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با توجه به دهه کرامت )هر سال همزمان با والدت حضرت 
معصومه )س( تا روز میالد امام رضا )علیه السالم ( نامگذاری 
شده است وروز پنجم ذی القعده و پنجمین روز از دهه 
کرامت با عنوان »امامزادگان؛ ذخائر معنوی جامعه« در تقویم 
رسمی کشور به عنوان روز بزرگداشت و تجلیل از امامزادگان 
و بقاع متبرکه نامگذاری شده است.لذا به مناسبت تجلیل 
از امامزادگان در این وجیزه بخشی از نقش تاثیر امامزادگان 

درتمدن نوین اسالمی را بیان می کنیم 
تمدن نوین اسالمی بر خالف تمدن های رایج و مادی جهان 
که صرفاً مادی گرا و گاهاً سکوالر بوده و رنگ و بویی از 
آموزه های وحیانی و دینی را در خود جای نداده اند، تمدن 
اسالمی دارای ارکان و فاکتورهای طالیی و ممتازی است که 
ضامن بقاء و سعادت زندگی مادی و اخروی است، در واقع 
تمدن نوین اسالمی تنها به دنبال آباد کردن حیات مادی 

نبوده و از طرفی دنیا گریز نیز نبوده است
لذا یکی از فاکتورهای دست یابی به تمدن نوین اسالمی مقابر 
امامزادگان است که جایگاه در فرهنگ و تمدن نوین اسالمی 
ویژه ای دارند زیرا یکی از اصول و ارکان مهم فرهنگ و اندیشه 
اسالمی مسأله امامت و والیت مداری اهل بیت)علیهم السالم( 
در جامعه انسانی است. موضوعی بنیادین و راهبردی که در 
فرهنگ اسالمی از جایگاه استراتژیک برخوردار است. جایگاه 
و اهمیت این موضوع راهبردی و آثار و برکات آن موجب 
شده است، نه تنها مسأله امامت، بلکه مسأله امامزادگان نیز 
در فرهنگ شیعی مورد توجه قرار گیرد و برای آن جایگاه 
و منزلت ممتازی قائل شوند، در واقع امامزادگان، سفیران 
هدایت و پیام آوران و نشر دهندگان فرهنگ اهل بیت)علیهم 
السالم( در طول تاریخ بودند که وجود آنها تأثیر مفیدی در 

تقویت فرهنگ و تمدن نوین اسالمی داشته است
از انجاییکه  امام زادگان به واسطه انتسابی که به  اهل 
بیت)علیهم السالم( داشتند و به موازات محبوبیت و جایگاه 
اجتماعی که در میان جامعه اسالمی داشتند، تالش کردند، 
همچون سفیران هدایت ادامه دهندگان فرهنگ و نهضت 
اهلبیت)علیه السالم( باشند، فرهنگ و نهضت انقالبی و 
اسالمی که نوید بخش دست یابی به فرهنگ و تمدن نوین 
اسالمی بودالبته همه امامزادگان در فرهنگ اسالمی در یک 
مرتبه و رتبه قرار نداشتند؛ کما اینکه مالک و معیارهایی در 
منابع اسالمی وجود دارد که وجود برخی، برخی دیگر را 
از سایرین متمایز می نماید، به طور مثال امام زادگانی که 
نص خاص در خصوص آنها وجود دارد، و یا در منابع روایی 
زیارت مخصوصی برای آنها ذکر شده، و یا امامزادگانی که 
مورد سفارش و عنایت ویژه اهل بیت)علیهم السالم( بود ه اند و 
یا اینکه خود از جمله راویان و محدثان بزرگ شیعی بوده اند.
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   در سفر وزیر جهاد کشاورزی به بردسیر:  

طرح های تولیدی کشاورزی در بردسیر 
افتتاح شد

دکترمحمدجواد فدائی  استاندار کرمان:

مبارزه با فساد  از درون دستگاه قضایی ، 
نشانه شجاعت و قاطعیت دستگاه است

حجت االسالم کرمانی امام جمعه بردسیر:

جلوگیري از حضور واسطه ها در مزایده 
مواد اولیه معدني

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، حجت االســالم حســن روحانی 
رئیــس جمهــور صبح روز )یکشــنبه( در جلســه ســتاد ملی 
مبــارزه بــا کرونــا ضمــن گرامیداشــت یــاد شــهید بهشــتی 
ــرای  ــال ۶۰ ماج ــه در س ــن حادث ــت: تلخ تری ــار داش اظه
انفجــار محــل مرکــزی حــزب جمهــوری اســالمی ایــران 
در سرچشــمه تهــران بــود کــه شــهید بهشــتی و ۷۲ نفــر 
دیگــر از یــاران ایشــان در یــک حادثه به شــهادت رســیدند و 
عــده ای هــم زخمــی شــدند. آنقــدر آن حادثــه مهم بــود که 
مخالفیــن ما و ضــد انقالب فکــر می کردند توانســتند ضربه 
نهایــی را بــه نظــام وارد کننــد و رئیــس جمهــور هــم در آن 
شــرایط عــزل شــده بــود و در فکرشــان ایــن بــود کــه ایــن 
ضربــه، ضربــه نهایــی اســت. امــام بــا آن تــوان و بیــان قــوی 
خــود و بعــد از آن همــه مــردم بــا رویکــردی کــه در ۷ تیــر 

داشــتند وضعیــت کشــور را عــوض کردنــد.
ــر از بهشــتی  ــران پ وی عنــوان کــرد: ایــن کلمــه کــه »ای
اســت« شــعار همــه مــردم در کشــور بــود و تحــول عظیــم 
ــوم  ــث ش ــام، مثل ــود آورد و در آن ای ــه وج ــی را ب و بزرگ
خطرناکــی از لحــاظ امنیتــی بــاالی ســر کشــور مــا بــود. 
آمریکایی هــا، صــدام و منافقیــن بودنــد و ایــن مثلــث شــوم 
بــود کــه کشــور را دچــار مشــکالت عظیــم کــرد. مــا یــک 
شــخصیت واال و کــم نظیر خــود را از نظر علمــی، مدیریتی، 
جامــع و کامــل بــودن، مســلط بــودن بــه شــرایط سیاســی 

دنیــا از دســت دادیــم.
ــه  ــوه قضایی ــه ق ــک هفت ــن تبری ــور ضم ــس جمه رئی
بــه همــه قضــات و مســئولین قــوه قضاییــه گفــت: مــا 
در شــرایط فعلــی کشــور تنهــا راهمــان روابــط بســیار 
صمیمانــه و نزدیــک میــان ســه قــوه اســت و راه دومــی 
بــرای مــا وجــود نــدارد. در شــرایط فعلــی کشــور حتمــاً 

ماسک زدن از 1۵ تیر الزامی می شود/امروز 
وقت دعوای مجلس و دولت نیست

بایــد وحــدت و یگانگــی میــان همــه قــوا رعایــت 
شــود. همانطــور کــه زمــان افتتــاح مجلــس 
شــورای اســالمی گفتــم، پیونــد مــا را بــه پیــروزی 
ــت  ــروزی اس ــد و پی ــم دوران پیون ــاند. گفت می رس
ــا هــم پیونــد الزم را داشــته باشــیم  و اگــر همــه ب
ــد  ــاءاهلل خداون ــیم ان ش ــجم باش ــد و منس و متح

ــا خواهــد کــرد. ــروزی را نصیــب م پی
ــن چنــد  ــب اســت کــه ای ــی ادامــه داد: جال روحان
ــه  ــرار گرفت ــا ق ــخ م ــم در تاری ــر ه ــاه پشــت س م
اســت، ۷ خــرداد افتتــاح مجلــس اســت، تیــر مــاه 
ــت  ــه ریاس ــرداد ب ــت ، م ــه اس ــوه قضایی ــه ق هفت
جمهــوری اختصــاص دارد و رئیــس جمهــور جدیــد 
ــه  ــاه هفت ــد و شــهریور م ــاز می کن کار خــود را آغ

ــه3 ــه صفح ــت.                   ادام ــت اس دول

امــام علــی علیــه الســالم: »رِحــَم الّل ُ امــَرأً أحیا حّقــا و أمــاَت باِطــالً و أدَحــَض الَجوَر 
و أقــاَم الَعــدَل« رحمــت خــدا بــر آن بنــده ای کــه حّقــی را زنــده کنــد و باطلــی را 

نابــود ســازد و ســتم را برکَنــد و عدالــت را بــر پــای دارد.» غــرر الحکم«

صفحه4

نقش اثرگذارامامزادگان در 
فرهنگ و تمدن نوین اسالمی

مبارزه با فساد بدون مالحظه و 
تعدی و فقط بر مدار حق، عدل و 

قانون باشد

دکتر روحانی در جلسه ستاد مقابله با کرونا:

رئیس مجمع منایندگان استان کرمان: عهد اخوت با هیچ مدیری نبستیم
رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان کرمــان: عهــد 

اخــوت بــا هیــچ مدیــری نبســتیم
ــا  ــان ب ــتان کرم ــدگان اس ــع نماین ــس مجم رئی
بیــان اینکــه معیشــت مــردم بــا شــعاردادن تامین 
نمی شــود گفــت: عهــد اخــوت بــا هیــچ مدیــری 

ــم. ــران کار می خواهی ــتیم و از مدی نبس
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، 
شــهباز حســن پور در جلســه پیگیــری مشــکالت 
کشــاورزان و طرح هــای نیــاز بــه تســهیالت 
بانــک کشــاورزی بــا حضــور تعــدادی از نمایندگان 
مــردم اســتان کرمــان در مجلس شــورای اســالمی، 
خدارحمــی مدیرعامــل بانــک کشــاورزی کشــور و 
آیت اللهی موســوی معــاون امورعمرانــی اســتانداری 
کرمــان برگــزار شــد اظهــار داشــت: تصمیــم داریم 
امســال در اســتان کرمــان بــرای 5۰ هــزار شــغل 
برنامه ریــزی کنیــم کــه بخــش عمــده آن در حوزه 

کشــاورزی اســت.

وی بــا بیــان اینکه میانگین اشــتغال در کشــور 
در بخــش کشــاورزی 18 درصــد اســت گفــت: 
ایــن عــدد در اســتان کرمــان بــرای ســال جاری 

4۰ درصــد پیش بینــی شــده اســت.
ــان  ــتان کرم ــدگان اس ــع نماین ــس مجم رئی
بــا عنــوان اینکــه اشــتغال در کشــاورزی قابــل 
دسترســی اســت امــا نیازمنــد وقــت گذاشــتن 
و برنامه ریــزی دارد افــزود: عهــد اخــوت بــا 
هیــچ مدیــری نبســتیم و فقــط از مدیــران کار 

می خواهیــم.
ــع  ــه جــدی مجم ــه مطالب ــان اینک ــا بی وی ب
نماینــدگان اســتان کرمــان نخســت معیشــت 
مــردم و رفــع بیــکاری اســت گفــت: معیشــت 
مــردم بــا شــعاردادن تامیــن نمی شــود و نیــاز 

ــبانه روزی دارد. ــه کار ش ب
حســن پور ادامه داد: مشــکالت کشــور و اســتان 
را می دانیــم امــا مقــام معظــم رهبــری فرمودند 

ــد  ــه تولی ــد ک ــورد کنن ــوری برخ ــران ط مدی
جهــش پیــدا کنــد و یــک تغییر محسوســی در 

ــد. زندگــی مــردم به وجــود آی
ــی  ــتاد عال ــه س ــه دبیرخان ــان اینک ــا بی وی ب
ــود  ــدازی می ش ــان راه ان ــور در کرم ــته کش پس
گفــت: بــرای مــا پذیرفتنــی نیســت طرح هــای 
اقتصــادی در اســتان معطــل بمانــد و بایــد بــه 

ســرعت تعییــن تکلیــف شــوند.

کاهش آسیب های اجتماعی ازجمله کاهش طالق و افزایش ازدواج 
با فرهنگ بومی سازی اشتغال درصنایع و معادن شهرستان بردسیر

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
فرمانداری بردســیر جلســه شــورای 
شهرســتان  عمومــی  فرهنــگ 
بردســیر باحضــور حجــت االســالم 
والمســلمین کرمانــی امــام جمعــه 
پــور  نجــف  بردســیر،مهندس 
فرماندار شهرســتان بردســیر و دیگر 
اعضــای شــورا دردفتــر امــام جمعــه 

ــد. ــکیل ش بردسیرتش
والمســلمین  االســالم  حجــت 
کرمانــی ضمن گرامیداشــت دهه ی 
کرامــت و والدت کریمــه اهــل بیــت 
حضــرت فاطمــه معصومــه)س(، 
ــا )ع( ــام رض ــالد ام ــاپیس می پیش
را تبریــک گفــت وافــزود درراســتای 
ــی  اهــداف شــورای فرهنــگ عموم
،الگــو گرفتــن از زندگــی ائمــه علیه 
ــگ  ــردم فرهن ــن م ــالم در بی الس
ســازی شــود و دربحــث فرهنگ نیز 
در جامعــه ی امــروزی بایــد بصورت 

ــرد قرارگاهــی کار ک
مهندس نجــف پــور فرماندار شهرســتان 
ــازی و  ــگ س ــث فرهن ــیر در بح بردس
فرهنــگ عمومــی درشهرســتان گفــت: 
ــتغال  ــی و اش ــاد مقاومت ــوان  اقتص میت
ــه  ــگ  چ ــوان فرهن ــتان رابعن درشهرس
،مســائل  ،معیشــت  ورزش  دربحــث 
ــه داد  ــرد و ادام ــی ک ــی و....  تلق اجتماع
بــه گــزارش ارســالی از ســوی ادارات 
مربوطــه خوشــبختانه درســال گذشــته 
شــاهد کاهــش اســیب هــای اجتماعــی 
مــن جملــه کاهــش 41درصــدی طــالق 
ــتان  ــطح شهرس ــرقت درس ــش س کاه

ــم ــوده ای ب
وی در ادامــه بااشــاره بــه اینکــه فرهنــگ 
بومــی گــری دراشــتغال درصنایــع و 
معــادن  درســالهای اخیر بصــورت جدی 
توســط مســئولین اجرایی پیگیری شــده 
ــان  ــه می ــرد مناســبی ک ــا رویک ،گفت:ب
دستگاههای اجرائی ،روحانیون،شهرداری 

قضایــی  دســتگاههای  و  هــا 
ــاهد  ــتا ش ــن راس ــوددارد  درای وج
افزایــش ۲۰ درصــدی ازدواج نیــز در 
ســال گذشــته بوده ایــم و امیدداریم 
باایــن رویــه همــکاری و تعامل همه 
ی مشــکالت حــل و فصــل شــود 
رجایــی رییــس اداره فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی گــزارش عملکــردی 
از جلســات تشکیل شــده درسالهای 
ــه  ــی رو ب ــج و مصوبات ــل و نتای قب

جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بردسیر اعالم شد:

بیانات مقام معظم رهربی درارتباط تصویری با هامیش رسارسی قوه قضائیه:

بازدید مدیرعامل هلدینگ و بانک توسعه تعاون  از رشکت صنایع فوالد مشیز بردسیر

  بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت صنایع فوالد مشــیز بردســیر مدیرعامل 
هلدینــگ و بانــک توســعه تعــاون   از شــرکت صنایــع فــوالد مشــیز بردســیر 
بازدیــد کــرد درایــن بازدیــد آقای شــهباز حســن پور نماینــده مردم ســیرجان 
و بردســیر در مجلــس شــورای اســالمی و رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان 

کرمــان، آقــای اعظمــی نماینــده جیرفــت، آقــای محمــدی نماینــده بافت 
بــه همــراه آقــای مهنــدس ســتوده مدیر عامــل و معاونیــن مجموعه حضور 
داشــتند الزم بــه ذکــر اســت کــه مراحــل تولیــد محصــول کارخانــه هــای 

