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فرمانده سپاه ثاراهلل استان :

تفکر جهادی ما

 را از بن بست 

نجات می دهد

در پیک پنجم کرونا؛

مراجعه کودکان کرونایی

 به بیمارستان ها 

به دو برابر افزایش یافت

متن در صفحه دوم

4

گهر با ادامه خرید بازیکن توانایی گل 

 خود را به رخ رقیبان می کشد

روزان هم 

2

یادداشتی به قلم استاد گالبزاده درباره شیطنت های روسی- انگلیسی؛

ایران، استقالل تو 

جان مایه حیات ماست

یادداشت:
»هل من ناصر  ینصرنی«  

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان :

با افزایش آمار بیماران مبتال
 و بستری کرونا با کمبود 

دارو مواجه می شویم

WWW.KERMANEMROOZ.COM

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

آگهي مناقصه عمومي شماره1400/30/ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » طراحی، ساخت  و اجرای  سرسره خشک در مجموعه دهکده 
واجد شرایط  پیمانکار  به  مناقصه عمومي  برگزاري  از طریق  کیلومتر 20 جاده سیرجان- شیراز  در  واقع  را  گردشگری« خود 
الکترونیکي  آدرس  به  مناقصه  اسناد  اخذ  توانند جهت  متقاضیان می  لذا  نماید.  واگذار  مناقصه  اجرای موضوع  دارای سابقه  و 
WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود 
نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 1400/6/3 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع 
و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز سه شنبه مورخ 1400/5/26 مقرر 
شده است. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت 

مختار مي باشد.
                                                            کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

کل انتقال خون استان از ورود خیران به این معضل: کاهش شدید ذخایر خونی در استان و درخواست اداره  گزارش »کرمان امروز« از 

درخواست عاجزانه از خیرین برای اهدای خون

متن کامل در صفحه سوم

گزارش »کرمان امروز« از لزوم تخصیص اختیارات بیشتر
کرونا : کرونای استان از سوی ستاد ملی   به ستاد 

قدرت تصمیمات 
کرونایی در استان ها

باید افزایش یابد
فرق  آذربایجان  مانند  استانی  با  کرمان  وضعیت   
را  شهری  شرایطمان  تناسب  به  بتوانیم  باید  دارد،ما 
کنیم و راه ورودی به استان را ببندیم محدود یا تعطیل 

متن در صفحه چهارم
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   ذخایرخونی در استان کرمان به دلیل کاهش مراجعه داوطلبان اهدای خون به پایگاه های انتقال خون استان در شرایط کنونی با کمبود شدیدی مواجه شده است. اداره کل انتقال خون استان 
با ارائه گزارشی هشدار داده که در صورت ادامه این روند، پاسخگویی به بیماران نیازمند در بیمارستان ها و مراکز درمانی با چالش مواجه خواهد شد. از این رو، مدیر کل انتقال خون استان از 

مردم نیکوکار کرمان تقاضا کرده است با مراجعه به پایگاه های انتقال خون و مشارکت در امر اهدا به کمک نیازمندان بشتابند و...
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اخبار استان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره 
استان  این  در  کرونا  دلتای  نوع  شیوع  به 
درصد،   ۶۰ حدود  حاضر  حال  در  گفت: 
بیش از پیک گذشته شاهد افزایش بستری 
بیماران کرونایی در بیمارستان های کرمان 

و شهرستان ها هستیم.
نژاد  رشیدی  حمیدرضا  ایرنا،  گزارش  به 
افزود: با وجود افزایش آمار مبتالیان به کرونا 
در کرمان در زمینه تامین دارو و تجهیزات 

هنوز با بحران جدی روبه رو نشده ایم.
آمار  افزایش  صورت  در  کرد:  اظهار  وی 
است  ممکن  کرونا  بستری  و  مبتال  بیماران 

با کمبود دارو مواجه شویم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان 
اینکه تاکنون در هیچکدام از بیمارستان های 
استان کرمان کمبود قابل توجهی در زمینه 
تصریح  ایم  نداشته  تجهیزات  و  دارو  تامین 
از  داروها  از  برخی  کمبود  صورت  در  کرد: 

نمونه جایگزین آن استفاده می شود. 
وی گفت: همواره سعی شده توسط معاونت 

موقت  کمبودهای  دانشگاه،  داروی  و  غذا 
دارویی جبران شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در ادامه 
با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکلی در 
زمینه تامین تجهیزات پزشکی و دارویی در 
افزود: مشکل عمده  ندارد  این استان وجود 
دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های 
کرمان کمبود منابع انسانی اعم از پزشک و 

پرستار در بخش کرونا است.
تامین  زمینه  در  کرد:  اظهار  نژاد  رشیدی 
های  بخش  در  نیاز  مورد  انسانی  نیروی 
جامعه  بسیج  و  بازنشسته  پرسنل  کرونایی، 

پزشکی را فراخوان کرده ایم.
وی افزود: کمبود منابع انسانی در بیمارستان 
های کرمان موجب شده تمام پرسنل درگیر 
هنوز  نیاز  این  اما  باشند  کرونایی  بیماران 

احساس می شود.
به  اوقات  گاهی  کرد:  تصریح  نژاد  رشیدی 
دلیل کمبود نیروی انسانی پرسنل ۲ یا سه 
این  و  هستند  کشیک  هم  سر  پشت  شب 

نوعی ایثارگری است. 
وی ضمن تقدیر از پرسنل خدوم بیمارستان 
مفرط  خستگی  گفت:  کرمان  استان  های 
گریبان گیر پرسنل بیمارستان ها و دانشگاه 

های علوم پزشکی شده است.
های  فوتی  اعالم  در  گفت:  همچنین  وی 
پنهان  هیچگونه  کرونا  بیماری  به  مربوط 
به  کرونا  جانباختگان  تعداد  و  نداریم  کاری 

صورت دقیق اعالم می شود. 
اشاره  با  رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
به اهمیت دریافت واکسن بیان کرد: جمعیت 
باالی ۶۰ سال این استان ۸۱ درصد، جمعیت 
بین ۴۵ تا ۶۰ سال نیز بیش از ۵۵ درصد و 
افراد باالی ۱۸ سال حدود ۲۳ یا ۲۴ درصد 

یک یا دو دوز واکسن را دریافت کرده اند.
وی با بیان اینکه روزانه یک درصد از جمعیت 
استان کرمان را می توان واکسینه کرد گفت: 
کرمان  استان  در  مصرفی  واکسن  بیشترین 

سینوفارم است. 
ریاست  تاکید  به  اشاره  با  نژاد  رشیدی 

جمهوری به اینکه هر چه سریعتر ظرفیت 
یابد اظهار  افزایش  واکسن وارداتی و داخل 
بینی ۱۰۰  پیش  هیچگونه  توان  نمی  کرد: 
اما  کرد  واکسن  تزریق  مورد  در  درصدی 
تاکید رئیس جمهوری این است که از اوایل 

پاییز یک نوبت واکسیناسیون انجام شود.
شرایط  به  توجه  با  افراد  کرد:  توصیه  وی 
دریافت  را  واکسن موجود  اعالم شده  سنی 

کنند.
گفت:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
تمام واکسن های موجود ممکن است یک 

سری عوارض خفیف داشته باشند.
وی از مردم خواست با رعایت دستورالعمل 
حفظ  ضمن  بهداشتی  های  پروتکل  و  ها 
سالمت خود و خانواده کادر درمان را یاری 

کنند.
اجتماعات،  در  نیافتن  حضور  نژاد  رشیدی 
از ماسک،  استفاده  اجتماعی،  فاصله  رعایت 
شستن دست ها و تزریق واکسن را ازجمله 
موارد مهم در پیشگیری از کرونا اعالم کرد.

