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عدالت ، مهم ترین صفت هر انسان مؤمن و بارزترین ویژگی 
حکومت دینی و مردمی است عدالت ، حقیقتی است که 
همه انسان ها در زالل فطرت خود با آن آشنایند و بسیاری 
افراد ، جان خود را بر سر آن گذاشته اند . نظام اجتماعی بر 
پایه عدالت ، به واالترین اهداف رشد و توسعه نایل می شود . 
پیامبران بزرگ الهی ، عالوه بر برخورداری از مقام و موقعیت 
شگفت انگیز روحانی و معنوی شان ، همگی منادی عدالت 
و برپا کننده قسط و دادگری بوده اند و سرانجام ، این رؤیای 
بشردست یافتنی است  ، و در پی انتظاری طوالنی ، در 
چارچوب عدالتی جهانی و فراگیر ، رقم خواهد خورد ، إن 

شاء اهلل!
عدالت ، از مهم ترین اصول اجتماعی اسالم است که قرآن 
کریم و روایات معصومان)علیهم السالم ( بر اجرای آن ، اصرار 
ورزیده اند . امام علی )علیه السالم ( پیشوای حق طلبان و 
عدالت خواهان ، پس از رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله( و 
برترین نمونه در اجرای عدالت ، در تعریف این واژه فرمودند : 

»عدل ، همه چیز را در جای خود قرار می دهد«
پس عدالت خواهی درفطرت ادمی ریشه دارد ونهفته شده 
و یکی از پایه های حکومت الهی توسط پیامبران ،تحقق 
عدالت درجامعه بوده است و آرمان مشترک همه انسانها در 
تمام  جوامع بشری بوده است و همه انسانها مشتاق عدالت 
وتنفر از تبعیض و بی عدالتی اند چون عدالتخواهی درسرشت 

ادمی است 
عدالت ابعاد مختلفی دارد یکی از ابعاد عدالت ، عدالت 
اقتصادی است وبرای تحقق ان، باید شرایطی ایجادشود که 
همه از نیازها ی اولیه برخوردار باشند و و ظیفه حکومت 

اسالمی است که از حقوق تک تک افراد پاسداری کند 
و  درآمدها  توزیع صحیح  معنای  به   ، اقتصادی  عدالت 
جلوگیری از تضییع منافع و حقوق مشروع همه افراد )بویژه 
محرومان( است تا فاصله طبقاتی و اختالف فاحش درآمدها 
به وجود نیاید ، همچنان که امام علی )ع( برای تحّقق عدالت 
اقتصادی در جامعه ، ابتدا به یکسان سازی شرایط رشد و 
رفاه عمومی پرداخت و کوشید تا محرومّیت برخی قشرهای 
اجتماعی را که ناشی از توزیع ناعادالنه بیت المال در گذشته 
بود ، برطرف سازد . حفاظت از اموال بیت المال و جلوگیری از 
اتالف این اموال ، از دیگر برنامه های حضرت در زمینه عدالت 
اقتصادی بودالبته باید به این نکته توجه داشت که مقتضای 
عدالت اجتماعی ، آن نیست که حقوق و دستمزد و درآمد 
اقتصادی تک تک افراد جامعه نیز همانند سهم عمومی آنها از 
بیت المال ، مساوی و یکسان باشد؛ بلکه الزمه تحقق عدالت 
در این مرحله ، متفاوت بودن بهره مندی آنان از منابع و 
امکانات جامعه )متناسب با تالش و استعداد خودشان( است؛ 
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                                  رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان بردسیر:

نقطه قوت کانون های فرهنگی هنری مساجد 
بردسیر، ارتباط هنرمندان با کانون ها است

                                        دکتر فدایی استاندار کرمان  :    

بهبود 5 برابری بیماران کرونایی 
با داروی جدید ایرانی

      با همت متخصصان داخلی تحقق پیدا کرد:
برخورد با متخلفان تهدید بهداشت عمومی 
در استان کرمان باید با جدیت انجام شود

فرمانــده انتظامــی شهرســتان بردســیر در جمــع اصحــاب 
رســانه ایــن شهرســتان بیــان داشــت : اثرگــذاری رســانه ها 
ــی  ــای اجتماع ــوع رفتاره ــن ن ــروزی و تعیی ــه ام در جامع
ــری در  ــازی حداکث ــوی بسترس ــمت و س ــه س ــتی ب بایس

جهــت تامیــن امنیــت و اصــالح رفتارهــا حرکــت کنــد 
ســرهنگ غضنفــری  در ایــن دیــدار افــزود: نیــروی انتظامی 
ــا  ــط ب ــررات مرتب ــی و مق ــی اجتماع ــاد زندگ ــام ابع در تم
ــت  ــق امنی ــت تحق ــوان در جه ــد ت ــا ح ــود ت ــف خ وظای
ــار  ــد و انتظ ــی کن ــالش م ــه ت ــرای جامع ــری ب حداکث
مــی رود نهادهــا هــم  ســوکه می تواننــد در بهبــود شــرایط 
و محیــط زندگــی اجتماعــی موثــر باشــند هــر چــه بیشــتر 
بــه نیازهــای مــردم پاســخ دهند،تــا از  وقــوع آســیب هــا و 
ــوع  ــرخ وق ــا اعــالم کاهــش ن ــم کاســته شــود.  وی ب جرائ
ــه  ــبت ب ــرداد نس ــا ۲۴ خ ــال ت ــدای س ــا از ابت ــرقت ه س
مــدت مشــابه ســال قبــل بــا ۲3 درصــد کاهــش و افزایــش 
۴۰ درصــدی کشــف ســرقت هــا و دســتگیری ســارقین هم 
افزایــی اقدامــات انتظامــی و اجتماعــی را در ایــن کاهــش 
یــادآور شــد و افــزود امیدواریــم ایــن رونــد کاهــش وقــوع 
ســرقت و جرایــم همچنــان ادامه یابــد و چنانچه مشــکالت 
اقتصــادی و بیــکار ی کاهــش پیــدا کند در کاهــش اینگونه 

جرائــم تاثیرگــذار اســت
ــن  ــری از ای ــش دیگ ــیر  در بخ ــی بردس ــده انتظام فرمان
ــم و  ــی نظ ــتگاه های متول ــن دس ــکاری بی ــه هم مصاحب
امنیــت و حمایت هــای اجتماعــی را مطلــوب ارزیابــی کــرد 
ــها و  ــت: تالش ــان داش ــت و بی ــی ندانس ــی  آن را کاف ، ول
اقدامــات بایســتی هــم ســرعت بیشــتری پیــدا کنــد و هــم 

ــد. ــش دهن ــترده تری را پوش ــه گس دامن
ــت  ــی را بعل ــم رانندگ ــش جرائ ــری کاه ــرهنگ غضنف س
احــداث رفــوژ درخیابــان امــام دانســت و گفــت : بــا توجــه 
بــه اینکــه هســته شــهر خیابــان امــام اســت وهمــه ورودیها 

رسانه ها بستر ساز  امنیت و رفتار اجتماعی هستند 

ی بــه ایــن خیابــان منتهــی میشــود بــا احــداث 
رفــوژ و روانــی حرکــت خودروهــا ، مانــع از مانــور 
ــا  موتورســیکلتها و بعضــا خودروهــا شــده کــه ب
عبــور از خــط ممتــد باعــث برخــورد بــا وســائل 
نقلیــه روبــرو مــی شــد    ومــردم بایــد درتعریــض 
ــا  ــد ت ــکاری کنن ــهرداری هم ــان باش ــن خیاب ای

عبــور ومــرور تســهیل شــود.
وی پیرامــون اســتفاده از فضــای مجازی از رســانه 
هــا خواســتند که اطالعــات مــردم را در اســتفاده 
از فضــای مجــازی باالببرنــد تــا اســتفاده بهینــه 
ــه فرصــت  ــدات آن ب ــن فضــا بشــود و تهدی ازای

تبدیــل شــود
 ســرهنگ غضنفــری در پایــان بــا تقدیــر از 
همــکاری موثــر ادارات و نهادهــای مختلــف 
شهرســتان از همــکاری مــردم در جهــت رعایــت 
ــه  ــر ب ــه منج ــررات  ک ــون ومق ــری قان حداکث
کاهــش وقــوع جرائــم گردیــده و امنیــت  را بــرای 

ــرد ــی ک ــوده قدردان ــم نم ــهروندان فراه ش

امــام صــادق علیــه الســالم: چــون خــدا خیــر بنــده  ای را خواهــد، او را نســبت بدنیا 
بــی  رغبــت و نســبت بدین دانشــمند کنــد. و بــه عیــوب دنیا بینایــش ســازد، و بهر 

کــه ایــن خصلت هــا داده شــود، خیــر دنیــا و آخــرت داده شــده.»اصول کافــي ، ج 3 ، ص 196«
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تحول سازی و عدالت خواهی 
درگام دوم انقالب 

برای دستگاه قضایی کشف حقیقت، 
حق خواهی و حق گرایی و 

ایستادگی در مسیر حق مهم است

سرهنگ  غضنفری فرمانده انتظامی شهرستان بردسیر :

      دکرت زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران :

کرونا یک بیماری هزار چهره است / جدیدترین عالئم 
ابتال به »کرونا«/ درگیری سیستم اعصاب مرکزی

ــاره  ــا درب ــن یافته ه ــاره آخری ــی درب دکترزال
ایــن بیمــاری، بیــان کــرد: کرونــا یــک بیماری 
هــزار چهــره اســت. یکــی از مــواردی کــه اخیراً 
براســاس مطالعــات بــه اثبــات رســیده اســت، 

درگیــری سیســتم اعصــاب مرکــزی بــود.
ــران   ــا در ته ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــده س فرمان
ادامــه داد: بــه عنــوان مثــال پیــاز بویایــی، لــب 
گیجگاهــی مغــز، ماده ســیاه مغــز، ســاقه مغز 
و مقــدار زیــادی از ســلول های عصبــی در 
معــرض خطــر حملــه ویروس هــا قــرار دارنــد.

ــه  ــاری ب ــز حص ــه دور مغ ــان اینک ــا بی وی ب
عنــوان ســد خونــی مغــزی وجــود دارد کــه از 
مغــز محافظــت می کنــد، گفــت: هنــگام ابتال 
بــه ایــن ویــروس ممکــن اســت ایــن حصــار 
شکســته شــود و ایــن ویــروس وارد مغز شــود.

زالــی دربــاره عالئــم و مشــکالت مختلفــی که 
ــه سیســتم  ــد ب حملــه یــک ویــروس می توان

اعصــاب بــه وجــود آورد، 
ــک بیمــاری ویروســی و  ــرد: ی ــح ک وی تصری
ــه  ــا حملــه مســتقیم ب ــد ب میکروبــی می توان
مغــز منجــر بــه آنســفالین شــود؛ البتــه ایــن 
ــه  ــد ک ــادر اســت. توجــه کنی ــت ن ــک حال ی
ــان  ــه و طوف ــاز حمل ــا از دو ف ــاری کرون بیم
التهابی تشــکیل شــده اســت کــه ایــن طوفان 
التهابــی می توانــد منجــر بــه بــروز مشــکالت 
جــدی در مغــز و حتــی بــروز ســکته مغــزی 

شــود.
فرمانــده ســتاد مقابلــه بــا کرونــا در تهــران بــا 
ــروز  ــا ب ــان اینکــه یکــی از مشــکالت کرون بی
آســیب های عروقــی اســت، بیــان کــرد: عــروق 
مغــز نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نبــوده و از 
همیــن رو ممکن اســت ســکته مغــزی در فرد 

مبتــال رخ دهــد.
ــن اســت در  ــا ای ــی م ــه داد: پیش بین وی ادام
ایــران حــدود پنــج تــا هفــت درصــد بیمــاران 
ســخت کرونایــی بــه علت ســکته مغــزی جان 

خــود را از دســت بدهنــد.
ــران   ــا در ته ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــده س فرمان
ــه ای  ــای زمین ــد بیماری ه ــزود: توجــه کنی اف
ــد یــک  ــت و فشــار خــون می توان ماننــد دیاب

عامــل خطــر مهــم در ایــن زمینــه باشــد.
زالــی بــا اشــاره به مــواردی کــه دربــاره برخی از 

بیمــاران باعــث از بیــن رفتن حــس بویایی 
ــروس از  ــت: وی ــود، گف ــده ب ــایی ش و چش
ــف  ــق ک ــد از طری ــی می توان ــق بویای طری
مغــز وارد آن شــده و بــه پیــاز بویایی برســد 
ــه  و ایــن اختــالل را در سیســتم بویایــی ب

وجــود آورد.
وی بــا بیــان اینکــه البتــه تمام کســانی که 
ــروس  ــن وی ــه ای ــد ب ــی دارن ــالل بویای اخت
ــل  ــه دلی ــد: ب ــادآور ش ــال نیســتند، ی مبت
ــا بــروز اختــالل  همزمانــی ایــن ویــروس ب
بویایــی ایــن احتمــال را در نظــر می گیریــم 
کــه ممکــن اســت فــرد بــه بیمــاری کووید 

۱۹ مبتــال شــده باشــد.
فرمانــده ســتاد مقابلــه بــا کرونــا در تهــران  
بــا تاکیــد بــر اینکــه مــردم بایــد بــه برخی 
عالئــم همچــون اختــالل هوشــیاری، افــت 
قــوای دماغــی، ســرگیجه، ســردرد و... توجه 
کننــد، گفــت: حتــی گاهــی ۴۰ درصــد از 
ــه ســردردهای شــدید  ــاران نســبت ب بیم
اعتــراض داشــتند کــه مشــخص شــد ایــن 
ــدی  ــانه جدی ــد نش ــز می توان ــوع نی موض

بــرای ابتــال بــه کرونــا باشــد.
 زالــی تاکیــد کــرد: کســانی کــه بیمــاری 
زمینــه ای مغــز و اعصــاب ماننــد ام اس 
دارنــد، جــزو گروه هــای پرخطــر محســوب 
می شــوند و بایــد از حضــور در اماکــن 

ــد. ــودداری کنن ــردد خ ــی و پرت عموم
زالــی بــا تاکیــد بــر اینکــه ویــروس کرونــا 
یــک ویروس بســیار فریبنــده اســت و مردم 
بایــد بــه همزیســتی بــا آن عــادت کننــد، 

گفــت: البتــه قــرار نیســت ایــن همزیســتی 
مســالمت آمیز باشــد امــا بایــد میــزان 
ــش  ــروس را افزای ــا وی ــود ب ــازگاری خ س
دهیــم؛ چراکــه پیش بینــی می کنیــم 
شــاید در فصــل پاییز امــواج قابــل توجهی از 
بیمــاری را شــاهد باشــیم زیرا ممکن اســت 
همپوشــانی ویــروس کرونــا بــا ویروس هــای 
 H۱N۱ ــزای ــون آنفلوآن ــتی همچ سرمادوس

اتفــاق بیفتــد.
فرمانــده ســتاد مقابلــه بــا کرونــا در تهــران 
در راســتای همــکاری بیشــتر بــرای مقابلــه 
ــا از مــردم درخواســت کــرد: تنهــا  ــا کرون ب
ــی  ــای عموم ــوارد ضــروری در مکان ه در م

حضــور پیــدا کننــد.
ــه اینکــه احتمــال افزایــش  ــا اشــاره ب وی ب
شــدت بیمــاری در همــه جــا وجــود دارد، 
بــه اســتفاده از ماســک تاکیــد کــرد و گفت: 
حتــی بــه نظــر بنــده خــوب اســت ماســک 
بــرای افــراد کمتــر برخــوردار به عنــوان یک 
کاالی یارانــه ای تلقــی شــود؛ چراکــه شــاید 
برخــی وســع خریــد آن را نداشــته باشــند.

