                                                                             
٩١----١٧۳١                                                      

*باســالم در پمپ بنزینهــا رعایت پروتکل  بهداشــتی 
نمیشــود همــه بدون دســتکش حتــی کارگــر انجاهم 
ــم کارت   ــوخت وه ــم کارت س ــدارد وه ــتکش ن دس
پــول الــوده میشــوند حداقــل یــک تذکــری بــه اینهــا 
داده شــود رعایــت کننــد                  ٩١۳۳----۴٠

نماینــده مــردم کرمــان در مجلــس شــورای 
اســالمی از پیش بینــی کســری ١۵٠ هــزار میلیارد 
تومانــی بودجــه ســال جــاری خبــر داد و گفــت: 
یــک ســوم کســری بودجــه در اقتصاد کشــور عدد 

باالیــی اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، 
محمدرضــا پورابراهیمــی در جلســه شــورای اداری 
شهرســتان کرمــان کــه بــا حضــور حجت االســالم 
والمســلمین حســن علیدادی ســلیمانی نماینــده 
ــهید  ــالن ش ــان در س ــتان کرم ــه در اس ولی فقی
مرتضــوی زاده اســتانداری کرمــان برگــزار شــد بــا 
ــن جلســه  ــزاری ای ــدواری از اینکــه برگ ــراز امی اب
بــه اتفاقــات خوبــی در شهرســتان کرمــان منجــر 
شــود اظهــار داشــت: مجلــس یازدهــم از ٧ خــرداد 
کار خــود را آغــاز کــرده اســت و امســال به واســطه 
اصالحاتــی کــه در آیین نامــه کمیســیون ها وجــود 
ــس در  ــیون های مجل ــات کمیس ــت انتخاب داش

روزهــای آینــده برگــزار خواهــد شــد.
وی اولویــت نخســت مجلــس یازدهــم را مســائل 
اقتصــادی و معیشــتی مــردم عنــوان کــرد و افزود: 
مقــام معظــم رهبــری در پیامــی کــه بــه مجلــس 
ــگ را  ــاد و فرهن ــئله اقتص ــتند مس ــم داش یازده

مطــرح کردنــد.
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای 

اســالمی با بیــان اینکــه در شهرســتان کرمان هــم تالش 
مــا همیــن اســت تــا در کنــار مجموعــه ای از نماینــدگان 
اســتان کرمــان ایــن اهــداف را دنبال کنیــم گفت: مجمع 
نماینــدگان اســتان کار خــود را آغــاز کــرده و رئیــس و 
ترکیــب هیئــت رئیســه مجلــس مشــخص شــده اســت 
و از ظرفیــت مجمــع نماینــدگان اســتان بــرای پیگیــری 

ــم. ــری می کنی ــی بهره گی ــات مردم مطالب
وی بــا بیــان اینکــه مدیــران مــا بــا کمتریــن بودجه هــا و 
امکانــات دولتــی در حوزه هــای مختلــف بیشــترین کار را 
انجــام دادنــد و تــالش کردنــد تــا کارهــای اجرایــی روی 
ــد عنــوان کــرد: پیش بینــی مــا ایــن اســت  زمیــن نمان
کــه امســال ١۵٠ هــزار میلیــارد تومــان کســری بودجــه 
داریــم کــه یــک ســوم کســری بودجــه در اقتصاد کشــور 

عــدد باالیــی اســت.
پورابراهیمــی بــا اشــاره بــه اینکــه راه هایــی بــرای جبــران 
کســری بودجــه و راهــکار اصــالح بودجــه وجــود دارد که 
دولــت تاکنــون آن را عملیاتــی نکــرده و عقــب انداختــه 
اســت تصریــح کــرد: بایــد بودجــه کشــور از نفــت را جــدا 
کنیــم و همــه مــا نتایــج اســتقراض از بانــک مرکــزی و 