امام جمعه و رئیس ستاد امر به معروف و نهی 
از منکر شهرستان سیرجان تاکید کرد: توجه به 
سالمت مردم در عزاداری های امام حسین)ع( 
شهدای  رشادت های  پاسداشت  نیز  و  ضرورت 
امر  احیای  و  یاد شهدا  داشتن  نگه  زنده  کربال 

به معروف است.
محمود  سید  االسالم  حجت  ایرنا  گزارش  به 
به  امر  ستاد  هماهنگی  جلسه  در  حسینی 
معروف و نهی از منکر سیرجان در محل سپاه 
ناحیه مقاومت این شهرستان افزود: هدف امام 
حسین)ع( از قیام عاشورا، احیای امر به معروف 
و نهی از منکر بوده است، و سفارش ما هم به 
عزاداران محرم توجه به آرمان قیام آن حضرت 

است.
وی با بیان اینکه نباید در مقابل ناهنجاری ها 
از  یکی  اظهارکرد:  باشیم  تفاوت  بی  در جامعه 

پیام ها و محورهای اصلی نهضت عاشورا فلسفه 
از  از منکر است و پیروی  امربه معروف و نهی 
مکتب حسینی به عنوان تنها مسیر رسیدن به 

سعادت مندی و عزت است.
محسن  نیک ورز دادستان سیرجان نیز در این 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر   : گفت  نشست 
یک فریضه مثبت محوری، ایجابی و ارشادمحور 

است و تنبیهی و سلبی نخواهد بود.
وی با بیان اینکه امر به معروف مقدم بر نهی از 
منکر است، عنوان کرد: تا جایی که سالح امر 
منکر  از  نهی  از سالح  است  کارساز  معروف  به 
پیشگیری  معروف  به  امر  و  نمی شود  استفاده 

محور و نهی از منکر درمان محور است.
جانشین فرمانده سپاه ناحیه مقاومت سیرجان 
تقویت روحیه مطالبه گری در  لزوم  نیز گفت: 
برای  حسین)ع(  امام  حضرت  خواست  جامعه، 

احیای امربه معروف و نهی از منکر بود و اجرای 
این فریضه جامعه را در مسیر سالمت و سعادت 

قرار می دهد.
سرهنگ حمید سبزعلی پور در خصوص اهداف 
نهی  و  معروف  به  امر  دهه  اجرایی  برنامه های 
مردمی،  بدنه  با  ارتباط  ایجاد   : افزود  منکر  از 
نهادهای انقالبی و دستگاه های اجرایی در زمینه 
اولویت بخشی به امر به معروف و نهی از منکر، 
فرهنگ سازی و ترویج الگوهای موفق از طریق 
برنامه های آموزشی و بهره مندی از ظرفیت های 
مردمی، تبیین و ترویج فرهنگ امر به معروف 
و نهی از منکر با رویکرد اقناعی در تمام سطوح 
جامعه با بهره گیری از فضای معنوی ایام محرم 
و فرهنگ سازی و ترویج الگوهای موفق از جمله 

این اهداف است.
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  دهه  شعار  وی 

مسئوالن  مطالبه گر،  مردم  حسینی،  »قیام  را 
پاسخگو« عنوان کرد و افزود: دو هشتگ »بی 
در  باید  مسئولیم«  »همه  و  نباشیم«  تفاوت 

فضای مجازی رواج یابد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد فرمانده انتظامی 
سیرجان نیز گفت: اصل مترقی امر به معروف 
و  جامعه سازی  اصلی  اصول  از  منکر  از  نهی  و 
این  از طریق  باید  جامعه پردازی اسالم است و 
فریضه شاهد کاهش ناهنجاری های اجتماعی و 
رسیدن به جامعه سالم با الگوی اسالمی باشیم.
ستاد  اعضای  جلسه،  پایان  در  ایرنا  گزارش  به 
امر به معروف و نهی از منکر با حضور در گلزار 
شهدا  با  میثاق  تجدید  ضمن  گمنام  شهدای 
قبور مطهر این شهدا را عطر افشانی و گلباران 

کردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان :

با افزایش آمار بیماران مبتال و بستری کرونا با کمبود دارو مواجه می شویم

امام جمعه سیرجان:

رشادت های شهدای کربال زنده نگه داشتن یاد شهدا و احیای امر به معروف است

خبر
با هدف حضوری قدرتمند در لیگ 

بیست و یکم؛

گل گهر با ادامه خرید بازیکن توانایی

 خود را به رخ رقیبان می کشد

با هدف حضوری قدرتمند در لیگ بیست و  باشگاه گل گهر سیرجان 
یکم، این روزها در فصل نقل و انتقاالت همچنان فعال است.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
باشگاه گل گهر سیرجان در ادامه خرید های بزرگ خود ایمان سلیمی 
به خدمت گرفت تا یک  انتقاالت را رسماً  گزینه پرسپولیس در نقل و 

بار دیگر، توانایی خود در جذب بازیکن جدید را به رخ رقیبان بکشاند.
ایمان سلیمی مدافع سابق تراکتور که فصل گذشته در آستانه انتقال به 
پرسپولیس قرار داشت و در نهایت ترجیح داد، راهی لیگ اسلواکی شود، 

اکنون به گل گهر سیرجان پیوست.
قلعه نویی  امیر  خرید  سومین  سیرجان،  گل گهر  تازه وارد  میانی  مدافع 
برای لیگ بیست و یکم محسوب می شود. این تیم که فصل گذشته با 
سرمربی باتجربه و پرافتخار خود در نیمه نهایی جام حذفی و در جدالی 
جایگاه  در  حضور  با  نیز  را  فصل  خورد،  شکست  استقالل  با  جنجالی 

پنجمی به پایان رساند و اکنون آماده فصل آتی می شود.
ایمان سلیمی بعد از تیکدری و نخودکار، سومین خرید نقل و انتقاالتی 
گل گهر در بازار تابستانی محسوب می شود و احتماال باید منتظر دیگر 
در  تراکتور  سابق  مدافع  بود.  نیز  تیم  این  غافلگیرکننده  خرید های 
بازگشت به ایران شایعات نقل و انتقاالتی زیادی را متوجه خود می دید و 
از تراکتور، پرسپولیس و سپاهان به عنوان مقصد احتمالی وی یاد می شد 
که در نهایت گل گهر سیرجان توانست شرایط را برای این انتقال فراهم 

سازد و این مدافع میانی را به خدمت بگیرد.
سلیمی که بعد از درخشش در تراکتور و حضور کوتاه مدت در اروپا بار 
دیگر به ایران بازگشته، باید دید فصل آینده چه نمایشی از خود به جا 
برآورده  را  قلعه نویی  امیر  انتظارات  بود  خواهد  قادر  و  گذاشت  خواهد 

سازد؟
این در حالیست که گادوین منشا، مهاجم نیجریه ای تیم فوتبال گل گهر 
سیرجان پس از اتمام قراردادش از این تیم جدا شد تا فصل آینده را در 

تیم دیگری توپ بزند.
پیش از این، علیرضا حقیقی دروازه بان گل گهر نیز از جمع شاگردان 

امیر قلعه نویی جدا شده بود.

کاتاروهای کرمانی در رقابت های کشوری 

خوش درخشیدند

کاتارو های کرمانی عنوان نایب قهرمانی بخش انفرادی و مقام های اول 
و دوم بخش تیمی مسابقات قهرمانی کشور آقایان را به خود اختصاص 

دادند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
مسابقات کاراته قهرمانی کشور، جام امام علی )ع( با حضور ۸ تیم در 

بخش کاتای تیمی و ۳۷ شرکت کننده در کاتای انفرادی برگزار شد.
در پایان این رقابت ها، در بخش کاتای انفرادی علی زند از استان مرکزی 
و مهدی رضایی از استان کرمان بر سکو های اول و دوم ایستادند و جاوید 
بهمن جاه از استان فارس و سیروس خالقی از استان خراسان رضوی به 

صورت مشترک سوم شدند.
ترکیب  با  یک  مس  صنعت  باشگاه  نیز  آقایان  تیمی  کاتای  بخش  در 
علیرضا ابوالحسنی، عباس حیاتی فر و سید بهروز حسینی نسب عنوان 
قهرمانی مسابقات را از آن خود کرد، باشگاه صنعت مس دو نیز متشکل 
از امیر حسن معین الدینی، ابوالفضل شیخ شعاعی و ابوالفضل فرامرز پور 
بر سکوی دوم ایستاد و تیم های اصفهان و آذربایجان شرقی هم به مقام 

سوم مشترک دست یافتند.

فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان انتقاد کرد: درحالی که 
۴۵ درصد معادن در کرمان قرار دارد اما فقیرترین استان 
هستیم زیرا نگاه ها به معیشت و اقتصاد، سیاسی شده 
ایرنا، سردار حسین معروفی در جمع  به گزارش  است. 
اصحاب رسانه شهرستان شهربابک گفت: نداشتن انسجام 

یکی از عوامل پیشرفت نکردن ماست.
وی با بیان اینکه تفکر جهادی ما را از بن بست نجات 
می دهد افزود: وحدت یکی از دالیل پیروزی ما در دفاع 
مقدس بود و همه در جبهه ها، انقالب اسالمی و اصول و 

ارزش های آن را پذیرفته بودند و تفکر جهادی داشتند.
سردار معروفی با اشاره به اینکه مردم در انتخابات اخیر با 
رای خود به دشمنان نظام پشت کردند، یادآور شد: مردم 
اما  را تحمل می کنند  اقتصادی   و  مشکالت معیشتی 

فساد و تبعیض و بی عدالتی را تاب نمی آورند.
سردار معروفی با بیان اینکه سپاه در کنار مردم و رسانه 
هاست، افزود: امید آفرینی، انسجام و جهت دهی افکار 
عمومی همراه با نظام مقدس جمهوری اسالمی از وظایف 

اصحاب رسانه به شمار می رود.

گفت:  گری  مطالبه  خبرنگاری  ذات  اینکه  بیان  با  وی 
خبرنگار باید بدون تخریب و با ارائه راهکار مطالبه گری 

کند و این صورت است که کار درست پیش می رود.
سردار معروفی با بیان اینکه امروز هر کس در دنیا افکار 
عمومی را با خود همراه کنند موفق است، اظهار کرد: در 
دنیایی که جنگ، جنگ رسانه هاست و معاندان دنیای 
فضای مجازی را غیرقابل اعتماد و نامطمئن ساخته اند و 
التهاب و مشکل ایجاد می کنند، اگر رسانه ها علم و سواد 

عملیات روانی نداشته باشند خودزنی می کنند.

سرپرست پلیس راهور استان کرمان از اجرای طرح های 
مستمر برقراری نظم و امنیت ترافیکی طی ایام محرم خبر 

داد.
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
سرپرست  الدینی،  معین  امیر  سرهنگ  کرمان،  از  جوان 
برنامه  اکنون  هم  از  گفت:  کرمان  استان  راهور  پلیس 
ریزی های الزم برای پوشش نقاط ترافیکی در ایام محرم 

صورت گرفته است.
او در این باره به رانندگان توصیه کرد: در این ایام چنانچه 
چراغ های جلو و عقب و یا چراغ ترمز وسیله نقلیه شان 
معیوب شده سریعاً نسبت به رفع نقص آن اقدام کنند چرا 
که اکثر عزاداران از لباس تیره و مشکی استفاده می کنند 
مشاهده  می شود  باعث  شب ها  در  ویژه  به  امر  این  که 
عابران پیاده مشکل تر شود و از طرفی تردد آن ها نسبت 

به شب های عادی در سطح سواره رو ها بیشتر خواهد بود.
بایستی  نیز  پیاده  عابران  افزود:  الدینی  معین  سرهنگ 
در رفت و آمد خود مراقبت کنند و حتی المقدور هنگام 
عبور از معابر از پل های عابر پیاده و محل های مجاز و خط 
کشی عابر پیاده برای تردد استفاده و در محل گردهمایی 
هیات ها نیز در مکان های تردد وسایل نقلیه تجمع نکنند.

سرهنگ معین الدینی با تاکید مجدد بر مراقبت رانندگان 

نسبت به تردد شهروندان که به سبب لباس تیره به خوبی 
دیده نمی شوند گفت: رانندگان وسایل نقلیه از هر گونه 
رنگ آمیزی و گل مالی خودروی خود که منجر به کاهش 
نیز  می شود  خودرو  پالک  شدن  مخدوش  و  راننده  دید 
خودداری و در اجرای طرح های ترافیکی و ممنوعیت های 
موقت عبور و مرور ایام سوگواری ابا عبداهلل الحسین علیه 

السالم همکاری الزم را با پلیس داشته باشند.

فرمانده سپاه ثاراهلل استان :

تفکر جهادی ما را از بن بست نجات می دهد

سرپرست پلیس راهور استان : 

نظم و امنیت ترافیکی در ایام محرم به طور مستمر انجام می شود

آگهی مزایده 
دادگاه عمومی ماهان قصد دارد در پرونده کالسه 9509983420000236 تعداد سه 
قطعه زمین با کاربری کشاورزی به شرح ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش 
برساند کسانی که قصد شرکت در مزایده فوق را دارند باید پیشنهادات خود را حداکثر از تاریخ 
نشر آگهی تا ساعت 11 روز برگزاری مزایده به دفتر اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی ماهان 
به همراه مبلغ 10 درصد قیمت پیشنهاد شده بعنوان ودیعه به صورت یک فقره چک تضمین شده 
بانکی تسلیم نمایند و تاریخ مزایده مورخ سه شنبه 1400/06/16 ساعت 11 صبح می باشد برنده 

مزایده کسی است که باالترین پیشنهاد را کتبا ارائه نماید. 
1- زمین کشاورزی به مساحت 4110 متر مربع )164 قصب( تحت پالک 2277 فرعی از یک 
اصلی واقع در بخش 5 کرمان واقع در ماهان بلوار آیت اهلل مشکینی کوچه 18 با قیمت کارشناسی 

یک میلیارد و ششصد و چهل و چهار میلیون تومان 
2- زمین کشاورزی به مساحت 4030 مترمربع )161 قصب( تحت پالک 2028 فرعی از یک 
اصلی واقع در بخش 5 کرمان واقع در بلوار آیت اهلل مشکینی محله کبیری با قیمت کارشناسی 

شده هشتصد و هشتاد و شش میلیون ششصد هزار تومان 
3- زمین کشاورزی به مساحت 5625 مترمربع )225 قصب( تحت پالک 2990 فرعی از یک 
اصلی واقع در بخش 5 کرمان واقع در انتهای بلوار آیت اهلل مشکینی محله علی آباد جنب مسجد 

امام حسن مجتبی )ع( با قیمت کارشناسی شده ششصد و هفتاد و پنج میلیون تومان 

دادورز اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی ماهان - محسن افضلی
27 م/الف 



یکشنبه 24 مردادماه 6/1400 محرم 1443/ 15 آگوست 2021/سال بیست و ششم شماره 3496سه جامعه 

در جلسه کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا
رئیسی: برای اختصاص ارز به واردات واکسن کرونا هیچ مشکلی وجود ندارد

در پیک پنجم کرونا؛
مراجعه کودکان کرونایی به بیمارستان ها به دو برابر افزایش یافت

تخصصی  کمیته های  جلسه  در  جمهوری  رئیس 
ستاد ملی مقابله با کرونا، اهمیت مشارکت و همکاری 
همدالنه آحاد مردم در رعایت اصول بهداشتی به منظور 

کنترل ویروس کرونا را مورد تاکید قرار داد.
ابراهیم رئیسی  به گزارش ایسنا، حجت االسالم سید 
در جلسه کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا، 
گفت: یقین دارم اگر مردم به درستی در جریان خطرات 
همه  رعایت  با  بگیرند،  قرار  ویروس  کنونی  وضعیت 
جانبه دستورالعمل های بهداشتی و با اعمال کنترل ها و 
محدودیت های بیشتر، شرایط مناسبی در کنترل و غلبه 
بر این بیماری خواهیم داشتم و از مردم می خواهم در 

این مسیر دولت را یاری کنند.

و  شفاف  رسانی  اطالع  بر  تاکید  با  جمهوری  رئیس 
دقیق در زمینه کرونا و تالش دشمنان برای فضاسازی 
های منفی در این خصوص، گفت: سخنگوی ستاد ملی 
روند  باید  سیما  و  صدا  و  اطالع رسانی  کمیته  کرونا، 
اطالع رسانی را مدیریت کنند تا مردم به صورت دقیق، 
شفاف و سریع و از طریق مراجع رسمی در جریان اخبار 

مربوطه قرار بگیرند.
با  رابطه  در  که  صف هایی  اینکه  بر  تاکید  با  رئیسی 
واکسیناسیون و تهیه دارو شکل می گیرد بایستی سریعا 
جمع شوند و با مدیریت مناسب شاهد اینگونه صف ها 
روند  و  دارد  وجود  کافی  اندازه  به  دارو  گفت:  نباشیم، 

واکسیناسیون نیز سرعت خواهد گرفت.

به  ارز  اختصاص  برای  کرد:  اظهار  جمهوری  رئیس 
واردات واکسن کرونا هیچ مشکلی وجود ندارد و واردات 
واکسن، همزمان با تولید واکسن داخلی سرعت گرفته 
است و این جزو اولویت های دولت است که معاون اول 
امیدواریم  و  می کند  پیگیری  جدیت  با  جمهور  رئیس 
شاهد  کوتاهی  زمان  در  شود  می  انجام  که  وارداتی  با 

واکسینه شدن درصد زیادی از مردم باشیم.
کنار  کار مردم در  و  اینکه کسب  بر  تاکید  با  رئیسی 
صیانت از سالمت و جان آنان اهمیت دارد، خاطرنشان 
مردم  اشتغال  و  کار  و  کسب  باشیم  مراقب  باید  کرد: 
دچار آسیب نشود و نحوه مدیریت این موضوع بایستی 
از طرف ستاد ملی مقابله با کرونا برای آحاد مردم تبیین 

شود. رئیس جمهوری پرهیز از ترددهای غیر ضروری 
و نقش آن در جلوگیری از شیوع ویروس را مورد تاکید 
مسائل  جمله  از  تردد  کاهش  کرد:  تصریح  و  داد  قرار 
محوری در روند کنترل ویروس است و لذا ترددها باید 

در ۱۰ روز آینده به شکل محسوس کاهش یابد.
رئیسی با تاکید بر لزوم رعایت تمامی اصول بهداشتی 
در مراسم عزاداری و سوگواری ایام محرم، گفت: اعتقاد 
تاثیر  می تواند  سوگواری ها  این  که  داریم  قلبی  باور  و 
مثبتی در روح و روان جامعه و زندگی مردم داشته باشد 
اما رعایت اصول بهداشتی در مراسم عزا و سوگواری ها 
مردم  جان  از  صیانت  و  حفظ  و  است  ضروری  امری 

اولویت دارد.

رئیس بیمارستان کودکان علی اصغر با ارائه توضیحاتی 
با  مقایسه  در  اطفال، گفت:  در  نشانه های کرونا  پیرامون 
به  کرونا  به  مبتال  اطفال  ورودی  میزان  قبلی  موج های 
بیمارستان حداقل ۲ برابر شده است. فکر می کنم تمایل 
این سوش از ویروس کرونا ) دلتا( بیش از سوش های دیگر 

به سنین پایین تر است.
دکتر فرهاد چوبدار در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه 
در پیک پنجم کرونا نسبت به سایر پیک ها ابتالی کودکان 
به کرونا افزایش یافته است، گفت: بخش عفونی و بخشی از 
سایر بخش ها را به بستری بیماران مبتال به کرونا اختصاص 
دادیم. تالش کردیم تا برخی بیماران را به شکل سرپایی 
درمان کنیم تا کمتر نیازمند تخت باشند. در این شرایط 
و همیشه چند  کرونا می شوند  گرفتار  نوزادان هم  حتی 

نوزاد به دلیل کرونا بستری هستند. از طرفی ۲۰ درصد 
بخش ICU به وسیله اطفال مبتال به کرونا پر می شود.

بیمارستان،  به  روزانه  مراجعات  افزایش  به  اشاره  با  وی 
اظهار کرد: این مراجعات تا جایی افزایش یافت که مجبور 
شدیم کلینیک تنفسی مستقلی باز کنیم که هر روز یک 
و  می بیند  کرونایی  بیماران  زیادی  تعداد  تخصص،  فوق 

خیلی از آنها را سرپایی درمان می کند.
این فوق تخصص نوزادان، افزود: در مقایسه با موج های 
بیمارستان  به  کرونا  به  مبتال  اطفال  ورودی  میزان  قبلی 
حداقل ۲ برابر شده است. فکر می کنم تمایل این سوش 
از ویروس کرونا ) دلتا( بیش از سوش های دیگر به سنین 
پایین تر است به شکلی که حتی سن مرگ و میر هم در 
کشورهایی که دچار این جهش شدند کاهش پیدا کرد. 

البته در اطفال مرگ و میر خیلی زیاد نیست؛ اما بیماران 
شیمی  تحت  که  کسانی  یا  ایمنی  سیستم  نقص  دارای 
معرض  در  بیشتر  و...  پیوندی  بیماران  هستند،  درمانی 
مرگ و میر قرار دارند. خوشبختانه به دلیل کادر درمانی 
خدمات  و  مراقبت  داریم  بیمارستان  در  که  بسیارخوبی 
ویژه ای به اطفال ارائه می دهیم؛ ولی اگر ذره ای تجهیرات 
میر  و  مرگ  تعداد  به  هم  اطفال  میر  و  مرگ  شود،  کم 

بزرگساالن می رسد.
کرد:  اظهار  کرونا،  به  کودکان  ابتالی  نحوه  درباره  وی 
تقریبا ۷۰ درصد کودکان سابقه و نشانی از درگیری والدین 
یا اقوام نزدیک دارند و حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد نیز هرگونه 
تماس را انکار می کنند و ممکن است از سطوح یا معابر 

عمومی مبتال شده باشند.

گزارش »کرمان امروز« از کاهش شدید ذخایر خونی در استان و درخواست اداره کل انتقال خون استان از ورود خیران به این معضل:

درخواست عاجزانه از خیرین برای اهدای خون
گزارش: عهدیه وفا

اشاره:
مراجعه  کاهش  دلیل  به  کرمان  استان  در  خونی  ذخایر 
داوطلبان اهدای خون به پایگاه های انتقال خون استان در 
شرایط کنونی با کمبود مواجه شده است. اداره کل انتقال 
خون استان با ارائه گزارشی در این باره هشدار داده که در 
در  نیازمند  بیماران  به  پاسخگویی  روند  این  ادامه  صورت 
بیمارستان ها و مراکز درمانی با چالش مواجه خواهد شد. 
نیکوکار  مردم  از  استان  انتقال خون  کل  مدیر  رو،  این  از 
کرمان تقاضا کرد با مراجعه  به پایگاه های انتقال اهدای 
همین  نیازمندان  کمک  به  اهدا  امر  در  مشارکت  و  خون 

قابل مطالعه است.
سایه سنگین کرونا بر سیستم بهداشت و درمان 

ادامه دار بودن همه گیری ویروس کرونا سایه سنگینی 
بسیاری  و  گسترده  استان  درمان  و  بهداشت  سیستم  بر 
خونی  ذخایر  کمبود  با  را  بیمارستانی  و  درمانی  مراکز  از 
مواجه کرده است. از اولین موج همه گیری کرونا تا اکنون 
که پنجمین موج را پشت سر می گذاریم، مسئوالن اداره 
کل خون استان همواره دست امداد به سوی مردم و اهدا 
ذخایر  کمبود  از  بخشی  تا  اند  کرده  دراز  خون  کنندگان 
خونی استان را جبران کنند اگر چه با اطالع رسانی های 
مراجعه  خون  اهدای  های  پایگاه  به  شهروندان  گسترده 
کرده و تا حدی این کمبود را در استان جبران کرده اند 
اما مسئوالن معتقدند؛ شهروندان باید بیش از پیش به این 
مراکز مراجعه و خون اهدا کنند تا ذخایر خونی استان به 

پایداری مناسبی برسند.
وضعیت اداره کل خون استان 

انتقال  پایگاه های  که  دارد  شهرستان   ۲۳ کرمان  استان 
جیرفت،  سیرجان،  رفسنجان،  کرمان،  شهرهای  در  خون 
بم و کهنوج فعالند و در بقیه مناطق استان نیز به صورت 
کرمان،  دارند.  حضور  خون گیری  سیار  تیم های  مستمر، 
و  زیاد  وسعت  این  و  است  کشور  پهناور  استان های  از 
پیش روی  مشکالت  از  یکی  جمعیتی،  مناطق  پراکندگی 
نبود  شرایطی،  درچنین  و  بوده  خون  انتقال  اداره کل 

ناوگان حمل ونقل مناسب دراین اداره کل، جمع آوری خون 
دراین  کرده است.  مواجه  چالش هایی  با  را  اهداکنندگان 
میان آمارها نشان می دهد در ۳ ماه نخست امسال، حدود 
۱۸هزار واحد خون در استان اهدا شده که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته ۱۶درصد رشد داشته است. خوشبختانه 
مطلوبی  وضعیت  در  استان  خونی  ذخایر  درحال حاضر، 
از  که  نگرانی  به دلیل  کرونا،  شیوع  زمان  از  اگرچه  است؛ 
انتقال بیماری وجود دارد و با وجود اطالع رسانی گسترده و 
اطمینان بخشی درباره رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی 
کاهش  خون  اهدای  برای  مراجعه  خون گیری،  درجریان 
تاالسمی  بیمار   ۵۰۰ هزارو  وجود  به طورکلی،  است.  یافته 

به عنوان یکی از مصرف کنندگان عمده ی خون، آمار باالی 
تصادف ها و توسعه مراکز درمانی و بیمارستان های کرمان 
هم اکنون به ۴۲ مرکز رسیده است، مصرف خون را دراین 
زمینه  در  حادی  مشکل  تاکنون  اما  داده،  افزایش  استان 

تأمین خون بیماران ایجاد نشده است.
کمبود شدید ذخیره گروه خونیo منفی در کرمان 
باره گفت:  این   انتقال خون استان کرمان  در  مدیرکل 
با شیوع کرونا دچار مشکل شده ایم و ذخایر خونی استان 
 O کاهش یافته به ویژه گروه های منفی؛ در گروه خونی

منفی به شدت کمبود داریم.
دکتر ایرج شکوهی با اشاره به شاخص اهدای خون بیان 

نفر  اهداکنندگان در۱۰۰۰  تعداد  براساس  کرد: شاخص 
است که در استان کرمان شاخص پایین و ۲۰ نفر اهداکنده 

خون در ۱۰۰۰ نفر جمعیت داریم.
آمار  کرد:  بیان  کرمان  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
بسیار  جنوبی  های  شهرستان  در  خون  اهدای  مشارکت 
پایین است و به عنوان مثال جیرفت سالیانه ۶۰۰۰ واحد 
اهدای خون دارد و مصرف خون در همین شهرستان ۱۲ 
است که  بم صادق  در  و همین وضعیت  است  واحد  هزار 
جبران این کسری اهدای خون توسط سیرجان و رفسنجان 

انجام می شود. 
وی با اشاره به اینکه مصرف خون در استان کرمان زیاد 
است، افزود: ۱۵۰۰ بیمار تاالسمی در استان کرمان وجود 
دارد که در این زمینه رتبه سوم کشور را داریم و در واقع 
گستردگی استان، آمار باالی بیماران تاالسمی، حادثه خیز 
بودن استان کرمان و ... از تهدیدات انتقال خون در استان 

است.
شکوهی با اشاره به اینکه در ۱۰۰ سال اخیر بیش از ۴۰ 
مشکالت  افزود:  داشتیم،  استان  در  ریشتر   ۶ باالی  زلزله 
زیادی بر کار انتقال خون تاثیرگذار است و آمار تصادفات 

یکی دیگر از موارد مشکل ساز است. 
کرد:  بیان  ادامه  در  کرمان  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
مهم ترین چالش ما ناوگان حمل و نقل و فرسودگی این 
متحرک  گیری  خون  مجهز  سامانه  اینکه  و  است  ناوگان 

نداریم.
درخواست از ورود خیران  به حوزه انتقال خون

وی با اشاره به اینکه در استان کرمان افراد نیکوکار زیادی 
هست و با ورود خیرین می شود بخشی از مشکالت را حل 
کرد، گفت: متاسفانه انتقال خون در پیکره وزارت بهداشت 

زیاد دیده نشده و خیران ورود به این حوزه نداشته اند.
خون  انتقال  تمام  نیمه  های  پروژه  به  اشاره  با  شکوهی 
در کرمان و جیرفت بیان کرد: بازسازی مرکز خون گیری 
مشتاق به ۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و نیاز است 
خیران کمک کنند و تا زمانی تکمیل نشود، بحث اهدای 
خون با مشکالت همچنان مواجه است و این امکان را داریم 

مراکز و فعالیت ها به نام فرد خّیر نامگذاری شود.

   ذخایرخونی در استان کرمان به دلیل کاهش مراجعه داوطلبان اهدای خون به پایگاه های انتقال خون 
استان در شرایط کنونی با کمبود شدیدی مواجه شده است. اداره کل انتقال خون استان با ارائه گزارشی 
بیمارستان ها و مراکز  نیازمند در  بیماران  به  پاسخگویی  این روند،  ادامه  هشدار داده که در صورت 
درمانی با چالش مواجه خواهد شد. از این رو، مدیر کل انتقال خون استان از مردم نیکوکار کرمان تقاضا 
کرده است با مراجعه به پایگاه های انتقال خون و مشارکت در امر اهدا به کمک نیازمندان بشتابند و...

یادداشت: 
حق اشتراک 

در رنج ها و آرزوها
دلی  با  همچنان  موافق  و  مخالف  حقایق  میان  در 
مرحله  به  تا  داده  ادامه  ساختن  و  خواستن  به  روشن 
ی خودباوری و توانستن برسیم تا بتوانیم چهارچوب 
زندگی را محکم کرده و آرزوهای دیرینه را در آن 
محقق سازیم. وقتی دو نفر تشکیل زندگی می دهند 
از حقیقت زندگی که دردناک است جدا نمی شوند 
ی  مایه  که  دهد  شکل  را  ابدی  تنوعی  تواند  می  اما 
حرکت باشد. بعد از ازدواج حق اشتراک در رنج ها 
در گریه  اشتراک  بود؛ حق  برقرار خواهد  آرزوها  و 
می  بر  برای خود  قدم  که یک  اگر  و  ها  خنده  و  ها 
با  برداریم. چه  قدم  باید دو  مقابل  برای طرف  داریم 
ازدواج و چه بی ازدواج مردم برای تعامل در زندگی 
ناچارند که زندگی خود را با آنها به اشتراک بگذارند 
و زندگی را با آنها سهیم شوند و چه بهتر که با پیمان 
ازدواج این شراکت ها شکل زیباتری داشته باشد چرا 
به  احساسات  های  رگه  اولین  شدن  پیدا  با  انسان  که 
فکر پیدا کردن و رسیدن به اوج زیبایی های زندگی 
اهمیت  ازدواج  پیمان  برپا شدن  در  آنچه  است.  بوده 
در  مهمی  نقش  وجدان  است.  وجدان  حضور  دارد 
و  ازدواج  جمله  از  دارد  دیگران  آرامش  به  پایبندی 
ها  لک  لک  را  ها  بچه  همیشه  که  نیست  قرار  چون 
خاک  از  نخستین  های  انسان  یا  و  آورده  آسمان  از 
تشکیل  برای  حتی  پیمانهایی  چنین  به  نیاز  بگیرند  پا 
هدف  نهایت  در  اما  شود  می  احساس  نیز  لشکرها 

رسیدن به آرامشی فراگیرتر از تمام این مرزهاست.
از باغ هایت بار زیتون بسته بودم 
می رفتم اما از نبودن خسته بودم 

بی عشق، من پای رسیدن را ندارم 
می رفتم اما در قدم آهسته بودم 

دانستن

هر جا پونه ای در کناِر نعنا ببینند 
خاک را 

آن قدر کتک می زنند 
تا ریشه اش را ترک کند 

ریشه ی مرا 
کسانی که عاشِق تو بودنند 

از تو جدا کردند
آنان 

براِی دانستِن من 
خالی از درونی غنی و 

نگاهی 
با دیده ای ژرف تر از اقیانوس 

و احساسی لطیف تر از شبنمی بر برگهای شبدر 
آنان 

لبریز از حسادت و 
هذیاِن ذهن بودند 

حضرت 
 باران 

باد می آید و گهواره در آغوش زمین
مثل نخلی که قدش خم شده بر دوش زمین

باد می آید و گهواره تکان می خورد و
عشق از سایه ی خود زخم زبان می خورد و

عطر یاسی که شناور شده بر روی فرات
آمده از نفس کوفه و بغض عرفات

آن طرف پیرهن خونی قرآن می سوخت
کنج محراب علی)ع(، حضرت باران می سوخت

این طرف قاصدک سوخته ای جان می داد
باد یک دسته گالیل به شهیدان می داد

آن قدر تشنه زمین بود، که لب دوخته بود
ذوالجناح آمده رخساره بر افروخته بود

خبر از علقمه آمد،خبر از دست عمو
باد، خاموش سخن کن و دگر هیچ مگو

نگذار ام بنین از خبر آگاه شود
نکند برکه ی این طایفه بی ماه شود

آن طرف قصه ی دلدادگی مهتاب است
آب بر بوسه به لب هاش زدن بی تاب است

این طرف کودکی از چلچله بر می خیزد
تیر هم از نظر حرمله بر می خیزد

این طرف یک تن بی سر که رهایی شد و بعد
به خدا بیشتر از پیش خدایی شد و بعد

بنویسید که دنیا همه خنجر شد و بعد
سر هر نیزه پر از خون کبوتر شد و بعد
بنویسید ازین دشت سنان بر می گشت

با سری از بدنی مرثیه خوان بر می گشت
بنویسید که چشمان خدا بارانی ست

)دین اسالم،نه اسالم ابوسفیانی ست(

از مجموعه شعر شناسنامه ای برای دو نفر

به قلم
مهناز سعید

به قلم
سامان 
ساردویی

به قلم
محمد حسن 
اسفندیارپور 
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یادداشت

»هل من
 ناصر ینصرنی«  

خوش به حال آنان که صدای »هل من ناصر ینصرنی«  را  در طول زمان می 
در  یاری حسین  الهی، صدای  عدل  در گسترش  یاری حسین  شنوند، صدای 
نابودی ظلم، صدای یاری حسین در تحقق اهداف بزرگ آفرینش از خلقت 

انسان، صدای یاری حسین در...
 آری شنیدند و یاری کردند و خار چشم دشمن شدند، با کسب دانش علمی و 

دینی، با ترویج معارف زندگی الهی، بامرد میدان بودن.. .
خون های ریخته شده و دست های بر جا مانده، سند معتبری است از لبیک به 

ندای حسین
چه خوب است ما هم  در حد تکلیف خودمان  اجابت  کنیم صوت »هل من 

ناصر ینصرنی« را.
برای  که  را  خونهایی  بداریم  پاس  اما  شود  ریخته  خونمان  حتما  نیست  الزم 

آرامش و آسایش و آگاه سازی ما ریخته شد.
 پس به حرف کوردالن گوش ندهیم و خودمان با اندیشه و فکر راهمان را برای 

زندگی بهتر مادی و  معنوی پیدا کنیم.
الزم نیست دستان دوست داشتنی را فدا کنیم، اما دستانی را که برای حفظ دستان 

ما و فرزندانمان جدا شدند را ببوسیم...
قدردان باشیم و دل، زبان، فکر و  دست ها  را در اختیار دشمنان نگذاریم، عمر 

کوتاه است. 

سه امتیاز ممتاز  یاران
 اباعبداهلل )ع( چیست؟  

 سه ویژگی که ما را جزو سربازان حسین آخرالزمان قرار می دهد
ایثار، والیت پذیری و دوری از حب دنیا سه اصل اساسی برای یاری رساندن 

و قرار گرفتن در لشگر اهل بیت )ع( است.
در  مذهبی  پژوهشگر  و  سخنران  سایبان  جواد  محمد  سید  السالم  حجت 
گفت وگو با خبرنگار حوزه قرآن و عترت  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران 
جوان، مطرح کرد: قدم برداشتن در مسیر درست و ثابت قدم بودن در آن کار 
دشواری است. سختی این انتخاب زمانی مشخص می شود که اکثریت افراد 
جامعه در مسیر عکس شما قدم برمی دارند. در این دوراهی حساس، کسانی 
موفق اند که با خودسازی و پرورش صفات عالی در درون خود، ارتباط قوی 

تری با خالق یکتا برقرار کرده اند.
وی گفت: نمونه بارز این افراد، اصحاب امام حسین )ع( بودند. در روزگاری 
که اغلب افراد جامعه در مقابل حق ایستاده بودند، عده ای با بصیرت مثال زدنی 
برخاستند. همین گروه  امامشان  یاری  به  و ضمیری پاک، حق را شناختند و 
اندک، در سال ۶۱ هجری حماسه ای آفریدند که بعد از ۱۴۰۰ سال هنوز هم 
از آنان به نیکی یاد می شود. اصحاب امام حسین )ع( دارای ویژگی هایی بودند 
هراندازه  باشد.  امروزی  انسان های  سنجش  برای  معیار  بهترین  می تواند  که 
بتوانیم خودمان را به صفات واالی آنان نزدیک کنیم، می توانیم امیدوار باشیم 

که در ثواب رشادت های آنان شریک خواهیم بود.
 ایثار بی نهایت

این کارشناس مذهبی در ادامه به آنچه که یاران امام حسین )ع( را جاودانه 
کرد، اشاره کرد و گفت: ایثار و از خودگذشتگی مراتبی دارد که هر شخصی 
اما  است.  داده  انجام  را  آن  از  مرتبه ای  خود  توانایی  و  ظرفیت  به  توجه  با 
باالترین مرتبه ایثار، گذشت از جان است که کمترین کسی حاضر است این 
درجه از ایثار را مرتکب شود مگر کسانی که به وعده راستین الهی اعتقاد و 
اعتماد دارند. اصحاب امام حسین )ع( با انتخاب سخت ترین مرتبه فداکاری، 

خود را در تاریخ جاودانه کردند.
حجت االسالم سایبان تصریح کرد: مرور سخنان آنان در شب عاشورا بعد از 
این که امام حسین علیه السالم بیعتش را از آنان برداشت، نشان دهنده اوج از 
خودگذشتکی و ایثار آنان است به عنوان مثال سعید بن عبداهلل حنفی در شب 
عاشورا خطاب به اباعبداهلل )ع( عرض کرد: »به خدا ی پسر پیغمبر، ما هرگز تو 
را رها نمی کنیم تا خداوند بداند که ما در غیاب پیامبرش از تو )که فرزندش 
هستی( محافظت کردیم و اگر بدانم که در راه تو کشته می شوم و سپس زنده 
می شوم و سوزانده می شوم و سپس ذرات وجودم را به باد می دهند و هفتاد 

بار با من چنین می شود، از تو جدا نمی شوم تا آنکه در رکاب تو کشته شوم.
 والیت پذیری محض

وی بیان کرد: آنچه باعث شد امام حسین )ع( این جمله بی نظیر را در وصف 
ِّی اَل أَْعلَُم أَْصَحاباً أَْوفَی َو اَل َخیْراً مِْن أَْصَحابِی«؛ حقا  یاران خود بفرمایند: »فَإِن
که من اصحابی باوفاتر و نیکوتر از اصحاب خودم سراغ ندارم، بحث والیت 
پذیری آنان بود. والیت پذیری یعنی گوش به فرمان، ولی امر بودن و در همه 
را  مراجعه کنیم و خودمان  به درون خود  داشتن.  مقدم  برخود  را  او  شرایط 

بسنجیم. آیا ما هم نسبت به فرمان ولی خود اینگونه هستیم؟
این پژوهشگر مذهبی اظهار کرد: شناخت اصحاب از امام خود، تنها منحصر 
به اسم و نسب ایشان نبود بلکه آنان با تمام وجود خود به این درک رسیده 
بودند که اباعبداهلل )ع(، ولی خدا و جانشین حقیقی رسول خدا )ص( است. 
رضایت او، رضایت خدا و پیروی از او، پیروی از پروردگار یکتاست. آنان 
در سخت ترین لحظات امام خود را تنها نگذاشتند و همواره یار و یاور ایشان 

بودند.
نمونه  نبرد،  هنگام  شهیدان  ساالر  و  سید  یاران  حماسی  رجز های  گفت:  او   
بارز والیت مداری آنان است مثال هنگامی که عمرو بن حارث وقتی وارد 
فُؤاِد  ُسُروُر  االَْمیُر؛  نِْعَم  َو  ُحَسیٌْن  »أَمیِری  می خواند:  را  رجز  این  شد  کارزار 
پیامبِر  امیری؛ که شادی دل  نیکو  امیر من، حسین است و چه  النَّذیِر«؛  الْبَشیِر 

بشیر و نذیر است.
دنیا گریزی

ما  به  را  پیام  این  تاریخ کربال  داد: ورق زدن  توضیح  سایبان  االسالم  حجت 
گوشزد می کند که حب دنیا و وابستگی بیش از حد به زرق و برق آن می تواند 
شد  باعث  که  مهمی  عوامل  از  یکی  بزند.  رقم  انسان  برای  دردناک  عاقبتی 
مردم برای رفتن به کربال و مقابله و رویارویی با امام حسین )ع( انگیزه پیدا 
به  با زیاد  کنند، پول  ها و وعده پست  ها و مقام هایی بود که از سوی عبیداهلل 

مردم داده شد.
 وی گفت: مستی ثروت و مقام چنان گوش و چشم آنان را کور کرده بود که 
اصال به عاقبت کار خود نمی اندیشیدند، همین دنیاطلبی آنان باعث شد که تنها 
بعد از گذشت ۵۰ سال از رحلت رسول خدا )ص( در مقابل فرزند و جانشین 

ایشان بایستند و این حادثه اسفناک را رقم بزنند.
امام  با  ارتباط  حقیقی  مانع  دنیا  حب  گفت:  پایان  در  مذهبی  کارشناس  این 
است. یاران امام حسین )ع( انسان هایی بودند که دلبستگی به دنیا، خانواده و 
مال را کنار گذاشته و همه را همراه جان خویش، تقدیم امام کردند. اکنون ما 
نیز مدعیان سربازی امام عصر ارواحنا فداه هستیم. آیا ما نیز حاضریم همانند 
یاران سیدالشهداء با ایثار و از خودگذشتگی، والیت حضرت را بپذیریم و با 

گذشت از زرق و برق دنیا همه هستی خود را فدای ایشان کنیم

  به قلم 
عباس هرارانی

به قلم 
محمد فتح نجات

گزارش»کرمانامروز«ازلزومتخصیصاختیاراتبیشتربهستادکرونایاستانازسویستادملیکرونا:

قدرت تصمیمات کرونایی در استان ها باید افزایش یابد
وضعیتکرمانبااستانیمانندآذربایجانفرقدارد،مابایدبتوانیمبهتناسبشرایطمانشهری

رامحدودیاتعطیلکنیموراهورودیبهاستانراببندیم

یادداشتیبهقلماستادگالبزادهدربارهشیطنتهایروسی-انگلیسی؛

ایران، استقالل تو جان مایه حیات ماست

به دست مجازی های شبکه در عکسی روزها این
دستمیشودکهدوسفیردردوسوییکصندلی
خالینشسته،پاهارارویهمانداختهوبالبخندی
برلب،نگاهپرغرورخودرابهعدسیدوربیندوخته
دوربین چشِم همان از است امید که نگاهی اند،
غرور نگاه هرگز ایران بزرگ ملت زیرا نرود، فراتر
عکس این تابد. برنمی را ملتی و ملک هیچ آمیز
که برانگیخت را ایرانیان احساسات چنان سخیف
شایسته و بموقع اقدام یک در خارجه امور وزارت
بهآنهاتذکردادوهردوسفیرآنرااتفاقیوبدون

غرضدانستند.
باشدتاهمهآنهاکهخدایناکردهملتایرانرابه
ایرانی قرمز خط که بدانند نگرند، می غرور چشم
باجانتنیدهاوست استقاللسرزمینوارزشهای
ایراندر اولینشعارملت نبریمکه یاد از نیز ما و
انقالباسالمی»استقالل«بود،حتیاینشعارپیش
ازآزادیوجمهوریاسالمیبرزبانملتجاریشد
یعنیایرانیکهتهیازاستقاللباشد،نهآزادیدارد

ونهجمهوریاسالمی.
که نیست این از باالتر ملت یک برای ننگی هیچ
را وقیمتش وقدر راکوچکبشمارد او ای بیگانه
نداندوبدترازآن،مالشراببرندواورابهگاوشیرده
جان به کشورها برخی که ذلتی نمایند! تشبیه

بیدادگری این برابر در همواره ایرانی اّما خریدند،
ایستادهوجانقربانکردهوهرجانتوانسته،بغض
بهگونههایهنری را خودرادرگلوشکستهوآن
وفلسفیوغیرهبروزدادهآنگونهکهسرودهمیشه

جاودان»ایایران«،نمونهایازآناست.
نابغهموسیقی و الهخالقی،همشهریهنرمند روح
»دکتر اشک که ساخت وقتی را سرود این ایران،
گلگالب«،شاعراینسرودرابرگونههایاودید.
درجریاناشغالایراندرشهریور1323بهوسیله
انگلیسودیگرمتفقینگلگالبگفت:امروزدیدم
ایرانی افسر یک صورت بر انگلیسی سرباز یک که
سیلیزد.اینرفتاراستخوانسوز،چناندرروحاله
اثرگذاشتکهازگلگالبخواستتاشعریدراین
رابطهبسرایدوخودنیزآهنگیرویآنگذاشتو
سرودبیمانند»ایایران«راتقدیمملتایرانکرد
تاپاسخیبرآنزشتِیرفتارباشد.اگراینسرودبعد
ازدههاسالهنوزاحساساتهرایرانیرابرمیانگیزد،

بههمینعلتاست.
استقاللطلبیوآزادیخواهیویژهامروزملتایران
چکمههای زیر ایران که روز آن حتی بلکه نیست
قاجار، ناستوده شاهان و میشد لگدکوب بیگانگان
اشک ایران ملّت بودند، پذیرفته را روزها سیه آن
ماتممیریختندوحاضربودندگرسنگیوتنگناهای
دست از را استقاللشان اّما کنند تحمل را دیگر
ندهند،آنروزهمملتایرانبهآنهاکهسرزمینشان
نفرت چشم به بودند کرده اشغال محترمانه را
شد، می فراهم زمینهای جا هر و مینگریستند
بیزاریخودرانشانمیدادند.نمونهآن،دلنوشتهای
استکهروزنامه»حبلالمتین«درشماره5شعبان
به و کرده درج 1915 جوالی 19 با برابر 1333
احساساتاستقاللطلبانهملتایراناشارهمیکند
ازرفتنفالندست ابرازخوشحالیبرخیکه به و

دست آمدن از و کرده شادی بیگانه دولِت نشاندِه
نشاندهدیگریدلخوشهستند،شدیداًاعتراضکرده
ومینویسد:»هنوزهممعلوممیشودکهفشارهای
غیر ایرانیاِن انقالب، دوره لطمات و ساله هشت
مالاندیشرابههوشنیاوردهواقاًلبهنفعوضرر
خودملتفتنشدهکورکورانهمیروندوبهغیراراده
حرکتمیکنند.فرضاًقونسولآلمانرسماًهموارد
کرمانشداینهیاهوهابرایچیستمگرقونسوالت
دروالیاتدیگرنمیروندواگرنمایندگانسیاسی
درست خود برای آقا نیستند خارجه شهرهای در
آلمان استخواه بد اجنبی نفوذ یعنیچه؟ کردن
عبودیت انگلیس. یا باشد عثمانی روس، یا باشد
ناپسندیدهاستخواهازآلمانباشدیاروسویااز
عثمانیوانگلیس.قومشریفوملتنجیِبباحس،
بایدفکرآزادیخودرانماید.ولیخویشرابسته

بهاینوآنقراردادنچهنتیجهایدارد؟ایرانیان
سنگ و نخورند گول و باشند هوشیار خیلی باید
روییخاینوآننگردند.ایرانیانبایدپیرومسلک
دولتخودشوندوبیطرفازجنگماندهوحافظ
استقاللخویشباشند.ورنهعبودتانسانعبودیت
استخواهازروسباشدویاازآلمان،ازعثمانیباشد

یاازانگلیس«
ازیادنبریمکهاستقاللوآزادیپارهتنیکدیگرند،
یعنیآزادیبدوناستقاللواستقاللبدونآزادی
معنانمیشود،آزادیازاستقاللمایهمیگیردلذا
ملتیکهاستقاللشتوسطبیگانگانبربادرود،کجا
میتواندازآزادیدمبزند؟دراینروزهایاندوهو

عزاازیادنبریمکه:
بزرگفلسفهقتلشاهدیناینست

کهمرگسرخبهاززندگیننگیناست

درچندهفتهاخیرشاهدهستیمکههموطنانمانیکی
پسازدیگریبهدلیلبالیجهانیکروناپرپرمیشوندو
خانوادههاراداغدارمیکنند.دراینبینبسیارپرداخته
ایمبهسیستممدیریتیغلطبعضیازمدیرانکهباعث
در اشتباه تصمیمات از شد. مردم بیشتر میر و مرگ
زمینهعدموارداتواکسنتاتعللهاییکهدربارهتعطیلی
هاوساختدارووواکسنداشتیم.درچندماهاخیربه
اما پرداخت خواهیم و پرداختیم بسیار موضوعات این
امروزدربارهموضوعیکهشایدمردمکمترمتوجهآن
باشندقصدقلمزدنداریم.بحثتصمیماتاستانیکه
دربسیاریازمواردزیرسایهستادکشوریکرونادچار

مشکلومعضلمیشود.

بهعنوانیکرسانهکهازآغازتشکیلاینستادهاهمواره
دربارهاشتباهاتوالبتهبرخیخدماتمثبتآنهابسیار
گزارشتهیهکردهایم،بایدبهایننکتهاشارهکنمکه
یکیازدالیلعدمکاراییاینستادهادربرخیازاستان

هاوایجادفاجعهدرزمینهکرونا،ایناستکهاختیارات
کافیبرایرفتارهایمناسبراندارند.همهمادراین
موضوعاتفاقنظرداریمکهسطحفرهنگیوالبتهبرخی
اعتقاداتدرستوغلطدرنقاطگوناگونکشورمتفاوت

زمینه در که دستورالعملی آن مثال عنوان به است.
پروتکلهایبهداشتیمیتوانبراییکشهروندتهرانی
توصیهکردرانمیتوانبهیکفردروستاییدریکی
شرایط کرد. تحمیل کشور جنوبی های شهرستان از
سبک و منطقه اقلیمی وضعیت هوا، دمای زندگی،
ونمی نواحیگوناگونکشورمتفاوتاست زندگیدر

توانبرایهمهمردمیکنسخهواحدپیچید.
درهمینرابطهشاهدبودیمکههفتهگذشتهاستاندار
گالیه استان کرونای ستاد اختیارات زمینه در کرمان
هاییمطرحکردوگفت:»ماشورایبرنامهریزیاستان
راتشکیلمیدهیمفقطبرایاینکهبخشنامهتحمیلی
سازمانمدیریتراابالغکنیملذاستادملیکروناباید
بهاستانهااختیارعملدهد.وضعیتکرماندرزمینه
شیوعکرونابااستانیمانندآذربایجانفرقدارد.ماباید
بتوانیمبهتناسبشرایطمانشهریرامحدودیاتعطیل
کنیموراهورودیبهاستانکرمانراببندیم.امادرمساله
باجان ازشیوعکروناکه ایضروریمانندپیشگیری
مردمارتباطدارد؛متاسفانههیچاختیاریدراستانها
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