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حادثه عظیم کربال، صحنه ریزش ها و رویش هایی است  
که انسان هایی با حسن اختیار و همراهی  امام  حسین 
)علیه السالم(  عاقبت بخیر و سعادتمند  شدند.در مقابل 
انسان هایی که با سوء اختیار و یاری ننمودن ولی خدا  
دچار سوء عاقبت و زیا نکار شدند. دقت در زندگی هر یک 
از این افراد از نگاه تربیتی می تواند برای همگان عبرت 
آموز با شد. رویش ها شامل افرادی همچون حّر بن  یزید 
ریاحی , زهیر بن قین , مسلم بن عوسجه و ... و ریزش 
ها شامل ضحاک بن عبداهلل , مالک بن نضر ارحبی , 

عبیداهلل بن حر جعفی و هرثمه بن ابی مسلم می باشد.
قیام امام حسین علیه السالم دارای دوبعد بود یک بعد 
ان اندوه و مصیبت به همراه داشت و بعد دیگر ان عبرتها 
واهداف ان قیام است باتوجه به نگرش اغاز نهضت امام 
از مدینه به مکه و از مکه بسوی کوفه و بررسی احوال 
این  بریم که  امام پی می  یاران ونزدیکان  اصحاب  و 
برای  نهضت ریزشها و رویشهایی داشته است رویش 
کسانی که شان وجایگاه امام را درک کردند وامام را  به 
عنوان ولی خدا و جانشین پیامبر و احیاگر دین پذیرفتند 
و به حقانیت قیام امام پی بردند و دربرابر جبهه باطل 
ایستادند و تا اخرین قطره خون خود از امام دفاع کردند و 
جنگیدند و سرانجام رستگارشدند و به فوز عظیم سعادت 

و خوشبختی نائل گردیدند .
اما گروهی جایگاه امام را نشناختند و یا می شناختند 
ولی زر و زیور دنیا را انتخاب کردند و چهره دنیا انها را 
فریب داد و حب نفس و تعلقات دنیوی انها را گرفتار وبه 
حقیقت کوردل شدند و چشم بر حقیقت بستند و ُمهری 
بر قلبشان زدند و بسوء عاقبت دچار شدند و خود را به 

اندکی فروختند وبه خسران گرفتار شدند 
و  واحادیث  قران  مفسر  عباس  ابن  افرادبزرگی  چون 
پسرعموی پیامبر گروهی از مردم ، محمدحنفیه برادرامام 
، عبد اهلّل بن ُمطیع و عبد اهلّل بن زبیر، عبد اهلّل بن عمر، 
ابو سعید خدری ،عبد اهلّل بن جعفر،بشر بن غالب ،ابوبکر 
حارث نواده عبدالمطلب ،عمر بن عبدالرحمن ، با اینکه از 
انساب ونزدیکان امام بودند وبه اومهر می ورزیدند اما به 
دلیل عدم بصیرت وشناخت از جایگاه امام وقیام امام نه 
او را یاری نکردند بلکه توصیه می کردند که با یزید روبرو 

نشود و دست از مبارزه بردارد 
امام حسین علیه السالم از همان ابتدا  در مالقاتهای 
خویش، هم اهداف قیام خویش را که اصالح امت و بیعت 
نکردن با یزید و اجابت دعوت کوفیان بود، تبیین کرد و 
هم با استقامت و جّدیت تمام در مقابل طرفداران یزید 
همچون مروان بن حکم ایستاد و هم عده ای نظیر زهیر 
بن قین و حر بن یزید ریاحی را هدایت نمود و بر جمع 
دیگر همچون: عبد اهلّل بن عمر، عبید اهلّل بن حر جعفی 

و عمر بن سعد اتمام حّجت کرد.           ادامه صفحه3
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حاج قاسم مکتب امامین انقالب 
را عملیاتی کرد 

                                       رسدار حسین معروفی فرمانده سپاه کرمان:

برگزاری بیست و ششمین جشنواره 
ملی شعر رضوی در کرمان

امــام ســجاد علیه الســام فرمــود: همانــا معرفــت و کمال دیــن مســلمان، در گــرو رهاکــردن ســخنان و حرف 
هائــی اســت کــه بــه حــال او و دیگــران ســودی نــدارد. و از ریــا و خودنمائــی دوری جســتن، در برابر مشــکات 

زندگــی بردبــار و شــکیبا بــودن و  دارای اخــاق پســندیده و نیک ســیرت بــودن اســت.» تحــف العقــول، ص 202«

صفحه4

ریزش و رویش درعاشورا

معلمان به معنای واقعی افسران سپاه 
پیشرفت کشور هستند / نباید دانش آموز 

مدرسه دولتی شانس کمتری برای 
قبولی در کنکور داشته باشد

        دکتر ستاری رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت: 
بازگشت نخبگان به کشور ، 1800 نفر 
از 200 دانشگاه برتر دنیا

               مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان: 

عملکرد عمرانی شهرداری بردسیر در طول دو سال 
و نیم را مطلوب ارزیابی کرد

در سال تحصیلی جاری ثابت خواهیم کرد که دوگانۀ 
»سالمت و آموزش« ناصحیح است

رئیس جمهــور گفــت: همان طــور کــه در ماه هــای گذشــته 
ثابــت کردیــم دوگانــۀ »نــان و جــان« و دوگانــۀ »ســالمت و 
دیانــت« ناصحیــح اســت؛ امروز نیــز همۀ مــا و دانش آمــوزان 
ــالمت و  ــی »س ــه دوگانگ ــم ک ــت می کنی ــان ثاب و معلم

آمــوزش« و دوگانگــی »خانــه و مدرســه« نادرســت اســت.
ــزاری تســنیم،  ــت خبرگ ــگار حــوزۀ دول ــزارش خبرن ــه گ ب
ــن  ــور در آیی ــی رئیس جمه ــن روحان ــالم حس حجت االس
آغــاز ســال تحصیلــی جدید کــه به صــورت ارتبــاط تصویری 
انجــام شــد، طی ســخنانی اظهار داشــت: همــۀ مــا در آزمون 
بزرگــی قــرار گرفته ایــم تــا وظیفــۀ خــود را به خوبــی انجــام 
دهیــم. بــرای مــا مهــم اســت کــه کنــار زندگــی، حیــات و 
ســالمت جامعــه، رونــد علــم و آمــوزش در کشــور جریــان 

داشــته باشــد.
وی افــزود: همان طــور کــه در ماه هــای گذشــته ثابــت کردیم 
دوگانــۀ »نــان و جــان« و دوگانۀ »ســالمت و دیانت« ناصحیح 
اســت؛ امــروز نیــز همــۀ مــا و دانــش آمــوزان و معلمــان ثابت 
می کنیــم کــه دوگانگــی »ســالمت و آمــوزش« و دوگانگــی 

»خانه و مدرســه« نادرســت اســت.
ــا  ــا بیــان اینکــه »مــا ســال تحصیلــی را ب رئیس جمهــور ب
ــح  ــم«، تصری ــاز می کنی ــر ســالمت آغ ــت بیشــتر در ام دق
کــرد: ســالمت دانش آمــوزان همیشــه یکــی از دغدغه هــای 
آمــوزش و پــرورش بــوده اســت و قبــل از اینکــه دانش آموزی 
ــد  ــام می ش ــه انج ــی ک ــود، غربالگری های ــه ش وارد مدرس
به معنــای دغدغــۀ آمــوزش و پــرورش بــرای ســالمت 
دانش آمــوزان عزیــز بــوده اســت و همیشــه دغدغــۀ آمــوزش 
ــن  ــان، بهتری ــن بی ــا بهتری ــه ب ــتند ک ــوزان را داش دانش آم
ــان و  ــد نوجوان ــاب بتوانن ــن کت ــا بهتری ــی و ب کمک آموزش
جوانــان مــا را بــه مقصــد عالی شــان کــه علــم و دانش اســت، 

برسانند.

دکتر روحانی رئیس جمهور  :

ــتر  ــال بیش ــا امس ــن دقت ه ــه داد: ای ــی ادام روحان
خواهــد بــود و ســالمت دانــش آمــوزان به علــت 
ــی  ــه یعن ــی در جامع ــمن طبیع ــک دش ــور ی حض
ــا دقــت بیشــتری بایــد مدنظــر  ــا« ب »ویــروس کرون
باشــد، ایــن بــار بــر دوش پــدران، مــادران، خانواده هــا، 

ــرافراز ماســت. ــان س ــران و معلم مدی
ــش  ــم و دان ــوزش عل ــروز آم ــه »ام ــراز اینک ــا اب وی ب
ــا  ــور م ــوزش در کش ــم آم ــا بگویی ــود ت ــاز می ش آغ
ــد«،  ــد ش ــل نخواه ــرایط تعطی ــخت ترین ش در س
یــادآور شــد: مــا در هشــت ســال جنــگ تحمیلــی و 
ــوزش را  ــاران در شــهرها آم ــای ســخت بمب در روزه
تعطیــل نکردیــم و دانش آمــوزان علی رغــم ســختی ها 

ــد آمــوزش را انجــام دادن
ــن  ــرد: امســال ضم ــور خاطرنشــان ک ــس جمه رئی
تبریــک ســال تحصیلــی بــه دانش آمــوزان، معلمــان، 
خانواده هــا، محضــر معلمیــن عزیــز عــرض می کنــم 
کــه امســال رســالت و وظایــف ســخت تری بــر دوش 
همــه شــما عزیــزان و فــداکاران صحنۀ علــم و دانش و 

پیشــرفت و تعالــی کشــور اســت.

دکتــر جمالــی معــاون وزیــر کشــور در بازدیــد 
از پــروژه هــای شــهرداری بردســیرگفت: پــروژه 
هــای تعریــض خیابانهــای اصلی شــهر بردســیر 
ــرد  ــت... عملک ــده اس ــام ش ــوب انج ــیار خ بس
عمرانــی شــهرداری بردســیر بــا وجــود بودجــه 

کــم مطلــوب اســت...
دکتــر جمالــی زاده رییــس ســازمان شــهرداریها 
ــروژه هــای  ــد از پ و دهیاریهــای کشــور در بازدی
عمرانــی شــهرداری بردســیر از عملکــرد عوامــل 
شــهرداری ابــراز رضایــت کــرد. وی ضمــن بازدید 
از پــروژه های بوســتان شــهدا، مجموعه تفریحی 
میــدان امام علــی )ع(، خیابــان ایــت اهلل طاهری، 
بلــوار شــریعتی، میدان پزشــک، میدان شــهدای 
مدافــع حرم، بوســتان جوان، بوســتان فرهنگیان، 
بلــوار شــهید خســروی، خیابان فاطمــی، آبنمای 
کف خشــک بهجــرد، بلــوار معلم، پــارک بانــوان، 
بلــوار شــهید جهاندیــده، آبنمــای کــف خشــک 
پــارک شــهر و آبنمــای ریزشــی بلــوار 22 
بهمــن، بلــوار کشــاورز، بلــوار رمضانــی و محوطه 
امامــزاده)ع(، بلــوار امامرضــا)ع( و پــارک پرســتار 
عملکرد عمرانی شــهرداری بردســیر در طــول دو 

ســال و نیــم را مطلــوب ارزیابــی کــرد. معــاون وزیــر کشــور در این بازدیــد اقدامات شــهرداری بردســیر در 
زمینــه تعریــض خیابانهــای اصلــی کــه عمدتــا دارای بافت تجــاری و گران قیمــت هســتند را قابل تقدیر 
دانســت و گفــت تعریض خیابانی مانند شــریعتی بســیار دشــوار اســت و اینگونــه اقدامات بســیار مطلوب 

و اثربخــش اســت. در ایــن بازدیــد بلــوار شــهید جهاندیــده و بلــوار کشــاورز افتتــاح گردیــد.

بیانات مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری  در سی و چهارمین اجالس آموزش و پرورش:

ادیبی نیا مدیر آموزش و پرورش شهرستان بردسیر اعالم کرد:

ساخت 4 آموزشگاه در شهرستان بردسیر در سال تحصیلی 1398-1399
ــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر  مدی
ــد  ــته 4 واح ــی گذش ــال تحصیل ــت: در س گف
ــن شهرســتان ســاخته شــده و  آموزشــی در ای
قــرارداد 4 واحــد آموزشــی دیگــر هــم منعقــد 

شــده اســت.
تجهیز و بهسازی فضاهای آموزشی و 

ورزشی
بــه گــزارش اداره اطــالع رســانی و روابــط عمومی 
آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان، جــواد ادیبی 
ــران و  ــالس مدی ــزاری اج ــیه برگ ــا در حاش نی
ــا و  ــتان ه ــرورش شهرس ــوزش و پ ــای آم روس
مناطــق کشــور کــه بــه صــورت مجــازی برگــزار 
ــای  ــرانه فض ــش س ــه افزای ــاره ب ــا اش ــد، ب ش
آموزشــی مــدارس شهرســتان بردســیر گفــت: 
ــدازی اســتخر جهــت اســتفاده  تکمیــل و راه ان
همــکاران فرهنگــی و دانــش آمــوزان، آســفالت 
ــز  ــدارس، تجهی ــاط م ــع حی ــزار مترمرب 10 ه
نمازخانــه و ســالن کنفرانــس اداری، بهســازی و 
تجهیز ســالن ورزشــی مــوالی متقیــان از جمله 
ــک ســال  ــه در ی ــات مهــم صــورت گرفت اقدام
گذشــته اســت ضمــن ایــن کــه تهیــه و توزیــع 
800 عــدد صندلــی دانــش آمــوزی، 100 میــز 
و صندلــی معلــم، 50 تخته ســفید، 50 دســتگاه 
رایانه، 20 دســتگاه چاپگر و 20 دســتگاه فتوکپی 

ــرار گرفــت. در مــدارس هــم در دســتور کار ق
ایجاد فضاهای تجاری در راستای درآمدزایی

وی گفــت:  بــا توجــه بــه اهمیــت در آمدزایــی 
آمــوزش و پــرورش، 360 متــر فضای تجــاری در 

دســت احــداث اســت.
رتبه های برتر مسابقات

مدیــر آمــوزش و پرورش شهرســتان بردســیر 
از جــذب و ســاماندهی 182 مربــی و پذیــرش 
3669 دانــش آمــوز در ســازمان دانــش آموزی 
خبــر داد و گفت: مســابقات فرهنگی و هنری 
ــته  ــوز در رش ــش آم ــرکت 8430 دان ــا ش ب
هــای مختلــف و مســابقات قــرآن، عتــرت و 
نمــاز هــم در ســطح آموزشــگاه و شهرســتان 
بــا ظرفیــت 8000 دانــش آمــوز بــه صــورت 

مجــازی برگــزار شــد.
ــوز  ــش آم ــزام 150 دان ــه اع ــا ب ــی نی ادیب
متوســطه دوم بــه اردوی راهیــان نــور اشــاره 
ــر در  ــام برت ــب 14 مق ــزود: کس ــرد و اف ک
مســابقات مرحلــه اســتان و راهیابــی 2 نفر از 
دانــش آمــوزان به مرحله کشــوری مســابقات 
گلیــم بافــی و مینــاکاری، ســاماندهی بیــش 
ــدارس ســطح شــهر و  ــی در م از 140 روحان
روســتا جهــت اقامــه نمــاز اول وقــت و تجهیز 
یــا ســاخت نمازخانــه در مــدارس روســتایی 
ــوزه  ــده در ح ــام ش ــات انج ــه اقدام از جمل

پرورشــی و فرهنگــی اســت.
ــزات ورزشــی  ــداری تجهی ــان خری ــا بی وی ب
و بهداشــتی و اهــدا بــه مــدارس، گفــت: 
ــتان  ــی در شهرس ــن مصنوع ــن چم دو زمی
ســاخته شــده و یــک زمیــن چمــن هــم در 
ــازی فضــا  ــن س دســت احــداث اســت، ایم
ــرح  ــده و ط ــام ش ــی انج ــزات ورزش و تجهی

ــم اجــرا شــده اســت. ــا ه ــاط پوی حی

موفقیت های علمی و پژوهشی
مدیر آموزش و پرورش شهرســتان بردســیر خاطرنشــان 
کــرد: ده طــرح پژوهشــی بــه جشــنواره خوارزمــی و دو 
طــرح بــه مرحلــه کشــوری جشــنواره علمــی پژوهشــی 

یافتند. راه 
ادیبــی نیــا بــه کســب جایــگاه اول شهرســتان در رشــته 
ــر اســاس  ریاضــی و جایــگاه ســوم در رشــته انســانی ب
میانگیــن نمــرات نهایــی طبــق اعــالم اداره کل اشــاره 
کــرد و گفــت: در کنکــور سراســری ســال گذشــته 15 
نفــر دارای رتبــه ســه رقمــی و 34 نفــر رتبــه زیــر3000 
داشــتند و رتبــه کنکــور شهرســتان در اســتان در رشــته 
علوم انســانی 13 در رشــته ریاضی فیزیک 3 و در رشــته 

علــوم تجربــی 17 شــده اســت.

