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با توجه به اینکه عاشورایک فرهنگ غنی همراه با جهاد 
امر به معروف ونهی   ، ایثاروشهادت ، والیت مداری   ،
ازمنکر برای حفظ و ماندگاری دین ، وفاداری ، مقاومت 
وصبر وشکیبایی و... مواردبسیار دیگری از رفتار کمال 
به  ومنحصر  است  بشریت  درتاریخ  والگو  ،نمونه  گونه 
شیعیان ومسلمانان نیست بلکه فرهنگ عاشورا ، یک 
فرهنگ غنی جهانی است وهرسال که تکرار میشود 
جهانی تر میگردد و با توجه به ابزار جدید ارتباطات ، 
این جهانی شدن فرصت مغتنمی برای علما ومبلغان ، 
خطیبان ومداحان است که باشیوه های احسن به حوادث 
گوناگون آن بپردازندتا این حماسه  بطور صحیح وعلمی 
بدون احساسات و سطحی نگری برای جهانیان بازگو 
شود تا فطرت انان رابیدار کند چون بشر فطرتا عدالت 
جو و حقیقت دوست است بشر فطرت پاکی دارد که 
در گذرزمان با آنچه در پیرامونش وجود دارد تحت تاثیر 
قرار میگردد و بعضا زنگار میگیرد پس با بیان صحیح 
می توان فطرت ها آماده را درجهان بیدارنمود تادرس و 
عبرتی برای پیوند بشر با احدیت وپیوند با والیت واهل 

بیت علیهم السالم باشد 
اینکه پس از 14 قرن نام ویاد امام حسین علیه السالم 
و حماسه آفرینی وقیام عاشورا زنده و جاوید است و می 
توان ازآن به عنوان یک معجزه نام برد در طول تاریخ 
بسیاری از خلفا و حکومتها ی جور بدنبال خاموش کردن 
نام امام وعاشورا بودند ولی نتوانستند انرا خاموش کنند 
این نهضت همچنان تداوم داشته و جلسات عزاداری 
از سال های قبل برگزار  هر ساله پرشورتر و پررنگ تر 
می شود.و باید تالش کنیم تا این فرهنگ درجهان زنده 

وتداوم داشته باشد 
امام حسین علیه السالم علت قیام خود علیه بنی امیه را 
احیای دین جدش و احیای امر به معروف ونهی از منکر 
اعالم نمودند زیرا امر به معروف ونهی از منکر از واجبات 
دین است و مراتبی دارد  و مقدمه عمل به دیگر واجبات 
است اگر درجامعه امروز ما این دستور الهی عمل می شد 
دچار معضالت ومشکالت نمی شدیم با انجام این فریضه 
الهی بسیاری از معضالت و مشکالت جامعه حل می شود.
از  و  ایثار  روحیه  که  جوانان  پاک  فطرت  به  توجه  با 
خودگذشتگی ، مقاومت و مبارزه با استکبار ، داشتن 
روحیه شهادت طلبی و انقالبی گری و... دارند می توان 
باالگو گرفتن از درسهای عاشورا این روحیات را درانان 
 ، عاشورایی  ویژگیهای  و  روحیات   این  زیرا  بپرورانیم 
خواسته فطرتهای پاک انسانهاست و باید هوشمندانه 
متوجه این نکته باشیم که دشمنان در تالشند تا این 
روحیات را از جوانان ما بگیرند ومانع رشداین روحیات 
شوند که مسئولیت متصدیان فرهنگی را مضاعف می 

نماید تا بابرنامه های علمی وعملی مانع انجام ان شوند 

234
چه کسانی باید دراستفاده از واکسن 
کرونا احتیاط کنند؟

                            مرکز اپیدمیولوژی و میکروب شناسی نیکالی گاملیا روسیه :

امتیاز وزارت بهداشت برای کادر درگیر کرونا / 
اخذ مجوز استخدام ۷هزار نیروی جدید

امــام حســین )علیــه الســام( فرمــود: »ای مــردم! خداونــد بنــدگان را آفریــد تــا او 
را بشناســند، آن گاه کــه او را شــناختند، پرســتش کننــد و آن گاه کــه او را پرســتیدند، از 

ــوار، ج ۵ ص ۳1۲ ح1 ( ــی  نیــاز شــوند«.                            )بحــار االن پرســتش غیــر او ب

صفحه4

فرهنگ جهانی عاشورا

قیام امام حسین علیه السالم ، بزرگ ترین حماسه ی 
تاریخ جهان / احیای دین یکی از پیامدهای مسّلم 

نهضت امام حسین علیه اسالم  است 

          حسن پور رییس مجمع نمایندگان استان کرمان:

تخصیص 1000 میلیارد تومان اعتبار 
برای رفع مشکالت آبی استان 

                          معاون وزیر بهداشت اعالم کرد:

بدلیل کرونا ؛ جشنواره گالب الله زاربا تهیه فیلم مستند 
از طریق صدا و سیما در 4نوبت پخش جهانی شد 

افتتاح و کلنگ زنی 38۷ پروژه در هفته دولت در استان 
کرمان با اعتبار 2۵41 میلیارد تومان

ــوی« در  ــی موس ــت الله ــیدمصطفی آی ــر »س دکت
گفــت و گــو بــا ایســنا، دربــاره افتتــاح پــروژه هــای 
ــه  ــت: در هفت ــان گف ــت در اســتان کرم ــه دول هفت
دولــت امســال ۲۹۷ پــروژه بــا اعتبــار بالــغ بــر 1۶۰۰ 
میلیــارد تومــان در اســتان کرمــان افتتــاح خواهــد 

شــد.
ــا  ــروژه ب ــروژه، 1۶۲ پ ــن ۲۹۷ پ ــه داد: از ای وی ادام
اعتبــارات ملــی در حــدود ۹۰۵ میلیــارد تومــان، ۸۲ 
پــروژه بــا اعتبــارات اســتانی در حــدود ۲۲۸ میلیــارد 
تومــان و  ۵۳ پــروژه نیــز از محــل اعتباراتــی کــه بــه 
اســتان ابــالغ شــده به میــزان 4۶۵ میلیارد تومــان در 
هفتــه دولــت در اســتان کرمــان افتتاح خواهند شــد.
آیــت اللهــی موســوی از پــروژه هــای کــه در هفتــه 
دولــت در اســتان کرمــان کلنــگ زنــی خواهند شــد 
ســخن بــه میــان آورد و اظهــار کرد: عملیــات اجرایی 
۹۰ پــروژه بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۹41 میلیــارد تومان 
نیــز در هفتــه دولــت در اســتان کرمــان آغــاز خواهد 
شــد کــه ۷۹ پــروژه آن ملــی بــا اعتبــار ۸۰۳ میلیارد 
تومــان و 11 پــروژه دیگــر آن اســتانی بــا مبلــغ 1۳۸ 

میلیــارد تومــان خواهنــد بود.
معــاون امــور عمرانــی اســتاندار کرمــان بــا مقایســه 
پــروژه هــای هفتــه دولــت امســال و ســال گذشــته 
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــال نس ــرد: امس ــان ک بی
)۵۳1 میلیــارد تومــان پــروژه افتتــاح و ۳۳۰ میلیــارد 

دکتر آیت اللهی موسوی معاون استاندار کرمان :

تومــان پــروژه کلنــگ زنــی( تقریبــا هــم در بحث 
ــای  ــروژه ه ــم پ ــاح و ه ــل افتت ــای قاب ــروژه ه پ
کلنگ زنــی،  رشــد ۳ برابــری را شــاهد هســتیم 
کــه از روز گذشــته عملیــات اجرایی و افتتــاح این 
پــروژه هــا در ســطح اســتان کرمــان آغــاز شــده 

اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه چــون اکثــر ایــن پــروژه 
ــه طــور  ــی و در حــال انجــام اســت، ب هــا عمران
متوســط پیــش بینــی ما ایــن بــوده کــه 1۰ هزار 
فرصــت شــغلی ایجــاد کننــد کــه مقــداری از این 
شــغل هــا پایــدار و بخشــی متغییــر اســت خاطر 
نشــان کــرد: بخــش صنعــت بیشــترین ســهم از 
افتتاحیــه هــا و کلنــگ زنــی هــای پــروژه هــای 

هفتــه دولــت در اســتان کرمــان را دارد.

مهندس رجایی نژاد رئیس اداره فرهنگ وارشاد بردسیر : 

ــالمی  ــاد اس ــگ وارش ــس اداره فرهن ــژاد رئی ــی ن رجای
بمناســبت هفتــه دولــت درگفتگــو بــا خبرنــگار ســپهر 
بردســیر ضمــن تســلیت ایــام محــرم و عــزاداری ســاالر 
شــهیدان اباعبــداهلل الحســین علیــه الســالم با تجلیــل از 
شــهدای گرانقــدر دولــت شــهید رجایــی وشــهید باهنــر 
ایــن هفتــه را بــه دولتمــردان تبریــک وتهنیــت عــرض 
نمــود وموفقیــت خادمــان ملــت را از خداونــد ســبحان 

خواستارشــد 
وی در پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه بــا توجــه بــه شــیوع 
ویــروس کوویــد 1۹)کرونــا( موضوعــات وامــور فرهنگــی 
ــاد  ــگ وارش ــدی اداره فرهن ــت تص ــور تح ــری وام وهن
اســالمی را چگونــه مدیریــت وفعــال نمودید بیان داشــت 
:  ابتــدا دربــاره جشــنواره ســاالنه گالب اللــه زار عــرض 
ــا و عــدم برگــزاری  کنــم بدلیــل شــیوع بیمــاری کرون
ــه زار و  ــی الل ــران و معرف ــرای جب ــه زار ب ــنواره الل جش
ــا  همــکاری  مراســمات ســنتی شهرســتان بردســیر ب
بخشــداری و  شــهرداری الله زار و تهیه دو فیلم مســتند 
ویــژه و پخــش انهــا از شــبکه سراســری مســتند ســیما  
بــا 4نوبــت نمایــش ۳۰دقیقــه ای کــه بیــش از بیســت 
میلیــون نفــر بازدیــد کننــده در ســطح جهــان داشــت از 
مهمتریــن برنامــه های فرهنگــی و هنــری ابتدای ســال 
ــانی در فضــای  ــر اطــالع رس ــه دیگ ــود و نکت ــاری ب ج
مجــازی و ارائــه تولیــدات هنری مبــارزه با کرونــا و تبادل 
تجربــه میــان هنرمنــدان کشــور و شهرســتان در ایــن 

خصــوص در فضــای مجــازی بــوده اســت 
الزم بــه توضیح اســت در کنــار اقدامات مذکــور راه اندازی 
ــای  ــران مســئول کانونه ــوزش مدی ــا و آم ــامانه فهم س
مســاجد شهرســتان جهــت بهــره بــرداری از این ســامانه 
،راه انــدازی ســامانه ســردرب اصنــاف ،برگــزاری جلســات 
آنالیــن بــا مدیــرکل و اعضــای شــورای معاونیــن ،بــروز 
رســانی تجهیزات ســالن مجتمــع امام خمینــی از جمله 

اقدامــات دیگــر اســت 
ــاب  ــای ارب ــع آگهــی ه ــزود: توزی ــژاد اف ــی ن *** رجای
رجــوع بــه مطبوعــات بصــورت روزانــه انجــام مکاتبــات 
بیــن ســازمانی و تعامــل بــا ادارات و ســازمانها خصوصــا 
در حــوزه خدمــات و پرداخــت هزینــه امتیــاز  هــای برق 
گاز واب مســاجد و تکیــه هــا -حضــور در مراســمات میز 
خدمــت بــا همــکاری دفتــر امام جمعــه محتــرم و هیات 
امنــا امــام زاده  - پیگیــری مصوبــات جلســات شــورای 
فرهنگ عمومی  و مشــارکت در شــورای اداری شهرستان 
و اجــرای مصوبــات محولــه  - همــکاری با شــورای امر به 
معــروف و نهــی از منکــر و همــکاری بــا مصوبــات ایــن 
شــورا از جملــه ارائــه تجهیــزات اداری مــورد نیــاز دفتــر 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در حد مقدور-شــر کت 
در جلســات بازدیــد از ادارات در خصــوص موضوعــات امر 
ــا شــورای  ــه معــروف و نهــی از منکــر  و  همــکاری ب ب
جنبــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر همچنیــن مشــارکت در 

جلســات حــوزه کتــاب و توســعه مطالعــه ، بــاز دیــد 
مــداوم از مراکــز فرهنگــی و هنــری کــه مجــوز  وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی  را دارنــد- همینطور تعامل 
بــا ایــن موسســات از جملــه مطبوعــات در مناســبت 
هــای مختلــف هماننــد تبییــن شــعار ســال ارائــه آمار 
هــای مــورد نیــاز و آگاهــی بخشــی عمومــی در زمــان 
ضــرورت هــای ایجــاد شــده  همــکاری بــا موسســات 
تبلیغاتــی ســطح شــهر و تعامل بــا ایشــان در خصوص 
ــژه  ــای وی ــبت ه ــردم در مناس ــی م ــوزش عموم آم

همچــون مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا
ــاره  ــیر درب ــاد بردس ــگ وارش ــس اداره فرهن ***رئی
ــه هــای  ــدام گفــت :  برنام ــه هــای دردســت اق برنام
آتــی تــا پایــان ســال ، اجــرای تعهــدات اشــتغال بــه 
شــورای اشــتغال شهرســتان - تعیین تکلیــف موضوع 
ســاختمان مجموعــه قرآنی خیر ســاز - تعیین تکلیف 
مجتمــع نیمــه تمام جنــب امــام زاده که خوشــبختانه 
ــکالت اداری  ــال مش ــدای امس ــری از ابت ــی گی ــا پ ب
پیــش آمــده در پــروژه رفــع گردیــد- تهیــه مقدمــات 
تشــکیل شــورای شــهر خــالق - تشــکیل دبیــر خانــه 
انجمــن مفاخــر شهرســتان - انعقاد تفاهــم نامه مابین 
ــینمایی -  ــری س ــانه وهن ــی و رس ــن فرهنگ معاونی
دفتــر فعالیتهــای قرآنــی اداره کل دبیــر خانــه مرکزی 
کانونهــای مســاجد اســتان - دفتــر فعالیتهــای دینــی 
و انجــام برنامــه هــای مناســبتی از طریــق موسســات 
فرهنگــی و هنــری شهرســتان - برگــزاری دوره هــای 
آموزشــی در زمینــه کلیــه فعالیتهــای تحــت پوشــش 
از جملــه معضــالت وآســیبهای اجتماعــی و مبــارزه با 
مــواد مخــدر و تشــویق هنرمنــدان و نویســندگان برای 

ارائــه آثــار مطلــوب
***رجایــی نــژاد درادامــه افــزود:  بــا وجــود بیمــاری 
کرونــا اقدامــات ذیــل از ابتــدای ســال جــاری  انجــام 

شــده کــه باختصــار بیــان میگــردد :
ــا در اداره -  ــا بیمــاری کرون ــارزه ب تشــکیل ســتاد مب
ــورای  ــه ش ــالن - جلس ــل اداره و س ــی کام ضدعفون
فرهنــگ عمومی ۲ جلســه مهــم - برگزاری جشــنواره 
موســیقی فضــای مجــازی بــا همــکاری شــهرداری - 
برگــزاری جشــنواره عکاســی فضــای مجــازی  - صدور 
مجــوز نمایــش فیلــم کوتــاه کرونــا  - اهــدا کتــاب بــه 
مدافعان ســالمت - برگزاری ۲۰۰ کالس در موسســات 
ــه صــورت مجــازی -  ــری ب و آموزشــگاههای آزاد هن
مقدمــات راه انــدازی خانــه هنرمنــدان در شهرســتان 
- احتــرام بــه مقــام شــامخ شــهداء گمنــام - برگــزاری 
ــان  ــر از قاری ــت نف ــور دویس ــا حض ــی ب ــون قرآن آزم
ــا  ــگاران ب ــگاران و روزنامــه ن - نشســت خبــری خبرن
رئیس مرکز بهداشــت  - تشــکیل جلســه شــورای  امر 
بــه معــروف ونهــی از منکــر اداره - برگــزاری کالســها 
در فضــای مجــازی در موسســات فرهنگــی و هنــری 

آموزشــگاههای آزاد هنــری و . و موسســات 
ــی - صــدور مجــوز آموزشــگاه طراحــی و  قرآن
نقاشــی  - اجــرای نمایشــهای خانگــی کوتــاه 
در فضــای مجــازی  - حمایــت از هنرمنــدان و 
معرفــی جهــت دریافــت تســهیالت خســارت 
ــی و  ــون فرهنگ ــوز کان ــدور دو مج ــا ص کرون
هنــری مســجد.- انتقــال مشــکالت هنرمندان 
بــه نماینده محتــرم مــردم در مجلس اســالمی  