شهباز حسن پور نماینده مردم شهرستان های سیرجان و بردسیر در مجلس شورای 
اسالمی به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان انتخاب شد

ترکیــب مجمــع نماینــدگان اســتان کرمــان در دوره 
یازدهــم مجلــس مشــخص شــد

در دومیــن جلســه مجمع نماینــدگان اســتان کرمان 
ــیه  ــتان در اجالس ــدگان اس ــع نماین ــب مجم ترکی
نخســت اول دوره یازدهــم مجلــس شــورای اســالمی 

مشــخص شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، ترکیــب 
ــیه  ــان در اجالس ــتان کرم ــدگان اس ــع نماین مجم
نخســت دوره یازدهــم مجلس شــورای اســالمی امروز 
و جلســه مجمــع نماینــدگان اســتان مشــخص شــد.

ــتان های  ــردم شهرس ــده م ــن پور نماین ــهباز حس ش
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــیر در مجل ــیرجان و بردس س
در جلســه قبــل مجمــع نماینــدگان اســتان کرمــان 
به عنــوان رئیــس مجمــع انتخــاب شــده بــود و 
ــردم  ــده م ــریعتی نماین ــت ش ــه عف ــن جلس در ای
ــب  ــوان نای ــان به عن ــد و کوهبن ــتان های زرن شهرس

رئیــس انتخــاب شــد.

بــه گــزارش تســنیم منصــور شــکرالهی نماینــده 
پنج شهرســتان جنوبی اســتان کرمــان در مجلس 
شــورای اســالمی به عنــوان دبیر مجمــع و صمداهلل 
محمــدی نماینــده مــردم شهرســتان های بافــت، 
رابــر و ارزوییــه به عنــوان ســخنگوی مجمــع 

نماینــدگان کرمــان انتخــاب شــدند.
مــردم  نماینــده  پورابراهیمــی  محمدرضــا 
مجلــس  در  راور  و  کرمــان  شهرســتان   های 
ــدگان دیگــر  ــرام نماین ــه احت شــورای اســالمی ب
شهرســتان های اســتان کرمــان بــرای ســال اول در 
مجمــع نمایندگان اســتان کرمــان کاندیدا نشــد تا 
نماینــدگان دیگــر شهرســتان های اســتان کرمــان 
ــوابق،  ــته و س ــش داش ــع نق ــور مجم ــم در ام ه
تجربیــات، دانــش و کارایــی و عملکرد خودشــان را 

ــد. ــه کار گیرن ــور ب ــر شــدن ام در راســتای بهت
ــه گــزارش تســنیم نخســتین جلســه مجمــع  ب
نماینــدگان اســتان کرمــان در اجالســیه اول دوره 

ــکیل  ــالمی تش ــورای اس ــس ش ــم مجل یازده
جلســه داد و شــهباز حســن پور نماینــده مــردم 
شهرســتان های ســیرجان و بردســیر در مجلس 
ــع  ــس مجم ــوان رئی ــالمی به عن ــورای اس ش

نماینــدگان اســتان کرمــان انتخــاب شــد.

به مناسبت ۲5 شوال سالروز شهادت امام صادق علیه السالم:

جنبش فرهنگی در دوران امامت امام جعفرصادق )علیه السالم(
عصــر امــام صــادق )ع(، عصــر جنبش فرهنگی 
و فکــری و برخــورد فــرق و مذاهــب گوناگــون 
بــود. پــس از زمــان رســول خــدا دیگــر چنیــن 
فرصتــی پیــش نیامــده بــود تــا معــارف اصیل 
اســالمی ترویــج گــردد، بخصــوص کــه قانــون 
ــث  ــوی باع ــّکام ام ــار ُح ــث و فش ــع حدی من
تشــدید ایــن وضــع شــده بود. لــذا خــأ بزرگی 
در جامعــه آن روز کــه تشــنة هرگونــه علــم و 
دانــش و معرفــت بــود، بــه چشــم مــی خــورد.

ــه فرصــت مناســب  ــا توجــه ب امــام صــادق ب
سیاســی و نیــاز شــدید جامعــه، دنبالــه نهضت 
علمــی و فرهنگــی پــدرش را گرفــت و حــوزه 
ــه وجــود  وســیع علمــی و دانشــگاه بزرگــی ب
آورد و در رشــته هــای مختلــف علمــی و نقلــی 
شــاگردان بزرگــی تربیت کرد. شــاگردانی چون: 
هشــام بــن حکــم، مفضــل بــن عمــر کوفــی 
جعفــی، محمــد بــن مســلم ثقفــی، ابــان بــن 
تغلــب، هشــام بــن ســالم، مؤمــن طــاق، جابــر 
بــن حیــان و . . . . تعــداد شــاگردان امــام را تــا 
چهــار هــزار نفــر نوشــته انــد. ابوحنیفــه رئیس 
یکــی از چهــار فرقــه اهل ســنت مدتی شــاگرد 
ایشــان بــود و خــودش بــه ایــن موضــوع افتخار 

کــرده اســت.
امــام جعفــر صــادق )ع( از فرصــت هــای 
ــت  ــن و حقانی ــاع از دی ــرای دف ــی ب گوناگون
تشــیع و نشــر معــارف صحیح اســالم اســتفاده 
ــن  ــز در همی ــادی نی ــرد. مناظــرات زی ــی ب م

موضوعــات میــان ایشــان و ســران فرقــه هــای 
گوناگــون انجــام پذیرفــت کــه طــی آنهــا بــا 
اســتدالل هــای متیــن و اســتوار، پوچی عقاید 

آنهــا و برتــری اســالم ثابــت مــی شــد.
همچنیــن در حــوزه فقــه و احــکام نیز توســط 
ایشــان فعالیــت زیــادی صــورت گرفــت، بــه 
ــن  ــدی در ای ــه شــاهراههای جدی ــی ک صورت
ــه  ــز ب ــون نی ــه تاکن ــد ک ــوده ش ــتر گش بس
ــب،  ــن ترتی ــت. بدی ــه داده اس ــود ادام راه خ
ــارف  ــد و مع ــش آم ــب پی ــرایطی مناس ش
اســالمی بیــش از هــر وقــت دیگــر از طریــق 
الهــی خــود منتشــر گشــت، بــه صورتــی کــه 
بیشــترین احادیــث شــیعه در تمــام زمینــه ها 
از امــام صــادق نقــل گردیــده و مذهب تشــیع 
بــه نــام مذهــب جعفــری و فقه تشــیع بــه نام 

فقــه جعفــری خوانــده مــی شــود.
آری حقیقــت مطلــب ایــن اســت کــه نشــانه 
هــای متعــددی دال بــر فضای خفقان و فشــار 
ــته و  ــود داش ــادق )ع( وج ــام ص ــر ام در عص
مجمــوع جریانــات واقعــه به همــراه مقتضیات 
زمــان و مــکان، حضــرت را بــر آن داشــت تــا 
ــا  ــه و ب ــوارش را در پیــش گرفت ــدر بزرگ راه پ
هــدف مبــارزه بــا طاغــوت زمــان و جلوگیــری 
از بــه انــزوا رفتــن مســلمین و تبییــن مفاهیم 
حقیقــی و روشــنگر اســالم و مذهب تشــیع، از 

در دانــش و علــم وارد شــود.
ــاق  ــای اختن ــار فض ــر و در کن ــوی دیگ از س

حاکــم بــر زمــان امــام )ع(، مهمتریــن 
مشــکلی کــه ادامــه مســیر اســالم و 
مســلمانان را تهدیــد می کــرد، نفــاق و چند 
دســتگی بین مســلمین بود که عمــده ترین 
دلیــل آن وجود علمای سفارشــی و انتســابی 
از ســوی خلفــای وقــت بــود کــه همزمــان 
بــا القــای تفکــرات مســموم بیــن شــیعیان، 
ســعی در فاصلــه انداختــن بیــن مســلمین 
ــرای  ــه ب ــا ک ــا از آنج ــتند. ام ــام را داش و ام
برخــورد با ایــن مســائل، دو نظریــه در اذهان 
وجــود داشــت کــه یکی مبــارزات مســلحانه 
و دیگــری قیــام علمــی بــود و بــاز هــم بــه 
ــر از  ــان در ظاه خاطــر اینکــه حکمــای زم
ــد و  ــدار نظامــی خاصــی برخــوردار بودن اقت
ــام مســلحانه بســیار  احتمــال شکســت قی
زیــاد بــود، نهضت امــام صــادق )ع( به ســوی 
قیــام علمــی ســوق پیــدا کــرد کــه در ایــن 
مســیر، همــان طــور کــه قبــال نیز ذکر شــد، 
ترویــج و شــکوفایی فرهنگ دینــی و مذهبی 
ــاط  ــع التق ــه شــبهات و رف و پاســخگویی ب
ــه  ــث شــد ک ــت وباع ــرار گرف ــت ق در اولوی
حرکــت و قیــام علمــی آن حضرت همــراه با 
تشــکیل جلســات درس در ســطح گســترده 
وتربیــت شــاگردان فــراوان در علــوم مختلفه، 
محدثیــن وراویــان و مناظره کننــدگان، دین 
مبیــن اســالم و مذهــب شــیعه را از خطــر 
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خطبه های نماز جمعه 

ــعه ای  ــای توس ــرای طرح ه ــد اج ــی رون ــت بررس نشس
ــل  ــان مدیرعام ــدس مالرحم ــور مهن ــا حض ــر ب گل گه
شــرکت معدنــی و صنعتی گل گهــر، دکتر فدایی اســتاندار 
ــدگان  ــان، شــهباز حســن پور رئیــس مجمــع نماین کرم
اســتان، صمــداهلل محمــدی نماینــده بافــت در مجلــس 
شــورای اســالمی و برخــی از معاونیــن شــرکت گل گهــر 
ــر جــذب ســرمایه گذاری هــای اقتصــادی  در محــل دفت

اســتان کرمــان برگــزار شــد.
بــه گــزارش معــدن ۲۴ بــه نقــل از روابط عمومــی و امــور 
بین الملــل شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر، مهندس 
مالرحمــان بــا اشــاره بــه طرح هــای توســعه ای منطقــه 
معدنــی و صنعتــی گل گهر گفــت: وصول مطالبــات معوق 
ــت  ــود وضعی ــر، بهب ــر از شــرکت های دیگ ــده گل گه مان
ــان  ــارد توم ــزار و ۲۰۰ میلی ــت ه ــرکت، پرداخ ــی ش مال
پــول بــرای اجــرای طــرح انتقــال آب از خلیج فــارس بــه 
ســیرجان در ســال ۹۸ و افزایــش ســرمایه شــرکت بــه ۱۰ 
هــزار میلیــارد تومــان در ســال جدیــد، بخشــی از اقدامات 

توســعه ای شــرکت گل گهــر بــوده اســت.
مدیرعامــل شــرکت گل گهــر افــزود: قــرار اســت در ســال  
جــاری از ســوی شــرکت گل گهــر و شــرکت های هم گــروه 
۱۳ طــرح توســعه ای در منطقــه گل گهــر افتتــاح و اجرای 

۱۳ طــرح دیگــر هــم آغــاز شــود.
وی بــا حمایــت از نــگاه اســتاندار کرمــان در زمینه توســعه 
اســتان تاکیــد کــرد: گل گهــر آمادگــی دارد در طرح هــای 

مرتبــط دارای توجیــه اقتصــادی ســرمایه گذاری کنــد.
دکتــر فدایــی اســتاندار کرمــان نیــز بــا تاکیــد مجــدد بــر 
ضــرورت توجــه شــرکت های بــزرگ بــه توســعه متــوازن 

ــی  ــعه یافتگ ــم از توس ــی می توانی ــت: زمان ــار داش ــتان اظه اس
ســخن بگوییــم کــه میانگیــن شــاخص های توســعه در همــه 

مناطــق ایــن اســتان بهبــود یابــد.
ــیر در  ــیرجان و بردس ــردم س ــده م ــن پور نماین ــهباز حس ش
مجلــس شــورای اســالمی نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه 
ــی در ســیرجان  ــی و صنعت ــدد معدن وجــود شــرکت های متع
گفــت: وجــود معــادن و زیرمجموعه هــا، نعمت هــای خــدادادی 
بــرای ایــن منطقــه محســوب می شــوند چــرا کــه در ایــن بحران 
اقتصــادی و تــورم، اشــتغال را بیمــه کرده انــد و ســبب پایــداری 

ــده اند. ــتغال ش اش
وی ضمــن تشــکر از ایفــای نقــش گل گهــر و شــرکت های بزرگ 
در مســئولیت های اجتماعــی، خواســتار جدیــت بیشــتر در ایــن 
خصــوص شــد و افــزود: مــا بــه مــردم بدهکاریــم و هــر قدمــی 

بــرای رفــاه و آســایش آنهــا برداریــم کــم اســت.
رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان کرمان با اشــاره به پتانســیل 
خــوب منطقــه گفــت: پتانســیل ایــن را داریــم کــه هــر مــاه یک 
کلنگ زنــی و افتتــاح یــک پروژه را داشــته باشــیم. نقــش مدیران 
خــالق در اینجــا مشــخص می شــود و بنــده از هــر مدیــری کــه 
جســارت بــه خــرج دهــد و پــای کار بیایــد حمایــت می کنــم. 
بــرای هرگونــه کمــک اعــم از مجــوز و زیرســاخت آمــاده ام و برای 
تحقــق شــعار »ســیرجان بهشــتی بــرای کارآفرینــان« از هیــچ 

تالشــی دســت برنخواهم داشــت.
همچنیــن در ایــن نشســت مقرر شــد، شــرکت گل گهــر طوری 
برنامه ریــزی کنــد کــه طــرح انتقــال آب بــه منطقــه معدنــی و 
صنعتــی گل گهــر تــا ۱۵ تیرمــاه بــا حضــور یکــی از مقام هــای 

ارشــد کشــور بــه بهره بــرداری برســد.
همچنیــن مقــرر گردیــد شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر 

بــا اســتفاده از ظرفیــت مشــاور متخصــص، طرح هــای 
را  کرمــان  در  معطــل ســرمایه گذاری  اقتصــادی 
شناســایی و مــوارد دارای توجیــه فنی و اقتصــادی را به 

اســتانداری اعــالم نمایــد.
ــر  ــتان های کمت ــه شهرس ــه ب ــت توج ــن نشس در ای
برخــوردار اســتان کرمــان مــورد توافــق طرفیــن قــرار 
گرفــت و مدیــران گل گهــر و اســتاندار کرمــان توافــق 
کردنــد موانــع ســرمایه گذاری گل گهــر در ایــن مناطق 
را در حضــور مدیــران شــرکت ایمیــدرو و وزارت صمت 

بررســی و حــل و فصــل نماینــد.
تشــکیل کنسرسیومی متشــکل از شــرکت های بزرگ 
اســتان بــرای مشــارکت اقتصــادی در طرح هــای 
پتروشــیمی اســتان کرمــان نیز یکــی از پیشــنهادهای 
ــود کــه  مهنــدس مالرحمــان مدیرعامــل گل گهــر ب
بــا اســتقبال نماینــده ارشــد دولــت در اســتان کرمــان 
ــن  ــکیل ای ــرد تش ــد ک ــی تاکی ــد و فدائ ــه ش مواج
کنسرســیوم از ســوی اســتانداری دنبــال خواهــد شــد

عدم وجود یک نظارت هوشمند 
و کارآمد ، فعال و مستمر در 

دستگاههای مختلف، مسبب گرانی 
افسار گریخته است 

بهره برداری رسمی از خط انتقال آب خلیج فارس به گلگهر در ۱۵ تیرماه امسال

 در مراســمی از ســوی موسســه قــرآن وعترت المهــدی )عج(  
شهرســتان بردســیر  و بــا همــکاری بنیــاد مهدویت وقــرارگاه 
قرانــی خاتــم االوصیــا ۲۰ نفــر از برتریــن هــا وفعــاالن قرآنــی 
شهرســتان بردســیر مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد .و بــه هر نفر 

از منتخبیــن کارت هدیــه ۲میلیون ریالــی  اهداگردید 
ــژاد، رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی  رضــا رجایــی ن
شهرســتان بردســیر گفــت: موسســه قــرآن وعتــرت المهدی 
ــژه در  ــه وی ــال و ب ــول س ــی در ط ــور قرآن ــه ام )ع( در زمین
مــاه مبــارک رمضــان در برگــزاری  جلســات روخوانــی 
هفتگــی وروزانــه ، تفســیر قــران ، تجویــد ، امــوزش افزایــی 
مربیــان، جلســات خانگــی قرانــی خواهــران ، مســابقات قرانی 
)کتابخوانــی ( ، تفســیر ســوره فجــر، ) کالس ویــژه حکمــت 
مطهربــرای خواهــران وبــرادارن (، اموزش زبــان ومکالمه عربی 

، فعالیــت مــی نمایــد.
ــی  ــهای آموزش ــن کالس ــه همچنی ــن موسس ــزود: ای وی اف
ویــژه مهدویــت ) شــامل دوره مقدماتــی ، تکمیلــی ، مهــدی 
درقــران ، مهــدی در ادیــان ( و همچنین کالســه تفســیر نهج 
البالغــه ویــژه خواهــران ، روخوانــی گروهی ختم نهــج البالغه 
، وهمچنیــن کالســهای ویــژه صحیفــه ســجادیه برگــزار می 

نماید.