ــم. ــره را می دانی غی
ــده  ــال آین ــد س ــت بای ــه دول ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
تحویــل داده شــود و الزم اســت تــا ســقف اســتقراض را 
رعایــت کنــد افــزود: اصــالح ســاختار بودجــه در کشــور 

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــت و بای ــر اس امکان پذی

اروپا نقاب انداخت؛ در قالب قطعنامه ضد ایرانی »آژانس«

  اشعارمیالدحضرت  معصومه )س(

عطر معصوم تو در صبح شبستان پیچید
قریه در قریه پریشان شده عطر خبرش

نافة چادر گلدار تو با ُمشک تََرش
جاده خوشبو شده انگار که بیرون زده است

عطر دلتنگی گل از چمدان سفرش!
قدمت پشت قدم های برادر جاری

کوه سرریز شده چشمه به چشمه هنرش!
در سفرنامه نوشتن چه مهارت دارد

اشک چشمان تو با آن قلم شعله ورش
گرچه دلتنگی تو سبک خراسانی داشت

مانده در دفتر قم، بیت به بیت اثرش
عطر معصوم تو در صبح شبستان پیچید

کرد آیینه در آیینه پرآوازه ترش!
پر از آواز کبوتر شده این شهر انگار

که خراسان به قم افتاده مسیر و گذرش!
بی گمان دور ضریح تو نمی گردانند

هرکه چون دانة اسپند نسوزد جگرش!
                             شعراز:عالیه مهرابی

کــرده و ایــن گــزاره خــالف واقــع را عنــوان کردند 
کــه قصــد اروپــا اجــرای تعهــدات ضــد تحریمــی 
اســت؛ بنابرایــن مــا هــم بایــد تعهــدات را ادامــه 
دهیم.پــس از آن هــم کــه ثابــت شــد اروپایــی هــا 
تعهــدات را بــه انجــام نمــی رســاند، ادعا شــد اروپا 
ــد«  ــط »نمــی توان ــزه و اراده اش را دارد و فق انگی
مقابــل تحریــم هــای آمریــکا بایســتد. بــه همین 
دلیــل نیــز روحانــی و ظریــف، حتــی در پاریــس 
و نیویــورک، بــه دنبــال جلــب همراهــی اروپایــی 

هــا بودنــد!
امــا قطعنامــه پیشــنهادی تروئیــکای اروپایــی بــه 
ــرض  ــال غ ــا کام ــد آنه ــی ده ــان م ــس، نش آژان
ورزانــه برخــورد مــی کننــد؛ چــه ایــن کــه ایــران 
ــوی  ــام از س ــل برج ــض کام ــه نق ــش ب در واکن
ــا(  ــالم نشــده اروپ ــی اع ــه همراه ــکا )و البت آمری
ــدات  ــی تعه ــف برخ ــا توق ــش ی ــه کاه ــدام ب اق

ــرده اســت. ــی ک برجام
اینکــه خود ایــن موضوع نشــان از ضعــف و انفعال 
کشــورهای اروپایــی مقابــل آمریکای ترامپ اســت 
و وجهــه مســتقل بــودن آنهــا را زائــل می کنــد به 
یــک کنــار، از ســوی دیگــر باعــث می شــود ایــران 
فعالیــت هســته ای خــود را بدون هیــچ محدودیت 

بین المللــی بــا شــتاب بیشــتر دنبــال کند.
ایــران در ایــن زمینــه چیــز زیــادی هــم از دســت 
نخواهــد داد چــرا کــه نظــام تحریم هــا بــا خــروج 
ــای ناشــی  ــکا در عمــل برقــرار شــده و مزای آمری
ــرده اســت.  ــزه نک ــش م ــر زبان ــم زی ــام ه از برج
ــد از دو  ــوص بازدی ــه در خص ــر از اینک صرف نظ
ــان  ــس چــه همــکاری می ســایت مــد نظــر آژان
ــا  ــر، ام ــا خی ــرد ی ــورت بگی ــس ص ــران و آژان ای
تجدیــد نظــر در فعالیت هــای داوطلبانــه از جملــه 
اجــرای پروتــکل الحاقــی از ســوی ایــران، می تواند 
بــرای تــداوم همــکاری بــا آژانــس مــد نظر باشــد.

نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای 
اســالمی بــا بیــان اینکــه شــاخص های شهرســتان 
کرمــان را در ســال های گذشــته در حوزه هــای 
مختلفــی بهبــود بخشــیدیم گفــت: بخــش عمــده 
ــف  ــاخصه های مختل ــاختی ش ــوزه زیرس کار در ح

شهرســتان کرمــان و راور انجــام شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه بحرانــی کــه در فضــای آموزشــی 
شهرســتان کرمــان وجــود دارد افــزود: عصــر امــروز 
بــا حضــور رئیــس ســازمان نوســازی مدارس کشــور 
تفاهم نامــه ســاخت مدرســه بــا بخــش خصوصــی 
و اتــاق بازرگانــی کرمــان بســته شــده و امیدواریــم 
کــه ظرف ســه ســاله آینــده نیاز شهرســتان و شــهر 

کرمــان برطــرف شــود.

۴ دلیل همتی برای خوش بینی به آینده بازار ارز/
 بازگشت ثبات به بازار ارز طی هفته های آینده

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، رئیس 
ــتی  ــی یادداش ــزی ط ــک مرک کل بان
ــای  ــود در فض ــخصی خ ــه ش در صفح
مجازی نوشــت: در مــورد بــازار ارز نکاتی 
را بــه اطــالع مــردم عزیــز مــی رســانم :

ــر  ــا در نظ ــرخ ارز ، ب ــی ن ١-ارزش ذات
گرفتــن متغیرهای اقتصادی، سیاســی و 
روانــی،در مقایســه بــا نرخــی کــه امــروز 
در بــازار خریدوفــروش مــی شــود، حتماً 
ــوان  ــی ت ــه نم ــت . البت ــر اس ــن ت پایی
محدودیتهــای ایجــاد شــده برای کشــور 
را در نظــر نگرفــت. لیکــن ، ثبــات نــرخ 
حقیقــی ارز ، بــرای بانــک مرکــزی مهم 
ــی  ــروش اعالم ــد و ف ــرخ خری ــت. ن اس
صرافــی هــای منتخــب بــازار نیــز، برای 
ــراژ  ــازی و آربیت ــفته ب ــری از س جلوگی

میباشد.
ــا  ــژه ت ــر بوی ــال اخی ــه دو س ٢-تجرب
مهرمــاه ٩٨ ،نشــان داده اســت نــرخ ارز 
ــات  ــرل اســت.علیرغم التهاب ــل کنت قاب
ــیاه  ــه لیســت س ــال٩٨،ورود ب ــان س آب
FATF،شــیوع کرونــا و افــت شــدید 
قیمــت نفــت وفــرآورده هــا کــه هرکدام 
بــه نوعــی تأثیــر افزایشــی درنــرخ 

داشــتند، بانــک مرکــزی از تمــام ظرفیتهــای 
ــرد. ــتفاده ک ــات اس ــاده ثب ــرای اع ــود ب خ

لــذا، شــرایط بوجــود آمــده بــه خاطــر کرونــا 
ــل  ــازار ارز در فص ــه ب ــت وارده ب ــار موق وفش
اول امســال،و جــو روانــی ناشــی از قطعنامــه 
شــورای حــکام آژانس،نبایــد موجــب دریافت 
ســیگنال اشــتباه بشــود. علیرغــم محدودیت 
درآمــد نفــت، موازنه مبادالت خارجی کشــور 
مناســب اســت.بانک مرکــزی نیــز ، علیرغــم 
تــداوم فشــار آمریــکا، ارز مــورد نیــاز فعــاالن 

اقتصــادی را تأمیــن خواهــد کــرد.
۳-پیگیــری آزاد ســازی و دسترســی به منابع 
ارزی مســدودی متعلــق بــه ایــران ،بصــورت 
ویــژه ،در دســتور کار بانــک مرکــزی و ســایر 
دســتگاهها قــرار دارد.برخــی را نتیجــه گرفته 
ایــم و نتایــج عملــی برخــی دیگــر نیــز بــه 