مجموع  جان باختگان ابتالی قطعی به کووید 19 از ابتدا تا کنون 748 نفر بوده است
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان 
گفــت: در شــبانه روز گذشــته)99/6/15( 
13 نفــر بــر اثــر ابتــال بــه کرونــا در اســتان 
ــوع   ــد. ومجم ــت دادن ــود را از دس ــان خ ج
ــد  ــه کووی ــی ب ــالی قطع ــگان ابت جان باخت
19 از ابتــدا تــا کنــون 748 نفــر بــوده اســت.
ــان،  ــارس از کرم ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
مهــدی شــفیعی تعــداد مــوارد بســتری 
قطعــی مبتــال بــه کرونــا در بیمارســتان های 
ــار  ــرد و اظه ــوان ک ــر عن ــتان را 180 نف اس
داشــت: حــوزه دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــوم  ــگاه عل ــوزه دانش ــر، ح ــان 131 نف کرم
پزشــکی رفســنجان 10 نفــر، حوزه دانشــگاه 
ــوزه  ــر، ح ــت  11 نف ــکی جیرف ــوم پزش عل
دانشــگاه علــوم پزشــکی بــم 10 نفــر و حوزه 
دانشــکده علــوم پزشــکی ســیرجان 18 نفــر 

بســتری هســتند.
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان 
تعــداد کل مــوارد بســتری دارای تســت 
ــدا  ــان از ابت ــتان کرم ــا در اس ــت کرون مثب
ــوارد  ــورد و م ــزار و 960م ــون 5 ه ــا کن ت
جدیــد بســتری طــی 24 ســاعته گذشــته 
در بیمارســتان های اســتان کرمــان را 19 
نفــر شــامل 17 مــورد حــوزه دانشــگاه علوم 
پزشــکی کرمــان و 2 مــورد حــوزه دانشــگاه 

ــوم پزشــکی رفســنجان اعــالم کــرد. عل
ــی ابتــال بــه  وی تعــداد فوتی هــای قطع
ــته را 13  ــاعت گذش ــد 19 در 24 س کووی
ــر شهرســتان های تحــت  ــر شــامل 8 نف نف
ــان،  ــوم پزشــکی کرم پوشــش دانشــگاه عل
3 نفــر شهرســتان های تحــت پوشــش 
دانشــگاه علــوم پزشــکی بــم و 2 نفــر 

شهرســتان های تحــت پوشــش حــوزه 
دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت عنــوان 
ــگان  ــوع  جان باخت ــت: مجم ــرد و گف ک
ابتــالی قطعــی بــه کوویــد 19 از ابتــدا تــا 

ــت. ــوده اس ــر ب ــون 748 نف کن

دکتر جمالی معاون وزیر کشور در بازدید از پروژه های شهرداری بردسیر: 

قیام 17شهریور57 یکی از نقاط عطف مبارزات ملت مسلمان ایران علیه رژیم پهلوی است
حماســه خونیــن هفــده شــهریور حادثــه ای اســت بــس عظیــم که 
اگــر ســالیان متمــادی در وصــف آن و یــاد هــزاران شــهید آن روز، 
ســخن گفتــه شــود، بــاز قلــم از ادای حــق آن واقعــه خونیــن عاجز 
خواهــد بــود. حرکتــی کــه روز هفده شــهریور 57 بدســت جــالدان 
ــی  ــت، دارای هدف ــون نشس ــه خ ــرائیل ب ــای اس ــاه و کماندوه ش
مقــدس بــود کــه مــردم قهرمــان مــا بــا نثــار خــون هــزاران جــوان 
خــود در صــدد تثبیــت آن بودنــد. یــک ســری جریانــات سیاســی 
در مســیر انقــالب در حــال انجــام بــود کــه در کنــار ایــن هــدف در 

حرکــت مــردم انقالبــی ایــران تاثیــر گــذار بــود. 
حادثــه تظاهــرات 17 شــهریور کــه بــه جمعــه ســیاه معروف شــد، 
بــه واقعــه کشــتار تظاهرکننــدگان در محــالت فقیر نشــین جنوب 
تهــران و همچنیــن میــدان ژالــه، توســط نیروهــای نظامــی ارتــش 
شاهنشــاهی گفتــه می شــود کــه در هفدهــم شــهریور 1357 و در 
جریــان ناآرامــی هایــی کــه به پیــروزی انقــالب ایــران در این ســال 

انجامید، رخ داد. 
بــی تردیــد، قیــام 17شــهریور را بــه عنــوان یکــی از نقــاط عطــف 
مبــارزات ملــت مســلمان ایــران علیــه رژیــم پهلــوی اســت. ابعــاد 
عظیــم کشــتار و ســرکوب مــردم بــی گنــاه در ایــن روز باعــث شــد 
تــا انقالبیــون و رهبــران آن هــا در حرکت خــود مصمم تــر گردند و 
در ایــن بیــن رهبــری مدبرانه حضــرت امــام خمینی)ره( نقشــی به 
ســزا داشــت. حمایــت های ســران بــه اصطالح دموکــرات آمریــکا از 
رژیــم پهلــوی در ســرکوب مبارزیــن نیــز باعــث گردیــد تــا ادعاهای 
بــه اصطــالح حقــوق بشــری و دموکراتیــک آن هــا در بیــن مــردم 

رنــگ ببــازد و ماهیــت اصلــی آنــان بــرای مــردم ایــران هرچــه بیشــتر نمایــان گــردد. 
در مجمــوع بایــد گفــت قیــام خونیــن 17 شــهریور عاملــی موثر در تشــدید مبــارزات 

مردمــی و تســریع در ســقوط رژیــم پهلــوی بــه شــمار مــی رود. 
 حضــرت امــام )رحمــت اهلل علیــه( پــس از فاجعــه هفــده شــهریور، پیامــی بــه همین 
مناســبت بــه هموطنــان مظلــوم ایــران فرســتادند و در ایــن پیــام بــا محکــوم نمــودن 
اعمــال وحشــیانه رژیــم، فرمودند:»شــما  ای ملــت ایــران که تصمیــم گرفته اید خــود را 
از شــر رژیــم شــاه خــالص گردانیــد، در رفراندومــی کــه در عیــد فطــر و چهــارم شــوال 
در برابــر ناظــران سراســر جهــان انجــام دادیــد، بــه دنیــا نشــان دادیــد کــه رژیــم شــاه 

جایــی بــرای خــود در ایــران نــدارد...«
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رئیــس بنیاد ملی نخبــگان گفــت: آمار بازگشــت نخبگان 
بــه کشــور در حــال حاضــر ۱۸۰۰ نفــر را از ۲۰۰ دانشــگاه 
برتــر دنیــا رد کــرده اســت کــه بعــد از کرونــا ایــن آمــار رو 

بــه افزایش بــوده اســت.
بــه  گــزارش  گــروه دانشــگاه خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل 
از مرکــز خبــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی،  ســورنا 
ســتاری، رئیــس بنیــاد ملــی نخبگان، در حاشــیه  جلســه 
ــور  ــی کش ــع علم ــه جام ــرای نقش ــری اج ــتاد راهب س
ــده  ــزارش ارائه ش ــه گ ــاره ب ــا اش ــگاران ب ــع خبرن در جم
توســط بنیــاد، گفــت: در خصــوص بحث هــای مربــوط بــه 
مهاجــرت، در دو ماه گذشــته ســالنامه مربــوط به مهاجرت 
ایران منتشــر شــده اســت که توصیه بنده به دانشــجویانی 
کــه پایان نامه هایشــان در ایــن زمینــه اســت و افــرادی کــه 
در ایــن حــوزه تحقیــق می کننــد ایــن اســت کــه حتمــاً 
مطالعــه کافــی روی ایــن ســالنامه آمــاری داشــته باشــند.

ــر اســاس آمارهــای  ــا بیــان اینکــه ایــن ســالنامه ب وی ب
جهانــی در حوزه مهاجرت اســت خاطرنشــان کــرد: در این 
ســالنامه مطالعــه بســیار جامعــی در خصوص مهاجــرت و 
پناه جویــی از ایــران بــه کشــورهای دیگــر و آمــار مهاجرت 
و پناه جویــی بــه داخــل ایــران از کشــورهای دیگــری کــه 
مهاجــر بــه ایــران می فرســتند، انجــام  شــده اســت و تمام 
اطاعــات مربــوط بــه ایرانیــان در کشــورهای مختلــف بــه 

تفکیــک هرســال، و به صــورت ریــز ارائــه  شــده اســت.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور ادامــه داد: بنیــاد 
ملــی نخبــگان هرســال در حوزه هــای نخبگانــی، از 

جمعیتــی کــه تحــت پوشــش دارد آمــار می گیــرد کــه ایــن 
ــری  ــور سراس ــزار کنک ــا ه ــک ت ــرات ی ــامل نف ــت ش جمعی
ــا  ــک ت ــرات ی ــه طــور خــاص نف ــف، و ب ــای مختل در حوزه ه
صــد و پنجــاه رشــته ریاضــی و یــک تــا صــد رشــته تجربــی 
ــگان و  ــاد نخب ــی بنی ــز تحصیل ــدگان جوای ــن برن و همچنی
ــود  ــزار می ش ــور برگ ــه در کش ــه ای   ک ــای هفت گان المپیاده
کــه البتــه همان طــور کــه گفتــه شــد همــه افــراد بــا رتبــه ۱تا 

۱۰۰۰ تحــت پوشــش بنیــاد نیســتند.
ســتاری بــا تأکیــد بــر ایــن نکتــه کــه آمــار خــروج نخبــگان از 
کشــور رو بــه کاهــش اســت و در ســال های اخیــر آمــار قابــل 
قبولــی اســت گفــت: بیشــترین خــروج مربــوط به رشــته های 
مهندســی و علــوم پایــه اســت که ایــن آمــار خروج درگذشــته 

عــدد قابل توجهــی بــوده اســت.
وی اضافــه کــرد: خوشــبختانه بــا اتفاقاتی کــه در حوزه توســعه 
اقتصــاد دانش بنیــان روی داده اســت  و مســائل دیگــری کــه به 
وجــود آمــده اســت آمــار خــروج نخبگان کاهــش یافته اســت.

رئیــس بنیــاد ملی نخبــگان افــزود: تأکیــد بنیاد ملــی نخبگان 
ــان اســت و  ــرای فارغ التحصی ــه سیاســت های بازگشــت، ب ب
آمــار بازگشــت نخبــگان بــه کشــور در حــال حاضــر ۱۸۰۰ نفر 
را از  ۲۰۰ دانشــگاه برتــر دنیــا رد کــرده اســت کــه بعــد از کرونا 

ایــن آمــار رو بــه افزایــش بــوده اســت.
 ســتاری افــزود: ایــن آمــار به صــورت ریــز و بــه تفکیــک تمــام 
رشــته ها حتــی رشــته های تحصیلــی داخــل دانشــگاه ها، مثل 
مهندســی بــرق و مکانیــک و عمــران همچنیــن در حوزه هــای 
پزشــکی و حوزه هــای علــوم انســانی و حقــوق و روانشناســی به 

طــور خــاص، بــا مطالعــه ای کــه در بنیاد شــده بــود در 
اختیــار اعضــای ســتاد قــرار گرفت.

ــه در  ــاری ک ــه آم ــر جامع ــال حاض ــزود: در ح وی اف
بنیــاد ملــی نخبــگان تحــت مطالعــه اســت قریــب به 
هفتــاد هــزار نفــر اســت، کــه مطالعــات مــا در بنیــاد، 
در خصــوص بحــث خــروج و دالیــل خــروج نخبــگان 

از کشــور اســت.
ــاد  ــه بنی ــی ک ــک اطاعات ــرد: بان ــه ک ــتاری اضاف س
ــان خــارج از کشــور  ــورد فارغ التحصی ــگان در م نخب
دارد، کــه چنــد صــد نفــر از ایــن فارغ التحصیــان را ما 
تحــت رصــد قــرار دادیــم تــا بتوانیــم در سیاســت های 

بازگشــت روی ایــن افــراد کار کنیــم.

بازگشت نخبگان به کشور ، ۱۸۰۰ نفر  از 2۰۰ دانشگاه برتر دنیا

حجــت االســام والمســلمین حــاج علــی اکبــر کرمانــی در خطبــه 
هــای نمازجمعــه ایــن هفتــه در خصــوص خطبــه حضــرت زینــب 
ســام اهلل علیهــا بیــان داشــت : حضــرت زینــب ســام اهلل علیهــا 
بــرای مــردم کوفــه خطبــه مــی خوانــد کــه ای مــردم کوفــه نیرنگ 
بــازان و دغــل بــازان گریه می کنید اشــک چشــمتان خشــک نشــود 
بــد توشــه ای بــرای آن دنیــای خــود ذخیــره کــرده ایــد خشــم خــود 
را خریدیــد و دیــن و ایمانتــان را فروختیــد مــی دانیــد چــه جگــری از 
رســول خــدا دریدیــد چــه حرمتــی از رســول خــدا شکســتید و چــه 
خونــی از رســول خــدا ریختیــد حضــرت زینــب اینگونــه شــجاعانه 
ســخن مــی گویــد و هیچ ابایــی ندارد. همچنیــن نمونه دوم ســخنان 
ایشــان درشــام کــه  یزیــد اظهــار فخــر و پیــروزی مــی کنــد بچــه 
هــای سیدالشــهدا را وارد کردنــد و یزیــد ســه بــار ســوال کــرد که این 
زن کیســت :فرمــود: زینــب دختــر امیرالمومنیــن اســت و ابــن زیــاد 
گفــت: حمــد و ســپاس خــدا را کــه شــما را رســوا وســخنان شــما را 
تکذیــب کــرد امــا حضــرت زینــب فرمــود: شــما مــی گوید ما رســوا 
شــدیم ســپاس خدایــی کــه مــا را اکــرام و احتــرام کــرد آن احترامــی 
کــه مــا داریــم بــه خاطــر رســول خــدا اســت مــا خــدا را ســپاس می 
گوییــم کــه مــا را تطهیــر و پــاک کــرد و آدمهــای فاســد و فاجــر را 
تکذیــب کــرد خطبــه هــای حضــرت زینــب درکوفــه وشــام  تجلی 

ــارِ« بــود اُء َعلـَـی الُْکفَّ »أَِشــدَّ
 وی افــزود: ایــن آمــوزه و درســی  از نهضــت کربــا اســت کــه در 
مقابــل ظلــم بایــد ایســتاد و بــا آن برخورد کــرد و نتیجه نیــز خواهیم 
گرفــت کــه همیــن شــیوه ای که مقام معظــم رهبــری فرمــود: » در 
برابــر ظلــم و ســتم مخصوصــا آمریکا کــه در مقابل ملتهــای مظلوم 

دارد بایــد ایســتاد و برخــورد کــرد.«
خطیــب جمعــه بــه قیــام هفــده شــهریور اشــاره کــرد قیــام هفــده 
شــهریور کشــتار جمعــی از مــردم در ســال ۵۷ بــه دســت مامــوران 
رژیــم پهلوی اســت و نقشــی که هفــده شــهریور در پیــروزی انقاب 
اســامی داشــت رژیــم پهلــوی مــی خواســت پایــه هــای حکومــت 
را متزلــزل کنــد امــا نــه تنهــا چنیــن نشــد باعــث پیــروزی انقــاب 
اســامی شــد که بعــد از واقعــه هفده شــهریور مســئولین وقت هیچ 
کــدام حاضــر نبودنــد زیــر بــار گنــاه برونــد همچنــان کــه در واقعــه 

کربــا یزیــد مقصــر بــود امــا گــردن ابــن زیــاد انداخــت. 
خطیــب جمعــه در مــورد مــاه محــرم بیان داشــت: امســال دهــه اول 
مــاه محــرم متفــاوت بــود ایــن ویــروس کل دنیــا را درگیــر کــرده و 
همــه چیــز را تحــت تاثیــر خــودش قــرار داده اســت و ایــن محــرم 
فرصتــی اســت که قــدر نعمتهایی که داشــتیم بدانیــم. و در خصوص 
مراســم مــاه محــرم ســه راه پیشــنهاد شــد اول اینکه حامیان تشــیع 
انگلیســی مــی گفتنــد مــا ماســک نمــی زنیــم بایــد مراســم بــه 
صــورت ســابق انجــام شــود از طــرف دیگر برخــی روشــنفکران می 
گفتنــد مجالــس باید تعطیل شــود امــا یــک راه میانه ای هســت که 
بــا عقانیــت و تدبیــر و آن پیونــد معنویــت و ســامت با هــم همان 
راهــی کــه مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد: عــزاداری نبایــد تعطیــل 
شــود مراســم باید بــا رعایــت حداکثری شــیوه های بهداشــتی انجام 
شــود  و انصافــا مــردم یــک محــرم متفــاوت و مانــدگار رقــم زدنــد و 
جــای تقدیــر و تشــکر دارد از همــه کســانی کــه پــای کار آمدنــد تــا 

ســامت مــردم تامین شــود. 
حجــت االســام کرمانــی دربخشــی از خطبــه دوم بــه بیانــات مقام 
معظــم رهبــری با روســای امــوزش وپــرورش اختصــاص داد و گفت: 
نکتــه اول ، مقــام معظــم رهبــری ، برقــراری  ارتبــاط بیــن امــارات 
بــا رژیــم صهیونیســت اســت کــه ایشــان  فرمودنــد: امــارات متحده 
عربــی بــه ملتهــای اســامی خیانــت کــرد کــه بــا ایــن کار پــای 

صهیونیســت را بــه منطقــه بــاز کند 
نکتــه دوم ،از ملــت ایــران و همــه دســت انــدرکاران تقدیــر و تشــکر 
نمــود کــه بــا رعایت دســتور العملهای بهداشــتی مراســم عــزاداری را 

ــام دادند انج
نکتــه ســوم ، مقــام معظــم رهبــری در مــورد مقــام معلــم و ارزش 
شــغل معلمی فرمودند :  معلمان افســران پیشــرفت کشــور هســتند 
آنهــا قــدر خودشــان را بداننــد و مــردم نیــز باید قدر آنهــا را بداننــد و در  
همیــن مــورد معظم لــه  فرمودنــد: هر چــه آمــوزش و پــرورش خرج 

کــرده ،ســرمایه گــذاری کرده اســت. 
نکتــه چهــارم ، مقــام معظــم رهبــری از شــبکه ملــی اطاعــات گله 
منــد بودنــد کــه چــرا ایــن شــبکه راه نیافتــه کــه فضــای مجــازی از 

خــارج کشــور مدیریــت شــود. 
 نکتــه آخــر خدمــت در جمهــوری اســامی ارزش مضاعــف دارد و 
خدمــت در ایــن نظــام غیــر از نظامهای دیگر اســت و اگــر یک مدیر 
خــوب کار کنــد و مســئولین کشــور خدماتــی کــه انجــام مــی دهند 
پــای نظام اســامی می نویســند و ایــن در جمهوری اســامی ارزش 

مضاعــف دارد لــذا مســئولین بایــد قــدر ایــن خدمــت را بدانند.

اتمام  پروژه های نیمه تمام کرمان ۳۳ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
ــتان  ــزی اس ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س رئی
کرمــان گفــت: بــرای اتمــام  پروژه هــای نیمه تمــام 
در اســتان بــه ۳۳ هــزار میلیــارد تومــان نیاز اســت.

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، جعفــر 
ــا اشــاره بــه  رودری در نشســت خبــری مجــازی ب
اینکــه  بــر اســاس برنامه ششــم توســعه نرخ رشــد 
اقتصادی ســاالنه اســتان کرمــان ۸.۵ درصــد عنوان 
شــده اســت، اظهــار داشــت: از ابتدای برنامه ششــم 
ــان ۲  ــتان کرم ــادی اس ــد اقتص ــرخ رش ــعه ن توس

درصــد از نــرخ کشــوری قــرار دارد.
ــتان  ــزی اس ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س رئی
کرمــان عنــوان کــرد: در برنامه ششــم نــرخ بیکاری 
ــود  ــده ب ــن ش ــد تعیی ــان ۹.۱ درص ــتان کرم اس
امــا ایــن نــرخ در اســتان ۱۱.۴ درصــد اســت کــه 
ــر  ــه عقب ت ــده برنام ــن ش ــرخ تعیی ــد از ن ۲ درص

. هستیم
رودری ابــراز داشــت: نــرخ تــورم در اســتان کرمــان 
نســبت بــه متوســط کشــوری دو درصــد پایین تــر 

اســت هــر چنــد طبــق برنامــه ششــم قــرار بــود نــرخ 
تــورم در کشــور تــک رقمــی شــود.

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی اســتان کرمان 
عنــوان کــرد: یکــی از برنامه هــای مــا در ســال جــاری  
کــه بــرای افزایــش و ارتقــاء بهــره وری در ادارات و 
دســتگاه های دولتــی بــه آن توجــه ویــژه داریــم دولــت 

الکترونیــک اســت.
ــی  ــتگاه های اداری و اجرای ــرد:  در دس ــوان ک وی عن
ــه دار  ــت شناس ــزار و ۱۶۴ خدم ــون ۲ ه ــتان تاکن اس
ــوند و از  ــی ش ــد الکترونیک ــه بای ــده ک ــایی ش شناس
مجمــوع ۲ هــزار و ۱۶۴ خدمــت دســتگاه  اجرایــی تــا 
کنــون ۱۸۰ مــورد الکترونیکــی شــده و بــا برنامه ریزی 
ــان ســال جــاری ۶۵ خدمــت  ــا پای صــورت گرفتــه ت

ــوند. ــی می ش ــتگاه های اداری الکترونیک ــر دس دیگ
رودری افــزود: معین هــای اقتصــادی از ابتــدای شــروع 
فعالیتشــان در اســتان تاکنــون میــزان ســرمایه گذاری 
آنهــا  تــا ابتدایــی ســال جــاری ۴۱۰ میلیــارد تومــان 
و از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون نیــز میــزان 

2 کتاب در حوزه نشر معارف انقالب 
در کرمان رونمایی شد

کتــاب هــای پــای پیــاده و مــن قاســم ســلیمانی هســتم، اثر 
ــزار شــهدای کرمــان در آرامــگاه  محمــد حســینخانی در گل

شــهید ســردار ســپهبد قاســم ســلیمانی رونمایــی شــد.
بــه گــزارش ایرنــا نویســنده کتــاب پــای پیــاده در ایــن آییــن  
که پنجشــنبه شــب برگــزار شــد ، گفــت: در راســتای معرفی 
ســیره زندگانی ســردار ســپهبد شهید حاج قاســم سلیمانی و 
ســایر شــهدای اســتان کرمان، بنــده لیاقــت این را داشــتم که 
تاکنــون تعــداد ۱۰ کتــاب و در مجمــوع تعــداد ۵۰ هــزار جلد 

بــه حــوزه نشــر انقــاب اســامی عرضــه کنم.
ــی  ــی م ــا ک ــای »باب ــاب ه ــزود: کت محمــد حســینخانی اف
آیــی؟« زندگــی نامــه و خاطــرات شــهید جاوید االثــر محمود 
میرافضلــی، »مــرد لحظه هــا« زندگی نامــه و خاطرات ســردار 
شــهید جعفــر روح اللهــی، »در جســتجوی الله ها« شــهیدان 
آقــا مائــی بــرای کــودکان و نوجوانــان، »مــی خواهــم تــکاور 
ــکاوران نظــام جمهــوری اســامی،  ــای ت شــوم« رشــادت ه
»گنجــان در گــذر زمــان«، »مــن قاســم ســلیمانی« و کتــاب 
»پــای پیــاده« توســط انتشــارات ســپهبد شــهید حاج قاســم 

ســلیمانی تاکنون منتشــر شــده اســت.
ایــن نویســنده بــا اشــاره بــه چــاپ کتــاب پــای پیــاده اظهــار 
داشــت: ایــن کتاب ســفرنامه پیاده روی اربعین ســال گذشــته 
اســت کــه در ۱۶۸ صفحــه مصور، توســط انتشــارات ســپهبد 
شــهید حــاج قاســم ســلیمانی بــه چــاپ انبــوه رســید و در 
مراکــز فرهنگــی و کتابفروشــی هــای ســطح کشــور عرضــه 

شــده اســت.
وی ادامــه داد: در کتــاب پــای پیــاده ســعی شــده عــاوه بــر 
پرداختــن بــه ۱۰ روز پیــاده روی، بــه تاریــخ تحلیلــی اســام، 
تشــیع، انقاب اســامی، بیداری اســامی، مدافعان حــرم و در 
رأس آن هــا ســپهبد شــهید حاج قاســم ســلیمانی بــه صورت 

مشــروح پرداخته شــود.
ــلیمانی  ــم س ــن قاس ــاب »م ــوص کت ــینخانی در خص حس
هســتم« تصریــح کــرد: این کتــاب شــامل زندگینامه سراســر 
مجاهدانه ســپهبد شــهید حاج قاســم ســلیمانی از کودکی تا 
شــهادت بــه زبــان کودکانــه اســت تــا فرزنــدان و آینده ســازان 
ایــن مــرز و بــوم بــا اســطوره فرامــوش نشــدنی خــود بیشــتر 

ــوند. آشنا ش
وی بــا بیــان اینکــه چنــد کتــاب دیگــر نیــز در دســت چــاپ 
داریــم گفــت: ایــن کتــاب هــا بــه زودی به حــوزه نشــر انقاب 
اســامی عرضــه خواهــد شــد کــه مهمتریــن آن هــا کتــاب 
»مثــل بابــا قهرمــان« در خصــوص زندگــی نامه شــهید مدافع 
حــرم محســن حججــی از تولــد تــا شــهادت کــه بــه زودی به 

حــوزه نشــر انقــاب اســامی عرضــه خواهد شــد.
حســینخانی تاکید کرد: امیدواریــم بتوانیم در ادامه راه شــهید 
ســپهبد حاج قاســم ســلیمانی و ســایر شــهدا ثابت قــدم بوده 

و انقابــی باشــیم و انقابی بمانیم

ســرمایه گذاری معین هــای اقتصــادی اســتان ۱۳۰ 
ــزان یــک ســوم ســنوات  ــن می ــوده کــه ای ــارد ب میلی

ــته اســت. گذش
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان 
ــای  ــوزه معین ه ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب کرم
اقتصــادی تاکنــون در ســطح اســتان یک هــزار و ۲۳۰ 
ــال  ــه داد: در س ــت، ادام ــده اس ــود آم ــه وج ــغل ب ش
جــاری ۹۶ طــرح در حــوزه اقتصــاد مقاومتی در اســتان 

ــه تصویــب رســیده اســت. ب
ــرمایه گذاری  ــان س ــارد توم ــزود: ۲۱۰ میلی رودری اف
بــرای ۹۶ طــرح اقتصــاد مقاومتــی کــه در ســال جاری 

بــه تصویــب رســیده، نیــاز اســت.
ــای  ــام  پروژه ه ــرای اتم ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــه ۳۳ ه ــتان ب ــام در اس نیمه تم
ــون  ــا کن ــال ۹۲ ت ــت: از س ــان داش ــت،  بی ــاز اس نی
ــی و  ــروژه  مل ــتانی، ۱۷۴ پ ــروژه اس ــزار و ۳۵۷ پ ۳ ه
ــتان  ــطح اس ــام در س ــروژه نیمه تم ــزار و ۵۳۱ پ ۳ ه

ــود دارد. ــان وج کرم

ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن مدی
ــه برگــزاری  ــا اشــاره ب اســتان کرمــان ب
بیســت و ششــمین جشــنواره ملی شعر 
رضــوی در اســتان کرمان گفــت: آخرین 
ــه جشــنواره ۲۰  ــار ارســالی ب ــت آث مهل
ــان مــاه ســال جــاری اســت و آییــن  آب
افتتــاح جشــنواره در روز ۳۰ آذرمــاه 
ســال جــاری مصــادف بــا والدت حضرت 

ــود. ــزار می ش ــب)ع( برگ زین
به گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمان، 
محمدرضــا علیــزاده در نشســت خبــری 
بــه بیســت و ششــمین جشــنواره ملــی 
ــار  ــاره و اظه ــان اش ــوی کرم ــعر رض ش
داشــت: رونمایــی از جشــنواره شــعر 
رضــوی هــر  ســاله در نیمــه دوم ســال 
ــی  ــام موس ــام والدت ام ــا ای ــادف ب مص
ــی  ــاد مل ــا هماهنگــی بنی کاظــم )ع( ب

ــود. ــام می ش ــا)ع( انج ــام رض ام
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن مدی
ــزود:  ــان اف ــتان کرم ــمال اس ــمال ش ش

ــام  ــاد ام ــا می در دهــه کرامــت مصــادف ب
رضــا)ع( و حضــرت معصومه )س( جشــنواره 
ــری در  ــورت سراس ــد به ص ــتان و بع در اس
ــه  ــال ب ــا امس ــود ام ــزار می ش ــور برگ کش
ــکان  ــا ام ــوس کرون ــروس منح ــر وی خاط
برگــزاری جشــنواره در نیمه اول ســال وجود 

نداشــت.
ــن  ــا ای ــان داشــت: متاســفانه ت ــزاده بی علی
لحظــه امــکان و بســتر  فراهــم نشــد کــه 
جشــنواره به صــورت حضــوری برگــزار شــود 
و بــا هماهنگــی کــه بــا بنیــاد امــام رضــا)ع(، 
فراخــوان جشــنواره را اعــام و ارســال کردیم، 
امیدواریــم در زمــان مقــرر ایــن جشــنواره را 

برگــزار کنیــم.
وی گفــت: از جملــه اهــداف جشــنواره شــعر 
ــگ  ــج فرهن ــاعه و تروی ــوی اش ــی رض مل
رضــوی، گســترش فعالیت هــای فرهنگــی 
ــژه  ــت )ع( به وی ــیره اهل بی ــا س ــط ب مرتب
ــدگان  ــی از پدیدآورن ــا)ع( ، قدردان ــام رض ام
ادبــی در حــوزه فرهنــگ رضوی، حمایــت از 

رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت: 

ترویــج شــعر و ادبیــات آیینــی اســت.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان 
کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه محــور اصلــی 
جشــنواره رضــوی در ســال جــاری زندگــی 
و ابعــاد  شــخصیت امــام رضــا)ع ( اســت، 
ــنواره  ــتیم جش ــدا می خواس ــه داد: ابت ادام
رضــوی  را به صــورت تلفیقــی یعنــی 
حضــوری و مجــازی برگــزار کنیــم امــا بــا 
وجــود شــرایط مقــدور نیســت و جشــنواره 
امســال کامــا مجــازی برگــزار می شــود .

وی بــا اشــاره بــه اینکــه جشــنواره رضــوی 
ســال جــاری در ســه بخــش کاســیک، 
نــو و ترانــه برگــزار می شــود، بیــان داشــت:  
ــوی و  ــاد رض ــر بنی ــه تدبی ــا ب ــال بن امس
ارزیابــی ســال گذشــته جشــنواره، کل 
جشــنواره رضــوی در کرمان برگــزار خواهد 

شــد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان 
کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه مــا در اســتان 
ــورت  ــه  به ص ــت ک ــال اس ــان ۲۶ س کرم

مــداوم جشــنواره رضــوی را برگــزار می کنیم، 
گفــت: در جشــنواره امســال یک بخــش ویژه 
ــجویی  ــژه دانش ــش وی ــه آن بخ ــم و ک داری

اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: آخریــن مهلــت آثــار 
ــوی ۲۰  ــعر رض ــنواره ش ــه جش ــالی ب ارس
آبــان مــاه ســال جــاری اســت و آییــن افتتاح 
ــاری  ــال ج ــاه س ــنواره در روز ۳۰ آذرم جش
مصــادف بــا والدت حضــرت زینــب)ع( برگزار 

می شــود.

برگزاری بیست و ششمین جشنواره ملی شعر رضوی در کرمان

تولیــد شــمش آلومینیــوم در پنــج ماه نخســت ســال ۹۹ 
بــا رشــد ۷۰ درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

قبــل همــراه شــد.
بــه گــزارش ایرنــا از ایمیــدرو، بــا توجــه بــه هدف گــذاری 
ــعه  ــای توس ــه ه ــتراتژیک در برنام ــز اس ــن فل ــد ای تولی
کشــور، تولیــد ایــن محصــول از ابتــدای امســال تــا پایــان 
مردادمــاه در واحدهــای آلومینیــوم ســازی، حــدود ۱۷۵ 
هــزار تــن بــوده کــه در مقایســه با عملکــرد مدت مشــابه 
ســال قبــل حکایــت از رشــد تولیــد ۷۰ درصــدی ایــن 

محصــول دارد.
ــد  ــای تولی ــک واحده ــه تفکی ــول ب ــن محص ــد ای تولی
کننــده آلومینیــوم در کشــور شــامل شــرکت آلومینیــوم 
ــادل  ــن، رشــدی مع ــد بیــش از ۸۰ هزارت ــا تولی ــران ب ای
۶ درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل داشــته 
اســت ایــن رقــم بــرای شــرکت المهــدی و هرمــزال بیش 
ــادل ۱۶۰ درصــد اســت و  ــا رشــدی مع ــن ب از ۶۶ هزارت
در همیــن راســتا شــرکت آلومینــای ایــران بــا راه انــدازی 
واحــد شــمش در یکســال اخیــر در ایــن مدت بیــش از ۹ 
هزارتــن تولیــد داشــته کــه نســبت به مدت مشــابه ســال 

قبــل ۳۰۷ درصــد رشــد تولیــد داشــته اســت.
یکــی از بزرگتریــن دالیــل رشــد تولیــدات در ایــن بخش، 
ورود ظرفیــت هــای جدیــد بــه مــدار تولید اســت کــه در 
ابتــدای امســال آلومینیــوم جنــوب بــه عنــوان بزرگترین، 
مجهزتریــن و کاملتریــن خــط تولیــد ایــن فلز در کشــور 
ــدار  ــه م ــگ ب ــا ورود ۶۴ دی ــون ب ــه تاکن ــه شــد ک اضاف

تولیــد، حــدود ۲۳ هزارتــن تولیــد داشــته اســت.

امربه معروف و نهی ازمنکر یکی از 
ارکان های اساسی اسالم است 

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانداری بردســیر جلســه ســتاد امربه 
معــروف و نهــی از منکــر شهرســتان بردســیر بــه ریاســت مهندس 
ــام  ــت االس ــداری و باحضورحج ــی فرمان ــاون سیاس ــی مع وفای
ــری  ــرهنگ امی ــیر ،س ــه بردس ــام جمع ــی ام ــلمین کرمان والمس
فرمانــده ناحیــه مقاومت بســیج ،اقــای جعفری نماینــده دادســتان و 
دیگراعضــای جلســه در ســالن اجتماعــات فرمانداری تشــکیل شــد

مهنــدس وفایــی ضمــن تســلیت ایــام مــاه محــرم ، اجــرای امربــه 
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــری مهــم عن ــروف و نهــی از منکــر را ام مع
درفرمایشــات مقــام معظــم رهبری)مدظلــه العالی(بر امربــه معروف 
و نهــی از منکــر تاکیــد فــراوان شــده و در تعریــف این امــر مهم که 
هــم شــامل بحــث شــرعی و هــم عقلــی میباشــد مــوارد بســیاری 
قابــل بیــان میباشــد کــه ضــرورت جامعــه براســتفاده ازیــن مــوارد 
بســیار شــریف و پســندیده اســت و اظهار امیدواری کرد با ســرلوحه 
قــراردادن امربــه معــروف و نهــی ازمنکــر در اجــرای امــور محولــه 
بــه مســئولین اجرایــی و قضایــی شــاهد تحقــق آرمــان هــای امــام 

خمینــی )ره( باشــیم و مدیــون خــون شــهدا نخواهیــم بــود
ــه معــروف و نهــی  وی همچنیــن درادامــه تشــکیل ســتاد امــر ب
ازمنکــر را در ادارات جهــت تعامــل و ارتبــاط موثــر ضــروری دانســت

حجــت االســام والمســلمین کرمانی امام جمعه شــهر بردســیر نیز 
امــر بــه معــروف و نهــی ازمنکــر را امــر فطــری دانســت و گفــت 
امربــه معــروف و نهــی ازمنکــر یکــی از ارکان های اساســی اســام 
اســت و از جنبــه هــای مختلــف ازجملــه اجتماعی ،فقهــی، قضایی 
ــل توصیــف اســت و مطالبــی درخصــوص  ــی و شــرعی قاب ،عقل

فرایــض شــرعی بیــان کــرد.
 و درادامــه جلســه جعفــری نماینــده دادســتان نیــز مســایلی از بُعــد 

قضایــی امربــه معــروف و نهــی از منکــر عنــوان نمــود

افزایش ۷۰ درصدی تولید 
آلومینیوم در سال جهش تولید

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: 

درجلسه امربه معروف ونهی ازمنکر : 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان :

تهیه و توزیع بیش از۹۰۰۰ماسک 
بین عزاداران در بردسیر

تهیــه و توزیــع بیــش از۹۰۰۰ماســک بیــن عــزاداران، 
طراحــی و چــاپ پوســتر بــدون ماســک وارد نشــوید 
ــاف  ــوی اداره اوق ــه از س ــوده ک ــی ب ــات مهم از اقدام
بردســیر بــرای هیــآت و مســاجد در ایــام محــرم انجام 

داده اســت.
ــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل اوقــاف و امــور  ب
خیریــه اســتان کرمــان مــرادی رییــس اداره اوقــاف و 
امور خیریه شهرســتان بردســیر از اجــرای طرح مقابله 
بــا کرونــا درایــام محــرم خبــر داد و گفــت: توزیــع و 
تهیــه بیــش از۹۰۰۰ماســک بیــن عــزاداران از فعالیت 
مهــم اداره اوقــاف شهرســتان بردســیر در ایــام محــرم 

اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه رعایــت پروتکل های بهداشــتی 
اولویت اول مراســمات مذهبی در شهرســتان بردســیر 
بــوده، ابراز داشــت: فراخــوان عمومی بــه تمامی هیات 
هــا و مســاجد جهــت اجــرای قوانیــن ســتاد مقابله با 
کرونــا از دیگر کارهای اداره اوقاف شهرســتان بردســیر 

محســوب می شــود.
مــرادی بــا اشــاره بــه طراحــی و توزیــع پوســتر بــدون 
ماســک وارد نشــوید، گفــت: تهیــه پرچــم و اهــدا بــه 
برخــی هیــات هــا جهــت نصــب بــر ســردرب خانــه 
هــا بــا شــعار هــر خانــه یــک حســینیه کاری دیگــر 
از ســوی اداره اوقــاف ایــن شهرســتان در بیــن مــردم 

خبــر داد.

توسعه کاشت گیاهان با مصرف آب کم 
ــط عمومــی ســازمان جهــاد کشــاورزی  ــه اعــام رواب ــا ب بن
اســتان کرمــان، رمضــان ســبک خیز مدیــر جهاد کشــاورزی 
شهرســتان بردســیر گفــت: بدلیل  کمبود شــدید منابــع آب  
در منطقــه و لــزوم صرفــه جویــی در مصرف  بایســتی شــیوه 
هــای جدیــد کشــاورزی بــا نیــاز آب کمتــر وبهــره بــرداری 

بیشــتر مــورد توجــه قرارگیرد.
وی گفــت: در ایــن خصــوص جلســه ای بــا حضــور ریاســت 
فنــی و حرفــه ای شهرســتان، معاونــت  دانشــکده کشــاورزی 
شهرستان ، ریاست نظام مهندســی ، مدیریت جهادکشاورزی 
شهرســتان و معاونت فنــی واجرایی جهادکشــاورزی در محل 

دفتــر مدیریــت جهــاد شهرســتان برگــزار گردید.
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان بردســیر گفــت:  در ایــن 
نشســت صمیمانه کلیه راهکارها ی پیشــنهادی در خصوص 
آمــوزش ، دریافــت مجــوز و اخذ تســهیات بــرای کشــاورزان 
جهــت توســعه کشــت محصــوالت بامصــرف آب کــم  ارائه و 
پــس از بررســیهای الزم مقررگردیــد کــه با تشــکیل یک تیم 
کارشناســی الگوی کاشــت مصــرف آب کم و توســعه گلخانه 
هــا و کاشــت گیاهــان داروئــی در منطقــه راه انــدازی گــردد تا 
بــا کســب تجربه بیشــتر بتــوان راهکارهــای بهتر وســازنده تر 

در خصــوص تســهیل ایــن امــر ارائه شــود

پروژه ۱62 واحدی مسکن
 در کرمان افتتاح شد 

بــه گــزارش خبرگزاری تســنیم از کرمــان، پــروژه ۱۶۲ واحدی 
شــرکت تعاونــی مســکن کارکنــان بیمارســتان شــهید باهنر 
کرمــان بــا حضــور محمدجــواد فدائی اســتاندار کرمــان افتتاح 

. شد
در ایــن آییــن پیمــان کریــم زاده کارنمــا رئیــس بیمارســتان 
شــهید باهنــر کرمــان و مدیرعامــل شــرکت تعاونــی مســکن 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــر ب ــهید باهن ــتان ش ــان بیمارس کارکن
مســکن کارکنــان بیمارســتان شــهید باهنــر کرمــان در ۱۶۲ 
واحــد ســاخته شــده اظهــار داشــت: ایــن پــروژه در زمینــی به 

مســاحت ۳۰۲ قصــب احــداث شــده اســت.
وی بــا عنــوان اینکــه مســکن کارکنــان بیمارســتان شــهید 
باهنــر کرمــان در متــراژ ۲۱ هــزار و ۹۰۰ مترمربــع و در شــش 
بلــوک هفــت طبقه ســاخته شــده اســت گفــت: ایــن پــروژه با 

اعتبــار بالــغ بــر ۲۴ میلیــارد تومــان احــداث شــده اســت.
ــان بیمارســتان  ــی مســکن کارکن مدیرعامــل شــرکت تعاون
شــهید باهنــر کرمــان با اشــاره بــه اینکــه از ســال ۹۲ عملیات 
ســاخت واحدهــای مســکونی ایــن پــروژه آغــاز شــده اســت 
ادامــه داد: ۶۱ واحــد از ایــن پــروژه مشــمول وام بانــک مســکن 

بــوده کــه پرداخــت شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه هــر عضــو حــدود ۱۲۰ میلیــون تومــان 
ســهم آورده خــود را پرداخــت کــرده اســت گفــت: اعضــای 
شــرکت تعاونــی همــکاری بســیار خوبــی داشــته اند و مــا روح 

ــم. ــروژه دیده ای ــن پ ــکاری را در ای ــاون و هم تع

خطبه های مناز جمعه 

حجت االسالم واملسلمین حاج علی اکرب کرمانی :

خطبه های حضرت زینب درکوفه وشام  
اِر« بود  اُء َعَلی اْلُکفَّ تجلی »أَِشدَّ

سهم استان کرمان۱/5 میلیون 
واکسن آنفلوانزا 5۰۰۰ عدد است

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان گفــت: هــم اکنــون 
ــزا در  ــون واکســن آنفلوان ــم میلی ــک و نی وزارت بهداشــت ی
اختیــار دارد کــه ســهم اســتان کرمــان از ایــن آمــار۵ هــزار 

واکســن اســت.
ــژاد در  ــر، حمیدرضــا رشــیدی ن ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
جلســه ســتاد اســتانی مدیریــت کرونــا بیــان داشــت: همه ما 
مکلــف بــه رعایــت مصوبــات ابــاغ شــده از طرف ســتاد ملی 
کرونــا هســتیم و در صورتــی که مدرســه ای شــرایط برگزاری 
کاس حضــوری را نــدارد آمــوزش و پــرورش مکلــف اســت 

کــه آن را اصــاح کنــد.
وی در خصــوص واکســن آنفلوانزا در شــرایط فعلــی که درگیر 
کرونــا هســتیم، افــزود: دو نــوع توزیــع واکســن آنفلوانــزا در 
هــر ســال انجــام می شــود کــه یــک بخــش از آن بــرای کادر 
بهداشــت و درمــان و بخــش دیگــر آن بــرای عمــوم جامعــه 

اســت.
رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان گفــت: در حــال حاضر 
وزارت بهداشــت و درمــان ۱۰ تــا ۱۶ میلیــون واکســن آنفلوانزا 
درخواســت کــرده امــا تاکنــون ارز مــورد نیاز آن تأمین نشــده 

است.
رشــیدی نژاد تصریــح کــرد: هــم اکنــون وزارت بهداشــت یک 
و نیــم میلیــون واکســن آنفلوانــزا در اختیــار دارد کــه ســهم 
اســتان کرمــان از ایــن آمــار ۵۰۰۰ واکســن اســت امــا تــا بــه 
حــال وزارت بهداشــت اقــدام بــه توزیــع این واکســن ها نکرده 
امــا بــه محــض اینکــه واکســن آنفلوانــزا وارد اســتان شــود در 

خصــوص نحــوه توزیــع آن تصمیــم گیــری خواهد شــد.
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حکومت  جهانی عدالت

        پیوندعاشورا و انتظار )3(
توصيه و سفارش به زيارت حضرت ابا عبداهلل الحسين عليه 
السالم در شب ميالد امام عصر عجل اهلل تعالي فرجه الشريف 
، افضل اعمال آن شب و موجب آمرزش گناهان و ثواب فراوان 
مى باشد و اين، خود، پيوند ديگري ميان اين دو امام بزرگوار است.

7و8. طبق احاديث وارده، قيام حضرت مهدى عجل اهلل تعالي 
فرجه الشريف در سال فرد )مانند قيام عاشورا كه در سال 61 
ـ ق واقع شد( و در روز عاشورا اتفاق خواهد افتاد. چنان كه  ه
امام باقر عليه اسالم فرموده اند: »گويا مى بينم امام قائم عجل اهلل 
تعالي فرجه الشريف در روز عاشورا قيام نموده و بين ركن و مقام 

ايستاده و جبرئيل اعالم مى كند: البيعة هلل«.
9. گوياتر از همه در پيوستگى اين دو رخداد عظيم و بى نظير 
تاريخ، كالم مواليمان حضرت بقيت اهلل )روحى و ارواح العالمين 
له الفداء( است كه بعد از ظهور، بين ركن و مقام مى ايستد و ندا 
مى دهد: » اى جهانيان! آگاه باشيد و بدانيد كه من امام قائم و 
شمشير انتقام گيرنده هستم.  اى اهل عالم! آگاه باشيد كه جدم 
حسين عليه السالم را تشنه كام كشتند و عريان، روى زمين 

افكندند«.
10. در زمان رجعت، كه پس از ظهور امام عصر عجل اهلل تعالي 
فرجه الشريف به وقوع خواهد پيوست و اعتقاد به آن، جزء عقايد 
مسلّم دينى ماست، امام حسين عليه السالم، نخستين امامي 
خواهد بود كه به دنيا باز مى گردد و هم ايشان خواهند بود كه 
امام قائم عجل اهلل تعالي فرجه الشريف را غسل و كفن نموده و 

به خاك مى سپارد.
شواهد مذكور و موارد متعدد ديگر، گوياى پيوند و ارتباط عميق 
ميان قيام عاشورا و قيام جهانى حضرت مهدى عجل اهلل تعالي 
فرجه الشريف است كه توجه به اين حقيقت، رسالت و مسئوليت 
منتظران را در دوران غيبت، ترسيم مي كند و ياران و اصحاب 
وفادار و فداكار امام حسين عليه السالم را به عنوان الگوي 
حسينى بودن و زينبى ماندن، به منتظران واقعى عرضه مي نمايد 
تا مبادا از واليت و امام زمان خود باز بمانند و در شب تار غيبت 
آن خورشيد عالم تاب، گرفتار گرداب گناه و توطئه هاى شياطين 
درون و بيرون شوند؛ چرا كه آن امام و قيام را پاكبازاني مخلص، 

خدايى و عاشورايى مى طلبد.
انتظار، كرباليي ديگر است به وسعت همه جهان و مصاف حق 
و باطل است در زماني ديگر؛ با اين تفاوت كه اين بار، حق پيروز 
است و چهره باطل، براي هميشه دفن مي شود. انتظار همان 
كربال است در وسعت همه زمين و در مقطع ديگري از تاريخ. در 
اين مقطع، فكرهاي رشيد از هر فرقه و ملتي، گلبانگ ))دعوت 
مهدوي(( را - كه با ساخت و فطرت انسان ها همگون است - 

لبيك مي گويند.
انتظار، ثمره كربال است. بدون كربال انتظار بي معنا است. ياران 
مهدي، همه كرباليي اند و در فراز و فرود تاريخ، غربال شده و 
آبديده اند. مگر مي توان بي عاشورا، انتظاري ديگر داشت؟ انتظار 

بي عاشورا، انتظار بي پشتوانه است.
))عاشورا(( انتظار برآورده نشده شيعه است و ))انتظار(( عاشوراي 

برآورده شده شيعه.
حركتي جهاني و به وسعت آمال همه انسان هاي تاريخ، پشتوانه 
و عقبه اي مي خواهد به استحكام كربال كه هرگز به سردي و 

خاموشي نگرايد.
))انتظار(( ادامه عاشورا، غدير و بعثت است و ))ظهور((، روز فرج 
و مخرج حسين)2( و ثمره خون او كه در شريان تاريخ به جوش 

آمده است.
))انتظار(( بشارتي است به حق، بر همه دردها و آالم شيعه در 

كربال و تاريخ.
مهدي )عج(، همان كسي است كه باري را كه حسين )ع( در 

مسير كوفه، در كربال به زمين گذاشت؛ به كوفه مي رساند.
مهدي )ع( پرچم افتاده حسين)ع( را بر خواهد افراشت و 

آرمان هاي بلند او را تحّقق خواهد بخشيد.
مهدي )ع(، بذري را كه حسين )ع( در كربال كاشت و ديگر 
امامان آن را بارور كردند و خودش در دوران غيبت به حراست 

آن همت گماشت، با دستان پرتوانش غرس خواهد كرد.
))انتظار و عاشورا(( دو بال پرواز شيعه است ؛ اگر اين دو نبود، 

چشمه ))غدير(( مي خشكيد.

 آیه 119 سوره آل عمران :
هان شما کسانی هستید که آنان را دوست دارید و ]حال آنکه[ آنان شما را 
دوست ندارند و شما به همه کتابها ]ی خدا[ ایمان دارید و چون با شما برخورد 
کنند می گویند ایمان آوردیم و چون ]با هم[ خلوت کنند از شدت خشم بر 
شما سرانگشتان خود را می گزند بگو به خشم خود بمیرید که خداوند به راز 

درون سینه ها داناست.
1-توجه قرآن به مسلمانان در حضور دشمنان چیست؟

شما ای جمعیت مسلمانان که آنان را روی خویشاوندی و یا همجواری و یا 
به علل دیگر دوست می دارید. غافل از اینکه آنها شما را دوست نمی دارند، 
در حالیکه شما به تمام کتاب هایی که از طرف خداوند نازل شده )اعم از 
کتاب خودتان و کتاب های آسمانی آنها( ایمان دارید، ولی آنان به کتاب 

آسمانی شما ایمان ندارند.
2- رفتار منافقانه دشمنان چگونه است؟

این دسته از اهل کتاب منافق هستند. چون با شما مالقات کنند، می گویند 
ما ایمان داریم و آئین شما را تصدیق می کنیم، ولی چون تنها شوند، از شدت 
کینه و عداوت و خشم سرانگشتان خود را به دندان می گیرند. بگو ای پیامبر، 
با همین خشمی که دارید، بمیرید، و این غصه تا روز مرگ دست از شما بر 

نخواهد داشت.
3- منظور از جمله »قل موتوا بغیظکم« چیست؟

این جمله نفرینی برآنان است. اگر این طور تعبیر کرده، برای این بود که جمله 
به ما بعدش که می فرماید: »ان اهلل علیم بذات الصدور« متصل شده، چنینی 
معنا می دهند:»بگو ، بارالها به خاطر همین کینه ای که دارند، مرگشان بده، 

که تو، به آنچه در دل ها و جان ها است، دانائی.«
4- چرا از تغبیر »غیظ« استفاده شده است؟

کفار نسبت به شما غضب ندارند، غیظ دارند. غیظ در مواردی بکار می رود 
که ظرف جان انسان از غضب پرشده باشد.

آیه 120 سوره آل عمران:
اگر به شما خوشى رسد آنان را بد حال مى كند و اگر به شما 
گزندى رسد بدان شاد مى شوند و اگر صبر كنيد و پرهيزكارى 
نماييد نيرنگشان هيچ زيانى به شما نمى رساند يقينا خداوند به آنچه 

مى كنند احاطه دارد.
1-يكى از نشانه هاى كينه و عداوت دشمنان كه بدان اشاره شده 

چيست؟
در اين آيه يكى از نشانه هاى كينه و عداوت آنها بازگو شده است. 
»اگر فتح و پيروزى و پيش آمد خوبى براى شما رخ دهد، آنها 
ناراحت مى شوندو  چنانچه حادثه ناگوارى براى شما رخ دهد 

خوشحال مى شوند.«
2- امنيت مسلمانان در برابر نقشه هاى دشمنان مشروط به 

چيست؟
در آيه شريفه آمده است:»اما اگر در برابر كينه توزى هاى آنها 
استقامت كنيد و پرهيزكار و خويشتن دار باشيد، آنان نمى توانند 
به وسيله نقشه هاى خائنانه خود به شما لطمه اى وارد كنند. زيرا 
خداوند به آنچه مى كنيد كامال احاطه دارد.« بنابراين از ذيل آيه 
استفاده مى شود كه در امنيت بودن مسلمانان در برابر نقشه هاى 
شوم دشمنان مشروط به استقامت و هوشيارى و داشتن تقوى است 

و تنها در اين صورت است كه امنيت آنها تضمين گرديده است.
3- صبر و تقواى الهى چه اثرى دارد؟

الف( صبر و تقوا دو عامل خنثى كننده حيله هاست.»ان تصبروا و 
تتقوا ال يضركم كيدهم شيئا« راه نفوذ دشمن يا از طريق عجله و 
ضعف و بى صبرى ماست و يا از طريق بى پروايى و بى تقوايى ما 

مى باشد.
ب( در برابر حسودانى كه از رشد ما ناراحتند چاره اى جز صبر و 

تقوا نيست.
آیه 121 سوره آل عمران:

و ]ياد كن[ زمانى را كه ]در جنگ احد[ بامدادان از پيش كسانت 
بيرون آمدى ]تا[ مومنان را براى جنگيدن در مواضع خود جاى 

دهى و خداوند شنواى داناست.
1-آيه شريفه به كدام حادثه مهم اسالم اشاره دارد؟

از اينجا آياتى شروع مى شود كه درباره يك حادثه مهم و پر دامنه 
اسالمى يعنى »جنگ احد« نازل شده است. زيرا از قرائتى كه در 
اين آيات وجود دارد استفاده مى شود كه اين دو آيه بعد از جنگ 
احد نازل شده و اشاره به گوشه اى از جريانات اين جنگ مى كند.
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اســتاد اپیدمیولــوژی دانشــگاه علوم پزشــکی تهران، با اشــاره 
بــه تــالش کشــورها بــرای تولیــد واکســن کرونــا، گفــت: به 
نظــر می رســد تــا زمســتان حداقــل یــک واکســن و تــا اوایل 

ســال 2۰21 چندین واکســن تأییدیــه بگیرند.
ــر فتوحــی، در نشســت  ــزاری مهــر، اکب ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــوم پزشــکی  ــد 1۹ دانشــگاه عل ــوژی کووی ــه اپیدمیول کمیت
ــه  ــال ب ــاران مبت ــالی مجــدد بیم ــران، در خصــوص ابت ته
کوویــد 1۹، اظهــار داشــت: شــواهد محــدودی در دنیــا وجــود 
دارد کــه ابتــالی مجــدد را بــه طــور قطــع نشــان می دهــد و 

گــزارش آن نیــز منتشــر شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه جنبه هــای مثبــت و منفــی ابتــالی مجــدد 
بیمــاران، گفــت: در مــوارد تأییــد شــده ابتــالی مجــدد، ایــن 
ــالء  ــه نشــان می دهــد ابت ــد ک ــت بودن ــی عالم ــاران ب بیم
باعــث ایمنــی افــراد شــده و هــرگاه سیســتم ایمنــی خــوب 
عمــل کنــد احتمال اثربخشــی واکســن نیز بیشــتر می شــود. 
همچنیــن بیانگــر ایــن اســت که فــرد مبتال بــا وجــود اینکه 
ــروس را  ــد وی ــا می توان ــده، ام ــت دار نش در دوره دوم عالم
منتشــر کنــد. بنابرایــن امــکان ایمنــی جمعیتــی کمتر شــده 

و افــراد بایــد همچنــان مراقــب ابتــالی مجددشــان باشــند.
فتوحــی بــا تشــریح مراحــل تولید واکســن در جهــان، افــزود: 
دنیــا بــا ســرعت زیــادی در حــال کار و پیشــرفت در زمینــه 
واکســن ایــن بیمــاری اســت به طــوری کــه 2۰۰ واکســن با 

۷ تکنولــوژی مختلــف در حال توســعه اســت.

وی ادامــه داد: بــه نظــر می رســد تــا زمســتان حداقــل یــک 
ــه  ــن واکســن تأییدی ــل ســال 2۰21 چندی ــا اوای واکســن و ت
ــع  ــه توزی ــی در جهــان وجــود دارد کــه زمین ــد. ابتکارات بگیرن
عادالنــه واکســن را در میــان کشــورها فراهــم می کنــد. به این 
صــورت کــه بــه تدریج واکســن تولید می شــود، همه کشــورها 
از حداقــل واکســن بهره منــد شــوند تــا در اختیــار گروه هــای در 
معــرض خطــر قــرار گیــرد. این گونــه حتــی اگــر مــردم هــم به 
همــان تعــداد قبــل مبتــال شــوند، ابتــالء در گروه هــای پرخطر 

و در نتیجــه مرگ ومیــر کاهــش پیــدا می کنــد.
اســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، بــا اشــاره بــه اقدامات 
انجــام شــده در زمینــه ایجــاد نظــام مراقبــت در اســتان تهران، 
گفــت: بــا وجــود ایــن نظــام مراقبــت، مــوارد طغیــان اپیدمــی 
زودتــر از دفعــات قبــل شناســایی و تمهیــدات الزم بــرای مهار 
ــرای  ــدام الزم ب ــد شــد و اق ــه خواه ــا در نظــر گرفت طغیان ه

ــرد. ــردن آن صــورت می گی محــدود ک
وی افــزود: در ایــن راســتا سیســتم های نظــام مراقبــت 
ــان و  ــت، درم ــوزه بهداش ــه ح ــده ب ــه کنن ــاران مراجع در بیم
آزمایشــگاهی ایجــاد و بــه صــورت مســتمر وضعیــت اپیدمــی 
ــه ای  ــر منطق ــه ای در ه ــان خوش ــوع طغی ــر ن ــش و ه را پای
ــا  ــد ت ــایی می کن ــل شناس ــات قب ــر از دفع ــتان را زودت از اس

ــرد. ــورت گی ــالت الزم ص مداخ
فتوحــی، اســتقرار نظــام بیماریابــی و ایزولــه کــردن بیمــاران را 
ــوم  ــدام دانشــگاه عل از دیگــر برنامه هــای مهــم در دســت اق

ــات  ــر اقدام ــالوه ب ــت: ع ــرد و گف ــوان ک ــران عن ــکی ته پزش
متعــددی کــه در زمینــه مدیریــت اپیدمــی در حــال انجــام اســت، 
بــرای اســتقرار نظــام بیماریابــی، ردیابی تمــاس بیمــاران و قرنطینه 
ــیاری  ــالش بس ــتند، ت ــاس هس ــاران در تم ــا بیم ــه ب ــرادی ک اف

صــورت گرفتــه اســت.
وی در همیــن زمینــه افــزود: ایــن برنامــه بــا وجــود گســتردگی و 
پیچیدگی اســتان تهران و ســه دانشــگاه علوم پزشــکی کــه در این 
اســتان فعالیــت دارنــد همچنــان بــا چالــش مواجــه اســت. امــا بــا 
حمایــت ســتاد کرونــا اســتان تهــران، تالش می شــود نظــام جامع 
بیماریابــی و ردیابــی تماس هــای بیمــاران در اســتان تهــران ایجــاد 

. د شو

بال و آرزو
ــه اش  ــه بزرگــى خريــد. مدتــى نگذشــت خان مــردى خان
آتــش گرفــت و ســوخت. رفــت و خانــه ديگــرى بــا قــرض 
و زحمــت خريــد. بعــد از مدتــى ســيلى در شــهر برخاســت 
و تمــام ســيالب شــهر بــه خانــه او ريخــت و خانــه اش فــرو 
ريخــت. شــيخ را تــرس برداشــت و ســراغ عــارف شــهر رفت 

و راز ايــن همــه بدبيــارى و مصيبــت را  ســوال كــرد.
ابــو ســعيد ابوالخيــر گفــت: خــودت مى دانــى كــه اگــر ايــن 
همــه مصيبــت را آزمايــش الهــى بدانيــم، از تــوان تــو خارج 
اســت و در ثانــى آزمايــش مخصوص بنــدگان نيك اوســت.  
شــيخ گفــت: تمــام ايــن بالها بــه خاطر يــك لحظــه آرزوى 
بــدى اســت كــه از دلت گذشــت و خوشــحالى ثانيــه اى كه 

بــر تــو وارد شــده اســت.
شــيخ گفــت: روزى خانــه مــادرت بــودى، از دلــت گذشــت 
كــه، خدايــا مــادرم پيــر شــده اســت و عمــر خــود را كــرده 
اســت، كاش مى مــرد و مــن مــال پــدرم را زودتــر تصاحــب 
ــراى  ــت، ب ــا رف ــادرت از دني ــه م ــم ك ــى ه ــردم. زمان مى ك
لحظــه اى شــاد شــدى كــه مى توانســتى، خانــه پــدرى ات 
را بفروشــى و خانــه بزرگتــرى بخــرى. تمــام ايــن بالهــا بــه 

خاطــر ايــن افــكار توســت. 
مــرد گريســت و ســر در ســجده گذاشــت و گفــت: خدايــا 
مــن فقــط فكــر عــاق شــدن كــردم، بــا مــن چنين كــردى 
ــر ســجده  ــردى؟؟!! ســر ب ــاق مى شــدم چــه مى ك ــر ع اگ

گذاشــت و توبــه كــرد.

تشکر از خدا
ثروتمنــدى از پنجــره اتاقــش بــه بيــرون نــگاه كــرد و مردى 
را ديــد كــه در ســطل زبالــه اش دنبــال چيــزى مى گــردد. 

گفــت، خداروشــكر فقير نيســتم.
ــار  ــا رفت ــه اى ب ــرد و ديوان ــگاه ك ــش را ن ــر اطراف ــرد فقي م
ــان ديــد و گفــت، خداروشــكر ديوانــه  جنون آميــز در خياب

. نيستم
آن ديوانــه در خيابــان آمبوالنســى ديــد كه بيمــارى را حمل 

مى كــرد گفت، خداروشــكر بيمار نيســتم.
مريضــى در بيمارســتان ديــد كــه جنــازه اى را به ســرد خانه 

مى برنــد. گفت، خداروشــكر زنــده ام.
فقط يك مرده نمى تواند از خدا تشكر كند.

چــرا هميــن االن از خــدا تشــكر نمى كنيــم كه روز و شــبى 
ديگــر بــه ما فرصــت زندگــى داده اســت؟

بياييد براى همه چيز فروتن و سپاسگزار باشيم.

داستان های  جالب وآموزنده

 7    6   5    4    3     2    1   
جدول شماره :447  
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پليــس تهــران از شناســايى و دســتگيرى مديــران 6 كانــال 
داللــى ارز خبــر داد و گفــت: ايــن افــراد بــا خريــد و فــروش 
غيرقانونــى ارز موجــب نوســانات قيمت بــازار ارز شــده بودند.

بــه گــزارش خبرنــگار انتظامــى خبرگــزارى فــارس رئيــس 
پليــس امنيت اقتصــادى تهران از دســتگيرى 6 مديــر كانال 

تلگرامــى دالالن ارز خبــر داد. 
 ســرهنگ كارآگاه »علــى ولــى پور گــودرزى«  اظهار داشــت: 
ــازار ارز در  در رصدهــاى اطالعاتــى و پااليــش هــاى فنــى ب
فضــاى مجازى، تعــدادى كانال هــاى تلگرامــى دالالن ارز كه 
نقــش ويــژه اى در تعييــن قيمــت وگرانــى هــاى اخيــر بــازار 
ارز داشــته انــد، شناســايى شــد و بررســى موضــوع در اختيار 

تيمــى از كارآگاهــان ايــن پليــس قــرار گرفت.
وى عنــوان كــرد: در بررســى بــه عمــل آمــده مشــخص شــد 
ايــن گــروه هــا هركــدام حداقــل 160 عضــو داشــته كــه بــا 
ــث ايجــاد  ــى باع ــه صــورت غيرقانون ــروش ارز ب ــد و ف خري
نوســانات قيمــت بــازار ارز و ســير صعــودى قيمــت ها شــده 

انــد.
ايــن مقــام انتظامــى بــا اشــاره بــه اينكــه در ايــن تحقيقــات 
پليســى 6 گــروه تلگرامــى شناســايى شــد، تصريــح كــرد: 
در ادامــه تحقيقــات ، هويــت مديــران گــروه هــاى تلگرامــى 
شناســايى و بــا هماهنگــى هــاى قضايــى هــر 6 مديــر كانال 
تلگرامــى دســتگير و گــروه هــاى آنها مســدود و حذف شــد.

رئيــس پليــس امنيــت اقتصــادى اظهــار داشــت: برخــورد با 
اخاللگــران اقتصــادى يكــى از اولويت هــاى كار پليس امنيت 
اقتصــادى تهــران اســت و بــا قاطعيــت با اخــالل گــران نظام 

اقتصــادى مقابله مــى كند.

حداقل یک واکسن کووید 19 تا زمستان تایید می شود

بازداشت مدیران ۶ کانال 
تلگرامی داللی ارز  

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 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 13۹86۰31۹۰11۰۰2353 - 
۹8/12/2۰ 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 46۷/21 مترمربــع پــالک 2۷  فرعــی 
از 23 فرعــی از 6۹4  اصلــی بخــش 2۰ کرمــان واقــع در بردســیر 
خیابــان طالقانــی کوچــه میرزاآقاخــان 6 در محــدوده ی مالکیت 
شــهرداری تحــت پــالک 23 فرعــی از 6۹4 اصلــی بخــش 2۰ 
ــی از 6۹۰  ــی، 4 فرع ــالک 6۹1 اصل ــازی پ ــان )استاندارس کرم
اصلــی، 1 فرعــی از 6۷8 اصلــی، 1 فرعــی از 68۷ اصلــی، 6۹2 
اصلــی، 1 فرعــی از 6۷۹ اصلــی و 5 فرعــی از 6۹4 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 ۹8/158۹ – ۹8/6/۹ و ۹8/248۷ 
- ۹8/۹/2 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 :۹۹/6/3

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/6/1۷
حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادوامالك/107 م الف

استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران:

ریزش و رویش درعاشورا
ادامــه ســرمقاله ... برخــی مالقاتهــا نیــز جنبــه کســب 
اطالعــات از اوضــاع کوفــه و مخالفــان داشــته و در یــک کالم 
مــی تــوان گفت: حضــرت برای تبییــن اهــداف و هدایت افــراد و 

اتمــام حّجــت از هیــچ کوششــی دریــغ نورزیــد.
ــالم  ــهدا علیه الس ــام سیدالش ــان قی ــا در جری ــده ای از انه ع
ــه  ــدند، ن ــراه نش ــرت هم ــا آن حض ــد و ب ــه گیری کردن گوش
مشــکل طمــع مــال داشــتند و نــه مشــکل بیماردلــی؛ یعنــی 
ــل و  ــف تحلی ــر ضع ــا به خاط ــد، ام ــدی نبودن ــان های ب انس
ــع  ــد و در مواق ــک بودن ــل ش ــان اه ــی دینی ش ــف مبان ضع
حســاس نمی توانســتند تصمیم درســت را بگیرند. افــرادی مانند 
ــد. او  ــمار می آین ــت به ش ــن دس ــی از ای ــلیمان بن صرد خزاع س
آدم خوبــی بــود، امــا به علــت معرفــت ناقــص بــه امــام حســین 
ــه ی  ــرت، از قافل ــدان بصی ــل و فق ــف تحلی ــالم، ضع علیه الس
عاشــورا دور مانــد. وی حتــی بــه امــام حســین علیه الســالم نامه 

نوشــت و ایشــان را بــرای قیــام بــه کوفــه دعــوت کــرد.
کســانی ماننــد محمدابن حنفیــه و ابن جعفــر و ابن عبــاس 
به خاطــر ارادت قلبــی و رابطــه ی فامیلــی ای کــه بــا سیدالشــهدا 
ــا سیدالشــهدا  ــزد آن هــا ب علیه الســالم داشــتند، اگــر کســی ن
ــرت  ــک حض ــه کم ــاً ب ــا قطع ــد، آن ه ــالم می جنگی علیه الس
می آمدنــد، ولــی چــون اســاس حرکــت را درســت نمی دانســتند، 
آن قــدر پــای کار امــام نبودنــد کــه به همراه ایشــان از شــهری به 
شــهر دیگــر برونــد. ایــن موضــوع نشــان می دهــد کــه انقالبی 
بــودن و پــای یک نهضــت بــودن، خــودش مراتبــی دارد و امثال 
ابن جعفــر به خاطــر ضعــف تئوریــک و روحیــه ی ســازش، فقــط 

حداقلــی از ایــن روحیــه را داشــتند.
امــام بــا ســیره ورفتــار وایراد خطبــه های زیــادی که در مســیرراه 
ودر میــدان کارزار داشــت عــده ا ی بــه ســپاه امــام پیوســتند نقل 
ــد قریــب ســی ودونفــر شــب عاشــورا از ســپاه عمــر  کــرده ان
ســعد جــدا شــدند و بــه امــام پیوســتند و عــده ای هــم از ســپاه 
ــس  ــرداد هرک ــام خب ــه ام ــد از انک ــورا بع ــب عاش ــام در ش ام
بمانــد فــردا کشــته میشــود و انهایــی کــه مایــل نبودنــد کشــته 
شــوندامام را تــرک کردنــد ودرتاریکــی شــب فــرار کردنــد لــذا 
یکــی از عبرتهــای عاشــورا ریــزش مــردم بــود کــه ایــن نمونــه 
بســتگی بــه ان زمــان نــدارد بلکــه درهمــه انقالبهــا ونهضتهــا 
ریــزش و رویــش وجــود داشــته وخواهدداشــت امــا انهایــی کــه 
ازبصیــرت خوبــی برخوردارنــد رویــش می کننــد وحــق مدارند  و 
برمعیارومیــزان حــق وانصاف وواقیعت تصمیــم میگیرند وانهایی 
کــه فاقد بصیرت هســتند وســطحی نگــری بــه اوضــاع واحوال 
زمانــه خــود دارنــدودرک درســتی از وضــع موجــود واینــده ندارند 
و عافیــت طلبنــد ازمســیر حرکــت نهضــت غافــل و عقــب می 

ماندند 

آگهی مزایده ملک )باب زیتون بیدخوان(
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه ۹۹۰۰۰8۹ اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر در نظــر دارد یــک قطعه زمین مشــجر واقــع در آبادی بــاب زیتون 
بیدخــوان بردســیر بــه مســاحت 25۰ مترمربــع )ده قصــب( دارای تعــداد ده اصلــه درخــت گــردوی ثمــری )بیســت ســاله( با حقابه ســه ســاعت آب در 
گــردش هفــت شــبانه روز از ممــر و جــوی آب بنــد علــی کــه محــل ملــک مشــهور بــه باغ شــیرخانی اســت که براســاس نظریه کارشــناس رســمی 
دادگســتری 16۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال معــادل شــانزده میلیــون تومــان بــرآورد قیمــت گردیــده از طریــق مزایــده در تاریــخ یکشــنبه ۹۹/۰۷/۰6 ســاعت 12  
ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت درمزایــده وخریــد می باشــند مــی تواننــد جهــت بازدیــد و ارائــه پیشــنهاد تاقبــل از مورخه 
یادشــده بــه اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه وقیمت پیشــنهادی خــود را بــه انضمام فیــش بانکی دائــر بــه واریــز ده درصد مبلغ کارشناســی را یــک روز 
قبــل از تاریــخ مزایــده بــه اجــرای احــکام ارائــه نماینــد هزینــه آگهــی وکلیــه هزینه هــای مربوط به نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایده می باشــد و 
درصورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقدام ننمایــد مبلغ ســپرده به نفــع دولت ضبط 

خواهدشــد بــه درخواســت هایــی کــه در روز مزایــده ارائــه شــوند ترتیب اثــر داده نخواهد شــد.     
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آگهی مزایده )اقالم و تانکر(
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه ۹۷۰366 اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر در نظــر دارد 1-تانکــر نفــت 18 هــزار لیتــری در روســتای مبارکــه 
بیســت میلیــون ریــال 2- دو عــدد یخچــال صندوقــی شــش در مــارک حقیقــی نــژاد در محل فروشــگاه دشــتکار هــر کدام پنــج میلیون ریــال جمعا 
ده میلیــون ریــال 3- تانکــر در محــل دشــتکار جنــب باســکول 13 هــزار لیتــری بــه ارزش بیســت و پنج میلیــون ریــال 4- دو جداره اســتیل ســه هزار 
لیتــری در خیابــان بزرگمهــر بــه ارزش یکصــد میلیــون ریــال5- تانکــر هفــت هزار لیتــری 3 عــدد هر کدام بیســت و پنج میلیــون ریــال )جمعا هفتاد 
و پنــج میلیــون ریــال معــادل هفــت میلیــون و پانصــد هزارتومان( که براســاس نظریه کارشــناس رســمی دادگســتری برآورد قیمــت گردیــده از طریق 
مزایــده در تاریــخ ســه شــنبه ۹۹/۰۷/۰1 ســاعت 12  ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی که طالــب شــرکت درمزایده وخرید می باشــند مــی توانند 
جهــت بازدیــد و ارائــه پیشــنهاد تاقبــل از مورخــه یادشــده بــه اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه وقیمت پیشــنهادی خــود را به انضمــام فیش بانکــی دائر 
بــه واریــز ده درصــد مبلــغ کارشناســی را یــک روز قبــل از تاریــخ مزایــده بــه اجــرای احــکام ارائــه نماینــد هزینه آگهــی وکلیه هزینــه های مربــوط به 
نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و درصورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجام مزایده نســبت بــه واریز مابقی مبلغ پیشــنهادی 

اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولــت ضبط خواهدشــد بــه درخواســت هایــی کــه در روز مزایــده ارائه شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد.
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آگهی مزایده منزل مسکونی
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه ۹۷۰33۹ جلــد 2 اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر در نظــر دارد منــزل مســکونی به شــماره پالک ثبتــی 2۹5 
فرعــی از 3588 اصلــی بخــش 2۰ کرمــان از امــالک مربــوط بــه شــرکت ســهامی قنــد بردســیر بــه مســاحت عرصــه 34۷/6 مترمربــع کــه طبــق 
نظــر کارشــناس رســمی دادگســتری بــه میــزان دو میلیــاردو پانصــد میلیــون ریــال )2/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال (  بــرآورد قیمــت گردیده براســاس نظریه 
کارشــناس ارزیابــی انجــام شــده بــر مبنــای عرصــه ملــک انجام گردیــده و اعیانــی ملک بدلیــل قدمت بــاال و واقع شــدن اعیانــی مذکــور در دو پالک 
مجــزا کــه قابــل تفکیــک نمی باشــند قابــل ارزیابــی نمی باشــند از طریــق مزایــده در تاریــخ یکشــنبه ۹۹/۰۷/2۰ ســاعت 12  ظهر به فروش برســاند 
لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت درمزایــده وخریــد مــی باشــند مــی تواننــد جهــت بازدید ملــک )منــزل مســکونی( و ارائــه پیشــنهاد تاقبــل از مورخه 
یادشــده بــه اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه وقیمت پیشــنهادی خــود را بــه انضمام فیــش بانکی دائــر بــه واریــز ده درصد مبلغ کارشناســی را یــک روز 
قبــل از تاریــخ مزایــده بــه اجــرای احــکام ارائــه نماینــد هزینــه آگهــی وکلیــه هزینه هــای مربوط به نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایده می باشــد و 
درصورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقدام ننمایــد مبلغ ســپرده به نفــع دولت ضبط 

خواهدشــد بــه درخواســت هایــی کــه در روز مزایــده ارائــه شــوند ترتیب اثــر داده نخواهد شــد
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آگهی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
در خصوص اعتبار پروانه های مرتعداری

وزارت جهاد كشاورزی
سازمان جنگل ها مراتع و آبخيزداری كشور 

اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری استان كرمان

به اطالع کلیه افرادی که پروانه مرتعداری دریافت کرده اندمی رساند  
»پروانــه هــای چــرای دام )پروانــه مرتعــداری( صــادر شــده تــا پایــان ســال 
98 حداکثــر تــا پایــان ســال 1400 مــی بایســت منجــر بــه طــرح اجرایــی 
شــود، در غیــر ایــن صــورت فاقــد اعتبــار بــوده لــذا صاحبیــن پروانــه چــرا 
موظفنــد در بــازه زمانــی باقیمانــده ضمــن مراجعــه بــه اداره منابــع طبیعی و 
آبخیزداری شهرســتان بردســیر درخواســت تهیه طــرح مرتعــداری نمایند«

روابط عمومی اداره منابع طبیعی شهرستان بردسیر 
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Soroush-eitaa

ــان،  ــی سخنانش ــور اصل ــان در مح ایش
ــرورش در  ــوزش و پ ــدف آم ــق و ه منط
همــه دنیــا را »تربیــت انســان شایســته« 
خواندنــد و افزودنــد: البتــه بــا توجــه بــه 
ــته در  ــان شایس ــون انس ــف گوناگ تعاری
مکاتــب مختلــف، نــوع آموزش هــا و 

می شــود. متفــاوت  پرورش هــا 
نظــام  در  افزودنــد:  انقــاب  رهبــر 
ــال  ــل 12 س ــداد و حاص ــامی  برون اس
ــان و  ــم و تربیــت کــودکان و نوجوان تعلی
جوانــان بایــد تربیــت انســان های مؤمــن، 
خردمند، متفکر و اندیشــمند، دانشــمند، 
بانظــم، باانصــاف، دارای اخــاق اســامی و 
در یــک کلمــه انســان های مجاهــد و اهل 

عمــل باشــد.
ــرح  ــا ط ــه ای ب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــن  ــت چنی ــرای تربی ــه ب ــؤال ک ــن س ای
انســان هایی، دســتگاه آمــوزش و پــرورش 
ــد،  ــته باش ــی داش ــه ویژگی های ــد چ بای
ــرای تحقــق منطــق و هــدف  ــد: ب افزودن
پــرورش  و  آمــوزش  انسان ســازی، 
به عنــوان لشــکر عظیم فرهنگــی نیازمند 
ــادی  ــول بنی ــتحکم و تح ــای مس زیربن

ــت. اس
ــه گذشــت 9  ــا اشــاره ب ــر انقــاب ب رهب
ســال از تنظیــم ســند تحــول آمــوزش و 
ــن ســند اهــداف  ــد: در ای ــرورش افزودن پ
کان و راهبردهــای کلی مشــخص شــده 
اســت کــه بایــد بــر اســاس سیاســت ها، 

برنامــه اجرایــی تنظیــم شــود.
ــند  ــی س ــه اجرای ــد: برنام ــان افزودن ایش
تحــول بــا وجــود تاش هــای دولت هــای 
ــم  ــل تنظی ــور کام ــوز به ط ــف هن مختل
نشــده اســت کــه شــورای عالی آمــوزش 
و پــرورش و مدیریــت کان آن بایــد ایــن 

مســئولیت را انجــام دهنــد.
رهبــر انقاب ترمیــم دوره ای ســند تحول 
بــا نــگاه تکمیلــی را از مفــاد ســند تحــول 
و وظیفــه شــورای عالی انقــاب فرهنگــی 
خواندنــد و افزودنــد: مســئوالن آمــوزش و 
پــرورش، ایــن موضــوع را پیگیــری کنند.

»تعییــن  و  »زمان بنــدی«  ایشــان 
شــاخص های پیشــرفت« را در برنامــه 
ــروری  ــول ض ــند تح ــرای س ــع اج جام
ــد: برنامــه جامــع بایــد  خواندنــد و افزودن
متقــن و دربردارنــده همــه اهــداف ســند 

ــد. ــول باش تح

ــن  ــه ای تبیی ــت اهلل خامن حضــرت آی
ــم  ــم مه ــول را ه ــند تح ــح س صحی
دانســتند و گفتنــد: ســند تحــول 
ــوزش و  ــرای همــه ســطوح آم ــد ب بای
پــرورش، به روشــنی و جــذاب تبییــن 
شــود تا همــه مدیــران و معلمــان برای 
اجــرای دقیــق آن انگیــزه پیــدا کننــد.

ــان را  ــامی، معلم ــاب اس ــر انق رهب
عناصــر تعیین کننــده در دســتگاه 
ــرورش  ــم فرهنگــی آمــوزش و پ عظی
خواندنــد و بــا تأکیــد بــر لــزوم صیانت 
از شــأن و نقــش معلمــان گفتنــد: 
ــران  ــی افس ــای واقع ــان به معن معلم
ــتند و  ــور هس ــرفت کش ــپاه پیش س
حفــظ شــأن و جایــگاه معلــم در درجه 
ــان اســت و هــر  اول به عهــده خــود آن
معلمــی بایــد ایــن احســاس را داشــته 

ــت. ــاز اس ــه او آینده س ــد ک باش
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای افزودنــد: 
آمــوزش و پــرورش نیــز بایــد از شــأن 
ــد و  ــت کن ــان حمای ــگاه معلم و جای
ایــن هــدف بایــد بــا کمــک مجلــس و 
دســتگاههای مرتبط همچون ســازمان 

برنامــه و بودجــه محقــق شــود.
ایشــان تأکیــد کردنــد: نگاه بــه آموزش 
و پــرورش بایــد نــگاه بــه یک دســتگاه 
زیربنایــی باشــد نــه مصرفــی، و هزینه 
کــردن در آمــوزش و پــرورش همچون 
ســرمایه گذاری در مســائل زیربنایی در 

نظــر گرفته شــود.
رهبــر انقاب اســامی، فرهنگ ســازی 
بــرای ترویــج احتــرام و اکــرام معلمــان 
در جامعــه را عامــل ســوم در صیانــت 
ــم  ــر مه ــن قش ــأن ای ــگاه و ش از جای
گفتنــد:  و  دانســتند  تأثیرگــذار  و 
دســتگاههای فرهنگــی به ویــژه صــدا 
و ســیما در ایــن زمینــه نقــش بســیار 
ــن کار الزم را  ــد ای ــد و بای مهمــی دارن
به صــورت مســتمر و هنرمندانــه انجام 

دهنــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای موضــوع 
جــذب و تربیــت معلــم را بســیار مهــم 
برشــمردند و بــا اشــاره بــه دو دانشــگاه 
فرهنگیان و شــهید رجایی، خاطرنشان 
ــزی  ــه ای برنامه ری ــد به گون ــد: بای کردن
ــان  ــه معلم ــود ک ــازی ش و ظرفیت س
ــن  سراســر کشــور، فقــط از مســیر ای

10000100005588 شماره ارسال پیامک

شــهید مهــدی حجتــی متولــد: 59/11/22 نــام پــدر: حمدالــه ، نــام مــادر: خدیجــه 
ســادات احمــدی نــژاد ،تاریــخ  شــهادت 4/4/ 81 ،محــل شــهادت: شهرســتان خــاش ، 

مــزار: گلــزار شــهدای کرمــان 
زندگینامه:

شــهید مهــدی حجتــی در شهرســتان بافــت بــه دنیــا آمــد. تــا مقطــع راهنمائــی در 
شــهر بافــت بــه مدرســه رفــت. همــواره ضمــن تحصیــل بــا کار و تــاش عــاوه بــر 

کمــک بــه خانــواده، از عهــده مخــارج خــود نیــز بــر مــی آمــد.
 درســش تمــام نشــده بــود کــه بــه دلیــل عاقــه بــه نیــروی انتظامــی، بــه اســتخدام 
نظــام در آمــد و در زاهــدان مشــغول بــه خدمــت شــد. حــدود ۳ســال در ایــن منطقــه 
ــه  ــا اشــرار ب ــه خاطــر درگیــری ب ــا اینکــه در شهرســتان خــاش، ب خدمــت کــرد ت
شــهادت رســید. هــم معلــم هــا ازش راضــی بــودن، هــم ما.کارهــای مــا رو بیشــتر این 

بچــه انجــام مــی داد.                              راوی: حمدالــه حجتی)بــرادر شــهید(
بابــاش ســر کار بــود، خیلــی کمکــم مــی کــرد. قبــل از اینکــه بره مدرســه، مــی رفت 
از چــاه آب مــی کشــید، چــن تــا پــارچ آب مــی ذاشــت تــو خونــه، بعــد مــی رفــت 

مدرســه. بــه بــرادراش مــی گفــت: بابــا کــه نیســت، مراقــب مــادر باشــید...
                                               راوی: خدیجه سادات احمدی نژاد)مادر شهید(

وقتــی از مدرســه مــی آمــد، مــی دیــدم خاکیــه. می گفتــم: چرا لباســت خاکیــه؟ می 
گفــت: مــادر یه ماشــین آجــر خالی کــردم. 

مــی رفــت ســنگ بــری. مــی گفتــم: نــرو. مــی گفــت: بــه کارمــون میــاد. خونــه رو 
خــودش ســنگ کــرد. بابــاش مــی گفــت: داخــل خونــه رو ســنگ نکــن. بــه شــوخی 
بهــش مــی گفــت: مــی خواهــی بــه مــادر ُغــر بزنــی چــرا بچــه هــا خونــه رو خــراب 

کــردن؟!                          راوی: خدیجــه ســادات احمــدی نژاد)مــادر شــهید(
کار بنایــی ســاخت و ســاز داشــتیم. نمــی گذاشــت مــن اذیت بشــم. خــودش کارها رو 

انجــام مــی داد...                          راوی: حمدالــه حجتی)بــرادر شــهید(
پدربزرگــش رو مــی ذاشــت الی گردنــش، تــو بــاغ مــی چرخونــد. پدربزرگــش مــی 
گفــت: بابــا گردنــت درد میــاد! می گفــت: گردن مــن درد میــاد؟! مــن ناراحتی نــدارم، 

نگــران نبــاش.                      راوی: خدیجــه ســادات احمــدی نژاد)مــادر شــهید(
 به کسی نه نمی گفت. خنده رو بود و با خنده برخورد می کرد.

بــا یکــی حــرف مــی زد، مــی خندیــد. غــذا مــی خــورد، مــی خندیــد. در هــر کاری 
خنــده رو بــود. حتــی اگــه مهمــون ســر ســفره بــود، می خندیــد. گاهی از ســر ســفره 
مــی بردمــش بیــرون. مــی گفتــم: خنــده هاتو بکن بعــد بیــا... مــن از جوانی خنــده رو 
بــودم، امــا ایــن بچــه، رو دســت مــن بــود ...نتــرس و شــجاع بــود. حرفشــو مــی زد. بــا 

خنــده هــم حرفشــو مــی زد...                  راوی: حمدالــه حجتی)بــرادر شــهید(
خیلی عاقه به نیرو انتظامی داشت. به استخدام نیروی انتظامی در آمد.

باهــاش تمــاس گرفتــم. صــداش ناراحــت بــه نظــر مــی رســید. گفتــم: چــی شــده؟ 
گفــت: از صبــح درگیــری داشــتیم، خســته ام. گفتم: مــی خواهی دنبــال کار انتقالیت 
باشــیم کــه مــرز خدمــت نکنــی؟ گفــت: مــن کــه بیــام، اون یکی هــم بیــاد، پس کی 
بمونــه؟! زنــده باشــم یــا شــهید بشــم، همیــن جــا خدمــت کنــم بهتــره. شــاید بعــد 
خدمــت هــم همیــن جا لــب مــرز بمونــم ...عالــی بــود. مراســم مذهبی مثــل اعتکاف 

و امــور مربــوط بــه مســجد پاســگاه بــه عهــده ش بــود. 
فرمانــده ش تعریــف مــی کــرد: به خاطر مســئله ای با ســربازها برخورد تندی داشــتم. 
دیــدم مهــدی ناراحتــه. گفتــم: چــرا ناراحتــی؟ گفت: شــما فرمانــده ما هســتین، باید 
طــوری رفتــار کنید کــه وقتی خواســتین از اینجــا برید، ســربازها براتون گریــه کنند...

فرمانده می گفت: عاشق این بچه بودم. ازش درس یاد می گرفتیم.
                                                   راوی: حمداله حجتی)برادر شهید(

بعــد شــهادت مهــدی، چنــد تــا از ســربازهای زیــر دســتش اومــدن خونــه مــا. دوتــا از 
ایــن بچــه هــا مقــداری پــول بــا خودشــون آورده بــودن، مــی گفتــن: مــی خواســتیم 
بریــم بــه خونــواده ســر بزنیــم، از آقــا مهــدی قــرض گرفتــه بودیــم، حــاال اومدیــم 

بدهیمــون رو تســویه کنیــم. گفتــم: ایــن پــول هدیــه آقــا مهــدی بــه شماســت.
یکــی دیگــه از ســربازها تعریــف مــی کــرد: وقتــی می خواســتم بــرم محــل خودمون، 

مــی آمــد کنــار ماشــین، کرایــه رو حســاب مــی کرد.
                                                   راوی: حمداله حجتی)برادر شهید(

عمــل کــرده بــودم. ســه شــبانه روز بیهــوش بــودم. تــو بیهوشــی همــه شــهدا )عمو و 
بــرادرزاده هــا: رمضــان، مهــدی و محمــد علــی ( بهــم ســر زدن...

                                                   راوی: خدیجه سادات احمدی نژاد)مادر شهید(

شهید  معظم  مهدی حجتی

ــی شــهر را  ــاه محــرم بخوب *شــهرداری امســال درم
مشــکی پــوش کــرد ای کاش ادارات هــم حداقــل یک 
پارچــه و یــا پرچــم مشــکی برســردرب ورودی اویــزان 
میکردنــد  و هیئتهــای مذهبی هم حداکثر تاششــان 
رابــرای اجــرای پروتکلهــای بهداشــتی را بکارگرفتنــد 
انشــااهلل کــه هرچــه زودتر شــر ایــن ویــروس منحوس 

ــود                                     91۳۳----71 ــم ش گ
*ســام خســته نباشــید.لطفاکوچه جنــب اداره 
ــش  ــه روک ــهراحتیاج ب ــدان آزادی مرکزش ــرق می ب
خوبــی  شــوداوضاع  منعکــس  داره  یابازســازی 
سپهربردســیر                                                          انــدرکاران  باتشکرازدســت  نــداره 

 45----91۳6
*ســام با بازگشــایی مــدارس  تکلیف دانــش آموزانی 
کــه با تجهیــزات والدیــن شــاغل از جمله موبایــل قرار 
اســت وارد شــبکه شــاد شــوند چــه مــی شــود، آیــا 
ــوز  ــش آم ــن دارای دان ــرای دورکاری والدی ــری ب تدبی
اندیشــیده شــده اســت؟ واینکه می گویند کاســهای 
حضوریســت چگونه بــا تراکم دانــش امــوزی ولواینکه 
یــک ســوم دانــش امــوزان بــه مدرســه برونــد وتراکــم 
ــا پیــش  ــن و بســیاری مــوارد دیگــر ای حضــور والدی

ــی شــده اســت                     91۳2 ----60 بین
*باســام درســته فعا ازپارکها کمتراســتفاده میشــود 
ولــی بــرای روشــنایی انهــا اقدام کنید گلســتان شــورا 
تاریــک اســت ودرختــان بلنــد مانع نــور میشــوند نیاز 

بــه نورافکــن یــا چــراغ پایــه کوتــاه دارد ممنون
99----91۳2                                                       

*شــنیدم که شــهردار محتــرم قصد آســفالت خیابان 
امــام را دارد  ضمن تشــکراز وی واقعا با شکســتگیهای 
کــه داشــت و به ماشــینها ضربه مــی زد واقعــا ضروری 
بــود همشــهریان ایــن نهضــت اســفالت شــهرداری را 

پــاس بداریــد باتشــکر                     9۳68----62
*مگرایمنــی ایجــاد شــده درهیــچ جــا از مغــازه هــا 
و ارایشــگاهها و مراکزخریــد و فــروش وحتــی بانکهــا 
ــرا کســی  ــت نمیشــود چ ــی یاف ــائل ضــد عفون وس
نظــارت نمــی کندتــا این شــهر کوچک کــم جمعیت 
ــا و  ــای مبت ــود واماره ــارج ش ــز خ ــت قرم از وضعی
ــد            9220----۳1    ــش یاب ــر کاه ــرگ ومی م

*بــا ســام بــا اغــاز ســال تحصیلــی و اســتفاده دانش 
امــوزان از اینترنــت وفضای مجازی یکــی از دغدغه های 
پــدر و مادرهــا، نحوه ی اســتفاده ی کــودکان از اینترنت 
اســت. لذا مســئوالن ضمــن باالبردن ســواد رســانه ای 
مخاطبیــن نســبت بــه ســامانه اطاعــات ملــی اقــدام 
کننــد باالخــره علــی رغــم ســودمند بــودن وســائل 
ارتباطــی جدیــد تهدیداتــی هــم دارد که باید نســبت 
بــه کاهــش تهدیــدات اقــدام کننــد     9127----08

کاش آن زمانکه کشتي آل نبي شکست
عالم تمام غرقه دریاي خون شدي

آن انتقام گر نفتادي به روزحشر
با این عمل معامله ي دهر چون شدي

آل نبي چو دست تظلم  بر آورند
ارکان عرش را به تاطم در آورند

بر خوان غم چو عالمیان را صا زدند
اول صا به سلسله ي انبیا زدند

نوبت به اولیا چو رسید آسمان طپید
زان ضربتي که بر سر شیرخدا زدند

آن در که جبرئیل امین بود خادمش
اهل ستم به پهلوي خیرالنسا زدند
بس آتشي ز اخگر الماس ریزه ها

افروختند و در حسن مجتبي زدند
وآنگه سرادقي که ملک مجرمش نبود

کندند از مدینه و در کربا زدند
وز تیشه ي ستیزه درآن دشت کوفیان

بس نخل ها ز گلشن آل عبا زدند
پس ضربتي کزان جگر مصطفي درید

بر حلق تشنه ي خلف مرتضي زدند
اهل حرم دریده گریبان، گشوده مو

فریاد بر در ِ  حرم کبریا زدند
روح االمین نهاده به زانو سر حجاب
تاریک شد ز دیدن آن چشم آفتاب

چون خون ز حلق تشنه ي او بر زمین رسید
جوش از زمین به ذروه عرش برین رسید
نزدیک شد که خانه ي ایمان شود خراب
از بس شکست ها که به ارکان دین رسید

نخل بلند او چو خسان بر زمین زدند
طوفان به آسمان ز غبار زمین رسید
باد آن غبار چون به مزار نبي رساند

گرد از مدینه بر فلک هفتمین رسید
یکباره جامه در خم گردون به نیل زد

چون این خبر به عیسي گردون نشین رسید
پر شد فلک ز غلغله چون نوبت خروش

از انبیا به حضرت روح االمین رسید
کرد این خیال وهم غلط کار کان غبار

تا دامن جال جهان آفرین رسید
هست از مال گرچه بري ذات ذوالجال
او در دلست و هیچ دلي نیست بي مال

ترسم جزاي قاتل او چون رقم زنند
یک باره بر جریده ي رحمت قلم زنند

ترسم کزین گناه شفیعان روز حشر
دارند شرم  کز گنه خلق دم زنند

دو دانشــگاه وارد آمــوزش و پــرورش 
شــوند و مجلــس شــورای اســامی نیــز 
ــه ای  ــا به گون ــب طرح ه ــد در تصوی بای
عمــل کنــد که خــارج از مســیر ایــن دو 
دانشــگاه، ورودی بــه آمــوزش و پــرورش 

وجــود نداشــته باشــد.
ایشــان در نظــر گرفتــن صاحیت هــای 
دینــی، اخاقــی و سیاســی را در جــذب 
ــد و  ــرار دادن ــد ق ــورد تأکی ــان م معلم
گفتنــد: بایــد در جــذب معلمــان یــک 
ــه انجــام  گزینــش صحیــح و خردمندان
شــود و اجــازه ورود نیــروی بی کیفیــت 

ــرورش داده نشــود. ــوزش و پ ــه آم ب
ــوع  ــه موض ــامی ب ــاب اس ــر انق رهب
»عدالــت آموزشــی« نیــز اشــاره کردنــد 
ــی  ــت آموزش ــورد عدال ــد: در م و افزودن
و بهره منــدی دانش آمــوزان از ســهم 
مناســب خــود در همــه نقــاط کشــور 
به ویــژه مناطــق دوردســت و شناســایی 
ــان در  ــتعدادهای درخش ــرورش اس و پ
مناطــق محــروم بارهــا صحبــت شــده 
ــوزش  ــئله آم ــه مس ــون ک ــت و اکن اس
مجــازی مطــرح اســت، موضــوع عدالت 
آموزشــی حســاس تر از گذشــته اســت.

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تأکیــد 
بــر توجــه بــه خانواده هایــی کــه تمکــن 
مالــی جهت خریــد ابــزار و وســائل مورد 
نیــاز به منظــور اســتفاده از آمــوزش 
مجــازی را ندارنــد، افزودنــد: صداوســیما 
بایــد از طریــق آمــوزش، بخشــی از خــأ 
عــدم امکان اســتفاده از آمــوزش مجازی 

را جبــران کنــد.
ایشــان یکــی از مــوارد مربوط بــه عدالت 
آموزشــی را، موضــوع »مــدارس دولتی« 
ــطح و  ــد س ــد: بای ــمردند و گفتن برش
کیفیــت مــدارس دولتــی از لحــاظ 
ــود  ــه ای ش ــی به گون ــی و تربیت آموزش
ــا  کــه دانش آمــوزان احســاس نکننــد ب
تحصیــل در ایــن مــدارس امــکان قبولی 
آنهــا در کنکور کمتــر اســت و خانواده ها 
نیــز تصــور کننــد فرزندانشــان را به یک 

ــتند. ــاه می فرس ــای بی پن ج
ــوص  ــامی درخص ــاب اس ــر انق رهب
ــای  ــی زیان ه ــازی و برخ ــوزش مج آم
کردنــد:  خاطرنشــان  آن  احتمالــی 
ــیار  ــدام بس ــاد، اق ــبکه ش ــدازی ش راه ان
ــازی  ــوزش مج ــا آم ــت ام ــی اس خوب

ــوز  ــه دانش آم ــد موجــب شــود ک نبای
در معــرض آســیبهای فضــای مجــازی 
ــرار  ــادی ق ــی و اعتق ــرات اخاق و خط

ــرد. گی
ایشــان بــه بُعــد پرورشــی در آمــوزش 
و پــرورش اشــاره کردنــد و بــا گایــه از 
کم توجهــی بــه فعالیتهــای پرورشــی و 
ــم  ــه به رغ ــن زمین عقب ماندگــی در ای
ــا توجــه  تأکیدهــای مکــرر، گفتنــد: ب
ــد  ــازی، بای ــوزش مج ــوع آم ــه موض ب
بــرای فعالیتهای پرورشــی، شــیوه های 
ــن  ــا ای ــرد ت ــی ک ــدی را طراح جدی
ــرار  ــتر ق ــت بیش ــورد غفل ــوع م موض

نگیــرد.
رهبــر انقــاب اســامی، مــدارس 
ــا  ــان ی ــتعدادهای درخش ــرورش اس پ
ــم و  ــائل مه ــمپاد را از مس ــان س هم
ــد  ــرورش خواندن اساســی آمــوزش و پ
و بــا اشــاره بــه ابــاغ مصوبــه مربــوط 
بــه مــدارس ســمپاد کــه بــا تأخیــر هم 
انجــام شــد، بر جــدی گرفتــن موضوع 
شناســایی و پــرورش اســتعدادهای 
ــد:  ــد و افزودن ــد کردن ــان تأکی درخش
جایــگاه کشــور در المپیادهــا نیــز بایــد 
بهبــود و ارتقــاء یابــد زیــرا در ســال های 
ــوده  ــا برجســته نب ــت م ــر وضعی اخی

اســت.
وضعیــت  بــه  ادامــه  در  ایشــان 
پیش دبســتانی ها  و  مهدکودک هــا 
ــف از  ــار تأس ــا اظه ــد و ب ــاره کردن اش
رهــا بــودن مهدکودک هــا به دلیــل 
اختافــات برخی دســتگاههای دولتی، 
گفتنــد: براســاس گزارش های رســیده 
وضعیــت مهدکودک هــا بــه هیــچ 
وجــه خــوب نیســت و نبایــد بــه 
ــی  ــز خدمات ــگاه مراک ــا ن مهدکودک ه
داشــت بلکــه مراکــز مهــم آموزشــی و 

ــتند. ــی هس پرورش

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمان، 
ــت  ــعدی در نشس ــا حسنی س محمدرض
خبــری بــا اشــاره بــه اینکــه یــک هــزار 
ــتان  ــهدای اس ــزار ش ــهید در گل و 24 ش
ــار  ــت،  اظه ــده اس ــن ش ــان تدفی کرم
داشــت: 400 نفــر از ایــن شــهدا پاســدار 
رســمی، 54 نفــر ارتشــی،126 نفــر دانش 
ــر  ــه،16 نف ــی طلب ــر روحان ــوز، 11 نف آم
معلــم، 62 نفــر نیــروی انتظامــی، 1۳ نفر 
شــهدای  جهــاد، 4 نفــر شــهدای تــرور، 4 
نفــر شــهدای انقــاب، ســه نفــر خلبــان، 
ــرور، 5  ــهید ت ــام، 4 ش ــهید گمن 2۳ ش
ــر از  ــون و 47 نف ــپ فاطمی ــهید از تی ش

شــهدا ســادات بودنــد.
ــان  ــان بی ــهدای کرم ــزار ش ــئول گل مس
داشــت: حــاج قاســم ســلیمانی، حســین 
پورجعفــری، غامرضــا لنگری زاده،محمد 
جمالــی، حســین بادپــا و علــی صفــری 
ــتند  ــرم هس ــع ح ــهید مداف ــش ش ش
ــن  ــان تدفی ــزار شــهدای کرم ــه در گل ک
شــده اند، البتــه پیکــر شــهید بادپــا هنوز 

بــر نگشــته اســت.
وی ابــراز داشــت: در گلــزار شــهدای 
کرمــان شــهدای بزرگــی ماننــد شــهید 
اخاقــی، یوســف الهی، علــی آقــا ماهانی، 

ــده اند. ــن ش ــی و ... تدفی طائ

حسنی ســعدی افــزود: یکــی از شــهدای 
گلــزار کرمــان بــه نــام علــی عبدالراجــی 
اصالتــا عراقــی و یکــی از شــهدا  بــه نــام 
کریــم کاویانــی زرتشــتی تــازه مســلمان 

شــده بودنــد.
وی عنــوان کــرد: در گلــزار شــهدا دو 
خانــواده  ســه بــرادر شــهید و تعــدادی دو 
ــده اند. ــن ش ــرکل  تدفی ــرادر، دو مدی ب

حسنی ســعدی بیــان داشــت: گلــزار 
شــهدای کرمــان از ظرفیــت باالیــی 
برخــوردار اســت و در  آینــده مرکــز 
فرهنگــی بزرگــی در کشــور خواهد شــد.

ــان  ــان بی ــزار شــهدای کرم مســئول گل
داشــت: در دهــه اول محــرم حداقــل یک 
هــزار نفــر در روز بــا رعایــت پروتکل هــای 
بهداشــتی بــه عــزاداری در گلــزار شــهدا 
ــاج  ــر ح ــر مطه ــوار قب ــان و در ج کرم

قاســم ســلیمانی پرداختنــد.
حسنی ســعدی تصریــح کــرد: هــر پنــج 
شــنبه از ســاعت 6  بعــد از ظهــر تــا قبل 
از نمــاز مغــرب و عشــا برنامه هایــی مانند 
زیــارت عاشــورا، زیارت شــهدا، ســخنرانی 
ــزار  ــار گل ــی در کن ــاه و خاطره گوی کوت
ــر  ــر حــاج قاســم ب ــار قب شــهدا و در کن

ــود. ــزار  می ش گ
 وی ابــراز داشــت: شــورای فرهنــگ 

عمومــی در کل کشــور تحقیقــی انجام 
داده کــه یکــی آیتم هــای ایــن تحقیــق 
حضــور مــردم دو بــار یــا بیشــتر از دوبار 
ــه  ــود ک ــر ســرگلزار شــهدا ب ــاه ب در م
اســتان کرمــان در ایــن زمینه رتبــه اول 

کشــور را کســب کــرده اســت.
ــی  ــرد: یک ــد ک ــعدی  تاکی   حسنی س
از کارهایــی کــه بایــد در گلــزار شــهدا 
انجــام شــود  توســعه نورپــردازی و 
روشــنایی، اصــاح و تقویــت سیســتم 
صوتــی، برطــرف کــردن اشــکاالت 
ــی  ــه مهم ترمعرف ــازی  و از هم کف س

ــت. ــان اس ــهدای کرم ــزار ش گل
مســئول گلــزار شــهدای کرمــان افــزود: 
بایــد ایــن مســئله بــرای جامعــه تبیین 
ــت  ــه چــرا حــاج قاســم وصی شــود ک
کــرد در گلــزار شــهدای کرمــان دفــن 
شــود؛ یکــی از دالیــل درخواســت حــاج 
قاســم بــرای تدفیــن پیکر مطهــرش در 
گلزار شــهدا خاکســپاری شــود وفاداری 
حــاج قاســم بــه نیروهایــش و وفــاداری 

نیروهایــش بــه ســردار بــود.
حسنی ســعدی بیــان داشــت: در روز 
تشــییع شــهید محمــود اخاقــی پــدر 
شــهید بــاالی ماشــین کــه جنــازه قرار 
داشــت رفــت و کــف پــای پســر خــود 

حاجقاسممکتبامامینانقالبراعملیاتیکرد/اقتدارایراننتیجهمجاهدتهایشهیدسلیمانیاست
ــت:  ــان گف ــتان کرم ــپاه اس ــده س فرمان
ــه  ــور نتیج ــروز کش ــدار ام ــزت و اقت ع
مجاهدت هــای شــهید ســلیمانی و دیگر 
شهداســت و حــاج قاســم مکتــب امامین 

انقــاب را عملیاتــی کــرد.
بــه گزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمان، 
ســردار حســین معروفی در آیین نواختن 
زنــگ مهــر و آغــاز ســال تحصیلــی کــه 
ــا حضــور حجت  االســام والمســلمین  ب
ــه  ــده ولی فقی ــلیمانی نماین علیدادی س
در اســتان و امــام جمعــه کرمــان، محمد 
ــان، ســردار  ــی اســتاندار کرم جــواد فدائ
ــازمان  ــس س ــلیمانی رئی ــا س غامرض
بســیج مســتضعفین، رضوان حکیــم زاده 
معــاون آمــوزش ابتدایــی وزیــر آمــوزش 
و پــرورش و محمدرضــا پورابراهیمــی 
رئیــس کمیســیون اقتصــادی و نماینــده 
مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای 
ــان و در  ــزار شــهدای کرم اســامی از گل

ــط  ــا فق ــن پاه ــت »ای را بوســید و گف
ــادر  ــتند« و م ــدم برداش ــدا ق در راه خ
ایــن شــهید بزرگــوار می گفت »پســرم 
ــردم  ــذر ک ــت ن ــه می رف ــب جبه مرت
پســرم در روز عاشــورا شــهید شــود و 
ایــن اتفــاق هــم رخ داد« و ایــن شــهید 
ــهادت  ــه ش ــورا ب ــوار در روز عاش بزرگ

رســید.
وی گفــت: زمانــی شــهید لنگــری زاده 
ــه  ــه شــهادت رســید حــاج قاســم ب ب
منــزل مــادر ایشــان رفتنــد و در آنجــا 
خطــاب بــه مــادر شــهید گفتنــد »اگر 
ایشــان مقاومــت نمی کــرد 40 نفــر از 
نیروهــا و یــک شــهر بــه دســت داعش 

می افتــاد«.

جــوار مــزار حاج قاســم ســلیمانی برگزار 
ــره  ــاد و خاط ــت ی ــا گرامیداش ــد ب ش
شــهید ســپهبد ســلیمانی اظهار داشت: 
شــهید قاســم ســلیمانی به فرمــوده امــام 
خامنــه ای صاحــب مکتــب و مدرس های 

ــوز اســت. درس آم
وی بــا بیــان اینکــه جــای افتخــار اســت 
کــه زنــگ آغــاز ســال تحصیلــی جدید و 
مــدارس کشــور از گلــزار شــهدای کرمان 
و از مــزار حــاج قاســم نواختــه می شــود 
گفــت: شــهید ســلیمانی در والیــت 
ــای خــود  ــه کاره ذوب شــد و مالک گون
ــرای جبهــه حــق انقــاب اســامی  را ب

انجــام مــی داد.
ــان  ــتان کرم ــاراهلل اس ــپاه ث ــده س فرمان
ــوذر در  ــه اینکــه صداقــت اب ــا اشــاره ب ب
وجــود شــهید ســلیمانی نهادینــه شــده 
بــود افــزود: شــهید ســلیمانی خضــوع و 

ــت. ــک را داش ــداری مال والیتم

وی بــا ابــراز اینکــه حــاج قاســم 
ایســتادگی در مســیر حق داشــت و وفا، 
صبــر و بصیــرت )به پیــروی از( حضــرت 
شــهید  ویژگی هــای  از  عبــاس)ع( 
ســلیمانی بــود گفت: شــهید ســلیمانی 
بــاور داشــت اگــر خــدا را یــاری کنیــد 

ــرد. ــد ک ــاری خواه خــدا شــما را ی
ــه  ــادآوری اینک ــا ی ــی ب ــردار معروف س
»نتیجــه 41 ســال مجاهدت هــای حاج 
قاســم را دیدیــم« اضافــه کــرد: شــهید 
ــق  ــیر ح ــه در مس ــلیمانی همیش س
ــا مــردم  ــوکل داشــت، ب ــد ت ــه خداون ب
ــودش و  ــت و خ ــخن گف ــی س به نیک

ــرد. ــردم ک ــدای م ــش را ف آبروی
وی بــا بیــان اینکــه مکتب حاج قاســم، 
مکتــب عاشــورا و امامیــن انقاب اســت 
ــن  ــب امامی ــم مکت ــاج قاس ــت: ح گف
ــی کــرد و نشــان داد  انقــاب را عملیات
کــه هــر کــس ایــن مکتــب را عملیاتی 

کنــد محبــوب خداونــد و مــردم 
می شــود.

فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمان 
بــا اظهــار اینکــه »حــاج قاســم 
ســختی های زیــادی کشــید و امــروز 
ــدار رســیده ایم«  ــزت و اقت ــه ع ــا ب م
ــهدا و  ــب ش ــی از مکت ــت: تأس گف

ــت. ــت اس ــت راه موفقی والی

بیانات مقام معظم رهربی در ارتباط تصویری با وزیرو رؤسای وزارت آموزش و پرورش 
در سی و چهارمین اجالس آموزش و پرورش

بازاینچهشورشاست
کهدرخلقعالماست)2(

ال 
رب

م ک
قیا

ره 
ر با

ی د
شان

 کا
شم

حت
ز: م

ر ا
شع

         رسدار حسین معروفی فرمانده سپاه کرمان:

حضور10هزارعزاداردرجوارمزارشهیدسلیمانیدردههاولمحرم

معلمانبهمعنایواقعیافسرانسپاهپیشرفتکشورهستند/نبایددانشآموزمدرسه
دولتیشانسکمتریبرایقبولیدرکنکورداشتهباشد

توزیع11۴بستهحمایتیدربینافرادنیازمند

بــه گــزارش روابط عمومی فرمانداری بردســیر با حضور حجت االســالم واملســلمین 
کرمانــی امــام جمعه،مهندس نجف پــور فرماندار و رسهنگ امیــری فرمانده ناحیه 
مقاومــت بســیج باهمــکاری بســیج دانشــجویی در رزمایــش همدلــی مواســات 
و کمــک مومنانــه تعــداد ۱۱۴بســته حامیتــی دربیــن افــراد نیازمنــد توزیــع شــد