حجــت االســام والمســلمین حــاج علــی اکبــر کرمانــی در خطبــه 
هــای نمازجمعــه بــا ذکــر چنــد روایــت از معصومیــن بیــان داشــت 
:حضــرت محمــد مصطفــی صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم فرمودند:  
منفورتریــن اعمــال نــزد خــدا ســه چیــز اســت اول شــرک بــه خــدا 
دوم قطــع رحــم و ســوم برخــاف امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر. 
و در روایتــی دیگــر از امــام باقــر علیــه الســام فرمودنــد ســه کار کــه 
هــر انســان مســلمان انجــام دهــد بــه آن عــزت و آبــرو مــی دهــد 
۱. بخشــش نســبت بــه کســانی کــه ظلــم کــردن ۲. اعطــا دادن به 
کســی کــه محرومــت کــرده ۳. صلــه بــا اقوامــی که ازتــو بریــدن. و 
هنــر ایــن اســت بــه کســانی ســربزنید کــه قطــع رابطــه کــرده انــد. 
در روایــت دیگــر حضــرت علــی علیــه الســام فرمودنــد  جایــی که 

محبــوب و عزیــز مــی شــوید صلــه رحــم اســت. 
خطیــب جمعــه بردســیر بمناســبت ســالروز تاســیس ســتاد انقــاب 
فرهنگــی بیــان داشــت : روز بیســتم شــوال ســالروز تشــکیل ســتاد 
انقــاب فرهنگــی اســت انقــاب اســامی قبــل از اینکــه انقــاب 
سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و غیــره باشــد ذاتــا انقــاب فرهنگی 
اســت بــر باورهــا و ارزشــهای فرهنگــی اســتقال یافته اســت هدف 
امــام در کنــار انقــاب فرهنگــی تشــکیل ســتاد فرهنگــی بــود کــه 
بنایــش فرهنگــی بــود و ارتبــاط مســتقیم بیــن فرهنــگ و انحطاط 
جامعــه اســت و جامعــه زمانــی از بیــن مــی رود که فرهنگــش از بین 
بــرود و دغدغــه حضــرت آقــا و مقــام معظــم رهبری اینکــه فرهنگ 
مــردم مخصوصــا فرهنــگ دینــی و ارزشــهای اســامی  بایــد بــاال 
بــرود و گرنــه باعــث انحطــاط جامعــه مــی شــود و خــدای نکــرده 
ولنگاریهــای فرهنگــی کــه در جامعــه اســت روز بــه روز بیشــتر مــی 
شــود و فرصتــی اســت بــرای دشــمن کــه خــوراک مضــر خــودش 

را بــه خــورد مــا بدهــد.
حجــت االســام کرمانــی  پیرامــون شــهادت امــام صــادق علیــه 
الســام بیــان داشــت : ۲۵ شــوال ســالروز شــهادت امام صــادق علیه 
الســام اســت و مــا را بــه امــام صــادق علیــه الســام رئیــس مذهب 
شــیعه جعفــری می شناســند امــام صــادق علیه الســام در کنــار کار 
علمــی کار فرهنگــی انجــام داد و مقام معظــم رهبــری در وصف امام 
صــادق، اینکــه امــام صــادق مــرد علم بــود که تشــکیل دانشــگاه داد 
و یــک مــرد مبــارزه کــه مبــارزه دامنــه دار و پیگیــر داشــته کــه برای 
قبضــه حکومــت اســامی و آوردن حکومــت اســامی مبــارزه کرد و 
در بحــث تشــکیات، امــام صــادق تشــکیاتی عملــی کــرد اینکــه 
وقتــی امــام صــادق علیــه الســام اراده مــی کنــد کــه مــردم هــر جا 
هســتند چیــزی بداننــد مــی دانند چــون جایی نیســت که شــاگردان 
امــام صــادق علیــه الســام در آنجــا حضــور نداشــته باشــند و امــام 
صــادق علیــه الســام در اواخــر دوران حکومــت بنــی امیــه و اوایــل 
دولــت بنــی عبــاس درگیــر شــدند و از این فرصــت اســتفاده کردند و 

حــوزه علمیــه چنــد هــزار نفــری راه انــدازی وتقویــت کردند. 
ــارت  ــدم نظ ــا وع ــه گرانیه ــه ب ــا توج ــیر ب ــه بردس ــب جمع خطی
دســتگاهها بیــان داشــت:  متاســفانه از ابتــدای ســال جــاری موجــی 
ــازار ارز،طــا، مســکن و خــودرو  ــه در ب از گرانیهــای افســار گریخت
شــاهد بودیــم و بیشــترین فشــار بــه مردمــی وارد شــد کــه از بیماری 
کرونــا آســیب دیــده بودنــد ودرایــن مــورد دو نکتــه میتوان بیــان کرد 
۱- وجــود مافیــای اقتصــادی بــه ویــژه در بــازار ارز، خــودرو، طــا و 
مســکن ۲- عــدم وجــود یــک نظــارت هوشــمند و کارآمد و فعــال و 
مســتمر در دســتگاههای مختلف . و توقع از مجلس جوان و انقابی 
داریــم کــه رویکــردش اقتصاد ومعیشــت مــردم باشــد و بایــد نظارت 
کنــد و برخــورد جــدی باهماهنگــی با ســایر دســتگاهها با بعضــی از 
مافیــای اقتصــادی کنــد و مجلســی در تــراز انقاب اســامی باشــد 
و تمــام تــاش مجلــس بحــث معیشــت و اقتصــاد مــردم باشــد و 
قــوه قضاییــه و قــوه مقننــه و مجلــس همــه پــای کار بیاینــد و با هر 
متخلــف برخــورد کننــد و هرکــس بــه نحــو احســن وظیفه خــود را 

انجــام دهنــد تــا مشــکات جامعــه برطــرف شــود 

از 20 نفر ازفعاالن قرآنی شهرستان 
بردسیر تقدیر شد

رشــد اقتصــادی بــدون 
نفــت ۹۸ »مثبــت« شــد
بــه گزارش خبرنــگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم ، عبدالناصر 
همتی در تازه ترین یادداشــت اینســتاگرامی نوشــت: همانگونه 
ــزارش  ــود، گ ــرده ب ــی ک ــزی پیش بین ــک مرک ــالً بان ــه قب ک
ــال  ــران درس ــاد ای ــی اقتص تحــوالت اقتصــادی بخــش واقع
۱۳۹۸، بیانگــر مثبت شــدن رشــد اقتصــاد بــدون نفت کشــور، 

در ســال گذشــته اســت.
ــک، رشــد  ــت اقتصــادی بان ــزارش حــوزه  معاون براســاس گ
ــد  ــادل ۱/۱+ درص ــال ۹۸،مع ــت در س ــدون نف ــادی ب اقتص
ــای بخش هــای فعالیت،کشــاورزی۸/۸+  می باشــد کــه برمبن
درصــد، گــروه صنعــت ومعــدن ۳/۲+ درصــد و خدمــات عمدتاً 
به خاطــر تأثیــر شــیوع کرونــا در فصــل آخرســال۲/۰- درصــد 

بــوده اســت.
ــد نفــت، رشــد بخــش 7/۳۸-درصــد  ــت کاهــش درآم به عل
بــود کــه درنتیجــه آن، رشــد اقتصــادی بانفــت، به منفــی ۵/6 

درصــد رســید.
ــار عملکــرد مناســب  ــن آم ــا در نظــر گرفت ــزارش، ب ــن گ ای
بخــش کشــاورزی و رونــد مثبــت رشــدبخش صنعــت درنیمه 
دوم ســال)6.7+درصد درفصــل ســوم و۱۰.7+ درصددرفصــل 
چهارم(مؤیــد رونــق تولیــد درســال۹۸ و نویدبخــش جهــش 
تولیــد   در ســال۹۹ مــی باشــد. جزئیــات تحــوالت اقتصــادی 

ســال ۱۳۹۸، در روزهــای آتــی منتشــر خواهــد شــد.

ستاداقتصادمقاومتی،کارگروه اشتغال و رفع موانع تولید 
شهرستان بردسیر باحضور مشاور معین اقتصادی تشکیل شد

امتحانات دانشجویان بصورت غیر 
حضوری برگزار میشود

ــداری بردســیر جلســه  ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
کمیســیون دانشــجویی به ریاســت مهندس وفایی وباحضور 
اعضــای مربوطــه در دفتــر معاونــت سیاســی تشــکیل شــد

مهنــدس وفایــی معــاون سیاســی فرمانــداری بردســیر گفت 
باتوجــه بــه شــروع امتحانــات دانشــجویان ،رعایــت پروتــکل 
بهداشــتی و  بهداشــت محوری دراولویت کار موسســات عالی  
قــرار گیــرد همچنیــن وی بابیــان اینکــه امتحانــات و ازمــون 
هــای دانشــگاهها بصــورت مجــازی برگــزار میگــردد گفــت  
مکاتبــات الزم جهــت رفع نواقص زیرســاخت هــای ارتباطی 
)ازجملــه ســرعت اینترنــت و قطعــی بــرق( بــا دســتگاههای 

مربوطــه  انجــام خواهــد پذیرفــت
دکتــر صالحــی رییــس دانشــگاه ازاد بردســیر  از برگــزاری 
غیرحضــوری و حضــوری امتحانــات دانشــجویان خبــر داد و 
گفــت دانشــجویان میتواننــد جهــت شــرکت در امتحانات به 
دانشــگاه ازاد محــل ســکونت خــودو یــا نزدیکترین دانشــگاه 
ازاد بــه شــهرخود، مراجعــه نمایند همچنیــن درادامــه بابیان 
اینکــه دانشــگاه ازاد واحــد بردســیر امادگی جهت دفــاع پایان 
نامــه غیرحضوری وبصــورت مجــازی رادارد، خاطرنشــان کرد 
باهمــکاری امــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر افــرادی 
که در نقاط دوردســت شهرســتان میباشــند میتوانند جهت 
اســتفاده از امکانــات انالیــن بــه مــدارس بخش خــود مراجعه 

کنند

رئیس جمهور در گفت وگو از وزیر راه و شهرسازی خواست:

تا طرح ها و دستورالعمل های الزم برای حل معضل و کنترل قیمت 
مسکن را  بررسی و به ستاداقتصادی دولت ارسا ل نماید 

ــت و ضــرورت بررســی  ــا اشــاره اهمی ــور ب رییس جمه
علــل و عوامــل گرانــی مســکن و راه حل هــای برون رفــت 
از ایــن وضعیــت، بــر اهتمام هرچه بیشــتر برای تســریع 
در رونــد اقدامــات و فعالیت هــا بــرای بــه ثمــر رســیدن 

ایــن موضــوع تاکیــد کرد.
ــگاه اطالع رســانی ریاســت جمهــوری،  ــه گــزارش پای ب
حجت االســالم والمســلمین »حســن روحانــی« در 
گفت وگــو بــا »محمــد اســالمی« وزیــر راه و شهرســازی 
پــس از اســتماع گــزارش وی دربــاره اقدامــات و 
برنامه هــای ایــن وزارتخانــه، از وی خواســت تــا طرح هــا 
و دســتورالعمل های الزم بــرای حــل معضــل و کنتــرل 
قیمــت مســکن را بــرای بررســی، تصویــب و تســریع در 
اجــرا بــه جلســه روز یکشــنبه ســتاد اقتصــادی دولــت 

ارائــه کنــد.
ــن  ــردم در ای ــه م ــت ک ــته نیس ــه داد: شایس وی ادام
شــرایط دچــار معضــل مســکن و افزایــش قیمــت آن 
باشــند و دولــت مصمــم اســت کــه بــا برنامه ریــزی، این 

مشــکل را بــه ســرعت حــل و فصــل شــود.
رییس جمهــور تســریع در اجــرای طــرح »اقــدام ملی تامین 
مســکن« در کشــور را حائــز اهمیــت دانســت و بر ضــرورت 
همــکاری بــا پیمانــکاران و ارائــه تســهیالت و زمیــن ارزان 
قیمــت در ایــن طــرح در راســتای کمــک بــه رونــق بــازار 
مســکن و جلوگیــری از ایجــاد تنگنــا و فشــار بــر مــردم در 

ایــن بخــش تاکیــد کــرد.
ــرای تســریع در  ــر ضــرورت تــالش ب ــا اشــاره ب ــی ب روحان
ــه در  ــی ک ــا و پروژه های ــرداری از طرح ه ــل و بهره ب تکمی
رفــت و آمــد مــردم و افزایــش حمــل و نقــل کاال و بــار در 
کشــور تحــول ایجــاد می کنــد، گفــت: بایــد تــالش کنیم تا 
در ســال جهــش تولیــد همچون ســال های گذشــته شــاهد 
تحــول در توســعه حمــل و نقــل ریلی و جــاده ای در کشــور 

باشیم.
وی افــزود: بایــد بــه گونــه ای برنامه ریــزی شــود تــا تخلیــه 
ــرک  ــکاری گم ــا هم ــده و ب ــریع ش ــا تس ــار در پایانه ه ب
کاالهــای اساســی بــا ســرعت در اختیــار مــردم قــرار بگیــرد 

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر جلســه شــورای اشــتغال شهرســتان 
بــه ریاســت مهنــدس نجــف پــور فرمانــدار بردســیر و باحضــور مهندس شــهبا مشــاور 
معیــن اقتصــادی شهرســتان، بخشــداران و روســای ادارات مربوطه در ســالن اجتماعات 

فرمانداری  تشــکیل شــد.
مهنــدس نجــف پــور فرمانــدار بردســیر گفــت ازســال ۹7 تاکنــون تعداد۱۰۹6فقــره  
تســهیالت معــادل ۱۲۱۲۹۲6۱۰۰۰۰ریــال از ســوی معین اقتصادی باهمــکاری بانک 
رســالت درجهت اشــتغالزایی مشــاغل خرد خانگی در ســطح شهرســتان به متقاضیان 

پرداخــت شــده اســت.
مهنــدس شــهبا معین اقتصــادی از ۵۴۳ شــغل ایجاد شــده درســطح شهرســتان خبر 
داد و افــزود آمادگــی پذیــرش متقاضیــان بیشــتر جهــت مشــاغل خانگــی در بخش ها 

باهرظرفیــت تولیــد راداریم .
وی درادامــه گفــت : بــا پیگیــری هــای صــورت گرفته نســبت به برنــد ســازی ،بازاریابی 
و فــروش اینترنتــی محصــوالت مشــاغل خانگــی اقدامــات موثــری صــورت پذیرفتــه و 

درحــال حاضــر محصــوالت بــا برنــد خــود در بــازار فــروش موجــود می باشــند. 
در ادامــه جلســه طاهــری رییس بانک رســالت ضمــن ارائه گزارش پرداخت تســهیالت 
مشــاغل خانگــی از ایجــاد ســامانه رســان)بازاراعضا(بصورت مجازی و عضویــت همه ی 
افــراد درایــن ســامانه خبــر داد و افــزود باهمــکاری بخشــداران و ادارات ذیربــط بــا بازدید 
از بخــش هــا برنامــه هــای اشــتغال ســال۹۹ مــورد ارزیابــی قرارخواهــد گرفــت و دراین 

خصــوص برنامــه ریــزی الزم صــورت خواهــد پذیرفت.
ابراهیمــی رییــس میــراث فرهنگــی نیــز از امادگــی جهــت اجــرای طــرح بوم گــردی و 

اقامتــگاه گردشــگری در بخــش های شهرســتان خبــرداد.