تدریــج مشــخص خواهــد شــد.
۴-صادرکنندگان،بایســتی تتمه  ارز حاصل از 
صــادرات خــود در ســال ٩٨ را بــه روش هــای 
اعالمــی بانــک مرکــزی، تــا پایــان تیرمــاه به 
چرخــه اقتصــاد کشــور برگرداننــد. بــا توجــه 
ــاً در  ــا، قطع ــاالی تعهــدات آنه ــه حجــم ب ب
ــر آن در  ــش رو شــاهد تأثی ــای پی ــه ه هفت

بــازار ارز خواهیــم بــود.

امسال ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی: 

 در حالــی کــه توقعــی کــه از مجلــس وجــود دارد حــل مشــکالت مــردم بویژه 
وضعیــت معیشــت وگرانــی اســت و رهبرمعظــم  انقــالب در پیــام بــه مجلس 
جدیــد صریحــا روی ایــن موضــوع اشــاره داشــتند ، در ایــن چنــد روز شــاهد 
رقابــت عجیــب نمایندگانــی هســتیم کــه هــر کــدام میخواهنــد در توییتر به 
چهــره تبدیــل شــوند و بعضیهــا مــی گوینــد مــن بــرای حضــور در مجلــس 
حقــوق نمیخواهم!بعضیهــا میگــن ماشــین نمــی خواهــم ! بعضیهــا میگویند 

ودیعــه منــزل نمــی خواهــم و ازایــن قبیــل ... ؟ 
جــای این ســوال باقیســت این نماینــده از کجــا میخواهــد در این ۴ســال امرار 
معــاش کنــد یــا حتــی غــذا بخــورد کــه میگویــد حقــوق نمیخواهم؟! شــفاف 

بگویــد از کجــا امــرار معــاش مــی کند ؟
 حقیقــت ماجــرا ایــن اســت ایــن دســت حرفهــا از زمانــی شــروع شــد کــه 
یکــی گفت ماشــین نمیخــوام یا یکــی دیگر گفــت ودیعه مســکن نمیخواهم! 
ایــا درد مــردم ماشــین یــک نماینــده اســت؟! اتفاقــا بــه نظــر میرســد مــردم 
حاضرنــد نماینــده شــان ماشــین و خانــه داشــته باشــد امــا بــه مشــکالت آنها 

رســیدگی کنــد و دچــار رانــت خــواری نشــود ...
ایــکاش نماینــدگان بــه جــای ایــن حرفهــا به فکر مشــکالت مــردم باشــند، به 
فکــر مقابلــه بــا امریــکا باشــند کــه پایــش را روی گلوی مردم گذاشــته اســت، 
بــه فکــر  بســتن داالنهای قانونی فســاد باشــند بفکــر رفع مشــکالت وتصویب 
قوانیــن ونظــارت باشــند از امکانــات دولتــی از جمله حقــوق خود ودفترشــان ، 
ودیعــه مســکن  و ســایر مــواردی که قانــون تعیین کرده اســتفاده کننــد مردم 
بــا ایــن گونــه اســتفاده قانونــی مشــکل وموضعــی ندارنــد! انتظــارات مــردم از 
مجلســی کــه افتخار انقالبــی بــودن را دارد فراتر از اینهاســت انشــااهلل که بتواند 

درایــن فرصــت چهــار ســاله کارنامــه خــوب ومطلوبــی به مــردم ارائــه دهند 
اگــر بفکــر چــاره اندیشــی مشــکالت مــردم نباشــید وبــه حاشــیه برویــد مثال 
اقایــی مــی شــوید کــه پــس از ۴ســال تکیــه برصندلیهــای ســبز بهارســتان 

گفــت اگــر واگــر و...

توقعات از مجلس انقالبی ؟


