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با توجه به اهمیت انتخابات سال 1400 ریاست جمهور ی وشوراهای 
اسالمی شهر وروستا در آغازین چله دوم و گام دوم انقالب و زمینه 
سازی تحقق تمدن اسالمی ، نیازمند به فردیست که سکاندار ی 
امور کشور رابدست گیرد که اوال مشکالت کشو ررا بشناسد وکارآمد 
باشد وبرای حل مشکالت برنامه عملی قابل قبول متخصصین 
و کارشناسان داشته باشد دوم اینکه مردم با آگاهی وبصیرت ، 
هوشیارانه با بررسی سوابق و کارنامه اجرایی افراد اقدام به انتخاب 
اصلح نمایند سوم اینکه فرد موردنظر دلسوز ، توانمند وپرهیزگار ، 
وعالقه مندبه کار وتالش و باانگیزه باشد و بتواند مطالبات مردم 

را اجابت کند 
از سویی دشمنان انتخابات ما را رصد می کنند و از حضور حداکثری 
مردم هراس دارند و قطعا با تبلیغات سوء خود بدنبال حضور کمرنگ 
مردم هستند چون این انتخابات درزمان تحریم وفشارهای اقتصادی 
به مردم بهانه ای بدست دشمنان داده تا باعث یاس و ناامید ی 
مردم شده و درنتیجه انتخابات کمرنگ جلوه دهند پس انتخابات 
هر چه پر شورتر باشد، هراس دشمن بیشتر است و از سوی دیگر 
هرچه مشارکت باال باشد انتخاب هم انتخاب شایسته تری است، 
امروز عالج کشور همین انتخاب اصلح و حضور پرشور ملت در 

انتخابات است.
زیرا انتخابات یک فرصت است برای ملت و یک گام برای پیشرفت 
و مقابله با استعمارگران و یک گام برای نشان دادن آزادی در کشور، 
و یک گام برای تحقق آرمان تمدن اسالمی است و دشمنان این 
حرکت عظیم را نمی خواهند وبدنبال ایجادیاس ونا امید ی ونهایتا 
ناکارامدی نظام اسالمی هستند انتخابات بزرگترین هدیه انقالب 
برای ملت عزیزمان است.چون مردم خودشان انتخاب می کنند، 
خودشان تصمیم می گیرند و این اما دشمنان این را نمی خواهند، 
و ملت ما درگذشته با حضور درصحنه های انقالب وانتخابات نشان 
دادند از آرمان های انقالب کوتاه نمی آید وبرای تحقق انها تالش ، 
صبر و استقامت دارند و از سوی دیگر هرچه مشارکت باال باشد 
انتخاب هم انتخاب شایسته تری است، امروز عالج کشور همین 

انتخاب اصلح و حضور پرشور ملت در انتخابات است. 
این حضور خودش هزار حرف برای گفتن دارد و دشمنان این 
را می داند ، لیکن حضور پرشور مردم خودش امنیت می آورد، 
دست دشمن را از منافع کشور کوتاه می کند و نشان می دهد و 
نمی گذارد پای حتی یک متجاوز خاک سرزمین مان را لمس کند. 
، لذا می خواهند این انتخابات نباشد، مردم تصمیم گیرنده نباشند و 
اعالم کنند حکومت مردمساالری دینی نیست لذا انتخابات هر چه 
پر شورتر باشد، هراس دشمن بیشتر است و پاسخ وسیلی محکمی 
به امریکا وغربیها واذناب انها درمنطقه است و هشداریست به انها لذا 
وظیفه همه آحاد ملت است که هرچه باشکوهتر وعظیمتر دراین 
دوره از انتخابات حضور بابند وفرداصلح را برگزینند که انشااهلل با 
انتخاب اصلح وحضور حداکثری مشکالت کشوربویژه مشکالت 

اقتصادی ، گرانی ومعیشت واشتغال مرتفع گردد 
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افتتاح 2 کارخانه فوالد و 1پروژه 
بزرگ تولید مرغ در شهرستان بردسیر

افراد با سابقه نظامی منع قانونی 
برای حضور در انتخابات ندارند

ــه واســطه او  ــّدم داشــت . ب ــور فرســتاد و در گزينــش مق ــا ن ــه الســام :او را ب ــى علی ــام عل ام
گسســتگى هــا را بــه هــم آورد و چیــره جــو را شكســت داد و مشــكات را آســان و ناهمــوارى ها 
را همــوار كــرد تــا جايى كــه گمراهــى را از راســت و چــپ دور كــرد . ]  میــزان الحكمــه ، ح 19841[

عالج کشور، حضور پرشور 
ملت وانتخاب اصلح 

جوانان ما در فضای مجازی امیدآفرینی کنند/ 
دشمن می خواهد زنجیره توصیه به حق و صرب 

را در جامعه قطع کند/ آمریکایی ها هر چه 
زودتر باید از عراق و سوریه خارج شوند

                           دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان :                          

تشکیل پرونده برای 50 مدیر، معاون و 
مدیرکل و... در استان کرمان

            كدخدايى سخنگوى شوراى نگهبان :           

وزیــر بهداشــت دربــاره آخریــن وضعیــت تولیــد واکســن 
کرونــا در کشــور، گفــت: سه شــنبه صبــح از یــک واکســن 
ــی در ســازمان ســپند وزارت دفــاع رونمایــی  جدیــد ایران
خواهیــم کــرد و در آنجــا خواهــم گفــت کــه در ماه هــای 
آینــده در عرصــه بیــن المللــی چــه افتخــاری را در عرصــه 

تولیــد واکســن کســب خواهیــم کــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری فــارس، ســعید نمکــی 
ــی از  ــن رونمای ــم آیی ــان در مراس ــت و درم ــر بهداش وزی
بیمارســتان ســیار ۱۲۸ تختخوابــی زمینی ســپاه در جمع 
خبرنــگاران افــزود: تشــکر مــی کنــم از فرمانــده نیــروی 
زمینــی ســپاه ، همکارانشــان و همــه نیروهــای مســلح که 
در طــول بیــش از یــک ســال از مدیریــت بیمــاری کوویــد 

۱۹ در کنــار مــا بودنــد. 
وی افــزود: امــا حماســه بزرگــی کــه ایــن عزیــزان امــروز 
ــام  ــی نظ ــرباز کوچک ــوان س ــه عن ــن ب ــد م ــق کردن خل
ســالمت واقعــا افتخــار کــردم و بــه او بالیــدم. ایــن ســامانه 
مجموعــه ای از بیمارســتان و امکانــات مجهز رســیدگی به 

بیمــاران اورژانســی در شــرایط صحرایــی و سیاراســت . 
ــاید  ــدم ش ــروز دی ــه ام ــه ک ــه داد: مجموع ــی ادام نمک
ــن و  ــم یکــی از نفیــس تری ــم بگوی ــه جــرأت مــی توان ب
ارزشــمندترین مجموعــه هــای ســیار درمانــی و اورژانســی 
دنیاســت کــه کار عظیــم و ارزشــمندی را در دقایق بســیار 
محــدود انجــام می دهــد.  برای ســرپا کــردن این مجموعه 
کــه هیــچ کــم  از بیمارســتانهای فوق تخصصی پیشــرفته 
نــدارد در عــرض چنــد ســاعت می شــود ایــن مجموعــه را 

برپــا کــرد و بــه مــردم خدمــت داد.
وی افــزود: ایــن مجموعــه دارای اتــاق هــای عمل سیســتم 
هــای تصویربــرداری آزمایشــگاه هــای مجهز اســت  و واقعا 
کار بزرگــی اســت کــه فقــط در شــان ایــن عزیزانــی اســت 

کــه توانســته هشــت ســال دفــاع مقــدس را بــه زیبایی 
کنند.  اداره 

وزیــر بهداشــت ادامــه داد: تجربــه بســیار گرانســنگی 
از دفــاع مقــدس داریــم و  شــیوه مدیریــت مجروحــان 
عزیزمــان  در طــول دفــاع مقــدس شــیوه منحصــر بــه 

فــرد در جهــان بــود.
وی گفــت: بــر خــالف همــه جــای دنیــا کــه مریــض 
هــای ســخت تر را بــه پشــت خــط مــی فرســتند یــک 
مدلــی در جمهــوری اســالمی ایــران طراحــی شــد کــه 
پیچیــده تریــن عمل هــای را در بیمارســتان های خــط 
مثــل بیمارســتان علــی بــن ابیطالــب و بقیــه انجــام 
دادنــد و هــم ایــن مــدل را امــروز مــا بــه شــکل بســیار 
پیشــرفته تــر بــا تجربــه ای کــه عزیــزان در طــول ایــن 
ــای  ــردم روزه ــت م ــده در خدم ــم ش ــال ها فراه س
ســختی کــه پیش بیــاد بــه عنــوان ذخیره اســتراتژیک 
بــرای خدمــت رســانی بــه نظــام ســالمت مهیــا اســت. 

                                حسن پور مناینده سیرجان و بردسیر:
        صفحه4

بیانات رهبرمعظم  انقالب اسالمی در خجسته عید مبعث پیامبر مکرم اسالم،  :

آغاز فاز دوم تست انسانی واکسن »کوو ایران برکت« 
/ نتایج موفقیت آمیز فاز نخست تست انسانی

دکترسعید نمکی وزیر بهداشت و درمان :

 واکسن کرونای ایرانی جدید سه شنبه رونمایی می شود

محقــق واکســن کــوو ایــران برکــت از آغــاز 
ــی  ــن ایران ــانی واکس ــت انس ــاز دوم تس ف

ــردا خبــر داد. ــا از ف کرون
دکتــر مینــو محــرز در گفت وگــو بــا 
خبرنــگار بهداشــت و درمــان باشــگاه 
خبرنــگاران پویــا؛ بــا اشــاره به صــدور مجوز 
کمیتــه اخــالق برای آغــاز تلفیقی فــاز دوم 
ــوو  ــن »ک ــانی واکس ــت انس ــوم تس و س
ایــران برکــت« اظهــار کــرد: فاز دوم تســت 
ــران برکــت« از  ــوو ای انســانی واکســن »ک
ــت  ــاز دوم تس ــود. در ف ــاز می ش ــردا آغ ف
انســانی، واکســن بــه حــدود 400 نفــر در 
گروه هــای ســنی ۱۸ تــا 50 ســال و 50 تــا 

ــق خواهــد شــد. 75 ســال تزری
وی دربــاره نتایــج فــاز یــک تســت انســانی 
گفــت: در فــاز یــک تســت انســانی 
خوشــبختانه عارضــه ای در داوطلبیــن 

بسم رب الشهدا و الصدیقین
آرامــش و امنیــت اکنــون را مدیــون شــهیدانی هســتیم کــه بــا تاســی از 
ســرور و  ســاالر شــهیدان امام حســین )ع( راه شــیرین شــهادت را انتخاب 
و بــا خــون خــود عــزت ، آزادی و اســتقالل را بــه ما هدیــه کردند.اینجانب 
ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای واالمقــام ایــران اســالمی کــه 
نماد ایســتادگی و گذشــت هســتند ۲۲اســفند ماه روز بزرگداشــت شــهدا 
و ســالروز تاســیس بنیــاد شــهید را بــه اهالــی شــهید پــرور و والیتمــدار 
شهرســتان بردســیر باالخــص جامعــه بــزرگ ایثارگــری و خانــواده هــای 
معــزز شــهدا وایثارگــران تبریــک گفتــه  زنــده نگهداشــتن یــاد و خاطــره 

شــهدا و ارج نهــادن بــه خانــواده هــای معــزز شــهدا هســتم.
امیــدوارم خداونــد منــان مــا را قــدردان ایــن اســالم ، انقــالب و شــهدا قرار 

دهــد .

به وجــود نیامــد؛ فــاز یک تســت انســانی 
بــا هــدف بررســی ایمــن بــودن واکســن 
کرونــا انجــام می شــود کــه نتایــج بســیار 
خوبــی در بــر داشــته اســت و اثربخشــی 
واکســن کرونــا در فاز دوم تســت انســانی 

مشــخص خواهــد شــد.
ــن  ــاز دوم، واکس ــه داد: در ف ــرز ادام مح
ــق  ــروه جــوان و مســن تزری ــه دو گ را ب
ــنی را  ــروه س ــر دو گ ــی در ه و اثربخش

ــرد. ــم ک بررســی خواهی
ــت  ــت تس ــاز نخس ــت ف ــی اس گفتن
ــران برکــت«  ــوو ای انســانی واکســن »ک
بــا تزریــق بــه 56 داوطلــب پایــان یافتــه 
اســت، فــاز دوم بــا تزریــق بــه 400 نفر و 
فــاز ســوم بــا تزریــق بــه حــدود ۲0 هزار 
داوطلــب ادامــه خواهــد یافــت و رئیــس 
ســتاد اجرایــی فرمــان امــام اعــالم کــرده 

ــن  ــوه ای ــد انب ــه تولی ــت: در زمین اس
واکســن، قابلیت زیــادی داریــم و ظرف 
دو تــا دو و نیــم مــاه آینــده، دغدغــه ای 
بــرای واکســن کرونــا نخواهیم داشــت 
ــه اول  ــا هفت ــت ی ــط اردیبهش و اواس
ــرای  ــا ب ــیون کرون ــرداد واکسیناس خ
مــردم بــا واکســن »کــوو ایــران برکت« 

آغــاز خواهــد شــد .

آگهی تجدید مناقصه عمومی انجام کارهاي خرده کاري 
خدمات فني)عمران ، برق ، تاسیسات(کارخانه نورد بردسیر  

)) دومرحله ای ((»شماره 41-99-خ«
  رشکت مجتمع جهان فوالد ســیرجان در نظر دارد نســبت به "انجام كارهاي خرده كاري خدمات فني)عمران 
، بــرق ، تاسيســات( کارخانــه نــورد "خــود اقــدام منایــد؛ لذا از کلیه رشکت هــای بومی واجد صالحیت در اســتان 
کرمــان کــه دارای حداقــل دوســال ســابقه کارمرتبــط میباشــند دعــوت بعمل مــی آورد تــا ظرف مــدت حداکرث 

هفــت روز از تاریــخ چــاپ ایــن آگهــی، پاکات خــود را به آدرس مندرج در اســنادمناقصه ارســال منایند.
رشکــت هــای متقاضــی مــی توانند جهــت اطالع از چگونگی تنظیم پیشــنهاد فنــی و مالــی ، رشایط، اســناد و 

مشــخصات موضوع مناقصــه را از طریق مراجعــه بــه آدرس اینرتنتــی www.sjsco.irدریافت منایند.

***اسناد و مدارک: 
1- درخواســت رســمی بــا ذکــر شــاره و موضــوع مناقصــه) اعــالم آدرس ایمیــل، شــاره متــاس تلفــن ثابــت و 

همــراه الزامــی اســت. (
2- اساسنامه و مدارک ثبتی. ) شاره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و ... (

3- رزومــه، ســوابق اجــرا و منونــه قراردادهــا و توافقنامــه های انجام شــده مرتبط بــا موضوع مناقصه.)قــرارداد 
و رزومــه ارســالی بایــد مربــوط بــه ســال 95 تــا کنــون و مرتبط بــا موضوع مناقصه باشــد(

4- مدارک و مستندات توان مالی به همراه صورتهای مالی سالهای اخیر.
5- گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.