ــتاد  ــیر س ــداری بردس ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ســوخت شهرســتان بردســیر بــه ریاســت مهنــدس 
جهانشــاهی معــاون عمرانــی و بــا حضــور مهنــدس خــوش 
منــش معــاون ارزیابــی انطبــاق اداره کل اســتاندارد ،مهندس 
ــراورده هــای  ــه مرکــزی شــرکت ف ــاری رییــس ناحی مخت
نفتــی ،مهنــدس رواقــی رییــس CNGاســتان ،روســای ادارات 
و نماینــدگان جایــگاه هــای ســوخت شهرســتان درســالن 

ــداری برگــزار شــد اجتماعــات فرمان
مهنــدس جهانشــاهی معــاون عمرانــی فرمانــداری بردســیر 
ــزوم استانداردســازی جایگاههــای ســوخت شهرســتان  از ل
خبــرداد و گفــت جایگاههــای CNGظــرف مــدت 7۲ســاعت 
نســبت بــه ثبــت نــام در ســامانه اقــدام و تــا پایــان تیرمــاه  
جهــت اخــذ گواهینامــه اســتاندارد  مراحــل استانداردســازی 

ــل نمایند را تکمی
گفتنــی اســت  استانداردســازی جایگاههــای ســوخت طــی 
۳مرحلــه انجــام میشــود و درهرمرحلــه بعــد از رفــع نواقــص 
کارفرمــا میتواند نســبت بــه دریافــت ۱۰درصد کارمــزد اقدام 
همچنیــن موظــف به رفــع نواقــص تا پایــان تیرماه میباشــد

حجت االسالم حاج علی اکرب کرمانی امام جمعه بردسیر:

تعریض و ساخت باند دوم جاده 
دشتکار - بردسیر

ــد دوم جــاده دشــتکار و تخصیــص  ــض و ســاخت بان تعری
ــاری و شــورا ــد دهی ــار جهــت روســتاهای فاق اعتب

ــداری بردســیر جلســه  ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
بررســی وضعیــت راههــای روســتایی شهرســتان به ریاســت 
ــی  ــدس میرخواجوی ــور و باحضــور مهن ــدس نجــف پ مهن
معــاون مدیــرکل راهداری وباحضور مســئولین دســتگاههای 
اجرایــی مربوطــه و نماینــدگان مالکیــن در دفتــر فرمانــدار 

برگزارشــد
مهنــدس نجــف پــور فرمانــدار شهرســتان بردســیر از 
تخصیــص اعتباریک ونیم میلیــارد تومانی از محــل اعتبارات 
روســتاهای فاقــد شــورا و دهیــاری به مســیرهای روســتاهای 
فاقــد شــورا و دهیــاری خبــر داد و افــزود  از محــل اعتبــارات 
کمیتــه برنامــه ریزی نیزحداکثر تخصیــص الزم  بــرای پروژه 

هــای مذکــور صــورت خواهــد پذیرفــت
مهنــدس میــر خواجویــی معــاون مدیــرکل راهــداری 
درخصــوص راههــای روستایی،روســتاهای نخودان دســتجرد 
،دهلــرز دیشــکان،الله زار ســرزه گلــزار و ازادســازی حریــم راه 
مــادون  - مدیــم گفــت :درســال جــاری نســبت بــه ادامــه 
رونــد تکمیــل راههــای یــاد شــده پیگیری جهــت تخصیص 

اعتبــار اقدامــات الزم انجــام میگیــرد
درادامــه جلســه مقرر گردید پیگیــری الزم جهــت تعریض و 
ســاخت بانــد دوم جاده دشــتکار بــه طول 7کیلومتر توســط 

اداره راه و شهرســازی انجــام گیرد

تــا مــردم نســبت بــه تامیــن ایــن کاالهــا دغدغــه و نگرانــی 
نداشــته باشــند.

ــل  ــاالن، دســت اندرکاران و عوام ــی فع ــور از تمام رییس جمه
حــوزه حمــل و نقل باری و مســافربری شــهری و برون شــهری، 
ریلــی و هوایــی کــه علی رغــم شــرایط ســخت شــیوع کرونــا 
همچنــان بــه خدمت رســانی ادامــه داده و در کنــار مــردم قــرار 

دارنــد، تقدیــر و تشــکر کرد.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان بردسیر:

نقطه قوت کانون های فرهنگی هنری مساجد 
بردسیر، ارتباط هنرمندان با کانون ها است

شهرداری الله زار مشکل نبود مکان مستقل برای کانون 
فرهنگی هنری مسجد جامع را حل کرد

ســعید فــاح در گفتگــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری شبســتان از کرمــان بــا بیــان اینکه منطقــه اللــه زار به 
لحــاظ اقتصــادی رشــد خوبــی داشــته و چنــد برابــر رشــد فرهنگــی منطقــه اســت؛ افــزود: بــه لحــاظ 

فرهنگــی امــا آنچــه توقــع بــوده، انجــام نشــده اســت.
شــهردار اللــه زار بــا بیــان اینکــه ایــن منطقــه فاقــد نهادنمازجمعــه اســت و تنهــا چنــد ماهی اســت که 
یــک روحانــی مســتقر در منطقه حضــور دارد؛ وجــود کانون فرهنگی هنــری مســجد را در چنین فضایی 
مهــم و نقــش آفریــن خوانــد و گفــت: تاکنــون نیــز بیشــتر برنامه هــا در مناســبت های مذهبی توســط 

کانــون فرهنگــی هنــری حضــرت زهراســام اهلل علیها انجام شــده اســت.
وی بــا یــادآوری ایــن نکتــه کــه اللــه زار منطقــه ای گردشــگری اســت و ایــن تقویت مســائل فرهنگی 
در منطقــه را ضــروری تــر مــی کنــد؛ اظهــار داشــت: باتوجــه بــه اینکه کانــون فرهنگی هنــری حضرت 
زهراســام اهلل علیهــا فاقــد مکانــی بــرای انجــام فعالیــت هــای خــود بــود و بیشــتر از فضای مســجد و 

منــزل شــخصی مدیرمســئول کانــون اســتفاده مــی شــد، ایــن مشــکل را حــل کردیم.
فــاح در همیــن بــاره توضیــح داد: شــهرداری ظــرف حــدود دو مــاه آینــده بــه ســاختمان جدیــد منتقل 

مــی شــود و یکــی از اتــاق هــای ســاختمان فعلــی در اختیــار کانــون قــرار خواهــد گرفــت.
وی اظهــار داشــت: شــهرداری عــاوه بــر ایــن نیــز در برگــزاری مراســم مذهبی توســط کانــون حمایت 

هــای مالی داشــته اســت.
گفتنــی اســت؛ طــی جلســه ای کــه در هفتــه جــاری در محــل بخشــداری اللــه زار بــا حضــور باقــری، 
بخشــدار اللــه زار، فــاح شــهر دار اللــه زار و اعضــای شــورای شــهر اللــه زار و رجایــی، رییــس اداره 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان بردســیر برگــزار شــد؛ مقــرر شــد یــک بــاب دفتر جهــت فعالیت 
کانــون فرهنگــی هنــری حضــرت زهــرا جنب مســجد جامــع اللــه زار توســط شــهرداری در اختیــار این 

مرکــز فرهنگی فعــال قــرار داده شــود

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان بردسیر گفت

استاندارد سازی جایگاههای 
سوخت در بردسیر

ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  رییــس 
اسالمی شهرســتان بردســیر ارتباط 
خــوب هنرمندان بردســیر بــا کانون 
هــای مســاجد ایــن شهرســتان بــه 
ــن  ــیاری از ای ــه در بس ــه ای ک گون
تشــکل هــا هنرمنــدان توانــا و تــراز 
اول شهرســتان مدیرمســئول کانون 
ــی  ــه قوت ــتند را نقط ــجد هس مس

تلقــی کــرد.
ــا  ــو ب ــژاد در گفتگ ــی ن ــا رجای رض
خبرنــگار خبرگــزاری شبســتان 
از کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
شهرســتان بردســیر ۳۸ کانــون 
ــن تعــداد  فرهنگــی هنــری دارد؛ ای
کانــون را بــه نســبت مســاجد کمتر 
دانســت و گفت: در بســیاری از جاها 
ــی مســتقر  ــود روحان ــل نب ــه دلی ب
کارهــای فرهنگــی ُکنــد پیــش می 

رود.
ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  رییــس 
اسالمی شهرســتان بردســیر با بیان 
اینکــه بردســیر بــه دلیــل نزدیکــی 
بــه مرکــز اســتان نبایــد بــا کمبــود 
ــد؛  ــه باش ــتقر مواج ــی مس روحان
جایــگاه و نقــش آفرینی کانــون های 
مســاجد را مــورد تأکیــد قــرار داد و 
افــزود: کانون های مســاجد ابــزار کار 

فرهنگــی مــا هســتند.
وی ادامــه داد: بســیاری از افــراد 
گمــان مــی کننــد کار ارشــاد صرفــاً 
حوزه موســیقی و کنســرت و.. اســت 
در حالیکــه فعالیــت هــای دینــی و 

قرآنــی مــا بیشــتر اســت.
خــوب  ارتبــاط  نــژاد  رجایــی 
هنرمنــدان بردســیر بــا کانــون های 
مســاجد به گونــه ای که در بســیاری 
از ایــن تشــکل هــا هنرمنــدان توانا و 
ــئول  ــتان مدیرمس ــراز اول شهرس ت
ــه  ــون مســجد هســتند را نقط کان
قوتــی تلقــی کــرد و افــزود: کانــون 
هــای مســاجد بــا همــکاری بســیج 
هــم فعالیــت هــای زیــادی از جمله 

در رزمایــش کمــک مؤمنانــه انجــام دادند.
وی حضــور امــام جمعــه بــه عنــوان رکن 
اصلــی مســجد و ناظــر بــر فعالیــت های 
کانــون را نکتــه مهمی خوانــد و ادامــه داد: 
ارتبــاط گیــری بیــش از پیــش کانــون ها 
بــا اداره ارشــاد و برگــزاری فعالیــت هــای 
ــاد  ــت ارش ــا محوری ــون ب ــی کان عموم

تأثیرگــذاری بیشــتری دارد.
ــاد را  ــت اداره ارش ــئول، سیاس ــن مس ای
تقویــت کانــون هــای مســاجد دانســت و 
بــا بیــان اینکــه مــا از انجــام فعالیــت های 
صــوری پرهیــز مــی کنیــم؛ برخوردهــای 
نمایشــی را مانع از دیده شــدن مشــکالت 
و وجــود خألها دانســت و گفت: ســعی در 

رفــع مشــکل کانــون هــا داریــم.
ــرای  ــری ب ــاره از پیگی ــن ب وی در همی
تخصیــص مکانــی بــه کانــون فرهنگــی 
ــکاری  ــر داد و از هم ــه زار خب ــری الل هن
شــهرداری و بخشــداری در ایــن بــاره 
قدردانــی کــرد و ادامه داد: تجهیــزات آن را 
نیــز با اســتفاده از ظرفیــت خیرین تأمین 

ــرد. ــم ک خواهی
 رجایــی نــژاد همچنیــن از پیگیــری 
بــرای راه انــدازی کانــون فرهنگــی هنری 
عشــایری در شهرســتان بردســیر خبر داد 
و بیــان کــرد: یکــی دیگــری از اقدامــات ما 
تــالش بــرای احیــای ازدواج هــای محلــی 
ــت و  ــده کــردن روح معنوی ــا هــدف زن ب
صفــا و صمیمیــت گذشــته ها اســت که 
ایــن کار را نیــز بــه کانون الله زار ســپردیم 
و حمایــت هــای الزم را انجــام مــی دهیم.
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حکومت  جهانی عدالت

ارکان و پایه های عدالت مهدوی)3(
*** همه  جانبه نگری 

با ظهور امام  مهدی )ع ( و استقرار حکومت  آن  حضرت ، عدالت  بر 
تمام  روابط  موجود در جوامع  انسانی  حاکم  شده  و ساحت های  
مختلف  حیات  بشر رنگ  عدل  و قسط  به  خود می گیرد. به  بیان  
دیگر عدالت  مهدوی  به  عدالت  اقتصادی  یا عدالت  قضایی  محدود 
نشده  و همة  حوزه های  فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی  و حقوقی  را 
شامل  می شود.اگر چه  همه  جانبه  نگری  عدالت  موعود را می توان  
از عموم  یا اطالق  روایاتی  که  بر حاکمیت  عدالت  و نابودی  ظلم  
در زمان  ظهور امام  مهدی )ع ( داللت  می کنند، به  دست  آورد، اما 
برای  روشن تر شدن  این  موضوع  روایت هایی  ناظر به  گسترش  
عدالت  در حوزه های  مختلف  اجتماعی  را به  تفکیک  مورد بررسی  

قرار می دهیم .
***  عدالت  فرهنگی  و آموزشی 

یکی  از شاخصه های  مهم  عدالت  مهدوی  فراهم  شدن  امکان  رشد 
و اعتالی  فرهنگی ، آموزشی  برای  همة  مردم  ـ صرف نظر از جنس ، 
ـ است . در نظام  حکومتی  امام  مهدی )ع (  طبقه  و یا رنگ  و نژاد 
نادانی ، بی سوادی  و کم خردی  به  طور کلی  ریشه کن  شده  همة  
انسان ها به  مقتضای  توانایی  خود از باالترین  حد دانش  و معرفت  
برخوردار می شوند.در روایتی  که  از امام  باقر)علیه السالم ( نقل  
شده  در زمینة  رشد و توسعه  خردورزی  در زمان  امام  مهدی )ع ( 
چنین  می خوانیم :»إذا قام  قائمنا وضع  اهلل یده  علی  رؤس  العباد 
فجمع  بها عقولهم  و کملت  به  أحالمهم . «هنگامی  که  قائم  ما به  پا 
خیزد خداوند دستش  را بر سر بندگان  می گذارد و بدین  وسیله  

عقول  آنها افزایش  یافته  و خردهای  آنها به  کمال  می رسد.
در روایت  دیگری  که  از آن  حضرت  نقل  شده  در زمینة  همگانی  
شدن  دانش  و معرفت  در عصر حاکمیت  امام  مهدی )ع ( چنین  
آمده  است :»... و تؤتون  الحکمة  فی  زمانه  حتی  أّن المرأة  لتقضی  
فی  بیتها بکتاب  اهلل تعالی  و سّنة «به  عدالت  مهدوی  به  عدالت  
اقتصادی  یا عدالت  قضایی  محدود نشده  و همة  حوزه های  

فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی  و حقوقی  را شامل  می شود.
حضرت  تعدادی  از یاران  خود را برمی گزیند و برای  قضاوت  به  
سراسر جهان  گسیل  می دارد.آنها در باالترین  مراتب  تقوی  و 
پرهیزگاری  قرار دارند و ثانیاً، در یک  ارتباط  مستقیم  با امام  خود، 
حکم  کلیه  قضایایی  را که  در آنها دچار شک  و تردید شده اند 

دریافت  می کنند.
رسول اهلل)صلی اهلل علیه واله (.... در دوران  او شما از حکمت  
برخوردار می شوید تا آنجا که  یک  زن  در خانة  خود برابر کتاب  
ـ [  ـ که  درود بر او و خاندانش  باد  خدای  تعالی  و روش  پیامبر 
همچون  مجتهد با استنباط  شخصی  ] به  انجام  تکالیف  شرعی   

خود پردازد. 
***عدالت  قضایی 

در زمان  حکومت  امام  مهدی )ع ( عدالت  به  تمام  معنا در مناسبات  
حقوقی  و قضایی  حاکم  شده  و داوری  و قضاوت  میان  مردم  از 
هرگونه  شائبه  خطا، اشتباه ، بی عدالتی ، جانبداری  و... پیراسته  
می گردد که  این  امر به  نوبه  خود تأثیر مهمی  در عادالنه  شدن  
همة  روابط  اجتماعی  و جلوگیری  از ظلم  و تجاوز به  حقوق  
دیگران  خواهد داشت .در این  زمینه  نیز روایت های  فراوانی  وارد 

شده  که  در اینجا به  برخی  از آنجا اشاره  می کنیم .
امام  صادق )ع ( شیوة  قضاوت  امام  مهدی )ع ( را به  شیوة  پیامبرانی  
ـ که  قضاوت  عادالنه  و بدون  اشتباه  آنها  چون  حضرت  داوود)ع ( 

ـ تشبیه  کرده ، می فرماید: در تاریخ  مشهور است  
ـ به  پاخیزد، در میان   ـ که  بر آنها درود باد  زمانی  که  قائم  ال  محمد 
مردم  به  حکم  داود قضاوت  خواهد نمود. او به  بّینه  )شاهد( نیازی  
نخواهد داشت ؛ زیرا خدای  تعالی  امور را به  وی  الهام  می کند و او 
بر پایه  دانش  خود داوری  می کند و هر قومی  را به  آنچه  پنهان  

نموده اند آگاه  می سازد.