فوالدســازی و نــورد  مــورد بازدیــد و بررســی قــرار گرفــت

رشــدی کــه درســالهای اخیــر 
ــه داد ــته ارائ داش

ــپاه  ــده س ــری فرمان ــرهنگ امی س
ــرح  ــه ط ــا ارائ ــه ب ــه جلس در ادام
برپایــی قــرارگاه شــهید حاج قاســم 
ســلیمانی دربســتر فرهنگ ســازی 
در قالــب 5کارگروه ورزشــی،امنیتی 
بصیرت،شــهدا،محرومیت  ،ارتقــا 
اجتماعــی  عدالــت  و  زدایــی 

ــود ــی مطــرح نم توضیحات

عادی شدن شرایط بر شیوع بیماری کرونا دامن زده است/بستری 201 بیمار کرونایی در کرمان
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، مهــدی 
شــفیعی بعد از ظهــر روز شــنبه 99/4/۷در نشســت 
ــن  ــات آخری ــریح جزئی ــا تش ــازی ب ــری مج خب
وضعیــت کرونــا در اســتان کرمــان بــا ابــراز نگرانــی 
نســبت بــه افزایش تعــداد مبتالیــان بســتری اظهار 
ــش در  ــه آزمای ــته از نمون ــی روز گذش ــت: ط داش
ــد  ــورد جدی ــتان ۲3 م ــگاه های اس ــطح آزمایش س
را شناســایی کردیــم، ۲1 مــورد مربــوط بــه حــوزه 
دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان و دو مورد رفســنجان 
بــوده و در حوزه هــای دانشــگاه علــوم پزشــکی 
جیرفــت، بم و ســیرجان گزارشــی ارائه نشــده اســت 
و در مجمــوع ۲۰1 بیمار در بیمارســتان های اســتان 

ــتری هستند. بس
ــری در  ــا 4۰۰ نمونه گی ــدود 3۰۰ ت ــه ح وی روزان
ســطح اســتان انجام می شــود، بیان داشــت: بیشــتر 
ــم و  ــم های خت ــرکت در مراس ــل ش ــه دلی ــراد ب اف
عروســی، ســفر به اســتان های مبتــال و یــا پذیرفتن 
ــدم  ــده اند و ع ــال ش ــتان ها مبت ــن اس ــان از ای مهم
رعایــت فاصله  گــذاری فیزیکــی، شست و شــوی 
دســت ها و حضــور در تجمع هــا و مراکــز دارای 

ــر ایــن مــوارد دامــن زده اســت. ازدحــام ب
ــای  ــث محدودیت ه ــرد: بح ــح ک ــفیعی تصری ش
ترافیکــی و قرنطینــه ای در اختیار ســتاد ملی اســت 
کــه هفته گذشــته رئیــس جمهور اعــالم کردنــد در 

اســتان هایی کــه پرخطــر هســتند، ســتاد اســتانی 
ــای الزم را  ــد، تصمیم ه ــتانی می توان ــا شهرس و ی
اخــذ کنــد بــر همیــن اســاس احتمــال دارد، فــردا 
ــه  ــن زمین ــی در ای ــتانی تصمیم های ــتاد اس در س

گرفتــه شــود.
ــا اشــاره بــه اینکــه حــال عمومــی اســتاندار  وی ب
ــون در  ــوده و اکن ــوب ب ــاون وی خ ــان و مع کرم
ایزولــه خانگــی قــرار دارند، افــزود: در موارد ســرپایی 
مراجعــه اطفــال را نیــز داریــم کــه یــا بســیار کــم 
عالمــت هســتند و یــا عالئــم خفیــف دارنــد بــه 
ــه  ــه ایجــاد بخــش جداگان ــاز ب ــل نی ــن دلی همی

ــوز احســاس نشــده اســت. ــال هن اطف
ــات  ــکی و خدم ــوم پزش ــگاه عل ــخنگوی دانش س
بحــث  داد:  ادامــه  کرمــان  بهداشــتی درمانی 
ــان در  ــورت همزم ــه ص ــه ب ــی ک ــای مل آزمون ه
ــی  ــا ســتاد مل سراســر کشــور برگــزار می شــود ب
ــای  ــورد آزمون ه ــاس در م ــن اس ــر همی ــت ب اس
دکتــرا در شــرایطی کــه بســیاری از مناطق کشــور 
قرمز نیســت، نتیجــه ای در کنتــرل اپیدمی نــدارد، 
تنهــا بایــد در حوزه هــای آزمــون تمهیــدات الزم را 
بیندیشــند تا طبق پروتکل هــای بهداشــتی برگزار 
شــود، امــا در ســتادهای اســتانی امتحانــات داخلی 

ــود. ــی می ش آن بررس
شــفیعی ابتــالی اکثــر کادر درمانی کلینیک بعثت 

را شــایعه خوانــد و خاطرنشــان کــرد: تنهــا یکــی 
ــراد مبتــال شــدند کــه آن هــم  ــن اف ــر از ای دو نف
بــه دلیــل فعالیــت آن هــا نبــوده اســت، هــر چنــد 
حضــور در ایــن مراکــز مســتعد ابتالی بــه بیماری 
اســت بــا این حــال تأکیــد ما همچنــان بــر رعایت 

پروتکل هــای بهداشــتی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه باید هنگام اســتفاده از ماســک 
بســیار مراقــب برخــورد دســت بــا آن بــود، اذعــان 
ــک  ــح از ماس ــتفاده صحی ــگ اس ــت: فرهن داش
ــه  ــد نهادین ــه بای کاری بســیار ضــروری اســت ک
ــی  ــا اینکــه ماســک وســیله بســیار خوب شــود، ب
بــرای پیشــگیری از بیمــاری محســوب می شــود، 
امــا در صــورت عــدم اســتفاده صحیــح می توانــد، 

خطرنــاک باشــد.
شــفیعی تأکیــد کــرد: جابه جایی هــای زیــاد 
جمعیتــی در فصــل تابســتان بــا توجه بــه بیکاری 
بســیاری از مشــاغل موجب شیوع بیشــتر بیماری 
در ســطح کشــور می شــود بــه همیــن دلیــل مقرر 
شــد کــه دادن اطالعــات جزئــی از مناطــق ســفید 

ــه نظــر نمی رســد. چنــدان درســت ب
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان اظهار 
داشــت: مقــرر شــده، دهیاری هــا و شــوراهای 
مناطــق گردشــگری و خــوش آب و هــوا تمهیداتی 

در مــورد محدودیــت ترددهــا بیندیشــند،
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خطبه های نماز جمعه 

در دومیــن روز از ســفر وزیــر جهــاد 
کشــاورزی بــه اســتان کرمــان طرح های 
کشــاورزی در شهرســتان بردســیر از 
جملــه خــط ســوم گالب زهــرا در 
ــا  ــه زار ب ــش الل ــدری بخ ــتای جغ روس
۱۰ دیــگ تقطیــر یــا گالب گیــری یــک 
تنــی اول، ۲ عــدد دســتگاه تقطیــر دوم و 
همچنیــن یــک دیــگ بخــار ۱۰ تنی به 

ــرداری رســید. بهــره ب
بــا توســعه کارخانــه گالب زهرا بردســیر 
ــغ  ــه مبل ــی ب از محــل تســهیالت بانک
۲۰ میلیــارد ریــال ســرمایه ثابــت و 
۵۰ میلیــارد ریــال ســرمایه در گــردش، 
ظرفیــت فــرآوری گل محمــدی کارخانه 
ــن در روز  ــه ۹۰ ت ــن ب ــور از ۴۰ ت مذک

افزایــش یافــت.
میــزان اشــتغال ایــن واحــد ۳۰ نفــر بــه 
صــورت دائــم و ۱۳ هــزار و ۳۰۰ نفــر روز 
کارگــر بطــور غیرمســتقیم در یــک دوره 

گل چینــی اســت.
ســطح زیــر کشــت گلســتان هــای گل 
محمــدی در اســتان کرمان بالــغ برچهار 
ــد هشــت  ــا تولی ــار ب ــزار و ۳۰۰ هکت ه
هــزار تــن اســت و شهرســتان بردســیر 
بــا مســاحتی بالــغ بــر ســه هــزار و ۲۰۰ 
هکتــار رتبــه اول را در بیــن شهرســتان 
هــای ایــن اســتان بــه خــود اختصــاص 

ــت. داده اس
اشــتغال ایجاد شــده در شــرایط برداشت 
ــر ۲۰۰  ــغ ب ــدی بال محصــول گل محم

هــزار نفــر روز اســت کــه از اوســط 
اردیبهشــت مــاه تــا اواســط تیرمــاه ادامه 

دارد.
گل محمــدی برداشــت شــده در هشــت 
واحدهــای صنعتــی و هفــت واحــد نیمه 
صنعتــی و حــدود ۳۵ واحــد ســنتی در 
ــود و  ــی ش ــرآوری م ــان ف ــتان کرم اس
ــول گالب  ــن محص ــی ای ــرآورده اصل ف
ــن  ــی از ای ــه بخش ــت ک ــانس اس و اس
محصــول تولیــدی به اســتان هــای دیگر 

عرضــه مــی شــود.
همچنیــن در دومیــن روز از ســفر ۲ 
ــراه  ــات هم ــاوازی و هی ــم خ روزه کاظ
بــه اســتان کرمــان، خــط ســوم کارخانه 
گالبگیــری گالب زهــرا و گلســتان های 
گل محمــدی شهرســتان بردســیر مورد 

بازدیــد قــرار گرفــت.
در ایــن بازدیــد وزیــر جهاد کشــاورزی در 
ابتــدا از بــاغ های گلســتان گل محمدی 
بازدیــد و در جریــان برداشــت پایانــی این 

محصــول قــرار گرفت.
ــدار  ــاورز و فرمان ــد دو کش ــن بازدی در ای
ــاوازی از  ــد  خ ــن بازدی ــیر در آیی بردس
گلســتان هــای گل محمــدی مســائل و 
ــن شهرســتان را  مشــکالت باغــداران ای
ــه  ــه از جمل ــه اطــالع وی رســاندند ک ب
تقاضای مســاعدت در تکمیــل واحدهای 
ــط  ــع مرتب ــایر صنای ــرآوری گل و س ف
ــاورزی در  ــاد کش ــر جه ــه وزی ــود ک ب
پاســخ اعــالم کــرد آمادگــی کامــل 

مبارزه با فساد  از درون 
دستگاه قضایی ، نشانه شجاعت 

و قاطعیت دستگاه است

طرح های تولیدی کشاورزی در بردسیر افتتاح شد
پرداخــت تســهیالت جهــت اتمــام طــرح هــای نیمه تمــام و 
طــرح هــای منجر بــه اشــتغال تاســقف یــک میلیاردریــال از 

طریــق بانــک توســعه تعاون
ــدار  ــداری بردســیر دردی ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــاون  ــعه تع ــک توس ــعب بان ــت ش ــی زاده مدیری ــای کاف اق
اســتان بــا مهنــدس نجــف پــور فرماندار شهرســتان بردســیر 
عملکــرد ســال گذشــته و برنامــه های ســال۹۹ مورد بررســی 

قرارگرفــت
کافی زاده مدیریت شــعب اســتان دربحث  تســهیالت اشتغال 
گفت درســال ۹۷و۹۸تعداد۷۹۳فقره معــادل ۴۳۲۷۱۵میلیون 
ریال همچنیــن ۷۷فقــره معادل۱۱۲۳۶۵میلیون ریال درســه 
ــه  ماهــه اول ســال جــاری ازطریــق بانــک توســعه تعــاون ب

متقاضیــان پرداخت شــده اســت
مهنــدس نجف پــور فرمانــدار بردســیر از تعامل بانک توســعه 
تعــاون بــا فرمانــداری و از اقدامــات ایــن بانــک در ارائه خدمات 
ــت  ــن از پرداخ ــود وی همچنی ــر نم ــهروندان تقدی ــه ش ب
تســهیالت خــرد و حمایــت از مشــاغل خانگــی طــرح هــای 
نیمــه تمــام  و طــرح های منجربه اشــتغال تاســقف ۱میلیارد 
ریــال بــا ارائه مــدارک و تاییــد طــرح از طرف دســتگاه اجرایی 

بــه متقاضیان خبــر داد

پرداخت تسهیالت به متقاضیان توسط پست بانک
ــدار  ــداری بردســیر دردی ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــا آقــای جعفــری  مهنــدس نجــف پــور فرمانــدار بردســیر ب
ــک اســتان نحــوه پرداخــت تســهیالت و  معــاون پســت بان
تعامــل پســت بانــک و ســرمایه گــذاران اســتان و شهرســتان 
ــک اســتان گفــت درســال  بررســی شــد معــاون پســت بان
جــاری جهــت پرداخــت تســهیالت عمومــی بــه متقاضیــان 

ــم داد ــکاری الزم  راانجــام خواهی هم

حجــت االســالم والمســلمین حــاج علــی اکبــر کرمانــی در 
خطبــه هــای نمازجمعه ایــن هفته ضمن دعــوت نمازگــزاران 
بــه رعایــت تقــوای الهــی انجــام واجبــات و تــرک محرمــات  
ــواد  ــا م ــارزه ب ــی مب ــاه روز جهان ــان داشــت : ششــم تیرم بی
ــالی  ــواد مخــدر ب ــه م ــاد ب ــه معضــل اعتی مخــدر اســت ک
خانمــان ســوزی اســت کــه جوامع بشــری را در چنــگال مرگ 
آور خــود گرفتــار ســاخته اســت و امــروز کمتــر کشــوری را 
ســراغ داریــم کــه درگیر مبــارزه بــا مواد مخــدر نباشــد و یکی 
از مهمتریــن و اصلــی تریــن دغدغه هــای کشــورها بحــث این 
آســیب اجتماعــی مــواد مخــدر اســت. و اگر نگاهی به آســیب 
هــای اعتیــاد و مواد مخدر داشــته باشــیم یکــی از مضــرات آن  
فروپاشــی نظــام خانــواده اســت و یکــی از عوامل اصلــی طالق 

همیــن بحــث اعتیــاد و مــواد مخــدر اســت. 
خطیــب جمعــه در ادامــه افــزود:  از ۶ تــا ۱۲ تیــر مــاه هفتــه 
حقــوق بشــر آمریکایــی اســت مــاه تیــر مــاه خوبــی نیســت 
و خاطــرات ســخت و تلخــی کــه در ســال ۶۰ درگیــر بودیــم 
ــوارد در  و حــوادث تلخــی پشــت ســر گذاشــتیم یکــی از م
ششــم تیرمــاه تــرور نافرجــام مقــام معظــم رهبــری کــه آن 
روز بــه عنــوان رئیــس جمهــور بودنــد. هفتــم تیرمــاه فاجعــه 
شــهادت شــهید دکتــر بهشــتی و ۷۲ از یارانــش کــه یکــی از 
حــوادث تلــخ نظــام اســالمی بــود. و تــرور ناجوانمردانــه آیــت 
اهلل صدوقــی امــام جمعــه یــزد، و دوازدهــم تیــر مــاه ســقوط 
هواپیمــای مســافربری جمهــوری اســالمی در آبهــای نیلگون 
خلیــج فــارس توســط نــاو آمریکایــی ، و ایــن حــوادث تلــخ در 
تیــر مــاه رخ داد امــا جوامــع بشــری هیــچ کــدام دمــی نزدنــد. 
وایــن هفتــه بــه عنــوان هفتــه حقــوق بشــر آمریکایــی نامیده 
شــد و مــا ایــن روزهــا در درون جامعــه آمریــکا شــاهد جنایات 
آمریــکا هســتیم حتــی به خودشــان رحــم نمیکننــد و حقوق 
بشــر در حــق مــردم مظلــوم ایــران تمــام حربــه هــای خــود را 
بــکار بــرده اســت و بهانــه خوبــی اســت کــه مــردم دنیــا ایــن 
دولــت خبیــث را بشناســند کــه حتی به مــردم خــودش رحم 
نمــی کنــد و بــا چــه وضعی آنهــا را مــی کشــد. اما اســالم می 
گویــد انســان بایــد تکریم شــود و انســان کرامــت دارد و برتری 

انســان بــه تقــوا و ایمــان و انســانیت آن اســت.
امــام جمعــه در مــورد حادثــه هفــت تیــر بیــان داشــت کــه 
هفــت تیرماه ســالروز شــهادت شــهید دکتر بهشــتی و ۷۲تن 
از یارانــش اســت و شــهید بهشــتی بنیانگــذار دســتگاه قضــا 
بودنــد و اولیــن هفتــه از تیــر را بــه عنــوان هفتــه قــوه قضائیه 

نامیــده شــده اســت.
از ســال ۸۹ تــا ۹۸ مقــام معظــم رهبــری مطالباتی از دســتگاه 
قضــا داشــته انــد کــه بــه چنــد مــورد ازآن اشــاره مــی کنیــم 
مقــام معظم رهبــری فرمودند: دســتگاه قضا بایــد به جایگاهی 
برســد کــه هــر فــرد مظلومــی احســاس کنــد بــا رجــوع بــه 
دســتگاه قضایــی مــی توانــد حــق خــود را بگیــرد و مظلومیت 
خــود را برطــرف کنــد و دســتگاه قضــا ملجــا و پناهــگاه مردم 
مظلــوم اســت. و مطالبــه دوم کــه یکــی از مهمتریــن مســائل 
در قــوه قضائیــه تاثیــر ناپذیــری از جریانهــای سیاســی اســت 
دســتگاه قضا خودش مســتقل اســت و وابســته به هیچ جناح 
و حزبی نیســت و دســتگاه انقالبی اســت. ســوم پیشــگیری از 
جــرم اســت نبایــد فقــط جرمها رســیدگی کــرد بلکــه باید به 
ســمت ســوئی برویــم کــه مجــرم نباشــد و آن فرهنگ ســازی 
پیشــگیری از جــرم اســت و بــا ایــن مراتــب پرونده هــا کاهش 
پیــدا خواهــد کرد.چهــارم از همــه مهمتر اســت آن برخواســته 
از مطالبــات مــردم اســت و آن مبــارزه بــا فســاد در درون قــوه و 
خــارج از قــوه اســت و از زمانــی کــه حضــرت آیــت اهلل رئیســی 
بــه عنــوان ریاســت محتــرم قــوه قضائیــه انتخــاب شــده بارقه 
امیــد در درون مــردم دمیــده شــده وایــن انتخاب شایســته ای 
اســت و اولین کارش مبارزه با فســاد و در درون دســتگاه اســت 
و دســتگاه قضــا بایــد ســالم باشــد تا جاهای دیگر ســالم شــود 
واینکــه مبــارزه بــا فســاد را از درون دســتگاه شــروع کــرده این 
شــجاعت و قاطعیــت دســتگاه را مــی رســاند و بــا مفســد باید 
برخــورد کــرد هــر کــس که باشــد و هر ســمتی داشــته باشــد 
وایــن باعــث گســترش عدالــت و اعتمــاد ملــی و جلوگیــری از 

تخلفــات می شــود.

پرداخت تسهیالت جهت اتمام 
طرح های نیمه تمام 

2 دستاورد علمی کشاورزی رونمایی شد/ 
تولید شکر شیرین تر و بذور هیبرید صیفی جات

از دو دســتاورد علمــی کشــاورزی، تولیــد شــکر چنــد مرتبــه 
ــاون  ــور مع ــا حض ــاورزی ب ــد کش ــذور هیبری ــیرین تر و ب ش

علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری رونمایــی شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری تســنیم،  ســایت 
شــتابدهنده صنایــع غذایــی و دارویــی اکتوتــک  بــا حضــور 
معــاون علمــی فنــاوری رئیــس جمهــور در مرکز شــتابدهنده 

دانشــگاه شــریف افتتــاح شــد.
 در این مراســم از دو دســتاورد علمی کشــاورزی شــامل  تولید 
شــکر چنــد مرتبــه شــیرین تر و  بــذور هیبریــد کشــاورزی 

ــد. رونمایی ش
بنابرایــن گــزارش، نجــاری از چهــره هــای علمــی حاضــر در 
ایــن مراســم گفــت: بــا توجــه بــه شــرایط جــوی و محیطــی 
کشــور مزیــت نســبی بــرای تولید بــذور مقــاوم به شــوری آب 
ــرای تحقــق ایــن امــر و  و دمــا  در کشــور وجــود دارد کــه ب
تولیــد ایــن محصــوالت در داخــل کشــور باید زیرســاخت ها و 
فعالیت هــای علمــی انجــام شــود و امــروز می توانیــم بگوییــم 

کــه مــا فعالیت هــای اولیــه را انجــام داده ایــم.
ــد  ــرای تولی ــه ب ــت ک ــا نیس ــور م ــان کش ــزود: در ش وی اف
محصولــی ماننــد گوجــه و ســایر صیفی جــات بــه واردات بــه 

ســایر کشــورها وابســته باشــیم.
علــی نصــر نراقی مدیــر عامــل اکتــور در این مراســم افتتاحیه 
ــه دنبــال حمایــت از  ــا افتتــاح ایــن ســایت ب اظهــار کــرد: ب
نوآوری هــای بخــش کشــاورزی صنایــع غذایــی و حــوزه دارو 

. هستیم
وی افــزود: بــر ایــن اســاس ارتبــاط فعالیت هــای علمی بخش 
ــا  حــوزه دانشــگاه و صنعــت  صنایــع غذایــی و کشــاورزی ب

ــود. ــرار می ش برق

مدیرکل اوقاف استان کرمان گفت: 

مراکز نیکوکاری افق در تمامی امامزادگان شاخص استان کرمان 
راه اندازی شده است

مراکــز نیکــوکاری افــق در تمامــی امامــزادگان شــاخص 
اســتان کرمــان راه انــدازی شــده اســت

ــی  ــت: در تمام ــان گف ــتان کرم ــاف اس ــرکل اوق مدی
امامزاده هــای کــه شــاخص کشــوری دارنــد مراکــز افــق 
تشــکیل شــده و در ســه بخــش اجتماعــی، فرهنگــی و 

قرآنــی فعالیــت دارنــد.
حجت االســالم علــی جاللــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
ــم  ــه روز پنج ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان، ب ــنیم در کرم تس
ذی القعــده و پنجمین روز از دهه کرامت روز بزرگداشــت 
و تجلیــل از امامــزادگان و بقــاع متبرکــه نامگذاری شــده 
اســت اظهــار داشــت: در اهمیــت زیــارت این بزرگــواران 
ــی  ــار از رســول خــدا)ص( حدیث ــاب جامع االخب در کت
آمــده اســت که »مــن زار واحــداً مــن أوالدی فــی الحیاة 
وبعــد الممــات فکأنّمــا زارنــی، غفــر لــه ألبّتــة« یعنــی 
کســی که یکــی از فرزنــدان مــرا در دوران حیــات و پس 
از مرگــم زیــارت کنــد هماننــد کســی اســت کــه مــرا 

زیــارت کــرده، البتــه آمرزیــده خواهــد شــد.
ــی  ــان افتخــار میزبان ــان اینکــه اســتان کرم ــا بی وی ب
حــدود یکصــد امامــزاده جلیل القــدر را دارد عنــوان کرد: 
از ایــن تعــداد ۳۵ امامــزاده شــاخص های اســتانی و ۱۴ 

ــد. ــزاده شــاخص های کشــوری را دارن امام
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان کرمــان بــا اشــاره 
بــه فرمایــش مقــام معظــم رهبــری کــه امــکان متبرکــه و 
امامزاده هــا بایــد بــه قطب فرهنگی تبدیل شــوند گفــت: در 
تمامــی امامزاده هایــی کــه شــاخص کشــوری دارنــد مراکــز 
نیکــوکاری افــق تشــکیل شــده و در ســه بخــش اجتماعی، 

فرهنگــی و قرآنــی فعالیــت دارنــد.
ــه  ــات ب ــن اقدام ــا ای ــزادگان ب ــه امام ــان اینک ــا بی وی ب
جایگاهــی تبدیــل می شــوند کــه اثــرات فــردی، اجتماعــی، 
سیاســی و اقتصــادی را بــا هــم دارنــد افــزود: در امامزاده های 
اســتان کرمــان مراکــز افــق به صــورت فعــال چــه در زمــان 
شــیوع ویــروس کرونــا و چه در غیــر آن فعالیت هــای دینی، 

فرهنگــی و مذهبــی ادامــه دارد.
جاللــی با اشــاره بــه آخرین وضعیت بازگشــایی امامــزادگان 
اســتان کرمــان بیــان کــرد: بــا توجــه بــه مصوبــه بــه ســتاد 
کرونــا صحن امامزادگان بازگشــایی شــده و رواق ها همچنان 

ــته است. بس
وی بــا ابــراز امیــدواری از اینکــه بــه زودی اجــازه بازگشــایی 
رواق هــا نیــز داده شــود گفــت: در رواق تمامــی امامــزادگان 
اســتان کرمــان تمهیــدات الزم انجــام، پروتکل هــای 

صدراعظــم آلمــان می گویــد نشــانه ها حاکی از عقب نشــینی 
آمریــکا از ادعــای رهبــری جهــان اســت و بــا ایــن اوصــاف، 

اروپــا هــم بایــد در اولویت هــای خــود تجدیدنظــر کنــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از یورونیــوز، آنــگال 
مــرکل صدراعظــم آلمان، بــه کشــورهای اروپایی هشــدار داد 
کــه بطــور جــدی دربــاره واقعیــت جدیــدی کــه جهــان بــا 
آن مواجــه اســت فکــر کننــد؛ اینکه احتمــاالً ایــاالت متحده 

آمریــکا دیگــر نمی خواهــد رهبــر جهــان باشــد.
ــه  ــش روزنام ــی از ش ــا خبرنگاران ــه ب ــان مصاحب او در جری
اروپایــی از جملــه »لومونــد« فرانســه و »گاردیــن« انگلیــس، 
گفــت کــه دیگــر نمی تــوان ایــن موضــوع را تائیــد کــرد کــه 
آمریــکا همچنــان خواســتار رهبــری جهان اســت و بــا توجه 
بــه ایــن واقعیــت، الزم اســت کــه کشــورها اولویت هــای خود 

را اصــالح کننــد.
مــرکل در ایــن بــاره گفــت: مــا بــا ایــن طــرز تفکــر بــزرگ 
شــده ایم کــه آمریــکا می خواهــد یــک قــدرت جهانی باشــد. 
امــا ممکــن اســت کــه ایــن کشــور اکنــون تصمیــم بگیــرد 
کــه این نقــش را کنــار بگــذارد؛ بنابراین ضروریســت تــا اروپا 

دربــاره جهانــی بــدون رهبــری آمریــکا عمیقــاً فکــر کند.

حجت االسالم حاج علی اکرب کرمانی امام جمعه بردسیر:

بانک مرکزی قطعا با نوسانات 
سفته بازی مقابله می کند/ تکانه 

اخیر بازار ارز، موقت است
رئیــس کل بانــک مرکــزی اعــالم کــرد بانــک مرکــزی، قطعا 
ــد ســه روز  ــه می کنــد و رون ــا نوســانات ســفته بازی مقابل ب
اخیــر نیز نشــان داد بازارســازی قدرتمنــد در بــازار، از هرگونه 
بی ثباتــی و تالطــم جلوگیــری خواهــد کــرد. خیرخواهــان 
ــفته بازی  ــات س ــا جریان ــه ب ــا مقابل ــی ب ــد ارزپاش می دانن

متفــاوت اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس، عبدالناصــر همتــی رئیــس 
کل بانــک مرکــزی در جدیدتریــن یادداشــت اینســتاگرامی 
ــی و  خــود نوشــت: بانــک مرکــزی و سیاســت گــذاری پول
ارزی در شــرایط عــادی کاری پیچیــده اســت، البتــه ایــن بــه 
معنــی عــدم بیــان آنچــه بانــک مرکــزی انجــام مــی دهــد، 
نیســت و مــن نیــز، بــر این اســاس، همــواره تــالش کــرده ام 
تــا صادقانــه، سیاســت هــا را بــه مــردم عزیــز توضیــح دهم تا 
خطــای شــکل گیــری واقعــی انتظــارات راکاهش دهــم. این 

بخشــی از وظیفــه مــن اســت. 
۱-درمقولــه رشــدنقدینگی، علیرغم اینکه در سیاســت پولی 
ــی، حجــم نقدینگــی  ــال انتقــال سیاســت  پول ــد، کان جدی
ــادآور میشــوم  ــر ی ــار دیگ ــر صــورت ب ــی در ه نیســت، ول
کــه رشــد نقدینگــی از ابتــدای امســال تــا نیمــه خــرداد، در 
مجمــوع، بــا احتســاب خریــد ارز، منابــع مقابلــه بــا کرونــا و 
تنخــواه دولــت، بــه ۶.۲ درصــد رســیده اســت. حتــی اگــر 
ــا آخــر ســال  ــد را ت ــت همیــن رون ــن حال ــه تری در بدبینان
داشــته باشــد )کــه بســیار بعید اســت(، نــرخ رشــدنقدینگی 
کمتر از رشــد ســال گذشــته بــوده ودرراســتای همــان هدف 
تورمــی اســت. بــی اطالعی برخــی از اطالعــات واقعــی نباید 
ــی  ــی ثبات ــرای تشــویش اذهــان و دمیــدن ب دســتآویزی ب

شــود.
۲- دالیــل نوســانات بــازار ارز را توضیــح دادم. بدیهــی اســت 
بــرای چنیــن دوره هایــی کــه تکانــه هــای کوتــاه مــدت را 
در اقتصــاد تجربــه مــی کنیــم، هیــچ بانــک مرکــزی متعهد 
ــک  ــد«. بان ــی پاش ــازار »نم ــود را در ب ــع خ ــی، مناب و آگاه
مرکــزی، قطعــا بــا نوســانات ســفته بــازی مقابله مــی کند و 
رونــد ســه روز اخیــر نیــز نشــان داد کــه بازارســازی قدرتمند 
در بــازار،از هرگونــه بــی ثباتــی و تالطــم جلوگیــری خواهــد 
کــرد. خیرخواهــان مــی داننــد کــه ارز پاشــی بــا مقابلــه بــا 
جریانــات ســفته بــازی متفــاوت اســت. تکانــه اخیــر موقتی 
ــچ  ــدون هی ــزی ب ــک مرک ــذار، و بان ــال گ ــت و در ح اس
هیجانــی، حرکــت بــازار ارز  را رصــد کــرده و همانند دوســال 
گذشــته بــا مدیریــت نوســانات، بــازار را بــه ســمت تعــادل 

هدایــت خواهــد کــرد.

بهداشــتی مقابلــه بــا ویــروس کرونــا دیــده شــده و آمادگــی 
ــه روی مشــتاقان وجــود دارد. ــا ب بازگشــایی دره

ــا اشــاره  ــه اســتان کرمــان ب ــاف و امــور خیری ــرکل اوق مدی
ــت  ــتی و رعای ــای بهداش ــظ پروتکل ه ــا حف ــه ب ــه اینک ب
فاصله گذاری هــای اجتماعــی برنامــه اقامــه نمــاز جماعــت 
در ایــن اماکــن برگــزار شــده و در کنــار اقامــه نمــاز برنامــه 
فرهنگــی را هــم داشــتیم افــزود: در ایام شــیوع ویــروس کرونا 
ــزار  ــازی برگ ــورت مج ــا به ص ــی عمدت ــای فرهنگ برنامه ه

شــده اســت.

پوشش 6000 بیمار خاص توسط موسسه خیریه ثامن الحجج کرمان اروپا باید به جهانی بدون رهبری 
ــط آمریکا فکر کند ــاص توس ــار خ ــش ۶۰۰۰ بیم پوش

ــان ــه ثامن الحجــج کرم موسســه خیری
مدیرعامل موسســه خیریــه ثامن الحجج 
)ع( بیمــاران خــاص کرمــان گفت: بیش 
ــوی و  ــمی، کلی ــار تاالس ــزار بیم از ۶ ه
ام اس در اســتان کرمــان زیرپوشــش 
موسســه خیریــه ثامــن الحجــج )ع( 

بیمــاران خــاص هســتند.
به گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمان، 
ــد  ــیه بازدی ــی نیا در حاش ــی شمس عل
فرمانــده قــرارگاه منطقــه ای جنــوب 
 شــرق ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران 
از موسســه خیریــه ثامن الحجــج )ع( 
ــگیری  ــز پیش ــاص و مرک ــاران خ بیم
دارالشــفای امــام رضــا )ع( کرمــان 
در گفت و گــو بــا خبرنــگاران اظهــار 
داشــت: طــرح پیشــگیری از بیماری هــا 
بــا حضــور اســاتید و پزشــکان برجســته 
داخــل و خارج از کشــور در این موسســه 
و دارالشــفای امــام رضــا )ع( کرمــان 

بــه زودی اجــرا می شــود.

مدیرعامل موسســه خیریه ثامن الحجــج )ع( 
بیمــاران خــاص بیــان داشــت: ۱۲ پزشــک از 
آمریــکا، آلمــان و اســترالیا بــرای حضــور در 
کارگروه پیشــگیری از بیماری های موسســه 
ــاص  ــاران خ ــج )ع( بیم ــه ثامن الحج خیری

ــد. اعــالم آمادگــی کرده ان
ــه  ــن موسس ــن ای ــرارداد بی ــاد ق وی از انعق
ــرای  ــتای اج ــتی در راس ــازمان بهزیس و س
ــر  ــا خب ــگیری از بیماری ه ــای پیش طرح ه

داد.
ارتــش  کــرد:  خاطرنشــان  شمســی نیا 
جمهــوری اســالمی ایــران در زمینه ســاخت 
و ســاز و ســایر اقدامــات برای بیمــاران خاص 
و ســخت درمــان اعــالم آمادگی کرده اســت 
کــه جــای تقدیــر دارد و امیــر معمارباشــی 
ــا  ــش ب ــرق ارت ــرارگاه جنوب ش ــده ق فرمان
روحیــه بلند خود در امر پیشــگیری مشــوق 

ایــن موسســه خیریــه شــده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: کمک هــای نهادهــای 
ــروی  ــپاه، نی ــش، س ــه ارت ــف از جمل مختل
انتظامــی بــه موسســه خیریــه ثامن الحجــج 

در سفر وزیر جهاد کشاورزی به بردسیر  :

)ع( بیمــاران خــاص در زمــان شــیوع 
ــرای بیــش از  ــا از بــروز مشــکالت ب کرون
۱۰ هــزار بیمــار جلوگیــری کــرد کــه از 

ــم. ــی می کن ــات قدردان ــن اقدام ای
شمســی نیا اظهــار کــرد: ۳۵ هــزار متــر 
مربــع ســالمت در بخــش بیمــاران خاص 
اســتان کرمــان بــا کمــک خیــران و 
ــرداری  ــاده بهره ب ــئوالن آم ــت مس حمای

اســت.
وی افــزود: عملیــات اجرایــی دارالشــفای 
ــد و  ــاز ش ــال ۸۵ آغ ــا )ع( از س ــام رض ام
اکنــون ایــن طــرح در ســه فــاز در حــال 
تجهیــز اســت و افــزون بــر هفــت میلیارد 
تومــان بــرای اجــرای ایــن طرح ســالمت 
محــور و خیرســاز هزینــه شــده و بــرای 
تکمیــل آن بــه ۱۵ میلیــارد تومــان نیــاز 

اســت.
مدیرعامــل موسســه خیریــه ثامن الحجج 
)ع( بیمــاران خــاص اســتان کرمــان بیــان 
داشــت: تعــدادی از خیــران از جملــه 
ــم  ــاز مرحــوم حــاج ابراهی ــواده جانب خان

ــا  ــام رض ــفای ام ــز دارالش ــرای تجهی ــوی ب نق
)ع( کرمــان همــکاری می کننــد و زمیــن ایــن 
دارالشــفا از طــرف مرحــوم جلیل مظهــری اهدا 
ــان  ــارد توم ــا ۱۵ میلی ــه ۱۰ ت ــت ک ــده اس ش

ــت دارد. قیم
ــار  ــزار بیم ــش از ۶ ه ــه داد: بی ــی نیا ادام شمس
ــان  ــتان کرم ــوی و ام اس در اس ــمی، کلی تاالس
زیرپوشــش موسســه خیریــه ثامــن الحجــج )ع( 
بیمــاران خــاص هســتند و کلینیــک تخصصی 
بیمــاران خاص در چهــارراه خیرین شــهر کرمان 
ــا هشــت هــزار متــر مربــع زیربنــا در حــال  و ب

احــداث و تجهیــز اســت.

سهم ۵0 درصدی ایران از تولید آهن اسفنجی جهان وکسب نخست تولید درجهان
ایــران در حالــی کــه تحــت شــدیدترین 
تحریم هــا قــرار داشــته، طــی بیــش از ۵ 
مــاه نخســت ســال جــاری میــالدی بــا ســهم 
ــا،  ــد آهــن اســفنجی دنی ۵۰ درصــدی از تولی
ــن محصــول در  ــد ای ــگاه نخســت تولی در جای
ــن  ــورمان در همی ــت. کش ــرار گرف ــان ق جه
ــا  ــی ۲۰۲۰ را ب ــاه م ــد م ــن تولی حــال باالتری
ــت آورد. ــه دس ــز ب ــدی نی ــدی ۲.۷ درص رش
بــه گــزارش  ایمیــدرو، طبــق گــزارش جدیــد 
ــی  ــاه م ــران در م ــوالد، ای ــی ف ــن جهان انجم
۲۰۲۰ توانســت بــا پشــت سرگذاشــتن هنــد، 
رتبــه نخســت تولیــد آهــن اســفنجی بــه روش 
ــالوه  ــرد. ع ــار گی ــای مســتقیم را در اختی احی
ــاه ســال جــاری  ــج م ــن در بیــش از پن ــر ای ب

میــالدی، ایــران افــزون بــر ۱۲ میلیــون تــن آهــن 
اســفنجی تولیــد کــرد در حالــی کــه تولیــد هنــد 

بــه ۱۱میلیــون تــن رســید.
ــن  ــد آه ــش تولی ــل افزای ــن دالی یکــی از مهمتری
اســفنجی ایــران، راه انــدازی کارخانــه هــای جدیــد 
ــدرو طــی  ــن اســفنجی در کشــور اســت. ایمی آه
ســال هــای اخیــر بــا اســتراتژی جدیــد خــود و بــا 
مشــارکت گرفتــن از بخــش خصوصــی، توانســت 
طــرح هــای متعــددی را بــرای تولیــد آهــن 

ــد. ــد کن ــدار تولی اســفنجی، وارد م
بــر اســاس ایــن گــزارش ایــران طــی مــاه مــی، در 
عیــن حــال حــدود ۵۰درصــد از تولیــد ایــن مــاده 
در جهــان را در اختیــار گرفتــه اســت. در ایــن مدت 
، در مجمــوع تولیــد یــک مــاه مــورد بررســی ۵.۶ 

میلیــون تــن آهــن اســفنجی در جهــان تولیــد شــد 
ــن  ــون ت ــا ۱.۵ میلی ــد ب ــس از کشــورمان، هن کــه پ
تولیــد در رتبــه دوم قــرار گرفــت. تولیــد ایــن کشــور 
بــا افــت ۵۵درصــدی مواجــه شــد در حالــی کــه ایران 

رشــد ۷.۶درصــدی را کســب کــرد.
ــای  ــتان ج ــک و عربس ــر، مکزی ــد؛ مص ــس از هن پ
گرفتنــد کــه به ترتیــب تنهــا ۴۶۲هــزار، ۳۹۰ هــزار و 

۳۴۲هــزار تــن آهــن اســفنجی تولیــد کردنــد.
تولیــد آهــن اســفنجی تــا ۲۲ مــاه ژوئــن امســال در 
جهــان بــه ۳۲.۱ میلیــون تــن رســید کــه همچنــان 
پــس از ایــران؛ کشــورهای هنــد، مصــر)۲.۲ میلیــون 
تــن(، مکزیــک )۲.۰۵ میلیــون تــن( و عربســتان )۱.۷ 

میلیــون تــن( قــرار گرفتنــد.

بــرای حمایــت از افــرادی کــه بخواهند در 
بخــش صنایــع تکمیلی ســرمایه گــذاری 
ــه  کننــد وجــود دارد و در صــورت نیــاز ب
تســهیالت در اختیــار آنهــا قــرار می گیرد 
و در زمینــه آبرســانی و تکمیــل عملیــات 
آبرســانی نیــز اعــالم آمادگــی مــی کنیم.

ــه  ــد از کارخان ــیه بازدی ــاوازی در حاش خ
گالب زهــرای شهرســتان بردســیر در 
جمــع اصحاب رســانه بیــان داشــت: یکی 
از آرزوهــای بخــش کشــاورزی وجــود 
زنجیــره تولیــد در کنــار بخش کشــاورزی 
اســت کــه در شهرســتان بردســیر محقق 
شــده زیــرا این نــوع کشــاورزی قــراردادی 
هــم بــرای کشــاورز و هم صنایــع تبدیلی 

یــک موفقیــت بــه شــمار مــی رود.
ــن  ــه ای ــی ک ــد: در صورت ــادآور ش وی ی
زنجیــره تولیــد تشــکیل شــود و مــا 
تشــکلی از بین کشــاورزان داشــته باشــیم 
و آنهــا تقاضــای ایــن کار را داشــته باشــند 

ــت خواهیــم کــرد. ــا از آنهــا حمای م
ــتان  ــد از گلس ــاوازی در بازدی ــم خ کاظ
ــای  ــیر از اعط ــدی بردس ــای گل محم ه
ــرمایه  ــان س ــرای متقاضی ــهیالت ب تس
گــذاری در بخــش صنایــع تبدیلــی خبــر 
داد وبــرای حمایــت از  تکمیــل عملیــات 

ــرد. ــی  ک ــالم آمادگ ــز اع ــانی نی آبرس
ــر کشــت گلســتان هــای گل  ســطح زی
محمــدی در اســتان کرمــان  افــزون 
ــد  ــا تولی ــار ب ــزار و ۳۰۰ هکت ــار ه برچه
ــتان  ــت و شهرس ــن اس ــزار ت ــت ه هش

بردســیر بــا  ســه هــزار و ۲۰۰ هکتــار رتبــه اول را  
ــتان دارد. ــای  اس ــتان ه ــن شهرس بی

اشــتغال ایجــاد شــده در شــرایط برداشــت 
محصــول گل محمــدی افــزون بــر ۲۰۰ هــزار نفر 
روز اســت کــه از اوســط اردیبهشــت ماه تا اواســط 

تیرمــاه ادامــه دارد.
با توســعه کارخانــه گالب زهرا از محل تســهیالت 
بانکــی به مبلــغ ۲۰ میلیــارد ریــال ســرمایه ثابت 
و ۵۰ میلیــارد ریــال ســرمایه در گــردش ، ظرفیت 
فــرآوری گل محمــدی کارخانه مذکــور  از ۴۰ تن 

بــه ۹۰ تــن در روز افزایــش یافته اســت.
گل محمدی برداشــت شــده در هشــت واحدهای 
صنعتــی و هفــت واحــد نیمــه صنعتــی و حــدود 
ــرآوری  ــان ف ــتان کرم ــنتی در اس ــد س ۳۵ واح
مــی شــود و فــرآورده اصلــی ایــن محصــول گالب 
ــن محصــول  و اســانس اســت کــه بخشــی از ای
تولیــدی بــه اســتان هــای دیگــر عرضه می شــود
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حکومت  جهانی عدالت

ارکان و پایه های عدالت مهدوی)5(
*** اهداف  عدالت  موعود

از مجموعه  آنچه  تا کنون  گفته  شد به  تصویر جامعی  از شرایط  
اجتماعی ، فرهنگی  و اقتصادی  عصر ظهور دست  می یابیم  و بر ما 
روشن  می شود که  عدالت  موعود چگونه  جوامع  انسانی  را متحول  
ساخته  و زمینة  رشد و کمال  معنوی  انسان ها را فراهم  می سازد. 
به  بیان  دیگر عدالت  موعود، همه  ابعاد وجود آدمی  را هدف  قرار 
داده  و چون  میزانی  دقیق ، زندگی  مادی  و معنوی  انسان ها را به  

اعتدال  می کشاند.
ـ چنانکه  در کالم  پیامبر گرامی  اسالم )صلی اهلل  عدالت  مهدوی  
ـ انسانی  را که  در پس  قرون  و  علیه وآله ( نیز بر آن  تأکید شده  
اعصار از اصل  خود دور و در حجاب های  ظلمانی  غوطه ور شده  

بود، با حقیقت  خود آشنا و به  اصل  خود برمی گرداند:
تأوی  إلیه  أّمته  کما تأوی  النَّحلة   إلی   یعسوبها، یمالء االرض  عدالً 

کما ملئت  جورا، حّتی  یکون  الناس  علی  مثل  أمرهم  االوّل . 
امت  مهدی  به  سوی  او پناه  می برند، چنانکه  زنبوران  عسل  
به  ملکة  خود پناه  می آورند. او زمین  را از عدالت  پر می سازد، 
همچنانکه  از ستم  انباشته  شده  بود؛ تا مردم  آن گونه  شوند که  در 

آغاز  آفرینش   بودند.
با این  بیان  می توان  گفت  که  در فرهنگ  مهدوی ، عدالت ، مظهر 
همه  خوبی ها و ظلم ، نماد همه  بدی هاست  و از این  رو عدالت  
جامع  همه  هدف هایی  است  که  می توان  برای  انقالب  رهایی بخش  
امام  مهدی )عج ( تصور کرد. و به  همین  دلیل  است  که  می بینیم  
در روایات  بیش  از هر چیز بر عدالت  گستری  و ظلم  ستیزی  آن  

حضرت  تأکید شده  است .
با بررسی اجمالی روایاتی که شیعه و اهل سنت در زمینه بشارت 
به ظهور مهدی )عج( نقل کرده اند، روشن می شود که در 
این روایات آنچه بیش از هر چیز دیگر مورد توجه قرار گرفته 
برپا داشتن قسط و عدل و نابود کردن ظلم و جور از سوی آن 
حضرت است . براساس بررسی مؤلف کتاب منتخب االثر در 
منابع و مصادر شیعه و اهل سنت نزدیک به 130 حدیث، داللت 
بر این دارد که امام مهدی )ع( زمین را پس از آنکه از ظلم و ستم 
پر شده است، از عدل و داد آکنده می سازد . که از آن جمله می 

توان به این روایات اشاره کرد:
پیامبر گرامی اسالم )ص( می فرمایند:شما را به مهدی بشارت 
می دهم . او در زمانی که مردم گرفتار اختالف، درگیری و آشوب 
ها هستند، در امت من برانگیخته می شود و جهان را از عدالت 

و برابری پر می سازد، همچنانکه از ظلم و ستم پر شده بود . 
از امام محمدباقر )ع( نیز نقل شده است که: پدرم از پدرش و او 
از پدرانش برای من نقل کردند که رسول خدا، که درود و سالم 
خدا بر او باد، فرمودند: امامان پس از من دوازده نفرند به تعداد 
نقبای بنی اسرائیل، نه نفر از آنها از نسل حسین، که بر او درود 
باد، هستند و نهمین آنها قائم ایشان است . او در آخرالزمان به پا 
می خیزد و زمین را از عدل پر می سازد، بعد از آنکه از ستم و 

بی عدالتی پر شده بود . 
توجه خاص روایات به موضوع عدالت گستری امام مهدی )ع( 
و فراوانی روایاتی که در این زمینه وارد شده اند همه بر نقش 
محوری این موضوع در قیام و انقالب جهانی آن حضرت و 
جایگاه خاص آن در حکومت مهدوی داللت دارند . از این رو 
الزم است در پژوهش ها و بررسی هایی که در زمینه انقالب و 
حکومت امام مهدی )ع( صورت می گیرد به این موضوع بیش از 
پیش توجه شود و ابعاد مختلف عدالت گستری و ظلم ستیزی 

آن حضرت تبیین گردد .
عدالت مهدوی را از دو زاویه می توان مورد بررسی قرار داد. یکی 
از نظر ارکان و پایه های این عدالت و دیگری از نظر گستره و 
عمق این عدالت . اگر چه بحث جامع و کامل از هر یک از زوایای 
یاد شده مجال وسیعی می طلبد، اما در این مقال تالش خواهیم 
کرد که در حد توان خود، به اجمال، هر یک از این دو جنبه را 

مورد بررسی قرار دهیم .