و پیگیــری موضوعــات و مشــکالت آنــان
***تجلیــل و تقدیــر از اهالــی خبــر و رســانه  
توســط فرمانــدار محتــرم وبــا اهــدا لــوح تقدیر 
از ســوی  مدیــر کل محتــرم فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان کرمــان بــه اصحــاب رســانه با 

همــکاری مجموعــه جهــان فــوالد
 ***در پایــان مجــددا ضمــن تشــکر از 
اهالــی فهیــم فرهنــگ و هنــر شهرســتان امــام 
ــرض  ــالش ع ــر ت ــدار پ ــرم فرمان ــه محت جمع
تســلیت ویــژه بــه مناســبت ایــام محــرم دارم 
ــقان  ــز و عاش ــر دم عزی ــم م و خواهــش میکن
ابــا عبــداهلل الحســین نهایــت رعایــت پروتــکل 
هــای بهداشــتی را حســب فرموده مقــام معظم 
رهبــری داشــته باشــند و چنانچه امــکان دارد با 
نصــب پرچــم و المانهــای عاشــورا بطور وســیع 
تــر از گذشــته در ســطح شــهر و بخــش هــا و 
روســتاها فضــای بصــری را مزیــن بــه نام ســید 
الشــهدا و پیــروان عزیــزش  نماییــد از جملــه 
ــه  ــال گون ــر کرب ــال حاض ــهید ح ــن ش آخری
ــه  ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی ک
معتقــدم بعــد از حضــرت زینــب علیــه الســالم 
واضــح ترین تصویــر از مصائب کربــال  و خباثت 
اشــقیای امــروز و دشــمنان را بــه مصــداق کالم 
معــروف)) کل یــوم عاشــورا و کل عــرض کربــال 

((بــه مــا نشــان داد  موفــق و پیــروز باشــید

آگهی مزایده   عمومی 
اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان بردســیر و متولــی موقوفــه اقا عباس مشــیزی تحت تولیت 
اقــای احمــد گرکانــی در نظــر دارد مــوازی ۲4 ســهم از ۹۶ ســهم آب و اراضــی مزرعه قلعه مرشــد 

را از طریــق  برگــزاری مزایــده  عمومــی بــا رعایــت شــرایط ذیــل به اجــاره واگــذار نماید : 
1-حداقل مبلغ اجاره بهای سالیانه اراضی مذکور ۳/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال می باشد ۰

۲-مدت اجاره بهای ۳ سال کامل شمسی از مورخ 1۳۹۹/۷/1  الی 14۰۲/۰۶/۳1  می باشد 
ــورخ  1۳۹۹/۰۶/۲۳     ــنبه م ــت اداری روز   یکش ــان وق ــا پای ــد ت ــی توانن ــان م ــه داوطلب ۳-کلی
پیشــنهادات خــود را بــه دبیرخانــه اداره اوقــاف و امور خیریه شهرســتان بردســیر تحویل و رســید 

ــت نمایند  دریاف
4- کلیــه پیشــنهادات رســیده روز  دوشــنبه  1۳۹۹/۰۶/۲4راس ســاعت 1۰ صبــح با حضور اعضاء  

کمیســیون مزایــده در محــل اداره اوقاف بردســیر قرائت خواهد شــد ۰
۵- کمیســیون مزایــده  مرکــب اســت از نماینــدگان اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان بردســیر  

- نماینــده اداره امــور مالیاتــی شهرســتان بردســیر -  و متولــی موقوفــه  می باشــد  /۰
۶- هــر  متقاضــی موظــف اســت مبلــغ ۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بعنــوان ســپرده مزایــده بحســاب 

موقوفــه واریــز نمایــد و فیــش واریــزی را ضمیمــه پیشــنهاد  خــود نمایــد /۰
۷- برنــده مزایــده ) مســتاجر ( موظــف اســت اجــاره بهــای هــر ســال زراعــی را بصــورت نقــد و در 

ابتــدای ســال زراعــی  بــه حســاب  موقوفــه واریــز نماید ۰ 
۸- میزان اجاره بهاء  پیشنهادی باید بصورت  صریح و با حروف  نوشته شود /۰

۹- کلیــه هزینــه هــای مربــوط بــه اگهــی مزایــده و تنظیــم ســند اجــاره بــر عهــده برنــده مزایده  
مــی باشــد /۰

1۰- بــه پیشــنهادات مبهــم و بــدون فیــش بانکــی و انهایــی کــه    بعــد  از موعــد مقرر برســند و 
شــرایطی غیــر از شــرایط  آگهــی  مزایــده داشــته باشــند ترتیــب اثــر داده نمــی شــود /۰

11- در صورتــی کــه برنــده مزایــده از تنظیــم قــرار داد اجــاره با مبلغ پیشــنهادی خود  خــودداری 
نمایــد مبلــغ ســپرده اش بــه نفــع موقوفــه ضبــط و با نفــر بعد با مبلــغ پیشــنهادی برنــده مزایده 

قــرار داد اجــاره تنظیــم می گــردد /۰
1۲- ســپرده برنــده مزایــده بحســاب  موقوفــه منظور و از ســایر شــرکت کنندگان به انها مســترد  

ــد /۰ خواهد ش
1۳- کمیسیون  مزایده در رد و یا قبول کلیه و هر یک از پیشنهادات مختار می باشد/۰

14- برنــده مزایــده بایســتی ضامــن معتبــری و یــا وثیقــه مناســب بــرای تادیــه حقــوق موقوفه و 
تخلیــه و تحویــل ان در پایــان مــدت اجــاره ارائــه نمایــد /۰

1۵-  برنــده مزایــده  بعــد  از تنظیــم ســند اجــاره و تحویــل رقبــه موقوفــه بــه ان موظــف  اســت  
در پایــان قــرارداد اجــاره رقبــه موقوفــه را همانطــور کــه تحویــل گرفتــه اســت طبق صورتجلســه 

تحویــل و تحــول بــه متولــی موقوفــه تحویل نمایــد /۰
1۶- کلیه هزینه های جاری بر اساس عرف محل بر عهده برنده مزایده  می باشد /۰ 
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خالصه بحثی از شهید آیت الله مطهری   )بخش دوم(

  

رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر انجــام امــور مــردم در ادارات 
از طریــق فضــای مجــازی گفــت: می دانــم این کار ســخت 
اســت و برخــی بخش هــا نعــوذ بــاهلل بــرای برخــی از امــور 
ــال  ــه دنب ــر ب ــا اگ ــد، ام ــار نمی رون ــر ب ــون زی خــاف قان

مقابلــه بــا فســاد هســتیم االن زمانش اســت.
ــه گــزارش ایســنا، حجــت االسام والمســلمین حســن  ب
روحانــی طــی ســخنانی در جلســه ســتاد ملــی مدیریــت 
بیمــاری کرونــا بــا اشــاره بــه فرارســیدن روز پزشــک اظهار 
کــرد: امســال یــک تبریــک جانانــه تــری را بایــد تقدیــم 
پزشــکان جامعــه کنیــم. همیشــه پزشــکان مــا در خــط 
مقــدم ســامت مــردم بودنــد و همیشــه تــاش کردنــد 
و بــه قســم خــود پایبنــد بودنــد. پزشــکان عزیــز مــا کار 
خــود را بــه عنــوان یــک شــغل تلقــی نمی کردنــد بلکــه 
بــه عنــوان یــک وظیفــه و تــاش عاشــقانه برای ســامت 

ــد.   ــی می کردن ــردم تلق م
وی افــزود: مــا االن وارد شــهریور شــدیم و ۶ مــاه بــا ایــن 
ویــروس مقابلــه کردیــم و وارد مــاه هفتــم شــدیم. در ایــن 
مقابلــه مدافعــان ســامت کار بســیار بزرگــی انجــام دادند 
اعــم از پزشــک، پرســتار، بهیــار و همــه  آنهایــی کــه تاش 
می کننــد در بخش هــای مختلــف. یــک زنجیــر بــه هــم 
پیوســته اســت و همــه را بــه عنــوان خــط مقــدم مدافعان 
ســامت مــردم مــی شناســیم و می خواهیــم از عزیزانــی 
ــد،  کــه شــبانه روز در زمینــه ایــن بیمــاری تــاش کردن

ــل کنیم. تجلی
وی بــا اشــاره بــه آمــاری از جانباختــگان کرونــا در مــدت 
ــان در  ــگان، جوان ــان جانباخت ــرد: در می ــار ک ــر اظه اخی
ســنین ۳۰ تــا ۴۰ ســال را مشــاهده مــی کنیــم، در حالی 

کــه در مــوج اول ایــن آمــار کــم بــود امــا در مــوج دوم بیشــتر 
شــده اســت و عــاوه بــر ایــن در مــوج دوم اســتان های زیــادی 

درگیــر شــده انــد.
روحانــی تصریــح کــرد: اگــر یــک یــا دو اســتان درگیــر باشــند 
ــوان مدیریــت کــرد، امــا گاهــی از ۳۱ اســتان،  ــر می ت راحت ت
بیــش از ۲۰ اســتان درگیــر بیمــاری هســتند، آن وقت شــرایط 

دیگــر متفــاوت می شــود.
ــرای  ــکی ب ــه پزش ــاش جامع ــدد از ت ــی مج ــا قدردان وی ب
مقابلــه بــا ویــروس کرونــا اظهــار کــرد: بدانیــم بــرای اینکــه در 
نمودارهــای اســتانی، کرونــا یــک میلیمتــر کاهش پیــدا کند و 
رونــد و شــرایط عــادی آغــاز شــود، خیلــی تاش شــده اســت. 
اینکــه امــروز بــه نمــودار برخــی اســتان ها بــا یک نفــس راحت 
و لبخنــد نــگاه می کنیــم کــه تــا چــه انــدازه از پیــک قبلــی 
فاصلــه گرفتــه، بــا تــاش همه ایــن پیک، پاییــن آمــده و خط 
ــن  صــاف شــده و شــرایط آرامش بخــش شــده اســت، بنابرای

قــدر ایــن کار بــزرگ را بایــد بدانیــم.
روحانــی گفــت: اگــر می خواهیــم بــا فســاد برخــورد کنیــم، جا 
و زمانــش همینجاســت. موقعیتــش همیــن االن اســت. بیاییم 
همــه را تــا جایــی کــه امــکان دارد محــدود کنیم مگر مــواردی 

کــه حضــور ضــرورت دارد و آن بحــث دیگــری اســت.
وی بــا تاکیــد بــر رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در مراســم 
ســوگواری محــرم اظهــار کــرد: بــرای ما مهم اســت کــه محرم 
پرشــوری را بگذرانیــم امــا بعــد از عاشــورا و یکــی دو هفتــه کــه 
گذشــت شــاهد باالرفتــن آمــار و نمودارهــای ابتــا در هیــچ 
نقطــه ای نباشــیم و پیــک جدیــدی شــروع نشــود. آنجــا نقطه 

افتخــار بــرای مــا اســت.
ــن  ــناخته ای ــک و ناش ــای تاری ــه بخش ه ــان اینک ــا بی وی ب

بیمــاری هنــوز زیــاد اســت، اظهــار کــرد: برای واکســن 
ایــن بیمــاری خیلــی تــاش شــده اســت. کشــورهای 
مختلــف کار خــود را شــروع کرده انــد و برخــی از فــاز 
ــروف  ــد. مع ــخن می گوین ــاز دوم س ــی از ف اول و برخ
اســت که ۱۸۰ مرکز در دنیا مشــغول ســاخت واکســن 
ــم وجــود  ــن ه ــر از ای ــای باالت ــه رقم ه هســتند، البت
دارد امــا هنــوز بــا اطمینــان راجــع بــه هیــچ واکســنی 
نمی تــوان ســخن گفــت و هنــوز بــه آن مرحلــه 

نرســیده ایم.
ــیم  ــرایطی برس ــه ش ــد ب ــرد: بای ــح ک ــی تصری روحان
کــه ســازمان بهداشــت جهانــی و وزارت بهداشــت مــا 
بگوینــد کــه واکســنی وجــود دارد کــه اوالً موثر اســت، 
بی خطــر اســت و تــا مدتــی مانــدگاری دارد و حفــظ 
می کنــد. همیــن چنــد روز پیــش ســازمان بهداشــت 
ــن  ــل ای ــار کام ــا مه ــا ت ــه م ــرد ک ــام ک ــی اع جهان

ــه داریــم. ویــروس دو ســال فاصل

ماهیت قیام حسینی
اگر دنبال مقابله با فساد هستیم وقتش االن است/هنوز با اطمینان درباره هیچ واکسنی نمی توان سخن گفت

عامل دعوت مردم کوفه
معاویــه از دنیــا مــی رود. مــردم کوفــه کــه از انحرافات حکومت 
امــوی خســته شــده انــد به خــود می آینــد که نباید گذاشــت 
فرصــت بــه یزیــد برســد، امــام بــر حــّق مــا حســین بــن علی 
اســت، مــا اآلن بایــد آمــاده باشــیم و او را دعــوت کنیــم کــه به 
کوفــه بیایــد و او را کمــک بدهیــم و الاقــل قطبــی در اینجا در 
ابتــدا بــه وجــود آوریــم، بعــد هــم خافــت را خافت اســامی 
بکنیــم. حــدود هجــده هــزار نامــه مــی رســد کــه بعضــی از 
نامــه هــا را چنــد نفــر و بعضــی دیگــر را شــاید صــد نفــر امضا 
کــرده بودنــد کــه در مجمــوع شــاید حــدود صدهــزار نفــر بــه 
او نامــه نوشــته انــد. اینجــا حّجــت برامام)ع( تمام شــده اســت 
لــذا عکــس العمــل او مثبــت و ماهیــت عملش ماهیــت تعاون 
اســت؛ یعنــی مســلمانانی قیــام کــرده اند، امــام بایــد به کمک 
آنهــا بشــتابد. در قضیــه ی بیعــت، امام حســین)ع( فقــط باید 
بگویــد: نــه، و خــودش را پــاک نگــه دارد و نیاالیــد. و لهــذا اگــر 
امــام حســین)ع( پیشــنهاد ابــن عّبــاس را عمــل مــی کــرد و 
مــی رفــت در کوهســتان هــای یمــن زندگــی مــی کــرد کــه 
لشــکریان یزیــد بــه او دســت نمــی یافتنــد، از عهــده وظیفــه 
ــود. امــا اینجــا مســأله دعــوت اســت، یــک  اولــش برآمــده ب
وظیفــه جدیــد اســت؛ اتمــام حّجــت اســت. امــام حســین)ع( 
مــی دانســت کــه مــردم کوفه سســت عنصــر و مرعوب شــده 
انــد. در عیــن حــال اگــر امــام)ع( بــه مــردم کوفــه اعتنــا نمــی 
کــرد، همیــن مــا کــه امــروز اینجــا نشســته ایــم مــی گفتیم: 
چــرا امــام حســین)ع( جــواب مثبــت نــداد؟ از نظر ایــن عامل 
ــا  وظیفــه ی امــام حســین)ع(، دادن جــواب مثبــت اســت ت
وقتــی کــه دعــوت کننــدگان ثابتنــد. وقتی کــه آنها جــا زدند، 
دیگــر امــام حســین)ع( وظیفــه ای از آن نظــر ندارد و نداشــت.