آیه 106 سوره آل عمران :
]در آن[ روزی که چهره هایی سپید و چهره هایی سیاه گردد اما 
سیاهرویان ]به آنان گویند[ آیا بعد از ایمانتان کفر ورزیدید پس به 

سزای آنکه کفر می ورزیدید ]این[ عذاب را بچشید. 
1-چرا در قیامت برخی روسفید  برخی دیگر رو سیاه هستند؟

شاید روسفیدی و روسیاهی در قیامت در حقیقت تجسم همان 
حاالت و روحیات انسان هاست. کسانی که در دنیا والیت خدا را 
پذیرفته اند خداوند آنها را از ظلمات به نور می برد و در آن روز با 
چهره ای نورانی حاضر می شوند. ولی آنان که به والیت طاغوت 
گردن نهاده اند طاغوت ها آنان را از نور به ظلمات هوس ها، تفرقه، 
شرک و جهل سوق می دهند و آنان در روز قیامت در سیاهی و 

تاریکی محشور می شوند.
در قرآن شانزده مرتبه کفر بعد از ایمان، دو بار کفر بعد از اسالم، و 
سه بار گوساله پرستی بعد از خداپرستی و بیست و هفت مرتبه انکار 
بعد از علم و بینه مطرح شده است که همه این موارد نشان دهنده 

خطر و برای همه ما هشداری جدی است.
2- در قیامت به کسانی که چهره تاریک و سیاه دارند چه گفته 

می شود؟
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 می کنند.
3- چرا در این آیه شریفه تعبیر به سیاه روئی و سفید روئی شده 

است؟
از آنجائی که مقام آیات مورد بحث، مقام کفران نعمت بود و 
کفران نعمت هم نظیر خیانت، باعث خست و فرومایگی، انفعال و 
شرمندگی می شود، لذا خدای تعالی در این مقام از میان انواع عذاب 
های آخرت، عذابی را ذکر می کند که با حالت شرمندگی مناسبت 
دارد و حال شرمندگان را نمایانگر می کند و آن عبارت است که 
از »سیه روئی« که در دنیا هم مردم دنیا این تعبیر را در مورد 
شرمندگان و امثال آنان دارند. همچنانکه جمله:»فاما الذین اسودت 
وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون؛ اما 
سیاهرویان ]به آنان گویند[ آیا بعد از ایمانتان کفر ورزیدید پس به 
سزای آنکه کفر می ورزیدید]این[ عذاب را بچشید.« به خوبی براین 
معنا داللت دارد. همچنین از میان همه ثواب های اخروی، که می 
تواند ثواب شاکران این نعمت باشد، می توان ثوابی را نام برد که با 
شکرگزاری تناسب داشته و  آن روسفیدی است، که در محاورات 

دنیائی نیز داللت بر خشنودی و پسند دارد.
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اســتاندار کرمــان: برخــورد با متخلفــان تهدید 
بهداشــت عمومــی در اســتان کرمــان بایــد بــا 

ــت انجام شــود جدی
اســتاندار کرمــان گفــت: برخــورد بــا متخلفان 
ــان  ــتان کرم ــتی در اس ــای بهداش پروتکل ه
بایــد بــا جدیــت انجــام شــود چــرا کــه تهدید 

علیــه بهداشــت عمومــی جامعــه اســت.
ــان،  ــزاری تســنیم از کرم ــزارش خبرگ ــه گ ب
محمدجــواد فدایی در جلســه اســتانی ســتاد 
مدیریــت ویــروس کرونا بــا بیان اینکه اســتان 
کرمــان در اجــرای مصوبات ســتاد ملــی کرونا 
پیشــگام بــوده اســت اظهــار داشــت: در 
مــواردی جلوتــر از ســتاد تصمیماتــی اتخــاذ 
شــده و اجرایــی شــده اســت امــا در جلســات 
ــب  ــه تصوی ــت آن ب ــی اهمی ــتاد مل ــد س بع

رســیده اســت.
ــای  ــت پروتکل ه ــه رعای ــان اینک ــا بی وی ب
بهداشــتی در اســتان کرمــان در هــر ســطحی 
تاکیــد می شــود گفــت: ابتــدای شــیوع 
بیمــاری تعطیلــی اصنــاف و ادارات را داشــتیم 
ــر  ــئله امکان پذی ــن مس ــدت ای ــا در دراز م ام
نیســت و اقتصــاد مــردم دچــار چالــش شــده 

اســت.

اســتاندار کرمــان بــا انتقــاد از اینکــه بعضــی از 
مــردم هنــوز مقیــد بــه رعایــت پروتکل هــای 
بهداشــتی و فاصله گــذاری اجتماعی نیســتند 
ــی  ــزود: بازرس ــادی دارد اف ــکاالت زی ــه اش ک
اســتانداری بــر ادارات اســتان نظــارت دقیــق 
ــتی  ــای بهداش ــا پروتکل ه ــد ت ــته باش داش

رعایــت شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ادارات خدمات رســان 
ماننــد بانک هــا و شــهرداری ها مشــکالت 
ــی  ــذاری اجتماع ــت فاصله گ ــادی در رعای زی
ــن  ــه ای ــادی هــم ب ــات زی ــه مراجع ــد ک دارن
ــئولیت  ــه داد: مس ــود ادام ــتگاه ها می ش دس
اجــرای پروتکل هــای بهداشــتی در اصنــاف و 
بــازار بــر اداره کل صنعــت، معدن و تجــارت در 
اســتان اســت و بایــد بــا دقــت بررســی شــود.

فدایــی بــا عنــوان اینکــه فرمانــداران در 
ــردن  ــی ک ــر اجرای ــف ب ــتان ها موظ شهرس
مصوبات ســتاد اســتانی کرونا هســتند افــزود: 
در بعضی شهرســتان ها شــیوع ویــروس کرونا 
نســبت بــه مرکــز اســتان وضعیــت بدتــری 

دارد.
ــن  ــا متخلفی ــان اینکــه برخــورد ب ــا بی وی ب
بایــد بــا جدیــت انجــام شــود چــرا کــه تهدید 

ــه اســت  ــی جامع ــه بهداشــت عموم علی
ــل  ــی به دلی ــه صنف ــور ک ــت: همان ط گف
ــی  ــات صنف ــا تخلف ــی و ی ــران فروش گ
پلمــب می شــود در صــورت عــدم رعایــت 
پروتکل هــای بهداشــتی نیــز بایــد پلمــب 

شــود.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار کرم اس
ســازمان تبلیغــات اســالمی و اوقــاف نیــز 
بــر اجــرای پروتکل هــای بهداشــتی و 
فاصله گــذاری اجتماعــی در اماکن مذهبی 
و بقــاع متبرکــه نظارت داشــته باشــد بیان 
کــرد: مســئولیت ایــن نظــارت بــر عهــده 

ــت. ــن دو اداره اس ای
ــیدگی  ــت رس ــه هیئ ــان اینک ــا بی وی ب
بــه تخلفــات اداری اســتان نیــز بایــد 
ــت  ــان در رعای ــران و کارکن ــرد مدی عملک
ــد  ــارت کن ــتی را نظ ــای بهداش پروتکل ه
ادامــه داد: بازگشــایی شــهربازی ها بــا 
رعایــت پروتکل های بهداشــتی و اســتفاده 

از ماســک انجــام می شــود.
فدایــی بــا اشــاره بــه اینکــه این بازگشــایی 
ــر رعایــت پروتکل هــای  ــا ســختگیری ب ب
بهداشــتی انجــام می شــود و نظــارت 

داستان عشاق در زمان مالصدرا
 زمانــی کــه فیــض کاشــانی در قمصــر کاشــان زندگی می 
کــرد، پــدر خانمــش، مالصــدرا، چنــد روزی را بــه عنــوان 

میهمــان نــزد او در قمصــر بــه ســر مــی بــرد.
 در همــان ایــام در قمصــر، جوانــی به خواســتگاری دختری 
ــر پــس از قبــول خواســتگار، شــرط  ــن دخت ــت. والدی رف
کردنــد کــه تــا زمــان عقد نــه دامــاد حــق دارد بــرای دیدن 
عــروس بــه خانــه عــروس بیایــد و نــه عــروس حــق دارد به 
بیــرون خانــه بــرود.  از ایــن رو، عــروس و دامــاد کــه عاشــق 
ــر  ــتند همدیگ ــی خواس ــد و م ــر بودن ــیدای همدیگ و ش
را ببیننــد، بــه فکــر چــاره ای افتادنــد کــه نــه بــا شــرط 

مخالفــت بشــود و نــه والدیــن عــروس متوجــه بشــوند.
   لــذا عــروس حیلــه ای زد و گفــت: مــن فــالن موقــع بــه 
قصــد تکانــدن فــرش بــه پشــت بــام مــی آیــم و تــو هــم 

داخــل کوچــه بیــا، همدیگــر را ببینیم.
 در آن وقــت مقــرر، دختــر فــرش خانــه را به قصــد تکاندن 
بــه پشــت بــام بــرد و فــرش را تــکان مــی داد و دامــاد هــم 
از داخــل کوچــه نظــاره گــر جمال دلنشــین عــروس خانم 

بــود و مــدام ایــن جمــالت را مــی خواند:
اومدی به پشت بوندی اومدی فرش و تکوندی

اومدی گردی نبوندی اومدی خودت و نشوندی
  در ایــن حــال، عــارف بزرگــوار، مالصــدرا از کوچــه عبــور 
مــی کــرد و ایــن ماجــرا را دیــد و شــروع بــه گریــه کــردن 
کــرد.  او یــک شــبانه روز بلنــد گریــه مــی کــرد تــا ایــن 
کــه فیــض کاشــانی از او پرســید:چرا ایــن گونــه گریــه می 
کنــی؟ مالصــدرا گفــت: مــن امــروز پســری را دیــدم کــه با 

معشــوقه خــود بــا خوشــحالی ســخن مــی گفت.
گریــه مــن از ایــن جهــت اســت کــه این همــه ســال درس 
خوانــده ام و فلســفه نوشــتم و خود را عاشــق خــدای متعال 
مــی دانــم امــا هنــوز بــا ایــن حــال و صفایــی که این پســر 
بــا معشــوقه خــود داشــت مــن نتوانســتم بــا خــدای خــود 
چنیــن ســخن بگویــم. لــذا به حــال خــود گریه مــی کنم.

پرسش عارفی از یکی از اغنیا
 یکــی از عرفــا روزی از یکــی از اغنیا پرســید:دنیا را دوســت 
داری؟گفت:بسیار.پرســید:برای بدســت آوردن آن کوشــش 
ــر  ــت:در اث ــارف گف ــپس ع ــی .س ــت :بل ــی؟ گف ــی کن م

کوشــش،آن چــه مــی خواهــی بدســت آوری؟
ــارف  ــاورده ام.ع ــت نی ــه دس ــون ب ــفانه تاکن  گفت:متاس
گفت:ایــن دنیایــی کــه تاکنــون با همــه ی کوشــش هایت 
آن را بــه دســت نیــاورده ای،پــس چطــور آخرتــی که هرگز 
طلــب نکــرده و در راه وصــول به آن نکوشــیده ای به دســت 
خواهــی آورد؟     دنیــا طلبیدیــم ،بــه جایی نرســیدیم یارب 

چــه شــود آخــرت ناطلبیده
عاشق فقیر

 یه زن و شــوهر عاشــق اما فقیر ســر ســفره شــام نشستند 
غذاشــون خیلــی مختصــر و کــم بــود کــه یــک نفــر را بــه 
زور ســیر میکــرد مــرد بــه خاطــر اینکــه زنش بیشــتر غذا 
بخــوره گفــت بیــا چــراغ را خامــوش کنیــم و تــوی تاریکی 
بخوریــم زن قبــول کــرد چنــد دقیقــه چراغهــا را خامــوش 
کردنــد ولــی بعد کــه روشــن کردند غذاها دســت نخــورده 

تــوی ظــرف مونــده بود.
تقــوی چیســت؟پیری را پرســیدند تقوی چیســت ؟ 
گفــت : تقــوی آن اســت کــه وقتــی بــا تــو حدیــث جهنــم 
گوینــد آتشــی در درون خــود برافــروزی چنانکه آثــار ترس 
بــر تو ظاهــر شــود و وقتی حدیث بهشــت گویند نشــاطی 
بــر جــان تــو برایــد چنانکــه از شــادی گونــه های تو ســرخ 
رنــگ شــود. چــون خواهــی متقی بــر کمال باشــی ســواره 
دل بــاش و پیــاده تــن و بــه زبــان بگویــی و آنچــه گویــی از 
مایــه علــم و ســرمایه خردمنــدی گــوی کــه هر چه نــه آن 
باشــد بر شــکل ســنگ آســیا باشــد که عمــری مــی گردد 

و یــک ســر ســوزن فراتر نشــود.