آیه 109 سوره آل عمران :
و آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن خداست و ]همه[ 

کارها به سوی خدا بازگردانده می شود.
1-چرا از خداوند ظلم و ستمی صادر نمی شود؟

این آیه در حقیقت مشتمل بر دو دلیل بر عدم صدور ظلم و ستم 
از ناحیه خداست. نخست اینکه خدائی که مالک تمام هستی و 
موجودات این جهان می باشد، ظلم و ستم درباره او مفهومی ندارد. 
کسی که به دیگری تعدی می کند که فاقد چیزی باشد که دیگران 
دارند. به عالوه ظلم و ستم درباره کسی مفهوم دارد که ممکن است 
بدون جلب رضایت او کاری صورت گیرد. اما آن کس که تمام امور 
هستی از آغاز تا پایان به او باز می گردد و هیچ کس بدون اذن او 

نمی تواند کاری انجام دهد، ظلم و ستم از ناحیه او ممکن نیست.
آیه 110 سوره آل عمران:

شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده اید به کار 
پسندیده فرمان می دهید و از کار ناپسند باز می دارید و به خدا 
ایمان دارید و اگر اهل کتاب ایمان آورده بودند قطعا برایشان بهتر بود 

برخی از آنان مومن اند ]ولی[ بیشترشان نافرمانند.
1-چرا مسلمانان به عنوان بهترین امت معرفی شده اند؟

در این آیه مسلمانان به عنوان بهترین »امت« برای خدمت به جامعه 
انسانی معرفی شده اند. دلیل بهترین امت بودن آنها این است که 
»امر به معروف و نهی از منکر می کنند و به خدا ایمان دارند.« این 
می رساند که اصالح جامعه بشری بدون ایمان و دعوت به حق و 
مبارزه با فساد ممکن نیست. ضمنا از آن استفاده می شود که این 
دو وظیفه بزرگ با وسعتی که در اسالم دارد، در آئین های پیشین 

نبوده است. 
اما چرا این امت باید بهترین امت ها باشد؟ زیرا آنها دارای آخرین 
ادیان آسمانی هستند و آخرین دین روی حساب تکامل، کامل ترین 

آنها است.
2- چرا در آیه شریفه می فرماید »شما درگذشته بهترین امت 

بودید«؟
اینکه »کنتم؛ بودید« به صورت فعل ماضی ذکر شده، یعنی شما در 
گذشته بهترین امت بودید. درباره مفهوم این جمله گرچه مفسران 
احتماالت زیادی داده اند، ولی بیشتر به نظر می رسد که تعبیر به 
فعل ماضی برای تاکید است. نظیر آن در قرآن مجید فراوان است 
که موضوعات مسلم در شکل فعل ماضی ذکر می شود و آن را یک 

واقعیت انجام یافته معرفی می کند.
3- چرا امر به معروف و نهی از منکر برایمان به خدا مقدم شده 

است؟
در اینجا امر به معروف و نهی از منکر برایمان به خدا مقدم شده و 
این نشانه اهمیت و عظمت این دو فریضه بزرگ الهی است. به عالوه 
انجام این دو فریضه ضامن گسترش ایمان و اجرای همه قوانین 
فردی و اجتماعی می باشد و ضامن اجرا، عمال برخود قانون مقدم 
است. از همه گذشته اگر این دو وظیفه اجرا نگردد، ریشه های ایمان 
در دل ها نیز سست می گردد، و پایه های آن فرو می ریزد. به همین 
جهات، امر به معروف و نهی از منکر بر ایمان مقدم داشته شده است.
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اســتاندار کرمــان گفــت: در جلســه بــا معــاون 
وزیــر صمــت مقــرر شــد بــرای تامیــن مــواد 
اولیــه کارخانــه هــای تولیــد کنســانتره آهــن 
بــه ویــژه کارخانــه هــای بخــش خصوصــی، 
تولیدکننــدگان ســنگ آهــن و کلوخه موظف 
ــتند  ــی هس ــه دولت ــی ک ــه میزان ــتند ب هس
ــه  ــط ب ــده فق ــق مزای ــود را از طری ــد خ تولی
ــند و  ــانتره بفروش ــد کنس ــای تولی کارخانه ه
بــه میــزان ســهامی کــه خصوصــی هســتند 
مــی تواننــد تولیــد خــود را خــارج از مزایــده 

بفروشند.
دکترمحمدجــواد فدائــی در جمــع خبرنگاران 
ــا اشــاره بــه پیگیــری مســائل و مشــکالت  ب
اســتان در جلســات متعــدد در تهــران طــی 
روزهــای اخیــر اظهــار کــرد: در جلســه ای که 
بــا سرپرســت وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
ــش  ــا افزای ــه ب ــتیم، سرپرســت وزارتخان داش
تولیــد کارخانــه گوهــر زمیــن بــه 30 میلیون 

تــن در ســال موافقــت کــرد.
وی افــزود: در ایــن جلســه دربــاره نحــوه 
برگشــت بخشــی از حقــوق دولتــی معــادن 
بــه اســتان بحــث شــد کــه قــرار شــد اســتان 
ــس  ــاون اول ریی ــر مع ــه دفت ــنهاد را ب پیش
جمهــور ارائه بدهــد و وزارتخانه بــرای تصویب 

ــت پیگیــری کنــد. آن در هیئــت دول
فدائــی بــا اشــاره بــه طــرح مشــکالت 
کارخانــه روغــن نباتــی گلنــاز کرمــان بیــان 
ــدن و  ــت، مع ــد وزارت صنع ــرر ش ــرد: مق ک

تجــارت ارز۴200 تومانــی و مجوز بــه کارخانه 
روغن نباتــی گلنــاز کرمــان بــرای واردات مــواد 

ــه اختصــاص بدهــد. اولی
ــرای  ــن ب ــت: همچنی ــان گف ــتاندار کرم اس
پیگیــری مشــکالت واحدهای معدنی اســتان 
کرمــان جلســه ای بــا معــاون معدنــی وزارت 
صنعــت، معــدن و تجارت داشــتیم کــه در این 
جلســه دو مجــوز تولیــد آهــن اســفنجی بــا 
ظرفیــت یــک میلیون تــن و 1.۷ میلیــون تن 
در ســال بــه بخــش خصوصــی در ســیرجان 

ارائــه شــد.
وی افــزود: مشــکلی کــه خیلــی از واحدهــای 
ــد مــواد اولیــه  ــد، قیمــت خری صنعتــی دارن
اســت و ســال قبــل خیلــی بــا ایــن مســائل 
ــرای  ــرار شــد جلســاتی ب ــم و ق ــر بودی درگی
ــت  ــزار و قیم ــب برگ ــذاری مناس ــت گ قیم
ــرای  ــکل ب ــا مش ــود ت ــوب ش ــی و مص نهای

ــع شــود. همیشــه رف
عالــی تریــن مقــام اجرایــی دولــت در اســتان 
کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه بعضــا در مزایــده 
ــا  ــده و ب ــده ش ــا برن ــطه ه ــه واس ــواد اولی م
قیمــت باالتری ایــن مــواد را به کارخانــه داران 
مــی فروشــند، اظهار کرد: در جلســه بــا معاون 
وزارت صمــت قرار شــد بعــد از این واســطه ها 
در مزایــده ها شــرکت نکننــد و تنهــا کارخانه 

داران در مزایــده شــرکت کننــد.
اســتاندار کرمــان گفــت: همچنین مقرر شــد 
بــرای تامیــن مــواد اولیــه کارخانه هــای تولید 

کنســانتره آهــن بــه ویــژه کارخانــه هــای 
بخــش خصوصــی، تولیدکنندگان ســنگ 
آهــن و کلوخه موظف هســتند بــه میزانی 
که دولتی هســتند تولیــد خــود را از طریق 
ــد  ــای تولی ــه کارخانه ه ــط ب ــده فق مزای
کنســانتره بفروشــند و بــه میــزان ســهامی 
کــه خصوصــی هســتند مــی تواننــد تولید 

خــود را خــارج از مزایــده بفروشــند.
وی افــزود: زمــان برگــزاری مزایــده هــا نیــز 
بایــد بــه گونه ای باشــد کــه کارخانــه های 
تولید کنســانتره بــدون مواد اولیــه نمانند و 
تعطیلی و بیــکاری کارگران آنهــا را موجب 

نشود.
فدائــی تصریــح کــرد: همچنیــن قرار شــد 
ــوع  ــت موض ــر صم ــی وزی ــاون معدن مع
فــروش ســنگ آهــن بــا تــرک تشــریفات 
ــه صــورت درصــدی  ــرخ ب ــه ن ــده و ب مزای
از قیمــت شــمش فــوالد را در جلســه 
ــه  ــکان ب ــوا مطــرح و حتــی االم ســران ق
تصویــب برســاند.وی بیــان کرد: در جلســه 
بــا معــاون معدنــی وزارت صنعــت، معــدن 
و تجــارت مقــرر شــد شــرکت گوهرزمیــن 
میــزان تولیــد ســنگ آهــن و نحــوه 
فــروش و قیمــت گــذاری آن را بــه معاونت 
معدنــی پیشــنهاد کنــد تــا بررســی شــود 
ــد  ــش تولی ــت افزای ــن درخواس و گهرزمی
ســنگ آهــن تــا 30 میلیــون تــن در ســال 
جــاری را بــه معاونــت ارائــه دهــد تــا مجوز 

وزیر عاقل
ــود از وزارت دســت برداشــت  ــل ب ــری عاق پادشــاهی را وزی
ــت؟  ــل کجاس ــر عاق ــید وزی ــران پرس ــر وزی ــاه از دگ پادش
گفتنــد از وزارت دســت برداشــته و بــه عبــادت خدامشــغول 
شــده اســت پادشــاه نــزد وزیــر رفــت و از او پرســید از مــن 
ــده ای کــه وزارت را تــرک کــرده ای؟گفــت  چــه خطــا دی
ــن  ــودی و م ــته می ب ــو نشس ــه ت ــبب: اول: آنک ــج س از پن
بــه حضــور تــو ایســتاده می مانــدم اکنــون بندگــی خدایــی 
می کنــم کــه مــرا دروقــت نمــاز هــم ، حکــم بــه نشســتن 

می کنــد
دوم: آنکــه طعــام می خــوردی و مــن نــگاه می کــردم اکنــون 

رزاقــی پیــدا کــرده ام کــه اونمــی خــورد و مــرا می خوراند
ســوم: آنکــه توخــواب می کــردی و مــن پاســبانی می کــردم 
اکنــون خــدای چنــان اســت کــه هرگــز نمی خوابــد و مــرا 

پاســبانی می کنــد
چهــارم: آنکــه می ترســیدم اگــر تــو بمیری مــرا از دشــمنان 
آســیب برســد اکنــون خــدای مــن چنــان اســت کــه هرگز 

نخواهــد مــرد و مــرا از دشــمنان آســیب نخواهد رســید
پنجــم: آنکــه می ترســیدم اگــر گناهــی از مــن ســرزند عفــو 
نکنــی، اکنــون خــدای مــن چنــان رحیم اســت که هــر روز 

صــد گنــاه می کنــم و اومــی بخشــاید .
جوان زیبا 

جوانــی زیبــا دســت از دنیــا بداشــته بــود . یــاران او را گفتند 
چــرا از دنیــا نصیبــی بر نــداری ؟

گفــت : اگــر کســی از شــما بشــنود کــه مــن بــا عجــوزی 
فرتــوت وصلــت کــرده ا م، چــه مــی گوییــد ؟ ناچــار مــی 
گوییــد دریغــا چنیــن جوانــی کــه ســر بــه چنیــن پیرزنــی 

فــرود آورده و جوانــی خــود را تبــاه و ضایــع کــرده !
پــس بدانیــد کــه ایــن دنیــا عجــوز پیــر اســت و تــا امــروز 
هــزاران هــزار شــوهر کشــته اســت . هنــوز عــٌده ی یکــی 
تمــام بــه ســر نبــرده ، کــه بــا دیگــری پیوســته و در حجلــه 
ــا وی  ــه ب ــرد دارد چگون ــه خ ــی ک ــده . کس ــوۀ وی آم جل
عشــقبازی کنــد و دل در وی بنــدد ؟! آن بیچــارۀ بدبخت که 
بــا وی آرام دارد و او را بــه عروســی خــود مــی پســندد ، از آن 
اســت کــه عــروس دیــن نــزد او جلــوه نکــرده و جمــال او را 

هرگــز ندیــده .
مجنون وکعبه

 مجنــون را دیدنــد در طــواف کعبه بیخود گشــته و بــی آرام 
شــده و دریــای عشــق در ســینة او مــوج بــر اوج زده و دســت 
بــه دعــا برداشــته و مــی گویــد : بــار خدایا ، عشــق لیلــی در 

دلــم بیفــزای و بــالی مهــر وی یکــی هــزار کن .
گوینــد : پــدر وی کــه امیر قبیله بــود او را گفــت : ای مجنون 
تو را دشــمنان بســیارند . چند روزی پنهان شــو شــاید تو را 
فرامــوش کننــد و ایــن ســودا بر لیلی کمتــر شــود . مجنون 
برفــت و روز ســوم بــاز آمــد و پــدر را گفــت : ای پــدر معذورم 
دار کــه عشــق لیلــی همــة راه هــا را بــه ما فــرو گرفتــه و جز 

بــه ســر کــوی لیلــی راه به جایــی نمی بــرم .

بهلول  وهاورن الرشید
هــارون الرشــید بــه بهلــول گفــت : می خواهــم کــه روزی تو 
را مقــرر کنــم تــا فکــرت آســوده باشــدبهول گفــت : مانعــی 
نــدارد ولــی ســه عیــب دارد!اول : نمــی دانــی بــه چــه چیزی 
محتاجــم ،تــا مهیــا کنــیدوم : نمــی دانــی چــه وقــت مــی 
خواهــم ســوم : نمــی دانــی چــه قــدر مــی خواهــم ولــی 
خداونــد اینهــا را مــی دانــد با ایــن تفاوت کــه اگر خطائــی از 
مــن ســر بزند تــو حقوقم را قطــع خواهــی کردولــی خداوند 

هرگــز روزی بندگانــش را قطــع نخواهــد کرد

داستان  های جالب وآموزنده
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دکتر فدایی استاندار کرمان:

جلوگیری از حضور واسطه ها در مزایده مواد اولیه معدنی/
صدور مجوز ۲ کارخانه تولید آهن اسفنجی

احیای باغات کشاورزی استان کرمان به 500 

میلیارد تومان تسهیالت نیاز دارد
ــرای  ــت: ب ــان گف ــدگان اســتان کرم رئیــس مجمــع نماین
احیــای باغــات کشــاورزی اســتان کرمــان بــه 500 میلیــارد 

تومــان تســهیالت نیــاز داریــم.
بــه گــزارش خبرگزاری تســنیم از کرمان، شــهباز حســن پور 
در نشســت تشــکل ها و فعــاالن بخــش کشــاورزی اســتان 
ــی  ــاق بازرگان ــر جهــاد کشــاورزی کــه در ات ــا وزی کرمــان ب
کرمــان برگــزار شــد بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدا 
به ویژه شــهید ســپهبد حاج قاســم ســلیمانی اظهار داشــت: 
تامیــن یارانــه بــرای اعتبــارات بنــد الــف تبصــره 18 عادالنــه 

توزیــع نشــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکه حداقــل 500 میلیارد تومــان اعتبارات 
خــاص بــرای پســته و خرمــای اســتان کرمــان الزم داریم که 
بــا فوریــت بایــد پرداخــت شــود گفــت: بیــش از 100 هــزار 
تــن پســته در انبارهــای کشــاورزان اســت و 200 هــزار تــن 

هــم امســال باید خریــداری شــود.
رئیــس مجمع نمایندگان اســتان کرمــان با بیان اینکــه 500 
میلیــارد تومــان بــرای احیــای باغــات کشــاورزی تســهیالت 
نیــاز داریــم افــزود: بیــش از 300 هزار هکتــار جنگل طبیعی 

کشــاورزی در اســتان در حــال تخریب اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکه حداقــل ۴0 درصد از جمعیت اســتان 
کرمــان در بخــش کشــاورزی اشــتغال دارنــد گفــت: تفویض 
اختیــارات بــه اســتان در بخــش کشــاورزی را در دســتورکار 

وزراتخانــه جهــاد کشــاورزی قــرار دهید.
حســن پور بــا بیــان اینکــه خــط انتقــال آب از خلیــج فــارس 
بــه کرمــان بــرای بخــش صنعــت آمــاده افتتاح اســت افــزود: 
آمادگــی داریــم خــط ســوم انتقــال آب از خلیــج فــارس را 

بــرای کشــاورزی بــه اســتان کرمــان بیاوریــم.
ــراز امیــدواری از اینکــه وزارت جهــاد کشــاورزی از  ــا اب وی ب
طــرح انتقــال آب از خلیــج فــارس بــرای کشــاورزی حمایــت 
ــتان  ــن اس ــن و محروم تری ــان پهناورتری ــت: کرم ــد گف کن

کشــور اســت و بایــد بــه طــور ویــژه دیــده شــود.

و اصالحیــه موردنظــر صــادر شــود.
ــد  ــرار ش ــت: ق ــان گف ــتاندار کرم اس
براســاس دســتورالعمل کارشناسی شده 
وزارت صمــت بهــره بــرداران عمــده 
ــه  ــد ک ــف کن ــتان را موظ ــادن اس مع
ــه  بخشــی از کار اکتشــافی اســتان را ب
عهــده بگیرنــد و حل مشــکل اکتشــاف 
زغــال ســنگ اســتان نیــز در قالــب این 
دســتورالعمل تعییــن تکلیــف خواهــد 

شــد.
ــت در  ــی دول ــام اجرای ــن مق ــی تری عال
اســتان کرمــان در پایــان خاطــر نشــان 
کــرد: وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــذاری  ــات واگ ــا کلی ــه ب ــن زمین در ای
خــارج از مزایــده پهنــه هــای اکتشــافی 
بــه شــرکت های بــزرگ موافــق اســت.

دکترروحانی در جلسه ستاد مقابله با کرونا:

ماسک زدن از 15 تیر الزامی می شود/امروز وقت دعوای مجلس و دولت نیست
ــن  ــت در ای ــه و دول ــوه قضایی ــس، ق  مجل
ــخ  ــم در تاری ــر ه ــت س ــاه پش ــار م چه
ــه  ــور ک ــد و همینط ــرار دارن ــورمان ق کش
اینهــا نامشــان متصــل اســت باید کارشــان 

نیــز کامــالً متصــل باشــد. 
 1360 ســال  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ســخت ترین ســال امنیتــی بــرای مــا 
بــود و ســال 1399 ســخت ترین ســال 
کشــور از لحــاظ فشــار اقتصــادی دشــمن 
ــخ  ــود کــه در تاری ــر ب ــم گی و بیمــاری عال
کشــور مــا بــی نظیــر بــود. از لحــاظ فشــار 
اقتصــادی، فشــاری کــه از ســال 9۷ آغــاز 
شــد، در 98 و 99 بیشــتر شــد و امــروز 
در شــدیدترین حالــت خــود اســت و 
بیمــاری بــه آن ضمیمــه شــده اســت. ایــن 
بیمــاری در کشــور مــا و حتــی دنیــا هــم 
بی ســابقه اســت.  کمتــر ســراغ داریــم کــه 
یــک بیمــاری جهــان شــمول اینقــدر روی 
اقتصــاد، اجتمــاع، زندگــی مــردم، سیاســت 
ــد.  ــته باش ــر گذاش ــل اث ــط بین المل و رواب
ــاک  ــاری خطرن ــت روزی بیم ــن اس ممک
بــوده باشــد امــا ایــن چنیــن نبــود. شــما 
ببینیــد وضــع اقتصــادی دنیا چگونه اســت.

روحانــی تصریح کرد: کشــورهایی هســتند 
کــه تحــت فشــار هیــچ تحریمــی نبودنــد 
ــکا کــه  ــی و آمری ــد کشــورهای اروپای مانن
هیــچ فشــاری نداشــتند امــا ببینیــد بعــد 
ــش  ــرایطی پی ــدند. ش ــه ش ــا چ از کرون
ــد  ــکا 25 درص ــروز در آمری ــه ام ــد ک آم
افزایــش بیــکاری داشــتند، آنها کــه تحریم 
ــی  ــورهای صنعت ــام کش ــتند. در تم نداش
ــاهده  ــی را مش ــد مل ــش تولی ــزرگ کاه ب
ــم. از آن طــرف برخــی از مشــاغل  می کنی
بــه طــور کامــل بــرای چنــد مــاه تعطیــل 
شــدند ماننــد حمــل و نقــل، گردشــگری و 
تاالرهــا و اجتماعــات و ضربــه عظیمــی بــر 
اقتصــاد جهانــی وارد شــده اســت . صــادرات 
در مــاه آوریــل و ِمی در کشــورهای صنعتی 
بعضــی 25 درصــد، پتروشــیمی 29 درصــد 
و خــودرو 15 درصــد تولیــد کاهــش پیــدا 
کــرده و ایــن یــک حادثــه جهانــی اســت .
وی بیــان کــرد: اینکــه روز گذشــته مقــام 
ــد  ــی نبای ــد کس ــری فرمودن ــم رهب معظ
ایــن ویــروس را عــادی تلقــی کنــد، البتــه 
ایشــان از لحــاظ ســالمت مدنظرشــان بود، 
از لحــاظ اقتصــادی هــم همینطــور اســت 
ــچ  ــش هی ــرن پی ــک ق ــول ی ــا در ط و م

بیمــاری ســراغ نداریــم که اینقــدر در اقتصاد 
اثــر گذاشــته باشــد. تورم هــا را بــاال بــرده و 
تولیــد ناخالــص داخلــی و ارزش پــول ملــی 
و بــورس را پاییــن کشــیده اســت. البتــه مــا 
ــورس[  ــن یــک مــورد ]ب در کشــورمان از ای
مصــون ماندیــم و شــرایط خوبــی داشــتیم و 
امیدواریــم مســئولین اقتصــادی آن را حفظ 

. کنند
ــازار ســهام  رئیــس جمهــور تاکیــد کــرد: ب
همــه جــا لطمــه خــورده اســت. بســیاری از 
کشــورهای آســیایی و غیرآســیایی ســرمایه 
از کشورشــان خــارج شــده اســت. از چنــد 
کشــور ۷0 میلیارد دالر ســرمایه خارج شــده 
اســت و ایــن بــرای دو یــا ســه کشــور اســت. 
مــا بــه حمــداهلل به عنــوان کشــوری کــه در 
بیمــاری و تحــت فشــار هســتیم، یــک ریال 
از بانــک مرکــزی اســتقراض نکرده ایــم. نــه 
ــه 99 و ان شــاءاهلل  ــه 98 و ن در ســال 9۷، ن
تــا پایــان ســال هــم مــا اســتقراض نخواهیم 
ــا  ــتقراض در اروپ ــد اس ــا ببینی ــت. ام داش
چقــدر اســت. اســتقراض انگلیــس در ایــن 
ایــام 2۷3 میلیــارد پونــد اســت. ببینیــد در 
دنیــا چــه خبــر شــده و چــه وضعــی دارنــد.
وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورهای 
ــود و  ــتری می ش ــه بس ــاری ک ــا از بیم دنی
ــا  ــد. م ــول می گیرن ــد پ ــش می ده آزمای
در شــرایطی کــه پزشــک ضــروری بدانــد از 
ــود  ــتری می ش ــا بس ــار ی ــه بیم ــی ک کس
پــول نمی گیریــم. شــما ببینیــد دنیــا چــه 
ــم. در  ــی داری ــه وضع ــا چ ــی دارد و م وضع
زمینــه حمــل و نقــل در برخــی از کشــورها 
ــن  ــل در ای ــل و نق ــد حم ــد درآم 80 درص
چنــد ماهــه کاهــش پیــدا کــرده اســت. آثار 
اجتماعــی ایــن بیمــاری چقــدر زیــاد بــوده 
ــونت  ــی، خش ــاظ روان ــدر از لح ــت. چق اس
ــوده اســت.  ــاد ب ــی زی ــی و خانوادگ اجتماع
ــزا  ــه آنفوالن ــان نباشــد ک ــردم در ذهن ش م
بــود و آمــد و تمــام شــد. بلــه ممکــن اســت 
از جهاتی به آنفوالنزا شــباهت داشــته باشــد 
امــا دنیــا را بــه ســمت گرفتاری و مشــکالت 
متحــول و اقتصــاد دنیــا را تضعیــف کــرده 

اســت. 
ــار  ــا امــروز یــک ب ــه کــرد: م ــی اضاف روحان
ــر دوشــمان  مســئولیت بســیار ســنگین ب
اســت . کار وزارت بهداشــت و درمــان مــا، کار 
ــل، کشــاورزی،  ــد، حمــل و نق بخــش تولی
صنعــت، بانــک مرکــزی و بــورس مــا کــم 

نظیــر و افتخارآمیــز بــوده اســت. یکی بیاید 
اینهــا را جمــع و تفریــق و بــا دنیــا مقایســه 
کنــد. کار عظیمــی انجــام گرفتــه و همــه 
ــه  ــم هم ــهادت می ده ــن ش ــد. م دویدن
مســئولینی کــه بــا آنهــا آشــنا هســتم، 6 
ماه اســت حتی یــک روز اســتراحت نکردند 
ــالش  ــال کار و ت ــم در ح ــر ه ــت س و پش
هســتند و ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه 
همــه مشــکالت تمــام شــده اســت. هنــوز 

هــم مشــکالتی باقــی مانــده اســت.
وی تصریــح کــرد: مــا کمــک کردیــم و بــه 
عــده ای وام دادیــم و آنجایــی کــه امکانپذیر 
بــوده اســت بســته معیشــتی ویــژه بــرای 
ــت  ــار نوب ــواده در چه ــون خان ــه میلی س
ــک  ــک کم ــم و ی ــتی دادی ــک معیش کم
ــرای 18  ــاه 98 ب ــان م ــز از آب معیشــتی نی
میلیــون خانــواده پرداخــت می شــود. ایــن 
ــه  ــا و اضاف ــتی، کمک ه ــته های معیش بس
حقوق هــا حداکثــر تــوان دولــت بوده اســت 
و امــروز بــه حمــداهلل نه نیازی به اســتقراض 
خارجــی و نــه نیازی بــه اســتقراض از بانک 
مرکــزی داریــم. البتــه حتمــاً بــه وحــدت، 
اتحــاد و تعــاون و همــکاری و یاری همدیگر 
ــی و  ــا قطع ــرای م ــا ب ــم و اینه ــاز داری نی

ضــروری اســت.
ــن  ــم در ای ــر می خواهی ــه داد: اگ وی ادام
ــم،  ــام کنی ــال را تم ــخت س ــرایط س ش
ــار  ــر و متشــکل تر در کن ــد متحدت ــا بای م
ــوای  ــان دع ــون زم ــیم. اکن ــر باش یکدیگ
مجلــس و دولــت، قــوه قضاییــه و مجلــس 
نیســت. ایــن ســه قــوه امــروز بایــد کامــل 
متحــد باشــند و نیروهــای مســلح در کنــار 
اینهــا و رهبــری معظــم بــاالی ســر همــه 
اینهــا باشــد و مــردم بایــد حضــور کامــل 
در صحنــه داشــته باشــند. بــدون حضــور و 
یــاری مــردم نیــز حتماً مــا موفــق نخواهیم 
بــود زیــرا وقتــی یــاری مــردم آمــد »یــد اهلل 
مــع الجماعــه« خواهد بود. دســت خــدا کار 
نهایــی را انجــام می دهــد و ان شــاءاهلل عبور 

خواهیــم کــرد.
ــا  ــه م ــرد: هم ــد ک ــور تاکی ــس جمه رئی
ــاه  ــروس از دی م ــن وی ــه ای ــم ک می دانی
و بهمــن مــاه، قــدم بــه قــدم آمــد و همــه 
جهــان را گرفــت. هیــچ کشــوری را اســتثنا 
نکــرد و همــه را تحــت تاثیــر قــرار داد. همه 
ــدند و  ــاری ش ــن گرفت ــار ای ــورها دچ کش
ــدند و  ــت ش ــال محدودی ــه اعم ــار ب ناچ

ــا را  ــی محدودیت ه ــه کشــورها مدت هم
کــم کردنــد و کاهــش دادند و برداشــتند. 
در کشــورما نیــز ایــن ویــروس وارد شــد، 
علــی الظاهــر از دو اســتان قــم و گیــالن 
وارد شــد و بعــد شــیوع پیــدا کــرد و االن 
می بینیــد هــر اســتانی کــه قبــالً بارانــداز 
ایــن ویــروس نبــود اکنــون بارانــداز شــده 
اســت. وزارت بهداشــت اعــالم می کنــد 6 

اســتان وضعیــت قرمــز دارنــد.
وی اظهــار داشــت: عــالوه بــر ایــن، قــرار 
بــر ایــن شــد کــه یــک مــاده قانونــی بــا 
هماهنگــی قــوه قضائیه به تصویب برســد 
تــا بر اســاس آن مشــخص شــود کــه قوه 
قضائیــه در چــه مــواردی خــارج از نوبت و 
در راســتای اجــرای وظایــف مذکــور عمل 
و بــه مــا کمک کنــد. همچنیــن تدابیری 
ــهرها و  ــم در ش ــه بتوانی ــود ک ــاذ ش اتخ
ــتفاده از ماســک را  ــز اس ــای قرم مکان ه

ــی کنیم. الزام
ــر اینکــه اســتفاده  ــا تأکیــد ب ــی ب روحان
ــع  ــه تجم ــی ک ــک در محل های از ماس
وجــود دارد، الزامــی اســت، گفــت: مــا باید 
تدابیــر الزم را اتخــاذ کنیــم تــا از پانزدهم 
تیرمــاه اســتفاده از ماســک الزامی شــود و 
ایــن مــدت تــا آخــر تیرمــاه خواهــد بــود 
و در صورتــی کــه الزم باشــد، ایــن مــدت 

تمدیــد خواهــد شــد. 
ــات  ــه مصوب ــاره ب ــا اش ــور ب رئیس جمه
ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونا گفــت: طبق 
ــا  ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــروز س ــه ام مصوب
کرونــا، هــر شهرســتانی کــه در وضعیــت 
ــا قــرار دارد،  قرمــز از لحــاظ شــیوع کرون
ــرای  ــد ب ــان می توانن ــتانی آن ــتاد اس س
ایجــاد محدودیــت بــه مــدت یــک هفتــه 
ــه وزرای کشــور و  پیشــنهادات خــود را ب

ــه کننــد. بهداشــت و درمــان ارائ
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مبارزه با فساد بدون مالحظه و تعدی و فقط بر مدار حق، عدل و قانون باشد
ــنیم،  ــزاری تس ــی خبرگ ــروه سیاس ــزارش گ ــه گ ب
ــم  ــام معظ ــر مق ــانی دفت ــگاه اطالع رس ــل از پای به نق
رهبــری، حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم 
انقــالب اســالمی صبــح روز )شــنبه( در ارتبــاط 
ــی و  ــی قضائ ــئوالن عال ــس و مس ــا رئی ــری ب تصوی
همچنیــن رؤســای کل دادگســتری های سراســر 
کشــور بــا ابــراز خرســندی از اقدامــات انجام شــده در 
یک ســال اخیــر، بر لــزوم اســتمرار حرکت تحولــی در 
قــوه قضائیــه به صــورت متــوازن و با محوریــت مردمی 
بــودن قــوه تأکیــد کردنــد و گفتنــد: مبــارزه بــا فســاد 
ــد  ــه اوج خــود رســیده اســت بای ــن دوره ب ــه در ای ک
بــدون اغمــاض و بــر اســاس حــق و عــدل و قانــون و 
همچنیــن بــدون تعــدی و ظلــم بــه افــراد بی گنــاه بــا 

ــد. قــدرت ادامــه یاب
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای همچنیــن بــا تأکیــد بــر 
اینکــه ماجــرای کرونــا تمــام نشــده اســت و همچنــان 
ادامــه دارد، همــه مــردم و مســئوالن را به جدی گرفتن 
رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی و جلوگیــری از 

شــیوع مجــدد ویــروس کرونــا فراخواندنــد.
رهبــر انقــالب اســالمی بــا گرامی داشــت یــاد شــهید 
ــوم آیــت اهلل بهشــتی، شــهید قدوســی، شــهید  مظل
الجــوردی و دیگــر شــهیدان دســتگاه قضــا، »تدویــن 
نســخه ارتقایافته و پیشــرفته تر ســند تحــول قضایی« 
ــگاه و  ــوزه و دانش ــمندان ح ــتفاده از اندیش ــا اس را ب
تجربیــات درون قــوه ای کاری بــاارزش خواندنــد و 
ــند و  ــن س ــرای ای ــای الزم از اج ــد: در زمان ه افزودن
برنامه هــای مترتــب بــر آن بــه مــردم گــزارش دهیــد 
ــه دســتگاه قضــا  کــه ایــن کار در امیــدواری مــردم ب

قطعــاً تأثیرگــذار اســت.
ایشــان تحــول را ضرورتــی مســتمر، مدیریت شــده و 
تــوأم بــا دریافت هــای جدیــد و ابتــکارات تــازه خواندند 
و افزودنــد: ایــن کار بایــد بــر اصــول و مبانــی اســالمی 
و دینــی مبتنــی باشــد و گرنــه تحــول بــدون مبنــا، به 

ــرج منجــر می شــود. ــذب و هرج وم تذب
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای ایجــاد تحــول را در 
عمــل بســیار دشــوار خواندنــد و گفتنــد: البتــه برخی 
مقاومت هــا نــه از روی ســوءنیت بلکــه از ســر ناتوانــی و 
یــا نداشــتن حــال و حوصلــه تغییــرات بنیادین اســت. 
ــود  ــع موج ــه از وض ــانی ک ــای کس ــه مخالفت ه البت

منتفــع هســتند و کارشــکنی ها و فضاســازی های 
شــبکه درهم تنیــده مفســدان و مجریــان نیــز ایجــاد 

تحــول را ســخت تر می کنــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای تالش هــای بی وقفــه 
دشــمنان بــرای »خنثــی کــردن هــر حرکــت اصالحی 
و تحولــی در نظــام« را از طریــق جوســازی رســانه ای و 
ایجــاد وسوســه و بدبینــی در افــکار عمومــی از دیگــر 
دشــواری های ایجــاد تحــول خواندنــد و تأکیــد کردنــد: 
تنهــا راه مؤثــر بــرای مقابلــه بــا همــه عوامــل و عناصــر 
ضدتحــول، »منفعل نشــدن، اســتقامت، توکل بــر خدا 

و ادامــه شــجاعانه مســیر تحــول« اســت.
ــا  ــری از سخنانشــان ب ــالب در بخــش دیگ ــر انق رهب
اشــاره بــه وظایــف مهم و بســیار گســترده قــوه قضائیه 
در قانــون اساســی، پیگیــری و اجرای متــوازن همه این 

وظایــف را ضــروری برشــمردند.
ــوق  ــای حق ــه موضــوع »احی ــن زمین ایشــان در همی
ــندی از  ــراز خرس ــا اب ــد و ب ــم خواندن ــه« را مه عام
فعالیت هــای اخیــر قــوه در ایــن زمینــه، گفتنــد: اگــر 
دادســتانی ها احســاس کردنــد حقــوق عامــه در حــال 
تضییــع اســت بایــد وارد کار شــوند و از حق مــردم دفاع 

. کنند
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه یکی دیگــر از 
وظایــف اساســی دســتگاه قضــا در قانون اساســی یعنی 
»پیشــگیری از وقــوع جــرم« افزودنــد: اگــر بســترهای 
شــکل گیری و وقــوع جــرم به درســتی شــناخته 
شــود، پیشــگیری علمــی از وقــوع جــرم و در نتیجــه 
کاهــش فــراوان هزینه هــای مقابلــه بــا جــرم محقــق 
خواهــد شــد کــه ایــن کار نیازمنــد همراهــی همــه قوا 

ــه اســت. ــوه مجری به خصــوص ق
رهبــر انقــالب گفتنــد: در مســائل گوناگــون از جملــه 
ــه،  ــوق عام ــف حق ــرم و تعاری ــوع ج پیشــگیری از وق
ــد از  ــی مشکل گشــا نیســت و بای ــاً قضائ ــِش صرف دان
نخبــگان حــوزه و دانشــگاه  در علــوم مختلــف کمــک 

گرفــت.
ایشــان بــا ابــراز خرســندی از مشــخص شــدن برخــی 
مصادیــق حقــوق عامــه از جملــه محیــط زیســت و نیز 
واگذاری هــای غیردقیــق بنگاه هــای تولیــدی گفتنــد: 
اگــر مراکــز تولیــدی بــه اشــخاص ناصالــح یــا ناتــوان 
واگــذار شــود، تولیــد کشــور ضربــه می خــورد بنابراین، 
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ــد:  ــه ،متول ــادر: غزال ــام م ــدر: حســین ، ن ــام پ ــر ابراهیمــی ن شــهید جهانگی
1۳۴8تحصیالت: دانشــجوی رشــته مکانیک ومجرد  تاریخ شــهادت: 68/۵/21 
محــل شــهادت: کــوه هــای نــارپ ومــزار: گلــزار شــهدای روســتای شــیرینک

زندگینامه:
شــهید جهانگیــر ابراهیمی در میان خانــواده ای عشــایر به دنیا آمد. از اســتعداد 
باالیــی برخــوردار بــود؛ بــه همین دلیــل برخــی از مقاطع تحصیلی را جهشــی 
گذراند. دوران راهنمایی و دبیرســتان را در کرمان مشــغول به تحصیل شــد. در 
رشــته مکانیــک، هنرســتان شــهید چمــران درس می خوانــد و پــس از تبدیل 

شــدن مدرســه بــه دانشــکده فنــی، درس خــود را در همان مــکان ادامــه داد.
همــواره از جملــه افــراد فعــال در انجمــن اســالمی دانشــگاه و پایــگاه بســیج 
محســوب مــی شــد تــا اینکــه در یکــی از همیــن فعالیــت هــا، هنــگام مبــارزه 
بــا اشــرار و قاچاقچیــان منطقــه کــوه هــای نارپ، دســتگیر شــده و به شــهادت 

مــی رســد.
خیلــی آدم ورزیــده ای بــود، هــم بــه لحــاظ جســمی، هم بــه لحاظ فکــری. تو 
زمیــن والیبــال بــازی مــی کردیــم. وقتــی مــی دیــد مــا داریــم خرابــکاری می 
کنیــم،  محترمانــه می گفت: شــما خســته شــدین، بشــینید مــن ادامــه میدم 

...                                                  راوی: پرویــز ابراهیمی)بــرادر شــهید(
یــا تصمیــم نمــی گرفــت، یــا اگــر مــی گرفــت، تــا آخــر کار رو درســت انجــام 

مــی داد.
ــود،  ــا شــیراز رقابتــی صــورت گرفتــه ب  کالس اول در آزمــون ریاضــی کــه ب
باالتریــن نمره رو بدســت آورد. در دوره آموزشــی نظامی، در تیرانــدازی مقام اول 

رو کســب کــرده بــود.                راوی: پرویــز ابراهیمی)بــرادر شــهید(
کرمــان بــرا تحصیــل، مســتأجر بودیــم. یــه روز دیــد فــرش خونــه خیســه. کار 
بچــه صاحــب خونه بــود. گفــت: بابا من دیگــه کرایه نشــینی نمــی رم... همین 
شــد کــه بــا کمــک بابــا یــه زمیــن اطــراف کرمــان خریدیــم. همــه دســت بــه 

دســت هــم دادیــم و یه تابســتون خونــه رو ســاختیم...          
                                                  راوی: پرویز ابراهیمی)برادر شهید(

بــا ســواد بــود. یــا مدرســه و دانشــگاه بــود، یــا مــی آمــد طــرف خونــواده، بــرا 
کمــک ... روی واجبــات و محرمــات حســاس بــود. بچــه هایــی کــه هم اتــاق ما 
مــی شــدند، بعــد یــه مــدت، نماز خــون مــی شــدند... عجیب محجــوب بــود... 
)مــورد اعتمــاد مــردم روســتا بــود(              راوی: پرویــز ابراهیمی)بــرادر شــهید(
تــو پایــگاه عشــایری بســیج فعالیــت مــی کــرد. در انجمــن اســالمی دانشــگاه 
پیشــقدم بــود. خــود جــوش بــرا جبهــه کمــک مردمــی جمــع مــی کــرد. تــو 
دوران دانــش آمــوزی بــه جبهــه رفتــه بــود، امــا چــون عزیزدردونــه خونــه بود، 

بــا پیگیــری پــدر و مــادر، بــرش گردونــده بــودن...      
                                                        راوی: پرویز ابراهیمی)برادر شهید(

کــم پیــدا مــی شــه، جوونــی صبــح زود بیــدار بشــه، ســاعت ۵ صبــح بیــا جلو  
دانشــگاه شــهید باهنــر، بــه مــن تــو ســربازی)تهران( زنــگ بزنــه. تا یــادم میاد 
همــه زنــگ هــاش پیــش از طلــوع آفتــاب بــود. بــرا مــن بدلیــل مســائل کاری 
اونجــا، ســخت بــود در طــول روز تمــاس تلفنــی داشــته باشــم. تمــاس تلفنــی 

پیــش از طلــوع آفتــاب، مشــخص بــود مربــوط بــه منــه ...                 
                                                            راوی: پرویز ابراهیمی)برادر شهید(

قــدرت نــه گفتنــش، عالــی بــود. گاهی کــه بهش پیشــنهاد نامطلوبی میشــد، 
همــون دفعــه اول مــی گفــت: آقــا من نیســتم ...      

                                                          راوی: پرویز ابراهیمی)برادر شهید(
بــا شــتاب، همــراه دو نفــر دیگه)پاســدار شــهید محــرم عظیــم و شــهید مجید 
محمــدی، فرمانــده پایــگاه بســیج( بــرا مأموریــت عــازم می شــوند. در جــواب 
اصــرار بابــا میگــه: میریــم بــرا شــکار. اســلحه و دوربیــن همــراه داشــتند. بابــا 
گوشــزد میکنــه: االن مــاه محرمــه، اگــه میشــه االن نروید؛ بابــا همراه بــرادرم تا 

بردســیر میــرن تــا منصرفشــون کننــد امــا موفــق نمی شــوند. 
بچــه هــا بــه ســمت  کــوه هــای نــارپ حرکــت مــی کننــد امــا توســط اشــرار 
دســتگیر میشــوند. شــهید عظیمی و شــهید محمدی پس از شــکنجه زیاد به 
شــهادت رســیده بودنــد؛ امــا جهانگیر که نــه پاســدار بــوده و نه نیــروی دولتی، 

بــا اصابــت دو تیــر بــه ســر و پهلــو بــه شــهادت می رســه...
                                                     راوی: پرویز ابراهیمی)برادر شهید(

شهید  معظم  جهانگیر ابراهیمی

*باســالم توصیه هــای وزیر بهداشــت را جدی بگیرید 
هــر روز شــاهدافزایش امــا رمبتالیان به کرونا هســتیم  
چــون وزیــر بهداشــت میگه باید بــاور کنیم و بــه مردم 
هــم بگوییــم کــه ویــروس کرونــا تمــام نشــده، پیــک 
ــروس پیچیــده  ــا، یــک وی بیمــاری رد نشــده و کرون
تــو در تــوی صــد هــزار چهــره اســت.و نــوع مبتالیــان 
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*درحالیکــه درهفتــه گذشــته قیمــت مــرغ تقریبــا 
ــت  ــط دول ــد توس ــات 28 درص ــه 1۵ ولبنی از 12 ب
ــی کاال توســط  ــد برگران گــران شــد چــه کســی بای
دولــت نظــارت کننــد دولــت هــم گــران مــی کنــد 
وهــم نظــارت بــر افزایــش قیمــت کــه قیمتهایــی که 
دولــت اعــالم میکنــد بیشــتر نشــود ولــی ایــن بهانــه 
ای بدســت فروشــندگان مــی دهــد که درســایه گرانی 
دولــت انهاهــم مبلغــی بیشــتر روی قیمــت اجنــاس 
ــی  بیفزاینــد و وقتــی اعتــراض میکنــی میگــن گران
کار دولــت و دولــت خــودش گــران کــرده حــال خــود 
بخــوان داســتان مفصــل ازاین مجمل و ضمنــا پرتقال 

ــد                   9۳62----99 ــدا کنی ــروش را پی ف
*تاکــی بایدبروکراســی وکاغذبــازی درجامعــه مــا رواج 
داشــته باشــد نســخه درتهــران مــی پیچنــد وانتظــار 
دارنــد در همــه اســتانها و حتــی روســتاها اجــرا شــود 
چــرا توجه بــه فرهنگ اقلیمی اســتانها و شهرســتانها 
نمــی شــود چــرا توجه بــه تفاوتهــای ملــی و فرهنگی 
ــه اســتاندارها و  ــه نمــی شــود و چــرا ب اقشــار جامع
ــا فرهنــگ  ــا ب ــداران اختیــار داده نمــی شــود ت فرمان
ملــی بومــی خودشــان اعمــال تصمیــم ونظــر کننــدو 
ــات از عمــر دســتورالعملها بیــش  حتــی بعضــی اوق
از10ســال گذشــته همچنــان به اجــرای انهــا پایبندند 
ایــن نــوع عمــل باعــث عــدم خالقیــت وبــروز نشــدن 
دستورالعملهاســت 10ســال از نظــر جامعــه شناســان 
تغییر نســلی به نســلی دیگراســت          9126----۴0

*قابــل توجــه اعضای محترم شــورای شــهر وشــهردار 
محتــرم ایــا فکــر مــی کنیــد بــا احــداث بلوارهــا در 
حواشــی شــهر مشــکل ترافیــک خیابــان امــام حــل 
میشــوند قطعــا واقفیــد خیــر ایــا بلــوار امــام جمعــه  
ترافیــک ایــن خیابان راکاســته اســت ؟ خیرچــرا چون 
همــه مراکــز تجــاری و اقتصادی شــهر درایــن خیابان 
اســت پس بجــای احــداث بلواردرحواشــی ایــن هزینه 
هــا را خــرج تعریــض ایــن خیابــان و ایجادپارکینــگ
 بکنیدباتشکر                                    91۳۴----26

*ســالم بــا یــاداوری اعتیاد مــدرن و پیچیــده و جذاب 
ــب  ــه از عواق ــاد جامع ــه آح ــت هم ــر ، و غفل فراگی
تخریبــی ذهنــی، روانــی واجتماعــی آن نــه چنــدان 
ــت  ــه اکثری ــد ک ــم رس ــران خواهی ــن بح ــه ای دور ب
مردم گرفتاراســتفاده از ســرگرمیها ، فیلمهــا و بازیهای 
دیجیتــال درفضــای مجــازی شــدند و جنبــه ســرگرم 
کنندگــی ایــن رســانه هــا بیشــتر از ابعــاد دیگــر آن 
مــورد توجــه انســان هــا قــرار گرفته اســت. ســرگرمی 
کــه رؤیاهــا را بــه نــام واقعیــت بــه خــورد او داده و مــی 
دهد.اینــده خطرناکــی را نویــد مــی دهــد هشــدار !!!                                                                                                                                              
72----91۳۵                                                  

ــودی  ــرای ناب ــمن ب ــه دش ــی ک ــی از موضوعات *یک
ــق آن  ــال تحق ــه دنب ــدوی ب ــه مه ــواده و جامع خان
اســت افزایــش نابســامانی عاطفــی در روابــط خانــواده 
اســت، دشــمن بــا شکســتن حرمــت خانــواده تــالش 
مــی کنــد تــا احتــرام بیــن اعضــای خانــواده را تیــره و 
تــار کنــد. در خانــواده مــورد نظــر غربــی پــدر و مــادر 
جایــگاه چندانــی در زندگــی فرزنــد نــدارد و اهمیتــی 
بــه کانــون خانــواده داده نمــی شــود، لــذا فرزنــدان می 
تواننــد بــرای خــود تصمیــم بگیرنــد و وقعــی بــه نهاد 
خانــواده نمــی دهنــد، لــذا در ایــن دیــدگاه غیردینی و 
غیرالهــی موضوعــی به نــام حرمــت در کانــون خانواده 
باقــی نمــی مانــد.و رخنــه ســبک غربــی در خانــواده 
ایرانــی اســالمی باعــث کاهندگــی روابــط خانوادگی و 
فروپاشــی کانون خانــواده و زدودن عاطفه شــده اســت                                                                                                                                              

20----91۳2                                                 
*ســالم ســپهر مثــل اینکــه شــهردارمحترم واعضــای 
شــورای شــهر یــا پیامکهــای مــردم را نمــی خواننــد 
و یاتوجــه ندارنــد و بــی خیالنــد بدرخواســتهای مردم 
ــل  ــتادم موضــوع پ ــک فرس ــار پیام ــن ب ــن چندی م
ورودی شــهر از طــرف کرمــان کــه دوطــرف نیــاز بــه 
مرمــت دارد چــون هروقــت ردمــی شــویم یــک ضربه 
ای بــه کمــرم ویــک ضربــه بــه ماشــین وارد میشــه با 
یــک کامیــون اســفالت قابــل مرمــت اســت چــرا اقدام 
ــد                                   90۳۴----67 ــی کنی نم

ــدر  ــواد مخ ــن م ــدرن تری ــت از م ــی صحب وقت
مطــرح میشــود اذهــان بــه ســمت و ســوی مــواد 
ــع  ــول در جوام ــی معم ــنتی و صنعت ــدر س مخ
مــی رودولــی از اصلــی تریــن مــاده مخــدری کــه 
دردســترس همــگان و درســنین مختلــف وجــود 
داردغافــل شــدیم امــروزه دراکثرخانــواده هــا 
گوشــی همــراه دراختیــار کــودکان  ســنین ســه 
الــی چهــار ســالگی قــرار مــی دهنــد و بــا دانلــود 
ســرگرمیها و بازیهــا وقــت کــودک را پــر می کنند 
ــای  ــه تماش ــم ب ــن ه ــت والدی ــن فرص و درهمی
بخشــهای متناســب خویش مشــغولند وهــر وقت 
کــودک احســاس ناراحتــی و ... بکندفــورا گوشــی 
ــازی مــورد نظــر کــودک دراختیــارش  روشــن وب
قــرار میگیــرد  وکــودکان براحتــی اســتفاده قــرار 
میکننــد و همچنیــن بزرگســاالن » ز گهــواره تــا 
ــات  ــرادی کــه اغلــب اوق گــور « و چــه بســیار اف
خــود را بــه تماشــای فیلــم مــی گذرانند. بســیاری 
هــم، معتــاد بــه بــازی هــای نو بــه نــوی دیجیتالی 
و مجــازی شــده انــد و بــازی از بــازی شــان نمــی 
افتــد بــه شــکلی کــه حتــی از خــواب و خــوراک 

نیــز وامانــده انــد.
رســانه هــا بــه خصــوص بــا محتــوای تفریحــی و 
لذتبخــش خــود در هــر لحظــه بــه تخدیــر ذهــن 
انســان مــی پردازنــد و مــردم را معتــاد بــه لذتــی 
خیالــی و گــذرا کــرده اند.مشــخصات ایــن  چنین 

مــواد مخــدری عبارتنــد از:

ــدک،  ــه ان ــت، هزین ــدون محدودی ــی ب دســترس همگان
فاقــد عالئم جســمی مشــهود، مقبولیت اجتماعــی، همه 
گیــری، ســرعت انتشــار بی نظیــر، نبود انگیــزه تــرک و... 
از جملــه ویژگــی هایــی اســت کــه خطر اعتیــاد بــه آن را 

غیرقابــل محاســبه کرده اســت.
*** برخــی از خطراتــی کــه معتــادان فــراوان ایــن نــوع 
از مــواد مخــدر مــدرن را تهدیــد مــی کننــد عبارتنــد از:

از دســت رفتن ســرمایه عمــر هنگفت و غیرقابــل جبران، 
انحرافــات اخالقــی، اعتقــادی، اجتماعــی، سیاســی و هــر 
ــع،  ــن ســرمایه انســانی جوام انحــراف دیگــر، هــدر رفت
ــرار گرفتــن توســط غــول هــای رســانه ای،  دســتاویز ق
تخریــب فرهنــگ هــای قدیمــی جهــان، انقــالب هــای 

رنگــی و مخملــی و...
ــر  ــد ب ــا تأکی ــالم ب ــن اس ــه دی ــت ک ــه یاداوریس الزم ب
حقیقــت گرایــی و تــالش مفیــد بــرای دنیــا و آخــرت، 
ــب  ــدی در قال ــای کارآم ــی، اصــول و روش ه دارای مبان
معــارف نــاب و عمیــق تربیتــی خــود بــرای بهــره گیــری 
صحیــح از رســانه اســت امــا ســؤال اصلــی ایــن اســت که 
آیــا اساســاً مــردم و مســئولین متوجــه ایــن نــوع از اعتیاد 

؟  هستند
آنچــه مــورد تأســف اســت اینکــه، رســانه ای کــه بایــد به 
عنــوان وســیله ای بــرای نشــاط و تجدیــد قوا بــرای انجام 
کارهــای مفیــد باشــد، تفریــح را بــه عنــوان هدفــی اصلی 
تعریــف کــرده اســت و شــوربختانه در بســیاری اوقــات، 
بــه بزرگتریــن مانــع کشــف و نیــل بــه اهــداف حقیقی و 
مفیــد انســان هــا بدل شــده اســت.باید گفت رســانه برای 

 اشعارمیالدامام رضاعلیه السالم
سرخوش زسبوی غم پنهانی خویشم
چون زلف تو سرگرم پریشانی خویشم

در بزم وصال تو نگویم زکم و بیش
چون آینه خو کرده به ویرانی خویشم

لب باز نکردم به خروشی و فغانی
من محرم راز دل طوفانی خویشم

یک چند پشیمان شدم از رندی و مستی
عمریست پشیمان زپشیمانی خویشم
از شوق شکرخند لبش جان نسپردم
شرمنده جانان زگران جانی خویشم

بشکسته تر از خویش ندیدم به همه عمر
افسرده دل از خویشم و زندانی خویشم

هر چند امین، بسته دنیا نیم اما
دلبسته یاران خراسانی خویشم

*********                    
خراسان در خراسان نور در جان تو مي  چرخد
 مگر خورشید در چاک گریبان تو مي  چرخد؟
 خراسان ُمهر دریا مي  شـــود با گام  هاي تــو
 به دست ابرها تسبیح بـــاران تــو مي  چرخد
 اگر شوق وصالت نیست در آیینـــه  ها، درها
 چرا آیینه در آیینه، ایــوان تــو مي  چــرخد

 طواف عاشقان هم بر مـدار چشم  هاي توست
 سماع صوفیان هم گــرد عرفان تو مي  چرخد
 به سّقاخانه  ات زیباست رقص کاسه  هاي نــور
 در این پیمانه، آن پیمانه، پیمان تو مي  چرخد
 بیابان در بیابان گرگ شد، هـــر کوه، صّیادي
چقدر آهوي زخمي در شبستان تو مي  چرخد

در ایـــن آدینه لبریز از آغاز گل، شاعـــــر!
شروع تازه  اي در بیت پایان تـــو مي  چرخــد

 

ایــن مصادیــق جــزو حقــوق عامــه اســت.
رهبــر انقــالب تعمیــم تحول خواهــی از مســئوالن 
دســتگاه قضــا بــه بدنــه و همــه کارکنــان دســتگاه 
را ضــروری خواندنــد و افزودنــد: »مردمــی بــودن« از 

دیگــر ضروریــات ایجــاد تحــول اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای نــگاه از بــاال بــه مــردم 
ــا  ــه م ــد: هم ــتند و گفتن ــول دانس ــل قب را غیرقاب
مســئوالن نظــام جــزو مردمیــم و خیلــی از مــردم از 
مــا باالتــر هســتند، بنابرایــن همــه بایــد خــود را در 

عمــل خدمتگــزار مــردم بدانیــم. 
»دسترســی آســان مردم به دســتگاه قضــا«، »تالش 
بــرای ارتقــای آگاهــی و اطالعــات قضائــی مــردم«، 
»حضــور مســتمر و مواجهــه مســتقیم بــا مــردم« 
ــی در  ــات مردم ــک و اطالع ــری از کم و »بهره گی
مســائلی نظیــر مبــارزه بــا فســاد« از دیگــر تأکیدات 

رهبــر انقــالب بــه مســئوالن قضائــی بــود. 
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا بیــان اینکه مبــارزه 
بــا فســاد از دوره قبــل در قــوه قضائیــه آغــاز شــده 
بــود و اکنــون بــه اوج خــود رســیده اســت، گفتنــد: 
مــردم از مبــارزه بــدون مالحظــه و بــدون اغمــاض 
ــی و  ــرا فســاد مال ــا مفســد امیــدوار می شــوند زی ب
اقتصــادی همچــون ویــروس کرونا، بســیار خطرناک 

ــت. ــری اس ــردار و ُمس ــدت واگی و به ش
ــا  ــا ب ــروس کرون ــاوت وی ــا تف ــد: تنه ایشــان افزودن
ویــروس فســاد ایــن اســت کــه ویــروس کرونــا بــا 
شست وشــوی دســت برطــرف می شــود امــا تنهــا 
راه مقابلــه بــا ویــروس فســاد، قطــع دســت مفســد 

اســت.

ســرگرمی، ســرگرمی بــرای هیچ اســت 
در اســالم، حتــی تفریــح نیــز بیهــوده نیســت بلکــه 
بــا هــدف بــازآوری نیــرو و نشــاط بــرای انجــام امــور 
مفیــد صــورت مــی گیــرد. در روایتــی از امــام کاظم 
علیــه الســالم نقــل شــده کــه فرمودنــد: »بکوشــید 
کــه اوقــات شــبانه روزی شــما چهار قســمت باشــد: 
ـ قســمتی  ـ قســمتی بــرای مناجــات بــا خــدا، 2 1
ـ قســمتی بــرای معاشــرت با  بــرای تهّیــه معــاش، ۳
بــرادران و افــراد مــورد اعتمــاد کــه عیــب های شــما 
را بــه شــما مــی فهماننــد و در دل بــه شــما اخالص 
ـ قســمتی را هــم در آن خلــوت مــی  مــی ورزنــد و ۴
کنیــد بــرای درک لــّذت هــای حــالل ]و تفریحــات 
ســالم[ و بــه وســیله انجــام ایــن قســمت اســت کــه 
بــر انجــاِم وظایــف آن ســه قســمت دیگــر توانــا می 

شوید.«

مدرن ترین و پیچیده ترین مواد مخدر کنونی جهان
اعتیاد به فیلم و بازی های دیجیتال
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بیانات مقام معظم رهبری درارتباط تصویری با همایش سراسری قوه قضائیه:

نقش اثرگذارامامزادگان در فرهنگ و تمدن نوین اسالمی
ــل  ــزادگان جلی ــرمقاله...  امام ــه س ادام
القــدری همچون قمــر منیر بنی هاشــم)علیه 
فاطمــه  و  زینــب  حضــرت   ، الســالم( 
معصومه)ســالم اهلل علیهمــا( و یــا افــراد جلیل 
القــدری همچــون عبدالعظیم حســنی و شــاه 
چراغ)علیهــم الســالم( بــاری به هــر جهت هر 
یــک از ایــن بــزرگان در جایــگاه خــود مــورد 
احتــرام و تکریــم هســتند. رســول اهلّل )صلّــی 
ــًدا  ــی، أو زارَ أَح ــن زارَن ــه(: »َم ــه و آل اهلّل علی
ِمــن ُذرِّیَّتــی، زُرتـُـُه یـَـوَم الِقیاَمــةِ، َفأَنَقذتـُـُه ِمن 
ــم«.  ــش می ده ــای آن روز، نجات ــا؛  ه أهوالِه
یــا اینکه بــه طور مثــال در اهمیت اســتقبال و 
توجه به زیــارت حضرت فاطمه معصومه)علیه 
الســالم( نقــل شــده اســت: در منابــع روایــی از 
امــام جواد)علیــه الســالم( نقــل شــده اســت: 
تــی بُِقــَمّ َفلـَـُه الَْجَنُّة«کســی  »َمــْن زارَ َقْبــَر َعَمّ
کــه قبــر عمــه ام را در قــم زیارت کند، بهشــت 

بــرای او اســت«.
باتوجــه بــه وجــود امامــزادگان فراوانــی درایران 
اســالمی کــه قطعــا تاثیــر بســزایی در تمــدن 
نویــن اســالمی دارند زیــرا که امامــزادگان درهر 
شــهری مهــد دین محــوری ، معنویــت گرایی 
،نشــاط آفرینــی معنــوی و رونــق اقتصــادی و 

عمــران وابادانــی شــهرها بــوده انــد 
کــه باعــث تقویــت وتعالــی بخشــیدن ابعــاد معنــوی 
ومــادی مــی گردنــد ازاینــرو نقــش افریــن درتمــدن 

نویــن اســالمی هســتند 
اما شــهرمان بردســیر بــا وجود چندیــن امامــزاده بویژه 
امامــزاده ســید محمدعلیه الســالم کــه از نــوادگان امام 
حســن مجتبــی علیــه الســالم اســت مامــن وجایــگاه 
ــه طــور  و قطــب فرهنگــی شهرســتان اســت کــه ب
ــارف اســالمی  ــوم و مع ــن گســترش عل قطــع و یقی
بــا وجــود مضجــع شــریف ایــن امامــزاده  رونــق صــد 
چندانــی نمــوده اســت به طــوری کــه اکثر مراســمات 
و مناســبات مذهبــی و ملــی درایــن آســتانه مقــدس 

ــود  برگزار میش
ــراث  ــی گاه می ــزادگان تجل ــزار امام گرچــه همــواره م
فرهنگــی و هنرهــای اصیــل اســالمی اســت ظرفیــت 
ســازی هنــری و معمــاری ایــن امامــزادگان موجــب 
تحکیــم و تثبیــت انــواع هنرهــای اســالمی از جملــه 
ــی،  ــی، نقاش ــاری، خطاط ــری، حج ــاری، گچب معم
کاشــی کاری، آینــه کاری، چوب بــری، منبــت و دیگــر 
هنرهــا اســالمی بــوده اســت.  موضوع مهمی کــه خود 
بابــی از ابــواب مختلــف مظاهر تمدنی اســت که ثبت و 
ضبط می مانــد.و مــواردی ازایــن اثاروهنرهای اســالمی 
ازجمله اینه کاری ، گچبری ،کاشیکاری و مقرنس کاری 

دراین آســتان مقدس )ســیدمحمدعلیه السالم( 
بکار رفته  اســت کــه درادامه فعالیتهــای عمرانی 
در نمــا ســازی جلــوه هــای دیگــری از هنرهــای 

اســالمی متجلی خواهدشــد 
ســایر امامــزادگان بردســیر عبارتنــد از: آســتان 
مقــدس امامــزاده شــمس الدیــن محمــد )علیه 
ــزاده  ــدس امام ــتان مق ــه زار -آس ـ الل ــالم(  الس
ـ گلزار - آســتان مقدس  عبــداهلل )علیــه الســالم( 
امامــزاده عبــاس )علیــه الســالم( - عبــاس آبادنو 
- آســتان مقــدس امامزاده ســلطان ســیدحمید 
ـ بردســیر کــه هــر کــدام جایگاه  )علیــه الســالم( 
ویــژه ای در تعالــی فرهنگ اصیل اســالمی دارند 