***شرایط :
1- محــل اجــرا؛ کارخانــه میلگــرد مجتمــع جهان فوالد ســیرجان واقع در شهرســتان بردســیر، کیلومــرت دو جاده 

بردســیر-کرمان می باشد.
2- ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد منی کند.

3- رشکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
4-جهت کسب اطالعات بیشرت با شاره 09139964877 متاس حاصل منایید. ) پاسخگویی در ساعات اداری (

5-- هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

واحد خریدخدمات مجتمع جهان فوالد سیرجان

پیام رئیس بنیاد شهید وامورایثارگران شهرستان بردسیربمناسبت روز برزگداشت شهد اء
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رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه تــاش های 
ــا  ــه ب انجــام شــده در کشــور در راه مقابل
ــا وجــود  ــا، تصریــح کــرد: ب ویــروس کرون
تحریم هــای همــه جانبــه توانســتیم تمــام 
نیازمندی هــای مربــوط بــه ایــن بیمــاری 
را در داخــل کشــور تأمیــن کنیــم و دولــت 
ــارات  ــا اعتب ــا وجــود همــه تنگناه ــز ب نی
ــه  ــن ها روز ب ــرد. واکس ــن ک الزم را تأمی
ــل  ــد. در داخ ــا می رس ــت م ــه دس روز ب
نیــز واکســن هایی تولیــد می شــود. حتمــاً 
در ســال آینــده ســه نــوع واکســن برکــت، 
رازی و پاســتور خواهیــم داشــت. تــا زمانی 
کــه واکسیناســیون عمومــی آغــاز بشــود، 

چنــد مــاه دیگــر پیــش روی مــا اســت.
دولــت هــم علیرغــم همــه فشــارها 

ــی  ــرد. حت ــن ک ــای الزم را تأمی بودجه ه
بدهــکاری بــه پرســتارها کــه مربــوط بــه 
ــم.  ــود را امســال تأمیــن کردی گذشــته ب
ــکار  ــوان خــود را ب ــه ت ــت هم ــس دول پ
گرفــت. امــا در عیــن حــال کار پرســتاران 
بقیــه بخش هــا در  کار  و  پزشــکان  و 
بخــش ســامت کار بســیار بزرگی اســت. 
یعنــی اینهــا در صحنه فداکاری هســتند.

رســیده،  کــه  واکســن هایی  ایــن  در 
اولویت هــای اول مــا کادر درمــان اســت و 
آنهــا اســتفاده می کننــد و آنها باید ســالم 
ــخت  ــیار س ــان بس ــون کارش ــند چ باش
اســت در وســط میــدان مبــارزه بــا کرونــا 
ــن واکســن ها روز  هســتند. ان شــاء اهلل ای
بــه روز بــه دســت مــا می رســد در داخــل 

هم بــرای تولیــد واکســن اقدامات بســیار 
خوبــی شــده اســت.حتماً در ســال آینــده 
ــوع واکســن برکــت، رازی و پاســتور  3 ن
ــوع  ــه ن ــی س ــت. یعن ــم داش را خواهی
واکســن داخلــی ســال آینــده در اختیــار 

مــردم خواهــد بــود.
تزریــق  االن  واکســن ها  ایــن  البتــه 
کــه  زمانــی  تــا  ولــی  می شــود 
واکسیناســیون عمومــی اجازه داده شــود، 
چنــد ماهــی پیــش روی مــا اســت کــه 

می گیــرد. انجــام  اهلل  ان شــاء 
یکبــار دیگــر از همــه کادر درمــان تشــکر 
و سپاســگزاری می کنــم. مخصوصــاً از 
آنهایــی کــه جــان عزیزشــان را از دســت 
دادنــد و بعــد از ایــن ســخنرانی از یکــی 

سال آینده سه نوع واکسن ایرانی خواهیم داشت

حجــت االســام والمســلمين حاج علی اکبــر کرمانــی در خطبه های 
نمــاز جمعــه ایــن هفتــه بيــان داشــت : 22 اســفند مــاه روز تاســيس 
بنيــاد شــهيد انقــاب اســامی ایــران بــه فرمــان حضــرت امــام در 
ســال 1358 بــه عنوان روز بزرگداشــت شــهدا نامگذاری شــده اســت 
وتقریبــا یــک ســال بعــد از پيــروزی انقاب اســامی یک نهــاد باید 
متولــی رســيدگی بــه خــود شــهدا باشــد کــه هــم از نظر معيشــتی و 
هــم تکریــم از خانــواده شــهدا، لذا حضرت امام دســتور تاســيس بنياد 
شــهيد را دادند شــهيد کســی کــه تمام ســرمایه خــود را در راه اســام 
داده و عزیزتــر از جــان نداریــم لــذا ایثارگــری چيز کمی نيســت و این 
نهــاد می بایســت بــه خانواده شــهدا رســيدگی کنــد و این رســيدگی 
حداقــل کاریســت کــه در حــق شــهدا می تــوان انجــام داد و مســئله 
مهمتــر غيــر از رســيدگی ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت اســت و 
شــهيد شــهدای مقاومــت مــروج واقعــی ایثــار و شــهادت اســت لــذا 
وظيفــه بنياد شــهيد هــم رســيدگی به خانــواده شــهداو تکریــم مقام 

شــهدا و ترویــج فرهنــگ ایثار اســت.
خطيــب جمعــه در ادامــه افــزود: روز 25 اســفند روز رحلت ســيد احمد 
آقــا خمينــی یــادگار حضــرت امــام اســت و آن بزرگــوار از زمانــی کــه 
خــود را شــناخت در رکاب امــام بزرگــوار بــود و در جاهــای حســاس 
ورود پيــدا مــی کــرد و یکــی از ویژگــی هــا و حاميــان والیــت بــود و 
بعــد از رحلــت حضــرت امــام از مقــام معظم رهبــری حمایت کــرد و 

خيلــی تاثيــر گــذار بود.
وی افــزود: بيســت و پنــج اســفند اول مــاه شــعبان اســت و ضمــن 
تبریــک حلــول مــاه شــعبان کــه یکــی از ماههــای پــر فضيلــت 
اســت کــه پيامبــر اکــرم نيــز زمانــی حلــول مــاه شــعبان را مشــاهده 
مــی کردنــد در سراســر مدینــه حلــول مــاه را بــه مــردم خبــر مــی 
دادنــد و مــی فرمودنــد: خــدا رحمــت کنــد کســی کــه در ایــن مــاه 
مــرا یــاری کند. ســوم مــاه شــعبان مياد ســرور ســاالر امام حســين 
عليــه الســام اســت کــه روز پاســدار نامگــذاری شــده اســت و بهانه 
ای اســت از پاســداران و ســبز پوشــان راه ســيد الشــهدا تقدیر و تشکر 
کنيــم کــه هم پاســدار اســام و نظــام و انقــاب بودنــد و والدت قمر 
بنــی هاشــم روز جانبــاز نامگــذاری شــده و از همــه جانبــازان انقاب 
و هشــت ســال دفــاع مقــدس تجليل داشــته باشــيم که جانبــاز باید 
چنــد ســال بــا ایــن درد بســازد و ایثارگــری بــزرگ را خانــواده هــای 
جانبــازان دارنــد و وظيفــه مــا سرکشــی از جانبــازان اســت کــه اگر به 

جبهــه هــای جنــگ نرفتــه بودند مــا ایــن امنيــت را نداشــتيم.
خطيــب جمعــه در ادامــه پيرامــون عقب نشــيين غربيهــا از قطعنامه 
شــورای حکام گفت :ســه کشــور اروپایی در عمليات ســنگين رســانه 
ای ابتــدا پيــش نویــس قطــع نامــه  محکوميــت انقاب اســامی به 
آژانــس هســته ای دادنــد و ســریع پــس گرفتنــد اما ســوال پيش مياد 
کــه چــرا عقــب نشــينی کردنــد اوال مســؤالن مــد نظــر قرار داشــته 
باشــند چــون قصــد شــيطنت دارنــد دوم اینکــه بــه عواقــب ایــن کار 
پــی بردنــد بــا هشــدارها و تهدیدهــاي کــه ایــران کــرده و تــرس از 
انقــاب اســامی اســت و فهميدنــد قطــع نامــه آژانــس زیــاد مطرح 
شــده و هيــچ فایــده ای نداشــته اســت و بــا یــک قطــع نامــه نمــی 
تــوان عواقــب پيش بينــی کــرد و ایــن مقاومــت وحــدت و همدلــی با 

هــم بــودن مــردم و مســئوالن اســت.
حجــت االســام کرمانــی دربــاره گرانی اجنــاس گفــت : مقام معظم 
رهبــری چندیــن بــار از اوضــاع و وضــع معيشــتی مــردم گلــه کردند 
و از مســئولين در آســتانه ســال نــو و افزایــش بــی ثباتــی قيمت هــا 
گلــه منــد بودنــد و بارهــا از طریــق کارشناســان مطــرح کردنــد کــه 
مــردم حقشــان ایــن نيســت کــه اینجــور بــا آنهــا برخــورد شــود و 
مشــکات داخلــی را بایــد بــا دســت خودمــان حــل کنيــم اینکــه 
برجــام چــه نتيجــه ای دارد رئيــس جمهــور آمریکا چه کســی خواهد 
شــد این هيــچ تأثيری در وضعيت معيشــتی مــردم نخواهد داشــت و 
مهمتریــن عامــل دربهبود وضع معيشــتی ،نظــارت کارآمد هــم برای 
توليــد و هــم توزیــع و مبــارزه قاطعانــه بــا احتــکار و گران فروشــی ها 
اســت و مســئولين و متوليــان امــر بــر ایــن امر نظارت داشــته باشــند 

تــا حــرف آقــا زميــن نماند.

مهمترین عامل دربهبود وضع معیشتی 
،نظارت کارآمد مبارزه قاطعانه با 

احتکار و گران فروشی ها است بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر مهنــدس 
میرصادقــی فرمانداربردســیر بــا مهنــدس ســلطانی مدیرکل 

بنیــاد مســکن اســتان دیــدار و گفتگــو کــرد
ــرح  ــرای ط ــورد اج ــه درم ــن جلس ــیر درای ــدار بردس فرمان
هــای هــادی ،قیررایگان،بهســازی معابــر و مســایل مربوط به 
دهیــاری هــا گزارشــی ارائــه وضمــن تقدیروتشــکرازمجموعه 
بنیادمسکن خواستارکمک بیشــترمدیرکل درراستای توسعه 

وعمــران روســتاهای شهرســتان شــد
تقدیــر  ضمــن  ســلطانی  مهنــدس  درادامــه 
ــاظ  ــتان بلح ــاران شهرس ــداران ودهی وتشکرازفرماندار،بخش
کمــک به بنیادمســکن، برای عمران روســتاهای بردســیرقول 

مســاعدداد

از ایــن خانواده هــای کادر درمــان کــه 
ــیده و  ــهادت رس ــه ش ــیر ب ــن مس در ای
همچنیــن بــه نمایندگی از همــه عزیزانی 
کــه بــه عنــوان دفــاع از حــرم و همچنین 
در جنــگ 8 ســاله شــهید شــدند، تجلیل 

مــی کنیــم.

تشکیل پرونده برای ۵۰ مدیر، معاون و مدیرکل و... در استان 
کرمان حدود 2۰ نفر از این افراد مدیر مسئول بودند/ مدیرکل امور 

اقتصادی و دارایی استان کرمان بازداشت شد 
دادســتان کرمــان از بازداشــت مدیــرکل امور 
اقتصــادی و دارایــی اســتان کرمــان بــه دلیل 
فســاد اداری خبــر داد و گفــت: تحقیقــات در 

این زمینــه ادامــه دارد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، دادخدا ســاالری 
در جلســه شــورای امــر بــه معــروف و نهــی 
از منکــر اســتان کرمــان اظهــار کــرد: کرمان 
شــهر شــهید ســیلمانی اســت و باید مکتب 
ــه صــورت  ــه ب ــن منطق حــاج قاســم در ای

ویــژه شــکل بگیــرد.
وی ادامــه داد: متأســفانه شــاهد بــروز منکر و 
غفلــت از اصــول در کرمان هســتیم و فســاد 
اداری موجــود در کرمــان زیبنــده ایــن شــهر 

ــتان نیست. و اس
ــران  ــان کــرد: مســئوالن و مدی ســاالری بی
ادارات بایــد امــر بــه معــروف و نهــی منکــر از 

شــخص خودشــان کلیــد بزننــد.
دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان 
کرمــان از تشــکیل پرونــده بــرای ۵۰ مدیــر، 
معــاون و مدیــرکل ...  در اســتان کرمان خبر 
ــراد  ــن اف ــر از ای ــدود ۲۰ نف ــت: ح داد و گف

مدیــر مســئول بودنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه طــی ســال جــاری 
حــدود ۵۹ میلیــارد تومــان بــه بیــت المــال 

برگشــت داده شــده اســت، افــزود: مدیرکل 
ــان  ــتان کرم ــی اس ــاد و دارای ــور اقتص ام
ــده در دســت  دســتگیر شــده و ایــن پرون
ــی در  ــات تکمیل بررســی اســت و تحقیق

ایــن زمینــه ادامــه دارد.
ســاالری فســاد اداری را یــک آفــت بــزرگ 
دانســت و بیــان کــرد: متأســفانه این منکر 
مرســوم شــده و همــه هــم نســبت بــه آن 

بــی تفــاوت شــده ایم.
دادســتان کرمــان مبلــغ مــورد اختــاس و 
ارتشــاء در پرونــده اداره کل امور اقتصادی و 
دارایــی اســتان را حــدود 13 میلیــارد ریال 

ــرد. اعام ک
ــا  ــان ب ــاب کرم ــی و انق دادســتان عموم
ــا  ــر ایــن مطلــب کــه برخــورد ب تاکیــد ب
ــران در راســتای اجــرای  فســاد اداری مدی
فریضتیــن امــر به معــروف و نهــی از منکر 
ــت  ــف حاکمی ــی از وظای ــوان یک ــه عن ب
انجــام مــی شــود، ابعــاد جدیــدی از پرونده 
فســاد اداری اداره کل اقتصــاد و دارایــی 

اســتان را تشــریح کــرد.
ــر  ــن خب ــریح ای ــاالری در تش ــدا س دادخ
ــده ضمــن  ــن پرون ــا ای ــزود: در رابطــه ب اف
ــاد و  ــرکل اقتص ــت مدی ــار و بازداش احض

دارایــی اســتان، ۵۰ نفــر بــه دســتگاه قضایی 
احضــار شــدند و مجموع بازداشــت شــدگان 

ایــن پرونــده تاکنــون دو نفــر اســت.
وی بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه در پرونده 
فســاد اداری اداره کل اقتصاد و دارایی اســتان 
تاکنــون 13 میلیــارد ریال اختاس و ارتشــاء 
مطــرح شــده اســت، تاکیــد کــرد: 3۲ قطعه 
ســکه بهــار آزادی بــه عنــوان امــوال حاصــل 
از جــرم در ایــن پرونــده شناســایی و توقیــف 
شــده اســت.وی تاکیــد کــرد: کار شناســایی 
ســایر امــوال حاصــل از جــرم متهمیــن نیــز 

ادامــه خواهد داشــت.
دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان 
کرمــان در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
ــام  ــن مق ــت: در راســتای اجــرای فرامی گف
ــدات  ــه تاکی ــا ب ــز بن ــت و نی عظمــای والی
ــارزه  ــر مب ــی ب ــه مبن ــوه قضایی ــت ق ریاس
ــی امــان علیــه فســاد اداری و  گســترده و ب
ــده هــای  ــی، در ســال جــاری در پرون اجرائ
متعــدد بیــش از ۵۰ نفــر از مســئولین اداری 
ــت  ــده و تح ــار ش ــتان احض ــی اس و اجرای

تعقیــب قضایــی قــرار گرفتــه انــد.
ســاالری اظهارداشــت: مدیــران احضار شــده 
بــه اتهــام اختــاس، اخــذ رشــوه ، تحصیــل 

بــه گــزارش روابــط عمومی فرمانداری بردســیر جلســه ســتاد 
ــاون  ــی مع ــدس وفای ــه ریاســت مهن ــوروزی ب تســهیات ن
ــالن  ــتاد درس ــای س ــور اعض ــداری و باحض ــی فرمان سیاس

اجتماعــات فرمانــداری تشــکیل شــد
معــاون سیاســی فرمانــداری ضمــن خوشــامدگویی بــه اعضا 
درخصــوص دســتور کار جلســه مــواردی ارایــه نمــود و افــزود 
یکــی از جلســات مهــم هرســاله جلســه ســتاد تســهیات 
نــوروزی میباشــد کــه فعالیــت ان از ابتــدای اســفند اغــاز و تا 
پابــان فروردیــن ســال بعــد ادامــه خواهــد داشــت که امســال 
نیــز باتوجــه بــه وجــود ویــروس منحــوس کووید1۹،پذیرش 
مســافر و گردشــگر نداریــم امــا تمامــی ادارات برنامــه ریــزی 
الزم جهــت مــوارد بحرانــی و یــا پیــش بینی نشــده راداشــته 
باشــند و وجــود کرونــااز وظایــف و عملکــرد ادارات کم نخواهد 
کــرد و فقط شــیوه ی فعالیت متفــاوت خواهد بــود وی دراین 
راســتا خواســتار برنامه ریزی دقیق و ارســال لیســت کشــیک 
ادارات به فرمانداری شــد و ادامه داد کشــیک و بازرســی ادارات 
جهــت ارایــه خدمات بــه شــهروندان در اداره مربوطه مســتقر 
بــوده و نظــارت مســتمر برصنــوف و کنترل قیمت ها توســط 

تیــم نظــارت و بازرســی انجــام خواهــد پذیرفت

مراسم افتتاحیه مثبت زندگی 
در شهر دشتکار برگزار شد

ــا  ــان ب ــط عمومــی بهزیســتی اســتان کرم ــه گــزارش رواب ب
حضــور حجــت االســام حســینی امــام جماعــت  دشــتکار 
ــدار شهرستان،مســجدی رئیــس  ــاون فرمان ،جهانشــاهی مع
بهزیســتی شهرســتان بردســیر، شــهردار وتنی چند از اعضای 
ــن شــهر  ــی ای ــت زندگ ــز مثب شــورای شــهر دشــتکار مرک
همزمــان بــا سراســر اســتان افتتــاح و مــورد بازدیــد قرارگرفت

  در ابتــدای ایــن مراســم مســجدی رئیــس بهزیســتی 
شهرســتان بردســیر به تشــریح خدمــات و عملکرد ایــن مراکز 
اشــاره نمــوده و گفــت : مراکــز مثبــت زندگــی همــکاران ما در 
بخــش خصوصــی هســتند کــه بــه عنــوان بــازوی اجرایــی ما 

انجــام وظیفــه مــی نمایند
وی ضمــن تقدیــراز زحمــات مــددکاران ایــن مجتمــع افــزود : 
شهرســتان بردســیر دارای ۵ مرکز مثبت زندگی میباشــد که 

بــه۲۰۲۵ پرونــده رســیدگی خواهنــد نمود
 مســجدی همچنیــن در ارتبــاط بــا نحوه عملکــرد و پیگیری 
دقیــق تــر تمامــی پرونــده هــا و آســان ســازی خدمــات بــه 

ــان تاکیــد نمود مددجوی
حســینی امــام جمعــه دشــتکار نیــز ضمــن تشــکر و قدردانی 
از زحمــات مــددکاران مثبــت زندگــی ایــن شــهر خواســتار 
ــه حــل  ــان و کمــک ب ــه مددجوی ــه خدمــات ب تســهیل ارائ

مشــکات و رفــاه حــال مــردم شــد

 معــاون اســتاندار کرمــان گفــت: 1۲ شهرســتان اســتان 
کرمــان در وضعیت آبی، 1۰ شهرســتان در وضعیــت زرد و 

ســیرجان همچنــان در وضعیت نارنجــی قــرار دارد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، محمدصادق 
بصیری در ســتاد اســتانی مدیریــت بیماری کرونا اســتان 
کرمــان کــه با حضــور زینی وند اســتاندار کرمان در ســالن 
شــهید مرتضــوی برگزار شــد با بیــان اینکه امروز جلســه 
ســتاد ملــی کرونــا بــه ریاســت رئیــس جمهــور برگــزار 
شــد اظهــار داشــت: در ایــن جلســه آخریــن وضعیــت 
شــیوع بیمــاری کرونــا در ســطح کشــور به صــورت ویدئو 

کنفرانــس بــا اســتانداران مطرح شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در کشــور مــا تاکنــون حــدود 61 
هــزار نفــر فوتــی ناشــی از کرونــا داشــته ایم ادامــه داد: در 
تمــام شــهرهای ایــران وضعیــت رنگ بنــدی نســبت بــه 
هفتــه قبل تغییــر نکرده اســت و ۲۵ اســفندماه رنگبندی 

جدیــد از ســوی وزارت بهداشــت اعــام می شــود.
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی اســتاندار کرمــان با 
اشــاره بــه آخریــن وضعیــت شــیوع و رنگ بنــدی اســتان 
گفــت: در حــال حاضــر 1۲ شهرســتان اســتان کرمــان در 
وضعیت آبی، 1۰ شهرســتان در وضعیت زرد و شهرســتان 

ســیرجان همچنان در وضعیــت نارنجی قــرار دارد.
وی بــا بیــان اینکــه ویروس کرونا نوع انگلیســی در ســطح 
اســتان در گــردش اســت و بایــد مراقبت هــای الزم انجــام 

د شو

خواستار توسعه وعمران 
روستاهای شهرستان شد  

خطبه های مناز جمعه 

حجت االسالم و املسلمین کرمانی امام جمعه بردسیر:

                  دکتر روحانی: 

دادستان عمومی و انقاب مرکز استان کرمان :

مــال از طریــق نامشــروع ، تضییــع امــوال 
دولتــی، پولشــویی، اســتفاده غیــر مجــاز 
از امــوال دولتــی، مصــرف وجــوه دولتــی 
بیــش از اعتبــار تعییــن شــده، تحصیــل 
منفعــت بــه نحــو متقلبانــه و مداخلــه در 
معامــات، از ســوی ایــن دادســرا تحــت 

تعقیــب قــرار گرفتــه انــد.
وی خاطرنشــان کــرد: در خصــوص برخی 
ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــران ب ــن مدی از ای
ــی  ــر قانون ــوه غی ــی و وج ــوع اتهام موض
تحصیــل و تصاحــب شــده، قرار بازداشــت 
ــن  ــر  از ای ــده و ۲۰ نف ــادر ش ــت ص موق

ــد. افــراد بازداشــت گردیــده ان

تثبیت وضعیت کرونا در استان کرمان؛ 
سیرجان همچنان نارنجی است

توسعه مشاغل خرد راهکار رسیدن به عدالت در جامعه است
اســتاندار کرمــان گفــت: توســعه مشــاغل خانگــی و خــرد تنهــا راه عزتمنــد کــردن مــردم و 
رســیدن بــه عدالــت اجتماعــی واقعــی و متــوازن در جامعــه اســت کــه بایــد ســرلوحه کار 

دســتگاههای اجرایــی قــرار گیــرد.
بــه گــزارش ایرنــا، علــی زینــی ونــد در آییــن جشــن توانمندســازی اقتصــادی ۵۵۰۰ خانــوار 
تحــت حمایــت کمیتــه امــداد اســتان کرمــان افــزود:  کشــورهای پیشــرفته دنیــا نیز توســعه 

مشــاغل خــرد و خانگــی را راهــی بــرای ایجــاد تــوازن در جامعــه مــی داننــد.
اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه حوزه اشــتغال همواره مــورد توجــه قرار داشــته اســت از ایجاد 

اشــتغال و رشــد رفــاه بــه عنــوان کلیــدواژه هــای حکومت هــای دنیا نــام برد.
زینــی ونــد بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران یکــی از کشــورهایی اســت کــه در نهادســازی، شــبکه 
موفقــی داشــته اســت، اظهــار داشــت: ایــن نهادســازی ها مانند ســتون کشــور را نگه داشــته و 

امــروز بــه عنــوان نهــاد موثــر و بــه روز بــه داد جامعــه مــی رســد.
وی گفــت: جزیــره ای کار کــردن مشــکات زیــادی را بــه وجــود مــی آورد  لــذا اگــر بتوانیــم 
هســته هماهنگــی بیــن شــبکه و ســاختار مفید جمهــوری اســامی ایجــاد کنیم مــی توانیم 

کشــور را در حــوزه مشــاغل خــرد بــه تعــادل برســانیم.
وی بــا بیــان اینکــه پــول کانــی در قالب مســئولیت هــای اجتماعی در اســتان کرمــان هزینه 
مــی شــود گفــت: ایــن ســرمایه به تشــخیص افــراد هزینه مــی شــود و تعــادل در اســتان ایجاد 

نمــی کند. 
اســتاندار کرمــان پیشــنهاد داد: نهــادی در ایــن زمینــه تشــکیل شــود و بنــا به نیــاز مناطق کار 

انجــام و هزینــه هــا بــه مصرف برســد.

افتتاح ۲ کارخانه فوالد و ۱پروژه بزرگ 
تولید مرغ در شهرستان بردسیر

مراســم  حاشــیه  در  پــور  حســن 
ــزار  ــت در گل ــه درخ ــت۲68۰ اصل کاش
ــهید  ــد سردارش ــال تول ــداد س ــه تع ب
ســلیمانی و شــهید پورجعفری از افتتاح 
۲ کارخانــه فوالد در شهرســتان بردســیر 
افــزود:  و  داد  در ســال 1۴۰۰ خبــر 
ــه  ــدی ک ــی و تولی ــای صنعت ــروژه ه پ
در شهرســتان بردســیر در ســال اینــده 
در دســتور کار قــرار دارد، بــه تنهایــی از 
پــروژه هــای چندیــن مرکــز اســتان در 

ــود. ــد ب کشــور بیشــتر خواه
ــیر  ــیرجان و بردس ــردم س ــده م نماین
همچنیــن از افتتــاح پــروژه بــزرگ 
تولیــد 1 میلیــون قطعــه مــرغ، توســط 
شــرکت ســرمایه گــذاری مــرغ ماهــان 
در شهرســتان بردســیر طی 1 مــاه اینده 

ــر داد. خب
ــده  ــزود، بن ــه اف ــور در ادام ــن پ   حس
خــودم را خــادم و مدیــون مــردم شــریف 
و نجیــب بردســیر میدانــم و انشــااهلل بــا 
ــال  ــول 3 س ــردم در ط ــر م ــای خی دع
ــتان  ــی در شهرس ــات بزرگ ــده اتفاق این
بردســیر در حــوزه هــای مختلــف از 
جملــه صنعــت و اشــتغال رقــم خواهــد 

ــورد. خ
نماینــده ســیرجان و بردســیر همچنین 
بــا اشــاره بــه پرداخــت تســهیات 
اشــتغالزایی و کارافرینــی در شهرســتان 

ــی  ــه محدودیت ــزود، هیچگون ــیر اف بردس
ــتغالزایی در  ــهیات اش ــت تس در پرداخ
شهرســتان بردســیر نداریــم و بــرای 
پرداخــت تســهیات صــد در صــد امادگی 

ــم. داری
حسن پور همچنین در پایان مراسم از 

مراســم کاشــت ۲68۰ اصلــه درخــت در 
ــد  ــال تول ــداد س ــه تع ــیر ب ــزار بردس گل
ســردار شــهید ســلیمانی و ســردار شهید 
پورجعفــری، بــه مناســبت ســالروز تولــد 
ســردار دلهــا حــاج قاســم ســلیمانی 
ــیرجان و  ــردم س ــده م ــور نماین ــا حض ب
ــام  ــیر، ام ــه بردس ــام جمع ــیر، ام بردس
ــس  ــدار، ریی ــاون فرمان ــگار، مع ــه ن جمع
ــزار،  ــدار گل ــی، بخش ــع طبیع اداره مناب
ــئولین  ــی از مس ــزار و جمع ــهردار گل ش
شهرســتان بردســیر در شــهر گلزار برگزار 

شــد.

امسال درایام نوروز پذیرش 
مسافر و گردشگر نداریم 

آغاز واکسیناسیون کرونا 
در شهرستان بردسیر/
اولویت با کادر درمان

ــد 1۹  ــاری کووی ــه بیم ــیون علی ــق واکسیناس تزری
ــنبه 1۲  ــه ش ــخ س ــیر، از تاری ــتان بردس در شهرس
اســفند مــاه در بیمارســتان حضــرت قائــم )عــج( این 

شهرســتان آغــاز شــد.
ــاز  ــیر از آغ ــان بردس ــر شــبکه بهداشــت و درم مدی
ــر داد  ــد 1۹ در شهرســتان خب واکسیناســیون کووی
و گفــت: در مرحلــه اول،  6۰ دوز واکســن ویــژه 
کارکنــان بهداشــت و درمــان بــا اولویــت کســانی کــه 
بیشــترین مواجــه بــا بیمــاران را دارنــد در اختیــار ما 
قــرار گرفتــه اســت کــه امیدواریــم در فازهــای بعدی 

افــراد بیشــتری واکســن را دریافــت کننــد.
مدیــر شــبکه  تاکیــد کــرد: رعایــت هــر چــه بیشــتر 
پروتــکل هــای بهداشــتی و دوری از تجمعــات و 
ــه  ــا ب ــن راه پیشــگیری از ابت زدن ماســک مهمتری
بیمــاری کرونــا اســت بــه خصــوص ویــروس کرونــای 

انگلیســی کــه قــدرت ســرایت بیشــتری دارد.
ــس  ــور در مجال ــا از حض ــت ت ــردم خواس وی از م
ــی و  ــای خانوادگ ــی ه ــی و دورهم ــم و عروس ترحی
مــکان هــای پرتــردد و شــلوغ در حــد امــکان پرهیــز 
کننــد و در صــورت لــزوم حتمــا دســتورالعمل هــای 
ــار  ــا دچ ــد ت ــت کنن ــدت رعای ــه ش ــتی را ب بهداش
ــت  ــال محدودی ــتان و اعم ــت شهرس ــر وضعی تغیی

ــی نشــویم. هــای شــدید کرونای

حسن پور مناینده سیرجان و بردسیر خرب داد؛

مدارس شهرستان بردسیر با بخاری  
نفتی خداحافظی کردند

معــاون توســعه مدیریت و پشــتیبانی 
شهرســتان  پــرورش  و  آمــوزش 
 1۵ تجهیــز  بــا  گفــت:  بردســیر 
مدرســه شهرســتان بردســیر بــه 
سیســتم گرمایشــی شــوفاژ، بخــاری 
مــدارس  درس  کاس  از  نفتی هــا 
ــدند. ــده ش ــتان برچی ــن شهرس ای

بــه گــزارش روابــط عمومــی آمــوزش 
و پرورش شهرســتان بردســیر، سعید 
ــت  ــعه مدیری ــاون توس ــاه مع ایزدپن
پــرورش  و  آمــوزش  پشــتیبانی  و 
ــن  ــام ای ــا اع ــیر ب ــتان بردس شهرس
خبــر افــزود: بــا پیگیــری هــای انجام 
ــوزش  ــت آم ــوی مدیری ــده از س ش
تامیــن  و  شهرســتان  پــرورش  و 
کل  اداره  از ســوی  کــه  اعتبــاری 
ــتان  ــدارس اس ــز م ــازی و تجهی نوس
ــداهلل  ــت، بحم ــورت گرف ــان ص کرم
درحــال حاضــر تمامــی مــدارس 

شهرســتان  روســتایی  و  شــهری 
بردســیر مجهــز به سیســتم گرمایشــی 
شــوفاژ و بخــاری هــای گازی هســتند.

معــاون توســعه مدیریــت و پشــتیبانی 
شهرســتان  پــرورش  و  آمــوزش 
ســامانه  استانداردســازی  بردســیر، 
ــم و  ــری مه ــدارس را ام ــی م گرمایش
ضــروری خوانــد و تصریــح کــرد: حفظ 
ــوزان  ــان دانش آم ــت ج ــی و امنی ایمن
و رفــع دغدغــه بــرای خانواده هــا و 
نظــام آموزشــی از مــوارد قابــل توجــه 
بــه شــمار  در آمــوزش و پــرورش 

ــی رود. م
وی خاطرنشــان کــرد: عملیــات تجهیز 
گرمایــش  سیســتم  بــه  مــدارس 
ایمــن، شــامل لوله کشــی گاز، اجــرای 
تأسیســات حرارتــی، نصــب پکیــج 
شــوفاژ دیــواری و رادیاتورهــای روغنی 

ــوده اســت. ب

استاندار کرمان گفت: 

        معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش شهرستان بردسیر: 

واکسیناسیون مردم از خرداد ۱۴۰۰ با واکسن 
کوو ایران برکت آغاز می شود

بــه گــزارش خبرنگار بهداشــت و درمان باشــگاه خبرنگاران پویا؛ محمد مخبر در حاشــیه 
مراســم افتتاح بزرگترین بیمارســتان ســیار کشــور درباره واکســن کرونای ســتاد اجرایی 
فرمــان امــام اظهــار کــرد: ایمن تریــن و کم عارضه تریــن واکســن کرونــا در اختیــار مــردم 
قــرار خواهــد گرفــت، وزارت بهداشــت تأییــد کــرد کــه واکســن بــا باالترین اســتانداردها 

ســاخته شــده اســت و فــاز دو و ســه ادغــام و از ایــن هفتــه آغــاز می شــود.
وی افــزود: در زمینــه تولیــد انبــوه ایــن واکســن، قابلیــت زیــادی داریــم و ظــرف دو تــا 
دو و نیــم مــاه آینــده، دغدغــه ای بــرای واکســن کرونــا نخواهیــم داشــت؛ فکــر می کنیم 
اواســط اردیبهشــت یــا هفتــه اول خــرداد واکسیناســیون کرونــا بــرای مــردم با واکســن 
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حکومت  جهانی عدالت

ویژگی های حکومت جهانی اسالم
البّته وحدت ادیان و قوانین، نیازمند تکامل و رشد افکار بشری 
است و زمانی که بشر به بلوغ و رشد فکری و معنوی برسد، 
به صورت قهری از قوانین و ادیان متشّتت سرخورده و مأیوس 

خواهد شد و به دین واحد و جهانی روی خواهد آورد.
و این هدف همانا هدف مشترک میان جوامع بشری است که 
کلّیة انسان ها را به دور از تعلّقات ماّدی و اعتباری بر محوریت 

»توحید« به هم می رساند.
پرسشی که امروزه در این مورد وجود دارد آن است که این ایجاد 
یکرنگی و حاکم ساختن ساختار سیاسی و قوانین واحد بر همة 
جهانیان تا چه اندازه ماهیت دمکراتیک دارد. به عبارت دیگر، آیا 
حاکمیت اسالم بر سراسر جهان، منافی تنّوع و تکّثر آرا و احترام 
به آرای دیگران نیست؟ پاسخ این پرسش را به اختصار در دو 

نکته می توان طرح کرد:
1. منتقدان حکومت جهانی اسالم، پرسش مزبور را در چارچوب 
جهانی شدن لیبرالیسم چگونه پاسخ می دهند. مگر نه این است 
که استدالل می شود لیبرالیسم، یگانه الگوی موّفق و مناسب 
شأن و حال جوامع بشری است که به ناچار تمام انسان های 
خردمند آن را سودمند می دانند. این استدالل در حالی صورت 
می گیرد که سودمندی همگانی لیبرالیسم همچنان در هالة ابهام 
و چون و چرا قرار دارد! وجود بحران های فکری و معنوی در 
جهان لیبرال، تشدید فقر و نابرابری در سایة حاکمیت لیبرالیسم 
و ظهور بحران معنا و هویت، اّدعای مزبور را با تردیدهای جدی 
مورد  در  اما  گیدنز، 1376(؛  آنتونی  )ر.ک:  می سازد  روبه رو 
حاکمیت جهانی اسالم بحران ها و پرسش های مزبور به صورت 
معقول مورد توّجه قرار گرفته است و به پاسخ روشن می رسد؛ 
بنابراین می توان ادعا کرد که حکومت جهانی اسالم به دلیل 
ماهیت انسانی و مورد توّجه قرار دادن مقتضیات فطری و معقول 
بشر با اقبال رضایتمندانة توده های مردم روبه رو خواهد شد و در 
این حالت شاعبه ای از تحمیل و اجبار وجود ندارد؛ در نتیجه، 
توده های مردم رضایتمندانه از این الگو استقبال خواهند کرد؛ زیرا 

آن روز یگانه راه نجات و پناهشان را می یابند.
2. از سوی دیگر، دّقت در زمینه های تحّقق حکومت جهانی 
اسالم به خوبی بیانگر اهتمام اسالم به عفو و رضایت و ارادة 
آزاد توده ها است. منابع دینی اسالم، زمینه های تحّقق حکومت 
مهدی را از یک سو با سرخوردگی بشر از الگوهای به ظاهر فریبا 
و جّذاب بشری مرتبط می سازد و از سوی دیگر، رشد و کمال 
عقالنی انسان را مطرح می کند. بشر تشنة صلح و عدالت ممکن 
است برای مدتی سراب را جای آب گیرد و گمشدة خویش را در 
الگوی بشری نظیر لیبرال دموکراسی غرب بجوید؛ اّما سرانجام 
این تجربه به فرجام تلخ و ناکامی در ایجاد عدالت و صلح جهانی 
رو به رو خواهد شد و بشر درمانده را به جست و جوی پناهگاه و 
مأمن جدید هدایت خواهد کرد. این جا است که بشر رضایتمندانه 

از الگوی حکومت جهانی اسالم استقبال خواهد کرد.

 آیه  149 سوره آل عمران :
ای کسانی که ایمان آورده اید اگر از کسانی که کفر ورزیده اند 
اطاعت کنید شما را از عقیده تان باز می گردانند و زیانکار خواهید 

گشت.
1-  براساس آیه شریفه تبلیغات شوم دشمنان چه بود؟

بعد از پایان جنگ احد دشمنان اسالم با یک سلسله تبلیغات 
مسموم در لباس نصیحت و دلسوزی، تخم تفرقه در میان مسلمانان 
می پاشیدند و با استفاده از وضع نامساعد روانی عده ای از مسلمانان، 
تالش می کردند آنها را نسبت به اسالم بدبین کنند. شاید یهود و 
مسیحیان نیز در این قسمت با منافقان همکاری داشتند، همان طور 
که در میدان احد نیز با دامن زدن به شایعه بی اساس کشته شدن 

پیغمبر )ص( برای تضعیف روحیه مسلمانان کوشش می کردند.
2-  توصیه خداوند به مسلمانان در برابر تبلیغات مسموم دشمنان 

چیست؟
به مسلمانان اخطار می کند و از پیروی آنها بر حذر می دارد و می 
فرماید: اگر از کفار پیروی کنید شما را به عقب بر می گردانند و پس 
از پیمودن راه پر افتخار تکامل معنوی و مادی در پرتو تعلیمات 
اسالم، به نقطه اول که نقطه کفر و فساد بود سقوط می دهند و در 
این موقع بزرگ ترین زیانکاری دامن گیر شما خواهد شد. چه زیانی 
از این باالتر که انسان اسالم را با کفر و سعادت را با شقاوت و حقیقت 

را با باطل معاوضه کند؟
3-  خسارت و زیان واقعی در چیست؟

شکست در میدان ها خسارت نیست. شکست روحی و اعتقادی و 
ارتداد، خسارتی بس بزرگ است.

آیه 150 سوره آل عمران:
آری خدا موالی شماست و او بهترین یاری دهندگان است.

1- چرا خداوند  »خیر الناصرین« است؟
تأکید می کند که شما باالترین پشتیبان و بهترین یاور را دارید 
می فرماید : »بل اهلل موالکم و هو خیر الناصرین؛ خدا پشتیبان و 
سرپرست شما است و او بهترین یاوران است.« یاوری است که هرگز 
مغلوب نمی شود و هیچ قدرتی با قدرت او برابری ندارد. در حالیکه 

یاوران دیگر ممکن است گرفتار شکست و نابودی شوند.
2-  قرآن با این آیه شریفه به دنبال رد چه چیزي است؟

انگیزه ارتداد و وابستگی و اطاعت از کفار، کسب عزت و قدرت است. 
قرآن در این آیه و آیاتی نظیر  »ان القوه هلل جمیعا«،  »فان العزه هلل 

جمیعا«،  »و هو خیر الناصرین« این خیال واهی را رد می کند.
آیه 151 سوره آل عمران :

به زودی در دل های کساني که کفر ورزیده اند، بیم خواهیم افکند. 
زیرا چیزی را با خدا شریک گردانیده اند که بر )حقانیت( آن )خدا( 
دلیلی نازل نکرده است و جایگاهشان آتش است و جایگاه ستمگران 

چه بد است.
1-  نجات معجزه آسای مسلمانان بعد از جنگ احد چه بود؟

در آیه شریفه به نجات معجزه آسای مسلمانان بعد از جنگ احد 
اشاره می کند و یکی از موارد حمایت خود از آنان را بازگو می نماید 
و آنها را نسبت به آینده دلگرم می سازد و وعده پیروزی می دهد. 
زیرا همانطور که در داستان احد گفتیم، بت پرستان مکه با اینکه در 
جنگ احد پیروزی چشمگیری پیدا کرده بودند و لشکر اسالم ظاهرا 
از هم متالشی شده بود، می بایست در بازگشت به سوی میدان و 
از بین بردن باقیمانده قدرت مسلمین و حتی غارت کردن مدینه و 
کشتن شخص پیامبر )ص( که از بی اساس بودن شایعه شهادت او 

آگاه شده بودند کمترین تردیدی به خود راه ندهند
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خودکشــی یکــی از معضــالت اجتماعــی 
اســت که طبعا ابعــاد مختلفی را داراســت 
و به عنــوان بخشــی از انحرافات اجتماعی 
شــناخته می شــود. خودکشــی یک عمل 
ارادی اســت کــه طــی آن شــخص خــود 
ــرص،  ــه وســیله ای مثــل اســلحه، ق را ب
آتــش، حلــق آویــز کــردن، گاز و... از بیــن 

مــی بــرد.
متاســفانه خودکشــی در جامعــه در حال 
افزایــش اســت و در اغلــب کشــورها 
خودکشــی در بیــن 1٠ علــت اول مــرگ 
ــرار دارد. در تمــام ســال هــای زندگــی ق

هنگامــی کــه مشــکلی در تعداد وســیعی 
از مــردم تأثیــر دارد بایــد بــه مــاورای افراد، 
ســاختار اجتماعــی، الگوهــای اجتماعــی، 
اقتصــادی و سیاســی جامعــه بیاندیشــیم 
ــودن پدیــده  . بنابرایــن مــالک مســأله ب
ای در جامعــه آزاردهنــده بــودن آن بــرای 

شــمار زیــادی از مــردم اســت.
خودکشــی معضلــی اســت کــه انســجام 
جامعــه را مختــل مــی کنــد و مــی توانــد 
ســامان اجتماعــی مــا را به خطر بینــدازد. 
خودکشــی همچنیــن باعث می شــود که 
فــرد نتوانــد وظیفــه خــود را بــه خوبــی 
انجــام دهــد. خودکشــی علــل و اســباب 
متعــدد و متفاوتــی دارد کــه بســیاری از 
مــردم در کشــورهای مختلــف جهــان، در 
شــرایط خاصــی، آن را انتخــاب می کنند 
ــان،  ــاط جه ــی از نق ــی در بعض خودکش
نوعــی ابــزار خشــونت علیه وضع ســخت 
زندگــی خانوادگــی در یــک جامعه یــا در 
دنیــا اســت و بعضــا انگیــزه اعتــراض بــه 
شــرایط سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی 

موجــود در جامعــه مــی باشــد.
خودکشــی یــک فــرد ضایعــه ای بــزرگ 
بــرای او و خانــواده اش و ضایعــه ای بزرگ 
تــر بــرای جامعــه اســت. امــا خودکشــی 
یــک موضــوع ســاده اجتماعــی نیســت 
بنابرایــن بایــد بــه ریشــه هــا و علــل آن 
توجــه شــود زیــرا ایــن عوامل مــی توانند 
موجبــات تبعــات ســنگین تــری را بــرای 

ــه فراهــم کنند. جامع
ــازمانی  ــی س ــانه ای از ب ــی نش خودکش

شــخصیتی اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه 
در شــرایطی کــه تعــادل شــخصیتی فرد 
ــه  ــی را ب ــود خودکش ــی ش ــون م دگرگ
دنبــال مــی آورد . خودکشــی عــالوه بــر 
آزردگــی خاطــر افــراد اجتماع، فشــاری را 
روی بازمانــدگان و اطرافیــان مــی آورد که 
ممکــن اســت حتــی آنــان را تشــویق بــه 
خودکشــی کند بنابراین شــناخت ریشــه 

هــا و دالیــل خودکشــی ضــرورت دارد.
ــدی  ــت ناامی ــه عل ــب ب ــی اغل خودکش
ــب  ــت آن اغل ــه عل ــرد ک صــورت می گی
ــردگی،  ــر افس ــی نظی ــالل روان ــه اخت ب
ــقی،  ــت عش ــی، شکس ــالل دوقطب اخت
اعتیــاد بــه الــکل، یــا ســوء مصــرف دارو 
ــل  ــودهمچنین  عوام نســبت داده می ش
ــا  ــی ی ــکالت مال ــد مش ــترس زا مانن اس
ــن  ــردی در ای ــاط بیــن ف مشــکالت ارتب
ــی  ــل اجتماع ــد. عوام ــش دارن ــان نق می
و اقتصــادی ماننــد بیــکاری، فقــر، خانــه 
به دوشــی و تبعیــض نیــز ممکــن اســت 
فکــر خودکشــی را موجــب شودســاالنه 
درجهــان  حــدود ۸۰۰٬۰۰۰ تــا یک میلیون 
ــد، و  ــی می میرن ــر خودکش ــر اث ــر ب نف
ایــن امــر دهمیــن علت اصلــی مــرگ در 

سراســر جهــان اســت
دیدگاه هــای مربــوط بــه خودکشــید 
ســنتی  به طــور  توحیــدی   رادیــان 
خودکشــی را وهــن خداونــد تلقــی 
می کنند. خودکشــی در فرهنگ اســالمی 
بــه معنــای عقب نشــینی از نیــل به غایت 
کمــال و ســقوط بــه وادی حســرت و 
ناکامــی و شــقاوت ابــدی در جهنم اســت. 
بــر پایه خداشناســی کلیســای کاتولیک، 
خودکشــی از نظــر عقلــی گناه محســوب 
می شــود. در یهودیــت خودکشــی امــری 
ــرد خودکــش  ــوم اســت و جســد ف مذم
را بی آنکــه برایــش مراســم ویــژه ای اجــرا 
شــود، در آرامگاهــی جــدا از دیگــر افــراد 

ــد ــن می کنن دف
عواملــی کــه خطــر خودکشــی را تحــت 
از  عبارتنــد  می دهنــد،  قــرار  تأثیــر 
اختــالالت روانــی، مصــرف نادرســت 
ــی،  ــرایط فرهنگ ــی، ش ــاالت روان دارو، ح

خانوادگــی و اجتماعــی و ژنتیــک بیمــاری 
روانــی و ســوء مصــرف مــواد غالبــاً در کنــار 

ــد. ــود دارن ــم وج ه
عامــل  دومیــن  مــواد  ســوء مصــرف 
خطرآفریــن شــایع خودکشــی پــس از 
افســردگی شــدید و اختــالل دوقطبــی 
ــواد و  اســت. هــم ســوء مصــرف مزمــن م
هــم مســمومیت حــاد در ایــن کار دخیــل 
اســت بعضــی از مــردم زمانــی کــه اقــدام به 
خودکشــی می کنند تحــت تأثیــر داروهای 

ــتند ــواب آور هس ــش- خ آرام بخ
برخــی از حــاالت روانــی خطــر خودکشــی 
ــدی،  ــه: نومی ــد از جمل ــش می ده را افزای
ــی،  ــذت در زندگ ــس ل ــت دادن ح از دس
افســردگی و اضطــراب توانایــی انــدک حــل 
مشــکالت، از دســت دادن توانایــی کــه 
فــرد قبــالً داشته اســت، و کنتــرل ضعیــف 
تمایــالت نیــز نقــش ایفــا می کننــد. 
در افــراد مســن، حــس بی مصرفــی و 

ــت ــی اس ــل مهم ــی، عام بی ارزش
اســترس های اخیــر زندگــی مانند از دســت 
دادن یــک عضــو خانواده یا یکی از دوســتان، 
از دســت دادن شــغل، یــا انــزوای اجتماعی، 
ــر را  ــن خط ــی ای ــی در تنهای ــد زندگ مانن
افزایــش می دهــد کســانی کــه هرگــز 
ازدواج نکرده انــد نیــز در معــرض خطــر 
بیشــتری هســتند. مذهبــی بــودن ممکــن 
اســت خطــر خودکشــی را کاهــش دهــد. 
ایــن مســئله را بــه موضع منفی بســیاری از 
ادیــان در برابــر خودکشــی و بــه هم پیوندی 
اجتماعــی بیشــتری کــه دین ممکن اســت 
فراهــم کنــد، نســبت می دهنــد. البتــه این 
موضــوع را می تــوان بــه ترســی کــه دیــن 
ــرد ایجــاد  ــاه در ف ــت گن ــه عقوب نســبت ب
می کنــد نیــز، نســبت داد در بین اشــخاص 
مذهبــی و معتقد به دیــن وزندگــی اخروی 
،  میــزان خودکشــی بســیارکمتر اســت لذا 
هرچــه معرفت وشــناخت به مبــدا وتوحید 
واخــرت وزندگــی بعــد از مرگ بیشترباشــد 
ــی  ــزان خودکش ــبت از می ــان نس ــه هم ب
مــی کاهــد بنابرایــن مســئولین فرهنگــی 
جامعــه وظیفــه ای مضاعــف درایــن زمینه 
دارنــد کــه بــا معرفــت و خداشناســی وبیان  

ابوریحان بیرونی و مزدور
روزی ابوریحــان درس بــه شــاگردان مــی گفت کــه خونریز 

و قاتلــی پــای بــه محــل درس و بحــث نهاد.
شــاگردان بــا خشــم بــه او مــی نگریســتند و در دل هــزار 
دشــنام بــه او مــی دادنــد کــه چــرا مزاحــم آموختــن آنهــا 
شــده اســت.آن مــرد رســوا روی بــه حکیــم نمــوده چنــد 

ســئوال ســاده نمــود و رفــت.
ــه  ــای ب ــار، پ ــردای آن روز، شــاعری مدیحــه ســرای درب ف
محــل درس گذارده تا ســئوالی از حکیم بپرســد. شــاگردان 
بــه احترامــش برخاســتند و او را مشــایعت نموده تــا به پای 
صندلــی اســتاد برســد.دیدند از اســتاد خبــری نیســت.هر 

طــرف را نظــر کردنــد، اثــری از اســتاد نبــود .
یکــی از شــاگردان کــه از آغاز چشــمش به اســتاد بــود و او را 
دنبــال مــی نمــود در میانــه کوچه جلــوی اســتاد را گرفته و 
پرســید: چگونــه اســت دیــروز آدم کشــی بــه دیدارتــان آمد 
پاســخ پرســش هایــش را گفتیــد و امروز شــاعر و نویســنده 

ای سرشــناس آمــده، محــل درس را رهــا نمودید؟
ابوریحــان گفــت: یــک بزهــکار تنها به خــودش و معــدودی 
لطمــه مــی زنــد، اما یــک نویســنده و شــاعر خــود فروخته 

کشــوری را بــه آتــش می کشــد.
شــاگرد متحیــر بــه چشــمان اســتاد مــی نگریســت کــه 
ابوریحــان بیرونــی از او دور شــد. ابوریحــان بــا رفتــارش بــه 
شــاگردان فهمانــد کــه هنرمنــد و نویســنده مــزدور، از هــر 

کشــنده ای زیانبارتــر اســت.
ــه هیچــگاه  ــود ک ــی دانشــمند آزاده ای ب ابوریحــان بیرون
کســب قــدرت او را وسوســه ننمــود و همــواره عمــر خویش 

را وقــف ســاختن ابوریحــان هــای دیگــر کــرد.
ابلیس و فرعون

روزی ابلیــس نــزد فرعــون رفت. فرعون خوشــه ای انگــور در 
دســت داشــت و تنــاول می کــرد.

ابلیــس گفــت: آیــا می توانــی ایــن خوشــه انگــور تــازه را بــه 
مرواریــد تبدیــل کنــی؟ فرعــون گفــت: نه.

ابلیــس بــه لطایف الحیــل و ســحر و جــادو، آن خوشــه انگور 
را بــه خوشــه ای مرواریــد تبدیــل کرد.

ــت: احســنت! عجــب اســتاد  ــرد و گف ــون تعجــب ک فرع
ماهــری هســتی. ابلیــس خــود را به فرعــون نزدیک کــرد و 
یــک پــس گردنــی بــه او زد و گفــت: مــرا بــا ایــن اســتادی 
و مهــارت حتــی بــه بندگــی قبــول نکردنــد، آن وقــت تو با 

ایــن حماقــت، ادعــای خدایــی می کنــی؟
دیدن خدا:

گوینــد عارفــی قصــد حــج کرد.فرزنــدش از او پرســید: پــدر 
کجــا مــی خواهــی بروی؟پــدر گفــت: بــه خانــه خدایــم.

پســر بــه تصــور آن کــه هــر کــس بــه خانــه خــدا مــی رود، 
او را هــم مــی بینــد! پرســید: پــدر! چــرا مــرا بــا خــود نمــی 

بری؟گفــت: مناســب تو نیســت.
پســر گریــه ســر داد. پــدر را رقــت دســت داد و او را بــا خــود 
برد.هنــگام طواف پســر پرســید: پــس خدای ما کجاســت؟

پدر گفت: خدا در آسمان است.پسر بیفتاد و بمرد!
پــدر وحشــت زده فریــاد بــرآورد: آه ! پســرم چــه شــد؟ آه 
فرزنــدم کجــا رفــت؟از گوشــه خانــه صدایی شــنید که می 
گفــت: تــو به زیــارت خانــه خــدا آمــدی و آن را درک کردی. 

او بــه دیــدن خــدا آمــده بــود و بــه ســوی خــدا رفــت!
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از نظــر15 – پیامــر بت شــکن

خودکشی ،آیا خود کشی پدیده اجتماعی است؟

ــی  ــع بزرگ ــانها ، مان ــت انس ــها و کرام ارزش
دربرابــر خودکشــی و عــدم هویــت شناســی 

ایجــاد مــی شــود
یکــی دیگــر ازعوامــل تاثیــر گــذار در 
خودکشــی فقــر اســت زیــرا فقــر بــا خطــر 
ــر  ــش فق خودکشــی همبســته اســت. افزای
نســبی در مقایســه بــا اطرافیــان فــرد، خطــر 
خودکشــی را افزایــش می دهــدک ایــن آمــار 
ــر نشــین  درکشــورهای فقیرویامناطــق فقی

ــه بیشــتر اســت  جوامــع مرف
ــران  ــی ای ــکی قانون ــازمان پزش ــس س رئی
ــش  ــه افزای ــاره ب ــا اش ــاه 13۹3 ب در مردادم
خودکشــی در ایــران گفــت: »چهــار هــزار و 
ــر خودکشــی  ــر در ســال 13۹2 در اث ۵۵ نف
جــان باخته انــد.« براســاس آمارهــای موجــود 
ــاه  ــا ۴٠۹، کرمانش ــران ب ــال 13۹1 ته در س
ــی،  ــورد فوت ــا 231 م ــالن ب ــا 271 و گی ب
بیشــترین و اســتان های خراســان جنوبــی با 
1۸، کهگیلویــه و بویراحمــد با 2۴ و خراســان 
شــمالی بــا 2۵ فوتــی کمتریــن مــوارد مرگ 
ناشــی از خودکشــی را بــه خــود اختصــاص 
ــار  ــان بیشــترین آم ــن می ــه از ای ــد ک داده ان
خودکشــی بــه شــیوه دار بوده اســت. در ســال 
2٠1٠، 7/۴ نفــر در هــر صــد هــزار نفــر بــر 
ــی  ــه خودکش ــکوک ب ــای مش ــر مرگ ه اث
ــه  ــب »البت ــن ترتی ــه ای ــد، ب ــوت کرده ان ف
ایــران در بیــن ۸۹ کشــوری کــه اطالعاتــش 
گــردآوری شده اســت در رتبــه شــصت و 
نهــم قــرار دارد.«به گــزارش وبــگاه آفتــاب در 
1۹ شــهریور 13۹3 در ایــران آمار خودکشــی 
در مــردان مجــرد بیشــتر از مــردان متأهــل و 
برخــالف آمارهــای جهانــی در زنــان متأهــل 

بیــش از زنــان مجــرد اســت.

جدول شماره :474  

نظارت  بر بازار و تنظیم  آن 
امــام  علــی)ع( شــخصًا  اوضــاع  بــازار را زیرنظــر داشــتند و ضمــن  
دعــوت  بازاریــان  بــه  رعایــت  موازیــن  اخالقــی  و شــرعی، نرخ هــا 
را بررســی  کــرده، بــر معامالتــی  کــه  بیــن  مشــتری  و فروشــنده  در 
جریــان  بــود نظــارت  می کردنــد و بــا احتــکار و گرانفروشــی  نیــز 

ــد. ــارزه  می نمودن ســخت  مب
ــه  آن   ــت  شــده  اســت  ک ــن  روای ــه الســالم( چنی ــام  باقر)علی از ام
حضــرت، بامــداد هــر روز، از منــزل  خــود در کوفــه، بــه  طــرف  بــازار 
روانــه  می شــد و در حالــی  کــه  تازیانــه ای  دو ســویه  بــه  نــام  ســبیبه  
بــر دوش  آویختــه  بودنــد، بــازار بــه  بــازار می گشــتند. در هــر بــازار 
نــزد ســوداگران  می ایســتادند و نــدا می دادنــد کــه  ای  گــروه  تجــار، 
از خداونــد - عزوجــل  - بترســید. چــون  تجــار صــدای  حضــرت  را 
می شــنیدند، دســت  از کار کشــیده، گوش هــا بــدو ســپرده  و چشــم  
بــر او می دوختنــد. آن  گاه  حضــرت  می فرمــود: پیــش  از کار از خــدا 
خیــر بخواهیــد و بــا تســهیل  کار داد و ســتد برکــت  جوییــد، و بــه  
خریــداران  نزدیــک  شــوید و خــود را بــه  حلــم  بیاراییــد و از ســوگند 
بــاز ایســتید و از دروغ  کنــاره  گیریــد و از ســتم  دوری  جوییــد... ربــا 
نگیریــد و بــا پیمانــه  و تــرازوی  درســت  کار کنیــد، و مــال  مــردم  را 
کــم  نگذاریــد و در زمیــن  فســاد نکنیــد. ســپس  بازارهــای  کوفــه  را 
می گشــتند و آن  گاه  بــاز می گشــت  و ]در دارالحکومــه[ بــرای  رتــق  
و فتــق  امــور مــردم  می نشســت. فضایــل  الصحابــه  از ابی الصهبــار 
نقــل  می کند:»علــی  بــن  ابی طالــب  را در شــط  کأل دیــدم  کــه  از 

ــیدند.« ــا می پرس قیمت ه
در دعائــم  االســالم  روایــت  شــده  اســت  کــه  علی)علیه الســالم( در 
حالــی  کــه  تازیانــه ای  در دســت  داشــت، در بازارهــا قــدم  مــی زد و 
هــر کــس  را کــه  کــم  فروشــی  می کــرد و یــا در تجــارت  غــش  
ــرت   ــه  حض ــد: روزی  ب ــغ  می گوی ــی زد. اصب ــا آن  م ــود، ب می نم
گفتــم  یــا امیرالمؤ منیــن، بگــذار ایــن  کار را مــن  بــه  جــای  شــما 
انجــام  دهــم  و شــما در خانه  بنشــینید. حضــرت  فرمــود: »ای  اصبغ  

ایــن  چــه  نصیحتــی  اســت  کــه  بــه  مــن  می کنــی؟.«
امــام، بــه  ایــن  نیــز بســنده  نمی کردنــد و افــرادی  را بــرای  نظــارت  
و رســیدگی  بــه  امــور بــازار در مناطــق  دیگــر می گماشــتند؛ چنــان  
کــه  بــه  رفاعــة  بن  شــداد قاضــی  منصــوب  خــود بــر اهــواز نامه ای  
ــردارد و  ــازار ب ــه  را از ب ــن  هرم ــه  اب ــود ک ــر نم ــت  و در آن  ام نوش

شــخص  دیگــری  را متولــی  بــازار نمایــد.
امام)علیــه الســالم( هــم  بازاریان  را به  رعایــت  حال  خریــداران  و ارزان  
فروشــی  تشــویق  می کــرد و هــم  پیوســته  بــر قیمت هــا نظــارت  و 
بــا احتــکار و گرانفروشــی  مبــارزه  می کردنــد. از ایــن  رو بــه  مالــک  

چنیــن  دســتور می دهنــد:
»از احتــکار منــع  کــن  کــه  رســول   خــدا )ص( از آن  منع  کرده  اســت  
و بایــد خریــد و فــروش  بــه  آســانی  و بــر موازیــن  عــدل  صــورت  
گیــرد؛ بــه  گونــه ای  کــه  در بهــا نــه  فروشــنده  زیــان  ببینــد و نــه  بر 
خریــدار اجحــاف  شــود. پــس  از آن  که  احتــکار را ممنوع  داشــتی، اگر 
کســی  بــاز هــم  دســت  بــه  احتــکار کــرد، کیفــرش  ده  و عقوبتــش  
کــن  تا ســبب  عبــرت  دیگــران  گــردد؛ ولی  کار به  اســراف  نکشــد.«

امام علی )علیه السالم(،
 دولت و سیاست های اقتصادی

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتــي واراضي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي  برابــر آرای شــماره 13۹۹6٠31۹٠11٠٠266۹ - ۹۹/11/12 
و13۹۹6٠31۹٠11٠٠2۹۵6- ۹۹/12/1٠هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتي 
اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتي حــوزه ثبت ملک بردســیر تصرفات 
مالکانــه بــال معــارض متقاضی خانــم صدیقه زاهدی فرزندماشــاهلل  بشــماره شناســنامه 61  صــادره از 
کرمــان در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 2۹6/6۹ مترمربــع پــالک 7۹2  فرعــی مفــروز و مجزا شــده 
از6۴٠ فرعــی از  ۵223  اصلــی واقــع در بردســیر روســتای بــاب زیتــون بیدخــوان بخــش 2٠ کرمــان 
خریــداری از مالــک رســمی آقــای کلبعلــی زاهــدی محــرز گردیده اســت لذا بــه منظور اطــالع عموم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریخ انتشــار اولین آگهي به مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مدت یــک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع قضایــي تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت 

مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :۹۹/12/11 -تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/12/2۵

                                                       حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/167 م الف

 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 نظــر باینکــه آگهــی تحدیــد حدود ششــدانگ پالک هــای ذیل همگی واقــع در بخــش 2٠ کرمان 
منتشــر و عملیــات تحدیــد حدود نســبت به آنها بعمــل آمده لیکــن صورتمجلس تحدیــدی فاقد 
امضــا نماینــده و مالــک بوده و مســتلزم تجدیــد آگهی می باشــند. لذا بنا بدرخواســت کتبــی وارده 
شــماره ۵36٠- ۹۹ مــورخ ۹۹/1٠/27 مشــاور و نماینــده تــام االختیــار اســتاندار در امــور موقوفــات 
)نســبت بــه موقوفــه حــاج ســیف الــه خدامی( احــد از مالکیــن مشــاعی تحدید حــدود اختصاصی 
ششــدانگ پــالک هــای ذیــل از ســاعت ۹ صبــح و در تاریخهــای مقرر شــروع و بعمل خواهــد آمد. 
روز چهارشــنبه مــورخ 1۴٠٠/2/1۵ ششــدانگ بــاغ پــالک 1361 اصلــی _ ششــدانگ بــاغ پــالک 

136۴- ششــدانگ بــاغ پــالک 1367 اصلــی 
 روز پنجشــنبه مــورخ 1۴٠٠/2/16ششــدانگ زمیــن 137۵ اصلی - ششــدانگ زمیــن 1377 اصلی 

- ششــدانگ زمیــن 137۸ اصلی 
  روز شــنبه مــورخ 1۴٠٠/2/1۸ششــدانگ زمیــن پــالک 13۸٠ اصلــی -  ششــدانگ زمیــن پــالک 

اصلی   13۸2
بدینوســیله بــه مالکیــن و مجاوریــن امــالک فــوق اخطــار می گــردد کــه رأس ســاعت و روز مقــرر 
در محــل حضــور بهــم رســانند واال تحدیــد حــدود بــه معرفــی مالــک یا قائــم مقــام قانونــی وی با 
رعایــت مــواد 1۴ و 1۵ قانــون و 6۸ الــی 73 آئیــن نامــه در محــل انجــام  و اعتــراض مجاوریــن و 
دارنــدگان احتمالــی  حقــوق ارتفاقــی برابــر مــاده 2٠ قانــون و 7۴ آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاریخ 
تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی بمــدت 3٠ روز پذیرفتــه و بــه اســتناد مــاده ۸6 آئین نامــه قانون 
ثبــت  معتــرض بایــد عــالوه بــر آن ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت به 

مرجــع ذیصــالح قضایــی تقدیم نمایــد. تاریــخ انتشــار : دوشــنبه ۹۹/12/2۵
          حسین تقی زاده-ئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر /م الف 7۴

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان :

افراد با سابقه نظامی منع قانونی برای 
حضور در انتخابات ندارند

کدخدایــی در پاســخ به ســوال ایســنا مبنی 
بــر اینکــه  آیــا دیــدگاه امــام خمینــی )ره( 
در مــورد فعالیت سیاســی نظامیــان تاثیری 
ــرای بررســی  ــورا ب ــم اعضــای ش در تصمی
صالحیــت کاندیداهایــی با ســابقه سیاســی 
خواهــد داشــت؟ گفــت: اگــر رویــه شــورا را 
بررســی کنیــد منــع قانونــی بــرای حضــور 
ــد وجــود  افــرادی کــه ســابقه نظامــی دارن
ــی  ــراد نظام ــف اف ــته و در ادوار مختل نداش
حضــور داشــتند و آنچــه کــه قانــون لحــاظ 
کــرده عــدم منــع ورود اینگونــه افراد اســت. 
ــوگیری  ــه س ــان ک ــت نظامی ــه دخال البت
ــت.   ــده اس ــع ش ــا من ــند قطع ــته باش داش
ــع  ــات من ــرای انتخاب ــدن ب ــرف نامزدش ص

قانونــی نداشــته اســت.
ــن  ــقف معی ــن س ــاره تعیی ــی درب کدخدای
ــان  ــورای نگهب ــت: ش ــا گف ــرای نامزده ب
ــرای  ــقفی  ب ــد س ــی توان ــت نم ــچ وق هی
اعــداد نامزدهــا درنظر بگیــرد و قانــون برای 

ــالک اســت. ــا م م
ــه  ــاره اینک ــوالی درب ــه س ــخ ب وی در پاس
بــه چــه رییــس جمهــوری بــا چــه 
ویژگی هایــی نیــاز داریــم ؟ گفــت: ویژگــی 
هایــی کــه در قانــون اساســی و اصــل 11۵  
ــن  ــه ای ــردم ب ــاءاهلل م ــده و ان ش ــر ش ذک
ویژگــی هــا توجــه کننــد و آینده کشــور رو 

ــه پیشــرفت باشــد. ب
کدخدایــی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر 
اینکــه شــما ایراداتــی بــه قانــون انتخابــات 
گرفتیــد؛ اگــر ایــرادات شــورا پــس از 
ــع  ــس رف ــوی مجل ــد از س ــالت عی تعطی
شــود؛ ایــن قانــون بــرای انتخابــات امســال 
اجرایــی مــی شــود، گفــت: مــن نمی توانــم 

ــم،  ــر کن ــار نظ ــس اظه ــرف مجل از ط
منتظــر می مانیــم تــا ببینیــم ایــن 
قانــون در مجلــس چــه زمانــی بررســی 

می شــود.
وی دربــاره آخریــن اقدامــات بــرای 
برگــزاری انتخابــات بــا شــرایط کرونایی، 
گفــت: مــا تابــع قانــون هســتیم؛ 
جلســات هماهنگــی بــرای آنچه کــه در 
اختیــار مــا و وزارت کشــور  اســت، برگزار 
شــده اســت. صندوق هــا قریــب بــه 1۵ 
درصــد افزایــش خواهــد داشــت.  آنچــه 
ــا  ــا کرون ــارزه ب ــتاد مب ــون س ــه تاکن ک
ــروس  ــیوع وی ــر ش ــرده خط ــالم ک اع
بیشــتر در تجمعــات اســت؛ بنابرایــن ما 

ــم. ــت داری ــات محدودی در تجمع
 وی  افــزود: فعالیــت هــای انتخابــات و 
تبلیغــات در قانــون بــه درســتی روشــن 
نشــده و هنــوز مشــخص نشــده کــه اگر 
کســی در انتخابــات اعــالم آمادگــی کرد 
تبلیغــات محســوب مــی شــود یــا خیر. 
در خصــوص تبلیغــات نیــز مــا بایــد بــه 
اســتناد قانــون عمــل کنیــم و قانــون در 
ــه روشــن و شــفاف نیســت.  ــن زمین ای

امیدواریــم قانــون اصــالح شــود.



بزرگان آسمانی شهر من پیامک های شما

                            

10000100005588 شماره ارسال پیامک

شــهید غالمرضــا پاکروانــان نــام پــدر: اســداهلل،تاریخ تولــد:  50/۸/10 ،تاریــخ شــهادت:  
66/10/16،محــل شــهادت: فــاو ومــزار: گلــزار شــهدای شهرســتان بردســیر

همیشــه در خدمــت پــدر و مــادر بــود. کار بیــرون خونــه و کارِ خونــه رو انجام مــی داد؛ 
لبــاس مــی شســت، کشــک می ســابید، ســفره پهــن مــی کــرد و ... 

                                              راوی:  آقای غالمحسین خدامی)همسر خواهر شهید(
وقتــی مــی رفتیــم خونــه پــدر بــزرگ، منــو ســوار دوچرخــه اش مــی کــرد و مــی 
چرخونــد.اول بــه کارهــای خونــه مــی رســید بعــد مــی رفــت ســراغ درس و مشــقش. 
تــو کارش خیلــی سرســخت بــود. اگــه کاری بــه عهــده مــی گرفــت، تا آخــرش پیش 
مــی رفــت. یکــی از خیابــون هــای اطــراف خونــه آســفالت شــده بــود و مابقــی قیرهــا 
گوشــه ای رهــا شــده بــود. بیــکار ننشســت و دســت بــه کار شــد. تمــام قیرهــا رو بــا 
فرغــون تــو کوچــه خالــی کــرد و بــا یــه الیه قیــر آســفالت کوچــه رو بــه آخر رســوند.
                                                             راوی: آقای احمد خدامی)خواهرزاده شهید(

مــادر شــهید، لبــاس هــای شــهید رمضــان رو نــگاه مــی کــرد و  بــا غصــه مــی گفت: 
مــادر! لبــاس هاتــو چــکار کنــم. بــرا تغییــر فضــا و شــاد کــردن مــادر، باهاش شــوخی 
مــی کــرد و مــی گفــت: حــاال اگــه ناراحــت لبــاس هــاش هســتی، من مــی پوشــم ...

                                                 راوی: خانم فاطمه پاکروانان)دخترعموی شهید(
روز تشــییع شــهید رمضــان، وقتــی بیــن جمعیــت وصیتنامــه رو مــی خوانــد، طاقت 
نیــاورد و زد زیــر گریــه... رمضــان ســفارش کــرده بود: اســلحه ام زمین نماند. اســلحه ام 
رو بــرادرم بــردارد.../ بیشــتر از پیش احســاس مســئولیت می کــرد. هوای مــن و خانواده 
رو بیشــتر داشــت. خــودش مدرســه مــی رفــت، به مــن هم ســفارش می کرد َدرســت 
رو بخــون. اگــه کار اشــتباهی مــی کــردم تذکــر مــی داد. وقتــی بهــم گفــت مــی خواد 
بــره جبهــه، ازش خواســتم منــو هــم ببــره، گفــت: نــه، من میــرم ولــی برات ســوغاتی 

میــارم.                                             راوی:  آقــای مهــدی پاکروانان)بــرادر شــهید(
چنــد مــاه بیشــتر از شــهادت رمضــان نگذشــته بــود کــه تصمیــم گرفــت بــره جبهه. 
بابــاش اجــازه نمــی داد. بــه بهانه گرفتن اجــازه برا برنامــه تیرانــدازی، رضایتنامه جبهه 
رو از پــدر و مــادر گرفــت و رفت.       راوی: آقای غالمحســین خدامی)همســر خواهر شــهید(

ســد دز آمــوزش مــی دیدیــم. بهــم گفتنــد یــه تعــداد از بچــه ها)نوجــوان هــا( رو ببــر 
بردســیر. اگــه اســیر بشــوند، بخاطــر ســن کمشــون احتمــال لــو دادن هســت. ســوار 
ماشــین سرپوشــیده بودیــم. رســیدیم اهــواز. غالمرضــا و احمــد زاهــدی آمدنــد کنــار 
مــن. غالمرضــا پرســید: منــو مــی شناســی؟ گفتــم: نــه. گفــت: مــن بــرادر شــهید 
رمضــان پاکروانــان هســتم؛ جــون شــهید بگــو مــا رو کجــا مــی بــری؟ اینطــور کــه 
گفــت، طاقــت نیــاوردم و گفتــم: مــن مــی رم مرخصــی، شــما رو هــم برمــی گردونــم 
بردســیر./با شــنیدن ایــن حــرف، نــه تنهــا بردســیر نیامدنــد، کــه منــو مجبــور کردند 
تــا بــا هــم بــه ســد دز برگردیــم و بعــد هــم منطقــه فــاو. همون جــا بــود کــه احمد و 
غالمرضا شــهید شــدند و من مجروح.    راوی:  آقای ماشــاءاله خدامی)همرزم شــهید(

ــه برادرشــوهرم نمــی تونســتم غذایــی  بخاطــر شــهادت غالمرضــا تــا ۴-۳ روز خون
بخــورم. خــواب دیــدم غالمرضــا بــا لیــوان آب بــه دســتش اومــد و گفــت: زنعمــو آب 
بــرات آوردم، ایــن آب تبرکــه. گفتــم: از کجــا آوردی؟ گفــت: نپــرس از کجــا آوردم، بهم 

دادنــد کــه آوردم...
بخاطــر کســالت حــال همســرم ســفره هفــت ســین پهــن نکــرده بودیــم. ناراحــت و 
گرفتــه بودیــم. شــب خــواب غالمرضــا رو دیــدم. ازش خواســتم دستشــو به نیت شــفا 
روی صــورت عمــوش بکشــه. صبــح کــه از خــواب بیــدار شــدم، دیــدم حــال همســرم 

بهتــر شــده و بــا اشــاره از مــا مــی خواســت تــا ســفره هفــت ســین رو بچینیــم.
                                                            راوی: خانم نساء پاکروانان)زن عمو شهید(      

شهیدان رمضان و  غالمرضا پاکروانان
اســداله، کارگــر ســاده کارخانــه قند، نمی دانســت خداوند حکیــم او را بــرای مأموریتی 
ویــژه انتخــاب کــرده تــا فرزنــدی چون غالمرضــا پــرورش دهد تــا در زمانی نــه چندان 

دور بــا قبــول دو قربانــی، بندگیــش را بــا خون ســرخ دو فرزند شــهید امضــاء نماید.
دهــم آبــان مــاه ســال هزار و ســیصد و پنجــاه، بار دیگــر خانه اســداله با تولــد غالمرضا 
بیشــتر از پیــش گــرم و روشــن گردیــد. غالمرضــا هــم چــون بــرادر غیرتمنــد خــود، 
پــدر را در ســختی هــای زندگــی یــاری نمــود و بــه قــدر وســع خویــش کمــک حــال 
خانــواده زحمتکــش خــود بــود. روزهــا به مدرســه می رفــت و بعــد از آن رســیدگی به 
اوضــاع خانــه و یــاری پــدر و مــادر مشــغله نوجــوان محلــه میمنیه بود. شــهادت بــرادر 
جــوان باعــث شــده بــود کــه غالمرضــا بیشــتر از پیــش نســبت به خانــواده احســاس 

مســئولیت کنــد و تــالش نمایــد تــا جــای خالــی بــرادر را اندکی پـُـر نماید.
 دغدغــه ای تــازه فکــرش را مشــغول کــرده بــود. حضــور در جبهــه و نبــرد با دشــمن، 
راهــی بــود کــه بــرادر شــهیدش از او خواســته و او را بــرای رفتــن، بــی تــاب کــرده بود. 
تنهایــی و مخالفــت خانــواده او را از انتخابش منصرف نکــرد و با ترفنــدی زیرکانه اجازه 

رفتــن گرفــت و راهــی جبهه شــد. 

شهید  معظم    غالمرضا پاکروانان 

ــات شــوراها  ــه برگــزاری انتخاب *باســالم وباتوجــه ب
وریاســت جمهــوری ، تخریــب و شــایعات درفضــای 
ــای  ــری بررصــد فضاه ــازی ضــرورت  دارد تدبی مج
ــترده  ــای گس ــن فض ــه ای ــردد ک ــاذ گ ــازی اتخ مج
وبــی نظــارت مــی توانــد تاثیــر بســزایی در انتخابــات 
داشــته باشــد و همینطور شــبکه های معاند باتشــکر                                                                                                                                           
71----91۳۳                                                    

ــری و  ــش پی ــت وافزای ــش جمعی ــالم کاه ــا اع *ب
کهنســالی در آینــده چــرا فقــط حــرف میزنــد چــرا 
ازدواج رابــرا ی جوانــان تســهیل نمــی کننــد تــا انهــا 
ــه  ــا 100 وام ازدواج میش ــد ب ــه ازدواج دهن ــت ب رغب
چــکار کــرد خانــه کرایــه کــرد حداقــل مراســم هــم 
کــه برگــزار کند کفــاف نمــی دهــد      91۳2----۴0

*باســالم بــا پایــان دادن شــایعات از حضــور ســردار 
ســعید محمــد باالخــره بــا اســتعفا از ســمت خودش 
ــرای ریاســت جمهــوری مــی  مشــخص شــد کــه ب
ــا  ــی شــود ب ــای انتخابات ــت ه ــاز رقاب خواهــد وارد ف
ــات  ــان درانتخاب ــات حضــور نظامی ــه تبلیغ توجــه ب
وشــانس بــرد انهــا در گذشــته هــم افــراد نظــام مثــل 
قالیباف ، محســن رضایی و شــمعخانی وارد شــدند و 
ــت                    91۳2-----۳7 ــد نیس ــورد جدی م

*باالخــره بعــد از کــش وقــوس تحریمها اگــر مذاکره 
کنیــم مــرغ وتخــم مــرغ گیــر میــاد برجــام مرغــی 
را نیــاورد همینهایــی کــه بودنــد از ســفره مــردم پــر 
ــا  ــر کرون ــال بخاط ــه امس ــاز خوب ــاال ب ــیدند ح کش
دورهمــی ومهمانــی حضــوری بــه حداقــل کاهــش
 یافته                                               990۳----60

* ســالم حــاال بعــد از یکســال میگــن کرونــا از طریق 
ســطح انتقــال نمــی یابــد پس ایــن همــه ضدعفونی 
خیابانهــا و مکانهــا و هزینــه انهــا را چــه کســی بایــد 
پاســخ دهــد فکر کنم تاواکســنهم فراگیر شــودمیگن 
واکســن نمــی خواســت خــودش خودبخــود دورش 
تمــوم شــد و رفــت مثــل گذشــته کــه هرســال یــک 
بیمــاری محلــی خودمــون مــی گفتیــم موفکــو امــد
 و رفت                                               9۳۸9----61

ــان  ــی پای ــود گران ــکالت موج ــن مش ــالم ای * باس
پذیردرایــن دولــت نیســت چــون رزم حســینی 
وارد وزارت صنعــت شــد قیمــت ماشــینها افــت 
قابــل چشــمگیری کــرد ولــی دوبــاره بــا برنامــه هــا 
اومخالفــت شــد قیمتها برگشــتندو ایشــان هــم دگه 
صحبتــی بــرای مردم نــدارد چــون دســتها ی پنهانی 
درمــاورای صنعــت خــودرو وجــود دارد 91۳1----۴2

*پیرشــدن کشــور و کاهش نســل جــوان در چندین 
ســال آینــده اثــرش ظاهرمیشــود وقتــی کــه اثــرش 
ــل عــالج نیســت چــون امــروز  ظاهرشــد دیگــر قاب
عــالج ودرمــان نمیشــود مــردم بــا فرهنــگ و ایرانــی 
ــت  ــده در تقوی ــالم و آین ــن واس ــور ووط ــرای کش ب
وگســترش امــر ازدواج وفرزنــداوری تــالش کنی بفکر 
مســئولین نباشــید وخودتــان آتــش باختیار ایــن امر 

را مــدد رســانید یــا علــی مــدد      9215-----۳9
ــان 9دی خیلــی تغییــرو زیبــا شــده  *فضــای خیاب
مخصوصــا درشــب از شــهرداربا تدبیر  تشــکر میکنم 
وانشــااهلل بفکــر تغییــر درمیــدان امــام حســین علیــه 
الســالم باشــد ایــن هــم یکــی ازمیدانهــای پرترافیک 
ــمت  ــه س ــدان ب ــن می ــگران ازای ــر گردش ــه اکث ک
بیدخــوان و بالعکــس میرونــد همچنیــن در اطرافیان 
میدان دانشــگاه و دانشــکده ومرکزبهداشــت وچندین 
اداره دیگــر وجــود دارد اگــر زیبــا ســازی شــود تغییــر 

چشــمگیری در فضــای شــهرخواهد داشــت
۴0----91۳۳                                                     

*باســالم درخطبــه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه 
ــراد  ــت اف ــده خواس ــی از نماین ــه کرمان ــام جمع ام
ناظربرانتخابــات شــوراها را  بیطــرف ویا از افــراد موافق 
ومخالفــش منصــوب کند تا نظــارت مطلــوب صورت 
پذیــرد آیــا واقعا ایــن اتفــاق میافتــد     91۳۳----۸9

بــه گــزارش گروه سیاســی خبرگزاری تســنیم 
بــه نقــل از پایــگاه اطالع رســانی دفتــر مقــام 
معظــم رهبــری، حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای 
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در خجســته 
عید مبعــث پیامبر مکــرم اســالم، اهــداف این 
هدیــه بــزرگ پــروردگار را »حکمرانــی الهــی، 
رشــد بشــر، اســتقرار عدالــت و ایجــاد حیــات 
ــرورت  ــه ض ــاره ب ــا اش ــد و ب ــه« خواندن طیب
منطقــی برپایــی نظــام سیاســی بــرای تحقق 
ایــن اهــداف بســیار بــزرگ افزودنــد: انقــالب 
اســالمی بــه ابتــکار و شــجاعت امــام بزرگــوار، 
خــط بعثــت نبــی مکــرم را احیــا کــرد و بــه 
همیــن علــت مــورد دشــمنی مســتمر اشــرار 
ــرت  ــه »بصی ــت ک ــه اس ــرار گرفت ــم ق عال
و اســتقامت در صــراط مســتقیم«، ایــن 

ــت. ــد گذاش ــاکام خواه ــمنی ها را ن دش
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تبریــک 
عیــد نورانــی مبعــث گفتنــد: در بعثــت همــه 
پیامبــران، اهــداف الهــی بزرگــی وجود داشــته 
کــه در رأس آنهــا توحیــد و ســپس تزکیــه و 
ــاد  ــت و ایج ــتقرار عدال ــان ها، اس ــم انس تعلی
حیــات طیبــه بــه معنــای رشــد و شــکوفایی 
عقــل و علــم، آرامــش روحی، آســایش مــادی، 
امنیــت محیــط زندگــی، رفــاه و شــادکامی و 
باالتــر از همــه تکامــل معنــوی بشــر اســت.

ــر اینکــه اهــداف  ــد ب ــا تأکی ــر انقــالب ب رهب
ــود،  ــق نمی ش ــان محق ــا بی ــاً ب ــت صرف بعث
افزودنــد: پیامبــران بــرای ایــن امر بســیار مهم 
بایــد مناســبات اجتماعــی ایجــاد می کردنــد 
ــام  ــدرت و نظ ــز ق ــر نی ــن ام ــاً ای ــه طبع ک

سیاســی می خواهــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنه ای با اســتناد بــه آیات 
متعــدد قــرآن، هــدف پیامبــران از ایجــاد نظام 
سیاســی را حکمرانــِی منبعــث از کتــاب خــدا 
و احــکام الهــی برشــمردند و گفتنــد: اســتقرار 
آییــن حکمرانــی نیازمنــد راهبــری، مدیریت و 
فرماندهــی اســت کــه ایــن مســئولیت بســیار 

ســنگین بــر دوش پیامبــر قــرار دارد.
ــن  ــدی، دی ــگاه توحی ــد: در ن ــان افزودن ایش
برنامــه جامــع زندگــی انســان در همــه ابعــاد 
ــه  ــت و ب ــی اس ــی و سیاس ــردی، اجتماع ف
همیــن دلیل بــه فرمــوده قــرآن مجید، اشــرار 
ــم، مفســدان، مســتکبران، اســتعمارگران  عال

و غارتگــران در همــه ادوار تاریــخ در مقابــل آییــن 
ــتاده اند. ــی ایس ــم اله ــش و ضدظل عدالت بخ

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای با اشــاره بــه خصومت 
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــا جمه ــان ب ــان جه ظالم
خاطرنشــان کردنــد: امــروز هــم نظام اســالمی که 
در تبلیغــات جبهــه مســتکبران، اســالم سیاســی 
نامیــده می شــود آمــاج همه گونــه حملــه و توطئه 
اســت چــرا کــه توانســته بــرای تحقــق حکمرانــی 
الهــی، حکومــت تشــکیل و بــه ملــت بــزرگ عزیز 

ایــران هویــت دینــی و اســالمی دهــد.
ایشــان، بــا تأکیــد بــر اینکــه نبایــد تعریــف جامع 
قــرآن از دیــن را بــه اعمــال عبادی و فــردی تقلیل 
داد، افزودنــد: بعثــت پیامبــر، امــواج برانگیختگی و 
ــه  تحــرک و تــالش را در جامعــه صــدر اســالم ب
ــر  ــان، پیامب ــوده امیرمؤمن ــه فرم ــراه آورد و ب هم
خاتــم برای هــر درد و بیمــاری افراد و جامعــه، دارو 
و مرهــم داشــت و در ایــن مســیر، هــرگاه الزم بــود 
حــدود و مجــازات اســالمی را نیــز اعمــال می کرد.

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در ادامه سخنانشــان، 
انقــالب اســالمی را احیاگر مضمون بعثــت در دوره 
معاصــر توصیــف کردنــد و گفتند: امــام بزرگــوار با 
ابتکار، شــجاعت، اندیشــه بلند و فداکاری توانســت 
خــط مســتمر بعثــت نبــوی را پــر رنــگ کنــد و 
جامعیــت و ابعــاد سیاســی و اجتماعــی اســالم را 

ــان دهد. نش
ایشــان بــا تأکیــد بــر اینکــه انقــالب اســالمی بــه 
پیــروی از بعثــت نبــوی، درمقابــل ظلــم، اســتبداد 
و اســتکبار، و همــراه مظلومــان بــوده، افزودنــد: بــا 
تشــکیل نظام اســالمی همــان حوادث و شــرایطی 
کــه بــرای پیامبــران روی داد، اتفــاق افتــاد و اشــرار 
و مســتکبرین عالـَـم در مقابــل ملــت ایــران صــف 

کشیدند.
رهبــر انقــالب اســالمی بــه تحریــف و دروغگویــی 
جبهــه اســتکبار نیــز اشــاره کردنــد و گفتنــد: آنها 
بــه دروغ در تبلیغــات خــود می گفتنــد جمهــوری 
اســالمی بــا تمــام دنیــا ســرِ ناســازگاری و ســتیزه 
دارد درحالی کــه نظــام اســالمی بــر اســاس 
تأکیــدات قــرآن، فقط در مقابل کســانی قــرار دارد 
کــه بــا ملــت ایــران دشــمنی می کننــد و بــا بقیــه 
ملت هــا و کشــورها از هــر آییــن و نــژادی روابــط 

دوســتانه دارد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره به اســتمرار 
دشــمنی ها بــا نظام اســالمی، تأکیــد کردنــد: برای 

مواجهــه بــا دشــمِن فعــال بــه دو عنصر مهــم »بصیــرت« و »صبر 
و اســتقامت« نیاز اســت.

ــه انســان در  ــای آن اســت ک ــه معن ــرت ب ــد: بصی ایشــان افزودن
ــی  ــر هــم یعن شــناخت راه درســت دچــار اشــتباه نشــود و صب
اســتقامت و پافشــاری در پیمــودن صــراط مســتقیم کــه اگــر این 
ــه اهــداف  ــد ب دو عنصــر وجــود داشــته باشــد، دشــمن نمی توان

خــود برســد.
ایشــان الزمــه حفــظ ایــن دو خصوصیــت مهــم را، وجــود »جریان 
تواصــی« در جامعــه برشــمردند و گفتنــد: اگــر زنجیــره توصیه به 
صبــر و حــق در میــان مــردم برقــرار باشــد، احســاس نــا امیــدی، 
ــرأت  ــد و ج ــود نمی آی ــه به وج ــِف اراده در جامع ــی و ضع تنهای

اقــدام نیــز از بیــن نخواهــد رفــت.
رهبــر انقــالب اســالمی بــا تأکید بــر اینکــه یکــی از اهــداف اصلی 
ــردن زنجیــره تواصــی اســت،  ــرم، از بیــن ب دشــمن در جنــگ ن
خاطــر نشــان کردنــد: قطــع جریــان تواصــی بســیار خطرنــاک 
ــد  ــد بگذارن ــرم نبای ــوان افســران جنــگ ن ــان به عن اســت و جوان

ــی بیفتد. چنیــن اتفاق
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای گفتنــد: در ایــن جنــگ نــرم، جوانــان 
بایــد بــا اســتفاده از فرصت فضای مجــازی، در جامعــه امیدآفرینی 

و توصیــه بــه ایســتادگی و بصیــرت کنند.
ــر از  ــی دیگ ــق را یک ــی حقای ــالب اســالمی وارونه نمای ــر انق رهب
ــه  ــا اشــاره ب ــرم برشــمردند و ب شــگردهای دشــمن در جنــگ ن
ــوم  ــردم مظل ــد: م ــکار افزودن ــای آش ــی از دروغ گویی ه نمونه های
یمــن شــش ســال اســت کــه بــا چــراغ ســبز دولــت امریــکا زیــر 
بمبــاران و محاصــره اقتصــادی و غذایــی و دارویــِی دولت ســنگدل 
و ظالــم ســعودی هســتند و صــدای اعتــراض هیچ یــک از مجامــع 
ــی بلنــد نشــده امــا حــاال  بین المللــی و دولت هــای مدعــی غرب
کــه مــردم پــر اســتعداد یمــن، بــا ســاخت یا تهیــه برخی وســایل 
دفاعــی بــه حمالت دشــمن پاســخ می دهنــد، صــدای اعتــراض و 
مالمــت، حتــی از طــرف ســازمان ملــل بلنــد شــده کــه ایــن اقدام 

ســازمان ملــل زشــت تــر از اقدامــات آمریــکا اســت.

هفته نامه ی فرهنگیـ  سیاسی استان کرمانـ  تحلیلی خبری
صاحب امتیاز ، مدیر مسئول : محمد رضا شجاعی باغینی
جانشین مدیر مسئول و سردبیر : عمید شجاعی باغینی 

صفحه آرایی : سپهر بردسیر )09134423926(
گستره ی توزیع استان کرمان
آدرس : بردسیرـ خیابان امام)ره(ـ  ساختمان خطیبی - طبقه  اول - جنب دفتر ازدواج
تلفن : 33521188-034 ، 09133414471 فاکس : 034-33528860
     www.sepehrbrd.ir : پایگاه اینترنتی

Email : sepehrbrd@yahoo.com : ایمیل
لیتوگرافی و  چاپ : طاها

رسیدگی به وضعیت معیشتی 
مردم روستاهای بردسیر توسط 
امام  جمعه ورئیس کمیته امداد

جوانان ما در فضای مجازی امیدآفرینی کنند/ دشمن می خواهد 
زنجیره توصیه به حق و صرب را در جامعه قطع کند

بیانات رهبرمعظم  انقالب اسالمی در خجسته عید مبعث پیامبر مکرم اسالم، :

اشعار والدت با سعادت امام 
حسین)علیه السالم( 

به سوم مه شعبان مدینه پر نور است
بساط جشن به درگاه داوری جور است

قدم زند به جهان دومین گل زهرا
برادرش حسن از این قضیه مسرور است

فرشتگان خدا بهر تهنیت آیند
ببین که فطرس بشکسته بال منصور است

حسین خوانده ورا  جد او به نام اکنون
و این زسوی خدایش به وحی دستور است

به روز سوم شعبان بیامده  ماهی
که چشم دشمن دین از تالء لوءش کور است

برای جمله جوانان جنتی آقاست
به جانفشانی در راه دین مشهور است
بگفت رسول خدا،او زمن ،من از اویم

ودوستدار حسین با خدای محشور است
حسین خون خدا باشد وزخون حسین
درخت دین به ابد برقرار ومعمور است
به زادروز حسینی دلم بسی شاد است

زیارت حرمش آرزوی منظور است
کبوتر دل من با هوای شش گوشه

درون سینه به عشق حسین مهجور است
به روز سوم شعبان خدا تبارک گو

به آفرینش مخلوق خویش مغرور است
به روز سوم شعبان گذار جن وملک
به کربال فتد وگاه شادی وشور است

به روز سوم شعبان به کربال آید
امام ما که رخش در نقاب مستور است

به روز سوم شعبان خدا نصیبم کن
زیارت حرم آنکه وتر موتور است

وضعیت هزینه و درآمد خانوارهای 
روستایی استان کرمان نگران کننده است
رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان کرمــان گفــت: موضــوع 
ــای روســتایی اســتان  ــد خانواره ــه و درآم ــت هزین ــده، وضعی نگــران کنن
کرمــان اســت کــه جایــگاه ۳0 کشــور را در درآمــد خانــوار روســتائی داریــم.

دکترجعفــر رودری در جلســه کارگــروه اقتصادی، اشــتغال و ســرمایه گذاری 
اســتان کرمــان با حضــور معاون توســعه روســتائی و مناطق محروم ریاســت 
جمهــوری و رییــس کمیتــه امداد کشــور اظهــار کرد: اســتان کرمــان 5600 
روســتای دارای ســکنه دارد و نــرخ رشــد جمعیت روســتائی اســتان نســبت 

بــه کشــور باالتر اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نســبت جمعیــت روســتائی اســتان بــه شــهر بیش 
از متوســط کشــور اســت، افــزود: نــرخ جمعیــت روســتائی اســتان کرمــان 
۴1 درصــد  و کشــور 26 درصــد اســت و در دهــه اخیــر نــرخ روستانشــینی 

اســتان کرمــان تقریبــا ثابــت مانــده اســت.
ــر  ــزار نف ــون و ۳00 ه ــک میلی ــا ی ــتان ب ــه اس ــه اینک ــاره ب ــا اش رودری ب
جمعیــت روســتائی، رتبــه چهــارم کشــور اســت، بیــان کــرد: موضــوع نگران 
کننــده، وضعیــت هزینــه و درآمــد خانوارهــای روســتایی اســتان کرمــان 

ــوار روســتائی داریــم. اســت کــه جایــگاه ۳0 کشــور را در درآمــد خان
وی تصریــح کــرد: متوســط درآمــد ســالیانه خانوارهــای روســتائی کشــور 
۳0 میلیــون تومــان و اســتان کرمــان 20 میلیــون تومــان اســت و هزینــه 
ــتان 15.6  ــون و در اس ــال 26.1 میلی ــور در س ــتائی کش ــای روس خانواره

میلیــون تومــان اســت.
ــه  ــا اشــاره ب ــزی اســتان کرمــان ب رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ری
تحصیــالت افــراد بیــکار در روســتاهای اســتان گفــت: 99 درصــد بیــکاران 

مناطــق روســتائی اســتان افــراد باســواد هســتند.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ســهم بخــش کشــاورزی در اقتصــاد روســتائی 
اســتان کرمــان بســیار باالتــر از صنعــت و خدمــات اســت، افــزود: اســتان 
در جــذب منابــع ایجــاد اشــتغال روســتائی عملکــرد خوبــی دارد و مجمــوع 
ســهم ابالغــی اســتان 6۴2 میلیــارد تومــان و 595 میلیــارد تومان به اســتان 

واصــل شــده اســت.
ــه  ــان در زمین ــتان کرم ــای اس ــک ه ــی بان ــرد: پرداخت ــح ک رودری تصری
اشــتغال روســتائی ۸۸ درصــد اســت و بیــش از ۸۸70 فرصــت شــغلی در 
ســال جــاری در روســتاها ایجــاد شــده کــه متوســط اشــتغال بــه ازای هــر 

طــرح 2.۳ نفــر و ســرانه ایجــاد شــغل 59 میلیــون تومــان اســت.
وی در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه 20 و نیــم درصــد از تســهیالت اشــتغال 
روســتایی اســتان کرمــان بــه نهادهــای حمایتــی اختصــاص یافتــه، گفــت: 
ــاری ۴256۴  ــال ج ــان در س ــتان کرم ــتغال اس ــاد اش ــزی ایج ــه ری برنام
فرصــت شــغلی بــود کــه تــا پایــان ســال 100 درصــد محقــق مــی شــود.

خاطرات شهیدحاج قاسم سلیامنی

دخــر شــهید محرابــی از احســاس خود نســبت بــه این دیــدار می گوید: مــن هیچ احســاس دوری 
از رسدار نداشــتم و از صمیم قلب مشــتاق دیدار ایشــان بودم؛ وقتی از ارادت قلبی خودم نســبت 
بــه رسدار ســلیامنی بــرای دوســتانم مــی گفتــم، مــن را بــا گفــن اینكــه "چــه طــور كســی را الگوی 
خــودت قــرار داده ای كــه حتــی یــك بــار هــم او به شــام رس نزده؟" مســخره مــی كردند، امــا اكنون 
بــا كــامل افتخــار مــی توانــم شــیرینی ایــن دیــدار و رابطــه پــدر و دخــری را بــه آن هــا یــادآوری 
كنــم. " عمــو قاســم" بــه مــن گفــت كــه مــن از ایــن بــه بعــد دو دخــر بــه اســم زینــب دارم و من 
را هــم دخــر خــودش دانســت و بــه حفــظ رابطــه خصوصــی و خالصانــه با شــهدا بــه من توصیه 
كردنــد. موقــع رفــن، رسدار ســلیامنی درخواســت مــن را برای حضــور در اتاقم قبــول كردنــد. رسدار 
از محافظــان و عــكاس خواســت كــه بیــرون مباننــد و من و " عمو قاســم" لحظاتی تنهایی صحبت 
كردیم و ایشــان ضمن تحســین من از اینكه عكس شــهید جهاد و عامد مغنیه را در اتاقم داشــتم، 
از شــخصیت ایــن دو شــهید نیــز برایم تعریــف كردند. خانــواده دایی من كــه در این دیــدار حضور 
داشــتند از رسدار درخواســت كردنــد كــه بــه اختیــار خودشــان، نــام دخــر دایــی ســادات مــن را كــه 

آرشــیدا بــود، تغییــر بدهنــد و " عمو قاســم" نــام زینب را بــرای او انتخــاب كردند
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حفظ رابطه خالصانه با شهدا، 
توصیه رسدار سلیامنی به دخرت شهید

در راســتای توجــه بــه وضعیــت معیشــتی و مشــکالت مــردم ، حجــت االســالم کرمانی 
امــام جمعــه بردســیر ومســئول کمیتــه امدادحضــرت امــام)ره(،در معیــت بخشــداران 
اللــه زار و گلــزار از روســتاهای شــهر اللــه زار)خرمنده،قلعــه عســکر،باغ حاجی،هــراران( 
و از روســتاهای راســک، ،چهارطــاق، بــاب شــمیل واز دورتریــن روســتاهای بخــش گلزار 
)ده مرتضــی وبــاب بیدوئیــه( بازدیــد کردنــد و ضمــن دیــدار با مــردم واطــالع از وضعیت 

معیشــتی انهــا تصمیمــات الزم اتخاذ شــد 

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان:

واکسیناسیون کرونا در مراکز بهزیستی 
استان کرمان آغاز شد

مرحلــه اول واکسیناســیون کوویــد 19 ســالمندان مقیــم در مراکــز شــبانه روزی اســتان 
کرمــان و مراقبیــن فعــال در ایــن مراکز با حضور کارشناســان مســئول بهزیســتی، مرکز 

بهداشــت و اورژانــس 115 در ســراهای ســالمندان کرمــان آغــاز شــد.
عبــاس صــادق زاده مدیــرکل بهزیســتی بــا بیــان اینکــه ســالمندان و مراقبیــن مراکــز 
شــبانه روزی یکــی از گروه هــای پرخطــر در مقابــل ویــروس کرونا هســتند، گفــت: انجام 
واکسیناســیون ایــن قشــر از جامعــه هــدف بهزیســتی عــالوه بــر پیشــگیری از شــیوع 
ویــروس کرونــا و حفــظ ســالمت آنــان، کرامــت انســانی ایــن افــراد را هــم بــه خوبــی مد 
نظــر داشــته چــرا کــه انتشــار اخبــار گوناگــون مبنــی بــر آســیب پذیر بــودن این قشــر 
اثــرات روانــی بــر آنــان داشــته کــه ایــن اقــدام در ایجــاد آرامــش در میــان آنــان تاثیــر به 

ســزایی داشــته است.
وی افــزود: در مرحلــه اول ایــن واکسیناســیون ۳62 نفــر از ســالمندان اســتان کرمــان 

شــامل 2۸2 نفــر در کرمــان و ۸0 نفــر در شهرســتان بــم واکســینه خواهنــد شــد.
صــادق زاده تصریــح کــرد: امــروز ســالمندان و پرســنل فعــال یــک مرکــز در کرمــان بــه 
تعــداد 65 نفــر بــدون هیچگونــه مشــکل و بــا رعایــت کامــل پروتــکل هــای بهداشــتی 
واکســینه شــدند و هــم اکنــون نیــز واکسیناســیون مرکــز دوم بــا جمعیت تقریبــی 70 
نفــر آغــاز شــده کــه ایــن رونــد تــا تکمیــل واکسیناســیون افــراد مشــمول ادامــه خواهد 

داشــت.

تزریق واکسن کرونا به بیش از یک میلیون نفر تا 
پایان سال/ گردش کرونای انگلیسی در ۲۸ استان

ســخنگوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــا اعــالم تــا قبــل از پایــان ســال 
ــرد از  ــم ک ــق خواهی ــر تزری ــون نف ــش از یک میلی ــه بی ــا را ب واکســن کرون
ــر داد. ــور خب ــتان کش ــی در 2۸ اس ــه انگلیس ــروس جهش یافت ــردش وی گ

بــه گــزارش خبرنــگار بهداشــت و درمــان باشــگاه خبرنــگاران پویــا؛ علیرضــا 
رئیســی در حاشــیه شــصت و یکمیــن جلســه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا 
اظهــار کــرد: آخریــن جلســه ســتاد ملــی کرونــا در ســال 99 برگــزار شــد و 
مــروری بــر رونــد بیمــاری کرونــا در یــک ســال گذشــته داشــتیم؛ مــردم، 
اصنــاف و ارگان هــا طــی یــک ســال گذشــته همــکاری زیــادی با ما داشــتند.