داستان  های جالب وآموزنده

   11   10   9    8   7    6   5    4    3     2    1   
جدول شماره :437  

عمودی:
1 عمــودی: درنــگ کــردن- شــنونده- تلمبــه2 عمــودی: به طــور آشــکارا- آشــکار کننــده- حلوایــی 
آن معــروف اســت3 عمــودی: نوعــی کالبــاس- مهــار شــتر- ویتامیــن جوانــه  گنــدم4 عمــودی: حرف 
انتخــاب- دریغــا- از مصالــح ســاختمانی5 عمــودی: بر پلک روییده اســت- حکــم و فرمان- وعــده گاه6 
عمــودی: دســتینه- گزینــش و انتخابحــل جــدول کالســیک  7 عمــودی: پیــر و ســالخورده- جایــگاه 
مخصــوص کــه پادشــاهان بــر آن می نشــینند- زدنــی خودســتا8 عمــودی: جوجــه تیغــی- زراعــت  
کــردن- خطــاب بی ادبانــه9 عمــودی: چســبناک- عابــد- نــوار ابریشــمی10 عمــودی: مــادر بــاران- 
شــن کنــار دریــا- اثــری از فهیمــه رحیمــی11 عمــودی: مقابــل مادگــی- همنشــین و هم صحبــت- 

گزنــد و صدمــه
افقی :

1 افقــی: یــاد دادن- از دســت دادن2 افقــی: همجــوش- کارگــر3 افقــی: معمــوالً روی میــز رســتوران 
اســت- آواز دهنــده- برکــت برنــج 4 افقــی: آشــیانه- اذان گــو4 افقی: آشــیانه- اذان گو6 افقی: کشــنده 
ــق7 افقــی: وســیله و آلــت- خــودروی مســافربری8 افقــی:  ــازار بی رون ــده ســعادت- ب بی صــدا- پرن
بازســازی نمــودن- تقســیم- یــار غــم9 افقــی: ســوگ و ماتــم- پنهان شــده10 افقــی: آشــکار کننده- 
تــازه راه افتــاده11 افقــی: نفــس ســیگاری- پیــش افتــادن و جلــو رفتــن- ماهوت پــاک کــن12 افقی: 

معالجــه  کــردن- فینــال13 افقــی: ســایز حــروف در رایانــه- از شــهرهای اســتان هرمزگان

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

           دکتر فدایی استاندار کرمان :

برخورد با متخلفان تهدید بهداشت عمومی در استان کرمان باید با جدیت انجام شود

تشکیل پرونده تخلف ارزی 97 
میلیون دالری برای 41 شرکت

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس بــه نقــل از روابــط عمومــی 
ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان؛ 
ســیدمجتبی ســجادی، بــا اعــالم تشــکیل پرونــده 
تخلفاتی97میلیــون دالری برای 41 شــرکت فعــال در زمینه 
محصــوالت کشــاورزی و مــواد غذایــی ، گفــت: پرونــده های 
مذکــور در ارتبــاط بــا عــدم اجــرای تعهــدات واردکننــدگان و 
تولیدکننــدگان در قبــال دریافــت ارز تشــکیل و توســط اداره 
کل امــور حقوقــی و تعزیــرات ســازمان حمایت بــه ادارات کل 

تعزیــرات حکومتــی اســتان هــا ارســال شــده اســت.
مدیــر کل امــور حقوقــی و تعزیــرات ســازمان حمایــت، بــا 
تاکیــد بر ضــرورت نظــارت بــر دریافت کننــدگان ارز رســمی 
اظهــار داشــت: طــی ســال های اخیــر ارز رســمی غالبــاً بــه 
ــرکت ها  ــه ش ــم ب ــی و مه ــای اساس ــور واردات کااله منظ
تخصیــص یافتــه اســت کــه تخلــف در ایــن خصــوص آثــار 

مســتقیمی بــر معیشــت شــهروندان دارد. 
ــور  ــه منظ ــوف ب ــرکت های موص ــه ش ــان اینک ــا بی وی ب
واردات محصــوالت کشــاورزی و مــواد غذایــی، بیــش از نــود 
و هفــت میلیــون دالر ارز رســمی از بانــک دریافــت کرده انــد، 
افــزود: ایــن میــزان تخلــف صرفــاً در خصــوص محصــوالت 
ــی های  ــل بررس ــوده و حاص ــی ب ــواد غذای ــاورزی و م کش

ــن ســازمان می باشــد. مســتمر کارشناســان ای
ــازمان  ــارت س ــتمرار نظ ــر اس ــد ب ــن تاکی ــجادی ضم  س
حمایــت در ارتبــاط بــا عملکــرد دریافت کنندگان ارز رســمی 
بیــان داشــت: طــی ماه هــای گذشــته دســتگاه های مختلــف 
ــن ارزی  ــا متخلفی ــورد ب ــدی در برخ ــام ج ــی اهتم نظارت
داشــته اند کــه ســازمان حمایــت نیــز در حیطــه اختیــارات 
خــود بــا تمــام تــوان و ظرفیت نســبت بــه نظارت و تشــکیل 

پرونــده در ایــن خصــوص اقــدام کــرده اســت.
وی افــزود : بــا تعامــل صورت گرفتــه میــان ســازمان حمایــت 
ــری در راســتای شناســایی  ــک مرکــزی، اقدامــات مؤث و بان
شــرکت های دریافت کننــده ارز صــورت پذیرفتــه اســت کــه 
بــا همکاری شــعب تعزیــرات حکومتی در صــدور آراء، شــاهد 

اســترداد ایــن مبالــغ بــه بیت المــال خواهیــم بــود.

تحول سازی و عدالت خواهی 
درگام دوم انقالب 

ادامــه ســرمقاله ...  از ایــن رو ، نظــام عــدل اســالمی در عیــن تــالش بــرای 
توســعه شــرایط تکامــل بــه نحــو مســاوی و فراگیــر ، بــه دســتاوردهای اقتصــادی 
افــراد کــه بــر پایــه ابتــکار و پشــتکار خودشــان فراهــم آمــده و محصــول کارآیــی 
اختصاصــی آنهاســت ، بــه دیــده احتــرام مــی نگــرد و درآمدهــا و ســرمایه هــای 

مشــروع آنــان را محتــرم مــی شــمارد .
لــذا در پیمــودن گام دوم و دســت یابــی بــه عدالــت واقعــی اقتصادی نیازمنــد به از 
میــان رفتــن رفتارهــای ناعادالنــه ، چــه از ســوی حکومــت و چه از ســوی مــردم ، 
بــه تغییــر نگــرش حاکمــان ، برنامــه ریــزان ، مدیــران اقتصــادی و تــک تــک افراد 
جامعــه بســتگی دارد آنچــه دســتگاه حکومــت بــرای انجــام دادن ایــن امــر بــدان 
نیــاز دارد ، زدودن فســاد از دســتگاه اداری و داشــتن تــوان مدیریــت و برنامــه ریزی 
در فعالّیــت هــای اقتصــادی اســت . در صــورت وجــود ایــن شــرایط ، حکومت باید 
امکانــات تولیــد و فعالّیــت اقتصــادی را در اختیــار عمــوم قــرار دهــد و بــا برقــرار 
کــردن سیاســت هــای پولــی و مالیــات هــای صحیح ، بــه هدایــت و راهبــری این 

فعالّیــت ها بپــردازد .
امــا تحــول خواهــی یکــی از افــکار عقایــد بنیانگذارفقیدانقــالب اســالمی بــوده 
کــه درقالــب انقــالب خــود را متجلــی نمــود و تحــول خواهــی باعــث انقــالب و 
دســتاوردهای ان شــده اســت و ایــن انگیــزه کــه بــا انقــالب اســالمی عجین شــده 
بایــد دراســتمرار انقــالب و حرکــت در گام دوم بیشــتر از گذشــته موردتوجــه قرار 
گیــرد زیــرا بــا تحــول خواهی اســت کــه مــی تــوان در مســیرانقالب بــه آرمانهای 

ان نزدیــک شــد 
و ویژگیهــای خاصــی را مقــام معظــم رهبــری در ســالروز رحلــت امــام )ره(دربــاره 
تحــول خواهــی  بیان نمودنــد که بایــد انهــا را دردســتورکارقرار داد از جمله :تحول 
خواهــی فهــم، تــوان، شــجاعت و اراده نیــاز دارد و اینکــه تحول خواهی بــا اعتراض 
تناســب نــدارد بلکــه تحول صحیــح به پشــتوانه فکــری احتیــاج دارد، و اینکــه در 
زمینــه عدالــت بایــد تحــول ایجــاد کــرد و ایــن باید متکی بــه یک مبنــای فکری 
و اندیشــه متقــن باشــد، و همچنیــن تحــول را نبایــد بــا اســتحاله فکــری اشــتباه 
گرفــت، زیــرا تحــول لزومــاً یــک حادثــه دفعــی نیســت و گاهــی تدریجــاً انجــام 
ــا یــک سلســله کارهــای  ــد ب ــد کــردو تحــول را نبای می شــودو بی صبــری نبای

ســطحی و دم دســتی اشــتباه گرفت
بنابرایــن تحــول در عدالتخواهــی از ضرورت انقالب اســالمی اســت کــه باید زمینه 
تحقــق ان را در همــه عرصــه هــا بویــژه امــروز دربعداقتصــادی بــا توجــه بــه نیــاز 
جامعــه ایجــاد کرد کــه درتحقــق گام دوم انقالب و دســتیابی به آرمانهــای انقالب 

ازجایــگاه خاصــی برخوردار اســت 

دو سال اخیر 1500 نخبه به ایران بازگشتند
ــور  ــس جمه ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم مع
ــه  ــه ک ــر1500 نخب ــال اخی ــت: در دو س گف
بــه خــارج از کشــور مهاجــرت کــرده بودنــد با 
فراهــم شــدن شــرایط بــرای کســب های نــو 

بــه ایــران بازگشــتند.
ــل،  ــزاری تســنیم از اردبی ــزارش خبرگ ــه گ ب
ســورنا ســتاری در جمع خبرنــگاران در اردبیل 
ــم  ــه می توانی ــی ک ــا راه ــار داشــت: تنه اظه
جوانــان موفــق و نخبــه ایــران را از مهاجرت به 
ســایر کشــورهای خارجــی بــاز داریــم فراهــم 
ســازی توســعه و رونــق کســب و کار هــای نــو 

و فناورانــه اســت.
وی از تــالش بــرای بازگشــت جوانــان نخبــه 
مهاجــر به ایــران خبــر داد و افزود: در دو ســال 
اخیــر 1500 نخبــه کــه بــه خــارج از کشــور 
مهاجــرت کــرده بودند با فراهم شــدن شــرایط 

بــرای کســب های نــو بــه ایــران بازگشــتند.
ــای  ــدن فض ــم ش ــاره فراه ــا اش ــتاری ب س
ــرد:  ــح ک ــه تصری ــی در جامع ــات علم اقدام
ــای  ــه فض ــطح جامع ــر در س ــال حاض در ح
اقدامــات علمــی و فناورانــه بــرای نخبــگان و 
قشــر فعــال جامعــه فراهــم شــده اســت بــه 
طــوری که شــاهد بازگشــت جوانانی هســتیم 
کــه روزی در بهتریــن و برتریــن دانشــگاه های 

رأی ۸۸ درصدی مردم آمریکا علیه ترامپ؛ او 
مقصر اصلی بحران است

 »politicususa« بــه گــزارش خربنــگار اجتامعــی خربگزاری تســنیم، بــه نوشــته ســایت
نتایــج یــک نظرســنجی نشــان می دهد مــردم آمریــکا دولــت ترامپ را مقــر اصلی 
تشــدید بحــران در ایــن کشــور می داننــد و بــه نظر آنهــا ادامــه دولت ترامپ به ســود 

آمریکا نخواهــد بود.
در ایــن نظرســنجی کــه از ســوی موسســه تحقیقاتــی »navigator«  انجــام شــده 88 
درصــد از مــردم آمریــکا معتقدنــد کشورشــان در حــال حــارض در بحــران قــرار دارد. 
دموکــرات هــا بــا 96 درصــد و سیاهپوســتان بــا 90 درصد بیش از ســایرین وضعیت را 

بحرانــی مــی دانند.
دونالــد ترامــپ , رئیس جمهــور آمریــکا , حزب جمهوری خــواه ایاالت متحــده آمریکا 
, حــزب دموکــرات ایــاالت متحــده آمریــکا ,  این موسســه تحقیقاتی همچنین نتیجه 
یــک نظرســنجی دیگــر از مــردم آمریــکا منترش کــرده اســت که در آن پرســیده شــده 
بــود: در رشایــط فعلــی بــا کــدام حــزب بیشــر موافــق هســتید، جمهــوری خــواه یــا 
دموکــرات؟ 55 درصــد از مــردم آمریــکا اعــام کرده انــد که با حزب دموکــرات موافقند، 
39 درصــد بــا جمهوری خواهــان موافــق بوده انــد و 8 درصــد نیــز اعــام کرده انــد کــه 

جــواب ایــن ســوال را فعــا منی داننــد.

رئیــس کمیتــه سیاســت های جمعیتی شــورایعالی انقــالب فرهنگی گفــت: پیش بینــی ها حاکی 
از ایــن اســت کــه بیــن ســال هــای 1410 تــا 1415 نــرخ رشــد جمعیت کشــور به صفر برســد.

ــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، رئیــس کمیتــه سیاســت های جمعیتــی شــورایعالی انقــالب  ب
فرهنگــی ضمــن اشــاره بــه مهاجــر فرســتی ســالی 100 هــزار نفــر در کشــور گفــت: ایــن عامــل 

باعــث می شــود نــرخ رشــد جمعیــت میهــن اســالمی کمتــر از نــرخ رشــد طبیعــی شــود.
»محمــد جــواد محمــودی« افــزود: پارســال یــک میلیــون و 196 هــزار تولــد و 400 هــزار فــوت در 
کشــور اتفــاق افتــاده اســت و هــم اکنــون نــرخ بــاروری در کشــور کمتــر از دو فرزند رســیده اســت.

رئیــس کمیتــه سیاســت های جمعیتــی شــورایعالی انقــالب فرهنگــی گفــت: جمعیت کشــور در 
حــال حاضــر رو بــه کاهــش نیســت.

وی افــزود: ســال گذشــته 800 هــزار نفــر بــه جمعیت کشــور اضافه شــد البتــه نباید فرامــوش کرد 
کــه از ســال 90 تــا 95 نزدیــک بــه 950 هــزار نفــر بــه جمعیت کشــور اضافه می شــد.

محمــودی بیــان داشــت: کشــور هــر چــه بــه ســمت جلــو حرکــت می کنــد بــا توجــه بــه اینکــه 
ســاختار ســنی بــه ســمت ســالخوردگی مــی رود تعــداد مــرگ و میرهــا به شــکل طبیعــی افزایش 

و زاد و ولــد هــا هــم بــه طــور طبیعــی در حــال کاهــش اســت.
وی ادامــه داد: پیــش بینــی هــا حاکــی از ایــن اســت کــه بیــن ســال هــای 1410 تــا 1415 نــرخ 

رشــد جمعیــت کشــور بــه صفر برســد.
رئیــس کمیتــه سیاســت های جمعیتــی شــورایعالی انقــالب فرهنگــی گفــت: زمانــی کــه نــرخ 
جمعیــت کشــور بــه صفــر می رســد طبــق ســناریوی متوســط ســازمان ملل جمعیــت ایــران 95 

تــا 96 میلیــون نفــر باشــد.
وی افــزود: در ســال 1430 از ایــن 96 میلیــون نفــر ممکــن اســت یــک ســوم باالی 60 ســال ســن 

داشــته باشند.
محمــودی بیــان داشــت: هــم اکنــون 69 درصــد جمعیــت کشــور در ســن کار هســتند یعنی بین 

15 تــا 64 ســال دارنــد.
وی ادامه داد: این آمار و ارقام ممکن است در سال 1430 به عدد 52 تا 53 درصد برسد.

رئیــس کمیتــه سیاســت های جمعیتــی شــورایعالی انقــالب فرهنگــی گفــت: در حــال حاضــر 69 
درصــد جمعیــت کشــور در حــال کار یــا در ســن کار هســتند یعنــی اگــر ســه میلیــون نفــر بیکار 

هــم باشــند 20 میلیــون نفــر در حــال کارنــد.