از این دو عامل، کدامیک بر دیگری تقدم داشت؟
بــر حســب آنچــه تاریــخ ذکــر نمــوده مســلماً عامــل اول )عدم 
بیعــت( مقــدم اســت بــرای اینکــه همــان روز اولی کــه معاویه 
مــرد، از امــام حســین)ع( تقاضــای بیعــت شــد. یزیــد وقتــی 
معاویــه مــرد، همــراه بــا خبــر مــرگ پــدرش، نامه ای فرســتاد 
و همــان کســی کــه خبر مــرگ معاویــه را بــه والی مدینــه داد، 
آن نامــه را هــم بــه او نشــان داد کــه: »ُخــِذ الُْحَســیَن بِالَْبیَعــِة 
اْخــذاً َشــدیداً« از حســین بــن علــی بــه شــدت، هرطــور کــه 
هســت بیعــت بگیــر. شــاید هنــوز کوفــه خبر نشــده بــود که 
معاویــه مــرده اســت. بعــاوه تاریــخ ایــن طــور مــی گویــد که 
از امــام حســین)ع( تقاضــای بیعــت کردنــد، امــام حســین)ع( 
ــوال  ــه همیــن من ــاع کــرد، حاضــر نشــد، دو ســه روز ب امتن
ــان نــرم و گاهــی  ــا زب گذشــت، دائمــاً مــی آمدنــد، گاهــی ب
ــا خشــونت، تــا حضــرت در ۲7 رجــب ســال ۶۰ مدینــه را  ب
رهــا کــرد و بــه مکــه رفــت. دعــوت مــردم کوفــه در پانزدهــم 
رمضــان بــه امــام حســین)ع( رســید؛ یعنــی بعــد از آنکــه یک 
ــود.  مــاه و نیــم از تقاضــای بیعــت و امتنــاع امــام گذشــته ب
بنابرایــن مســأله ایــن نیســت کــه اول آنهــا دعوت کردنــد، بعد 
امــام)ع( جــواب مســاعد داد، و چــون جــواب مســاعد داده بــود 
و از طــرف آنهــا کاندیــد شــده بــود دیگــر معنــی نداشــت کــه 
بیعــت کنــد، یعنــی بیعــت نکــرد چــون بــه کوفــی ها جــواب 
مســاعده داده بــود! خیــر، بیعــت نکــرد قبــل از آنکه اصاً اســم 
تقاضــای کوفــی هــا در میــان باشــد، و فرمود: مــن بیعت نمی 
کنــم ولــو در همــه ی روی زمیــن مــأوی و ملجــإ بــرای مــن 
باقــی نمانــد؛ یعنــی اگــر تمــام اقطــار روی زمیــن را بــر مــن 
ببندنــد کــه یــک نقطــه بــرای زندگــی مــن وجــود نداشــته 

باشــد، بــاز هــم بیعــت نمــی کنــم.
عامل امر به معروف و نهی از منکر

عامــل ســوم، عامــل امــر بــه معــروف و نهــی از منکر بود کــه از 
روز اولــی کــه امــام حســین)ع( از مدینــه حرکــت کرد، بــا این 
شــعار حرکــت کــرد. از ایــن نظــر، مســأله ایــن نبود کــه چون 
از مــن بیعــت مــی خواهنــد و مــن نمــی پذیــرم، و یــا چــون 
مــردم کوفــه دعــوت کــرده انــد لــذا مــن قیــام می کنــم، بلکه 
اگــر بیعــت هــم نخواهنــد، مــن بــه حکــم وظیفــه ی امــر بــه 
معــروف و نهــی از منکــر بایــد قیام کنــم؛ زیــرا دنیای اســام را 
منکــرات فراگرفتــه اســت و مــن به حکــم وظیفــه ی دینی، به 

حکــم مســؤولیت شــرعی و الهــی خــود قیــام مــی کنم.
در عامــل اول، امــام حســین)ع( مدافــع اســت. بــه او می گویند: 
بیعــت کــن، مــی گویــد: نمــی کنــم؛ از خــودش دفــاع مــی 
کنــد. در عامــل دوم، امــام حســین)ع( متعــاون اســت. او را بــه 
ــد، جــواب مثبــت داده اســت. در  همــکاری دعــوت کــرده ان
عامــل ســوم، امــام حســین)ع( مهاجــم اســت. در اینجــا او بــه 
حکومــت وقــت هجــوم کــرده اســت. بــه حســب ایــن عامــل، 
امــام حســین)ع( یــک مــرد انقابــی اســت، یــک ثائــر اســت، 

مــی خواهــد انقــاب کنــد.

رئیس دادگستری شهرستان بردسیر :

انتشار آگهی آزمون استخدامی کشور برای جذب 45 هزار کارمند
ــا  ــور ب ــتخدامی کش ــازمان اداری و اس ــس س رئی
ــون هشــتم اســتخدامی  ــان اینکــه آگهــی آزم بی
کشــور بعــد از برگــزاری کنکــور منتشــر خواهــد 
شــد گفــت: در ایــن آزمــون بنــا داریــم حــدود ۴۵ 
هــزار نیــروی جدیــد را بــرای دســتگاه های مختلف 

اســتخدام کنیــم.
نصــاری افــزود: در ایــن آزمــون بنــا داریــم حــدود 
ــای  ــرای دســتگاه ه ــد را ب ــروی جدی ــزار نی ۴۵ ه
ــر در  ــزار نف ــه ۳۲ ه ــم ک ــف اســتخدام کنی مختل
وزارت آمــوزش و پــرورش، هفــت هزارنفــر در وزارت 
ــی  ــکی و مابق ــوزش پزش ــان وآم ــت ، درم بهداش

دردســتگاهی اجرایــی جــذب خواهنــد شــد.
معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان اداری و 
اســتخدامی کشــور گفــت: تمــام کســانی کــه غیــر 
از پیمانــی و رســمی در نظــام اداری کشــور فعالیــت 
مــی کننــد حتمــاً بایــد در ایــن آزمــون شــرکت 
کــرده و طبــق قانــون موضــوع تبدیــل وضعیــت در 

نظــام اداری وجــود نــدارد.

انصــاری افــزود: در وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی دو گــروه نیــروی انســانی فعالیــت مــی کنند 
کــه گــروه اول از محــل اعتبارات بودجه عمومی کشــور 
و از طریــق آزمــون بــه کار گرفتــه شــده اند و گــروه دوم 
از محــل درآمدهــای اختصاصی بیمارســتان ها فعالیت 

ــی کنند. م
ــزار  ــه ه ــان س ــت و درم ــزود: در وزارت بهداش وی اف
نفــر در فروردیــن مــاه، دو هــزارو ۲۸۰ نفــر قــرار داد کار 
معیــن و هفــت هــزار نفــر درایــن آزمــون مجــوز داده 
شــده کــه مجموعــاًَ ۱۲ هــزار و ۲۸۰ نفــر برای امســال 

در ایــن وزارتخانــه جــذب خواهنــد شــد.
وی تصریــح کــرد: بــه منظــور قدردانــی از زحمــات آن 
دســته از کارکنــان وزارت بهداشــت و درمــان که درگیر 
مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا بودنــد با در خواســت ســتاد 
ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــه وزارت بهداشــت و درمــان ، 
افــرادی کــه بــه صــورت شــرکتی و قــراردادی بــا هــر 
منبــع تامیــن اعتبــار فعالیــت مــی کننــد بــه میــزان 

آزادسازی 2۰ هکتار از اراضی ملی 
ــازی ۲۰  ــیر از آزادس ــتان بردس ــتری شهرس ــس دادگس ریی
هکتــار از اراضــی ملــی خبــر داد و گفــت: بــا پیگیــری موضوع 
و ارائــه درخواســت اجــرای حکــم از ناحیــه اداره منابع طبیعی 
و صــدور حکــم نســبت بــه رفــع تصــرف اراضــی و قلــع و قمع 
کلیــه مســتحدثات موجــود و اعــاده ملــک بــه دولــت اقــدام 

شــد.
حســین رمضانی زاده، رییس دادگســتری شهرســتان بردسیر 
ــی  ــار از اراض ــازی ۲۰ هکت ــزان از آزادس ــا می ــو ب در گفت وگ
ملــی خبــر داد و بیــان کرد: بــا نگاه ویژه دادگســتری بردســیر 
بــه حفــظ حقــوق بیــت المــال و برخــورد بــا تصرفــات غیــر 
قانونــی اراضــی ملــی، بــا اجــرای حکــم صــادره از ۲۰ هکتــار 
از اراضــی ملــی واقــع در روســتای رحمــت آبــاد نــگار بردســیر 

رفــع تصــرف شــد.
رییــس دادگســتری شهرســتان بردســیر در ادامه خاطرنشــان 
کــرد: اجــرای ایــن حکــم از ســال ۱۳۹۵ علــی رغــم قطعیــت 
دادنامــه قلــع و قمــع، متوقــف مانــده بــود کــه بــا پیگیــری 
موضــوع و ارائــه درخواســت اجــرای حکــم از ناحیــه اداره منابع 
طبیعــی و صــدور حکم نســبت بــه رفع تصــرف اراضــی و قلع 
و قمــع کلیــه مســتحدثات موجــود و اعــاده ملــک بــه دولــت 

اقــدام شــد.

ــن  ــاز در ای ــا یــک امتی مــدت خدمــات درشــرایط کرون
آزمــون بــرای آنهــا در نظــر گرفتــه مــی شــود.

ــر ایــن اســاس کارکنــان وزارت  جمشــیدی ادامــه داد: ب
بهداشــت و درمــان بــه میــزان هرمــاه درگیری مســتقیم 
بــا بیمــاری کرونــا دو درصــد به امتیــاز آنها اضافــه خواهد 

. شد
معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان اداری و 
ــت:  ــت گف ــه اداره دول ــاره هزین اســتخدامی کشــور درب
ــی در  ــت مدیریت ــزار و ۳۸7 پس ــر ۴7 ه ــال حاض در ح
کشــور داریــم کــه ایــن پســت هــای مدیریتــی نســبت 
به متوســط کارشناســان در ســطوح مختلف حداکثر ۵۰ 

درصــد حقــوق اضافــه دریافــت مــی کننــد.
وی افــزود: متوســط حقوق کارشناســان در کشــور حدود 
۶ میلیــون و متوســط دریافتــی باالتریــن ســطح مدیران 

حــدود ۹ میلیــون تومان اســت.
وی تصریــح کــرد: بــا افزایــش حقــوق کارکنــان دولــت، 
هنــوز دریافتــی ایــن کارکنــان بــرای زندگــی مناســب 

نیازمنــد توجــه اســت

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
مهمترین موانع کسب و کار در کرمان را اعالم کرد

کشف زمین خواری 5۸ میلیارد 
ریالی در کرمان

رییــس مجمــع نماینــدگان اســتان 
کرمــان بحــران تامیــن آب در اســتان را 
یــک بهانــه دانســت و بیــان کــرد: اخیــرا 
ــتانی،  ــئولین اس ــای مس ــا پیگیری ه ب
۱۰۰۰ میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای رفع 
ــاص  ــی اختص ــکات آب ــائل و مش مس

یافتــه اســت.
شهباز حســن پورصبح روز اول شهریورماه 
در نشســت مشــترک مجموعه وزارت راه 
)اداره راه و شهرســازی، فــرودگاه، راه آهــن 
و پایانه هــا( بــا مجمع نمایندگان اســتان 
کرمــان گفــت: مســکن پیشــران اقتصاد 
کشــور اســت و قانــون اساســی بــر همــه 
مــا تکلیــف کــرده کــه مســکن مناســب 
بــرای همــه مــردم داشــته باشــیم 
بنابرایــن بــرای بحــث مســکن بایــد بــا 
فوریــت یــک کار اساســی انجــام شــود.

ــات در  ــات تصادف ــه تلف ــا اشــاره ب وی ب
اســتان کرمــان اظهــار کــرد: متاســفانه 
ــردم اهمیــت داده نشــده و  ــه جــان م ب
ــان  ــات در اســتان کرم در بحــث تصادف
ــتان و  ــاده ای اس ــز ج ــاط حادثه خی و نق
رســیدگی بــه تصادفــات گایــه داریــم.

ــیر  ــیرجان و بردس ــردم س ــده م نماین
ــه  ــس شــورای اســامی در ادام در مجل
ســخنانش به وضعیت هواشناســی اشاره 

کــرد و افزود: در بحث هواشناســی پذیرفتنی 
بــرای مــا نیســت کــه وضعیــت بارندگی ها و 
هــوا بــه موقــع به مــردم اطــاع رســانی نمی 
شــود. حتــی در کشــورهای جهان ســوم هم 
در ایــن زمینــه مشــکل ندارنــد و متاســفانه 
هیــچ مطالبه گــری از دســتگاه های مربوطــه 
نداریــم و وقتــی کــه بحــران ایجــاد می شــود 
ــد از  ــه بای ــد ک ــان می آی ــئولین یادش مس

نماینــدگان مطالبه گــری کننــد.
وی تاکیــد کــرد: بایــد در ایــن شــرایط 
ــادی  ــای اقتص ــی و تحریم ه ــران کرونای بح
حاکــم بــر کشــور، ارائــه طریقــی بــرای رفــع 
مشــکل مردم داشــته باشــیم و هیچ شــان و 
جایگاهــی باالتــر از ایــن نیســت کــه نوکری 

مــردم را بکنیــم.
حســن پــور بــا طــرح ایــن ســوال کــه علــت 
ــکن  ــرمایه گذاری مس ــرکت س ــل ش تعدی
ــرد:  ــار ک ــان چیســت؟ اظه ــتان کرم در اس
شــرکت ســرمایه گذاری مســکن در ســطح 
کشــور اقدامــات بســیار خوبــی در راســتای 
ایجــاد و تهیــه مســکن کــرده امــا متاســفانه 
شــاهد هســتیم بــه دلیل مســایل سیاســی 
ایــن شــرکت را در کرمــان تعدیــل کرده انــد.
رییــس مجمــع نماینــدگان اســتان کرمــان 
بــر لــزوم تســریع در اجــرای پروژه هــا تاکیــد 
ــه  ــئولیت مجموع ــه مس ــاب ب ــرد و خط ک

روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا:

ــان  وزارت راه و شهرســازی در اســتان کرم
ــال  ــه در س ــوال دارد ک ــای س ــت: ج گف
ــردم  ــه م ــدی ب ــه امی ــت چ ــی دول پایان
ــان  ــه پای ــا را ب ــد کاره ــد داد؟ نبای خواهی
ــرا در  ــم زی ــده بیندازی ــال آین ــال و س س
ســال آینــده درگیــر انتخابــات و تشــریفات 
ــد. ــب می افت ــا عق ــا کاره هســتیم و قطع
ــیر در  ــیرجان و بردس ــردم س ــده م نماین
خانــه ملــت بــا انتقــاد شــدید از وضعیــت 
قطارهــای اســتان کرمــان گفــت: ای کاش 
مســئولین مجموعــه راه و شهرســازی 
یکبــار بــا قطــار »کرمــان - تهــران« ســفر 
می کردنــد تا وضعیــت این قطارهــا را درک 
کننــد. مطمئــن هســتم اگر یکبــار بــا این 
قطارها ســفر مــی کردیــد، این وضعیــت را 
اصــاح می کردیــد یــا ایــن خــط را تعطیل 
ــار  ــن قط ــدن در ای ــوار ش ــد. س می کردی
همانند این اســت کــه در گردبادهــای ۱۲۰ 
روزه سیســتان قــرار گرفتــه ایــد و وقتــی به 
تهــران می رســید، وضعیــت ظاهــری فــرد 
به گونــه ای نیســت کــه بتواند مســتقیما به 

ســرکار بــرود.
ــت حمــل  ــه اهمی ــا اشــاره ب حســن پور ب
ــرد:  ــار ک ــق اظه ــعه مناط ــل در توس و نق
راه آهــن بافــت یکی از مطالبــات نمایندگان 
ــی  ــر م ــم اگ ــد بدانی ــت. بای ــتان اس اس

خواهیــم وضعیــت اســتان را تغییــر دهیــم 
بایــد بــه حمــل و نقــل ریلی توجــه ویــژه ای 

داشــته باشــیم.
وی بحــران تامیــن آب در اســتان را یک بهانه 
دانســت و بیــان کــرد: اخیــرا بــا پیگیری های 
مســئولین اســتانی، ۱۰۰۰ میلیــارد تومــان 
اعتبــار بــرای رفــع مســائل و مشــکات آبــی 

اختصــاص یافتــه اســت.
رییــس مجمــع نماینــدگان اســتان کرمــان 
ــداری  ــئولین اداره کل راه ــه مس ــاب ب خط
ــان  ــتان کرم ــاده ای اس ــل ج ــل و نق و حم
پایــش  دوربین هــای  بحــث  در  گفــت: 
ــتان  ــمندی در اس ــات ارزش ــری اقدام تصوی
صــورت گرفتــه امــا در بحــث تفرجگاه هــای 
بیــن راهــی واقعــا ضعیف هســتیم و یکــی از 
بحث هــای اشــتغال زایــی در اســتان توجــه 

ــت. ــی اس ــن راه ــای بی ــه تفرجگاه ه ب

تخصیص ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای رفع مشکالت آبی استان کرمان

 رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان 
کرمــان گفــت: مهمتریــن موانــع کســب و کار ایــن 
اســتان از ســوی اتــاق بازرگانــی کرمــان و بخــش 
خصوصــی بــه ترتیــب غیرقابــل پیــش بینــی بودن 
قیمــت مــواد اولیــه و محصــوالت، دشــواری تامین 
مالــی از بانــک هــا و رویه هــای ناعادالنــه ممیــزی 
و دریافــت مالیــات اســتان در بهــار ۹۹ اعــام شــده 

. ست ا
بــه گــزارش ایرنــا ، جعفــر رودری در شــورای گفــت 
و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان کرمان 
بــا اشــاره بــه رتبــه ۲۹ کرمــان در فضــای کســب و 
کار کشــور افــزود: یکــی از ایــن شــاخصه ها، رویــه 
هــای ناعادالنــه ممیــزی و دریافــت مالیات اســتان 
ــن  ــتان در ای ــاز اس ــه امتی ــده ک ــر ش ــان ذک کرم
شــاخص ۷.۴۶ و میانگیــن کشــور ۶.۶ بــوده اســت.

بــه گفتــه رودری امتیاز شــاخص ها از ۱۰ محاســبه 
شــده و هرچــه ایــن امتیــاز پایین تــر باشــد، وضعیت 

شــاخص مطلوب تــر اســت.
وی اظهــار داشــت: فراینــد توســعه بــا فرهنــگ انســان 
ــر  ــی را مدی ــر اقدام ــروز اگ ــت و ام ــاط اس ــا در ارتب ه
نخواهــد انجــام دهــد، هــزار دلیــل قانونــی نمــی توانــد 
آن را اجــرا کنــد و یکــی از دغدغــه مدیــران ایــن اســت 
کــه پــس از ورود بــه مســاله، پاســخگویی انجــام شــود.

رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریزی اســتان کرمان 
گفــت: نیــروی کار از بدنــه جامعــه اســت و می توانــد بــر 
ــی و  ــث آموزش ــذا بح ــذارد ل ــر بگ ــعه تاثی ــد توس فراین
فرهنگســازی بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه افــراد بداننــد، 

 ارائه نشــدن خدمــات دامــن خــود آنــان را مــی گیــرد.
دادخــدا ســاالری دادســتان کرمــان نیــز در ایــن نشســت 
ــان  گفــت: وضعیــت فضــای کســب و کار اســتان کرم
نامناســب اســت کــه بخشــی از آن بــه فعالیــت ضعیــف 
دســتگاه های نظارتــی برمی گــردد و در ایــن راســتا 
ــه  ــرار گرفت ــد ق ــار تولی ســازمان بازرســی کشــور در کن

اســت.

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، یوســف پورواجــد در 
جمــع خبرنــگاران با گرامیداشــت یاد شــهیدان رجائــی و باهنر 
و هفتــه دولــت و عــرض تســلیت بــه مناســبت فــرا رســیدن 
ــه  ــرا رســیدن هفت ــا ف ــان ب ــرد: همزم ــار ک ــاه محــرم اظه م
دولــت طرح هــای ایجــاد اشــتغال از محــل اعتبــارات صنــدوق 
کارآفرینــی امید در اســتان کرمــان به مبلغ ۹۶ میلیــارد و ۶۰۰ 

میلیــون ریــال افتتــاح می شــوند.
مدیــر صنــدوق کارآفرینــی امیــد اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه 
نامگــذاری ســال جــاری باعنــوان ســال جهــش تولیــد توســط 
مقــام معظــم رهبــری بیــان داشــت: همچنیــن بــه مناســبت 
هفتــه دولــت  ۱۴ طرح در شهرســتان های کرمان، رفســنجان، 
ــا  ــه ب ــد ک ــرداری می رس ــه بهره ب ــرج ب ــگان و فه ــت، ری باف
افتتــاح ایــن طرح هــا بــرای 7۸ نفــر به طــور مســتقیم شــغل 

ــود. ــاد می ش ایج
پورواجــد خاطرنشــان کــرد: طــی هفته دولــت در ۲۶ روســتای 
اســتان کرمــان نیــز اجــرای طــرح هــر روســتا یک محصــول و 
روســتای بــدون بیــکار به عنــوان یکــی از طرح هــای ابتــکاری 

صنــدوق کارآفرینــی امیــد کلیــد می خــورد.
ــا وجــود شــیوع ویــروس  ــراز داشــت: در ســال جــاری ب وی اب
کرونــا شــاهد پرداخــت یــک هــزار و ۳۵ فقــره تســهیات بــه 
مبلــغ ۱7۱میلیــارد ریــال توســط صنــدوق کارآفرینــی امیــد 

اســتان کرمــان  بــه متقاضیــان هســتیم.

فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان از کشــف یک مــورد زمین 
خــواری و تصــرف اراضــی ملــی بــه ارزش ۵۸ میلیــارد و ۵۰۰ 

میلیــون ریال خبــر داد.
ســردار عبدالرضــا ناظــری در تشــریح ایــن خبــر اظهــار کرد: 
در راســتای پیشــگیری و مقابلــه بــا زمیــن خــواری و تصرف 
غیــر قانونــی اراضــی ملــی، طــرح مقابلــه بــا ایــن پدیــده در 

دســتور کار پلیــس امنیــت اقتصــادی اســتان قــرار دارد.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن رابطــه پــس از اخــذ اســتعامات 
و بررســی اســناد و مــدارک و همچنیــن هماهنگــی هــای 
قضایــی یــک مــورد زمین خــواری در محــدوده شــهر کرمان 
مشــخص شــد اظهار کــرد: در این راســتا ۴۵۰۰ مترمربــع  از 
اراضــی ملی کــه کارشناســان ارزش آن را ۵۸ میلیــارد و ۵۰۰ 
میلیــون ریــال بــرآورد کردند در محدوده شــهر کرمــان آزاد و 

بــه ســازمان شــهرداری بازگردانده شــد.
فرمانــده انتظامــی اســتان با بیــان اینکه حفــظ و حراســت از 
بیــت المــال و اراضــی ملــی از اولویــت هــای پلیــس امنیــت 
اقتصــادی اســت، گفــت: در رابطــه بــا ایــن پرونــده ۵  متهــم 
دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده جهــت اقدامــات قانونی 

بــه مراجــع قضایــی تحویل شــدند.

برگزاری مراسم عزاداری ماه 
محرم در فضای مسقف ممنوع است

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، محمدصــادق بصیــری 
در جلســه ســتاد مدیریــت کرونــای اســتان کرمــان بــا تســلیت ایام 
ــا  ســوگواری مــاه محــرم اظهــار داشــت: امــروز ســتاد ملــی کرون
برگــزار شــد و آخریــن وضعیــت شــیوع ویــروس کرونــا در ســطح 

کشــور بررســی شــد.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن ســتاد از برگزارکننــدگان کنکــور تجلیل 
شــد افــزود: رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی مقابله بــا کرونــا در ایام 

ســوگواری مــاه محــرم و صفــر مــورد تاکیــد قــرار گرفت.
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری کرمان با اشــاره به 
اینکــه در ایــن جلســه تاکید شــد که برگــزاری مراســم عــزاداری ماه 
محــرم در فضــای مســقف ممنــوع اســت تصریــح کــرد: هــر نــوع 

محدودیتــی در بحــث کرونــا بــرای جلوگیــری از تجمع اســت.
وی بــا بیــان اینکــه مراســم مذهبــی فقــط بایــد در فضــای بــاز و با 
رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی برگزار شــود افــزود: اســتان کرمان 

هنــوز در وضعیــت قرمز شــیوع کرونــا قــرار دارد.
بصیــری بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد برنامه هــای مذهبــی بــا رعایــت 
دقیــق پروتکل هــای بهداشــتی و اســتفاده از ماســک انجــام شــود 
گفــت: ۲۲ گــروه نظارتــی در اســتان کرمــان داریــم کــه بــر رعایــت 

پروتکل هــای بهداشــتی مقابلــه بــا کرونــا نظــارت دارنــد.
وی بــا بیــان اینکــه هــر هفتــه تعــداد بازرســی ها در اســتان افزایش 
پیــدا می کنــد و ایــن هفتــه بازرســی ها ۴۱ درصــد افزایــش داشــته 
اســت افــزود: ابتــا بــه بیمــاری و تعــداد مــرگ و میــر در اســتان 
کرمــان رو بــه کاهــش اســت و امیدواریــم ایــن شــیب نزولــی ادامه 

ــته باشد. داش
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری کرمان با اشــاره به 
اینکــه تامیــن پارچه بــرای تولید ماســک در اســتان کرمــان در حال 

پیگیــری اســت گفــت: جــای نگرانــی از ایــن جهــت وجود نــدارد.

افتتاح ۹۶ میلیارد ریال 
طرح اشتغالزایی در کرمان 

طی هفته دولت

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور :

فرمانده انتظامی استان کرمان :

معاون استاندار کرمان: 

حسن پور رییس مجمع منایندگان استان کرمان خرب داد:

دادستان عمومی کرمان عنوان کرد:نهادهای حاکمیتی، تنها مانع تولید
دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان 
ــع  ــا مان ــه تنه ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب کرم
تولیــد، نهادهــای حاکمیتی اســت کــه باید 
ــا وظیفــه حاکمیتــی را  تدبیــر اندیشــید ت
انجــام بدهنــد، تصریــح کــرد: بایــد مصوبات 
ضمانــت اجرائــی داشــته باشــد و بــا مدیری 
کــه نمــی توانــد بــا برنامــه هــای حاکمیت 

همــراه باشــد، برخــورد شــود.
ــاالری«  ــدا س ــنا »دادخ ــزارش ایس ــه گ ب
صبــح روز ۳۰ مردادمــاه در جلســه شــورای 
ــش  ــت و بخ ــوی دول ــت و گ ــتانی گف اس
ــن  ــان ای ــد ش ــرد: بای ــار ک خصوصــی اظه
شــورا بیشــتر بــه ســمت و ســوی عملیاتی 
پیــش بــرود و اینکــه بعضا مصوباتی داشــته 
باشــیم که ضمانــت اجرائی نــدارد، در شــان 
ــش  ــت و بخ ــوی دول ــت و گ ــورای گف ش

خصوصــی نیســت.

وی بــا اشــاره بــه رتبــه فضــای کســب و کار 
اســتان کرمــان افــزود: ۹ مــورد از ۱۰ موانــع 

تولیــد کــه اعــام شــده، حاکمیتــی اســت.
ــع  ــا مان ــه تنه ــر اینک ــد ب ــا تاکی ســاالری ب
تولیــد، نهادهــای حاکمیتــی اســت کــه باید 
تدبیــر اندیشــید و وظیفه حاکمیتــی را انجام 
بدهیــم تصریــح کــرد: باید مصوبــات ضمانت 
اجرائــی داشــته باشــد و بــا مدیــری کــه نمی 
توانــد بــا برنامه هــای حاکمیت همراه باشــد، 

برخــورد شــود.
دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان 
ــد  ــوی تولی ــمت و س ــه س ــد ب ــان بای کرم
حرکــت کنیــم و بــا وضعیــت نفــت، تنهــا راه 
نجــات اقتصــاد بیمــار و چــاره ما تولید اســت 
اظهــار کرد: بخشــی از مســائل ناشــی از ترک 
فعــل اســت کــه حاضریــم بــا کمــک اتــاق 
بازرگانــی و دســتگاه هــای اجرائــی ایــن موارد 

را تحــت تعقیــب قــرار بدهیــم.
ــرد:  ــح ک ــی تصری ــام ارشــد قضای ــن مق ای
رتبــه ۲۹ در فضــای کســب و کار در شــان 
اســتان کرمــان نیســت و بایــد بــه ســمتی 

برویــم کــه مصوبــات عملیاتــی شــود.
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حکومت  جهانی عدالت

        پیوندعاشورا و انتظار )1(
جريان امامت و واليت ائمة اطهار عليهم السالم جداى از يك  
ديگر نبوده، بلكه متناسب با شرائط و مقتضيات زمان، جلوه هاى 
گوناگوني به خود گرفته است. اين جريان، گاه در قيام سرخ، گاه 
در نهضت فرهنگى و علمي، گاه در لباس اسارت و گاه در تبعيد 
و هجرت، متبلور شده است؛ اما از آن جا كه تمامي معصومين، 
ُ أَنَْوارا، هدف واحدي را نيز دنبال  يك نور واحد هستند)َخلََقُكُم اللَّ

مى كنند.
حفظ مكتب، هدايت امت، تبيين و اجراى حق و عدل و نيز 
ستيز با باطل، هدف مشترك تمام امامان عليهم السالم بود كه 
هم چون رودخانه اى كه در مسير خود، پيچ و تاب خاصى مى يابد، 
در هر زمان به شكلي بروز يافت تا همگان را حيات بخشد و 
سرانجام به اقيانوس حاكميت عدل و امن الهى در زمان حضرت 

ولي عصر عجل الل تعالي فرجه الشريف بيانجامد.
ليكن در اين ميان، پيوستگى و ارتباط ميان قيام امام حسين 
عليه السالم و انقالب حضرت مهدى عجل الل تعالي فرجه 
الشريف، نمودبيشتري دارد. گويا نهضت نينوا، نهال و بذرى بود 
كه در روز عاشورا كاشته شد تا در گذر زمان، رشد كند و در عصر 
ظهور، به ثمر بنشيند. در عصري كه همت پيامبران و امامان 
عليه السالم، در انتظار فرا رسيدن آن بوده اند؛ عصري كه در آن، 
وعده هاى الهي بر حكومت جهاني حق و عدل، تحقق مي يابند و 

آية استخالف عينيت پيدا مي كند.
نمونه هاي پیوند عاشورا و انتظار

1. امام حسين عليه السالم به فرزندش، امام سجاد عليه السالم 
فرمود: »اى فرزندم! به خدا سوگند؛ خون من از جوشش نخواهد 
افتاد تا آن كه خداوند، مهدى عجل الل تعالي فرجه الشريف را 

برانگيزد و انتقام خونم را بگيرد«.
2. در دعاى ندبه و شرح غم هجران مهدى موعود عجل الل 
تعالي فرجه الشريف، از ميان صدها شهيد عترت پيامبر صل الل 

عليه و آله، تنها از شهيد كربال، سخن به ميان مي آيد.
3. شعار قيام جهانى امام منتَظر و يارانش، »يا للثارات الحسين« 

خواهد بود.
4. بيش از دويست روايت، به اين مساله اشاره دارند كه حضرت 
حجت عجل الل تعالي فرجه الشريف ، فرزند و از نسل امام 
حسين عليه السالم است و خود اين نكته،گوياى رمز عميق 
اين ارتباط است. از جمله، پيامبر صل الل عليه و آله در بيانى 
به فاطمة زهرا عليها السالم فرمود: »قسم به خدايى كه جز او 
معبودى نيست؛ مهدى اين امت كه عيسى بن مريم، پشت سر 
او نماز مى خواند از ما مى باشد« و آن گاه با دست مبارك بر شانة 
امام حسين عليه السالم زد و سه مرتبه فرمود: »او از حسين عليه 
السالم است«. هم چنين آن حضرت، به سلمان و ام سلمه فرمود: 
»مهدى عجل الل تعالي فرجه الشريف از فرزندان حسين عليه 
السالم است؛ پس خوشا به حال آن كه از دوستان حسين عليه 
السالم باشد كه به خدا قسم؛ شيعيان و پيروان او در روز قيامت، 

رستگارند«.
امام على عليه السالم نيز در خطاب با امام حسين عليه السالم 
مي فرمايند: » اى حسين! نهمين فرزند تو، كسى است كه بر 
اساس حق، قيام مي كند،دين را ظاهر و حاكم مي  نمايد و عدالت 
را گسترش مي دهد« و آن گاه كه امام حسين عليه السالم از 
ايشان مي پرسد: »آيا اين امر واقع خواهد شد؟«، ادامه مي دهند: 
»آري، قسم به خدايى كه محمد صل الل عليه و آله را به پيامبري 
برگزيد و او نيز مرا بر همة آدميان، مبعوث كرد. ليكن اين امر، بعد 

از غيبت و دور ة حيرت خواهد بود«.
5. در آيات و روايات متعددى، حضرت مهدى عجل الل تعالي 
فرجه الشريف به عنوان انتقام گيرندة قيام عاشورا و خون به 
ناحق ريختة امام حسين عليه السالم، معرفى شده است كه اين 
مسأله، به وضوح رابطة تنگاتنگ انقالب امام عصر عجل الل تعالي 

فرجه الشريف را با ماجراي كربال بيان مي كند.
به عنوان مثال، در تفسير آية »... وَ َمْن ُقِتَل َمْظُلوماً َفَقْد َجَعلْنا 
لَِولِيِِّه ُسلْطانا... «، رواياتي از پيامبر، امام علي و امام باقر عليهما 
السالم وارد شده است كه مقتول را امام حسين عليه السالم و 
ولّى او را امام قائم عجل الل تعالي فرجه الشريف، معرفي كرده اند.

 آیه 118 سوره آل عمران :
ای کسانی که ایمان آورده اید از غیر خودتان ]دوست و[ همراز مگیرید ]آنان[ 
از هیچ نابکاری در حق شما کوتاهی نمی ورزند آرزو دارند که در رنج بیفتید 
دشمنی از لحن و سخنشان آشکار است و آنچه سینه هایشان نهان می 
دارد بزرگتر است در حقیقت ما نشانه ها]ی دشمنی آنان[ را برای شما بیان 

کردیم اگر تعقل کنید.
1-شان نزول آیه شریفه چیست؟

از ابن عباس نقل شده که این آیات هنگامی نازل شد که عده ای از 
مسلمانان با یهودیان ، به سبب قرابت، همبستگی،رضاع و یا پیمانی که پیش 
از اسالم بسته بودند، دوستی داشتند و به قدری با آنها صمیمی بودند که اسرار 
مسلمانان را به آنان می گفتند. بدینوسیله قوم یهود که دشمنی سرسخت 
اسالم و مسلمین بودند و به ظاهر خود را دوست مسلمانان قلمداد می کردند، 
از اسرار مسلمانان مطلع می شدند، آیه نازل شد و به آن عده از مسلمانان 
هشدار داد که چون آنان در دین شما نیستند، نباید آنها را محرم اسرار خود 
قرار دهید، زیرا آنان درباره شما از هیچ شر و فسادی کوتاهی نمی کنند. آنان 

می خواهند شما همیشه در رنج و عذاب باشید.
2- منظور از واژه »بطانه« و »خبال« چیست؟

»بطانه« در لغت به معنی لباس زیرین است و در مقابل آن »ظهاره« به 
معنی لباس روئین تن می باشد. در اینجا کنایه از »محرم اسرار« است و 
»خبال« در اصل به معنی »از بین رفتن چیزی« است  و غالبا به زیان هائی 

که در عقل انسان اثر می گذارد، گفته می شود.
3- خداوند چه هشداری به مسلمانان می دهد؟

این آیه به دنبال آیاتی که مناسبات مسلمانان را با کفار بیان کرد، به یکی 
از مسائل حساس اشاره کرده و ضمن تشبیه لطیفی به مومنان هشدار داده 
است که غیر از هم مسلکان خود برای خود، دوست و همرازی انتخاب 
نکنند و بیگانگان را از اسرار و رازهای درونی خود با خبر نسازند. یعنی کفار 
شایستگی دوستی شما را ندارند و نباید آنان دوستی و محرم اسرار شما باشند. 

کفار در رساندن شر و فساد نسبت به مسلمانان کوتاهی نمی کنند.
4- منظور از »ودوا ما عنتم« چیست؟

هرگز سوابق دوستی و رفاقت آنها با شما مانع از آن نیست که به خاطر 
جدائی در مذهب و مسلک، آرزوی شکست و زیان شما را در دل خود 
نپرورانند، بلکه پیوسته عالقه آنها این است که شما در رنج و زحمت باشید. 

»ودوا ما عنتم«
5- ترفند دشمنان چیست و آیا در رسیدن به اهدافشان موفق هستند؟

آنها برای اینکه شما از مکنونات ضمیرشان آگاه نشوید و رازشان فاش نگردد، 
معموال در سخنان و رفتار خود مراقبت می کنند و با احتیاط و دقت حرف 
می زنند،ولی با وجود این، آثار عدوات و دشمنی از البالی سخنان آنها 

آشکار است.
6- چگونه دشمنان اسرار خودشان را افشاء می کنند؟

گاه به طور ناخودآگاه سخنانی بر زبان می آورند، که می توان گفت همانند 
جرقه ای از آتش پنهانی دل های آنها است و شما می توانید از آن به ضمیر 

باطن آنان پی ببرید.»قد بدت البغضاء من افواههم«
این آیه حقیقتی را بیان می کند که امیرمومنان)ع( در سخنان خود توضیح 
فرموده است. آنجا که می فرماید:»هیچ کس در ضمیر باطن، رازی را پنهان 
نمی دارد، مگر اینکه از رنگ چهره و البالی سخنان پراکنده و خالی از توجه 
او آشکار می شود.«خالصه اینکه خداوند بدین وسیله طریقه شناسائی باطن 

دشمنان را نشان داده و از ضمیر باطن و راز درونشان خبر می دهد.
7- فلسفه بیان این آیات چیست؟

ما برای شما این آیات را بیان کردیم که اگر در آن تدبر کنید، به وسیله آن 
می توانید دوست خود را از دشمن تمیز دهید و راه نجات از شر دشمنان را 

پیدا کنید. »قد بینا لکم االیات ان کنتم تعقلون«
8- منظور از جمله »وما تخفی صدورهم اکبر« چیست؟

جمله»وما تخفی صدورهم اکبر« اشاره می کند که آنچه در سینه دارند، قابل 
وصف نیست، چون هم متنوع و گوناگون است و هم آن قدر عظیم است 
که در وصف نمی گنجد.مبهم آوردن »ما فی صدورهم« بزرگ و عظیم 

بودن را تایید می کند. 
9- دشمنان با چه روش هایی کار خود را پیش می برند؟دشمنان با روش 
های گوناگون با شما برخورد می کنند. آن روش ها عبارتند از:  فشار»ودوا 

ما عنتم«، فساد »ال یالونکم خباال« و نفاق »و ما تخفی صدورهم اکبر«
10- دشمنان برای ما چه آرزویی می کنند؟

اگر ما به واژه »ود« در قرآن بنگریم، آرزوهای دشمنان را درباره خود در 
می یابیم:

الف( آنها می خواهند ما از سالح و سرمایه خود غافل باشیم. »ود الذین کفروا 
لو تغفلون عن اسلحتکم وامتعتکم«

ب( آنان می خواهند ما سازش و نرمش نشان دهیم. »ودوا لو تدهن 
فیدهنون«

ج( آنان برای  ما رنج، فشار و زحمت می خواهند. »ودوا ما عنتم«
د( آنها برای ما آرزوی ارتجاع، ارتداد و بازگشت به کفر و شرک دارند. »ود 

کثیر من اهل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا«
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ــذ  ــزی از اخ ــه ری ــع و برنام ــت، مناب ــعه مدیری ــاون توس مع
مجــوز اســتخدام 7هــزار نیــروی جدیــد خبــر داد و در عیــن 
ــا و  ــا کرون ــارزه ب ــی مب ــا تصویــب ســتاد مل حــال گفــت: ب
شــورای توســعه مدیریــت و ســرمایه انســانی، بــرای افــرادی 
کــه طــی ماه هــای گذشــته در مواجهــه مســتقیم بــا کرونــا 

بودنــد، امتیازاتــی قائــل شــدیم.
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر ســید کامل تقوی نــژاد در نشســت 
ویدیوکنفرانســی بــا خبرنــگاران ضمــن تســلیت فرا رســیدن 
ایــام مــاه محــرم و در عین حال تبریک روز پزشــک و تشــکر 
ــی  ــا تالش های ــت: ب ــکان، گف ــه پزش ــات مجاهدان از زحم
کــه همــکاران حــوزه ســالمت بــرای ارتقــاء نظــام بهداشــت 
ــد، موفــق شــدیم در طــول  ــان در کشــور انجــام دادن و درم
ــت  ــزار تخ ــدود 36 ه ــم ح ــم و دوازده ــای یازده دولت ه
ــای  ــعه تخت ه ــل و توس ــداث، تکمی ــرح اح ــب ط را در قال
ــرداری  ــه بهره ب ــالمت ب ــول س ــرح تح ــتانی و ط بیمارس
برســانیم کــه از ایــن میــزان هتلینگ حــدود 585 بیمارســتان 
فعــال، ارتقــا یافتــه اســت کــه ســه میلیــون متــر مربــع را 
ــروژه  ــرداری از 7480 پ ــن بهره ب ــود. همچنی ــامل می ش ش
بهداشــتی بــا زیربنــای یــک میلیــون و 170 هزار متــر مربع و 
بازســازی حــدود 17 هزار واحد بهداشــتی فرســوده را داشــتیم.

ــه  ــی از هفت ــروژه بهداشــتی و درمان ــرداری از 1921 پ بهــره ب
ــان دولــت دوازدهــم ــا پای ــت ت دول

وی افــزود: خوشــبختانه پویشــی در دســت انجــام اســت کــه 
در قالــب آن 1921 پــروژه از آغــاز هفتــه دولــت تــا پایــان دولت 
دوازدهــم بــه بهره بــرداری خواهــد رســید. در ایــن پویــش ابتدا 
در همیــن هفتــه 164 پــروژه بهداشــتی و درمانــی به نــام 164 
ــه کار خواهنــد کــرد. بعــد از  شــهید مدافــع ســالمت آغــاز ب
هفتــه دولــت تــا 12 فروردیــن 1400، کــه بــه عنــوان ســالگرد 
ــروژه در  ــت، 1400 پ ــران اس ــالمی ای ــوری اس ــت جمه تثبی
اقصــی نقــاط کشــور بــه بهره بــرداری خواهــد رســید. در عیــن 
حــال بعــد از 12 فروردیــن تــا پایــان دولــت، 357 پــروژه دیگــر 
ــار 16  ــا اعتب ــن پروژه ه ــید. ای ــد رس ــرداری خواه ــه بهره ب ب
میلیــارد تومــان تاکنــون هزینــه شــده، 8 هــزار میلیــارد تومــان 
بــرای تکمیــل و تجهیــز ایــن پروژه هــا در دســتور کار اســت 

کــه بخــش عمــده آن تامیــن شــده اســت.
جذب 10هزار نیروی تازه نفس تا پایان خرداد امسال

ــعی  ــه س ــی ک ــر از کارهای ــی دیگ ــه داد: یک ــژاد ادام تقوی ن
کردیــم عــالوه  بــر اقدامــات عمرانــی و تقویت زیرســاخت های 
ــت  ــنل و تقوی ــکاران و پرس ــه هم ــه ب ــوزه ســالمت، توج ح
نیــروی انســانی مــورد نیــاز مراکــز درمانــی کشــور بود. بــر این 

اســاس نتیجــه آزمونــی کــه در آبان ماه ســال گذشــته برگزار شــد، 
در اســفند اعــالم شــد و حــدود 10 هــزار نفــر از نیروهای تــازه نفس 
در رشــته های مختلــف کــه 4500 نفــر از آنهــا پرســتار بودنــد، تــا 
پایــان خــرداد در مراکــز مختلــف بــه کار گرفتــه شــدند. عــالوه بــر 
ایــن مجــوز بــه کارگیــری 2284 نفــر را طــی دو هفتــه گذشــته به 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی ابــالغ کردیــم و داوطلبیــن ثبــت نام 
خــود را انجــام دادنــد و در روزهــای آتــی در آزمونــی کــه بــه طــور 
مســتقیم از طریــق دانشــگاهها انجــام می شــود، شــرکت می کنند.

روش پند دادن گناه کار 
جوانــى خدمــت امــام حســين عليه الســالم رســيد و گفت: 
ــم خــود را از انجــام  ــاه كارم و نمــى توان ــردى گن ــن م »م
گناهــان بــازدارم، مــرا نصيحتــى فرمــا« امــام حســين عليه 
الســالم فرمود:پنــج كار را انجــام بــده و آن گاه هرچــه مــى 
ــه  ــور و هرچ ــدا را مخ ــن. اول، روزى خ ــاه ك ــى، گن خواه
مــى خواهــى گنــاه كــن. دوم، از حكومــت خــدا بيــرون بــرو 
و هرچــه مــى خواهــى گنــاه كــن. ســوم، جايــى را انتخــاب 
كــن تــا خداونــد تــو را نبينــد و هرچــه مــى خواهــى گنــاه 
كــن. چهــارم، وقتــى عزراييــل بــراى گرفتــن جــان تــو آمد، 
او را از خــود بــران و هرچــه مــى خواهــى گنــاه كــن. پنجــم، 
زمانــى كــه مالــك دوزخ، تــو را بــه ســوى آتــش مى بــرد، در 

آتــش وارد مشــو و هرچــه مــى خواهــى گنــاه كــن.
جــوان اندكــى فكر كــرد و شــرمنده شــد و در برابــر واقعيت 

هــاى طــرح شــده، چــاره اى جــز توبــه نیافت.

چیزى که در راه خدا دادیم، پس نمی گیریم 
عبــدالل بــن عميــر كلبــى، يكــى از افــرادى اســت كــه در 
كربــال، همــراه بــا زن و مــادرش حضــور داشــت. روز عاشــورا 
بــه تشــويق مــادر بــه ميــدان رفــت و جنگيــد تــا شــهيد 
شــد. همســر جوانــش نيــز كــه بــراى دفــاع از او بــه ميــدان 
رفــت، بــه همــراه عبــدالّل به شــهادت رســيد. مــادرش پس 
از ايــن جريــان، بــى درنــگ، ســتون خيمــه اى را برداشــت 
و بــه دشــمن حملــه كــرد. امــام حســين عليــه الســالم بــه 
او خطــاب كــرد كــه »اى زن! برگــرد، خداونــد، جهــاد را بــر 
زنــان واجــب نكــرده اســت.« پيــرزن، امــر امــام را اطاعــت 
كــرد، ولــى دشــمن رذالــت بــه خــرج داد و ســر فرزنــد را به 

ســوى مــادرش پرتــاب كــرد. 
پيرزن، ســر پســرش را به ســينه چســبانيد، بوســيد و گفت: 
»مرحبــا! از تــو راضــى شــدم.« بعــد آن را بــه طرف دشــمن 
انداخــت و فريــاد زد: »مــا چيــزى را كــه در راه خــدا داديــم، 

پــس نمــى گيريم«.

داستان هاى  جالب وآموزنده
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ــيدمهدى  ــان، س ــنيم از كرم ــزارى تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
طبيــب زاده در شــوراى گفت وگــوى دولــت و بخــش 
خصوصــى اســتان كرمــان كــه بــا حضــور فدائــى اســتاندار 
كرمــان و پورابراهيمــى رئيس كميســيون اقتصــادى مجلس 
شــوراى اســالمى در محل اتــاق بازرگانــى كرمان برگزار شــد 
بــا بيــان اينكــه از همــكارى تمــام مديران اســتان به واســطه 
همــكارى بــا اتــاق بازرگانــى اســتان كرمــان تشــكر مى كنــم 
اظهــار داشــت: اين همــكارى وظيفــه مــا را در اتــاق بازرگانى 

را ســنگين تر خواهــد كــرد.
وى بــا اشــاره بــه اينكــه كليــات جلســه امــروز در راســتاى 
بهبــود فضــاى كســب و كار در اســتان كرمــان اســت گفــت: 
تمــام دســت اندركاران اســتان از نماينــدگان مجلــس گرفتــه 
تــا دولــت اتفــاق نظــر دارنــد كــه الزمه توســعه پايــدار بهبود 

فضــاى كســب و كار اســتان اســت.
رئيــس اتــاق بازرگانــى، صنايــع، معــادن و كشــاورزى اســتان 
ــال 97 در  ــان  از س ــتان كرم ــه اس ــان اينك ــا بي ــان ب كرم
ــه  ــت رتب ــور اف ــب و كار در كش ــاى كس ــاخص هاى فض ش
داشــته اســت افــزود: زيبنده اســتان كرمان نيســت كــه رتبه 
فضاى كســب و كار آن در كشــور 28 باشــد و اين مســئله در 
انگيــزه ســرمايه گذاران بــراى ورود بــه اســتان اثرگــذار اســت.

ــه اينكــه مصاديــق زيــادى وجــود دارد كــه  ــا اشــاره ب وى ب
فضــاى كســب و كار اســتان وضعيــت خوبــى نــدارد و تالش 
جمعــى بــراى بهبــود آن نيــاز اســت گفــت: از 200 فعــال 
اقتصــادى در بخش هــاى مختلف نظرســنجى شــده و از ديد 

آنهــا نيــز فضــاى كســب و كار در اســتان خــوب نيســت.

اطالعیه 
قابل توجه مدیران کل محترم استان ها

ــروه  ــته کارگ ــه روز گذش ــاس مصوب ــر اس ب
ــای  ــت  تقاض ــت ثب ــا، مهل ــادی کرون اقتص
دریافــت تســهیالت کرونایــی در ســامانه کارا 
بــه ترتیــب زیــر تمدیــد شــد:تمدید مهلــت 
ــا 15  ــمی ت ــای رس ــای  بنگاه ه ــت تقاض ثب

ــاه شــهریور م
ــای  ــای  بنگاه ه ــت تقاض ــت ثب ــد مهل تمدی
غیررســمی و فعــاالن فرهنگی،هنــری و 
رســانه ای فاقــد بیمــه تــا پایــان شــهریور ماه

امتیاز وزارت بهداشت براى کادر درگیر کرونا / اخذ مجوز استخدام 7هزار نیروى جدید

رتبه 28فضاى کسب و کار 
استان  در کشور  

آگهی تاسیس شرکت تعاونی زنبوردارى نوید فرآورده هاى طبیعی بردسیر 
تاســیس شــرکت تعاونــی زنبــورداری نویــد فــرآورده هــای طبیعــی بردســیر درتاریــخ 1398/07/30 بــه شــماره ثبــت 875 بــه شناســه 
ملــی 14008713159 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطالع عمــوم آگهی میگــردد. 
موضــوع : -ســاخت یــا خریــد و یــا تهیــه و تــدارک و آمــاده نمــودن هــر نــوع نهــاده و کاال و لــوازم و ماشــین آالت مــورد نیــاز حرفــه 
ای زنبــورداران و اعضــای شــرکت هــای تعاونــی کشــاورزی زنبــورداران از بازارهــای داخلــی یــا خارجــی و توزیــع و فــروش آنهــا بــه 
زنبــورداران یــا بطــور مســتقیم بــه شــرکت هــای تعاونــی کشــاورزی زنبــورداران و اعضــای آنهــا . - جمــع آوری ، طبقــه بندی ، بســته 
بنــدی ، نگهــداری ، تبدیــل ، حمــل و نقــل ، خریــد و فــروش محصــوالت تولیــدی زنبــورداران عضــو و ســایر زنبــورداران . - بازاریابــی 
غیرهرمــی و غیرشــبکه ای ، تهیــه میــدان یــا بــازار برای عرضه محصــوالت تولیدی اعضا همچنیــن صــادرات و واردات کلیــه نهاده ها 
و فــرآورده هــا و تجهیــزات مرتبــط بــا صنعــت زنبــورداری کشــور . - بهــره بــرداری از اراضــی کشــاورزی و منابع طبیعی جهت اســتقرار 
و ســایر برنامــه هــای صنعــت زنبــورداری کشــور . - خریــد ســهام شــرکت هــا ، کارخانجــات تولیــدی ، دولتــی و بخــش خصوصــی و 
ســرمایه گــذاری در امــور مربــوط بــه صنعــت زنبــور عســل و انجــام عملیــات و اقداماتــی کــه از طــرف وزارتخانه هــای ذیربط و ســایر 
موسســات و ســازمان هــای وابســته بــه زنبــورداران واگــذار میگــردد. - حضــور در تمامی مجامــع قانونی صنفــی ، اجتماعی ، شــوراها و 
کمیســیون هــا بــه جهــت دفــاع از حقــوق زنبــورداران کشــور و ارائــه نقطــه نظــرات کارشناســی در مــورد طــرح هــا و لوایــح ذیربــط به 
دولــت و مجلــس شــورای اســالمی . - اقــدام بــه تحصیــل و تامیــن منابــع و تســهیالت بانکــی و تامیــن نقدینگی مــورد نیاز اعضــا از 
طریــق تحصیــل اعتبــار ، اســتقراض ، قرض الحســنه و ســایر عقود اســالمی از سیســتم بانکی و موسســات رســمی داخلــی و خارجی 
بــرای تولیــد ، فــرآوری ، بســته بنــدی ، عرضــه ، صــادرات و واردات . - انجــام خدمــات زیربنایــی بــرای زنبــورداران عضــو و زنبــورداران 
کشــور ماننــد آزمایشــگاههای کنتــرل کیفی عســل ، ایجــاد کارخانجات بســته بندی عســل ، ایجــاد و اداره انبارهــای ذخیره نهــاده ها و 
تجهیــزات ، ایجــاد و اداره کارخانجــات صنعتــی و تبدیلــی وابســته ، اجــاره و خریــد زمیــن هــای زراعــی برای اســتقرار کلنی هــای زنبور 
عســل اعضــا، تهیــه لــوازم و ماشــین آالت حرفــه ای اعضــاء ، احداث ســاختمان دفتــر کار، انبــار ، فروشــگاه ، کارخانــه ، کارگاه و هر نوع 
تاسیســات دیگــر مــورد نیــاز اعضــاء ، تامیــن و توزیــع عســل و ســایر فــرآورده هــای زنبــور عســل با مشــارکت تشــکل هــای تولیدی 
و زنبــورداران. - ســاماندهی و هماهنــگ نمــودن تولید،عرضــه و حمایــت از توســعه صــادرات و ســازماندهی و انجــام داوری بــرای حــل 
اختــالف بیــن زنبــورداران عضــو و ســایر زنبــورداران و ایجــاد ارتبــاط منطقــی و علمی بیــن زنجیره هــای تولید و پــس از تولیــد. -ایجاد 
زمینــه هــای آموزشــی الزم بــرای اعضــا در جهــت ارتقــاء ســطح کمی و کیفــی اطالعات فنــی مربوط بــه زنبــورداری از طریــق: الف-
ایجــاد مراکــز اموزشــی بــرای اجــرای برنامــه هــای کوتاه مــدت آمــوزش عملــی زنبــورداری در نقاط مســتعد ب-عقد قــرارداد بــا مراکز 
آموزشــی عالــی داخــل کشــور جهت آموزشــهای بلند مــدت کاردانــی ،کارشناسی،کارشناســی ارشــد بــرای زنبــورداران عضــو و فرزندان 
زنبــورداران عضــو و بورســیه کــردن آنهــا. ج- عقــد قــرارداد بــا مراکــز آموزشــی خــارج از کشــور بــرای دوره های آموزشــی عملــی کوتاه 
مــدت د- بازدیــد اعضــا از مراکــز علمــی و واحدهــای زنبــورداری دیگــر کشــورها. ه-شــرکت اعضــا در جشــنواره هــا و نمایشــگاههای 
داخلــی و ســایر کشــورها و-تهیــه و توزیــع نشــریات و مقــاالت فنــی در ارتباط با مســائل مختلــف زنبــورداری بین زنبــورداران سراســر 
کشــور - اقــدام بــه اســتفاده از تکنولوژیهــای نوین در جهت گســترش تــوان بازاریابی غیرهرمی و غیرشــبکه ای ،بهره وری و دســتیابی 
بــه برتــری تکنیکــی نســبت به ســایر کشــورها - اقــدام به ســازماندهی تولیدکننــدگان و جلــب حمایت موثــر دولــت از آنها با اســتفاده 
از فنــاوری ارتباطــات و اطالعــات - ایجــاد و مشــارکت و عضویــت در صنــدوق های حمایت،ســرمایه گذاری،تثبیــت درآمد کشــاورزان و 
صنــدوق هــای مشــاور در داخــل و خــارج از کشــور. - عضویــت در تشــکل هــا و مجامع داخلــی و خارجی مرتبــط با صنعت زنبــورداری 
- انجــام مذاکــرات و اقدامــات الزم بــا موسســات ذیربط کشــور به منظور بیمــه زنبورداران،زنبورعســل و فــرآورده هــای آن. - مذاکرات و 
پیگیریهــای الزم بــا دســتگاههای مســئول جهت جبــران خســارات وارده به اعضــا در اثر بروز حــوادث طبیعی و غیرمترقبه. - تشــکیل 
گردهمایــی ها،ســمینارها و ســمپوزیون هــای اســتانی،ملی و بیــن المللــی بــه منظــور تبییــن مســائل فنــی بخــش و راهیابــی به حل 
مشــکالت اعضــا. - تبلیغــات و تاســیس نمایشــگاهها و جشــنواره هــای انتخــاب بهترین کلونــی و اقدامات مشــابه به منظــور معرفی 
و بازاریابــی غیرهرمــی و غیرشــبکه ای محصــوالت تولیــدی خــود و اعضــا یــا شــرکت در ایــن قبیل نمایشــگاههای داخلــی و خارجی 
و ســرمایه گــذاری در اتحادیــه هــای جهانــی بــا اخــذ مجــوز از ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی ایــران و برابــر قوانیــن الزم االجرای 
کشــور. - ایجــاد مراکــز و شــبکه اطــالع رســانی زنبورعســل. - همــکاری و مشــارکت در تاســیس و اداره مراکــز تحقیقات زنبورعســل 
و اجــرای طرحهــای مرتبــط. - نظــارت بــر فعالیــت زنبــورداران عضــو بــه منظــور اطمینــان از اجرای مقــررات قانونــی و مفاد اساســنامه 
و مصوبــات مجامــع عمومــی آنهــا. - حسابرســی کلیــه امــور مربــوط بــه زنبــورداران عضــو بــا هماهنگــی و نظــارت ســازمان مرکزی 
تعــاون روســتایی ایــران - ایجــاد و بســط همــکاری بــا ســایر اتحادیــه هــا و زنبــورداران و تشــکل هــای مرکزی کشــور و مشــارکت با 
ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی ایــران و بانــک کشــاورزی و ســایر موسســات مالی و اعتبــاری در امــور مرتبــط. - انجام مذاکــرات و 
اقدامــات الزم در خصــوص اســتفاده از زنبورعســل در گردافشــانی باغات،مــزارع ،جنگلها و مراتع کشــور. - انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی 
و اقتصــادی مرتبــط بــا موضــوع تعاونــی کشــاورزی زنبــورداران سراســری بطور مســتقیم یــا غیرمســتقیم در داخل و خــارج از کشــور با 
رعایــت مقــررات و کســب مجــوز از ســایر مراجــع ذیربــط. - تعاونــی کشــاورزی زنبــورداران میتواند عملیــات و اقداماتــی را کــه از طرف 
وزارتخانــه هــای ذیربــط و یــا ســایر موسســات و ســازمانهای وابســته بــه آن ارجــاع میشــود طبــق توافــق طرفین انجــام دهــد. تبصره: 
تعاونــی کشــاورزی زنبــورداران بــا تصویــب مجمــع عمومــی عــادی میتوانــد عملیــات فــوق را بــا مشــارکت ســایر اشــخاص حقیقی و 
حقوقــی داخلــی و خارجــی و بــا رعایت مقررات قانونــی ذیربــط انجــام دهــد. شــماره مجــوز 10358/342/20/205-98/7/24 اداره تعاون 
روســتایی شهرســتان بردســیر) ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور به منزلــه اخــذ و صــدور پروانه فعالیت نمــی باشــد( مــدت : از تاریخ ثبت 
بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلی : اســتان کرمان ، شهرســتان بردســیر ، بخش مرکزی ، شــهر بردســیر، محلــه خیابان کاشــانی ، کوچه 
فــردوس 2 ، کوچــه عفــت ، پــالک 0 ، طبقــه همکــف کدپســتی 7841674861 ســرمایه شــخصیت حقوقــی : 80,000,000 ریال می 
باشــد.که بــه 80 ســهم 1,000,000 ریالــی تقسیم شــده و تمامــاً طی گواهــی شــماره633/2586/019-98/7/14 بنک کشــاورزی شــعبه 
بردســیرپرداخت گردیــده اســت. اولیــن مدیــران : آقــای حجــت شــاه حیــدری پــور بــه شــماره ملــی 1287072305 و بــه ســمت رئیس 
هیئــت مدیــره بــه مــدت 3 ســال آقــای محمدرضــا مظفــری غربــا بــه شــماره ملــی 3170029991 و بــه ســمت مدیرعامل بــه مدت 
3 ســال آقــای علــی نیکــورز بــه شــماره ملــی 3179559020 و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت 3 ســال آقــای غالمعباس 
خســروی مشــیزی بــه شــماره ملــی 3179562749 و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 3 ســال آقــای محمدرضــا 
حســنی بــه شــماره ملــی 3179776781 و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت 3 ســال آقــای میثــم ملــک زاده طاهرآبــادی 
بــه شــماره ملــی 3179914017 و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره - عضــو علــی البــدل بــه مــدت 3 ســال آقــای محمــد ســاالری 
بردســیری بشــماره ملــی 3178848460 بــه ســمت منشــی هیئــت مدیــره به مــدت 3 ســال دارندگان حــق امضا : کلیــه اوراق و اســناد 
بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا عقــود اســالمی بــا امضــاء رئیــس هیئــت  مدیــره و مدیرعامل و 
مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود. اوراق عــادی شــرکت فقــط بــا امضــاء مدیرعامــل صــادر خواهد شــد مگر مراســالت هیئــت  مدیره 
بــا امضــاء رئیــس هیئــت  مدیــره صــورت خواهــد گرفــت. اختیــارات مدیر عامــل : طبــق اساســنامه آقای محــرم مظفــری غربــا دارای 
کــد ملــی 3179353831بــه ســمت بــازرس اصلــی و آقــای محمد شــاه حیــدری پــور دارای کــد ملــی 3179651164به ســمت بازرس 

علــی البــدل برای مــدت یکســال مالــی انتخــاب گردیدند . 
        اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بردسیر )953582(

اداره کل ثبت اسنادوامالک استان کرمان
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملك بردسیر

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي 
وساختمانهاي فاقد سندرسمي

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي فاقــد 
سندرســمي  برابــر رای شــماره 139860319011002353 - 
98/12/20 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت 
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحد 
ــال  ــه ب ــات مالکان ــیر تصرف ــک بردس ــت مل ــوزه ثب ــي ح ثبت
معــارض متقاضــی آقــای مصطفــی سیســتانی بدوئــی فرزنــد 
ــک  ــیر در ی ــادره از بردس ــنامه 356  ص ــماره شناس ــوروز  بش ن
بــاب خانــه بــه مســاحت 467/21 مترمربــع پــالک 27  فرعــی 
از 23 فرعــی از 694  اصلــی بخــش 20 کرمــان واقــع در بردســیر 
خیابــان طالقانــی کوچــه میرزاآقاخــان 6 در محــدوده ی مالکیت 
شــهرداری تحــت پــالک 23 فرعــی از 694 اصلــی بخــش 20 
ــی از 690  ــی، 4 فرع ــالک 691 اصل ــازی پ ــان )استاندارس کرم
اصلــی، 1 فرعــی از 678 اصلــی، 1 فرعــی از 687 اصلــی، 692 
اصلــی، 1 فرعــی از 679 اصلــی و 5 فرعــی از 694 اصلــی( قــرار 
دارد از طــرف شــهرداری طبــق اســناد عــادی بــه آقــای حســن 
خســروی مشــیزی واگــذار و ســپس آقای خســروی ملــک را به 
آقــای مصطفی سیســتانی )متقاضی پرونــده( واگذار و شــهرداری 
بردســیر نیز طــی شــماره هــای 98/1589 – 98/6/9 و 98/2487 
- 98/9/2 موافقــت خــود را بــا انتقــال و صــدور ســند بــه نــام 
متقاضــی اعــالم نمــوده و رای به انتقال ششــدانگ پــالک اخیر 
از ناحیــه شــهرداری بردســیر به آقای مصطفی سیســتانی بدوئی 
صــادر شــده و بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به 
ــه اشــخاص  ــي ک ــی شــود در صورت ــه 15 روز آگهــی م فاصل
نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتراضي داشــته باشــند مــي تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــک ماه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع قضایي 
تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکور 
وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :99/6/3

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/6/17
حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/107 م الف

معاون وزیر بهداشت اعالم کرد:

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان:

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای کرمان:

4۵ پروژه در زمینه حمل و نقل 
جاده اى در کرمان افتتاح می شود

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، علــی ســیدعلیخانی در نشســت 
مشــترک مجموعــه وزارت راه )اداره راه و شهرســازی، فــرودگاه، 
ــداری  ــوزه راه ــه ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــا( ب ــن و پایانه ه راه آه
بســیار وســیع اســت بیــان داشــت: مجموعــه راه هــای اصلــی 
ــوع  ــر و مجم ــزار و 946 کیلومت ــتان 2 ه ــا در اس و بزرگ راه ه
ــر اســت. ــزار و 221 کیلومت ــتایی 6 ه ــی و روس ــای فرع راه ه

وی افــزود: ســال گذشــته 255 میلیــارد تومــان اعتبــار در اســتان 
داشــتیم کــه 86.5 میلیارد تومــان آن از اعتبارات اســتانی و مابقی 
مربــوط بــا اعتبــارات ملــی بــود کــه از آمــار اســتانی 42.8 میلیارد 

تومــان یعنــی 49 درصــد تخصیــص یافته اســت.
مدیــر کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان کرمــان 
بــا اشــاره بــه وضعیــت جــذب قیــر در اســتان گفــت: ســال 99 
اســتان کرمان بیشــترین قیر را در بین اســتان های کشــور جذب 

کــرده اســت.
ــن  ــزار ت ــته 438 ه ــال گذش ــرد: س ــح ک ــیدعلیخانی تصری س
آســفالت در راه هــای شــمال اســتان داشــتیم امــا هنــوز هــزار 
و 200 کیلومتــر از راه هــای شــمال اســتان نیــاز بــه بهســازی و 

ــد. ــش دارن روک
ــر داد و  ــت خب ــه دول ــا در هفت ــدادی از پروژه ه ــاح تع وی از افتت
گفــت: در هفتــه دولــت 45 پــروژه بــا اعتبــار 145 میلیــارد تومان 

ــاح خواهد شــد.  افتت
مدیــر کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان کرمــان 
ابــراز داشــت: در حــوزه شــمال اســتان در ســه ماهــه آخــر ســال 
گذشــته و ســه ماهه اول امســال در زمینه ســامانه های هوشــمند 
تصویــری رتبــه نخســت کشــور را بــه خــود اختصــاص داده ایم.
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Soroush-eitaa

بــه شــهادت تاریــخ اگــر امــام و یارانــش 
ــد و  ــام نمی کردن ــن قی ــای دی ــرای احی ب
ــن  ــت و دی ــای بدع ــود را در آن وانفس خ
واقعیت هــای  قلــب  نیــز  و  ســتیزی 
ــای اســام  ــدای اصــاح و ابق اســامی ف
ــمند  ــم ارزش ــری از تعالی ــد، اث نمی کردن
ــه جــرات  ــن روی ب ــد. از ای ــن نمی مان دی
ــای  ــرد و آراء و دیدگاه ه ــا ک ــوان ادع می ت
اندیشــمندان گروه هــای مختلف اســامی 
ــدگاری  ــه مان ــت ک ــهادت گرف ــه ش را ب
اســام و تعالیــم دیرپــای محمــدی وامدار 
ــام  ــین علیه الس ــام حس ــانی ام جانفش

اســت
ــا  ــین )ع( ب ــام حس ــر ام ــه در عص جامع
بحــران تزلــزل ارزش هــای انســانی مواجه 
بــود.و ارزش هــا و هنجارهــای اجتماعــی 
ــرم  ــر اک ــس از پیامب ــامی پ ــه اس جامع
ــت  ــددی دچــار آف ــل متع ــه دالی )ص( ب
ــف باورهــای  ــود. تحری انحــراف گشــته ب
دینــی و بازگشــت بــه ارزشــهای جاهلــی، 
ــری  ــر )ص(، برت ــیره پیامب ــی س فراموش
روحیــه قومــی و عصبیــت بــر هنجارهای 
اســامی عصــر پیامبــر )ص( کــه نشــات 
ــود،  ــام ب ــدس اس ــم مق ــه از تعالی گرفت
تبدیــل اشــرافیت معنــوی بــه اشــرافیت 
ــه  ــش ب ــدوزی و گرای ــروت ان ــادی و ث م
تجمــل و کمرنــگ شــدن روحیــه عالــی 
ــژه در عصــر عثمــان و از  ــه وی اســامی ب
ــر  ــه ارعــاب و تزوی آن پــس، برتــری حرب
بــر عامل حــق طلبــی و ظلم ســتیزی در 
روحیــه جامعــه اســامی باالخــص مــردم 
ــران  ــاد رهب ــی و فس ــی عدالت ــه، ب کوف
سیاســی و برخــی مــوارد دیگــر، از جملــه 
مســائل دردنــاک و آســیب هــای عمــده 
اجتماعــی بــود کــه امــام حســین )ع( بــا 

آنهــا مواجــه شــد.
امــا مفهــوم انحــراف جامعــه مســلمین از 
ارزش هــا و هنجارهــای اســامی در عصــر 
امــام حســین )ع(، ابعــاد گســترده تــری 
بــه خود گرفــت; انحــراف جامعه اســامی 
و تخطــی از هنجارهــای اجتماعی اســام، 
ــا  ــت ت ــر آن داش ــین )ع( را ب ــام حس ام
علیــه ایــن آســیب هــای اجتماعــی 
کــه طبعــا  روابــط ناســالمی را بــر امــت 
اســامی تحمیــل مــی کــرد، قیــام کنــد 
و اصــاح جامعــه پیامبــر اکــرم )ص( را در 
قالــب شــیوه هــای عملــی امر بــه معروف 

و نهــی از منکــر ســر لوحــه کار خــود 
قــرار دهــد. امــام )ع( مــی فرمــود:

و  نخــوت  روحیــه ی  ســویی  از 
مســلمانان  جامعــه ی  بی تفاوتــی، 
ــرده  ــرو ب ــار ف ــرگ ب ــکوت م را در س
ــی  ــه جنایت ــرای هرگون ــه را ب و زمین
فراهــم ســاخته بــود. تبعیــض نــژادی، 
ــی  ــه ی طبقات ــاکاری، فاصل ــر، ری تکاث
و... کــه در قالــب تظاهــر دینــی انجــام 
ــف  ــرای تحری ــت فرصــت را ب می گرف
ــلمانان  ــکنی مس ــت ش ــن و حرم دی
فراهــم و اجــرای طــرح بنــی امیــه را در 
ظهــور فرهنــگ جاهلــی مهیا ســاخته 
بــود بــر اســاس مــدارک و مســتندات 
ــه در ســایه ی  ــد ک ــن رون تاریخــی، ای
ــده  ــل آم ــا حاص ــن بی تفاوتی ه همی
بــود، وضــع را بــه جایــی رســانده بــود 
ــار از  ــلب اختی ــا س ــت ب ــه حکوم ک
مســلمانان، لجام گســیخته بــه تحّکم 
ــر  ــادرت و ه ــلمانان مب ــر مس و تحقی
ــرکوب  ــردی را س ــراض و تم ــوع اعت ن

می کــرد.
 امــام حســین در پاســخ  بــه همیــن 
ــت و  ــات را برافراش ــم اصاح ــاز عل نی
ــداری و  ــه بی ــه را ب ــلمانان جامع مس
بازگشــت بــه اصالت هــای خــود ســوق  

داد.
ایــن قیــام هر چنــد در ظاهر شکســت 
ــر  ــرم پیامب ــارت ح ــه اس ــورد و ب خ
منجر شــد، ولــی ســرانجام به بیــداری 
ــی  ــی تفاوت ــت و ب ــلمانان از غفل مس
انجامیــد و بــذر نفرت عمومی و خشــم 
ــدان بنــی امیــه نیــز در  آشــکار از خان
ــه  ــات ریخت ــن اصاح ــایه ی همی س

شــد. 
ــروه  ــت، گ ــد اس ــور ادوارد معتق پرفس
ــه  ــا طرفــداران امــام علــی، ب شــیعه ی
انــدازه ی کافــی هیجــان و از خــود 
گذشــتگی نداشــتند، اما پــس از رخداد 
کربــا کار دگرگــون شــد و چنــان 
گشــت کــه نســبت بــه رنــج خطــر و 

ــدند. ــا ش ــی اعتن ــرگ ب ــی م حت
ــام  ــه ام ــی ب ــدا و تأس ــا اقت ــردم ب م
حســین، بــه عنــوان یــک عنصــر عزت 
ــل  ــش، در مقاب ــات بخ ــن و نج آفری
حکومــت جــور ایســتادند. ایــن تحــول 
فکــری، ســرآغاز قیام هــای مســلمانان 
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شــهید حمدالــه قربانعلــی پــور نــام پــدر: امیرعلــی نام مــادر: صغری اشــرف عســکری 
متولــد : 43/۸/2۸ومجردتاریــخ شــهادت: 65/۱۰/23 محــل شــهادت: ســومار، عملیات 

کربای6مزار: گلزارشــهدای هــراران
زندگینامه:

شــهید حمدالــه قربانعلــی پــور در روســتای هــراران از توابــع دهســتان قلعه عســکر به 
دنیــا آمــد. دوران ابتدائــی را در همیــن روســتا گذرانــد، امــا بــرای  راهنمائــی بــه قلعــه 
عســکر رفــت وتــا ســال اول دبیرســتان در همــان جــا درس خوانــد و ســال هــای آخر 
تحصیــل بــه کرمــان آمــد. حمدالــه که همــواره ضمــن تحصیل کمــک حال خانــواده 

بــود، در کرمــان بــا کار بنایــی مخــارج تحصیــل خــود را نیــز فراهــم مــی کرد. 
ــدان  ــی زاه ــش شــد و در لشــکر ۸۸ زره ــی در دانشــگاه افســری، وارد ارت ــا قبول  ب
مشــغول خدمــت گردیــد. پــس از گذرانــدن دوره هــای آموزشــی در کرمــان و شــیراز، 
بــه جبهــه اعــزام شــد و ســرانجام در عملیــات کربــای6 در منطقــه عملیاتی ســومار 
بــه شــهادت رســید. امــا پیکــر شــهید ســال هــا در منطقــه مانــد و مادر چشــم بــه راه 
شــهید جاویداألثــرش  مانــده بــود، تــا اینکــه در مــرداد مــاه ســال ۱3۹۸ پیکر شــهید 
بــه زادگاهــش بازگشــت و در گلــزار شــهدای روســتای هــراران به خاک ســپرده شــد...
از روی کتــاب نوحــه ای کــه تــو خونــه بــود مــی خونــد و ســینه مــی زد. بــه مــن هــم 
یــاد مــی داد، مــی گفــت: اینطــوری بخــون تــا مــن ســینه بزنم؛ بعــد هــم حمداله می 

خونــد و من ســینه مــی زدم.
از نماز و روزه اش کم نمی گذاشت. غلط های نماز من رو هم می گرفت...

نظامــی بــود. وقتــی از محــل خدمتــش بعــد مــدت ها مــی آمد خونــه، نمی گذاشــت 
جلــوی در ببوســمش؛ مــی گفــت: بریــم تــو خونــه، اول مــن بایــد چشــم های مــادرم 

رو ببوســم، بعــد مــادر منــو ...      راوی: خانــم صغری اشــرف عســکری)مادر شــهید(
تمــاس گرفــت و گفــت: مــادر! بلیــط مشــهد بــرا شــما و بابــا گرفتم. بعــد هــم از ترس 
اینکــه از ماشــین جــا نمونیــم، خــودش آمــد دنبالمــون و بــرد کرمــان و راهی مشــهد 

کــرد و دوبــاره بــرای نگهــداری بچــه ها برگشــت روســتا...
                                                   راوی: خانم صغری اشرف عسکری)مادر شهید(

کمــک پــدرش درو مــی کــرد، خرمــن مــی کشــید، گاهی هــم کار زمیــن رو زودتــر از 
بقیــه بــه اتمــام مــی رســوند. از پیــش خــودش بــه اربــاب گفتــه بــود: پــدر مــن نمــی 
تونــه ملــک اربــاب بــکاره... قــرارداد کار کشــاورزی بابــاش رو بــا اربــاب بــه هــم زده بود. 
وقتــی بابــاش اعتــراض کــرد چــرا ســر خــود ایــن کار کــردی؟ جــواب داد: ممکنــه 
یــه مــن گنــدم یــا جــو از خرمــن اربــاب قاطــی محصــول شــما بشــه، ایــن بــرای مــا

 حرومه!!!                                  راوی: خانم صغری اشرف عسکری)مادر شهید(

شهید  معظم  حمداله قربانعلی پور

*ســام بــا تخریــب ســاختمانهای مخروبــه که محل 
ــود کار خوبــی انجــام شــد اینهــا  اطــراق معتادیــن ب
در منازلشــان جایــی ندارنــد وخرابــه هــا خــراب شــد 
کجاخــود رابســازند چــرا ایــن شــهر علــی رغــم زمینه 
هــای الزم بــرای احــداث کمــپ تــرک اعتیــاد اقدامــی 
نمیشــود چرا اقدام اساســی نمیشــود همیشــه طوری 
عمــل میشــود که صورت مســئله پاک شــود باتشــکر                                                                                                                                           
7۱----۹۱33                                                    

*بــرای درامــان بــودن از اســیبها ی فضــای مجــازی 
ــی اســت  ــای فضــای مجــازی محصول چــون خبره
درهــم،  کــه بــرای تشــخیص خــوب از بــد، راســت از 
دروغ و حــق از باطــل نیازمنــد تکیــه بــر معیارهایــی 
قــوی اســت  و چنانچــه از ناحیــه ی معیارهــا دچــار 
ضعــف باشــیم قطعــا از آســیب های ایــن فضــا در امان 
نخواهیــم بود.پــس دقــت بیشــتر وتحقیــق بهتــر تــا 
دچــار اســیب نشــویم باتشــکر            ۹3۹۰----63

*بــا ســام و تســلیت ایــام عــزاداری امــام حســین)ع( 
از مســئولین مربوطــه میخواهیــم بــا توجــه بــه لــزوم 
انجــام آمــوزش بصــورت مجــازی نســبت بــه تقویــت 
و بهبــود وضعیــت اینترنــت ثابت شهرســتان بردســیر 
اقدامــات الزم انجــام شــود. بــا این وضعیت شــرکت در 
کاســهای آنایــن و انجــام آزمونهــای مجــازی تقریبا 

بــرای اکثــر دانــش آمــوزان عملــی نیســت.
 3۰----۹۱32                                              

*بــرای شکســت کرونــا فعــا گیــر دادن به مراســمات 
مذهبــی ولــی بــه مراســمات ملــی و عمومــی مثــل 
تجمعــات در فروشــگاهها و مراکــز خریــد و دفاترپیش 
خــوان دولــت بیخیالنــد برداشــت مــن در باطــن اینــه 
ــار  ــرم ام ــل ده روز اول مح ــدت حداق ــن م ــر درای اگ
مبتایان بیشتربشــه همه معاندیــن مخالفین ربطش 
میــدن بــه ایــن مراســمات هرچنــد رعایــت بشــه لــذا 
بــرای درامــان بــودن از گزنــد دشــمنان بهتــره دنــدان 
روی جگــر بگذاریــد و امســال را انگونــه کــه می گویند 
برگــزار کنیــد تــا انــگ افزایش امــار متوجه مراســمات 

مذهبــی نشــود ممنــون                  ۹36۱----75
*بــا اینکــه کوچــه هــای زیــادی اســفالت شــده هنوز 
خیلــی از کوچــه هــا خاکــی ویــا دارای چالــه هســتند 
ضمــن تقدیــر از شــهردار ابــراه تقاطع بلــوار امام جمعه 
بــه شــهید صانعــی را تبدیــل بــه پــل کنیــد چــون 
ایــن ابــراه بــه تــردد ماشــینها ضربــه مــی زند باتشــکر                                                                                                                                           
۱4----۹۱2۰                                                   

*در کرمــان طــرح جمــع اوری معتادان متجاهر عملی 
ــد  ــم تاشــی کنن شــده مســئولین شهربردســیر ه
تااینهــا از ســطح شــهر جمــع اور ی شــوند و دریــک 
ــا ســامت  ــرک داده شــوند و ب کمــپ نگهــداری و ت
بــه جامعــه بــاز گردنــد و فکــری بــرای شغلشــان هــم 
بکنیــد وهم شــغل وهــم نظــارت وکنتــرل کــه دوباره 

دچارنشــوند باتشــکر                       ۹22۰----۱7

باز این چه شورش است که در خلق عالم است
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین
بي نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است

این صبح تیره باز دمید از کجا کزو
کار جهان و خلق جهان جمله درهم است

گویا طلوع میکند از مغرب آفتاب
کاشوب در تمامي ذرات عالم است
گرخوانمش قیامت دنیا بعید نیست

این رستخیز عام که نامش محرم است
در بارگاه قدس که جاي مال نیست

سرهاي قدسیان همه بر زانوي غم است
جن و ملک بر آدمیان نوحه مي کنند

گویا عزاي اشرف اوالد آدم است
خورشید آسمان و زمین، نور مشرقین

پرورده ي کنار رسول خدا، حسین
کشتي شکست خورده ي طوفان کربا

در خاک و خون طپیده میدان کربا
گر چشم روزگار به رو زار مي گریست

خون مي گذشت از سر ایوان کربا
نگرفت دست دهر گابي به غیر اشک

زآن گل که شد شکفته به بستان کربا
از آب هم مضایقه کردندکوفیان

خوش داشتند حرمت مهمان کربا
بودند دیو و دد همه سیراب و مي مکند

خاتم ز قحط آب سلیمان کربا
زان تشنگان هنوز به عیوق می رسد

فریاد العطش ز بیابان کربا
آه از دمي که لشگر اعدا نکرد شرم

کردند رو به خیمه ي سلطان کربا
آن دم فلک بر آتش غیرت سپند شد
کز خوف خصم در حرم افغان بلندشد

کاش آن زمان سرادق گردون نگون شدي
وین خرگه بلند ستون  بیستون شدي

کاش آن زمان در آمدي از کوه تا به کوه
سیل سیه که روي زمین قیرگون شدي
کاش آن زمان ز آه جهان سوز اهل بیت

یک شعله ي برق خرمن گردون دون شدي
کاش آن زمان که این حرکت کرد آسمان
سیماب وار گوي زمین بي سکون شدي

کاش آن زمان که پیکر او شد درون خاک
جان جهانیان همه از تن برون شدي

ــد و  ــار گردی ــن و مخت ــب توابی در قال
رنــگ خــون خواهــی بــه خــود گرفت و 
بســیاری از ســرکردگان لشــکر ابن سعد 

را بــه هاکــت رســانید.
تنهایــی قیام امام حســین علیه الســام 
بــا انــدک یارانــش بدلیــل عــدم بصیرت 
درافــراد ورئیــس و بــزرگان قبائــل بــود و 
روزگار را بــه مصلحــت و خــاف هــدف 
جریــان عقیــده ووجــدان مــی گذراندند 
و بــا بهانــه هــای مختلــف بــه یــاری امام 
نشــتافتند و حتــی امــام را از روبرویــی با 

یزیــد منــع وتوصیــه میکردند 
امــام در تنهایــی وانــزوای  خــواص وعوام 
قبــل ازحرکت به ســوی کوفــه ، غریبانه 
بــه قبــر پیامبــر صلی اهلل علیه و آلــه پنــاه 
می بــرد و بر ایشــان از مســلمانان شــکوه 
می کند،امــا کســی  شــکوه امــام را نمــی 
فهمــد و در هنــگام وداع بــا مدینــه جــز 
انگشــت شــماری از خویشــان و نزدیکان 
ــن  ــد. و ای ــدردی نمی کنن ــا وی هم ب
ــان از  ــواص نش ــی خ ــت اندیش مصلح
مظلومیــت امــام حســین علیه الســام و 
بــی تفاوتــی آنهــا نســبت به سرنوشــت 
ــه مــردم  ــی ب ــود ؟! امــام در بیان دیــن ب
ــا  ــد : »... آی ــی فرمای ــوام م وخــواص وع
نمــی بینیــد کــه بــه حــق عمــل نمــی 
شــود و کســی از باطــل روگــردان 
ــد  ــن بای ــن اوضــاع، مؤم نیســت؟ در ای
لقــای پــروردگارش را بــر چنیــن زندگی 

ترجیــح بدهــد« .
لــذا در یــک نــگاه کلــی می تــوان 
ــا دو  ــام را در احی ــت ام ــاره ی حرک عص
اصــل امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
ــه صراحــت  دانســت. ایــن دو کــه گاه ب
ــه صــورت ضمنــی در ســخنان،  ــا ب و ی

نامه هــا و محــاورات امــام آمــده اســت 
گویــای اهمّیــت و جایــگاه ویــژه ی 
ــراف  ــت. انح ــت عاشوراس آن در نهض
ــف و  ـ تحری ــی  ــیر اصل ــام از مس اس
ـ عــدم اجــرای قوانیــن  بدعــت گــذاری 
الهــی، دلبســتگی های دنیــوی عــوام و 
تفاخــر و تکاثــر خــواص و ده هــا مــورد 
از ایــن قبیــل موجــب شــده بــود کــه 
احیــای ایــن دو فریضــه ضرورتــی 

ــد. ــر بیاب اجتناب ناپذی
ــه  ــت برخــی ک ــل ذهنی ــام در مقاب ام
اســتنکاف از بیعــت بــا یزیــد را عامــل 
بــا  می انگاشــتند،  امــام  حرکــت 

صراحــت اعــام می کننــد:
ــن  ــت م ــای بیع ــان از تقاض ــر ایش اگ
صــرف نظــر کننــد بــاز هــم آرام 
ــا  ــن ب ــاف م ــرا اخت ــینم، زی نمی نش
دســتگاه خافــت تنهــا بــر ســر بیعت 
بــا یزیــد نیســت کــه بــا ســکوت آنــان 
مــن نیــز ســکوت کنــم، بلکــه وجــود 
ــم و  ــب ظل ــدان وی موج ــد و خان یزی
شــیوع فســاد و تغییــر در احکام اســت 
و ایــن وظیفــه ی مــن اســت کــه در راه 
اصــاح ایــن مفاســد بــا امر بــه معروف 

و نهــی از منکــر بپاخیــزم.
ــن هــدف از روز نخســت حرکــت  و ای
ــات در  ــین لحظ ــر و واپس ــا روز آخ ت
روح نهضــت حســینی متجلــی اســت 
ــارت مقدســه خطــاب  ــرازی از زی در ف
بــه امــام علیه الســام می گوئیم:اشــهد 
انـّـک قداقمــت الصلــوة و اتیــت الزکوة و 
امــرت بالمعــروف و نهیت عــن المنکر.

شــهادت می دهــم کــه تــو اقامــه نمــاز 
کــردی و زکات دادی و امــر بــه معــروف 

و نهــی از منکــر کردی 

و درمــان  بهداشــت   مدیــر شــبکه 
ــز  ــت قرم ــام وضعی ــن اع بردســیر ضم
ــر  ــی خب ــوع ۱4 فوت ــتان از وق در شهرس
داد. وی وضعیــت بیمــاری کرونــا را بدیــن 
ــورد  ــون ۱35 م ــر نمود،تاکن ــرح ذک ش
ــد ۱۹ در  ــی کووی ــتری قطع ــار بس بیم
شهرســتان شناســایی شــده کــه از ایــن 
تعــداد ۹۰ مــورد بهبــود یافتــه 3۱ مــورد 
تحــت درمــان و متاســفانه ۱4 مــورد فوت 

ــد. نمــوده ان
 برهانــی رئیــس مرکــز بهداشــت جهــت 
کاهــش بیمــاری  وحفــظ ســامت 
ــه  ــود ب ــا نم ــردم تقاض ــهروندان از م ش
نــکات ذیــل توجــه  ویــژه داشــته باشــند. 
رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی در 
ــام محــرم خصوصــا  ــزاداری ای مراســم ع
ــی  ــواد غذای ــب م ــذورات در قال ــع ن توزی

خشــک و یــا خام،ممنوعیــت پذیرایی در 
جریــان برگــزاری مراســم عــزاداری- عدم 
ــم  ــه مراس ــات از جمل ــور در تجمع حض
ترحیــم و غیــره ،لزوم اســتفاده از ماســک 
ــز از  ــزل، پرهی ــروج از من ــورت خ در ص
تــردد ها و مســافرت هــای غیر ضــروری، 
ــردی، از  ــت ف ــت بهداش ــه رعای ــه ب توج
جملــه شســت وشــوی مرتــب دســت ها  
بــه روش صحیــح،  رعایت فاصلــه گذاری 
اجتماعــی و فیزیکــی همچنیــن  وجــود 
تهویــه مناســب در منــازل ومحیــط های 

عمومــی .
برهانــی افــزود: از جملــه اقدامــات انجــام 
شــده در جهــت کنتــرل بیمــاری  نظارت 
بر حســن اجرای پروتکل ها ی بهداشــتی 
و بازرســی از مراکز عرضه خدمات و ادارات 
و بانــک هــا کــه مــواردی بــه علــت عــدم 

ــه  ــکل هــای بهداشــتی ب ــت پروت رعای
مراجــع قضایــی معرفــی گردیدند.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضر 
ــک  ــردم از ماس ــد م ــش از 6۰ درص بی
اســتفاده میکننــد تصریــح کــرد جهت 
کاهــش زنجیــره انتقــال ایــن بیمــاری 
اســتفاده بیــش از  ۹۰ درصــد مــردم از 

ماســک الزامیســت.
ــت و  ــبکه بهداش ــرد ش ــا عملک ضمن
درمــان در زمــان کرونا  عبار ت اســت از: 
بازدیــد از اماکــن  عمومــی ،کارخانجات 
، قرنطینــه بیــش از 33۰خانــوار و بازدید 
از منــازل بیمــاران ،نمونــه گیــری بیش 
از ۸۰۰ مــورد مشــکوک ، غربالگــری 
مرحله ســوم  جمعیت توســط مراقبین 
ســامت و تکــرار غربالگــری بــه صورت 
ــان  ــای پرخطر)زن ــی در گروهه هفتگ

چه کسانی باید دراستفاده از واکسن کرونا احتیاط کنند؟
مرکــز اپیدمیولــوژی و میکروب شناســی 
نیــکای گاملیــا روســیه محــل ســاخت 
واکســن کرونــا، دســتورالعمل اســتفاده از 
آن را منتشــر کــرده کــه نشــان می دهــد 
در شــرایط خاصــی می تــوان از ایــن 

واکســن اســتفاده کــرد.
در  ایرنــا،  جمعــه  روز  گــزارش  بــه 
دســتورالعمل مرکــز گاملیــا بــرای تزریق 
واکســن کرونــا گفتــه شــده اســت: 
ــردی  ــورد ف ــا در م ــیون کرون واکسیناس
کــه بیمــاری عفونــی و غیرعفونــی گرفته 
ــودی  ــس از بهب ــه پ ــا 4 هفت اســت، 2 ت

ــرد. ــورت گی ــد ص بای
در مــورد عــوارض جانبــی واکســن کرونــا 
ــراد  ــی اف ــت: در برخ ــده اس ــه ش گفت
ــن  ــن ممک ــی از واکس ــا جزئ ــن ی واکس

ــود آورد. ــیت بوج ــت حساس اس
دســتورالعمل  از  دیگــری  بخــش  در 

باردار، ســالمندان و افــراد دارای بیماری 
زمینــه ای(، پیگیــری بیمــاران تــا زمان 
بهبــودی، بازدیــد از  حــوزه هــای 
امتحانــی و کنکور سراســری، نظارت بر 
کفــن و دفــن متوفیــان طبــق پروتکل 

هــای بهداشــتی،

واکسیناســیون کرونــا گفته شــده اســت: 
در صــورت عفونــت دســتگاه تنفســی و 
ابتــا بــه بیماری عفونــی، تزریق واکســن 
ــرارت  ــه ح ــدن درج ــادی ش ــس از ع پ

ــدن بایــد صــورت گیــرد. ب
ــای روســی، در  ــق واکســن کرون در تزری
ــای  ــه بیماری ه ــا ب ــراد مبت ــورد اف م
مزمــن کبــد و کلیــه و بیمــاران دیابتــی 
ــتم  ــه سیس ــه عارض ــرادی ک ــز اف و نی
خــون ســازی و ســکته قلبــی، صــرع یــا 
ــرد.  ــاط ک ــد احتی ــد، بای اپی لپســی دارن
در دســتورالعمل نوشــته شــده اســت که 
ــه عارضــه  ــرادی ک در واکسیناســیون اف
ــروق و  ــب و ع ــای قل ــی، بیماریه عصب
کمبــود مصونیــت بــدن و عارضــه هــای 
ریــوی دارنــد نیــز بایــد احتیــاط کــرد.  
گفتنی اســت وزیر بهداشــت روســیه که 
کشــورش در زمینــه تولیــد واکســن ضد 

کوویــد-۱۹ پیشــتاز بــوده، یــک هفتــه 
پیــش اعــام کــرد کــه اولیــن محمولــه 
از واکســن ظــرف دو هفتــه آینــده برای 

مصــرف آمــاده خواهــد شــد.
ــت  ــر بهداش ــکو وزی ــل موراش میخائی
روســیه خاطرنشــان کــرد: آزمایش های 
مربــوط بــه کنتــرل کیفیــت ایــن 
ــرف دو  ــت. ظ ــان اس ــن در جری واکس
هفتــه، اولیــن محمولــه از ایــن دارو 
ــرای  ــرد و ب ــرار می گی ــترس ق در دس
واکسیناســیون پزشــکان در گروههایــی 
کــه بــا خطــر ســامت روبــرو هســتند، 

ــد. ــد ش ــل داده خواه تحوی
ــه  ــرد ک ــد ک ــیه تاکی ــام روس ــن مق ای
اســتفاده از ایــن واکســن برای هرکســی 
ــه خواهــد  ــه پزشــکان داوطلبان از جمل
بــود و اکنــون یــک اپلیکیشــن در حــال 
راه انــدازی اســت تــا شــهروندان روســیه 

از طریــق آن وضعیت ســامت شــان 
مــورد بررســی قــرار بگیــرد.  

ــر بهداشــت روســیه،  ــه وزی ــه گفت ب
ایــن اپلیکیشــن همچنیــن بــر 
ــن  ــوب و ناســازگار ای تاثیــرات نامطل
ــارت  ــان نظ ــرای داوطلب ــن ب واکس

خواهــد داشــت.
به اعتقاد استاد مطهری:

فلسفه دستور امئه )علیهم السالم( برای 
اقامه عزای امام حسین)علیه السالم(

»ایــن موضــوع کــه دســتگاه حســینی یــک دســتگاه جدایــی اســت و از هــر 
وســیله ای بــرای گریانــدن مــی  شــود اســتفاده کــرد، ایــن خیــال، ایــن توهــم 
دروغ و غلــط، یــک عامــل بزرگــی شــد بــرای جعــل و تحریــف.  «)ج۱7،ص۹2(
»متأســفانه عــده ای ایــن را نشــناختند، خیــال کردنــد که بــدون اینکه مــردم را 
بــه مکتــب حســین علیــه الســام آشــنا کنیم، به فلســفه قیام حســینی آشــنا 
کنیــم، عــارف بــه مقامــات حســینی کنیــم، همیــن قــدر کــه مردمــی آمدند و 
نشســتند و یــک گریــه ای را نفهمیــده و ندانســته کردنــد، دیگــر کفــاره گناهان 

اســت! « )ج۱7، ص۹۰(
*** اســتاد مطهــری اینگونــه تصــور درباره عــزاداری بــرای حضرت سیدالشــهدا را یک 
نــوع تحریــف معنــوی مــی داند کــه زمینــه وقوع تحریفــات لفظــی و برخــی رفتارهای 
نادرســت را بــه وجــود مــی آورد. در حالــی کــه فلســفه دســتور ائمــه )علیهــم الســام( 
بــرای اقامــه عــزای امــام حســین)علیه الســام( ایــن بــوده اســت که:»پرتــوی از روح 
حســین بــن علــی در روح مــا و شــما بتابــد. اگــر اشــکی کــه مــا بــرای 
او می ریزیــم- قبــًا عــرض کــردم- در مســیر هماهنگــی روح مــا باشــد، 
روح مــا پــرواز کوچکــی بــا روح حســینی بکنــد، ذره ای از همــت او، ذره ای 
از غیــرت او، ذره ای از حریــت او، ذره ای از ایمــان او، ذره ای از تقــوای او، ذره ای 
از توحیــد او در مــا بتابــد و چنیــن اشــکی از چشــم مــا جــاری شــود، آن 
اشــک هرچــه دلتــان بخواهــد قیمــت دارد. اگــر گفتنــد بــه انــدازه یــک 
ــه اشــکی  ــاور کنیــد. امــا ن ــال مگســش هــم یــک دنیــا ارزش دارد، ب ب
کــه بــرای نفلــه شــدن حســین باشــد، بلکــه اشــکی کــه بــرای عظمــت 
حســین باشــد، برای شــخصیت حســین باشــد. اشــکی کــه نشــانه  ای از 
هماهنگــی کــردن و پیــروی کــردن از حســین بــن علــی باشــد، بلــه یک 
بــال مگســش هــم یــک دنیــا ارزش دارد. خواســتند کــه همیشــه مــردم ایــن 

مکتــب عملــی را ببیننــد. «)ج۱7،ص۱۱2(
*** »اباعبــداهللَّ علیــه الســام در روز عاشــورا شــعارهای زیــادی داده اســت که 
در آنهــا روح نهضــت خــودش را مشــخص کــرده کــه من بــرای چــه می جنگم، 
چــرا تســلیم نمی شــوم، چــرا آمــده ام کــه تــا آخریــن قطــره خــون خــودم را 
بریــزم؟ و متأســفانه ایــن شــعارها در میــان مــا شــیعیان فرامــوش شــده و مــا 
شــعارهای دیگــری بــه جــای آنهــا گذاشــته ایم که ایــن شــعارها نمی توانــد روح 

نهضت اباعبــداهللَّ را منعکــس کنــد. «)ج۱7،ص۱۸4(

قیام امام حسین علیه السالم ، بزرگ ترین حامسه ی تاریخ جهان / احیای دین یکی از 
پیامدهای مسلّم نهضت امام حسین علیه اسالم  است

باز این چه شورش است 
که در خلق عالم است
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مرکز اپیدمیولوژی و میکروب شناسی نیکالی گاملیا روسیه :

 مدیر شبکه بهداشت و درمان بردسیر :
وقوع ۱۴ فوتی در اثر کرونا در بردسیربا اعالم وضعیت قرمز


