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مهم ترین توصیه رهبر معظم انقالب به دولت آقای رئیسی 
که در مراسم تنفیذ به آن اشاره کردند یعنی تحقق واقعی 
ایده »دولت مردمی« را مورد تأمل قرار دهیم. ایشان در 
مراسم تنفیذ رئیس جمهور منتخب، ایشان را به امور مهمی 
توصیه و از جمله فرمودند: »یک توصیه به رئیس جمهور 
محترم این است که در شعارهای ایشان مسئله ی مردمی 
بودن و از مردم شنیدن و در میان مردم بودن تکرار شده؛ 
این را از دست ندهند؛ این چیز بسیار مهّمی است. »دولت 
مردمی« را که شعار ایشان بود، در واقعّیت محّقق کنند و 
به معنای واقعی کلمه با مردم، در کنار مردم، در میان مردم 
باشند. مردم یعنی همه ی مردم؛ بدون امتیازهای طبقاتی 

و گروهی.«
این همان مطالبه رهبر معظم انقالب اسالمی از خبرگان 
ملت در آخرین دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری 
است: »یکی از نیازهایی که مورد ابتالء همه ی جوامع 
اسالمی و همه ی کشورهای اسالمی است و به آن نیاز 
دارند و بخصوص کشور عزیز ما که بحمداهلل با نظام اسالمی 
اداره میشود به آن نیاز دارد، عبارت است از اینکه ما مفاهیم 
اسالمی را به مرحله ی عمل و به عرصه ی عمل بکشانیم. 
...در واقع عرض بنده این است که عناوین و مفاهیم معرفتی 
اسالم جنبه ی عملّیاتی و ترجمه ی عملّیاتی پیدا کند و 
عمل به آنها ممکن و رایج بشود ... مثالً فرض بفرمایید در 
همین قضّیه ی اخیر کرونا؛ مفهوم »مواسات« یک مفهوم 
کلیدی است در مجموعه و منظومه ی ارزشی و معرفتی 
اسالم، که این مفهوم با یک قدری تبیین در جامعه، یک 
نهضت در همین ایّام به وجود آورد: نهضت کمک مؤمنانه؛ 
و یک کار بزرگ انجام گرفت؛ یعنی مردم مواسات را از 
جایگاه یک مفهوم معتبر و مثالً ارزشمند شرعی که همه 
قبول داشتند، آوردند به مرحله ی عمل، و شما دیدید در 
سرتاسر کشور چقدر کار انجام گرفت، چقدر ارزش خلق 
شد با کارهایی که جوانها کردند، مردم کردند، گروه ها 
نهادِی  کردند، دستگاه های دولتی کردند، دستگاه های 
انقالبی انجام دادند؛ یک حرکتی راه افتاد، یک نهضتی انجام 
گرفت، گره هایی را باز کرد، کارهایی را راه انداخت. یعنی 
مفهوم مواسات این کشش را داشت، این ظرفّیت را داشت 
که این  جور تأثیر بگذارد و جامعه را تحت تأثیر قرار بدهد.«

این همان راهی است که اگر درست پیموده شود هم 
ضامن آبادانی دنیای مردم و هم سعادت و رستگاری آنها در 
آخرت خواهد شد. تحقق دولت مردمی در گرو به حساب و 
به شمار آوردن مردم است. دیدن و شنیدن بی واسطه آنان 
است.    همدلی و هم زبانی متقابل دولت و مردم با یکدیگر 

است. ایجاد روح اخوت و برادری در پیکره جامعه است
                                                       ادامه صفحه3

امــام حســین )علیــه الســام( فرمود: »کســی کــه با نیرنــگ و معصیــت خــدا، در پی 
به دســت آوردن چیــزى رود، کمتــر بــه آنچــه امیــد دارد می رســد، و زودتــر بــه آنچــه 

می ترســد، دچــار می شــود«.                                                                        )بحــار االنــوار، ج ۷۵ ص ۱۲(

تحقق وعده های 
انتخاباتی ودولت  مردمی 

انقالبی بودن باید همراه با عقالنیت 
باشد/ مطالبه دولت کنونی آمریکا 

همان مطالبه ترامپ است/
در افغانستان طرفدار »مردم« هستیم

رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه انتظــار مــردم 
از دولــت پیگیــری جــدی مبــارزه بــا فســاد اســت، 
خاطرنشــان کــرد: بایــد منافذ فســادخیز شناســایی 
و اصــالح شــود تــا هــر روز در کشــور شــاهد بــروز 
یــک موضــوع یــا ســاختن یــک پرونــده در کشــور 

نباشیم.
ــزاری  ــت خبرگ ــوزه دول ــگار ح ــزارش خبرن ــه گ ب
ــس  ــی رئی ــیدابراهیم رئیس ــت اهلل س ــنیم، آی تس
جمهــور، در جریــان اولیــن نشســت هیئــت دولــت 
ســیزدهم کــه صبــح روز )پنــج شــنبه 4 شــهریور( 
ــا  ــت: م ــار داش ــخنانی اظه ــی س ــد، ط ــزار ش برگ
ــه  ــتیم ک ــور هس ــرایطی در کش ــاهد ش ــروز ش ام
شایســته ملــت بــزرگ ایــران نیســت و این شــرایط 
ــه و  ــد برنام ــم  نیازمن ــن مه ــد ای ــر کن ــد تغیی بای
نقــش آفرینــی مــردان و زنانــی اســت کــه هــدف 
آنهــا گشــایش در زندگــی مــردم اســت و خداونــد 
هــم بــه ایــن عــزم و اراده و یــک پارچگــی برکــت 

ــد داد.  خواه
ــه  ــق ب ــه موف ــی ک ــه  وزرای ــک ب ــن تبری وی ضم
کســب رای اعتمــاد از مجلــس شــدند، خاطرنشــان 
ــده و شــما  ــه بن ــت ب ــه مل ــی ک ــن امانت ــرد:  ای ک
ــرای اینکــه کشــور را اداره کنیــم، شــکر  ســپرده ب
ایــن امانــت داری ایــن اســت کــه در مســیر ایــن 
ــن  ــکر ای ــن مســیر ش ــم. اولی ــت کنی ــکر حرک ش
اســت کــه نعمــت را بــه خوبــی بشناســیم و بدانیــم 
کــه ایــن نعمــت از جانــب خــدا اســت و بعــد بدانیم 
کــه کجــا از ایــن نعمــت بایــد اســتفاده کنیــم. پس 

از ایــن بایــد از خداونــد شــاکر باشــیم. 
رئیــس جمهــور گفــت: ایــن امانــت داری و نعمتــی 

کــه خداونــد بــه ایــن دولــت از جانب ملــت عنایت 
کــرده، شــکر گــذاری آن از ایــن بابــت اســت کــه 
شــب و روز نشناســیم و بــا همــه وجــود نیروهایــی 
کارآمــد را بــه کار بگیریــم و برخــی عقــب ماندگــی 
هــا در کشــور را جبــران کننــد. مــا امــروز در بعضی 
حــوزه هــای عقــب ماندگــی جــدی داریم کــه باید 
جبــران شــود. مــردم بایــد احســاس پیشــرفت در 
اجــرای امــور کننــد. مــردم بایــد احســاس عدالــت 
کننــد و بایــد ایــن احســاس را داشــته باشــند کــه 
عدالــت صرفــا در کالم نیســت و در اجــرا نیــز بایــد 
نشــان دهیــم کــه بــه نــام دولــت اســالمی و نظــام 
ــه اجــرای  مقــدس جمهــوری اســالمی مصمــم ب
عدالــت هســتیم و بدانیــم کــه بــا اراده و تصمیــم 
هــر کســی را در جــای خــود و هــر اقدامــی را در 

جــای خــود بــه کار گیریــم.    ادامــه صفحــه3         صفحه4

شرایط کنونی شایسته ملت بزرگ ایران نیست/ انتظار مردم از 
دولت سیزدهم برخورد جدی با منافذ فسادخیز است

رهبرمعظم  انقاب اسامی در دیدار با اعضاى هیات دولت سیزدهم : 

جناب آقای حسن پور نماینده محترم مجلس شورای اسالمی 
 جناب دکترعباسلو مدیرعامل محترم جهان فوالد 

توفیــق خدمــت به نیکوتریــن و شایســته ترین مــردم در نظــام اســامی، فرصت گرانبهــا و پرافتخارى اســت کــه عاوه 
بــر خشــنودى مــردم، موجبــات رضایــت پــروردگار متعــال را درپــی خواهــد داشــت وقطعــا کار بــراى رضــاى خداونــد 

بــدون اجــر و پــاداش نخواهــد ماند.
بدینوســیله الزم مــی دانیــم از زحمــات بــی شــائبه وموثــرى کــه در تامیــن بخشــی از آهن االت مســجدجامع بردســیر 

داشــته اید،تقدیــر و تشــکر نمــوده و موفقیــت و بهــروزى روز افزونتــان را از درگاه ایــزد منــان مســئلت مــی نماییم.
و بــه یقیــن در ایــن راســتا کســانی موفــق و ســربلند خواهنــد بود کــه بتوانند بــه خوبــی از ایــن فرصت مســئولیت در 

راســتاى جلــب رضایــت خداونــد و خدمــت صادقانــه و موثــر به مــردم نهایــت اســتفاده را ببرند. 

هیات امناء مسجدجامع بردسیر 

وضعیت بردسیر همچنان قرمز -  تزریق  29000دوز واکسن 
مهنــدس برهانــی درگفتگــو بــا خبرنــگار سپهربردســیر ضمن 
اعــالم وضعیــت قرمــز شهرســتان بردســیر گفــت: طــی یــک 
هفتــه گذشــته بــا نمونــه گیــری از ۶۶۰ نفــر بیمــار مشــکوک 
تعــداد ۱۹۸ نفــر بیمــار قطعــی شناســایی شــده کــه از ایــن 
تعــداد 4۲ نفــر در بیمارســتان بردســیر بســتری هســتند و ۷ 
نفــر در وضعیــت ویــژه انــد کــه متأســفانه ۸ مــورد نظــارت بــر 

کفــن و دفــن افــراد فــوت شــده انجــام گرفتــه اســت.
وی افــزود:  در حــال حاضــر مــوارد ابتــال و بســتری در 
بیمارســتان اگرچه نســبت بــه قبل وضعیــت باثباتــی دارد ولی 
در صــورت عــدم رعایــت پروتــکل های بهداشــتی ) اســتفاده از 
ماســک، عــدم حضــور در تجمعــات ،فاصله گــذاری اجتماعــی 
، شستشــوی مکــرر دســت ها ، برگــزاری مهمانی هــای 
خانوادگــی و مســافرت( وضعیــت موجــود شــکننده می شــود.

 عــالوه بــر حفــظ و رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی ، 
واکسیناســیون عمــوم مــردم از اهمیــت فــوق العــاده ای 
برخــوردار اســت و میــزان بســتری در بیمارســتان و مــرگ هــا 
را کاهــش مــی دهــد بــه طــوری کــه از ۱۰۸ بیمــار بســتری 
در بیمارســتان طــی چنــد روز گذشــته فقــط 4 نفــر دو نوبــت 

ــد . ــوده بودن ــت نم ــن را دریاف واکس
مهنــدس برهانــی توصیــه نمــود:  بــه شــایعات افــراد مغــرض و 
منفعت طلــب، در عــدم تزریــق واکســن توجــه نکننــد   افــراد 
ــن واحــد  ــه نزدیکتری ــا مشــاغل خــاص ب ــاالی 4۰ ســال ی ب
واکسیناســیون مراجعــه و نســبت بــه دریافــت واکســن اقــدام 
نماینــد. شــایان ذکــر اســت تاکنــون  قریــب بــه ۲۹ هــزار دوز 
واکســن تزریــق شــده  کــه ۱۹۶۰۰ نفــر نوبــت اول و ۹۲۸۰ نفر 

نوبــت دوم را دریافــت نمودنــد.
️* آدرس مراکز واکسیناسیون در شهرستان بردسیر 

️* پایگاه تجمیعی واکسیناسیون شهر بردسیر : 
میــدان امــام حســین )ع( ســاختمان مرکــزی ، پایــگاه تجمیعی 

واکسیناسیون
️* پایگاه واکسیناسیون نگار :

میدان آزادی ، مرکز خدمات جامع سالمت نگار 
️* پایگاه واکسیناسیون گلزار :

بلوار والیت، مرکز خدمات جامع سالمت گلزار 
️* پایگاه واکسیناسیون الله زار :

خیابان امام ، مرکز خدمات جامع سالمت الله زار 
 پایگاه واکسیناسیون قلعه عسکر :

ــع  ــات جام ــز خدم ــدان شــهیدحاج قاســم ســلیمانی، مرک می
ســالمت قلعــه عســکر 

️* پایــگاه واکسیناســیون دشــتکار: میــدان امــام رضــا )ع(، مرکــز 
خدمــات جامــع ســالمت دشتکاراســت.
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به ســبک  حقایــق  وارونه نمایــی 
ــاره  ــد/ واقعیت هایــی درب رســانه های معان
آمریکایــی کــه رســانه های  واکســن 
خارجــی فارســی زبان دوســت ندارنــد 

ــد! ــما بدانی ش
در روزهــای اخیــر رســانه های معانــد کــه 
ســعی در وارونه نمایــی حقایــق داشــته اند 
در تالشــند افزایــش آمــار فوتی هــا را بــه 
ممنوعیــت واردات واکســن کرونــا از مبــدأ 
انگلیــس و آمریکا گــره بزنند؛ امــا واقعیت 

؟ چیست
بــه گــزارش خبرنــگار بهداشــت و درمــان 
ــد روزی  ــا؛ چن ــگاران پوی ــگاه خبرن باش
اســت کــه به دلیــل شــیوع ویــروس 
جهش یافتــه کرونــا در کشــور، آمــار 
ــه صعــود اســت و  ــا رو ب فوتی هــای کرون
متأســفانه روزانــه صدهــا هموطــن بــر اثر 
ایــن ویــروس منحــوس جــان خــود را از 

دســت می دهنــد.
در روزهــای اخیــر رســانه های معانــد 
ــا هجمــه ای ســنگین و ایجــاد فضــای  ب
ــق  ــی حقای ــعی در وارونه نمای ــی س منف
ــا را  ــار فوتی ه ــش آم ــا افزای ــته اند ت داش
بــه فرمایــش مقام معظــم رهبــری مبنی 
ــا از  ــن کرون ــت واردات واکس ــر ممنوعی ب
مبــدأ انگلیــس و آمریــکا گــره بزننــد! امــا 
آیــا نداشــتن اجــازه بــرای واردات واکســن 
از مبــدأ آمریــکا و انگلیــس منجربه چنین 

وضعیتــی شــد؟
مســتندات موجــود در Airfinity نشــان 
ــادرات واکســن  ــزان ص ــه می ــد ک می ده
از آمریــکا و انگلیــس صفــر بوده اســت! در 
ــم در  ــن رق ســایر ماه هــای ســال هــم ای
ــک  ــا، ی ــه صادر کننده ه ــا بقی مقایســه ب

ــوده اســت! ــد ب ــزان تولی درصــد می
تــا مــاه مــارس )فروردیــن 1400( آمریــکا 

ــه  از صــادرات واکســن های تولیــدی خــود ب
ســایر کشــورهای جهان امتنــاع کرده اســت.

امتنــاع آمریــکا از صــادرات واکســن بــه 
شــرکای قــاره ای خــود!

جــن ســاکی، ســخنگوی کاخ ســفید در 
ــور  ــس جمه ــرد رئی ــالم ک ــارس اع ــاه م م
ــه  ــان از این ک ــر اطمین ــدا ب ــدن ابت ــو بای ج
ــت،  ــا اس ــترس آمریکایی ه ــن در دس واکس
ــل از  ــا قب ــکا ت ــرده اســت و آمری ــز ک تمرک
واکســینه شــدن تمــام آمریکایی هــا حتــی 
قصــد ارســال واکســن بــه کانــادا و مکزیــک، 

ــدارد! ــود را ن ــاره ای خ ــریک ق دو ش
ــادرات 4  ــا ص ــا ب ــان تنه ــدن در آن زم بای
میلیــون دوز واکســن کرونــا موافقــت کرد که 
این واکســن ها نیــز از نــوع آســترازنکا بوده اند 
کــه به دلیــل بــروز عارضــه لختــه خــون در 
پــی تزریــق واکســن، اســتقبال زیــادی از آن 
نمی شــد و بــه تأییــد ســازمان غــذا و داروی 

آمریــکا نرســیده بــود.
پــس از اثبــات وجــود رابطــه میــان تزریــق 
ایــن واکســن و بــروز لخته خــون در تعــدادی 
از دریافت کننــدگان، بســیاری از کشــورها 
ماننــد دانمــارک، نــروژ و... تزریــق آن را 
متوقــف کردنــد و برخــی دیگــر از کشــورها 
نیــز تزریــق آن را محــدود بــه گــروه ســنی 

ــد. خاصــی کردن
برخــی کشــورها نیز کــه توانســتند زودتــر از 
ایــن تاریــخ واکســن فایــزر را دریافــت کننــد، 
در مطالعــات بالینــی واکســن فایــزر شــرکت 
کردنــد یــا از مبدأ ســایر کشــورهای ســازنده 

فایــزر به جــز آمریــکا، آن را وارد کردنــد.
اسرائیل، موش آزمایشگاهی جهان!

رژیــم صهیونیســتی یکــی از مناطقی اســت 
کــه در فــاز آزمایشــی واکســن فایزر شــرکت 
کــرد و همیــن امــر واردات واکســن بــه آن را 
تســهیل می کــرد. اســرائیل پیــش از آن کــه 

ســازمان جهانــی بهداشــت واکســن فایزر 
را تأییــد کنــد، توافــق کــرد بــا شــرکت در 
مطالعــه بالینــی این واکســن، مقادیــری از 
آن را وارد و بــه اســرائیلی ها تزریــق کنــد!

ــی  ــی فارس ــزاری بی بی س ــی خبرگ حت
از ایــن اقــدام رژیــم صهیونیســتی تحــت 
عنــوان »مــوش آزمایشــگاهی شــدن برای 
ــارکت  ــا مش ــرا ب ــرد زی ــاد ک ــان« ی جه
ــاز مطالعــات بالینــی ایــن  اســرائیل در ف
واکســن، قــرار بود میــزان اثربخشــی فایزر 
در جمعیت هــای بزرگ تــر مشــخص 

شــود.
بــا وجــود تزریــق تعــداد زیــادی واکســن 
درصــد(   65( اســرائیل  در  آمریکایــی 
ــن  ــا در ای ــت دلت ــیوع واریان ــل ش به دلی
ــه  ــاکان رو ب ــا کم ــار کرون ــه، آم منطق

ــت. ــش اس افزای
کرونــا , واکســن کرونا , بهداشــت و درمان 
, آمریکا , وزارت بهداشــت , کرونا , واکســن 
کرونا , بهداشــت و درمان , آمریــکا , وزارت 

بهداشت , 
آزمایشــگاهی  مــوش  ایــران 

نشــد دیگــر  کشــورهای 
برخی از کشــورها مانند امارات، ترکیــه و... 
در فــاز ســوم تســت انســانی واکســن های 
چینــی شــرکت کردند تــا کارایی واکســن 
در جمعیــت بزرگتری مشــخص شــود اما 
در آن زمــان، ســعید نمکی وزیر بهداشــت 
گفــت: »واکســن کرونــا کــه اآلن برخــی 
ــوان  ــت عن ــایه تح ــورهای همس از کش
واکسیناســیون از آن صحبــت می  کننــد، 
چیــزی جــز کارآزمایــی بالینــی انســانی 
نیســت و مــا اجــازه ندادیــم کــه واکســنی 
ــازنده  ــرای س ــی ب ــه بالین ــت مطالع به نی

بیرونــی، وارد ایــن کشــور بشــود.«
ــالش در  ــد ت ــانه های معان ــی رس در حال

وارونه نمایی حقایق به سبک رسانه های معاند/ واقعیت هایی درباره واکسن آمریکایی
 که رسانه های خارجی فارسی زبان دوست ندارند شما بدانید!

بخش دوم : 
4. امــام ســجاد )علیــه الســام( در مدینــه پــس از 

حادثــه کربــا
فصــل بعــدی زندگــی امــام هنگامــی آغــاز می شــود کــه 
امــام ســجاد )ع( در مدینــه بــه عنــوان شــهروندی محتــرم 
ــر  ــه پیامب مشــغول زندگــی می شــوند و کارشــان را از خان

ــد . ــاز می کنن ــان آغ ــرم ایش )ص( و ح
بعضــی فکــر می کننــد اگــر امــام ســجاد )علیــه الســالم( 
می خواســتند در مقابــل دســتگاه بنی امیــه مقاومــت کننــد، 
ــه  ــا مثــالً ب ــر می داشــتند و ی بایســتی علــم مخالفــت را ب
مختــار یــا عبــداهلل بــن حنظلــه ملحــق می شــدند و رهبری 
آنــان را بــه دســت می گرفتنــد و آشــکارا مقاومت مســلحانه 
ــان حضــرت  ــت زم ــن وضعی ــا در نظــر گرفت ــد. ب می کردن
ســجاد )علیــه الســالم( می فهمیــم کــه ایــن تفکــر بــا توجه 
بــه هــدف ائمــه )علیــه الســالم( تفکــر نادرســتی اســت. اگر 
ائمــه از جملــه امــام ســجاد )علیــه الســالم( در آن شــرایط 
ــزی  ــکار و قهرآمی ــرکات آش ــن ح ــه چنی ــتند ب می خواس
دســت بزننــد، یقینــاً ریشــه شــیعه کنــده می شــد؛ هیــچ 
زمینــه ای بــرای رشــد مکتــب اهل بیــت )علیــه الســالم( و 
دســتگاه والیــت و امامــت باقــی نمی مانــد و همــه چیــز از 

ــد  ــود می ش ــت و ناب ــن می رف بی
5. امام سجاد )علیه السالم( و مسئله کادرسازی

بــدون شــک هــدف نهایــی امــام ســجاد )ع( ایجــاد حکومت 
اســالمی بــود؛ امــا حکومــت اســالمی در آن شــرایط چگونه 
بــه وجــود می آمــد؟ ایــن امــر بــه چنــد چیــز نیازمنــد دارد:

* بایــد اندیشــه درســت اســالمی کــه ائمــه )علیــه الســالم( 
ــه  ــن اندیشــه اســت ک ــی آن هســتند و همی ــل واقع حام
ــن و  ــرد، تدوی ــرار بگی ــالمی ق ــت اس ــای حکوم ــد مبن بای
تدریــس و منتشــر شــود. بزرگ تریــن نقــش امــام ســجاد 
)علیــه الســالم( ایــن اســت کــه تفکر اصیــل اســالمی یعنی 
ــا  توحیــد، نبــوت، مقــام معنــوی انســان، ارتبــاط انســان ب
خــدا و چیزهــای دیگــر را تدویــن کننــد و مهم تریــن نقــش 

صحیفــه ســجادیه همیــن بــود.
* آشــناکردن مــردم بــا حقانیــت کســانی که حکومــت باید 

بــه دســت آنها تشــکیل شــود.
* امــام ســجاد )علیــه الســالم( بایــد تشــکیالتی را بــه وجود 
می آوردنــد کــه محــور اصلــی حرکت هــای سیاســی آینــده 
باشــد و بنائــی را کــه از دیــدگاه مــا در دوران امیرالمؤمنیــن 
)علیــه الســالم( وجــود داشــت و ســپس در ماجرای عاشــورا 
و واقعــه حــره و مختــار زمینه هایــش تقریبــاً متالشــی شــد، 

نوســازی و بازســازی کنند .
* امــام چــون در دوران اختنــاق زندگــی می کردنــد و 
نمی توانســتند مطالــب مــورد نظرشــان را آشــکار و صریــح 
بیــان کننــد، از شــیوه موعظــه و دعــا اســتفاده می کردنــد. 
دعــا مربــوط بــه صحیفــه ســجادیه اســت کــه بعــداً آن را 
ــی  ــات و روایات ــه بیان ــوط ب ــه مرب ــم و موعظ ــر می کنی ذک
ــات  ــر بیان اســت کــه از آن حضــرت نقــل شــده اند. در اکث
امــام ســجاد )علیــه الســالم( یا شــاید بتــوان گفــت در همه، 
ــن  ــن روش ضم ــا ای ــت. ب ــه اس ــن موعظ ــن کالم، لح لح
ــه را  ــد، آنچ ــت می کنن ــه و نصیح ــردم را موعظ ــه م اینک
کــه می خواهنــد در ذهــن مــردم جــا بگیــرد، بــه آنــان القــا 
می کننــد. ایــن بهتریــن نحــوه انتقــال و القــاء ایدئولــوژی و 

افــکار درســت اســت 
برخــی از بیانــات امــام ســجاد )علیــه الســالم( خطــاب بــه 
عامــه مــردم اســت. از خــود بیــان هم پیداســت که شــنونده 
و خواننــده آن عــده خاصــی از نزدیــکان و خصیصیــن و از 

کادرهــای امــام ســجاد )علیــه الســالم( نیســتند .
نکتــه اول اینکــه بیانــات امــام خطــاب بــه عامــه مــردم از 
نــوع آمــوزش نیســت، بلکــه از نــوع تذکر و یــادآوری اســت. 
یعنــی در ایــن مرحلــه، امــام مســئله توحیــد را بــرای مــردم 
ــرای مــردم تفســیر  ــا مســئله نبــوت را ب نمی شــکافند و ی
ــد  ــادآوری می کنن ــد و ی ــر می دهن ــه تذک ــد. بلک نمی کنن
نکتــة دوم اینکــه امــام مســئله امامــت را در خــالل مســائل 
ــم  ــالً در رژی ــه مث ــل اینک ــد. مث ــان می کنن ــالمی بی اس
گذشــته کســی با شــما ایــن جــوری حــرف مــی زد: »آقایان! 
بــه فکــر خــدا باشــید، بــه فکــر مســئله توحیــد باشــید، بــه 
فکــر مســئله حکومــت باشــید.« امامتــی را کــه مــا اینجــا 
ــا بیــان امــام ســجاد )علیــه الســالم( می فهمیــم.  داریــم، ب
بیــان ایــن حرف هــا در رژیــم گذشــته خطرنــاک بــود؛ امــا 
وقتــی در قالــب موعظــه توســط یــک آدم زاهد و عابــد بیان 
می شــود، بــرای دســتگاه یــک مقــدار قابلیــت قبــول پیــدا 

می کنــد 
ــه عــده خاصــی اســت و  ــات امــام خطــاب ب ــوع دوم بیان ن
ــانی  ــه کس ــه چ ــاب ب ــه خط ــه مشــخص نیســت ک گرچ
ــا دســتگاه  اســت، امــا کامــالً مشــخص اســت کــه آنهــا ب
ــن  ــام و معتقدی ــروان ام ــت پی ــف و در حقیق ــم مخال حاک
بــه حکومــت اهل بیــت )ع( بودنــد. ایــن بیانــات ایــن گونــه 
شــروع می شــوند: »کفانــا اهلل وایاکــم کیــد الظالمیــن و بغی 
الحاســدین و بطــش الجباریــن… ال یفتننکــم الطواغیــت و 
اتباعهــم مــن اهــل الرغبــه مــن الدنیــا …«در اینجــا نــوا و 
آهنــگ اصلــی در خطــاب بــه ایــن مؤمنیــن حفــظ آنهــا و 
ســاختن کادرهــای الزم بــرای آینــده اســت. امــام در ایــن 
بیــان بیشــترین تکیه شــان روی ایــن نکتــه اســت کــه مردم 
را از رفاه هــای معمولــی ایــن زندگی هــای پــر جلــوه کــه جز 
بــه قیمــت نزدیــک شــدن بــه طواغیــت بــه دســت نمی آید 

بــر حــذر بدارنــد. 

سیره امام سجاد علیه السالم در نگاه رهبری؛

بیان های فکری حکومت 
اسالمی/ هدف نهایی امام 

سجاد ایجاد حکومت بود

بــا پیگیری هــای نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر مجوز 
تاســیس و احــداث واحــد صنعتــي تولیــد آهن اســفنجي در 

بردســیر صادر شــد.
شــرکت ســنگ آهــن گهــر زمیــن بــا پیگیــری های حســن 
ــور نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر مجــوز تاســیس  پ
و احــداث واحــد صنعتــي بــراي تولیــد آهــن اســفنجي بــه 
شــکل گندلــه و کلوخــه بــه روش گــرم بــه ظرفیــت ســاالنه 
یــک میلیون 700 هــزار تن در شهرســتان بردســیر را گرفت.

ــرمایه  ــا س ــی ب ــد صنعت ــن واح ــت؛ ای ــر اس ــایان ذک ش
ــه مســاحت 375  ــي ب ــال در زمین ــون ری 54606857 میلی
هــزار متــر مربــع و زیربنــا 10 هزار مترمربــع و ارزش ماشــین 
آالت داخلــي 16288800 میلیون ریال و ارزش ماشــین آالت 
خارجــي 87440 هــزار یــورو در بردســیر احــداث مــی شــود.

ــد  ــدازي واح ــیس و راه ان ــوز تاس ــت مج ــن دریاف همچنی
ــم  ــي و ک ــوالد ســاده کربن ــت ف ــد بیل ــراي تولی ــي ب صنعت
آلیاژي)حاصــل از فراینــد ذوب(بــه ظرفیت ســاالنه 3 میلیون 
تن در شهرســتان بردســیر بــا ســرمایه 225368000 میلیون 
ریــال در زمینــي بــه مســاحت یــک میلیــون دویســت هــزار 
متــر مربــع و ســطح زیربنا هجــده هزار و بیســت متــر مربع و 
ارزش ماشــین آالت داخلــي 174000000 میلیــون ریــال نیز 

اخــذ شــده اســت.

مجوز احداث واحد صنعتي 
تولید آهن اسفنجي صادرشد

مدیــرکل بیمــه ســالمت اســتان کرمــان گفــت: بیمــه ســالمت بــرای هــر بیمار 
مبتــال بــه کرونــا حــدود 5 میلیــون و 700 هــزار تومــان هزینــه می کنــد.

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، محمــد جعفــری در جمع خبرنــگاران 
بــا گرامیداشــت هفتــه دولــت و یــاد و خاطره شــهدا اظهار داشــت: بیمه ســالمت 
از ســال 74 ایجــاد شــد و بیمــه کارکنــان دولــت را داشــتیم و حــدود 3 میلیــون 

نفــر بیمــه شــده زیــر پوشــش بودند.
مدیــرکل بیمــه ســالمت اســتان کرمــان بیــان کــرد: زمانــی کــه قــرار شــد چتر 
بیمــه بر ســر مــردم باز شــود؛ در ســال 76 پوشــش بیمه درمــان روســتاییان و در 
ســال 77 پوشــش درمان عشــایر از اســتان کرمان آغاز شــد و ســپس به سراســر 
کشــور تعمیم داده شــد و ســال 84 کارت های بیمه روســتایی و عشــایری تبدیل 
بــه دفتــر بیمه شــد و طــرح پزشــک خانــواده بر 23 میلیــون جمعیت روســتایی 

و عشــابری آغاز شــد.
وی ابــراز داشــت: پوشــش بیمــه درمانــی برای ســایر افراد نیــز در دســتور کار قرار 
گرفــت و امــروز افــزون بــر 40 میلیــون نفــر زیرپوشــش بیمــه ســالمت هســتند 

کــه افزایــش 10 برابــری را نســبت بــه گذشــته نشــان می دهــد.
جعفــری اضافــه کــرد: در حــال حاضــر بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا بــا 
بیمارســتان ها هماهنــگ کردیــم؛ به محض تشــکیل پرونده بــرای بیمــاران فاقد 

بیمــه، اطالعــات وی را پیامــک کننــد تــا بیمــار بیمه شــود.
ــر بیمــه شــده طــی ســال 73  ــان 180 هــزار نف ــه داد: در اســتان کرم وی ادام

ــم. ــر بیمــه شــده داری ــون و 800 هــزار نف ــک میلی ــون ی داشــتیم و هم اکن
جعفــری اظهــار کــرد: یکــی از دســتاوردهای حوزه ســالمت و جمهوری اســالمی 
ایــن اســت بــا توجــه بــه کاهــش بــار مالــی خانواده هــا از طریــق بیمــه شــاهد 
کاهــش مقــدار پرداخــت از جیــب مــردم هســتیم و 38 درصــد هزینه ها توســط 
مــردم  پرداخــت می شــود کــه بــر اســاس برنامــه ششــم توســعه بایــد بــه کمتــر 

از 25 درصــد می رســید.
وی افــزود: بیمــه ســالمت بــرای هــر بیمــار مبتــال بــه کرونــا حــدود 5 میلیــون 
و 700 هــزار تومــان هزینــه می کنــد در شــرایطی کــه هــر بیمــار غیرکوویــد در 

اســتان کرمــان حــدود 2 میلیــون تومــان صورتحســاب بســتری دارد.

فرمانــده انتظامــي شهرســتان بردســیر از دســتگیری 6 نفــر 
ــه ســرقت  ــد اقــدام ب ــب دو بان ســارق و 2 مالخــر کــه در قال
ــام  ــا انج ــزود:  ب ــر داد. وي اف ــد، خب ــی کردن ــرق م ــیم ب س
اقدامات پلیســي و بررســي ســرنخ هــاي موجود از محــل وقوع 
ســرقت هــا موفق به شناســایی یکــی از  ســارقین ســابقه دار و 
دســتگیری وی در شــهر کرمــان شــدند که بــا ادامه تحقیقات 
نامبــرده بــه معرفــی همدســتان خــود نیــز اعتراف کــه تمامی 
آنهــا نیــز دســتگیر و بــه 25 فقــره ســرقت طی دوماه گذشــته 

در ســطح شهرســتان کشــف گردید.
ــن  ــان ضم ــیر در پای ــتان بردس ــی شهرس ــده انتظام فرمان
دســتگیری 6 ســارق و توقیــف 2دســتگاه خــودرو یاد آور شــد 
:پلیــس  در برخــورد بــی امــان با ســارقان و بهم زننــدگان نظم 

و امنیــت عمومــی از هیــچ کوششــی دریــغ نخواهــد کــرد.

ــد فعــال  ــن بان رییــس پلیــس فتــای اســتان کرمــان از دســتگیری اعضــای بزرگ تری
ســایبری در اســتان در حــوزه پولشــویی، قمــار و شــرط بنــدی خبــر داد.

ســرهنگ امیــن یــادگار نــژاد در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر گفت:طــی رصــد اطالعاتی 
کارشناســان پلیــس فتــا اســتان از فعالیــت یــک بانــد کالهبــرداری ســایبری مطلــع و 

ــد. موضــوع را در دســتور کار قــرار دادن
وی تصریــح کــرد: بــا تــالش و اقــدام ویــژه افســران ســایبری پلیــس فتــا، اعضــای چهــار 

نفــره ایــن بانــد کالهبــرداری شناســایی و طــی عملیاتی غافلگیرانه دســتگیر شــدند.
رییــس پلیــس فتــای اســتان کرمــان بیــان کــرد: در تحقیقــات و بازجویی های پلیســی 
مشــخص شــد،متهمان بــا اســتفاده از پنج ســایت قمــار و شــرط بنــدی و انجــام 16 هزار 
و 2۹8  تراکنــش بانکــی از حســاب کاربــران ایــن ســایت هــا مبلغــی بیــش از 22 میلیارد 

ریــال را پــس از جابجایــی در چندیــن حســاب و پولشــویی برداشــت کــرده اند.
وی در ادامــه بیــان کــرد: بــا توجــه به اســناد و مدارک کشــف شــده معلوم شــد، تعــدادی 
از اعضــای ایــن بانــد کالهبــرداری در اســتان هــای دیگر فعالیت داشــته اند که رســیدگی 

بــه ایــن موضوع در دســتور کار ایــن پلیس قــرار دارد.
یادگارنــژاد بــا بیــان اینکــه صاحبــان ایــن نوع ســایت ها اکثــراً درخارج از کشــور ســکونت 
دارنــد، گفــت: گرداننــدگان ایــن ســایت های مجرمانــه بــا معرفــی تعــدادی از افــراد فعال 
در زمینــه قمــار و شــرط  بنــدی آنالیــن و به نمایش گذاشــتن زندگــی الکچــری آن ها در 
شــبکه های اجتماعــی، بــا ارســال لینک هــای ایــن ســایت ها اقــدام بــه ترغیب و وسوســه 

کاربــران جهــت عضویــت در ســایت های شــرط  بنــدی مــی کنند.
ــا وهــم و خیــال  وی یادآورشــد: بســیاری از افــراد مال باختــه، ناخواســته و ندانســته و ب
یک شــبه پولــدار شــدن  بــه دام افــراد ســودجو می افتنــد و ناگفتــه نمانــد کــه کاربــران 

ــده ایــن بازی هــا هســتند. ایــن ســایت ها همــه بازن
رییــس پلیــس فتــای اســتان کرمــان در پایــان با اشــاره به اینکــه تعــدادی از افــراد دخیل 
در ایــن کالهبــرداری اقــدام بــه اجــاره دادن کارت هــای بانکــی خــود در ازای مبلغی ناچیز 
بــه ایــن افــراد مــی کنند، بــه شــهروندان گفــت: راه انــدازی و فعالیــت در ســایت های قمار 
و شــرط بندی و اجــاره دادن کارت هــای بانکــی جــرم محســوب می شــود و طبــق قانــون 
مجــازات اســالمی بــا کســانی کــه در ایــن رابطــه ایفــای نقــش کننــد، بــر اســاس قانــون 

برخــورد می شــود.

دستگیری  2 باند سارقان سیم برق و 
کشف2۵ فقره سرقت در بردسیر 

بیمه سالمت برای هر بیمار کرونایی حدود ۵ 
میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هزینه می کند اجرای طرح پاکسازی با کشف 

44۵کیلوگرم موادمخدردر بردسیر 
فرمانــده انتظامــی شهرســتان بردســیر از اجــرای طــرح ارتقــاء 
ــف  ــوده و کش ــق آل ــازي مناط ــی و پاکس ــت اجتماع امنی

ــر داد.  ــواد مخــدر خب ــرم م 445کیلوگ
بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیس، ســرهنگ جعفر 
غضنفــری در تشــریح ایــن خبــر، گفــت: در راســتای تأمیــن 
امنیــت اجتماعــی و روانــی شــهروندان، طــرح ارتقــاء امنیــت 
اجتماعــی و پاکســازی نقــاط آلــوده و جــرم خیــز در ســطح 

شهرســتان بــه  مــدت 3 روز  اجــرا شــد.
ــارقان  ــا س ــورد ب ــایی وبرخ ــرح شناس ــن ط ــزود: درای وی اف
،فروشــندگان مشــروبات الکلــی وفروشــندگان مــواد مخــدر با 
حضــور عوامــل انتظامــي صــورت گرفــت ،کــه طــی آن مقدار 
ــواد مخــدرو 4قاچاقچی؛173لیترمشــروبات  ــرم م 445کیلوگ
الکلی،ســالح غیــر مجــاز وتوقیــف 20 موتورســیکلت 
و24خودرومتخلف ؛وکشــف 7مورد ســرقت ودســتگیری 8نفر 

ســارق بــه انجــام رســید
فرمانده انتظامي شهرســتان بردســیر در پایــان ضمن تأکید بر 
همــکاري، همراهــي و مشــارکت آحــاد مــردم در جهــت ارتقاء 
امنیــت اجتماعــي و اســتمرار طــرح هــاي پاکســازي مناطــق 
آلــوده در ســطح شهرســتان جلب رضایتمنــدي شــهروندان و 
تحقــق احســاس امنیــت را همــواره اولویــت کار پلیــس اســت

بزرگترین باند قمار سایبری در 
کرمان متالشی شد

گــره زدن وضعیــت وخیــم کرونا در کشــور به 
ممنوعیــت واردات واکســن از مبــدأ انگلیس و 
آمریــکا دارنــد که اوالً ایران واکســن انگلیســی 
آســترازنکا را از مبــدأ ســایر کشــورها ماننــد 
ــیه وارد  ــی و روس ــره جنوب ــا، ک ــن، ایتالی ژاپ
ــا  ــه کشــورهای ب ــاً تجرب کــرده اســت و ثانی
پوشــش بــاالی واکسیناســیون ماننــد آمریکا 
ــن هایی  ــق واکس ــه تزری ــد ک ــان می ده نش
حتــی با اثربخشــی بــاال ماننــد فایــزر و مدرنا، 
تنهــا راه شکســت زنجیــره انتقــال نیســت و 
پروتکل هــای بهداشــتی کمــاکان حــرف اول 

را می زنــد.
نگاهــی بــه نمــودار مــوارد ابتــال بــه کرونــا در 
ایــاالت متحــده و توجــه بــه میــزان رعایــت 
پروتکل هــای بهداشــتی در ایــن کشــور، 
ایــن حقیقــت را برمــال می ســازد کــه 
ــر  ــا، گرچــه راهــی مؤث واکسیناســیون کرون
بــرای برون رفــت از اپیدمــی اســت امــا 
تنهــا شــرط کافــی نیســت و میــزان رعایــت 
پروتکل های بهداشــتی اهمیــت ویــژه ای دارد.

پیــک چهــارم کرونــا در کشــور در پــی 
مســافرت های نــوروزی شــکل گرفــت و هنوز 
ــم  ــی خــالص نشــده بودی ــوج قبل ــّر م از ش
کــه پیــک پنجــم آمــد؛ بــا وجــود ایــن، بنابــر 
اعــالم وزارت بهداشــت ایــران، میــزان رعایــت 
پروتکل هــای بهداشــتی بــه زیــر 40 درصــد 
ســقوط کــرده اســت کــه آمــار بســیار پایینی 
ــروس  ــال گســترده وی اســت و موجــب انتق

دلتــا در کشــور شــده اســت.

باپیگیریهای حسن پور مناینده بردسیر وسیرجان:

متخلف صید و شکار مناطق آزاد بردسیر دستگیر شد
سرپرســت اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان بردســیر از دستگیری متخلف 

حرفــه ای شــکار و صیــد در مناطق آزاد این شهرســتان خبــر داد.
عیســی عــرف کیــا بــا اعــالم ایــن خبــر اظهــار کــرد: ایــن متخلفیــن در یکــی از 
مناطــق آزاد شهرســتان بردســیر اقــدام بــه شــکار یــک رأس میــش وحشــی یک 
ســاله در حریــم جــاده کــرده و الشــه حیــوان شــکار شــده را مخفــی مــی کننــد 
کــه بــا گــزارش بــه موقــع همیــاران محیــط زیســت، مأموریــن یــگان حفاظــت 
شهرســتان در منطقــه حضــور یافتــه و در نزدیکــی محــل اختفــاء الشــه کمیــن 

مــی زننــد.
وی افــزود: در ایــن کمیــن کــه تقریبــاً 13 ســاعت بــه طــول انجامیــد، متخلفیــن 
بارهــا مســیر و منطقــه را رصــد کردنــد و پــس از اینکــه اطمینــان حاصــل مــی 
نماینــد کــه کســی در آن اطــراف حضــور نــدارد، حــدود ســاعت 22 شــب در حال 
انتقــال الشــه یــک رأس میــش وحشــی در دام محیــط بانــان گرفتــار می شــوند، 
یکــی از متخلفیــن بــا اســتفاده از تاریکــی هــوا موفــق بــه فــرار و متخلــف دیگــر 

ــتگیرمی شود. دس
سرپرســت اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان بردســیر عنــوان کــرد: پرونده 
ایــن متخلفیــن جهــت ســیر مراحــل قانونی بــه مراجــع قضائی ارجــاع شــده و در 

حــال پیگیری اســت.
وی بیــان کــرد: بــر اســاس آخریــن نــرخ بهــای جانــوران وحشــی جریمــه قابــل 
پرداخــت از بابــت صیــد و شــکار غیــر مجاز هــر رأس میش وحشــی معــادل 750 
میلیــون ریــال تعییــن شــده کــه ایــن مبلــغ فقــط بابــت ضــرر و زیــان وارده بــه 

محیط زیســت اســت.

رسهنگ غضنفری فرمانده انتظامي شهرستان بردسیر 

فرمانده انتظامی شهرستان بردسیر:

تست تشخیص کرونا رایگان شد
دبیرخانــه شــورای  عالــی بیمــه ســالمت با ارســال نامــه ای، رایگان شــدن فرانشــیز 
تســت تشــخیصی کوویــد 1۹ را بــه مراکز درمانی و تشــخیصی کشــور اعــالم کرد.

بــه گــزارش گــروه ســالمت خبرگــزاری فارس، بنابــر اعــالم روابط عمومی ســازمان 
بیمــه ســالمت، در نامــه دبیرخانــه شــورای  عالــی بیمه ســالمت آمــده اســت:» به 
 منظــور کاهــش پرداخــت از جیــب مــردم و شناســایی بــه  موقــع افــراد مشــکوک 
ــا عنایــت بــه فرمایشــات مقــام  معظــم رهبــری، خــود  مبتــال بــه کوویــد 1۹ ب
پرداخــت )فرانشــیز( بــه  منظــور دریافــت تســت گلوبال تشــخیص آزمایشــگاهی 
کوویــد 1۹ بــا کــد 80511۹ کتــاب ارزش نســبی خدمــات ســالمت، در بخــش 
ســرپایی بــا رعایــت شــرایط ذیــل تــا ســقف تعرفــه بخــش دولتــی رایــگان و بــه  

طــور کامــل توســط ســازمان های بیمه گــر پرداخــت خواهــد شــد.
اول: صرفــاً در مراکــز مجــاز ارائــه خدمــت طبــق اعــالم وزارت بهداشــت، درمــان 
و آمــوزش پزشــکی و بــا رعایــت اســتانداردها و ضوابــط فنــی آزمایشــگاه مرجــع 

ــت ــده خدم ــز ارائه دهن ســالمت در مرک
دوم: رعایــت اندیکاســیون و پروتکل هــای ابالغی وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی و دســتورالعمل مصــوب ابالغــی دبیرخانــه شــورای  عالــی بیمه ســالمت 

ر کشو
ســوم: ثبــت اطالعــات در ســامانه های پرونــده الکترونیــک ســطح یــک تبــادل 

اطالعــات و در ســامانه پرونــده الکترونیــک ایرانیــان )ســپاس( ســطح دو«
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سیمای مهدویت در قرآن

سوره طه، آیه ۱3۵
»قل کل متربص. فتربصوا. فستعلمون من اصحاب 

الصراط السوی ومن اهتدی«.
بگو همه ما وشما در انتظاریم. حال انتظار کشید. اما به زودی 
می دانید چه کسی از اصحاب صراط مستقیم است وچه کسی 

هدایت یافته است.
در این آیه خداوند به رسول )صلی اهلل علیه وآله وسلّم( دستور 
می دهد که به منکران لجوج وبهانه جو قاطعانه اخطار کند 
وبگوید: همه ما وشما در انتظاریم. ما انتظار وعده های الهی را 
در مورد شما داریم. شما هم در انتظار این هستید که مشکالت 
ومصائب دامان ما را بگیرد. اکنون که چنین است در انتظار به سر 
برید. اما به زودی خواهید دانست. چه کسانی اهل راه مستقیم 
وآیین حقند وچه کسانی به منزلگاه حق ونعمت جاودان الهی 
هدایت یافتند. عن ابی الحسن موسی بن جعفر )علیه السالم( 
(: فستعلمون من اصحاب  قال: سألت ابی عن قول اهلل )عزَّ وجلَّ
الصراط السوی ومن اهتدی. قال )الصراط السوی( هو القائم )علیه 
السالم(. والهدی من اهتدی الی طاعته ومثلها فی کتاب اهلل )عزَّ 
(. وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدی قال  وجلَّ
)الی والیتنا(. امام موسی بن جعفر )علیه السالم( می گوید درباره 
ی این آیه شریفه از پدرم امام صادق )علیه السالم( پرسیدم 
او فرمود: )صراط سوی( )راه میانه( همان حضرت قائم )علیه 
السالم( است وهدایت مربوط به کسی است که به طاعت او راه 
( که می  یافته باشد. ومانند همین است در کتاب خدای )عزَّ وجلَّ
فرماید: وبه راستی من بر کسی که توبه کند وایمان آورد وعمل 
صالح انجام دهد. سپس هدایت شود بسیار آمرزنده ام. فرمود: 

یعنی به سوی والیت ما هدایت شود.
سوره مدثر، آیه ۴۷-۴۶

»وکنا نکذب بیوم الدین. حتی اتانا الیقین«.
وهمواره روز جزا را انکار می کردیم، تا زمانی که مرگ ما فرا 
رسید. واژه ها منظور از یوم الدین همان روز قیامت است ویقین 
در این آیه به معنای مرگ است. وروشن است که انکار معاد وروز 
حساب وجزا تمام ارزشهای الهی واخالقی را متزلزل می سازد 
وانسان را برای ارتکاب گناه تشجیع می کند وموانع را از سر این 
راه برمی دارد. بخصوص اگر این مسئله به صورت یک امر مداوم 
تا پایان عمر درآید. واینکه از مرگ تعبیر به یقین شده است بدین 
جهت است که مرگ یک امر یقینی است هم برای مومن وهم 
برای کافر وانسان در هر چیزی شک کند در مرگ نمی تواند 
شک کند. در بعضی از اخبار وروایات ذیل همین آیه شریفه: 
روز جزا. روزگار قائم )علیه السالم( ویقین به ظهور مهدی موعود 
)علیه السالم( تفسیر شده است. فرات بن ابراهیم: قال حدثنی 
جعفر بن محمد الفزاری. معنعنأ عن ابی عبداهلل )علیه السالم( 
فی قوله تعالی: وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین. قال )علیه 
السالم( وکنا نکذب بیوم الدین. فذلک یوم القائم )علیه السالم( 
وهو یوم الدین )حتی اتانا الیقین( ایام القائم )علیه السالم(. فرات 
بن ابراهیم گوید: برای من حدیث کرد جعفر بن محمد فزاری 
به طور مسند از امام جعفر صادق )علیه السالم( در تفسیر این 
آیه شریفه که فرمود: وما روز جزا را دروغ شمردیم(. منظور روز 
قائم )علیه السالم( است وآن روز جزا می باشد. )تا اینکه یقین 
به ما رسید( منظور از یقین روزگار ظهور مهدی موعود )علیه 

السالم( می باشد.

ادامه آیه ۱۷0 سوره آل عمران:
به آنچه خدا از فضل خود به آنان داده است شادمانند و برای کسانی 
که از پی ایشانند و هنوز به آنان نپیوسته اند شادی می کنند که نه 

بیمی بر ایشان است و نه اندوهگین می شوند.
1- زندگی برزخی شهیدان چگونه است؟

به گوشه ای از مزایا و برکات فراوان زندگی برزخی شهیدان اشاره 
کرده و می فرماید : »فرحین بما آتاهم اهلل من فضله، آنها به خاطر 
نعمت های فراوانی که خداوند از فضل خود به آنها بخشیده است، 

خوشحا  لند«
2- خوشحالی شهیدان در خصوص برادران مجاهد خود چیست؟

یکی دیگر از خوشحالی آنها به خاطر برادران آنها است که در میدان 
جنگ شربت شهادت ننوشیده اند و به آنها ملحق خواهند شد، زیرا 
مقامات و پاداش های آنها را در آن جهان به خوبی می بینند و از این 
رو بشارت می دهند و شاد می شوند. همانطور که قرآن می گوید: 
»ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، و برای کسانی که از 

پی ایشانند و هنوز به آنان نپیوسته اند شادی می کنند.«
3- منظور از جمله  »اال خوف علیهم وال هم یحزنون« چیست؟

به دنبال آن می فرماید : »اال خوف علیهم وال هم یحزنون« یعنی 
شهیدان احساس می کنند که برادران مجاهد آنها، پس از مرگ 
هیچ گونه اندوهی نسبت به آنچه در دنیا گذارده اند ندارند و نه هیچ 

گونه ترسی از روز رستاخیز و حوادث وحشتناک آن ندارند.
این جمله تفسیر دیگری هم ممکن است داشته باشد و آن اینکه 
شهیدان عالوه بر اینکه با مشاهده مقامات برادران مجاهدی که به 
آنها ملحق نشده اند خوشحال می شوند، خودشان هم هیچ گونه 

ترسی از آینده و غمی از گذشته ندارند.
4- شادی شهدا به خاطر چیست؟

شادی شهدا به الطاف الهی است، نه عملکرد خودشان.  »فرحین 
بما آتاهم اهلل من فضله« و الطاف الهی را تفضل الهی می دانند نه 

پاداش خون خودشان.
5- با توجه به واژه های  »فرح«  »بشارت« و  »استبشار« در آیه 

معنای آیه شریفه چیست؟
کلمه  »بشارت«  و  است  کلمه  »حزن«  کلمه  »فرح« ضد 
و  »بشری« به معنای هر خیری است که تو را خوشحال کند و 
کلمه  »استبشار« به معنای این است که در طلب این باشی که با 
رسیدن خیری و بشارتی خرسندی کنی و معنای جمله این است 
که  »کشته شدگان در راه خدا هم از نظر رسیدن خودشان به فضل 
خدا و دیدن آن فضل، خوشحالی می کنند و هم در طلب این خبر 
خوش هستند که رفقای عقب مانده شان نیز به این فضل الهی 

برسند و آنها نیز خوف و اندوهی ندارند.«
از این بیان دو نکته روشن می شود: یکی اینکه کشته شدگان در 
راه خدا از وضع مؤمنین برجسته که هنوز در دنیا باقی مانده اند خبر 
دارند. دوم اینکه منظور از این بشارت همان ثواب اعمال مؤمنین 
است که عبارت از نداشتن خوف و اندوه است. این بشارت به ایشان 
دست نمی دهد مگر با مشاهده ثواب نامبرده در آن عالمی  که 
هستند، نه اینکه خواسته باشند با موفق شدن به شهادت استدالل 

کنند براینکه در قیامت خوف و اندوهی نخواهند داشت.
آیه ۱۷۱ سوره آل عمران :

برنعمت و فضل خدا و اینکه خداوند پاداش مؤمنان را تباه نمی 
گرداند شادی می کنند.

1- براساس آیه شریفه علت خوشحالی و سرور شهیدان به خاطر 
چیست؟

این آیه در حقیقت تاکید و توضیح بیشتری درباره بشارت هایی 
است که شهیدان بعد از کشته شدن دریافت می کنند آنها از دو 
جهت خوشحال و مسرور می شوند :نخست از این جهت که نعمت 
های خداوند را دریافت می دارند، نه تنها نعمت های او بلکه فضل 
او را که همان افزایش و تکرار نعمت است نیز شامل حال آنها می 
شود دیگر اینکه آنها می بینند که خدا پاداش مؤمنان را ضایع نمی 
کند، نه پاداش شهیدان و نه پاداش مجاهدان حقیقي ای که شربت 
شهادت ننوشیدند.  »وان اهلل ال یضیع اجر المؤمنین« در حقیقت 

آنچه را قبال شنیده بودند در آنجا آشکار می بینند.
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ــی  ــه اول... رئیس ــه از صفح ادام
ــا بیــان اینکــه ســوال ایــن اســت کــه  ب
ــداری   ــون م ــا قان ــری ب ــی گ ــا انقالب آی
ــن  ــه ای ــخ ب ــت: پاس ــازد؟ گف ــی س م
ــام خمینــی در  ســوال مثبــت اســت. ام
ــه  ــد ک ــرده بودن ــح ک ــن رابطــه تصری ای
نیروهــای انقالبی مــا قانونمدار هســتند و 
قانونمــداران مــا بــا روحیــه انقالبــی قانون 
را اجــرا مــی کننــد. البتــه یک جایــی اگر 
ــرایط  ــر ش ــه خاط ــه ب اقتضــا داشــت ک
کشــور قوانیــن خاصی داشــته باشــیم که 
ــا  ــود دارد.  م ــت وج ــازوکار آن در دول س
در نظــام والیــت فقیــه هیــچ بــن بســتی 
ــه همــه  ــر انقــالب ب ــم. امــروز رهب نداری
ــازوکارهایی  ــتند و س ــلط هس ــور مس ام
بــرای ســاماندهی شــرایط تعییــن شــده 
ــه  ــی ک ــم کارهای ــه بتوانی ــه نحــوی ک ب
اقتضــای ســرعت دارد بــه درســتی انجــام 
شــود و گرفتــار نوعــی پیچیدگــی هــای 
ــاط اداری الزم اســت  اداری نشــویم. انضب
ولــی ما نبایــد گرفتار بروکراســی مرســوم 

ــویم.  اداری ش
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه انتظــار مــردم از 
دولــت پیگیــری جــدی مبــارزه بــا فســاد 
ــذ  ــد مناف ــرد: بای ــان ک ــت، خاطرنش اس
فســادخیز شناســایی و اصالح شــود تا هر 

روز در کشــور شــاهد بــروز یــک موضوع یا 
ســاختن یــک پرونده در کشــور نباشــیم. 
این شــناخت یــک دســتگاه یــا وزارتخانه 
بــه ویــژه انجایــی کــه دولــت مــی خواهد 
بــه بخــش خصوصــی مجوز یــا امتیــازی 
بدهــد بایــد در ایــن جاهــا ســازوکار هایی 
شــفافی تعبیه شــود تا بسترهای فســادزا 

را از بیــن ببریــم. 
ــالب در  ــر انق ــادآور شــد: رهب رئیســی ی
پیــام8 مــاده ای کــه در ســال  80 صــادر 
ــف  ــای مختل ــتگاه ه ــه دس ــد، وظیف ش
ــد.  ــن کردن ــاد تبیی ــا فس ــه ب را در مقابل
ــه  ــی ب ــاده ای وقت ــان 8 م ــن فرم در ای
ــه مســئله اصــالح  ــد ب دولــت رســیده ان
ســازوکارهای فســاد زا تاکیــد کــرده انــد. 
بنابراین نســبت به مســئله بســیار مهمی 
کــه مــن بــه مــردم عزیــز قــول دادم کــه 
حتمــا در روز آغــاز دولــت بــه مســئوالن 
و دولتمــردان تاکیــد خواهم کرد مســئله 
ــا  ــت. م ــت اس ــاد و ران ــا فس ــارزه ب مب
بایــد مبــادی ایجــاد رانــت را شناســایی و 
اصــالح کنیــم . مــا در ایــن حــوزه یــک 
ــر  ــم کــه ب دســتورالعملی را آمــاده کردی
اســاس آن پیگیــر تحقــق ایــن مســئله 

باشــیم.
ــده  ــه وع ــاره ب ــا اش ــور ب ــس جمه رئی

ســاخت یک میلیون مســئله در ســال گفت: 
همچنیــن مســئله ســاخت یــک میلیــون  
ــااهلل  ــه انش ــال اســت ک ــر س مســکن در ه
آقــای قاســمی بــا جدیــت و حساســیت این 
ــا محقــق  ــال خواهنــد کــرد ت وعــده را دنب
شــود. مــا بایــد دولت صــادق الوعدی باشــیم 
و وعــده هــای مــا جنبــه هــای رســانه ای و 

تبلیغاتــی نبایــد داشــته باشــد. 
آیــت اهلل رئیســی در بخــش دیگــری از 
ــم  ــان اینکــه امیدواری ــا بی ســخنان خــود ب
ــن  ــا در ای ــد ت ــک کن ــال کم ــد متع خداون
دولــت بتوانیــم از تجربیاتــی کــه در دولــت 
ــرت  ــته و از عب ــود داش ــین وج ــای پیش ه
ــان  ــم، خاطرنش ــتفاده کنی ــا اس ــای آنه ه
کــرد:   مــردم امــروز  در حــوزه مســائل 
ــادی و  ــی، اقتص ــت خارج ــی، سیاس سیاس
سیاســت داخلــی گلــه منــدی هایــی دارنــد 
و مــا بایــد از ایــن عبــرت ها اســتفاده کنیم و 
مشــکالت گذشــته را تکــرار نکنیم. مــا نباید 
ــده بشــویم و در  ــار گزی ــک ســوراخ دوب از ی
عیــن حــال آنچــه کــه مــردم و دولــت هــا 
را کامیــاب کــرده را بــا قــدرت دنبــال کنیــم. 
امــروز دو مســئله اهــم در کنــار مســائل مهم 
ــا  ــا کرون داریــم کــه یکــی از آنهــا مبــارزه ب
اســت. مســئله مقابلــه بــا کرونــا باید توســط 
ــروز  ــری شــود. ام ــا پیگی همــه دســتگاه ه

وقتــی کـــه نشســتم تــا مطالعه کنــم، نیمکــت پــارک خالــی بود. 
در زیــر شــاخه هاي  طویــل و پیچیــده ي درخــت بیــد کهنســال، 
دلســردی از زندگــی دلیــل خوبــی بــرای اخــم کردنــم شــده بــود، 
چــون دنیــا مــی خواســت مــرا درهــم بکوبــد. پســر کوچکــی بــا 
نفــس بریــده بـــه مــن نزدیــک شــد. درســت مقابلــم ایســتاد و بــا 

هیجــان بســیار گفــت:  “نــگاه کــن چــه پیــدا کــرده ام!”
در دســتش یــک شــاخه گل بــودو چــه منظــره ي رقت انگیــزی! 
ــرده اش  ــرده. از او خواســتم گل پژم ــاي  پژم ــرگ ه ــا گلب ــی ب گل
ــرم را  ــپس س ــردم، س ــد. تبســمی ک ــازی کن ــرود ب ــردارد و ب را ب
برگرداندم. اما او بـــه جای ان کـــه دور شــود، کنارم نشســت و گل 
را جلــوی بینــی اش گرفــت و بــا شــگفتی فــراوان گفــت: “مطمئنا 

ــا نیــز هســت! بــوی خوبــی می دهــد و زیب
بـــه همیــن دلیــل ان را چیــدم. بفرماییــد! ایــن مــال شماســت. ان 
علــف هــرز پژمرده شــده بود، و رنگی نداشــت، اما میدانســتم کـــه 
بایــد ان را بگیــرم و گرنــه امــکان داشــت او هرگــز نــرود. از ایــن رو 
دســتم را بـــه ســوی گل دراز کردم و پاســخ دادم: “ممنونم، درســت 

همان چیزی اســـت کـــه الزم داشتم.”
“ولی او بـــه جای این کـــه گل را در دســتم بگذارد، ان را در وســط 

هــوا نگه داشــته بــود، بــدون دلیــل یا نقشــه اي داشــت!”
ان وقــت بــود کـــه بــرای اولیــن بــار مشــاهده کردم پســری کـــه 
علــف هــرز را در دســت داشــت، نمی توانســت ببینــد، او نابینــا بــود! 
ناگهــان صدایــم لرزید، چشــمانم از اشــک پر شــد. او تبســمی کرد 

و گفــت: “قابلــی نــدارد.” ســپس دویــد و رفــت تــا بــازی کنــد.
توســط چشــمان بچه اي نابینا، ســرانجام توانســتم ببینم، مشکل از 
دنیــا نبــود، مشــکل از خــودم بودو بـــه جبران تمــام ان زمانی کـــه 
خــودم نابینــا بــودم، بــا خود عهــد کــردم زیبایــی زندگــی را ببینم و 
قــدر هــر ثانیه اي کـــه مــال من اســـت را بدانــم و ان وقــت ان گل 
پژمــرده را جلــوی بینــی  ام گرفتــم و رایحــه ي گل ســرخی زیبــا را 

ــاس کردم. احس
مدتــی بعــد دیــدم ان پســرک، علــف هــرز دیگــری در دســت دارد، 
تبســمی کــردم: “او در حــال تغییــر دادن زندگــی مــرد ســال خورده  

ــود.” دیگری ب

 داستان زیبای مراقبت
پســر جــوان ان قــدر عاشــق دختــر بود کـــه گفــت: تو نگــران چی 

هستی؟
ــودت  ــه خ ــور کـ ــون ط ــش را زد: هم ــم حرف ــوان ه ــر ج دخت
ــد شــرط  ــداره. بای ــدی ن ــو فرزن ــره و جــز ت ــادرت پی ــی م می دون
ضمــن عقــد بگذاریــم کـــه اگــر زمین گیــر شــد، اونو بـــه خونه ما 
نیــاری و ببریــش خانــه سالمندان.پســر جوان آهی کشــید و شــرط 
دختــر را پذیرفت.هنــوز شــش ماه از ازدواجشــان نگذشــته بود کـــه 
زن جــوان دریــک تصــادف خــودرو قطــع نخــاع و ویلچــر نشــین 
شد.پســر جــوان رو بـــه مــادرش گفــت: بهتــر نیســت ببریمــش 
آسایشــگاه؟مادر پیــرش بــا عصبانیــت گفت: مگــه من ُمردم کـــه 
ببریــش آسایشــگاه؟ خــودم تــا موقعی کـــه زمین گیر نشــدم ازش 
مراقبــت مــی کنم.پســر جــوان اشــک ریخــت و بـــه زنــش نــگاه 
کــرد.زن جــوان انــگار بــا نگاهــش بـــه او میگفــت: شــرط ضمــن 

عقــد رو باطــل کــن!

داستان های آموزنده

شرایط کنونی شایسته ملت بزرگ ایران نیست/ انتظار مردم از دولت سیزدهم برخورد جدی با منافذ فسادخیز است

ــی  ــای مختلف ــش ه ــلح و بخ ــای مس نیروه
ــد کــه  ــه دســت هــم دادن از کشــور دســت ب
الزم بــوده ولــی کافــی نیســت. مــا بایــد هــم 
مســئله واکسیناســیون و هم مســئله سالمت 
را تضمیــن کنیــم. در رابطــه بــا ایــن ویــروس 

نبایــد منفعــل رفتــار کنیــم.
حتمــا بایــد نگاهمــان بــه فعــال شــدن تبدیل 
شــود. پیــش بینی و پیشــگیری صــورت گیرد 
ــن  ــه در ای ــب شــویم ک ــرایط غال ــر ش ــه ب ک
جهــت الزم اســت همــه دســتگاه هــا کمــک 

. کنند
ــه وزرا  ــاب ب ــن خط ــی همچنی ــای رئیس آق
گفــت: شــما وزرا از نظــرات نخبــگان اســتفاده 
کنیــد همچنیــن در حوزه خــود یک گــزارش 

دقیــق از وضعیــت فعلــی تهیــه کنیــد.

مدیــر گــروه دارویــی برکــت از تولیــد روزانــه 200 هــزار ُدز واکســن 
کووبرکــت خبــر داد و گفــت: میــزان ایمنــی بخــش کووبرکــت 93 

درصــد اســت.
ــو  ــت در گفت وگ ــی برک ــروه داروی ــل گ ــی، مدیرعام ــر برندگ اکب
ــن  ــه ای ــخ ب ــارس در پاس ــزاری ف ــامت خبرگ ــگار س ــا خبرن ب
ــت  ــن کووبرک ــدا واکس ــه تع ــه چ ــون روزان ــه »اکن ــش ک پرس
ــد  ــن تولی ــزار ُدز واکس ــه  200 ه ــود؟«،گفت: روزان ــد می ش تولی
ــا هرچــه  ــه تولیــد مــا دارد و قاعدت می شــود؛البته ایــن بســتگی ب

ــم. ــل می دهی ــتر تحوی ــیم بیش ــته باش ــد بیشــتری داش تولی
وی دربــاره »میــزان اثــر بخشــی و ایمنــی واکســن کووبرکــت«، 
بیــان داشــت: اثــر بخشــی واکســن 93 درصــد بــوده؛ یعنــی ایمنی 

آن 93 درصــد اســت

ایمنی زایی 93 درصدی واکسن 
کرونای »برکت«

افقــی:1_ از نامهــای آفریــدگار در دیــن زردشــت _ تیم فوتبــال قدرمتند آرژانتینی 2_ پســوند شــباهت _ شــلوار راحتی خانه 
_ از القــاب خامنهــای فرانســوی 3_ اســباب بــازی دخــر بچــه ها _ لقب ســاطین تــرک و مغــول _ پدر از دســت داده 4_ پیــروان، 
مــردم یــک کشــور _ میــوه کال _ بیــاری چــرب 5_ خاکســپاری _ از شــهرهای اســتان زنجــان _ کشــتی کوچــک، کرجــی 6_ رب 
النــوع زمــان نــزد یونانیــان باســتان _ تنگــه ای بیــن هند و رسیانــکا _ رسزمین 7_ شــمردن _ رنگــی اســت _ دوباره انجــام دادن 
کار 8_ مجلــس قانونگــذاری روســیه _آفریــدن و مصنــوع منــودن _ گزنــد و صدمــه 9_ جــرم آســانی کــه از خــود نــور ســاطع 
ميکنــد _ جــوی بــزرگ کــه از بــه هــم پیوســن آبراهــه هــای کوچــک تشــکیل شــده اســت _ بــا، همــراه 10_ قســمت های غیــر 
خوراکــی گوشــت _ پــاک و منــزه _ نــام عباداتــی خــاص کــه در ایــام البیــض رجــب بــه جــا مــی آورنــد 11_ رهــا شــدن، رهیــدن 
_ نامــی بــرای دخــر خامنهــا _ از حــروف الفبــای یونانــی 12_ تکــرار حــرف _ مرســوم و متــداول _ کیشــها 13_ نــام پــدر ســام و 
جــد رســتم _ وال، غولپیکرتریــن جانــدار دریایــی _ حفاظــت کننــده 14_ از القــاب بــزرگان عثانــی _ خلقت _ حرف ربــط 15_ 

نخســتین رسدار ســپاه اســام که به اندلس لشــگر کشــید _ مشــهورتر.

عمــودی:1_ از شــعرای توانــای ایــران در قــرن 5 و 6 ه، ق 2_ نالــه انــدوه زدگان _ مرکــز لیخــن اشــتاین _ دهمیــن ایلخــان 
مغــول در ایــران کــه بعــد از ســلطان ابوســعید پنــج مــاه حکومــت کــرد 3_ اتومبیــل بارکشــی _ وارد و خــره در کار _ دوســت، 
رفیــق 4_ زمیــن آمــاده بــرای کشــاورزی _ آراســتگی و ســنگینی _ تعلیــم خوشنویســان 5_ بــه ناگهانی _ شــبیه و ماننــد _ مایع 
حیــات 6_ رنگــی بــرای اتومبیــل _ چوبی ســیاه و ســنگین و گرانبها _ کشــور آفریقایی 7_ پنجاه و ششــمین ســوره قــرآن _ مادر 
حــرت اســاعیل )ع( _ وســایل عــروس کــه بــه خانــه دامــاد برنــد 8_ بیهوشــی _ نزولخــور _ بیــرون کــردن 9_ بلــه کودکانــه _ 
فیلمــی معــروف و پرفــروش اثــر اســتیون اســپیلرگ _ عکس همگــرا 10 _ انتقال دهنده _ شایســته نیســت _ عنرص شــیمیایی 
11_ دوســتی و محبــت _ آلــت بــازی تنیــس و پینــگ پنــگ _ کنیــز حــرت آمنــه مــادر پیامــر کــه بعــد از مــرگ ایشــان مدتی 
رسپرســتی پیامــر را بــه عهــده گرفــت 12_ نــام نویســی بــدون نــام _ چاقــو _ اعضــای داخلــی بــدن جانــداران 13_ یکــی از پنج 
بخــش اصلــی اوســتا _ کشــور جزیــره ای اروپایــی _ کوه آتشفشــان مرگبار جزیره سیســیل 14_ فــراخ و جــادار _ بیــزوال، ابدی _ 

از نواحــی مــرزی ایــران و عــراق در بخــش موســیان 15_ اثــری از نویســنده آمریکایی ارنســت همینگوی.

جدول شماره:۴9۵

بــه موجــب پرونــده اجرایــی کاســه 0000034  اجرای احکام دادگســتری بردســیر در نظر دارد یکدســتگاه خودرو 
ســواری پــژو پــارس مــدل 1394 رنــگ خاکســتری متالیــک بــا شــماره انتظامــی 65- 665 م 43  کــه براســاس 
نظریــه کارشــناس رســمی دادگســتری 1/550/000/000 ریــال معــادل یکصــدو پنجــاه و پنــج میلیون تومــان را 
بــرآورد قیمــت گردیــده اســت از طریــق مزایــده در تاریــخ  ســه شــنبه 1400/06/16  ســاعت 12 ظهر بــه فروش 
برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت در مزایــده و خریــد مــی باشــند می تواننــد جهــت بازدیــد خــودرو و ارائه 
پیشــنهاد تــا قبــل از مورخــه یاد شــده بــه اجــرای احــکام مدنی مراجعــه و قیمت پیشــنهادی خــود را بــه انضمام 
فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلــغ کارشناســی را یــک روز قبــل از تاریــخ مزایــده بــه اجــرای احــکام 
ارائــه نماینــد، هزینــه آگهــی و کلیــه هزینه هــای مربــوط به نقــل و انتقــال برعهده برنــده مزایــده می باشــد و در 
صورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقی مبلغ پیشــنهادی اقــدام ننماید 
مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد بــه درخواســت هایــی کــه در روز مزایــده ارائــه شــوند ترتیــب 

اثــر داده نخواهــد شــد                     مدیــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری بردســیر - عظیمــی /  25 م  الــف

آگهی مزایده ملک)دوم(
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کاســه 980275 اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر در نظــر دارد ملــک واقــع در 6 
کیلومتــری شــمال غربــی شهرســتان بردســیر مســیر جــاده ســیرجان بــه نــام مزرعه پهلــوان آبــاد که بــه میزان 
128 ســهم مشــاع از 864 ســهم برابــر بــا 14 ســهم مشــاع از 64 ســهم )4 دانــگ( مشــاع از 6 دانــگ عرصــه و 
اعیــان پــاک ثبتــی شــماره 0 فرعــی از 5696 اصلــی بخــش 20 کرمــان فعــا فاقــد آب کــه براســاس نظریــه 
کارشــناس رســمی دادگســتری هــر ســهم بــه مبلــغ 27/343/750 ریــال کــه میــزان 128 ســهم جمعــا به مبلغ 
3/500/000/000 ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده اســت از طریق مزایده در تاریخ ســه شــنبه 1400/06/23 ســاعت 
12 ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت در مزایــده و خریــد مــی باشــند مــی توانند جهت 
بازدیــد ملــک و ارائــه پیشــنهاد تــا قبــل از مورخه یاد شــده بــه اجــرای احکام مدنــی مراجعه و قیمت پیشــنهادی 
خــود را بــه انضمــام فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصد مبلــغ کارشناســی را یــک روز قبــل از تاریــخ مزایده به 
اجــرای احــکام ارائــه نماینــد، هزینــه آگهــی و کلیــه هزینه هــای مربــوط بــه نقل و انتقــال برعهــده برنــده مزایده 
مــی باشــد و در صورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایده نســبت بــه واریز مابقی مبلغ پیشــنهادی 
اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه نفع دولــت ضبط خواهد شــد بــه درخواســت هایــی کــه در روز مزایده ارائه شــوند 

ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد 
                                                              مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بردسیر - عظیمی / 26 م الف

آگهی مزایده   خودرو

ســخنگوی صنعــت بــرق گفــت: تاکنــون 
5 هــزار مرکــز اســتخراج غیرمجــاز رمــز ارز 

کشــف شــده اســت.
ــه نقــل از  ــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ب ب
شــبکه خبــر، مصطفــی رجبــی مشــهدی 
در برنامــه گفــت و گــوی 18: پنجشــنبه 4 
شــهریور افــزود: ایــن مرکزهــای غیرمجــاز 
مصــرف برقــی ۶0۶ مگاواتی داشــتند و این 
مصــرف بــرای ماینرهایــی بــود کــه مــورد 

ــد. ــرار می گرفته ان ــتفاده ق اس
وی ادامــه داد: البتــه مصــرف دســتگاه های 
سرمایشــی کــه بــرای ایــن ماینرهــا مــورد 
اســتفاده قرارمــی گرفته جــدا از دســتگاه ها 
اســت، زیــرا در ایــن شــرایط گرمــا نیــاز بــه 

وســایل بیشــتری هــم داشــته اند.
مدیرعامــل شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق 
ایــران اضافــه کــرد: بیــش از 800 مــگاوات 
نیــروگاه جدیــد می بایســت ایجــاد می شــد 
تــا نیــاز ایــن دســتگاه ها را تأمیــن می کــرد.

رجبــی مشــهدی گفــت: طبــق بررســی ها 

۵ هزار مرکز غیرمجاز استخراج رمز 
ارز کشف شد

آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور، در جریان اولین نشست هیئت دولت سیزدهم گفت:

سخنگوی صنعت برق گفت: 

حــدود 2 هــزار مــگاوات دســتگاه های 
غیرمجــاز اســتخراج رمــز ارز در ایــران فعال 

اســت.
ــا ۶ کشــور  ــران جــزو 5 ی ــه داد: ای وی ادام
نخســت جهــان اســت کــه اســتخراج رمــز 
ــورت  ــی در آن ص ــورت غیرقانون ــه ص ارز ب

می گیــرد.
ســخنگوی صنعــت بــرق دلیــل ایــن میزان 
ــزارز را  ــاز رم ــدگان غیرمج ــتخراج کنن اس
قیمــت یارانــه ای بــرق کشــورمان دانســت 
کــه جذابیــت زیــادی بــرای فعــاالن ایجــاد 

کــرده اســت.
ــراد ســودجو از  رجبــی مشــهدی افــزود: اف
ایــن مســئله ســودهای کالنــی بــه جیــب 
ــن  ــرایط تأمی ــه ش ــی ک ــد در حال می زنن
بــرق در کشــور بســیار ســخت شــده اســت.
وی اضافــه کــرد: میــزان تولیــد بــرق حــدود 
ــه  ــی ک ــت در حال ــگاوات اس ــزار م 53 ه
مصــرف بســیار باالتــر بــوده و تمــام تــوان 
همــکاران در تأمیــن بــرق مصرف می شــود.

تحقق وعده های انتخاباتی ودولت  مردمی 
ادامــه ســرمقاله ... ایــن همــان راهــی اســت کــه اگر درســت پیمــوده شــود هم 
ضامــن آبادانــی دنیــای مــردم و هم ســعادت و رســتگاری آنهــا در آخرت خواهد شــد. 
تحقــق دولــت مردمــی در گــرو بــه حســاب و بــه شــمار آوردن مــردم اســت. دیــدن و 

شــنیدن بــی واســطه آنان اســت. 
همدلــی و هم زبانــی متقابــل دولــت و مــردم بــا یکدیگــر اســت. ایجــاد روح اخــوت و 

بــرادری در پیکــره جامعه اســت
دولتمــرد دولــت مردمــی فــردی اســت از جنــس مــردم، در کنــار مــردم، کمر بســته 
بــرای خدمــت بــه آنــان، همدردی کننــده بــا دردهــا و رنج هــای آنهــا و تــالش بــرای 
برداشــتن بــار ســخت زندگــی از دوش آنــان و فراهم ســاز زندگــی خــوب، همــراه بــا 

پیشــرفت و معنویــت بــرای آنان.
ــه کــه ریاســت  حضــوروزرای دولــت ســیزدهم  بعــد از کســب رای اعتمــاد و انگون
جمهــوری درمجلــس بیــان کردکــه وزرا بعــداز رای اعتمــاد کارخــود را شــروع کننــد 
اکثــرا بعــد از رای اوردن بــه دفتــر کارخــود در وزارتخانــه مربوطــه رفتنــد و رئیــس 
جمهــور هــم در دومیــن روزکاری بــا تعــدادی از وزرا بــه خوزســتان ســفر کــرد تــا 
قولــی کــه در تبلیغــات انتخاباتــی داده بود عملــی کند انهم تامین آب شــرب و ســرو 
ســامان دادن بــه فاضــالب اهوازبــود کــه بــا حضور میدانــی با وزرا ومســئولین اســتان 
تصمیمــات خوبــی اتخــاذ شــد کــه انشــااهلل همانگونــه کــه دولــت بــا شــروع خوبــی 
عمــال نشــان داد کــه بــا جدیــت بدنبــال برطــرف کــردن مشــکالت مــردم وبــا الویت 
توزیــع واکســن کرونــا وبهبــود معیشــتی و گرانــی کاال گامهــای موثــری تــا انتــاج به 
نتیجــه مطلــوب بــردارد همانگونه کــه ســیر ورود واکســن کرونا شــتاب خوبی گرفته 
و هــرروز آمارترزیق واکســن بیشــتر میشــود در سایرامورشــاهد پیشــرفتهای عینی و 

ــیم  عملی باش

آگهی تحدید حدوداختصاصی 
نظــر بــه اینکــه آگهــی تحدیــد حــدود عمومــی  ششــدانگ یــک درب بــاغ مشــتمل برســاختمان پــاک 
23فرعــی 5663 اصلــی واقــع دربخــش 20 کرمــان موردتقاضــای منصــوره بیگلــری فرزند کاظم طبــق رای 
شــماره 139960319011002872 مــورخ 99/12/4 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی منتشــرو لیکــن بدلیل  شــیوع بیمــاری کرونا و طبــق مصوبات 
دولــت روز شــنبه 1400/5/30)تاریــخ تحدیــد حــدود ( تعطیــل و تحدیــد حــدود بعمــل نیامــده  لــذا حســب 
تقاضــای وارده شــماره 2607- 1400 مــورخ 1400/6/3 مالــک بدینوســیله آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصی 
آن باســتناد تبصــره ذیــل مــاده 13 قانــون مذکــور و مــاده 13 آئیــن نامــه آن منتشــر و عملیات تحدیــدی آن 
از ســاعت 9صبــح روز ســه شــنبه 1400/6/30 درمحــل شــروع و بعمــل خواهــد امــد لــذا به مالــک )مالکین( 
و صاحبــان امــاک مجــاور رقبــه مزبــور اخطــار می گــردد در موعــد مقــرر در ایــن اعــان در محــل وقــوع 
ملــک حاضــر و در صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیــات تحدیدی بــا معرفی مالــک یا نماینــده قانونی 
وی وفــق مقــررات مــواد 14 و 15 قانــون و 70 آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام و اعتراض اشــخاص بــر حدود 
و حقــوق ارتفاقــی برابــر مــواد 20 قانــون و 74 آئیــن نامــه قانون ثبــت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدیدی 
بمــدت 30 روز پذیرفتــه شــده و معتــرض بایــد ظــرف مدت یکمــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت به 
مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد واال پــس از گذشــت مهلــت یــک ماهــه و عدم تســلیم دادخواســت 

برابــر مقــررات اقــدام خواهد شــد.تاریخ انتشــار : دوشــنبه 1400/6/8
                                        حسین تقی زاده -رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان بردسیر /م الف 30

آنچه باید درباره »قارچ سیاه« بدانید!
ــیاه  ــارچ س ــاری ق ــت: بیم ــوی گف ــای ری اســتاد بیماری ه
بیمــاری اســت کــه از قبــل نیــز وجــود داشــته و علــت آن 
ــا  تضعیــف سیســتم ایمنــی بــدن اســت و مختــص کرون

نیســت.
ســید علــی جــواد موســوی، اســتاد بیمارهــای ریــوی، در 
گفت وگــو بــا خبرنگار ســالمت خبرگــزاری فارس در پاســخ  
بــه ایــن پرســش  کــه »بیمــاری قــارچ ســیاه چــه ویژگــی 
دارد؟«، بیــان داشــت:بیماری قــارچ ســیاه بیمــاری جدیدی 
نیســت و علت بــروز آن قارچی بنام»موکورمیســتس«بوده و 

ایــن بیمــاری از قبــل نیــز وجــود داشــته اســت.
وی ادامــه داد: ایــن بیمــاری هــر زمــان کــه سیســتم ایمنــی 

بــدن فــرد ضعیــف شــود حملــه می کنــد.
ایــن اســتاد بیماری هــای ریــوی متذکــر شــد: در بیمــاری 
کرونــا نیــز بــه علــت اینکــه سیســتم ایمنــی بــدن تضعیف 

می شــود ممکــن اســت ایــن بیمــاری تشــدید شــود.
موســوی بــا اشــاره بــه شــیوع ایــن بیمــاری در افــراد دیابتی 
و دارای بیماری هــای زمینــه ای، گفــت: در بیمــاران دیابتــی 
ســینوس هــا را بیشــتر در گیــر می کنــد  و اگــر تشــخیص 

داده نشــود، ریــه را نیــز درگیــر خواهــد کــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن بیمــاری دارویــی ضــد قــارچ 
دارد و نگرانــی از بابــت دارو وجــود نــدارد، ابــراز داشــت: چون 
ــدن  ــف ش ــر ضعی ــت در اث ــده اس ــاد ش ــا زی ــیوع کرون ش
سیســتم ایمنــی بــدن این بیمــاری نیــز در برخــی افراد 

ــد. ــروز می کن ب

جمع آوری ۶0 دستگاه ماینر از یک روستا در کرمان
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان بــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس، عبدالعلــی روانبخش 
اظهــار کــرد: در راســتای شناســایی و برخورد با اســتفاده کنندگان غیر مجاز دســتگاه های اســتخراج 
رمــز ارز دیجیتــال، مامــوران پلیس امنیت عمومی اســتان بــا همکاری مامــوران اداره بــرق از فعالیت 
یــک نفــر کــه بــا مقاصــد ســودجویانه اقــدام بــه راه انــدازی غیرقانونــی تعــدادی دســتگاه  تولیــد ارز 

دیجیتــال در یکــی از روســتاهای اطــراف شــهر کرمــان کــرده بود، مطلع شــدند.
جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان افــزود: مامــوران پــس از هماهنگــی با مقــام قضایی در 

بازرســی از ســوله مــورد نظــر 60 دســتگاه ماینــر غیــر مجــاز را  کشــف و جمــع آوری کردند.
وی بــا بیــان اینکــه کارشناســان ارزش ریالــی ماینرهــای کشــف شــده را بالغ بــر 13میلیــارد و 500 
میلیــون ریــال بــرآورد کرده انــد، خاطرنشــان کــرد: در ایــن رابطه یــک نفر دســتگیر و تحویل مرجع 

قضایی شد



بزرگان آسمانی شهر من پیامک های شما

                                        

      

10000100005588 شماره ارسال پیامک

در نهمیــن روز از مردادمــاه ســال یکهــزار و ســیصدو چهــل و پنــج کــرم اســماعیلپور 
فرزنــد قاســمعلی در روســتای ســندول از توابــع شهرســتان بردســیر در خانــواده ای 
اصیــل و انقالبــی دیــده بــه جهــان گشــود. از آنجایــی که مــادر ســه فرزند قبــل از کرم 
را بــه دالیــل مختلفــی از دســت داده بــود، لــذا وجود کــرم که فرزنــد آخر خانــواده هم 
بــود، مایــه ی آرامــش قلبــی ایشــان بــه حســاب میآمــد. قــرآن را در مکتــب مــادر که 
ســواد مکتبــی قــرآن داشــتند، آموخــت و موفــق بــه حفــظ چنــد جــزء از آن گردیــد. 
کــرم بــه درس خوانــدن و مطالعــه کــردن عالقــه داشــت، لــذا تــا قبــل از رفتــن بــه 
جبهــه دانــش آمــوز بــود و در پایــه ی ســوم رشــته ی ریاضی مدرســه آیــت ا.. طالقانی 
مشــغول بــه تحصیــل بــود. منــش بزرگوارانــه کــرم و خوش خلقــی اش ســبب تکریم 
و ارادت فامیــل نســبت بــه او شــده بــود. امــام خمینــی)ره( را ناجــی اســالم و امــت می 
دانســت در تفکــر کــرم اگــر امــام)ره( نبود، اســالم هم از پهنه ی هســتی محو میشــد، 

لــذا بــه مــادر خــود ســفارش مــی کــرد کــه امــام)ره( را دعــا کنیــد.
هنــوز فصــل مدرســه هــا بــود و تــا امتحانات پایان ســال چنــد ماهــی را مانده بــود که 
کــرم تصمیــم گرفــت داوطالبانــه بــه جبهــه بــرود، چنــد روزی از آموزشــی را ایام عید 
در پــادگان امــام حســین)علیه الســالم( گذرانــده بــود، مدرســه هــا که بعد عید شــروع 
شــدند، کــرم هــم بــه مدرســه رفــت و در اوائــل اردیبهشــت مــاه درس را رها کــرد و به 
مناطــق جنگــی اعــزام شــد، در مناطــق جنگــی بــه خاطــر تواناییهــا و ظرفیتهایی که 
داشــت، بــه عنــوان آرپــی چــی زن انتخــاب مــی شــود، امــا هنوز ســه یــا چهــار روز از 
آمدنــش نگذشــته بــود کــه در عملیــات بیــت المقــدس 1 مــورد اصابــت تیر دشــمن 
قــرار میگیــرد و در یازدهمیــن روز از اردیبهشــت مــاه ســال یکهــزارو ســیصدو شــصت 
و یــک کــرم اســماعیل پــور در ســن شــانزده ســالگی بــه شــهادت میرســد و در کنــار 
دیگــر شــهدای شهرســتان بردســیر در گلــزار شــهدای ایــن شــهر بــه خــاک ســپرده 
مــی شــود. بیــرون داشــتیم بــا هــم بــازی مــی کردیم، ســر یــک موضوعی گریه شــد، 
دســت هایــش خاکــی بودنــد نمــی توانســت اشــک هایــش را پــاک کنــد، دردش دوتا 
شــده بــود، مــی گفــت: حــاال کــی بیــاد اشــک هــای مــن را پــاک کنــد؟! دســت هایم 
کثیــف اســت..                               راوی: خانــم مهــری اســماعیل پور)خواهــر شــهید(
بعــد اینکــه مدرســه تعطیــل شــده بــود، بــا بچــه هــا کــه مــی آمدنــد خانــه یکــی از 
بچــه هــا کــرم را داخــل جــوی آب مــی انــدازد. خانــه کــه آمــد بــه مــادرم گفــت و 
مــادرم باهــاش بــه مدرســه رفــت، وقتــی مــادرم جریــان را برا معلــم تعریف مــی کند، 
معلــم مــی گویــد: کــرم! حــاال بیــا بگــو ببینم کــدام یــک از بچه هــا تــو را اذیــت کرده 
اســت؟! هــر چــه داخــل بچــه هــا نــگاه مــی کنــد، وجدانــش راضــی نمــی شــود کــه 
بگویــد فالنــی بــوده اســت! و اســم طــرف رو بازگــو نمی کنــد... بعــد که بیــرون آمدیم 
او را کنــار کشــیدم، گفتــم: چــرا چنیــن کاری کــردی؟ مگــر فالنــی تــو را داخــل آب 
نینداختــه بــود؟ گفــت: دوســت نداشــتم کــه جلــوی بچــه هــا ضایع شــود و یــا معلم 
او را تنبیــه کنــد... ســر همــان افتادنــش در آب، بدنــش عفونــت کــرد و تــب مــی آورد، 

ســه مــاه مریــض شــد و نتوانســت بــه مدرســه بــرود.
                                                         راوی: خانم خدیجه اسماعیلپور)خواهر شهید(

  راهنمایــی کــه بــود، هفــت یــا هشــت  تــا دوســت داشــت کــه خانــواده هایشــان یــا 
عشــایر و یــا روستانشــین بودنــد، ایــن بچه-هــا بــرای ادامه تحصیل شــهر خانــه اجاره 
کــرده بودنــد، کــرم زیــاد پیششــان مــی رفــت، از مــادرم خوارکی و وســیله مــی گرفت 

و برایشــان مــی بــرد، در صــف نفــت همراهشــان بــود و بــا هــم نفــت مــی گرفتند.
ــه در  ــه همیش ــن طبق ــا ای ــت ب ــت و برخاس ــن و نشس ــات پایی ــه طبق ــش ب گرای
ــه  ــل کوچ ــه داخ ــه آن را ب ــت ک ــی داش ــوپ فوتبال ــود، ت ــان ب ــرم نمای ــار ک رفت
ــود  ــم ب ــرمربی تی ــه س ــودش همیش ــد، خ ــازی کنن ــا ب ــه ه ــا بچ ــا ب ــرد ت ــی ب م
و بیشــتر بچــه  هــای پاییــن دســت محلــه را در تیــم خــود انتخــاب مــی                                                                                                                                               
     کــرد. بــا اینکــه بعضــی اوقــات از طــرف پــدر یــا مــادر بهش پیشــنهاد می شــد که 
برایــت دوچرخــه بخریــم؟، مــی گفــت: نــه! دوچرخه نمی خــرم.. دوســتانش کــه توان 

ــا باشــد.. ــل آن ه ــی خواســت مث ــم م ــرم ه ــدن دوچرخــه را نداشــتند، ک خری
بــا خواهرهایــم به نمایشــگاه کتــاب رفتیــم، داداش دوســتمان را هم کــه از ما کوچکتر 
بــود، آنجــا دیدیــم و چنــد دقیقــه ای باهــاش صحبــت کردیــم، کــرم هــم این صحنه 

را دیــده بــود، وقتــی آمدیــم گفــت: آن صحبت کــردن مناســب نبود..
مدرســه مــا ایــن طــرف شــهر و مدرســه کــرم آن طــرف شــهر بــود، صبــح هــا اول مــا 
را َدر مدرســه مــی رســاند و بعــد بــه مدرســه ی خــودش مــی رفــت، مــی گفــت: چــه 

لذتــی دارد، آدم بــا خواهرهایــش به مدرســه بــرود..
خانوادگــی در راهپیمایــی هــا شــرکت مــی کردیــم، کــرم هــم روزنامــه هــای جدیدی 
را کــه مــی رســید یــا از کتابفروشــی هــا و یــا از افــراد انقالبــی مــی گرفــت و در بیــن 
مــردم مــی فروخــت. اگــر چندتــا از روزنامــه هایــش اضافــه مــی آمــد که کســی آن ها 
را نخریــده بــود، بــه خانــه مــی آوردشــان و مــی گفــت: شــما ایــن روزنامه هــا را بخرید 

تــا مــن تمــام روزنامــه هایــم را فروخته باشــم..
یکــی از آشــناها پیــش کــرم آمــد، گفــت: کــرم! یــک شــعار جدیــد بــه مــن یــاد بــده 
کــه تــا حــاال هیــچ کــس آن را نگفتــه باشــد، مــی خواهــم در تظاهــرات آن را تکــرار 
کنــم، کــرم گفــت: بــرو شــعار بــده درود بر شــاه خائــن!! روز تظاهــرات همین شــعار را 

تکــرار مــی کنــد و طرفدارهــای شــاه هــم او را کتــک میزننــد.
                                                      راوی: خانم مهری اسماعیل پور)خواهر شهید(

در همــان ســال هــا بردســیر و اطــراف آن را یــک زلزلــه ســنگین تــکان داد، کرم شــب                                                                                                                                                                                                                                                                            
بــه خانــه نیامــد، فــردا وقتــی آمــد، مــادرم گفــت: تو دیشــب کجا بــودی کــه این همه 
دیــر آمــدی؟! گفــت: زلزلــه کــه آمــد بــا بچــه هــای بســیج بــه روســتاها اطراف شــهر 
رفتیــم تــا ببینیــم کســی کمک نمــی خواهــد، وســیله ای نیــاز نــدارد، که شــکر خدا 
بــه خیــر گذشــته بــود..                راوی: خانــم خدیجــه اســماعیل پور)خواهــر شــهید(

اهــل مطالعــه بــود، مســابقه فرهنگــی، کتابخوانــی و.. کــه در مدرســه برگــزار میشــد، 
شــرکت مــی کــرد، چندتــا از کتــاب  هــای اســتاد مطهــری را هــم جایــزه گرفــت.

یــک روز نشســته بودیــم و مشــغول مطالعــه ی کتاب معــاد آیــت ا.. دســتغیب بودیم، 
کــرم آمــد وقتــی مــا را دیــد، گفــت: فعــالً کتابــی را مطالعــه کنید کــه نیاز آالن شــما 

باشــد، ایــن کتــاب را بــرای روزهــای بعــد بگذاریــد.
دعــای کمیــل و توســل را حفــظ بــود، بــا ســه تــا دامــادش کــه با هــم بــه منطقه می 
رفتنــد، در قطــار متوجــه میشــوند کــه کــرم در تاریکــی مشــغول خوانــدن دعاســت. 
خــوب کــه دقیــق مــی شــوند، مــی بینــد در منطقــه  هــم کــرم دعــا کمیل و توســل 
را از حفــظ مــی خوانــد.                   راوی: خانــم مهــری اســماعیل پور)خواهــر شــهید(
  چنــد روزی کــه بــه اعزامشــان مانــده بــود، بــرای خداحافظــی خانوادگی پیــش او در 
پــادگان امــام حســین)ع( رفتیــم، مقــداری خوراکــی، شــیرینی و... هــم برایــش بردیم، 
یکــی از جعبــه هــای شــیرینی را به یکــی از دوســتانش داد، گفت: ایشــان مادر نــدارد، 
خواهــرش هــم دیــروز پیشــش آمــده اســت، آالن که بــه آسایشــگاه می رفت، دوســت 

نداشــتم دســت خالی بــرود..
 ســاعتی را کنــارش بودیــم، لحظــه ی خداحافظی همگــی باهاش روبوســی کردیم که 
برگردیــم، نوبــت خواهــرم آمنــه که رســید، ســرش را باال گرفــت تا گلویش را ببوســد، 
گفــت: گلویــی کــه بوســیده شــود، بــه شــهادت مــی رســد )بــا خواهــرم آمنــه خیلی 

با هــم خــوب بــودن(...
ســه، چهــار روز از شــهادت کــرم مــی گذشــت. پیرزنــی را دیــدم کــه در فاصلــه چنــد 
متــری خانــه ی مــا نشســته بــود و زارزار گریــه مــی کــرد، کنــارش که نشســتم، برای 
کــرم گریــه مــی کــرد،  گفــت: خیلــی جوانمــرد بــود، بــا دوســتانش بهم ســر مــی زد 
از مــادرش گوشــت، قنــد، چــای و... برایــم مــی گرفــت و مــی آورد، حتی نفــت چراغم 

را کرم برایم می آورد.                        راوی: خانم مریم اسماعیل پور)خواهر شهید(

شهید  معظم    کرم اسامعیل پور

ــار  ــورک ،آم ــد نیوی ــدار جدی ــاگری، فرمان ــا افش *ب
ــورک را از ۴۳  ــد 1۹ در نیوی مرگ ومیــر بیمــاری کووی
هــزار و ۴1۵ نفــر بــه ۵۵ هــزار و ۳۹۵ نفر افزایــش داد.و 
گفــت فرمانــدار قبلــی مــرگ ومیرهــای ســالمندان را 
محاســبه نمــی کــرده اســت              ۹1۴۳----26

*ســالم ای کاش تاثیــر آالیندگی کارخانجــات فوالدی 
را بــر محصــوالت باغــی و کشــاورزی وجنگلــی مناطق 
دشــتکار ونــگار بررســی میکردنــد و مســئولین محترم 
بفکــر فرونشســت آبهــای زیرزمینــی باشــند و طــرح 
فاضالب شهرســتان را در دســتورکارقرار دهند باتشــکر                                                                                                                                           
76----۹1۳۴                                                     

ــنهای  ــالمت واکس ــدم س ــدن ع ــخص ش ــا مش *ب
ســاخت امریــکا یا بــا فرمــول امریکا درســایر کشــورها 
و واکســن کشــور ژاپــن از اســپانیا انهــم نــوع مودرنــای 
امریکایی و مشــخص شــدن عــدم برخورداری ســالمت 
الزم از ســوی ژاپــن ، توصیــه مقــام معظــم رهبــری در 
عــدم ورود واکســن ســاخت امریــکا وانگلیس با ســابقه 
دشــمنی یکصــد ســاله بوضوح روشــن شــد که معظم 
لــه از اشــراف کامــل برموضوعــات و واقعیــات جهــان 
برخوردارســت و بفکر ســالمت مردم بیش از مسئولین 
سیاســت زده غربگــرا وخودباختــه فرهنگــی هســتند                                                                                                                                            
0۵----۹16۵                                                      

*باســالم ضعف دســتگاهها ی ارتبــاط جمعی و ضعف 
درعملکــرد وبیــان واقعیــات باعــث میشــود کــه عامــه 
مــردم تبلیغــات بوقهــای دشــمن را در عــدم واکســن 
امریکایــی و انگلیســی را  بــاور کننــد اگــر گفتــه شــده 
بــود ایــران پــول 16 میلیــون خریــد واکســن را ازطریق 
کوواکــس کــه وابســته بــه ســازمان بهداشــت جهانــی 
اســت پرداختــه امــا دشــمنی و عنــاد امریــکا بــا مــردم 
ایــران باعــث عــدم تحویــل بــه موقع واکســن شــده اند 
و حتــی حاضــر نیســت داروهای بعضــی بیماریها مثل 
بیمــاری پروانــه ای را بــه ایــران بفرســتد شــما توقــع 
داریــد واکســن کرونــا را بفرســته ایــن ســاده انــگاری و 
عــدم اطالع رســانی رســانه هــا و دســتگاهها ی مرتبط 
باعــث بــاور مــردم میشــود                  ۹227----۳۵

* ســالم بــا اعــالم تعلیــق واکســن مدرنــا ی امریکایی 
در ژاپــن بایــد درســی بــرای کســانی باشــه کــه بدنبال 
عکــس گرفتــن از کارت واکســن فایــزر ومدرنــا بودنــد 
وواکســن ایرانــی وهموطــن خــود را تحقیــر میکردنــد 
و هشــتک میزدنــد بــرای خریــد واکســن . غربیهــا بــا 

دوستانشــان چنیــن کردنــد و بــرای مــا چــکار ؟ 
 ۹۹----۹۳62                                                        
*بــا اینکــه حدود بهمــن ســال ۹۹ اولتیماتــوم ۳ ماهه 
ــد  ــه قن ــای مجــدد کارخان ــرای احی دســتگاه قضــا ب
ــاه گذشــته  ــب 6م ــی آالن قری بردســیراعالم شــد ول
خبــری نیســت از ســال 86 تا کنــون دســتهای پنهان 
ــد  ــه قن ــدازی و تعییــن تکلیــف کارخان ــع از راه ان مان
بردســیر شــده تــا دســتهای پنهــان شــناخته نشــود 
و دســتها قطــع نگــردد وضعیــت کارخانــه بــه همیــن 
ــه  ــد چــون دســتگاه قضــا کارخان شــکل خواهــد مان
بســیار بزرگتــری و بــا مشــکالت پیچیــده ای حل کرد 

و بــه کاربــاز گشــتند امــا ایــن کارخانــه قنــد... 
7۳----۹۳۵۹                                                        
*ســالم خدمــت همشــهریان گرامــی از تــان خواهش 
میکنــم رعایــت دســتورات بهداشــتی را بخوبــی 
وصددرصــد انجــام بدهیدتــا ضمــن کاهــش مبتالیان 
وفوتیهــا ، و تزریــق واکســن ، اول مهــر مدرســه هــا بــاز 
شــوند تــا کی میشــود غیــر حضــوری امــوزش داد هم 
بــرای معلمــان ســخت وهــم بــرای مــا والدیــن و بچــه 
هــا و بچــه هــا خیلــی از موضوعــات اجتماعــی را کــه 
بایــد در مدرســه یادبگیرنــد بناچــار از فضــای مجــازی 
کــه ســالم نیســت یــاد میگیرنــد کــه د رگــذر زمــان 
ــود                                                                                                                                             ــی میش ــیبهای اجتماع ــش آس ــه افزای ــر ب منج
60----۹0۳۳                                                   

ــا ادعــای مســلمان بــودن و اشــک ریختــن بــرای  *ب
امــام حســین علیــه الســالم و در زمــان تغییــر دولــت 
هــای 12و1۳ کــه یــک قدری خــال نظارتی متاســفانه 
ایجــاد شــد نرخهــا ســربفلک کشــیده هویــج 2۵تــا 
۳0 تومــان بــرای مبتالیــان بــه کرونــا بخاطرویتامیــن 
E خیلــی شــرم اورســت کــه هیــچ نظارتــی برکنتــرل 
ــت                               ۹167----۴1 ــا نیس قیمته

رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در ایــن دیــدار 
ــت  ــل دول ــزوم اســتفاده کام ــر ل ــد ب ــا تأکی ب
ــه  ــت ب ــذران خدم ــر ســاعت فرصــت گ از ه
مــردم، تمرکــز دولــت بــر بازســازی »انقالبــی، 
عقالنــی و خردمندانــه« در همــه عرصه هــای 
ــا  ــد و ب ــروری خواندن ــور را ض ــی کش مدیریت
اشــاره بــه اولویــت مســائل اقتصــادی، نــکات 
و توصیه هــای مهمــی را دربــاره »مردمــی 
بــودن«، »عدالــت ورزی« ، »فسادســتیزی«، 
»احیــای امیــد و اعتمــاد مــردم« و »انســجام و 

ــد. ــان کردن ــت« بی ــدار و اشــراف دول اقت
ایشــان همچنیــن آمریــکا را در صحنــه 
دیپلماســی، گرگــی درنــده و وحشــی خواندند 
و بــا اشــاره بــه اوضــاع بــه شــدت متأثرکننــده 
ــالمی در  ــوری اس ــد: جمه ــتان گفتن افغانس
همــه احــوال طرفــدار ملت مظلوم و مســلمان 
افغانســتان اســت و روابــط مــا بــا دولت هــا، بــه 

روابــط و رفتــار آنهــا بــا ایــران بســتگی دارد.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای در آغاز سخنانشــان 
همــه اعضــای دولــت را بــه قدردانــی عمیــق از 
توفیــق خدمــت توصیــه کردنــد و بــا تشــکر از 
اقــدام ســریع و به موقــع مجلــس در بررســی 
صالحیــت وزیــران پیشــنهادی ابراز امیــدواری 
کردنــد تشــکیل دولــت جدیــد، ســرآغاز 

مبارکــی بــرای ملــت و کشــور باشــد.
ایشــان بــا گرامیداشــت یــاد شــهیدان رجایــی 
و باهنــر گفتنــد: مــدت خدمــت آن دو 
بزرگــوار کــم بــود امــا در همیــن مــدت نشــان 
ــه  ــا اخــالص و قصــد خدمــت ب ــد کــه ب دادن
میــدان آمده انــد و از روش هــای مردمــی و 
ــن  ــه ای ــد ک ــز اســتفاده می کنن مجاهدت آمی
ــی اســت. ــرای همــه مســئوالن درس بزرگ ب

رهبــر انقــالب شــرایط کشــور را دشــوار 
ــالش  ــر ت ــد: اگ ــد کردن ــا تأکی ــد ام خواندن
ــتگی ناپذیر را  ــه و خس ــبانه روزی، مجاهدان ش
همــراه تــوکل و توســل بــه پــروردگار ســرمایه 
خــود قــرار دهیــد، قطعــاً بــر مشــکالت فائــق 

ــد. ــد آم خواهی
ــه  ــه ب ــه ک ــد: همان گون ــر انقــالب افزودن رهب
ــت  ــه ام فرص ــته گفت ــئوالن گذش ــه مس هم

چهــار ســال خدمــت به ســرعت تمــام می شــود و 
نبایــد گذاشــت حتی یــک ســاعت از ایــن فرصت 
کــه متعلــق بــه مــردم و اســالم اســت، هدر بــرود. 
البتــه ضمــن پــرکاری و پشــتکار مــدام، نبایــد بــه 

ــواده بی توجهــی شــود. خان
ایشــان، حرکــت بــر ریــل انقــالب و ایجــاد تحرک 
انقالبــی در همه بخش هــای »مدیریــت اقتصادی، 
ــی،  ــت خارج ــانی، سیاس ــازندگی، خدمت رس س
فرهنــگ، آمــوزش و دیگــر بخش هــا« را ضــروری 
خواندنــد و در عیــن حــال تأکیــد کردنــد: انقالبــی 
بــودن حتمــاً بایــد بــا عقالنیــت و اندیشــه ورزی و 
خردمنــدی همــراه باشــد و ایــن شــیوه جمهــوری 

اســالمی از آغــاز بــوده اســت.
رهبــر انقــالب در تبییــن نخســتین توصیــه مهم 
ــف  ــای مختل ــه جلوه ه ــردان، ب ــه دولتم ــود ب خ
»مردمــی بــودن« اشــاره کردنــد و افزودنــد: رفتــن 
ــا  ــی واســطه ب ــردم و گفت وگــوی ب ــان م ــه می ب
آنهــا از ابعــاد بســیار خــوب مردمــی بــودن اســت 
کــه آقــای رئیســی دیــروز بــا ســفر بــه خوزســتان 

ــان داد. آن را نش
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای اتخــاذ ســبک زندگی 
ــرافی گری  ــف، دوری از اش ــار بی تکل ــی، رفت مردم
ــر  ــردم را از دیگ ــه م ــاال ب ــگاه از ب ــز از ن و پرهی
جلــوه هــای مردمــی بــودن برشــمردند و گفتنــد: 
بایــد مشــکالت و راه حل هــا را بــا مــردم در میــان 
ــای  ــان حرف ه ــز از بی ــن پرهی ــت و ضم گذاش
غیــر واقعــی و ناامیــد کــردن مــردم، از آنهــا کمک 

فکــری و عملــی خواســت.
ــروز  ــع ب ــردم در مواق ــریع از م ــی س »عذرخواه
اشــتباه« و بیــان گــزارش صادقانــه و بــدون مبالغه 
از فعالیــت هــا بــه مــردم ، از دیگــر روش هایــی بود 
کــه رهبــر انقــالب در بیــان جلوه هــای مختلــف 

مردمــی بــودن بــه آن اشــاره کردنــد.
ایشــان بــا توصیــه بــه رئیــس جمهــور و اعضــای 
دولــت بــرای مطالعــه دقیــق فرمــان بســیار مهــم 
ــن  ــد: در ای ــتر افزودن ــک اش ــه مال ــان ب امیرمؤمن
فرمــان تاریخــی، ابعــاد مختلــف بیــان شــده چــرا 
کــه براســاس اســالم، رابطــه حاکمیــت بــا مــردم 

بایــد برادرانــه و دوســتانه باشــد.
تبییــن  در  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 

ــه  ــه اساســی خــود ب ــن توصی ــوان دومی ــه عن ــت ورزی« ب »عدال
دولتمــردان، اســاس ادیــان الهــی و مبنــای تشــکیل حکومــت را 
اقامــه عــدل خواندنــد و افزودنــد: مــا در ایــن زمینــه عقبیــم و باید 

ــم. ــالش کنی ــی ت خیل
ایشــان تأکیــد کردنــد: هــر مصوبــه، الیحــه و تصمیــم دولــت باید 
»پیوســت عدالــت« داشــته باشــد و کامــالً مراقبــت شــود کــه این 
دســتور یــا تصمیــم و مصوبــه، بــه طبقــات محــروم و بــه عدالــت 

ــه نزند. ضرب
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای برخــی روش هــای رایــج مدیریتــی را 
نافــی عدالــت دانســتند و افزودنــد: در توزیــع یارانه ها و هر مســئله 
دیگــر بایــد بــه گونــه ای عمــل کــرد کــه فاصلــه طبقــات محــروم 
بــا طبقــات برخــوردار کــم شــود و هــر چه ممکــن اســت امکانات 
عادالنــه توزیــع شود.»فسادســتیزی و مقابلــه دقیــق و جــدی بــا 
فســاد« توصیــه مهــم دیگــر رهبــر انقــالب بــه رئیس جمهــور و 

دولــت جدیــد بــود.
ایشــان گفتند: فسادســتیزی مکّمل عدالت ورزی اســت زیرا فســاد 
ــا و  ــای بیج ــورداری ه ــواری، برخ ــه ویژه خ ــر آن از جمل و مظاه
عزیزشــدگان بــی جهــت، جــزو بالهای مهــم ضد عدالت هســتند. 
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه مقابلــه آقــای رئیســی با 
فســاد در منصــب ریاســت دســتگاه قضــا گفتنــد: ایــن کار خوب، 
امیــد مــردم و محبوبیــت ایشــان را افزایــش داد امــا بایــد توجــه 
داشــت کــه جــای اصلــی مقابلــه بــا فســاد و فسادســتیزی قــوه 
مجریــه اســت تــا زمینه هــای فســاد از بیــن بــرود و اگــر بــا وجــود 
ایــن مراقبت هــا، مــواردی اتفــاق افتــاد آن گاه دســتگاه قضــا حتماً 

بایــد ورود و برخــورد کنــد.
ــه حــل موضــوع تعــارض منافــع شــخصی و  ــت را ب ایشــان دول
عمومــی در همه دســتگاهها فراخواندند و افزودنــد: از جمله مظاهر 
ــات در اجــرای سیاســت های اصــل ۴۴ اســت کــه  فســاد، تخلف
اجــرای صحیــح آن می توانســت اقتصــاد کشــور را حقیقتاً شــکوفا 
کنــد امــا متأســفانه بــه طــور صحیــح اجــرا نشــد و فســادهایی در 

اجــرای آن بــه وجــود آمــد.

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 
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انقالبی بودن باید همراه با عقالنیت باشد/ مطالبه دولت کنونی 
آمریکا هامن مطالبه ترامپ است

رس تو، بر رس نی، آفتاب داور من
بتاب و سایه کن ای آفتاب بر رس من

تو آفتاب خدا و هالل فاطمه ای
بگو چه خوامنت، ای نازنین برادر من

گلوی پارۀ تو بود، باورم اما
رس بریده، رِس نی، نبود باور من

محاسن تو، که خونین شده است، ارث علی است
کبودی رخ من هست، ارث مادر من

به نیزه دار تو نفرین چقدر دل سنگ است
که با رس تو ستاده است در برابر من

من و تو چون دو سپاهیم در برابر خصم
که نیزه، سنگر تو، محمل است سنگر من
به حرش مهر بلند است از زمین یک نی

تو آفتابی و گردیده کوفه محرش من
هزار حیف، که دستم منی رسد به رست
چه می شود که بیایی دمی تو در بر من
ز کوفه یک نگهم، بر تن مطّهر توست

بَود به زخم جبینت نگاه دیگر من
حکایت غم ما در توان »میثم« نیست

اگر چه خون جگر می خورد ز ساغر من
                       شعر از:استاد غالمرضا سازگار

اشعارزبان حال زینب 
)س( در اسارت 

رهبرمعظم  انقالب اسالمی درنخستین  دیدار با اعضای هیات دولت سیزدهم : 

گزارش تصویری ازبرگزاری زیارت عاشورا توسط موسسه 
المهدی و بنیاد مهدویت  به مدت 14روز

خاطره شهید حاج قاسم از شناسایی در عملیات بیت  المقدس
ســرادر شــهید ســلیمانی در بخشــی از خاطراتــش ماجــرای شناســایی و 

ــان می کنــد: ــه بی ــات بیت المقــدس اینگون انفجــار میــن را در عملی
)روز ســوم، چهــارم عملیات بیت المقدس( ســاعت هشــت صبــح وارد کانال 
شــدیم. کانالــی بســیار بــزرگ بــا ارتفــاع تقریبــاً دو متر که پــر از میــن بود. 
عراقی هــا ایــن کانــال را پــر از میــن کــرده بودنــد و در دو ســمت کانــال و 

انتهای کانال اســتقرار داشــتند.
ــرد،  ــر شــک می ک ــود دشــمن کمت ــال شــدیم، چــون روز ب ــا وارد کان م
مــن بــه بــرادر منصــور جمشــیدی گفتــم »مواظب بــاش پایــت روی مین 
نــرود.« جــای چنــگک  هــای بیــل کــه زمیــن را برداشــته بــود، فاصله بین 
دو ناخــن بیــل یــک مقــداری بلنــد بــود، مــا روی همیــن زمین  هــای بلند 
حرکــت می کردیــم، ســفت بــود و احتمــال می دادیــم کــه میــن زیــر ایــن 

خاک هــا نباشــد.
بقیــه ی دو طــرف کانــال پــر بــود از مین هــای والمــرو، مین های گوجــه ای، 
آنجــا شناســایی کردیــم، وقتــی آدم جلو می رود هر لحظه کشــش بیشــتر 

می شــود بــرای جلوتــر رفتن.
در انتهــای کانــال ســنگری نمایــان شــد. چون مســتقیم بود ما ســنگر آن 
هــا را می دیدیــم و آن هــا مــا را می دیدنــد. چــاره  ای جــز ایــن نبــود، مــا بــا 

اتــکاء بــه کنــاره کانــال ســنگر را زیر نظــر گرفتیم.
ظاهــراً ســنگر خالــی بــود، جلوتــر رفتیــم دیدیــم ســنگر خالــی اســت، 
خودمــان را از ســنگر بــاال کشــیدیم، ایــن ســنگر تیربــار عراقی بــود، تیربار 
هــم داخلــش بــود، اینجــا دیگــر انتهــای کانــال بــود. جــاده ی عراقی هــا از 
کنــار همیــن کانــال رد میشــد و به ســمت هویزه و خــط کنــاره ی رودخانه 

ــور می رفــت. کرخــه  ن
ــن  ــری ای ــه 100 مت ــا فاصل ــتند ب ــکلی داش ــو ش ــز ی ــا خاکری عراقی ه
ســنگر، تقریبــاً ۳0 تــا ۴0 متــر پشــت خاکریــز یــو شــکل  عراقی هــا بودند. 
دیدیــم چنــد تــا نیــروی عــراق بــاالی خاکریــز نشســته اند و بــا هــم حرف 

می زدنــد. مــا دیــده  بانــی کردیم، دیدیــم محور بســیار خوبی بــرای عملیات اســت. موقعی 
کــه برگشــتیم مــن جلــو حرکــت می کــردم و بــرادر جمشــیدی پشــت ســر مــن حرکت 

می کــرد.
در نقطــه ای ایســتادیم تــا کناره هــای کانــال را یکبــار دیگــر مــورد چــک و بررســی قــرار 
دهیــم ببینیــم میــن دارد یــا نه؟ قرار شــد جمشــیدی قــالب بگیــرد و مــن آویــزان از روی 
دســت هایش بــاال بــروم نــگاه بکنــم. در حیــن صحبــت بــودم ناگهــان صــدای یــک انفجار 
شــنیده شــد، پــای جمشــیدی رفــت روی مین، ســریع پــای او را بســتم و او را روی شــانه ام 

انداختــم تــا انتهــای کانــال حرکــت کردیم.
ــد  ــوم می شــود. پــس حضــرت بای ــاع از مظل ــه دف  از ظالم هــا وجــود دارد کــه مبــدل ب
مظلومیتــی را به طــور مطلــق بــه نمایــش درمــی آورد و بــرای نمایــش مظلومیــت، نه تنهــا 
خودشــان بــه شــهادت می رســند، بلکــه خانــواده و بچه هــا هــم به اســارت می برنــد. یعنی 
خانــواده پیامبــر اســالم صلــی اهلل علیــه و آلــه اســت کــه بایــد بــه صحنه بیایــد تا عــده ای 

شــهید شــوند و گروهــی هــم اســیر شــوند تــا مقــداری مــردم بیــدار شــوند.