دقیــق بایــد وجــود داشــته باشــد گفت: 
ــات ســتاد  چــاره ای جــز اجــرای مصوب

ملــی کرونــا در اســتان نداریــم.
ــع  ــان اینکــه در بعضــی مواق ــا بی وی ب
مــوارد اســتانی هــم در نظر گرفته شــده 
اســت افــزود: تاالرهــای عقــد و عروســی 
ــه  ــا 50 درصــد ظرفیــت ب می تواننــد ب
فعالیــت خــود ادامــه دهند و ناظــر ثابت 
علــوم پزشــکی در ایــن تاالرهــا مســتقر 

می شــود.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: 

دنیــا بــه تحصیــل مشــغول بودنــد.
ــا  ــور ب ــس جمه ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم مع
ــران در ســال های  ــر جهــش علمــی ای تاکیــد ب
اخیــر بیــان کــرد: در ســال های اخیــر بــا تــالش 
نخبــگان جــوان و قشــر علمــی و فعــال جامعــه 
توانســته ایم در بســیاری از رشــته های علمــی به 
ویــژه نانــو، بیوتکنولــوژی و ســلول های بنیادیــن 
در ســطح دنیــا بــه رتبه هــای برتــر دســت یابیم.

ــوان  ــالق عن ــی خ ــی را جوانان ــان ایران وی جوان
کــرد و ادامــه داد: جوانــان ایرانــی جوانانــی خالق 
و فعــال هســتند بــه طوری بســیاری از این قشــر 
جامعــه بــه دور از اســتخدام های اداری بــرای 
توســعه و آبادانی کشــور با اســتفاده از راهکارهای 

علمــی و فنــاوری تــالش می کننــد.

ــران/ ــت ای ــاک از جمعی ــای خطرن پیش بینی ه
رشــد جمعیــت ســال 1415 بــه صفــر می رســد/

رئیس کمیته سیاست های جمعیتی شورایعالی انقالب فرهنگی گفت: 
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بزرگان آسمانی شهر من

پیامک های شما

Soroush-eitaa

ــتان  ــه اس ــفر ب ــه  در س ــوه قضایی ــس ق  ریی
ــانه ها  ــروز در رس ــر ام ــرد: اگ ــد ک ــارس تاکی ف
پرونده هایــی مطــرح می شــود از مــواردی اســت 
ــتگاه  ــات دس ــان و قض ــی آن کارکن ــه مدع ک
قضایــی هســتند بــا ایــن نگــرش کــه دســتگاه 

قضایــی همچنــان بایــد ســالم بمانــد.
 آیــت اهلل رییســی بــا تاکیــد بر اینکه ناســامتی 
بــرای نظــام اداری و قضایی تحمل نخواهد شــد، 
تصریــح کــرد: این ناســامتی بــرای همــه جا بد 
و بــرای دســتگاه قضایــی بدتــر اســت. ســامت 
ــرای  ــت و ب ــل اس ــک اص ــا ی ــه ج ــرای هم ب
دســتگاه قضایــی بــه عنــوان یــک ارزش باالتــر 
اســت کــه باید همــواره مــورد توجــه قــرار گیرد.

 وی بــا اشــاره بــه حفــظ کرامــت قاضــی، 
کارکنــان و مرتبطــان دســتگاه قضایــی، اربــاب 
رجــوع، متهــم و زندانــی افــزود: برخــورد بــا یک 
متخلــف و یــک متجاســر و یــک مجــرم هــم 

بایــد صبغــه حفــظ کرامــت داشــته باشــد.
 رییــس قــوه قضاییــه بــا بیــان اینکــه کرامــت 
ــکاران  ــار هم ــلوک و رفت ــواره در س ــد هم بای
دســتگاه قضایــی جلــوه داشــته باشــد بــه بیــان 
ــه  ــن زمین ــن )ع( در ای ــی از امیرالمومنی روایت

ــت. پرداخ
ــت  ــن روای ــه ای ــا اشــاره ب ــت اهلل رییســی ب  آی
اســاس کار قضات را دینــداری، نگهدارنــده آن ها 
را تقــوای الهــی، زینــت آن هــا را ادب و دژ محکم 
آبــروی قضــات را بردبــاری دانســت و گفت: حلم 
در دســتگاه قضایــی امــر بســیار مهمی اســت و 
بردبــار بــودن در مقابــل هجمه ها، ناشایســته ها، 

ــه  ــورد توج ــد م ــا بای ــا و کجی ه ــا، فتنه ه نفوذه
قــرار گیــرد و نبایــد فریــاد کســی مــا را از جــاده 

عدالــت خــارج کنــد.
 وی تاکیــد کــرد: فضاســازی ها، نبایــد مجموعــه 
دســتگاه قضایــی، رســیدگی ها، تصمیــم ســازی ها 
ــرار دهــد.  ــر ق ــا را تحــت تاثی ــم گیری ه و تصمی
ــت، حــق  ــی کشــف حقیق ــرای دســتگاه قضای ب
خواهــی و حــق گرایی و ایســتادگی در مســیر حق 

مهــم اســت.
زیــرا اگر انســانها در مســیر درســت حرکت نکنند، 
ــد نعمــت خــود را از آنهــا خواهــد گرفــت،  خداون
ــود کــه دچــار  ــد به شــدت مراقــب ب ــن بای بنابرای

چنیــن وضعیتی نشــویم.
رهبــر انقــاب اســامی بــا تأکیــد بــر اینکــه »مــا 
قــادر هســتیم در بخــش هــای مختلــف تمدنــی 
ــده،  ــم و از بن کشــور و نظــام، تحــول ایجــاد کنی
جوانــان، نخبــگان و مــردم انتظــار اســت بــه فکــر 
ایجــاد تحــول در بخشــهای مختلــف باشــیم«، بــه 

ــد برخــی الزامــات ایجــاد تحــول اشــاره کردن
بایــد بــه درخواســت  های مــردم و گــره گشــایی از 

زندگــی آن هــا توجــه کنیم
ــه  ــت اهلل رییســی خاطرنشــان کــرد: توجــه ب  آی
مــردم، مردمــی بــودن و بــاور داشــتن مــردم یکــی 
از نــکات بســیار مهــم بــرای همــه اســت و بایــد 
ــه آنچــه الزمــه مردمــداری اســت و همچنیــن  ب
درخواســت  های مــردم و گــره گشــایی از زندگــی 

آن هــا توجــه کنیــم.
 وی بــا اشــاره بــه تاش هــای صــورت گرفتــه در 
تامیــن امنیــت اســتان و تقدیــر در ایــن زمینــه، 
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زندگینامه:
شــهید حمیــد ســعید در روســتای شــیرینک بــه دنیــا آمــد. بخاطر شــرایط روســتا و 
نیــاز پــدر بــه کمــک، تا پنجــم ابتدائــی بیشــتر نتوانســت درس بخوانــد. بعــد از آن به 
کار کشــاورزی مشــغول شــد. موعــد ســربازی کــه رســید بــا وجــود شــرایط جنگــی و 
حملــه عــراق بــه ایــران، عــازم جبهــه شــد و پــس از مدتی بــه اســارت دشــمن درآمد. 
ســختی هــا و شــکنجه هــای دوران اســارت موجــب نشــد تــااز مقاومــت و ایســتادگی 
اش در حفــظ ارزشــهای دیــن و کشــورش کاســته شــود، تــا اینکــه جان شــیرینش را 
در ایــن راه فــدا نمــود و پــس از گذشــت یکســال و نیــم اســارت، بــه شــهادت رســید و 
پیکــر مطهــرش پــس از حدود 1۵ ســال به میهن بازگشــت و در گلزار شــهدای شــهر 

کرمــان بــه خاک ســپرده شــد.
تابستونا قالی بافی می کرد. نقش می گفت، بچه ها قالی می بافتند.

                                                         راوی: فاطمه سعید)مادر شهید(
 بســیجی مــی خواســت بــره جبهــه، نذاشــتم. گفتــم: داری بــه پــدرت کمــک مــی 
کنــی، انــگار بســیجی هســتی... رفــت ثبــت نــام کــرد بــرا خدمــت، از طریق ســربازی 

رفــت جبهــه ...                                راوی: فاطمــه ســعید)مادر شــهید(
پســرم جبهــه بــود. مــا هــم پشــت جبهــه بــرا رزمنــده هــا کمــک مــی کردیــم. نــون 

بربــری و ... آمــاده مــی کردیــم مــی فرســتادیم جبهــه.
                                                            راوی: فاطمه سعید)مادر شهید(

نامــه نوشــته بــود: پــدر جــان، مــادر جــان مــن دیگــه مرخصــی نمیــام؛ یــا شــهید 
میشــم یــا اســیر... گریــه نکنیــد، کــه دشــمن خوشــحال بشــه... 

ما نمی دونستیم اسیرشدن چی هست، اسمی از اسارت نبود.
بــا خونــدن نامــه هــاش ناراحــت میشــدم. نامــه هــای بچــه رو ریختــن تــو رودخونه تا 

مــن اذیــت نشــم...                                راوی: فاطمــه ســعید)مادر شــهید(
تــو اســارت بخاطــر اینکــه حاضــر نشــده بــود بــه امــام توهیــن کنــه، شــکنجه ش 
میــدن. مریــض میشــه... تــو بیمارســتان بغــداد بــه شــهادت مــی رســه. 14 ســال و 9 
مــاه در ســامراء دفــن شــده بــود. بعــد پیکــر شــهید رو آوردن، پــس از تشــییع در گلزار 

شــهدای کرمــان دفــن شــد.                        راوی: فاطمــه ســعید)مادر شــهید(
هر اسیری آزاد میشد، ما می رفتیم سر می زدیم تا از بچه مون خبر بگیریم...

یک گاو و چن تا گوسفند نذر کردیم، تا پیکرش برگرده...
 داشــتم تلویزیــون نــگاه مــی کردم، از مرز خســروی ۵۷۰ شــهید مــی آوردن. حمید رو 
دیــدم جلــوم ایســتاده... داد زدم ســعید: بچــه مــو آوردن. گفــت: تــو همیشــه ایــن طور 
مــی گــی. گفتــم: بچــه مو دیــدم، ایســتاده بــود جلــوم. قبــول نمی کــرد. گفتــم: مادر 
نیســتم اگــه بچــه م بیــن ایــن شــهدا نباشــه! صبح، خبــر دادن شــهید حمید ســعید 

بیــن شــهدایی کــه از ســامراء منتقل شــده،  اومــده...
                                                                      راوی: فاطمه سعید)مادر شهید(

خــواب دیــدم: یــه جــای سرســبز بــا حمیــد هســتم. به قبــری اشــاره کــرد کــه زیارت 
کنــم. گفتــم: قبــر کیــه؟! گفــت: قبــر حضــرت زهرا)علیهــا الســام( قبرســتان بقیــع. 
خندیــدم، گفتــم: قبــر حضــرت زهــرا )علیهــا الســام( کــه مخفیــه! گفــت: االن هــم 

مخفــی هســت، مــن بــه شــما نشــون دادم...
اشــتباه کــردم، گفتــم: دیگــه نمی خــوام اینجا باشــی، در همیــن هنــگام از نظرم غیب 

شــد...                                                          راوی: فاطمه ســعید)مادر شــهید(

شهید  معظم  حمید سعید

*ســام امریکایــی کــه دنیــا را نــا امن کــرده بــود برای 
کســب ثــروت از منطقــه ،حــاال چنــان گرفتــار شــده 
کــه بــرای حفــظ جانــش ترامــپ از روســیه تقاضــای 
1۵هــزار نیــروی بــرای حفاظت کاخ سفیددرخواســت 

ــرده اســت                                  9۳۰۳----۶۰ ک
*باســام گرانــی بیحــد ومــرز غوغــا میکنــه امــان از 
کســی کــه احســاس مســئولیت کنــه و جلــوی بــی 
رویــه کاالهــا بویــژه کاالی اساســی کــه برنــج خارجی 
۵۰ بــه 9۰ و9۰ بــه 1۵۰ رســیده و بقیــه کاال و اجناس 
هــم بــه همین ترتیــب واقای مســئول خــود تحریمی 
را کنتــرل کنیــد همــه میگن همــه چیز بیــش از نیاز 
و یــا بــرای ۶ماهــه ذخیــره شــده پــس چــرا ایــن همه 
گرانــی ؟چــون نظــارت جدی نیســت گــزارش میدانی 
از بــازار لــوازم خانگــی نشــان می دهــد کاالهــای ایرانی 
تــا حــدود ۲۵ تــا ۳۰ درصــد و کاالهــای خارجــی کــه 
عمدتــا بــه صــورت قاچــاق وارد شــدند تــا 1۰۰ درصد 
افزایــش قیمــت داشــته اســت.!            91۳۲----94

بــه  ودرمــان  بهداشــت  چرامســئولین  *ســام 
ــد  ــه ندارن ــی توج ــای نفت ــراورده ه ــای ف جایگاهه
چــون دســتکش و مــواد ضدعفونــی خبــری نیســت 
ــا  ــه کرون ــان ب بعدهــم هــر روز شــاهدافزایش مبتای
هســتیم همینطــور در فروشــگاهها و ... اصــا توجه به 
فاصلــه گــذاری اجتماعــی نیســت و همشــهریان هــم 
ازدســتکش و ماســک اســتفاده نمی کنند ومیهمانیها 

وعروســیهاو مراســمات هــم برگــزار میشــود
۶۰----9۰۳۳                                                    

*ســام چــرا مســئولین مــا دقیقــه نودبفکــر چــاره 
اندیشــی و حــل مشــکل میرســند خــوب صبــر مــی 
کننــد مثا قیمــت مســکن و اجاره بهــا کمر مــردم را 
شکســت وایــن موضــوع بــه یــک بحــران تبدیل شــد 
ورود کننــد وطــرح وتدبیرکننــد یعنــی اینهــا متوجــه 
رشــدقیمت مســکن وزمین و... نمی شــدند احســنت !                                                                                                                                                

99----9۳9۵                                                  
*بــا ســام بــرای کارکنــان زحمتکــش جهــاد 
کشــاورزی قانــون افزایــش حقوق امــد که درســال 9۰ 
فصــل دهــم اضافــه شــوداما تــا ســال 98 اجــرا شــد و 
متاســفانه بــا بازنشســته شــدن تعــدادی ان مبلــغ کم 
شــد و االن حقــوق شــاغلین ۶۵ درصداضافــه شــده اما 
بــرای  بازنشســتگان اضافــه نشــده این همه تفــاوت با 
ایــن همــه گرانــی و افزایــش اجنــاس و کاال و خدمــت 
ســی ســاله وامیــد و انتظــار اینکه با بازنشســته شــدن 
بــا مبلغــی کــه دریافــت مــی شــود یــک زندگــی کــم 
مخاطــره ای داشــته باشــیم و بــا ورود بــه میانســالی و 
ــه  هــدر رفتــن نیــروی کار بتوانیــم بــدون دغدغــه ب

زندگــی ادامــه دهیــم امــا...               9۰1۲----4۵
*باســام ایــا واقعــا فکــر کردیــد بنــا بــه بیانــات مقــام 
معظــم رهبــری بعضــی از ... فســیل شــدند بنظــرم 
ــص  ــی نق ــد یعن ــته وندارن ــارو نداش ــدا را ب چــون خ
درتوحیــد ویکتــا شناســی دارند واعتقاداتشــان ضعیف 

بــوده اســت نــه بنیــان مرصــوص باتشــکر  
۳۳----91۳۶                                                   

تــاش پژوهشــگران کشــورمان در مبارزه بــا کرونا 
در کنــار کادر خــدوم بهداشــت و درمــان در حــال 
بــه ثمــر نشســتن اســت. رونمایــی از داروی ایرانی 
جدیــد درمــان کرونــا یکــی از ایــن دســتاوردهای 

ــت. مهم اس
ــا داروی  ــی ب ــاران کرونای ــری بیم ــود ۵ براب بهب
ــه  ــوز ب ــن نی ــزارش بولت ــه گ ــی ب ــد ایران جدی
ــور  ــی به منظ ــت تخصص ــان، نشس ــل از کیه نق
ــیژن )داروی ام اس( در  ــش داروی رس ــی نق بررس
کاهــش مرگ ومیــر بیمــاران مبتــا بــه کرونــا در 
ــی  ــا حضــور عل بیمارســتان مســیح دانشــوری ب
اکبــر والیتی رئیس بیمارســتان مســیح دانشــوری، 
ــتان  ــای اس ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــی رئیس س زال
تهــران و جمعــی از پزشــکان و متخصصــان ایــن 

مرکــز برگــزار شــد.
ــت:  ــی گف ــر والیت ــن نشســت دکت ــدای ای در ابت
ــه درمــان  ــرای دســتیابی ب ــی ب تاش هــای فراوان
و  شــکل گرفته  تأثیرگــذار  داروی  و  مناســب 
در بیمارســتان مســیح دانشــوری بــا همــت 
متخصصــان و پزشــکان، گام هــای ارزشــمندی در 
حــوزه پژوهشــی شــکل گرفته کــه امیدواریــم هــر 
چــه زودتــر نتایــج مثبــت آنــان در اختیــار قــرار 
گیــرد و امــروز هــم قــرار اســت دارویــی را بــرای 
ــد  ــا رونمایــی کنیــم کــه می توان ــا کرون ــه ب مقابل
ــاران  ــر بیم ــش مرگ ومی ــی در  کاه ــش مهم نق

داشــته باشــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمارســتان مســیح 
ــورد  ــای م ــی از داروه ــزود: یک ــوری، وی اف دانش
اســتفاده، رســیژن اســت کــه در درمــان بیمــاران 
کرونایــی اثرگــذاری فراوانــی داشــته و می توانیــم 
بــا اســتفاده از ایــن دارو تــا حــدودی بــا بیمــاری 
ــوز از وزارت  ــب مج ــا کس ــه ب ــم ک ــه کنی مقابل
بهداشــت و رعایــت قوانیــن مربوطه از آن اســتفاده 
ــه قبــل  ــر نســبت ب ــا حــدود پنــج براب  شــده و ت
بهبــودی داشــته ایم هرچنــد کــه بایــد مطالعــات 

در ســطح وســیع تری توســعه یابــد که بــا هماهنگی 
وزارت بهداشــت طراحــی و اجــرا خواهــد شــد.

توضیحات»زالی«درباره تاثیر داروی رسیژن
فرمانــده ســتاد مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا در تهــران 
ــاره ســاز و کار داروی »رســیژن« و بررســی  نیــز درب
ــه  ــان ب ــر مبتای ــرگ و می ــش م ــش آن در کاه نق

ــا توضیحاتــی ارائــه داد. کرون
ــوم  ــگاه عل ــانی دانش ــگاه اطاع رس ــزارش پای ــه گ ب
پزشــکی شــهید بهشــتی، علیرضــا زالی در نشســت 
تخصصــی بررســی نقــش داروی رســیژن )اینترفرون 
بتــا- یــک آ، داروی بیمــاری ام اس( در کاهــش 
ــاره  ــا، با اش ــه کرون ــا ب ــاران مبت ــر بیم ــرگ  و می م
ــیح  ــز مس ــه در مرک ــورت گرفت ــای ص ــه تاش ه ب
دانشــوری، گفــت: الزم می دانــم تــا بــه  طــور خــاص 
ــز و  ــه رئیس مرک ــای مجدان ــت و تاش ه از مدیری
همچنیــن تمامــی کادر درمانــی کــه در خــط مقــدم 
ــات  ــد و اتفاق ــتادگی کرده ان ــا ایس ــا کرون ــارزه ب مب
بســیار مهــم و مناســبی را در ایــن بیمارســتان رقــم  

زده انــد، تشــکر کنــم.
زالــی ادامــه داد: هــدف ایــن بــود که در کنــار خدمت 
رســانی بــه بیمــاران کرونایــی، موضــوع پژوهــش در 
ایــن زمینــه نیــز مــورد غفلــت واقع نشــود. اســتفاده 
خردمندانــه و دقیــق از داروهــا، تجویزهــای درســت، 
ــه  ــری هم ــه  کارگی ــده، ب ــام  ش ــای انج پژوهش ه
ــا  امکانــات و ظرفیت هــا بــرای مقابلــه همه جانبــه ب
بیمــاری و ارائــه خدمــات بــه بیمــاران در ایــن مرکــز 

قابــل  تقدیــر اســت.
ــا  رئیس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی ب
ــرای  ــری ب ــر بش ــاش واف ــون ت ــه تاکن ــان اینک بی
رســیدن به نســخه موثــر درمانــی در حال گســترش 
اســت، افــزود: ایــن نشســت نیــز حاکــی از همیــن 
تــاش جهانــی اســت. البتــه بحــث درمــان دارویــی 
تنهــا بخــش اندکــی از راهبــرد درمانــی بیمــاران را 
ــع و  ــگاه جام ــک ن ــتن ی ــد و داش ــکیل می ده تش
ــت های  ــر ممارس ــی ب ــتمر مبتن ــای مس مراقبت ه

4هزار و 518 فقره پرونده در 
دادگستری کرمان با صلح وسازش 

آیت اهلل رئیسی رئیس قوه قضائیه در سفر به استان فارس گفت :

  اشعاردرمرثیه شهادت :
 ا مام صادق علیه السالم

حضرت صادق مگر فرزند پیغمبر نبود
یا مگر ریحانه ی صدیقه ی اطهر نبود

با چه تقصیر و گنه بر خانه اش آتش زدند
اجر نشر دانش او شعله ی آذر نبود

اجر و پاداش رسول و عترت مظلوم او
در دل شب حمله بر باب اله اکبر نبود

نیمه شب کز خانه می بردند صاحب خانه را
بر روی دوشش عبا عمامه اش بر سر نبود

از برای بردن موال کس از ابن ربیع
سنگدل تر، بی حیاتر، بلکه ظالم تر نبود

او پیاده می دوید و این به اسب خود سوار
گوئیا در سینه ی تنگش نفس دیگر نبود

دیدن بابا در آن حالت پسر را می کشد
خوب شد همراه بابا موسی جعفر نبود
از شرار زهر مثل شمع سوزان آب شد
غیر تصویری بجا ز آن نازنین پیکر نبود

پاره پاره قلبش از انگور زهر آلوده شد
از بنی العباس جز این شیعه را باور نبود

بعد عمری سوختن بر قلب او آتش زدند
این ستم باله روا بر آل پیغمبر نبود

»میثم« آن روزی که شد آن پیکر پاکیزه دفن
محشر شهر مدینه کمتر از محشر نبود

                شعر از :حاج غام رضا سازگار
 

افــزود: اقدامــات صــورت گرفتــه بــرای کاهــش 
جرایــم خشــن و افزایــش ضریب  هــای امنیتی 

نکتــه قابــل توجهی اســت.
 رییــس قــوه قضاییــه بــا تاکیــد نســبت بــه 
ســامت دســتگاه قضایــی و ســازمان های 
وابســته و ارتقــاء ایــن ســامت، تصریــح کــرد: 
گــزارش دادســتان انتظامــی قضات در جلســه 
اخیــر شــورای عالــی قــوه قضاییــه حاکــی از 
آن بــود کــه یــک درصــد تخلــف در مجموعــه 
قضایــی داریــم؛ ولــی بایــد گفــت کــه آن یــک 
ــای  ــت. بن ــاد اس ــا زی ــرای م ــم ب ــد ه درص
دســتگاه قضایــی برخــورد بــا همــه تخلفــات 

ــت. ــودش اس ــا در درون خ خصوص
ــت اهلل رییســی خاطرنشــان کــرد: اینکــه   آی
ــم  ــی رســیدگی می کنی ــه پرونده های ــروز ب ام
ــه  ــوط ب ــه نحــوی مرب ــا ب ــن پرونده ه ــه ای ک
درون دســتگاه قضایــی اســت، ناشــی از اراده و 
تصمیــم قضــات و کارکنــان دســتگاه قضایــی 
اســت کــه امــروز مدعــی هرگونــه ناســامتی 

. هستند
 وی بــا طــرح ایــن ســئوال کــه چــرا مجموعــه 
پــاک، ســالم و پرتــاش همــکاران مــا بــا چند 
حرکــت نامناســب، مــورد انتقــاد قــرار گیــرد، 
ــاد و  ــا فس ــه ب ــان مقابل ــروز حامی ــت: ام گف
مســئولین مبــارزه با مفاســد در درون دســتگاه 
قضایــی کارکنان ســالم و مخلص ما هســتند و 
از قاطبــه قضــات و کارکنان دســتگاه قضایی به 
دلیــل تــاش شــبانه روزی همــراه با ســامت 

نفــس صمیمانــه تشــکر می کنــم.

ــه ای نقــش مهمــی دارد. دانشــی و حرف
زالــی توضیحاتــی درخصوص ســاز و کار داروی رســیژن 
ارائــه داد و گفــت: اینترفرون هــا پروتئین هایی هســتند 
ــا  ــه ب ــا تولیــد می شــوند و در مقابل ــدن م کــه درون ب
ــاده  ــن م ــد. ای ــا نقــش بســیار پررنگــی دارن ویروس ه
در درون بــدن انســان بــه لطــف الهــی ودیعــه گذاشــته 
شــده اســت. پژوهشــگران در ایــن مرکــز همیــن منابع 
ــد و  ــرار دادن ــتفاده ق ــورد اس ــرون را م درون زای اینترف

نــوع بتــا – آ یــک را بــه کار گرفتنــد.
ــان  ــور در جه ــومین کش ــران س ــت: ای وی اظهارداش
اســت که تکنیــک ســاخت ایــن دارو را در اختیــار دارد؛ 
چراکــه ایــن دارو نوترکیــب اســت و فرآینــد ســاخت 

ــده ای دارد. پیچی
ــا  ــا کرون ــارزه ب ــاش پژوهشــگران کشــورمان در مب ت
در کنــار کادر خــدوم بهداشــت و درمــان در حــال بــه 
ثمــر نشســتن اســت. رونمایــی از داروی ایرانــی جدیــد 
درمــان کرونــا یکــی از ایــن دســتاوردهای مهــم اســت. 
ــک  ــه ی ــل ب ــی کشــورمان و تبدی ــتاوردهای علم دس
تولید کننــده و حتــی صادر کننــده در حوزه هایــی 
همچــون تجهیــزات پزشــکی و مایحتاجــی کــه پیــش 
از شــیوع کرونــا وارد کننــده آنهــا بودیم نشــان از تحقق 
شــعار »مــا می توانیــم« توســط متخصصــان و فرزندان 

ایــن کشــور اســت

عملکرد بنیاد مهدویت و موسسه قران وعترت المهدی )عج( بردسیر 
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد مهدویــت وموسســه قــرآن وعتــرت 
المهــدی )عــج( بردســیر خاصــه ای ا ز عملکرد و فعالیتهای بنیــاد مهدویت و 

موسســه قــران وعتــرت المهــدی )عــج( بردســیر  بــه اطــاع مــی رســاند 
1-برگزاری کاس نهج الباغه )هفتگی (

۲- برگــزاری کاس ســیمای امــام مهدی )عــج( در قران و همچنیــن برگزاری 
کاس تفســیر قران - )هفتگی  ( 

۳- برگــزاری کاســهای )تجوید-روخوانــی وروانخوانی-صــوت ولحــن( ویــژه 
ــرادران ( ــران وب ــه )خواه ــان دردو دوره جداگان نوجوان

ــان  ــژه مربی ــران و احــکام وی ــات ق ــی موضوع ــش افزای ــزاری دوره دان 4- برگ
ــران  ــه )خواه ــی دو دوره جداگان ــجد محورط ــی مس ــران خانگ ــات  ق جلس

ــرادران ( وب
۵- برگزاری جلسه برای اعضای شورای قرانی )یک هفته درمیان  (

۷- برگــزاری کاس مهدویــت تکمیلــی ماه مبارک رمضــان  )مهــدی در ادیان 
)

8-برگــزاری مســابقه فرهنگــی  دریــای کــرم )امــام حســن مجتبــی)ع( ( ویژه 
مــاه مبــارک رمضــان  (

9- برگــزاری جلســه توجیهــی ســبک زندگــی اســامی بــرای زوجیــن جوان 
کــه کمتــر از یکســال از ازدواج انهــا گذشــته بــود و اهــداء یک بســته فرهنگی 

)کتــاب و ...(  قریــب 1۰۰ زوج
ــدارس  ــه م ــت ب ــه کرام ــت درده ــغ مهدوی ــی ومبل ــزام 1۵ نفرمرب 1۰- اع

ــخ ــش وپاس ــات پرس ــزاری جلس وبرگ
11- اعــزام 1۰۰ نفــر دانــش امــوز دختــرو1۰۰ نفــر دانــش امــوز پســرهمراه با 
والدیــن بــه مشــهد مقــدس در طــرح انتظــار فرهیختــگان همــراه با جلســات 

توجیهــی و جلســه  اموزشــی قبــل از اعزام 

1۲- اعــزام 1۰۰ نفــر دانــش اموز دختــر و۲۵ نفر دانش اموز پســرداوطلب 
حفــظ ایــات موضوعــی  قــران کریــم جهــت  امــوزش دوره ای بــه اردوگاه 

تربیتــی امــام علی علیــه الســام واقــع درده بــاالی کرمان 
1۳- اعــزام 1۲ نفــر از فعــاالن قرانــی پســر و دختــر جهــت امــوزش بــه 
مشــهد مقــدس بــا همــکاری موسســه تربیتــی امــام علــی علیه الســام 

وبنیاد پژوهشــی تســنیم 
14- همایــش فعــاالن قرانــی در ســالن اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی با 

مربیان جلســات قرانــی خانگی 
1۵- برگــزاری جشــن میــاد امــام عصــر)ع( و احیــاء شــب نیمه شــعبان 
در محــل امامــزاده ســید محمــد با برگــزاری قرائت قران ســور مســبحات 
، قرائــت دعــای کمیــل وقــران بــر سرگذاشــتن و توزیــع ســحری دربیــن 

منتظرانــی کــه قصد روزه نیمه شــعبان داشــتند

بهبود 5 برابری بیماران کرونایی با داروی جدید ایرانی

رئیــس شــوراهای حل اختاف اســتان کرمــان از 
ورود 1۵هــزار و ۶4 فقــره پرونــده در اردیبهشــت 
ــل  ــورای ح ــعب ش ــه ش ــاری ب ــال ج ــاه س م
اختــاف اســتان کرمــان خبــر داد و گفــت:از ایــن  
ــه  ــده مختوم ــره پرون ــزار و 418 فق ــداد 14ه تع

شــده اســت.
مهــدی تقــی زاده اظهــار داشــت: در ماه گذشــته 
ــل  ــوراهای ح ــان ش ــا و کارکن ــاش اعض ــا ت ب
اختــاف  تعــداد 4هــزار و ۵18 فقــره از پرونــده 
هــای ارجــاع شــده بــه شــعب منتهی به ســازش 
شــده انــد کــه از ایــن تعــداد یــک هــزار و 98۶ 
ــره  ــزار و ۵۳۲ فق ــی و ۲ه ــده حقوق ــره پرون فق

پرونــده کیفــری مــی باشــند.
ــر ۲۲۶  ــال حاض ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
شــورا شــهری و89 شــورا روســتایی در ۳1 حــوزه 
قضائــی مشــغول فعالیــت مــی باشــند، افــزود:در 
حــال حاضــر 1۵۶ شــعبه بــه ســامانه مدیریــت 

پرونــده  )cms( متصــل هســتند

برای دستگاه قضایی کشف حقیقت، حق خواهی و حق گرایی 
و ایستادگی در مسیر حق مهم است

با همت متخصصان داخلی تحقق پیدا کرد:


