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امام خامنه ای ) مد ظله العالی  ( :

از روز عید قربان تا روز عید غدیر، در 
واقع یک مقطعی است متصل و مرتبط 
با مسئله ی امامت لذا دلها متوجه شده 
است به اینکه بین عید قربان و عید غدیر 
یک ارتباط است. بعضی هم این را »دهه ی 

امامت« نامیده اند و نام مناسبی است
10000100005588

ـ    سیاسی  استان کرمان هفته نامه ی فرهنگی    

دو شنبه    28   تیر  ماه  1400 
8   ذی الحجه  1442  -  19 جوالی     2021

سال سیزدهم   -  شماره   490   
قیمت :  1000 تومان
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با توجه به اینکه آمار ازدواج به دالیل مختلف از جمله اشتغال، 
تحصیل ، گرانی کاال وافزایش چشمگیرکرایه منزل می توان 
نام برد که این عدم  ازدواج باعث خواهد شد که جامعه ما به 
سوی سالمندی شتاب گیرد ورشدسالمندی کشورما 2برابر 
رشد جهانی است و قریب یک سوم جمعیت کشورمان در 
ده سال آینده 60سال به باالست از سویی مطالعات نشان می 
دهد که هزینه های بهداشتی و درمانی یک سالمند چهار و 

نیم برابر یک جوان است
ضمنا با اینکه افزایش سن سالمندی یک از دغدغه های 
جمعیتی است که سالها مطرح است اما اقدام جدی در این 
راستا تدوین وبرنامه ریزی نشده است  و باید طرح تحت 
عنوان جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تدوین گردد و 

بابرنامه ریزی های مدون ومستمر اجرایی شود 
طبق نظر کارشناسان اکنون جمعیت سالمند باالی 60 سال 
کشورمان با رقم ۸ میلیون و 200 هزار نفر، حدود ۹.۹ درصد 
جمعیت کشور است.  رشد سالمندی کشور 2 برابر رشد 
جهانی است و در سالهای ۱۴20 تا ۱۴۳0 حدود 26 تا 
۳۱ میلیون جمعیت سالخورده در کشور خواهیم داشت 
که یک چهارم جمعیت کشور خواهد بود.و به همین دلیل  
کارشناسان حوزه جمعیت شناسی با استناد بر شاخص های 
جمعیتی، نگران حال جمعیت ایران در سالهای آتی هستند. 
از سویی دیگر همین مشکالت که درابتدا بیان شد درادامه 
زندگی نیز دامن گیر زوجهای جوان نیز شده، به طوری که 
به دلیل هزینه های باالی زندگی به داشتن یک فرزند اکتفا 
کرده و یا اصال به فرزندآوری و بچه دار شدن فکر نمی کنند.

وموضوع سقط جنین را باید اضافه کنیم ک متاسفانه 
آمارنگران کننده ای مطرح است  وبه تبع آنها نرخ رشد 
جمعیت کشور به زیر یک درصد سقوط کرده است؛ این 
سقوط جمعیتی کشورمان در حالیست که حدود 6۸ درصد 

زنان ایرانی ۳ فرزند و بیشتر می خواهند!
بر اساس آمار رسمی، 20.۴ درصد مردان متأهل کشورمان 
بدون  فرزند، ۳۱.۱ درصد تک فرزند و ۳۱.۷ درصد دو فرزند 
دارند! به  بیان دیگر از هر دو مرد متأهل ایرانی، یک نفر 
بی فرزند و تک فرزند است .لذا با این آمار وارقام زنگ خطر 
جمعیتی را به هشدار رسیده و اوضاع »جمعیت« کشور 
وخیم و بحرانی است و تنها، اقداماتی عاجل می تواند از 
این روند جلوگیری کند؛ پدران تک فرزند امروز، سالمنداِن 
تنهای فردا هستند که مدیون این آب و خاک خواهند بود.

امامسئوالن باید تمهیدات و برنامه ریزی های دقیقی به ویژه 
در حوزه های سالمت، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای 
مراقبت، حفظ جوانی و افزایش جمعیت مولد در کشور، انجام 

دهند                                             ادامه صفحه۳
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در تاریخ از علی مظلوم تر 
نمی شناسم

تا پایان شهریورماه تولید حداقل ۵0 
میلیون ُدز واکسن کوو ایران

امــام باقــر علیــه الســام فرمــود: تــو را بــه پنج چیــز ســفارش می کنــم: اگر مــورد ســتم واقع شــدی 
ســتم مکــن، اگــر به تــو خیانــت کردنــد خیانــت مکــن، اگــر تکذیبــت کردند خشــمگین مشــو، اگر 

مدحــت کننــد شــاد مشــو، و اگــر نکوهشــت کننــد، بیتابــی مکــن.                     »بحاراالنــوار، ج ۷5، ص۱6۷«

فرزندآوری و پدیده 
سالمندی کشور 
ودولت سیزدهم

آغاز مقدمات خشکاندن ریشه های 
فساد در دولت آینده/ رئیسی گام 

نخست را برداشت 
              رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد:

خسارت 1۵0 میلیون دالری واحدهای صنعتی 
کرمان به دلیل قطعی برق

                                             رئیس ستاد اجرایی فرمان امام )ره( : 

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر جلســه کمیتــه 
برنامه ریزی شهرســتان بردســیر به ریاســت مهنــدس میرصادقی 
فرماندار بردســیر و باحضــور دکتر رودری رییس ســازمان مدیریت 
و برنامه ریزی و روســای دســتگاههای اجرایی شهرســتان درسالن 

اجتماعات ارشــاد اســالمی  تشــکیل شد
سیدحســن میرصادقــی فرمانــدار بردســیر گفــت  امســال  
۹۴505۳میلیــون ریــال اعتبــار بــرای اجــرای طرح هــای عمرانی 
در ایــن شهرســتان مصــوب شــده اســت کــه نســبت بــه ســال 
گذشــته رشــدی 200درصــدی داردلــذا پیگیــری مدیــران 
دســتگاههای اجرایــی بــرای جذب حداکثــری اعتبــارات و اجرایی 
شــدن پــروژه هــای مصــوب کمیتــه برنامــه ریــزی ضروری اســت

 وی بــا تاکیــد بــر اینکــه هــر انــدازه مدیــران در جــذب اعتبــارات 
فعال تــر و توانمندتــر باشــند، بودجــه بیشــتری می تواننــد جــذب 
کننــد گفــت: اولویــت مدیــران در جــذب و هزینه کــرد اعتبــارات 
بــا طرح هــای نیمه تمــام اســت فرماندارگفت امیداســت بــا تالش  
مدیــران دســتگاههای اجرایــی  و تعامــل با مدیران اســتانی جذب 
اعتبــارات صدردصــدی درســال جــاری داشــته باشــیم و بارفــع 

محرومیــت زدایــی بــه اقشــار مــردم کمــک کنیم
فرمانــدار بردســیر اولویت بنــدی را یکــی از نــکات مهــم بــرای حل 
مشــکالت شهرســتان دانســت و بیــان کــرد: مدیــران بایــد بــا در 
نظــر گرفتــن ســطح انتظــارات جامعــه، برنامه ریــزی را براســاس 

حــل مشــکالت مــردم در حوزه هــای موجــود انجــام دهنــد.
آقــای میرصادقــی ازنــگاه ویــژه استاندار،ســازمان مدیریت،مدیران 
کل اســتان وهمچنین تالشــهای آقای حســن پورنماینده محترم 

بردســیردرمجلس شورای اســالمی تقدیروتشکرنمود.
ــه مشــکالت راههــای  ــت ب ــژه دول ــگاه وی ــه ن ــه ب ایشــان درادام
ــت  ــه مناطــق روســتایی اشــاره کردوگف روســتایی وآبرســانی ب
ــع  ــن دوحــوزه درســال جــاری مرتف ــای ای ــروژه ه بســیاری ازپ

خواهدشــد.دراین جلســه خانم بالنگی دبیرکمیته 
برنامــه ریزی شهرســتان بردســیر گزارشــی از روند 

بودجــه ســال جــاری ارائــه کــرد
در پایــان  دکتــر رودری رییــس ســازمان مدیریــت 
ــه  ــوص بودج ــی در خص ــزی مطالب ــه ری و برنام
کشورواســتان وهمچنیــن چگونگــی نحــوه توزیع 
اعتبــارات دربیــن دســتگاهها ارائه کردوازتالشــهای 
فرماندار،نماینــده مردم درمجلــس وروســای ادارات 
شهرســتان کــه مســائل ومشــکالت شهرســتان 
راپیگیــری مــی کنندتشــکروبرای کمــک بــه حل 
ــع  ــارات مناب ــه  اعتب ــاعدداد. درادام ــول مس آنهاق
ــون  ــت و گاز، قان ــد نف ــتان، درآم ــرمایه ای اس س
ــدم  ــور ،2۷ ص ــات کش ــوازن از امکان ــتفاده مت اس
ــارات  ــزوده و اعتب ــر ارزش اف ــات ب ــد از مالی درص
نماینــدگان بــا الویت پــروژه هــای نیمه تمــام بین 
دســتگاه هــای اجرایــی شهرســتان توزیــع شــد.

                                                                                    جرج سمعان جرداق )حقوقدان مسیحی (:

        صفحه۴

اعتبارات  شهرستان بردسیر درسال جدید 
200درصد افزایش یافته است 

    رئیس جمهور منتخب در اولین جلسه کمیته ای متشکل از روسای دستگاه های نظارتی و اطاعاتی کشور : 

طرح بزرگ پرداخت تسهیالت اشتغا ل زایی به منظور حمایت از 
راه اندازی کارگاه ها و کسب و کارهای کوچک و متوسط

ببــه گــزارش روابط عمومــی فرمانــداری بردســیر 
در دیــدار مهنــدس میرصادقی فرماندار بردســیر  
ــن اقتصــادی  ــده معی ــدس آرش نماین ــا مهن ب
شهرســتان بردســیر  و طاهــری رییــس بانــک 
رســالت  جزییــات طــرح پرداخــت تســهیالت 
اشــتغال زایــی بــه شــهروندان بردســیر توســط 
ــوان   ــر بعن ــی گل گه ــی صنعت ــرکت معدن ش

معیــن اقتصــادی بیــان شــد 
مهنــدس میرصادقــی فرمانــدار بردســیر ضمــن 
قدردانــی از تعامــل و همــکاری شــرکت گل گهر 
در ایجــاد اشــتغال درشهرســتان بردســیر اظهار 
ــهیالت  ــت تس ــا پرداخ ــه ب ــرد ک ــدواری ک امی
در ســال جدیــد نیــز شــاهد راه انــدازی شــغل 
ــتان  ــان و سرپرس ــرای جوان ــتری ب ــای بیش ه
خانــوار خواهیــم بــود وی بااشــاره بــه رتبــه اول 
اشــتغال شهرســتان بردســیر در ســال گذشــته 

مهندس سیدحسن میرصادقی فرماندار بردسیر :

رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان با اشــاره 
بــه اینکــه اکنــون ۱۳2۸ بیمــار کرونایی بســتری 
ــم و  ــان داری ــتان کرم ــای اس ــتان ه در بیمارس
ســنگین تریــن پیــک را طــی می کنیــم، افــزود: 

202 بیمــار در آی ســی یــو بســتری هســتند.
دکتر«حمیدرضــا رشــیدی نــژاد« امــروز 26 
تیرمــاه در جلســه ســتاد اســتانی مدیریــت کرونا 
اظهــار کــرد: در هفتــه گذشــته رونــد رو به رشــد 
ــا را در اســتان کرمــان داشــتیم و  بیمــاری کرون
ــا  ــن شــیب مخصــوص اســتان م شــاید تندتری

بــود.
ــار  ــون ۱۳2۸ بیم ــه اکن ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
کرونایــی بســتری در بیمارســتان هــای اســتان 
ــم و ســنگین تریــن پیــک را طــی  کرمــان داری
مــی کنیــم، افــزود: 202 بیمــار در آی ســی یــو 

بســتری هســتند.
ــژاد تصریــح کــرد: وضعیــت جنــوب  رشــیدی ن
ــد از آن  ــت و بع ــب نیس ــان مناس ــتان کرم اس
مرکــز اســتان بــه دلیــل جمعیــت بیشــتر و هــم 
ــهرهای  ــاران ش ــدن بیم ــرریز ش ــل س ــه دلی ب
دیگــر، وضعیــت خوبــی نــدارد و از ظرفیــت های 
داخــل بیمارســتانی اســتفاده مــی کنیــم و هــر 
جایــی کــه بشــود، تخــت بســتری ایجــاد مــی 

کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر بیــش از 
۳20 بیمــار بســتری در بیمارســتان افضلــی پــور 

کرمــان داریــم، بیــان کــرد: در ایــن بیمارســتان و 
ــه طــور متوســط در  بیمارســتان پیامبــر اعظــم ب
هفتــه گذشــته روزانه ۱۷0 تــا ۱۸0 بیمار بســتری 

داشــته ایــم.
ــت:  ــان گف ــوم پزشــکی کرم ــس دانشــگاه عل ریی
بیمارســتان هــای مختلــف همــکاری خوبــی بــا ما 
ــا بیمارســتان هــای خصوصــی مذاکــره  دارنــد و ب
کــرده و تخــت گرفتیــم تــا بیمــاران دیگــری کــه 
نیــاز بــه بســتری دارنــد را در راهرو بســتری نکنیم 
کــه کار بســیار طاقــت فرســا و شــبانه روزی اســت.

ــه جــز رعایــت  ــر اینکــه راهــی ب ــا تاکیــد ب وی ب
پروتــکل هــای بهداشــتی نداریــم، افــزود: تعطیــل 
کــردن و بســتن شــاید جــواب ندهــد. متاســفانه 
کمتریــن رعایــت پروتــکل را در شــدیدترین وضــع 
کشــور داریــم و در اســتان کرمــان رعایــت پروتکل 
هــا خیلــی ضعیــف اســت و اگــر وضــع بــه همیــن 
روال پیــش بــرود، تخت بســتری نخواهیم داشــت.

رشــیدی نــژاد در ادامــه تصریــح کــرد: ســیر 
ــه و در شــهر  ــش یافت ــا افزای واکسیناســیون کرون
کرمان رشــد قابل توجهــی داشــتیم و از فرمانداران 
درخواســت داریــم مــردم را به ثبــت نام در ســامانه 

ــرای تزریــق واکســن تشــویق کننــد. ســالمت ب
ــان کــرد: واکسیناســیون مصونیــت کامــل  وی بی
ایجــاد نمــی کنــد امــا تنهــا راهــی کــه مــی توانــد 
وضعیــت را کنتــرل و حداقــل از بدحالــی مبتالیان 
جلوگیــری کــرده و مــرگ و میــر را کاهــش بدهد، 

ــیون است. واکسیناس
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان بــا 
اشــاره به اینکه شــش مرکز واکسیناســیون 
در شــهر کرمــان ایجــاد کــرده ایــم، گفــت: 
انتظــار ایــن اســت روزانــه حداقــل ۱0 هزار 
واکســن بزنیــم و ایــن ظرفیــت را داریــم و 
مــردم نبایــد هجــوم بیاورنــد. همــکاران مــا 
ــد از  ــد و بای ــور دارن ــب حض ــا ش ــح ت صب

ازدحــام خــودداری کننــد.
وی تصریــح کــرد: در شهرســتان هــا تعــداد 
ثبــت نامــی هــا کــم اســت و بایــد مــردم 
ترغیــب شــوند کــه افــراد بــاالی 60 ســال 
ــا  ــرای واکســن کرون در ســامانه ســالمت ب

ثبــت نــام کننــد.

انتخــاب همســر از مهمترین تصمیمات در زندگی انســان اســت. تشــکیل خانواده ســالم، متعادل و پایــدار مانند 
هــر امــر مهــم دیگــری، بــه تفکــر منطقــی، تــالش و کوشــش نیازمنــد اســت. بهــار ازدواج دوران جوانــی اســت. 

ازدواج ســالم زمینــه ســاز ارتباطــات اجتماعــی مناســب و به هنجار اســت.
یکی از مهمترین حقوقی که والدین در قبال فرزندان جوان خود دارند؛ ساماندهی امر ازدواج ایشان است.

شناخت های ضروری پیش از ازدواج:
 پیــش نیازهــای ازدواج بــه دســته ای از مســائل ضــروری اطــالق مــی گــردد کــه بــدون وجــود هــر یــک از آنهــا 

فــرد واجــد شــرایط کافــی و الزم بــرای احــراز مقام همســری نیســت. 
الــف- خــود شناســی:  از پیش نیازهــای مهــم ازدواج، تحقــق آگاهــی و شــناخت نســبی نســبت بــه ابعاد 
گوناگــون خودمــان اســت. برخــی از مهــم تریــن ابعــاد شــناخت خویــش عبارتنــد از :شــناخت ظاهــر خــود- 
شــناخت احساســات و عواطــف خــود - شــناخت نســبت بــه وضعیت خلــق و خوی خود - شــناخت نســبت به 
میــزان مســئولیت پذیــری خود - شــناخت حساســیت ها و نقــاط ضعــف و قوت خود - شــناخت نحــوه ارتباط 
خــود بــا ســایرین -  شــناخت عالیــق و ســلیقه هــای خــود - آگاهــی از توانایی و اســتعداد هــای خــود  - آگاهی 

از ارزش هــا و فرهنــگ شــخصی خویش 
ب-کســب شــناخت دربــاره نقش خــود و همســر :  شــناخت هــای مرتبط بــا همســر  - شــناخت 

تفــاوت هــای زن و مــرد  -ج- شــناخت کامــل نســبت به مســئله ازدواج
موانع ترویج ازدواج و پاسخ بر اساس احادیث :

۱- موانــع اقتصــادی؛ پیامبــر اســالم صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم مــی فرماینــد :  ازدواج کنیــد بــه درســتی که 
ایــن کار روزی شــما را بیشــتر می کنــد. )الکافــی، ج5، ص۳2۹( 

2- مهریــه هــای ســنگین؛ پیامبــر اکــرم صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم مــی فرماینــد : پربرکــت ترین زنــان، کم 
مهریــه ترین آنهاســت. )کافــی، ج5، ص۳۴۴( 

۳-تشــریفات زائــد؛ رســول گرامــی اســالم صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم مــی فرماینــد : پر  برکــت تریــن ازدواج، 
کــم هزینه تریــن آن هاســت. )کنزالعمــال، ج۱6، ص2۹۹(

مرکــز مشــاوره هنــگام ازدواج واقــع در مرکز بهداشــت شهرســتان بردســیر بــا مربیان مجــرب و تحصیالت عالیه 
در زمینــه بهداشــت خانــواده، اخــالق و احــکام خانــوداه، روانشناســی و حقــوق مشــاوره هــای الزم را بــه زوجیــن 

روابط عمومی شبکه   بهداشت و درمان بردسیرارائــه مــی نماید.

ازدواج سالم زمینه ساز ارتباطات اجتماعی مناسب و به هنجار است

افــزود امیــد اســت بــا تالش مدیــران دســتگاههای 
اجرایــی و همــکاری معیــن اقتصــادی امســال گام 

موثــری جهــت اشــتغال جوانــان برداریــم 
ــن  ــات ای ــاره جزیی ــن آرش درب ــدس محس مهن
طــرح افــزود: با هــدف توســعه و بهبود اشــتغالزایی 
خصوصــا در روســتاها و حمایــت از راه انــدازی 
ــر اســاس الگــوی  کســب و کارهــا و کارگاه هــا، ب
توســعه اجتماعــی رســالت، تفاهم نامــه  ســه جانبه 
شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر، اســتانداری 
کرمان  وشــبکه توســعه اجتماعی رســالت اســتان 
کرمــان امضاشــده اســت . بــر اســاس ایــن تفاهــم 
نامــه قــرار اســت امســال 2000 فقــره تســهیالت 
اشــتغال زایی تــا ســقف ۱00 میلیــون تومــان 
ــزد  ــاز حســاب شــرکت گل گهــر ن از محــل امتی
ــا 2 درصــد و  ــر ت ــزد صف ــا کارم ــک رســالت ب بان
دوره بازپرداخــت ۳6 ماهــه بــه متقاضیــان پرداخت 

شــود.
وی درادامــه بیــان کــرد ایــن تســهیالت صرفا به 
افــراد بیــکار، زنان سرپرســت خانوار و افــرادی که 
فاقــد بیمــه کارفرمایــی باشــند تعلــق می گیــرد 
و کارمنــدان، کارکنــان شــرکت های بخــش 
خصوصــی و بازنشســتگان مشــمول دریافــت این 
تســهیالت نیســتند و متقاضیــان بــرای کســب 
اطالعــات بیشــتر دربــاره جزییــات ایــن طــرح به 
راهبــران کانون هــای اجتماعــی در روســتاها و در 
شــهر بردســیر بــه بانــک قرض الحســنه رســالت 

ــه نمایند مراجع
طاهــری رییــس بانــک رســالت گفت:در یــک ماه 
گذشــته از مجموع۳2۷فقــره بازدیــد ۱5۷پرونده 
درحــال تکمیــل ۷۸فقره واریزتســهیالت داشــته 
ایــم و تاکنــون مبلــغ ۴5میلیــارد ریــال واریــز و 

۱05میلیــارد نیــز درحــال واریز میباشــد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

بسرتِی ۲۰۲ بیامر کرونایی استان کرمان در ICU/ رعایت پروتکل ها ضعیف است
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ــروف و  ــه مع ــر ب ــاء ام ــتاد احی ــر س دبی
نهــی از منکــر اســتان کرمــان گفــت: مــا 
جامعــه را از دو موهبــت اقناع ســازی و 
تذکــر لســانی محــروم کردیــم و در برخی 
از نظرســنجی ها ۸۰ درصــد افــراد نســبت 
ــی  ــار بی اطالع ــه فلســفه حجــاب اظه ب
ــد  ــد و گفتن ــدن کرده ان ــع نش ــا قان و ی
فقــط بــه احتــرام اســالم و خانــواده آن را 

پذیرفته انــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمان، 
حجت االســالم محمدحســن مــوال در 
نشســت خبری به مناســبت هفتــه عفاف 
و حجــاب اظهــار داشــت: امســال شــورای 
سیاســت گذاری فرهنــگ عمومی اســتان 
کرمــان تصمیــم گرفــت کرســی های 
ــاف و  ــت عف ــا محوری ــری را ب مطالبه گ
ــد و مســؤوالن در  ــدازی کن حجــاب راه ان
ایــن کرســی ها شــرکت کــرده و بــه 
ــردم  ــات م ــان و مطالب ــوال کارشناس س
ــه  پاســخ دادند.دبیــر ســتاد احیــاء امــر ب
معــروف و نهــی از منکــر اســتان کرمــان 
تصریــح کــرد: اگــر مســؤوالن همــکاری 

مــردم را در حــوزه عفــاف و حجــاب می خواهنــد، 
ــا آنهــا بــا صراحــت و صداقــت صحبــت  بایــد ب
ــتا  ــن راس ــم در همی ــی هایی ه ــد و کرس کنن

خواهیــم داشــت.
مــوال گفــت: طبــق مصوبــه ۸۲۰ شــورای عالــی 
ــتاد  ــه  س ــور، ۱۲ وظیف ــی کش ــالب فرهنگ انق
احیــاء امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در زمینه 
عفــاف و حجــاب دارد و در بنــد ۱۱ آمــده اســت؛ 
ســتاد وظیفــه نظارتــی بــر دســتگاه های دولتــی 
ــورای  ــتورالعمل های ش ــت دس ــه رعای در زمین

انقــالب فرهنگــی عفــاف و حجــاب را دارد.
دبیــر ســتاد احیــاء امــر و نهــی از منکــر اســتان 
ــرا  ــال اج ــی در ح ــرد: طرح ــوان ک ــان عن کرم
ــه  ــاد مســؤوالن اســت ک ــوان گشــت ارش به عن
در ایــن طرحــی بــه برخــی از گروه هــای مردمــی 
آموزش هــای الزم داده شــده کــه بــه ادارات 
دولتــی و ســایر دســتگاه ها ســر می زننــد و 
مــواردی کــه در آنهــا از جملــه عفــاف و حجــاب 
رعایــت نمی شــود، بــه مســؤوالن مربوطــه تذکــر 

می دهنــد.
افکارســنجی و   بیــان داشــت: یــک  مــوال 
از  برخــی  می دهــد  نشــان  آسیب شناســی 

مســؤوالن آن طــور کــه بایــد اعتقــادی بــه حجــاب و عفــاف ندارنــد و به درســتی بــه 
وظایــف خــود عمــل نمی کننــد و مــردم نیــز متوجــه ایــن موضــوع شــده اند و ایــن 

امــر موجــب بی تفاوتــی در جامعــه شــده اســت.
وی افــزود: مــا جامعــه را از دو موهبــت اقناع ســازی و تذکــر لســانی محــروم کردیــم 
ــه فلســفه حجــاب اظهــار  و در برخــی از نظرســنجی ها ۸۰ درصــد افــراد نســبت ب
بی اطالعــی و یــا قانــع نشــدن کرده انــد و گفتنــد فقــط بــه احتــرام اســالم و خانــواده 

آن را پذیرفته انــد.
دبیــر ســتاد احیــاء امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســتان کرمــان با اشــاره بــه اینکه 
عفــاف و  حجــاب هــم مربــوط بــه زن و هــم مــرد اســت، گفــت: اســاس مشــکل در 

بحــث عفــاف و حجــاب مردهــا، نداشــن عفــاف و حجــاب در زن هــا اســت.

جامعه باید نسبت به حجاب و عفاف اقناع شود

حجــت االســالم والمســلمین حــاج علــی اکبــر کرمانــی در 
خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه بیــان داشــت : در هفتــه 
ــه  ــم هفت ــرار داری ــه ازدواج ق ــواد مخــدر و هفت ــا م ــارزه ب مب
ازدواج بــه مناســبت ازدواج مبــارک حضــرت زهــرا ســالم اهلل 
علیهــا بــا حضــرت علــی علیــه الســالم اســت و بحــث مــواد 
مخــدر و قاچــاق و بــی حجابــی و بــد حجابــی ریشــه آن بــه 
مســئله ازدواج بــر مــی گــردد بــه همیــن دلیــل در خصــوص 
ازدواج آســان خیلــی ترویــج شــده اســت و شــادابی جامعــه در 
گــرو ازدواج آســان اســت و هیــچ چیــز بــا ارزش تــر از ازدواج 
نیســت کــه بــه دنبــال آن عفــاف و حجــاب نیــز درســت مــی 
ــا مــواد مخــدر و مبــارزه  شــود حتــی در خصــوص مبــارزه ب
بــا ســوداگران مــرگ خیلــی هزینــه شــده اســت و ایــن یــک 
معضــل اجتماعــی اســت کــه اگر درســت شــود ریشــه آن نیز 

حــل مــی شــود و قطعــا زندگــی پایدارتــر خواهــد بــود.
ــاه ســالروز  ــر م ــزود : روز ۲6 تی ــه اف ــه در ادام خطیــب جمع
تاســیس نهــاد شــورای نگهبــان در ســال ۱359 بــه فرمــان 
حضــرت امــام اســت شــورای نگهبــان جایــگاه بــی بدیــل و 
راهبــردی در نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی دارد و یکی از 
نهادهایــی اســت کــه به ایــن دلیل اهمیــت دارد که بیشــترین 
ــت  ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــمن را ب ــای دش ــه ه هجم
خصوصــا در حــوزه انتخابــات اگــر نقــش تاثیــر گــذار آن نبــود 
انتخابــات ســالم صــورت نمی گرفــت قطعا ســالمت انتخابات 
مهــم و کار شــورای نگهبان نظارت بر ســالمت انتخابات اســت 
ــن خصــوص  ــری در ای ــام معظــم رهب ــام و مق و حضــرت ام
فرمایشــات و تاکیدهایــی دارنــد حضــرت آقــا فرمودنــد: بــرای 
اینکــه از صداقــت نظــام اســالمی مطمئن باشــیم مهمترین و 
فعالتریــن مجموعــه ما شــورای نگهبان اســت انقالب اســالمی 
بایــد ســالم باشــد شــورای نگهبــان بایــد بــر ســالمت انقــالب 

نظــارت داشــته باشــد.
حجــت االســالم کرمانــی بمناســبت شــهادت امــام باقــر علیه 
الســالم گفــت: روز ۲7 تیــر شــهادت مظلومانــه پنجمین اختر 
تابنــاک آســمان امامــت و والیــت امام باقر علیه الســالم اســت 
و پیشــاپیش ایــن روز را خدمــت موالیمــان ولــی عصــر و مقام 
معظــم رهبــری و همــه نمازگــزاران تســلیت عــرض نمــود و 
افــزود: امــام باقــر علیــه الســالم پرچمدار انتقال اســالم اســت و 
امــام باقــر علیه الســالم علمــدار احیــا دیــن و به برکــت امامت 
ایــن امــام اختالفــات بــه ائتــالف و حفــظ اســالم شــده اســت 
و در زمــان امــام باقــر علیــه الســالم  ســکه رایــج آن زمــان را 
بــه فرهنــگ خــود رایــج دادنــد و در زمــان بنــی امیــه، امــام 
باقــر علیــه الســالم نحــوه ضــرب و عرضــه ســکه را یــاد دادنــد 
و ایــن باعــث وحــدت اســالمی شــد و ســکه هــای رایــج آن 
ــدت  ــوع وح ــن موض ــد. وای ــالمی ش ــای اس ــکه ه ــان س زم
اســالمی بــرای  نظــام اســالمی و انقــالب خیلــی مهــم اســت 
کــه مــردم بــا همــه گلــه هــا داشــتند در انتخابــات شــرکت 
نمودنــد  و خــوب انتخــاب کردنــد و ایــن دولتــی کــه شــکل 
گرفتــه بایــد دولــت خدمــت بــه مــردم باشــد و هرکــس کــه 
دل در گــرو انقــالب دارد بایــد بــه دولــت کمــک کنــد و راهش 
ایــن اســت کــه ایــن وحدت بــه واســطه اختالفــات بــه ائتالف 

ــود. تبدیل ش
وی افــزود:  روز عرفــه را در پیــش داریــم روز عرفه روز دعاســت 
مخصوصــا بــه مؤمنیــن خیلی ســفارش شــده اســت و باید به 

بهترین نحــو از ایــن روز اســتفاده کرد.

شادابی جامعه در گرو ازدواج آسان است 
و هیچ چیز با ارزش تر از ازدواج نیست 

ــه  ــیر جلس ــداری بردس ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی  ــدف بررس ــا ه ــیر ب ــتان بردس ــک شهرس ــورای ترافی ش
مشــکالت حــوزه ترافیــک و حمــل و نقــل جــاده ای و ارائــه 
راهــکار مناســب و اجرایــی بــه ریاســت مهنــدس میرصادقی 
ــداری  ــدار و باحضــور اعضــا درســالن اجتماعــات فرمان فرمان

تشــکیل شــد
ســید حســن میرصادقــی فرمانــدار بردســیر گفــت: 
دســتگاههای متولــی بویــژه شــهرداری هــا واداره راهــداری و 
حمــل ونقــل جــاده ای مــی بایســت باهمــکاری وهماهنگــی 
ســایر دســتگاهها اهتمــام جــدی در راســتای حــل مســائل 

ومشــکالت ترافیکــی شهرســتان داشــته باشــند.
ایشــان درادامــه افزود:شناســائی نقــاط حادثه خیز شهرســتان 
بایدبــا اولویــت در دســتور کار تمــام اعضــاء بــوده و طــرح های 
پیشــنهادی در ایــن شــورا  بایــد در راســتای رفــع مشــکالت 
و رفــاه شــهروندان بــوده و ضمانــت اجرایــی داشــته باشــند و 
انتظــار میــرود مصوبــات جلســه شــورای ترافیــک علمــی و 
کارشناســی شــده باشــد تــا مســائل و مشــکالت شهرســتان 
و علــی الخصــوص جــاده هــای ارتباطــی شهرســتان مرتفــع 

گــردد .
درادامــه جلســه مــوارد مربــوط بــه  کاهــش بــار ترافیکــی ، 
احــداث ســرعت گیرهــا ، ســاماندهی میادیــن شــهر، نصــب 
دوربین،خــط کشــی خیابان،روشــنایی معابــر و  رفــع نقــاط 
حادثــه خیــز جــاده ای بــرای کاهــش تصادفــات جــاده ای و 
تســهیل در رفــت و آمدمورد بررســی کارشناســی قــرار گرفت

شناسائی نقاط حادثه خیز شهرستان 
در اولویت دستگاه های متولی

حجت االسالم والمسلمین کرمانی امام جمعه  بردسیر:

نــادر مالیــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار تســنیم در کرمــان ، با اشــاره بــه اینکه حمایــت از 
تولیــد یکــی از مباحــث محــوری ســتاد برنامه ریــزی، هماهنگــی و نظــارت بــر مبــارزه با 
قاچــاق کاال و ارز در کشــور اســت اظهــار داشــت: یکــی از مشــکالت مــا ایــن اســت کــه 

جرائــم و قوانیــن مقابلــه با قاچــاق کاال بازدارندگــی الزم را نــدارد.
وی بــا اشــاره بــه عوامــل دخیــل در قاچــاق کاال بیــان کــرد: تحریم هــا و مشــکالت 
اقتصــادی مربــوط بــه آن، عدم اشــتغال جوانان، ســودآوری بــاالی برخی از اقــالم کاالی 
قاچــاق، ارزان بــودن قیمــت حامل هــای انــرژی در داخل کشــور و ارزان بــودن دام از جمله 

ایــن عوامل اســت.
دبیــر کمیســیون برنامه ریــزی، هماهنگــی و نظارت بر مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز اســتان 
کرمــان بــا بیــان اینکــه همجــواری بــا اســتان های هرمــزگان و سیســتان و بلوچســتان 
باعــث رشــد نســبی قاچاق کاال در اســتان شــده اســت افــزود: مبــارزه با کاالهــای قاچاق 

و کاالهــای بی کیفیــت خارجــی در دســتور کار اســت.
وی بــا عنــوان اینکــه بیــش از 20 قلــم کاال قاچــاق در اســتان کرمــان، کشــفیات پلیس 
امنیت اقتصادی و ســایر دســتگاه های ناظر در اســتان اســت گفت: بیشــترین کشــفیات 
قاچاق کاال در اســتان شــامل مســکرات، تجهیــزات ماهواره، مــواد محترقه، لوازم آرایشــی 
و بهداشــتی، لــوازم خانگــی، لوازم یدکی خودرو، منســوجات، تجهیزات پزشــکی، ســیگار، 

کــود شــیمیایی، احشــام و فراورده هــای نفتی اســت.
موالیــی بــا اشــاره بــه میــزان کشــفیات قاچــاق کاال در ســه ماهه نخســت ســال جاری 
در اســتان کرمــان و مقایســه ایــن آمــار بــه کشــفیات قاچــاق کاال در مدت مشــابه ســال 
گذشــته بیــان کــرد: تعــداد وســایل نقلیــه توقیــف شــده در ســال گذشــته، 432 دســتگاه 

بــوده کــه ایــن آمــار در ســال 1400 بــه 667 دســتگاه رســیده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه باندهــای متالشــی شــده قاچــاق کاال در ســه ماهــه نخســت ســال 
گذشــته 5 بانــد بــوده کــه و بــا 40 درصــد افزایــش، امســال به 7 باند رســیده اســت گفت: 
متهمیــن دســتگیر شــده در ســه ماهــه نخســت ســال گذشــته 795 نفــر بــوده کــه این 

آمــار در ســال جــاری هــزار و 46 نفــر اســت.
دبیــر کمیســیون برنامه ریــزی، هماهنگــی و نظارت بر مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز اســتان 
کرمــان بــا عنــوان اینکــه پرونده هــای بــاالی 500 میلیــون تومــان قاچــاق کاال در ســه 
ماهــه نخســت ســال گذشــته 14 فقــره بــوده و امســال بــا بیــش از 100 درصــد افزایش 
بــه 30 فقــره رســیده ادامــه داد: پرونده هــای بــاالی 100 میلیــون تومــان از 60 فقــره بــه 
118 فقــره در ســال جــاری افزایــش پیــدا کــرده و پرونده زیــر 100 میلیون تومــان هم در 

ســال گذشــته 660 فقــره بــوده کــه بــه 771 فقــره در ســال جاری رســیده اســت.
وی بــرآورد ریالــی کشــفیات قاچــاق کاال در ســه ماهه نخســت ســال 99 را 519 میلیارد و 
41 میلیــون و 346 هــزار و 731 ریــال عنــوان کــرد و گفــت: در ســه ماهه نخســت ســال 
1400 ارزش ریالــی کاالهــای مکشــوفه قاچــاق در اســتان کرمــان 814 میلیــارد و 185 

میلیــون و 557 هــزار ریــال بوده اســت.
موالیــی بــا بیــان اینکــه کاالهــای قاچــاق از مبــادی غیر رســمی وارد اســتان می شــود و 
بــه دلیــل هم مــرز بــودن اســتان کرمــان بــا اســتان های مــرزی کشــور ایــن مســئله در 

اســتان زیاد اســت 

خطبه های مناز جمعه 

بنــا بــه اعــالم روابط عمومی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
کرمــان، طاهــری مدیــر حفــظ نباتات اســتان گفت: بــا عنایت 
بــه اینکــه منبــع قانونــی توصیــه ســموم بــرای کنتــرل آفات 
کشــاورزی، کتــاب فهرســت آفــات، بیماریهــا و علــف هــای 
هــرز ســازمان حفــظ نباتــات کشــور می باشــد ولی متاســفانه 
مشــاهده مــی شــود بعضــی از کارشناســان  و فروشــندگان 
ســموم، جهــت کنتــرل آفــت پســیل پســته،  ســموم توصیه 
نشــده ماننــد کلرپیریفــوس، دلتامتریــن، فــن والریــت و....  را 

معرفــی و توصیــه مــی کننــد.
ــه صــورت اختصاصــی  ــن ســموم ب ــه ای ــه اینک ــا توجــه ب ب
عمــل نکــرده و تقریبــا همــه چیــز کــش بــوده و اســتفاده از 
آنهــا باعــث نابــودی دشــمنان طبیعــی آفــات مــی شــوند و از 
طرفــی ایــن گونــه توصیــه هــا باعــث خســارت جبــران ناپذیر 
ماننــد طغیــان آفــت کلیــدی پســیل پســته مــی شــود کــه 
کشــاورز بــرای کنتــرل آن مجبــور بــه افزایــش تعــداد دفعات 
سمپاشــی بــر علیــه ایــن آفــت شــده کــه ایــن خــود منجــر 
ــده بیــش از حــد مجــاز  ــه ایجــاد مقاومــت، وجــود باقیمان ب
در محصــول پســته ) ایجــاد مســمومیت در مصــرف کننــده 
داخلــی و برگشــت محصــول صــادر شــده(، افزایــش هزینه ها 
و...  مــی شــود و در نهایــت منجــر بــه نارضایتــی کشــاورزان و 
صــادر کنندگان خواهد شــد و مســئولیت آن بــر عهده توصیه 
کننــدگان و فروشــندگان خواهــد بــود و مــی توانــد پیگــرد 

قانونــی داشــته باشــد.

ــادق  ــر، محمدص ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
بصیری در ســتاد اســتانی مدیریت کرونا گفت: 
در نیمــه دوم هفتــه رنــگ بندی شهرســتان ها 
در اســتان کرمــان بــه ایــن صــورت بــود کــه 
فقط یــک شهرســتان )کوهبنــان( در وضعیت 
زرد کرونایــی، شــش شهرســتان انــار، بافــت، 
بردســیر، ریــگان، رابــر و راور در وضعیــت 
نارنجی و 16 شهرســتان ارزوئیــه، بم، جیرفت، 
رفســنجان، رودبار، زرند، ســیرجان، شــهربابک، 
عنبرآبــاد، فاریــاب، فهــرج، قلعه گنــج، کرمان، 
کهنــوج، منوجــان و نرماشــیر در وضعیت قرمز 

ــرار گرفتند. ق
وی گفــت: اکنــون شــرایط بــه همــان گونــه 
ــت  ــد از وضعی ــتان زرن ــط شهرس ــت فق اس
نارنجــی بــه قرمــز و شهرســتان رابــر از 
وضعیــت قرمــز بــه نارنجــی تبدیــل شــد در 

ــار ایجــاد نشــد. ــری در آم نتیجــه تغیی
بصیــری بــا بیــان اینکــه وضعیــت همچنــان 
ــت  ــد رعای ــت و بای ــکننده اس ــی و ش بحران
همــه ضوابط داشــته باشــیم افــزود: بر اســاس 
ــات جلســات قبــل و بررســی شــرایط  مصوب

توصیه نامناسب به کشاورزان می 
تواند پیگرد قانونی داشته باشد

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال استان کرمان : 

بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال کاالهای قاچاق 
در استان کرمان کشف شد

شناسایی و کشف 2۰دستگاه تولید 
رمز ارز در بردسیر و سیرجان

ــع  ــرکت توزی ــری ش ــدازه گی ــوازم ان ــی و ل ــر بازرس مدیردفت
نیــروی بــرق جنوب اســتان کرمــان از شناســایی و کشــف ۲۰ 
دســتگاه تولیــد رمــز ارز دیجیتال طــی روز دوشــنبه ۲۱تیرماه 
۱۴۰۰ خبــر داد و تصریــح کــرد: در ســایه ی تــالش و زحمــات 
همــکاران از ابتــدای ســال جاری تاکنــون 97۸ دســتگاه ماینر 
در حــوزه ی عملیاتــی ایــن شــرکت شناســایی و کشــف شــده 

ست. ا
ــان  ــا بی ــی ب ــین حبیب ــن، حس ــروع آنالی ــزارش ش ــه گ ب
ــار شــبکه  ایــن مطلــب گفــت: در راســتای کاهــش پیــک ب
وجلوگیــری از اعمــال خاموشــی بــه ســایر مشــترکین محترم 
و همچنیــن مقابله با انشــعابات غیرمجــاز ،با همــکاری نیروی 
انتظامــی و مراجــع قضایــی تعــداد ۲۰ دســتگاه اســتخراج ارز 
دیجیتــال از ۴ انشــعاب غیرمجــاز بــا مصرف بــرق ۴3 کیلووات 

کشــف و جمــع آوری شــد.
همچنیــن حبیبــی افــزود: طــی ســال جــاری، 97۸دســتگاه 
ماینــر در قالــب 57 انشــعاب غیرمجــاز شناســایی و بــا ایــن 
اقــدام از تلفــات ۲۰۴3 کیلووات ســاعت انرژی جلوگیری شــد.

وی اعــالم کــرد: در صــورت اســتفاده ی غیرمجــاز مشــترکان از 
انــرژی بــرق جهت اســتخراج رمــز ارز، مطابــق قانون مجــازات 
اســتفاده کنندگان غیرمجــاز آب، بــرق، تلفــن، گاز و فاضــالب 
ــان  ــد و متقاضی ــد ش ــار خواه ــال ۱396 رفت ــه ی س مصوب
اســتفاده از ماینــر بایــد بــه صــورت قانونــی درخواســت اخــذ 

انشــعاب دهنــد.
مدیــر دفتــر بازرســی و لــوازم انــدازه گیــری شــرکت توزیــع 
بــرق جنــوب اســتان کرمــان همچنیــن از هــم اســتانی هــای 
ــه  ــاهده ی هرگون ــورت مش ــود در ص ــت نم ــز درخواس عزی
دســتگاه رمــزارز، مراتــب را بــه دفتــر حراســت ایــن شــرکت 
اطــالع دهنــد و از مشــوق های مربــوط بــه ایــن امــر تــا ســقف 

۲۰میلیــون تومــان بهرمنــد شــوند.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان:

مهندس میرصادقی فرماندار بردسیر :

دبیر ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان کرمان گفت: 

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد:

خسارت ۱۵۰ میلیون دالری واحدهای صنعتی کرمان به دلیل قطعی برق
رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس 
بــا اشــاره بــه اینکــه وضعیــت واحدهــای 
صنعتــی بــه دلیــل قطعــی بــرق نگــران 
ــری  ــرای آن فک ــد ب ــده اســت و بای کنن
کــرد، گفــت: تنهــا در واحدهــای معدنــی 
مثــل گوهرزمیــن و توســعه آهــن و 
بنــده گزارشــاتی دارم،  وفــوالد کــه 
ــون دالر  ــه ۲۰ میلی ــک ب ــی نزدی هفتگ
خســارات ناشــی از قطعــی بــرق اســت و 
بــرآورد مــی شــود بــا احتســاب فعالیــت 
دیگــر واحدهــای اســتان، هفتگــی ۱5۰ 
میلیــون دالر خســارت بــه آنهــا تحمیــل 

مــی شــود.
دکترمحمدرضــا پورابراهیمــی در جلســه 
شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخــش 
خصوصــی اســتان کرمــان اظهــار کــرد: 
ــد  ــال بای ــعار س ــق ش ــروه تحق درکارگ
پیگیــری امــور در زمــان بندی مشــخص 
انجــام و گــزارش نهایــی در هــر موضــوع 
اعــالم شــود و نبایــد فرصــت را از دســت 

داد.
وی افــزود: نامگــذاری ســال در واقــع 
ــرای  ــری ب ــم رهب ــام معظ ــان مق فرم
تحقــق مطالبــات اقتصــادی مردم اســت 
و کار اتــاق بازرگانــی کرمــان در راســتای 

ــت. ــری اس ــان رهب فرم
پورابراهیمــی بــا بیــان اینکــه الزم اســت 
ــه  ــوط ب ــات مرب ــی موضوع ــاق بازرگان ات

نقــض قوانیــن، عــدم اجــرای قانــون و ... را به 
مــا ارائــه دهــد تــا در ســطح ملــی پیگیــری 
ــائل  ــه مس ــاره ب ــا اش ــه ب ــم و در ادام کنی
مطــرح شــده در این جلســه در حــوزه منابع 
طبیعــی و زمیــن، گفت: بــا توجه بــه تفاوت 
و ماهیــت ارزش زمیــن در کرمــان و اســتان 
ــی شــود اســتان  ــر پیشــنهاد م ــای دیگ ه
ــذاری  ــف واگ ــات مختل ــان در موضوع کرم
زمیــن امــکان افزایــش ظرفیــت را داشــته 

باشــد.
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس در 
بخــش دیگــری از ســخنانش بیــان کــرد: در 
بحــث قطعی برق نگــران هســتیم و با توجه 
بــه اینکــه در اســتان کرمــان قطعــی بــرق را 
از بخــش مســکونی بــه واحدهــای صنعتــی 
ــرای  ــادی ب ــم، مشــکالت زی ــل کردی منتق
ــه وجــود  ــی ب ــدی و صنعت ــای تولی واحده

آمــده اســت.
وی افــزود: ســوءمدیریت وزارت نیرو در ســال 
هــای گذشــته بــرای کشــور چالــش ایجــاد 
کــرد و بــه دلیــل قیمــت گــذاری دســتوری 
و اتخــاذ تصمیمــات ایــن وزارتخانه ســرمایه 
گــذاری در صنعــت بــرق دچــار چالش شــد.
ــا اشــاره بــه عــدم پرداخــت  پورابراهیمــی ب
مطالبــات ســرمایه گــذاران از ســوی دولــت 
تصریــح کــرد: بخــش خصوصــی 3۰ هــزار 
میلیــارد تومــان مطالبــه از دولــت دارد و این 
مســائل شــرایط خاصــی را ایجــاد کــرده و 

پیــش بینــی مــی شــد بــا کســری مواجــه 
شــویم زیــرا نیــاز مصرفــی بــرق نیــز افزایش 

پیــدا کــرده اســت.
ــا  ــس ب رییــس کمیســیون اقتصــادی مجل
اشــاره بــه اینکــه وضعیت واحدهــای صنعتی 
نگــران کننــده اســت و بایــد بــرای آن فکری 
کــرد، گفــت: تنهــا در واحدهــای معدنی مثل 
ــه  ــوالد ک ــن و وف ــعه آه ــن و توس گوهرزمی
بنــده گزارشــاتی دارم، هفتگــی نزدیــک بــه 
۲۰ میلیــون دالر خســارات ناشــی از قطعــی 
بــرق اســت و بــرآورد مــی شــود بــا احتســاب 
فعالیــت دیگــر واحدهــای اســتان، هفتگــی 
ــا  ــه واحده ــارت ب ــون دالر خس ۱5۰ میلی

تحمیــل مــی شــود.
ــروگاه 5۰۰  ــر نی ــرد: گل گه ــح ک وی تصری
ــق  ــون ح ــه اکن ــرده ک ــاد ک ــی ایج مگاوات
اســتفاده از نیــروگاه خــود را نــدارد و بحــث ما 
ایــن اســت در کوتــاه مــدت در اســتان امکان 
کاهــش میــزان بــرق واحدهــای صنعتــی را 
مــی تــوان مدیریــت کــرد و از مــردم انتظــار 
داریــم در زمــان اوج مصــرف مدیریت داشــته 

باشند.
پورابراهیمــی بیــان کــرد: در میــان مــدت و 
ــذاری در  ــرای ســرمایه گ ــد ب ــدت بای بلندم
صنعت نیروگاهــی در اســتان کرمان تصمیم 

گیــری کــرد.
وی اظهــار کــرد: در ســطح ملی هزینــه های 
ســنگینی بــه بخــش نیروگاهــی کشــور وارد 

شــده و در کمیســیون اقتصــادی از وزیــر 
دعــوت کردیــم کــه روز یکشــنبه هفتــه 
آینــده حضــور یابــد و پاســخگو باشــد و 
گــزارش را بــه صحــن علنــی مــی بریم و 
پرونــده وزیــر نیــرو را بــه زودی بــه  قــوه 
ــرد، کشــور  ــم ک ــه ارســال خواهی قضائی
جــای مالحظــه نیســت کــه ایــن چالش 

هــا ایجــاد شــود.
ــه  ــان و راور در ادام ــردم کرم ــده م نماین
ــد در  ــی جدی ــای صنعت ــت: واحده گف
ــرای  ــی ب ــالم آمادگ ــان اع ــتان کرم اس
ســرمایه گــذاری در نیــروگاه هــا را دارنــد 
ــا پــروژه جدیــد تولیــد ســلول هــای  و ب
نیــروگاه خورشــیدی کــه یــک شــهرک 
ــود، اتفاقــات  ــرژی در کشــور خواهــد ب ان
خوبــی در اســتان مــی افتــد و ۲۰۰ 
میلیــون دالر تجهیــزات ایــن پــروژه بــه 

ــت. ــده اس ــور وارد ش کش

جهش بستری های کرونا در کرمان/۹۰۹ 
تخت بیمارستانی در اشغال بیماران کرونایی

ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان گفــت: در حــال 
حاضــر 9۰9 بیمــار مبتــال بــه کرونــا در بیمارســتان های اســتان 

کرمان بســتری هســتند.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، مهــدی شــفیعی روز 
شــنبه  در تشــریح آخریــن وضعیــت بیمــارس کرونا در اســتان 
ــا  کرمــان اظهــار کــرد: مــوارد بســتری قطعــی ابتــال بــه کرون
هم اکنــون در بیمارســتان های اســتان کرمــان 9۰9 مــورد 
اســت کــه به تفکیــک در کرمــان ۴7۴ نفــر، رفســنجان 79 نفر، 
جیرفــت ۱۸3 نفــر، بــم 79 نفــر و ســیرجان 9۴ نفــر بســتری 

. هستند
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان تعــداد کل مــوارد 
ــزار و ۲۰5  ــان را ۲6 ه ــتان کرم ــا در اس ــت کرون بســتری مثب
ــته در  ــاعت گذش ــتری در ۲۴ س ــد بس ــوارد جدی ــورد و م م
ــداد  ــمرد. وی تع ــورد برش ــتان را ۱7۱ م ــتان های اس بیمارس
ــا  در ۲۴ ســاعت  ــه کرون ــه علــت ابتــال ب فوتی هــای قطعــی ب
ــا در اســتان را  ــر و مجمــوع فوتی هــای کرون گذشــته را ۱9 نف

ــرد.  ــالم ک ــر اع 33۰9 نف

زمین خواری ۱۸ میلیاردی در کرمان کشف شد
ســرهنگ حمیدرضــا میرحبیبــی  بیــان داشــت: مامــوران پلیــس 
امنیــت اقتصــادی  اســتان بــا پیگیــری هــای تخصصــی از تصرف 
غیرقانونــی یــک قطعــه زمیــن دولتی بــه مســاحت 750متــر مربع 
در محــدوده  شــهرک اهلل آبــاد کرمان مطلــع و موضوع را در دســتور 
کار قــرار دادنــد. وبــا انجــام تحقیقــات بعــدی مشــخص شــد، ســه 
نفــر اقــدام بــه سندســازی و تصــرف غیرقانونــی ایــن زمیــن کــرده 
انــد تــا بــه  تدریــج بــا افزایش قیمــت نســبت بــه فــروش آن اقدام 
کننــد کــه در ایــن رابطــه مامــوران بــا پیگیــری هــای بعــدی هــر 
ســه نفــر را شناســایی  و آنــان را ضمــن هماهنگی قضائــی در چند 

نقطــه  از شــهر کرمــان دســتگیر کردند.
رییــس پلیــس امنیــت اقتصادی اســتان کرمــان با اشــاره بــه اینکه 
کارشناســان ارزش ایــن زمیــن کــه متعلــق به شــهرداری بــود را 18 
میلیــارد ریــال بــرآورد کردنــد، گفــت: متهمــان مرتبط با ایــن زمین 

خــواری بــا تشــکیل پرونــده بــه مراجع قضائــی معرفی شــدند 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتامعی استاندار کرمان گفت: 

ــان را  ــاف کارش ــی از اصن ــم برخ ــازه داده بودی اج
بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی ادامــه دهنــد 

و برخــی دیگــر بــه شــدت کنتــرل شــود.
وی ادامــه داد: فعالیــت رســتوران ها و قهــوه 
خانه هــا بــه صــورت پذیرایــی در فضــای بســته 
ممنــوع اســت، فعالیت تاالرها، ســالن های ســینما 
و تئاتر همچنان ممنوع اســت. پاســاژها و بازارهای 
سربســته، اســتخرها و باشــگاه های ورزشــی، 
ــگاه های  ــا، نمایش ــاغ وحش ه ــهربازی ها و ب ش
عمومــی و تخصصــی جــزو هفــت موردی اســت 
کــه بــه عنــوان تشــدید اعمــال محدودیت هــا در 

ــات ســتاد ملــی ذکــر شــده اند. مصوب
روز عرفــه و  مــورد  در  بصیــری همچنیــن 
ــالم  ــرم اع ــام مح ــر و ای ــان و غدی ــاد قرب اعی
ــق  ــد طب ــتورالعمل ها بای ــات و دس ــرد: مصوب ک
ــد  ــم ها بای ــود. در مراس ــام ش ــته انج ــال گذش س
پروتکل هــای بهداشــتی رعایــت و بــا تعــداد افــراد 
محــدود برگــزار شــود کــه هماهنگی هــای الزم با 
ســازمان تبلیغــات اســالمی انجــام می شــود اگــر 
اصــالح و تغییــری ایجــاد شــود از طــرف قــرارگاه 

ــه مــا اعــالم خواهنــد کــرد. ب
                                                                                                    

وضعیت بحرانی کرونا در کرمان/ ۱۶ شهرستان قرمز است

تصمیمات ستاد مبارزه با کرونای شهرستان بردسیر در 2۶تیرماه
ــط  ــاران  و  رواب ــد بخشداران،شــوراهای اســالمی شــهر وروســتا ، شــهرداران ، دهی 1-مقــرر گردی
عمومــی ادارات بــه  افــراد بــاالی 60 ســال بــرای ثبــت نــام در ســامانه شــبکه بهداشــت  جهــت 

تز ریــق واکسیناســیون کرونــا اطــالع رســانی نماینــد.
2- مقــرر گردیــد مراســم روز عرفــه ،اعیــاد قربــان  و غدیــر و ایــام محــرم طبــق دســتور العمل های 
ســال گذشــته اجــرا گــردد و در صــورت تغییــر از ســوی ســتاد ملــی کرونا اطالع رســانی خواهد شــد.
3-مقــرر گردیــد اداره امــوزش و پــرورش برنامــه ســنجش ســالمت دانــش آمــوزارن را بــا نظــارت 

بهداشــت و رعایــت پروتکهــای بهداشــتی اجــرا نماید.
4-مقــرر گردیــد بخشــداران بــا همــکاری نیــروی انتظامی مســیرهای تــردد به مناطق گردشــگری 

را کنتــرل و ســایت های گردشــگری تعطیــل گردند.
5- مقــرر گردیــد اصنــاف غیــر ضــرری تــا ســاعت 10 شــب و دیگــر اصناف تــا ســاعت 12 فعالیت 
نماینــد و جهــت تامیــن مایحتــاج  ضــروری فقــط کســبه دارای پروانه کســب شــبانه روزی میتوانند 

فعالیــت  و بــه عمــوم خدمــات ارائــه نمایند. 
6-مقــرر گردیــد اداره ارشــاد اســالمی ،روابــط عمومــی ســایر ادارات و شــهرداریها در خصــوص آمــار 
کرونــا و مخاطــرات آن و راههــای پیشــگیری از آن بوســیله فضای مجــازی ،روزنامه هــا و نصب بنر 

در شــهرها  اقــدام نمایند
7- تــردد درشهرســتان هــای اســتان بالمانــع و فقــط تردد بین اســتانی با مجــوز فرمانــداری صورت 

پذیرد
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حکومت  جهانی عدالت

سیمای مهدویت در قرآن
سوره توبه، آیه ۳۳- سوره صف، آیه 9

» هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی 
الذین کله ولو کره المشرکون«

او کسی است که رسولش را با هدایت وآیین حق فرستاد. تا او 
را بر همه آیین ها غالب گرداند.هر چند مشرکان کراهت داشته 

باشند.
این آیه خبر از جهانی شدن اسالم وعالمگیر گشتن این آیین می 
دهد. مفهوم آیه پیروزی همه جانبه اسالم بر همه ادیان جهان 
است ومعنی این سخن آنست که سرانجام اسالم همه کره ی 

زمین را فرا خواهد گرفت وبر همه جهان پیروز خواهد گشت.
وشک نیست که در حال حاضر این موضوع تحقق نیافته ولی 

می دانیم که این وعده ی حتمی.
خداوند تدریجا در حال تحقق است. وطبق روایات مختلفی که به 
ما رسیده تکامل این برنامه هنگامی خواهد بود که مهدی )علیه 

السالم( ظهور کند.
وبرنامه ی جهانی شدن اسالم را تحقق بخشد. قال الباقر )علیه 
السالم(: ان ذلک یکون عند خروج المهدی، فال یبقی احد اال اقر 
بمحمد )صلی اهلل علیه وآله وسلّم(. امام باقر )علیه السالم( می 
فرماید: وعده ای که در این آیه است به هنگام ظهور مهدی از 
آل محمد )صلی اهلل علیه وآله وسلّم( صورت می پذیرد. در آن 
روز هیچ کس در روی زمین باقی نخواهد بود مگر اینکه اقرار به 
حقانیت محمد )صلی اهلل علیه وآله وسلّم( می کند. قال رسول 
اهلل )صلی اهلل علیه وآله وسلّم(: ال یبقی علی ظهر االرض بیت 
مدر وال وبر اال ادخله اهلل کلمة االسالم. بر صفحه ی زمین هیچ 
خانه ای باقی نماند. نه خانه هایی که از سنگ وگل ساخته شده 
ونه خیمه هایی که از کرگ ومو بافته شده، مگر اینکه خداوند نام 

اسالم را در آن وارد می کند.
سوره ابراهیم، آیه 5     »وذکرهم بایام اهلل«.

وایام اهلل را به آنها متذکر شو. روزهای خداوند را به یاد آنان 
بیاور. مسلما همه روزها، ایام اهلل است، همانگونه که همه مکانها 
متعلق به خداست، اگر نقطه خاصی به نام بیت اهلل )خانه خدا( 
نامیده شده، دلیل بر ویژگی آن است، همچنین عنوان ایام اهلل، 
مسلما اشاره به روزهای مخصوصی است که امتیاز وروشنایی 
ودرخشش فوق العاده ای دارند. واصوال باید بگوییم )ایام اهلل( 
تمام روزهایی است که دارای عظمتی در تاریخ زندگی بشر است. 
بنابراین هر روز که یکی از فرمانهای خدا در آن چنان درخشیده 
که بقیه ی امور را تحت الشعاع خود قرار داده از ایام اهلل است. 
هر روز که فصل تازه ای در زندگی انسانها گشوده، ودرس عبرتی 
به آنها داده وظهور وقیام پیامبری در آن به وقوع پیوسته، ویا 
طاغوت وفرعون گردنکشی در آن روز به قعر دره نیستی فرستاده 
شده وخالصه هر روز که حق وعدالتی بر پا شده وظلم وبدعتی 
از بین رفته. همه آنها را می توان ایام اهلل نامید. وبر این اساس 
در اخبار وروایات ائمه معصومین )علیهم السالم( )ایام اهلل( به 
روزهای حساس وسرنوشت ساز ومهمی تفسیر شده است. قال 
( ثالثة. یوم یقوم القائم )علیه  الباقر )علیه السالم(: ایام اهلل )عزَّ وجلَّ
السالم(: ویوم الکرة ویوم القیامة. امام باقر )علیه السالم( در حدیثی 

( سه روز است. می فرماید: روزهای خداوند )عزَّ وجلَّ
۱- روزی که قائم بپا خیزد، وروز رجعت ، وروز قیامت می باشد.

ادامه آیه  164 سوره آل عمران :
8 -  چرا قرآن وضع دوران جاهلیت را به  »ضالل مبین« 

تعبیر کرده است؟
قرآن از وضع دوران جاهلیت به  »ضالل مبین، گمراهی آشکار« تعبیر کرده 
است زیرا ضالل و گمراهی انواع و اقسامی دارد. بعضی از وسائل گمراهی 
طوری است که انسان به آسانی نمی تواند باطل بودن آنها را بفهمد و گاهی 
چنان است که هر کس مختصر عقل و شعوری داشته باشد فوراً به آن پی 

می برد.
مردم دنیا به ویژه مردم جزیره العرب در زمان بعثت پیامبر اسالم )ص( در 
ضاللت و گمراهی روشنی بودند. سیه روزی و بدبختی، جهل و نادانی و 

آلودگی های گوناگون معنوی در آن
 عصر، تمام نقاط جهان را فرا گرفته بود و این وضع نابسامان بر کسی 

پوشیده نبود.
9-  بعثت انبیاء از میان مردم چه برکاتی دارد؟

بعثت انبیاء از میان مردم دارای برکاتی است:
الف( مردم سابقه او را می شناسند و به او اعتماد می کنند.

ب( در اجرای دستورات و فرامین الهی پیشگام هستند.
ج( درد آشنا و شریک در غم و شادی مردمند.

د( در دسترس مردم قرار می گیرند.

آیه 165 سوره آل عمران :
آیا چون به شما )در نبرد احد( مصیبتی رسید )با آنکه در نبرد بدر( دو برابرش 
را )به دشمنان خود( رساندید گفتید این )مصیبت( از کجا )به ما رسید( بگو آن 
از خود شما )و ناشی از بی انضباطی خودتان( است آری خدا به هر چیزی 

تواناست.
1-  شأن نزول آیه شریفه چیست؟

وقتی مسلمانان در احد هفتاد کشته دادند و شکست خوردند، می پرسیدند چرا 
ما شکست خوردیم؟ خداوند می فرماید: شما دو برابر این تعداد در سال قبل 
در جنگ بدر ضربه به دشمن وارد کردید. شما از آنها هفتاد کشته گرفتید و 
هفتاد اسیر، بعالوه شکست امسال به خاطر تفرقه و سستی و اطاعت نکردن 

از فرماندهی از سوی خودتان بوده است.
2-  آیا فقط ادعای مسلمان بودن در پیروز شدن کافی 

است؟
گمان نکنید که تنها مسلمان بودن برای پیروزی کفایت می کند تا در هر 
شکستی کلمه  »چرا و چطور« )انی هذا( را بکار ببرید بلکه عالوه بر ایمان، 

الزم است به قوانین نظامی و سنت های الهی توجه کنید.
3-  خداوند چگونه شکست خوردگان جنگ احد را دلداری 

می دهد؟
شما نباید از نتیجه یک جنگ نگران باشید، بلکه همه برخوردهای خود را با 
دشمن روی هم محاسبه کنید. اگر به شما در این میدان مصیبتی رسید در 
میدان دیگر )میدان جنگ بدر( دو برابر آن را به دشمن وارد ساختید. زیرا آنها 
در احد هفتاد نفر از شما را شهید کردند، در حالی که هیچ اسیر نگرفتند ولی 

شما در بدر هفتاد نفر از آنها را به قتل رسانیدند و هفتاد نفر را اسیر کردید.
4- علت مصیبت و شکست جنگ احد چه بود؟

شما می گویید: این مصیبت از کجا دامن گیرتان شد؟  »قلتم انی هذا« 
ولی ای پیامبر به آنها بگو این مصیبت از وجود خود شما سرچشمه گرفته و 
عوامل شکست را باید در خودتان جستجو کنید  »قل هو من عند انفسکم«
شما بودید که با مخالفت فرمان پیامبر )ص( سنگر حساس کوه عینین را رها 
ساختید و شما بودید که جنگ را به پایان نرسانیده و سرنوشت آن را یکسره 
نکرده به جمع آوری غنائم پرداختید. همچنین شما بودید که به هنگام حمله 
مجدد دشمن، میدان را رها ساخته و از جنگ فرار کردید همین گناهان و 

سستی های شما بود که باعث آن شکست و آن همه کشته شد.
5-  منظور از  »ان اهلل علی کل شی ء قدیر« چیست؟

شما نباید از آینده نگران باشید، زیرا خداوند بر همه چیز قادر و توانا است و اگر 
نقاط ضعف خود را جبران کنید، مشمول حمایت او خواهید شد.

حاصل معنای آیه چنین می شود:  »بگو این مصیبت از ناحیه خود شماست 
که در جنگ احد به آن گرفتار شدید وگرنه خدا می توانست از آمدن این 

مصیبت جلوگیری کند که او بر هر چیزی قادر است«

                     تفسیر سوره آل عمران - قسمت ۳89بسوی نور

رئیــس ســتاد اجرایــی فرمــان امــام )ره( با 
بیــان اینکــه تــا پایــان ایــن هفته حــدود 
ــت  ــن برک ــر از واکس ــزار ُدز دیگ ۹۰۰ ه
را تحویــل وزارت بهداشــت خواهیــم 
داد،گفــت: تــا پایــان شــهریورماه حداقــل 
۵۰ میلیــون ُدز واکســن کوو ایــران برکت 

تولیــد خواهیــم کــرد.
ــزاری  ــه خبرگ ــروه جامع ــزارش گ ــه گ ب
فــارس،  در مراســمی بــا حضــور محمــد 
ــان  ــی فرم ــتاد اجرای ــس س ــر، رئی مخب
امــام و مدیــران عامــل بنیادهــای برکــت ، 
احســان و گــروه اقتصــادی تدبیــر، آییــن 
ــا برکــت" در محــل  ــش "روســتای ب پوی
نمایشــگاه دائمــی ســتاد اجرایــی فرمــان 

امــام در تهــران برگــزار شــد.
رئیــس ســتاد اجرایی فرمــان امــام در این 
مراســم بــا اشــاره بــه سیاســت گذاری این 
ســتاد در حــوزه ایجاد اشــتغال، گفــت: در 
ســال های اخیــر توجــه ویــژه ای بــه بحث 
ایجــاد اشــتغال در مناطــق محــروم و بــه 
ویــژه در روســتاها داشــتیم و ایــن موضوع 
جــزو محوری تریــن اقدامات ســتاد اســت 
و از طریــق طرح هــای مختلــف و متنــوع، 

قصــد داریــم تا با احیــای روســتاها ، مردم 
ــم از مناطــق حاشــیه ای  را تشــویق کنی
کالنشــهرها بــه روســتاها مهاجــرت 
معکــوس کننــد و زمینــه ایجــاد اشــتغال 
و مســکن و شــرایط زندگــی مناســب را 
بــرای آنــان فراهــم نماییــم و ازایــن طریق 
بــا افزایــش تولیــد بتوانیــم بخــش زیادی 

از مشــکالت کشــور را مرتفــع کنیــم.
وی تأکیــد کــرد: در ســال جــاری ۵۰۰۰ 
طــرح رادرایــن زمینــه در نظــر گرفتیــم 
کــه اگــر اســتقبال خوبــی صــورت بگیرد، 
آمادگــی داریــم ایــن طرح هــا را افزایــش 

دهیم. 
ــش "روســتای  ــه پوی ــا اشــاره ب ــر ب مخب
بــا برکــت" افــزود: امــروز مراســم شــکرانه 
ایجــاد ۱۰۰ روســتای بــدون بیــکار و 
ــتغالزایی در  ــای اش ــرای طرح ه ــاز اج آغ
۹۰۰ روســتای دیگــر برگــزار میشــود که 
همــه ایــن طرح ها تــا پایــان ســال ۱4۰۰ 

اجرایــی خواهنــد شــد.
وی خاطرنشــان کــرد: بــرای ایجــاد ۱۰۰۰ 
روســتای بدون بیــکار، در مجمــوع 6۵۰۰ 
ــی  ــان توســط ســتاد اجرای ــارد توم میلی

ــه  ــرمایه گذاری می شــود ک ــام س ــان ام فرم
ــه ایجــاد بیــش از ۱۵۰  ــت منجــر ب در نهای
هــزار شــغل در ایــن روســتاها خواهــد شــد.
رئیــس ســتاد اجرایی فرمــان امــام  به برخی 
حواشــی فضــای مجــازی درخصــوص تولید 
نخســتین واکســن ایرانــی کرونــا اشــاره کرد 
ــران  و گفــت: خــط تولیــد واکســن کــوو ای
برکــت بــه هیــچ وجــه مشــکلی نــدارد و بــه 
صــورت شــبانه روزی درحــال تولید واکســن 
اســت و شــایعات در خصــوص کمبــود مــواد 
اولیــه  واکســن هــم کامال کــذب و بی اســاس 

اســت.
ــس از  ــاه پ ــرض یک م ــزود: در ع ــر اف مخب
ــی واکســن از  ــق عموم صــدور مجــوز تزری
ســوی وزارت بهداشــت ، بیــش از ۳ میلیــون 
ُدز واکســن برکــت را در خــط اول شــفافارمد 
تولیــد کردیــم کــه ایــن واکســن ها بصــورت 
هفتگــی بعــد از تســت کنتــرل کیفیــت در 
حــال تحویــل بــه وزارت بهداشــت هســتند.
وی عنــوان کــرد: تــا پایــان ایــن هفتــه نیــز 
حــدود ۹۰۰ هــزار دز دیگــر از واکســن برکت 

را تحویــل وزارت بهداشــت خواهیــم داد.
رئیــس ســتاد اجرایــی فرمــان امــام از آمــاده 

اندازه فاصله زانو
روزی دو مــرد جــوان نــزد اســتادی آمدنــد و از او پرســیدند: فاصلــه 
بیــن دچــار یــک مشــکل شــدن تــا راه حــل یافتــن بــرای حــل 

مشــکل چقدر اســت؟
اســتاد اندکــی تامــل کــرد و گفــت: فاصلــه مشــکل یــک فــرد و 
راه نجــات او از آن مشــکل بــرای هــر شــخصی بــه انــدازه فاصله 

زانــوی او تــا زمیــن اســت.
آن دو مــرد جــوان گیج و آشــفته از نــزد او بیرون آمدنــد و در بیرون 

مدرســه با هــم به بحــث و جــدل پرداختند.
اولــی گفــت: من مطمئنــم منظور اســتاد معرفــت این بوده اســت 
کــه بایــد به جــای روی زمین نشســتن از جا برخاســت و شــخصا 
بــرای مشــکل راه حلــی پیــدا کــرد. بــا یــک جــا نشــینی و زانوی 

غــم در آغــوش گرفتــن هیچ مشــکلی حــل نمی شــود.
دومــی کمــی فکــر کــرد و گفــت: امــا اندرزهــای پیــران معرفــت 
معمــوال بــار معنایــی عمیــق تــری دارنــد و بــه ایــن راحتــی قابل 
بیــان نیســتند. آنچــه تــو مــی گویی هــزاران ســال اســت کــه بر 
زبــان همــه جــاری اســت و همــه آن را مــی داننــد. اســتاد منظــور 

ــت. دیگری داش
آن دو تصمیــم گرفتــن نــزد اســتاد بازگردنــد و از خــود او معنــای 

جملــه اش را بپرســند.
اســتاد بــا دیدن مجــدد دو جــوان لبخنــدی زد و گفــت: وقتی یک 
انســان دچــار مشــکل می شــود. بایــد ابتدا خــود را بــه نقطه صفر 
برســاند. نقطــه صفــر وقتی اســت کــه انســان در مقابل کائنــات و 

خالــق هســتی زانــو مــی زنــد و از او مدد مــی جوید.
بعــد از ایــن نقطــه صفــر اســت کــه فــرد مــی توانــد برپا خیــزد و 
بــا اعتمــاد بــه همراهــی کائنات دســت بــه عمل زنــد. بــدون این 
اعتمــاد و تــوکل بــرای هیــچ مشــکلی راه حل پیــدا نخواهد شــد. 
بــاز هــم مــی گویــم فاصلــه بین مشــکلی کــه یــک انســان دارد 
بــا راه چــاره او، فاصلــه بیــن زانــوی او و زمینــی اســت کــه بــر آن 

ــتاده است. ایس
بهترین شمشیر زن

جنگجویی از استادش پرسید: بهترین شمشیرزن کیست؟
ــنگی  ــرو. س ــه ب ــار صومع ــت کن ــه دش ــخ داد: ب ــتادش پاس اس

ــن. ــن ک ــنگ توهی ــه آن س ــت. ب آنجاس
شــاگرد گفــت: امــا چــرا باید ایــن کار را بکنم؟ ســنگ پاســخ نمی 

دهد.اســتاد گفــت: خــوب با شمشــیرت به آن حملــه کن.
شــاگرد پاســخ داد: ایــن کار را هــم نمــی کنــم. شمشــیرم مــی 
شــکند و اگــر بــا دســت هایــم بــه آن حملــه کنــم، انگشــتانم 
زخمــی مــی شــوند و هیــچ اثــری روی ســنگ نمــی گــذارد. من 

ایــن را نپرســیدم. پرســیدم بهتریــن شمشــیرزن کیســت؟
اســتاد پاســخ داد: بهتریــن شمشــیرزن، بــه آن ســنگ مــی مانــد، 
بــی آن کــه شمشــیرش را از غــالف بیــرون بکشــد، نشــان مــی 

دهــد کــه هیــچ کــس نمــی توانــد بــر او غلبــه کنــد.

داستان   های جالب وآموزنده

تا پایان شهریورماه تولید حداقل 5۰ میلیون ُدز واکسن کوو ایران 

شــدن خــط دوم تولیــد واکســن در کارخانــه 
ــط در  ــن خ ــزود: ای ــر داد و اف ــفافارمد خب ش
حــال گذرانــدن تســت های نهایــی اســت و بــا 
راه انــدازی آن از اوایــل مــرداد، هفتــه ای بیــش 
از ۲میلیــون دوز واکســن برکت تحویــل وزارت 

بهداشــت خواهیــم داد.
وی در ادامــه گفت:همچنیــن خط ســوم تولید 
ــدازی  ــاه راه ان ــان مردادم ــا پای ــز ت ــن نی واکس
ــون  ــه ای 6میلی ــد هفت ــه می توان ــود ک می ش
دز واکســن تولیــد کنــد و همانطــور کــه وعده 
دادیــم تــا پایــان شــهریورماه حداقــل ۵۰ 
میلیــون دوز واکســن کــوو ایــران برکــت تولید 

خواهیــم کــرد.

هدف های  سیاست های  اقتصادی  دولت  علوی 
بسط  عدالت  اجتماعی  - اقتصادی 

ــر عــدم  پرداخــت  حقــوق  واجــب  از  ــر اث فقــر در جامعــه، ب
ســوی  توانمنــدان  اســت:»خداوند ســبحان  روزی  فقــرا را در 
امــوال  توانگــران  مقــرر داشــته؛ پــس  هیــچ  فقیــری  گرســنه  
نمانــد، مگــر آن کــه، توانگــری  حــق  او را بازداشــته  اســت  و 
خــدای  تعالــی  توانگــران  را بدین ســبب  بازخواســت  کنــد.«

     دو. عمران  و آبادانی  )توسعه  و رشد اقتصادی(
ــر  ــم  دیگ ــدف  مه ــه، ه ــاد جامع ــکوفایی  اقتص ــد و ش رش
سیاســت های  اقتصــادی  امام  علی)علیه الســالم( بــود. عمران  
و آبــادی  زمیــن  و تأمیــن  نیازهــای  مــاد ی  انســان  از تعلیمات  
قــرآن  اســت  کــه  مــردم  را بــه  آبــاد کــردن  زمیــن  فراخوانــده  
و می فرمایــد: ُهــوَ  أَنَشــأَُکم  ِمــنَ  اال  َرِض  َو اســَتعَمَرُکم  فَِیهــا .
ــه   ــادی  آن  را ب ــد و آب ــن  آفری ــما را از زمی ــه  ش ــت  ک او اس
شــما واگذاشــت. امام)علــی علیــه الســالم( دربــارة  ایــن  آیــه  
می فرماید:»پــس  خداونــد ســبحان  مــردم  را بــه  آبــاد کــردن  
ــه  ســبب  آنچــه  از  ــی  - ب ــن  آبادن ــا ای ــان  داده  اســت، ت فرم
زمیــن  بیــرون  می آیــد، ماننــد حبــوب  و میوه هــا و امثــال  آن، 
کــه  خداونــد بــرای  تأمیــن  زندگانــی  بشــر قــرار داده  اســت  - 

زندگانــی  آنــان  را قــوام  بخشــد.«
در اندیشــة  امام)علیــه الســالم( اصالح  مــردم  به  اصــالح  خراج  
و مؤ دیــان  آن  می باشــد کــه  ایــن  خــود بســتگی  بســیاری  به  
ــادی  دارد. سیاســت های  امام)علیــه الســالم( در  عمــران  و آب
جهــت  حمایــت  از صنعتگران، تجــار و اصــالح  بــازار به  هدف  

رشــد تولیــد و رونــق  اشــتغال  و رفــاه  عمومــی  بوده  اســت.
علی)علیــه الســالم( افــزون  بــر برپایــی  عدالت  بــرای  محو فقر 
و تأمیــن  نیازهــای  اساســی  فقــرا، افزایــش  رفــاه  و درآمدهــای  
عمومــی  را نیــز وجهة  همت  خود ســاخت. تشــویق  مــردم  به  
کار و تحصیل  معاش و برنامه های  حمایت  از بخش  خصوصی، 
ــخصاً   ــه  ش ــتان هایی  ک ــا و نخلس ــف  قنات ه ــا وق ــی  ب حت
احــداث  کردنــد، بــه  هــدف  افزایــش  اشــتغال  و بهره منــدی  
بیش تــر مــردم  از مواهــب  الهــی، صــورت  می گرفــت.
ــف   ــن  وظای ــی  از مهم تری ــات  قیمت ها:یک ــه. ثب      س
ــه   ــه  ک ــی  - همان گون ــدل  عل ــتِ  ع ــت های  حکوم و سیاس
گذشــت  - نظــارت  بــر بــازار و تنظیــم  آن  بــود. سیاســت های  
تشــویقی  حضــرت  بــرای  پاییــن  نگــه  داشــتن  قیمت هــا و 
مــدارا نمــودن  بــا مصرف کننــدگان، در کنــار تدابیــر حقوقی  
و عملــی  حضــرت  بــرای  حمایــت  از قیمت هــای  عادالنــه  و 
مبــارزه  بــا گرانفروشــی  و احتــکار و انحصــارات  به  هــدف  مهار 
قیمت هــا و رفــاه  عمومــی  و رونــق  بــازار صــورت  می گرفــت.

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

                                                                                    رئیس ستاد اجرایی فرمان امام )ره( :

فرزندآوری و پدیده سالمندی 
کشور ودولت سیزدهم

ــی  ــای دقیق ــدات و برنامه ریزی ه ــد تمهی ــرمقاله..  امامســئوالن بای ــه س ادام
به ویــژه در حوزه هــای ســالمت، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی بــرای مراقبــت، 
حفــظ جوانــی و افزایــش جمعیــت مولــد در کشــور، انجــام دهنــد و مــردم و فعاالن 

اجتماعــی نیــز بایــد ایــن امــر را جــزو مطالبــات اصلــی خــود قــرار دهنــد.
دولــت ســیزدهم بایــد از بــدو شــروع بــه کار خــود دســت بــه کار شــود، »جمعیت« 
یکــی از مهم تریــن مســائل روز کشــور اســت؛ »یکــی از خطراتــی کــه وقتــی انســان 
درســت بــه عمــق آن فکــر می کنــد، تــن او می لــرزد، ایــن مســئله  جمعیت اســت«، 

ایــن کالم رهبــری معظم اســت.
گرچــه دراکثــر کشــورهای غربــی ایــن رشدســالمندی وجــود دارد اما مســئوالن انها 
راههایــی بــرای افزایــش جمعیــت بــا تشــویق وترغیــب و راهکارهایــی دیگــر اتخــاذ 

نمودنــد وبعضــی ازانهــا درحــال عبوراز ان هســتند 
و متاســفانه افــرادی بــا الگــو بــرداری از کشــورهای غربــی مســیر تنهایــی و مجردی 
رابرگزیدینــد وبــه دالیــل مختلــف تــن بــه ازدواج نمــی دهنــد وبعضــی از افــراد بــه 
خاطــر عواملــی مثــل افزایــش رفــاه یــا بــا کیفیــت شــدن زندگــی فرزنــد خــود، 
فرزنــدان دیگــری بــه دنیــا نمــی آورد در حالــی کــه ایــن موضــوع تبعــات اقتصــادی 
و بهداشــتی وخیمــی را دربــر دارد؛ بــا علــم بــر ایــن کــه اقتصــاد و نظــام ســالمت ما 

نیــز در شــرایط مناســبی قــرار نــدارد.
موضــوع دیگــری کــه بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد واخیــرا مجلــس هــم بــه ایــن 
موضــوع ورود کــرده وقوانیــن حمایتــی تصویــب نمــوده اســت افــراد نابارور هســتند 
،و انهــا خانواده هایــی هســتند کــه بــا نابــاروری درگیر هســتند؛ و بیــش از ۳ میلیون 
زوج  بــا ایــن معضــل روبــه رو هســتند، مــا اگــر امکانــات موجــود خــود را بــه کار 
بگیریــم و ۵۰ درصــد از ایــن زوج هــا مشکالتشــان حــل شــود و یــک فرزنــد بــه دنیا 

بیاورنــد، یعنــی ۱.۵ میلیــون فرزنــد بــه موالیــد افــزوده می شــود.
بنابرایــن یکــی موضوعاتــی کــه بایــد دولت ســیزدهم باید به آن توجه داشــته باشــد 
موضــوع ازدواج وفرزنــد آوری و  فرهنــگ ســازی و تشــویق وترغیــب و حمایتهــای  
مالــی و تهیــه مســکن وشــغل و حمایــت از خانــواده هــا ســت که بــا توجه به شــعار 
هــای انتخاباتــی ایــت اهلل رئیســی تســهیل امــر ازدواج بــرای جوانــان بود که انشــااهلل 

درابتــدای دولــت ایــن مهــم مــورد توجــه قــرار گیرد 
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افقــی: ۱ افقــی: لقــب ابوعلی ســینا - تکــه پارچه کهنــه۲ افقی: کشــوری در غــرب آفریقــا - عبــوس۳ افقی: یک 
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
 چــون ششــدانگ یکبــاب خانــه پــالک 12 فرعــی 1215  اصلــی واقع در  بخــش 20 کرمان مــورد تقاضای 
عصمت خســروی مشــیزی فرزنــد عبــاس طبــق رای شــماره 140060319011000006 مــورخ 1400/1/7 
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی در 
مالکیــت نامبــرده قــرار گرفتــه و آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون  و مــاده 13 آئیــن نامه قانون مذکور منتشــر 
و مــورد واخواهــی ســپری گردیــده اســت و نیــاز بــه تحدیــد حــدود دارد و اعمال تبصــره ذیل مــاده 15 قانون 
ثبــت میســر نمــی باشــد لــذا حســب تقاضــای شــماره 2000- 1400 مــورخ 1400/4/21 مالک بدینوســیله 
آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی آن باســتناد تبصــره ذیل مــاده 13 قانون مذکــور و مــاده 13 آئیــن نامه آن 
منتشــر و عملیــات تحدیدی آن از ســاعت 9 صبح روز  شــنبه 1400/5/23 محل شــروع و بعمــل خواهد آمد 
لــذا بــه مالــک )مالکیــن( و صاحبــان امــالک مجــاور رقبــه مزبــور اخطــار می گــردد در موعــد مقــرر در این 
اعــالن در محــل وقــوع ملــک حاضــر و در صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیــات تحدیدی بــا معرفی 
مالــک یــا نماینــده قانونــی وی وفــق مقــررات مــواد 14 و 15 قانــون و 70 آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام و 
اعتــراض اشــخاص بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی برابــر مــواد 20 قانــون و 74 آئین نامــه قانون ثبــت از تاریخ 
تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی بمــدت 30 روز پذیرفته شــده و معتــرض باید ظــرف مدت یکمــاه از تاریخ 
تســلیم اعتــراض، دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضایــی تقدیم نمایــد واال پــس از گذشــت مهلت یک 

ماهــه و عــدم تســلیم دادخواســت برابــر مقررات اقــدام خواهد شــد.. تاریــخ انتشــار : دوشــنبه 1400/4/28
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
 چــون ششــدانگ یکبــاب مغــازه مشــتمل بــر زیرزمیــن و طبقــه فوقانــی پــالک ۵ فرعــی 76۹  
اصلــی واقــع در  بخــش ۲۰ کرمــان مــورد تقاضــای ابراهیم برهانــی محمودآبــادی فرزند الــه مراد 
طبــق رای شــماره ۱۳۹۹6۰۳۱۹۰۱۱۰۰۳۰۳۵ قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مــورخ ۱۳۳۹/۱۲/۱۲  در مالکیــت نامبــرده قــرار گرفتــه و 
آگهــی موضــوع مــاده ۳ قانــون  و مــاده ۱۳ آئیــن نامــه قانــون مذکــور منتشــر و مــورد واخواهــی 
ســپری گردیــده اســت و نیــاز بــه تحدیــد حــدود دارد و اعمــال تبصــره ذیــل مــاده ۱۵ قانــون 
ثبــت میســر نمــی باشــد لــذا حســب تقاضــای شــماره ۱۹۹۵_ ۱4۰۰ مــورخ ۱4۰۰/4/۲۱ مالک 
بدینوســیله آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصی آن باســتناد تبصــره ذیل مــاده ۱۳ قانــون مذکور و 
مــاده ۱۳ آئیــن نامه آن منتشــر و عملیات تحدیدی آن از ســاعت ۹ صبح روز  شــنبه ۱4۰۰/۵/۲۳ 
محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بــه مالــک )مالکیــن( و صاحبــان امــالک مجــاور رقبــه 
ــک حاضــر و در  ــوع مل ــالن در محــل وق ــن اع ــرر در ای ــد مق ــردد در موع ــور اخطــار می گ مزب
صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیــات تحدیــدی بــا معرفــی مالــک یــا نماینــده قانونــی وی 
وفــق مقــررات مــواد ۱4 و ۱۵ قانــون و 7۰ آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام و اعتــراض اشــخاص بر 
حــدود و حقــوق ارتفاقــی برابــر مــواد ۲۰ قانــون و 74 آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم 
صورتمجلــس تحدیــدی بمدت ۳۰ روز پذیرفته شــده و معتــرض باید ظرف مدت یکمــاه از تاریخ 
تســلیم اعتــراض، دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضایــی تقدیــم نمایــد واال پــس از گذشــت 

مهلــت یــک ماهــه و عــدم تســلیم دادخواســت برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد..
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱4۰۰/4/۲8
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*

 چــون ششــدانگ یکبــاب خانــه پــالک 20 فرعــی 694  اصلــی واقــع در  بخــش 20 کرمان مــورد تقاضای 
هــادی زینلی حســین آبــادی فرزند محمــود طبــق رای شــماره 139960319011003025 مــورخ 99/12/12 
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی در 
مالکیــت نامبــرده قــرار گرفتــه و آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون  و مــاده 13 آئیــن نامه قانون مذکور منتشــر 
و مــورد واخواهــی ســپری گردیــده اســت و نیــاز بــه تحدیــد حــدود دارد و اعمال تبصــره ذیل مــاده 15 قانون 
ثبــت میســر نمــی باشــد لــذا حســب تقاضــای شــماره 1962_ 1400 مــورخ1400/4/20 مالک بدینوســیله 
آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی آن باســتناد تبصــره ذیل مــاده 13 قانون مذکــور و مــاده 13 آئیــن نامه آن 
منتشــر و عملیــات تحدیــدی آن از ســاعت 9 صبــح روز  یکشــنبه 1400/5/24 محل شــروع و بعمل خواهد 
آمــد لــذا بــه مالــک )مالکیــن( و صاحبــان امــالک مجــاور رقبــه مزبــور اخطــار می گــردد در موعد مقــرر در 
ایــن اعــالن در محــل وقــوع ملــک حاضــر و در صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیــات تحدیــدی بــا 
معرفــی مالــک یــا نماینــده قانونــی وی وفــق مقــررات مــواد 14 و 15 قانــون و 70 آئیــن نامــه قانــون ثبــت 
انجــام و اعتــراض اشــخاص بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی برابــر مــواد 20 قانــون و 74 آئین نامــه قانون ثبت 
از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی بمــدت 30 روز پذیرفته شــده و معتــرض باید ظرف مــدت یکماه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت بــه مرجع ذیصــالح قضایی تقدیم نمایــد واال پس از گذشــت مهلت 
یــک ماهــه و عدم تســلیم دادخواســت برابر مقــررات اقــدام خواهد شــد. تاریخ انتشــار : دوشــنبه 1400/4/28
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آگهی تحدید حدود اختصاصی

جرج جرداق، صاحب کتاب )االمام علی صوة العدالة االنسانیة( 

االمــام علــی صــوت العدالــة االنســانیه نام کتابی اســت 

نوشــته جــرج ســمعان جــرداق )حقوقــدان مســیحی (

پیرامــون علــی امــام اول شــیعیان کــه در ســال ۱۳۳۵ در 

بیروت توســط انتشــارات دار الفکر اإلســامّیه منترش و 

در جهــان اســام مــورد توجــه وســیع قــرار گرفــت.

دکــر محمــد اســدی گرمــارودی در کتــاب "نقــش غدیر 

در کــال انســانها" می نویســد:

بــه جــرج جــرداق، صاحــب کتــاب )االمــام علــی صــوة 

العدالــة االنســانیة( گفتند: شــا یک مســیحی هســتی 

و خیلــی هــم مذهبــی نیســتی چــه شــد کــه در مــورد 

حــرت علــی علیــه الســام کتــاب نوشــتی؟

بــه گریــه افتــاد و گفــت عامــه امینــی"ره" هنگامی که 

کتــاب )الغدیــر( را نوشــت چنــد جلــد از کتــاب را بــرای 

مــن فرســتاد. یــک نامــه هــم نوشــت و گفــت آقــای 

جرداق شــا یک حقوقدان و وکیل دادگســری هســتی، 

نه شــیعه هســتی و نه ســنی کــه بگوییم از فــرد خاصی 

جانبــداری مــی کنــی. کار تــو دفــاع از مظلوم اســت .

مــا بــا اهــل ســنت بــر رس علــی اختــاف داریــم مــا می 

گوییــم حــق بــا علــی اســت آنهــا مــی گوینــد نــه، حــاال 

ایــن چنــد جلــد کتــاب )الغدیــر( را بــه عنــوان پرونــده 

مطالعــه کنید، 

*متام مدارک هم از اهل سنت است.*

در تاریخ از علی مظلوم تر نمی شناسم

ــته ام.  ــزی در آن ننوش ــیعه چی ــن از ش  م

شــا هــم در حــد یــک وکیــل دادگســری 

قضــاوت خــود را بــرای مــن بنویســید.

میگویــد: مــن دیــدم وقتی انســانی مــرا به 

ــل دادگســری مخاطــب  ــوان یــک وکی عن

ــی  ــته ب ــک خواس ــن کم ــرار داده و از م ق

انصافــی اســت اگــر کمــک نکنــم بنابرایــن 

پذیرفتم.

وقتــی کتــاب ها را دقیــق خواندم دیــدم در 

تاریــخ از علــی مظلــوم تــر منــی شناســم و 

لــذا تصمیــم گرفتم بــه اقتضای شــغلم که 

وکیــل دادگســری مــی باشــم از این مظلوم 

ــی صــوة  ــام عل ــاب )االم ــم و کت ــاع کن دف

العدالة االنســانیة( را نوشــتم.

ــی  ــی ۱۳۰6  اصل ــالک 4 فرع ــاق پ ــر دو ات ــتمل ب ــور مش ــن محص ــدانگ زمی ــون شش  چ
ــماره  ــق رای ش ــر طب ــد اکب ــش فرزن ــرا آرام ــورد تقاضــای زه ــان م ــع در  بخــش ۲۰ کرم واق
۱۳۹۹6۰۳۱۹۰۱۱۰۰۲۹66 مــورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی در مالکیــت نامبــرده قــرار گرفتــه و آگهــی 
موضــوع مــاده ۳ قانــون  و مــاده ۱۳ آئیــن نامــه قانــون مذکــور منتشــر و مــورد واخواهــی ســپری 
گردیــده اســت و نیــاز بــه تحدیــد حــدود دارد و اعمــال تبصــره ذیــل مــاده ۱۵ قانون ثبت میســر 
نمــی باشــد لــذا حســب تقاضــای شــماره ۱۹6۳- ۱4۰۰ مــورخ۱4۰۰/4/۲۰ مالــک بدینوســیله 
آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی آن باســتناد تبصــره ذیــل مــاده ۱۳ قانــون مذکــور و مــاده ۱۳ 
آئیــن نامــه آن منتشــر و عملیــات تحدیــدی آن از ســاعت ۹ صبــح روز  پنــج شــنبه ۱4۰۰/۵/۲۱ 
محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بــه مالــک )مالکیــن( و صاحبــان امــالک مجــاور رقبــه 
ــک حاضــر و در  ــوع مل ــالن در محــل وق ــن اع ــرر در ای ــد مق ــردد در موع ــور اخطــار می گ مزب
صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیــات تحدیــدی بــا معرفــی مالــک یــا نماینــده قانونــی وی 
وفــق مقــررات مــواد ۱4 و ۱۵ قانــون و 7۰ آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام و اعتــراض اشــخاص 
بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی برابــر مــواد ۲۰ قانــون و 74 آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلــس تحدیــدی بمدت ۳۰ روز پذیرفته شــده و معتــرض باید ظرف مدت یکمــاه از تاریخ 
تســلیم اعتــراض، دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضایــی تقدیــم نمایــد واال پــس از گذشــت 
مهلــت یــک ماهــه و عــدم تســلیم دادخواســت برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد.تاریخ انتشــار : 

دوشــنبه ۱4۰۰/4/۲8
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بزرگان آسمانی شهر من پیامک های شما

                                        

10000100005588 شماره ارسال پیامک

ســال هــزار و ســیصد و چهــل و پنــج در شــهر بردســیر متولــد شــد. پنــج ســاله بــود 
کــه مــادر در حیــن زایمــان، بخاطــر کمبــود امکانــات از دنیــا رفــت. عبدالحســین بــا 
کارگــری در کارخانــه قنــد از عهــده مخــارج خانــه برمــی آمــد اما بچــه های قــد و نیم 
قــد خانــه بــه وجــود مــادر نیــاز داشــتند، از همیــن رو بــا ازدواج مجــدد ســعی کــرد تا 

حــدی محیــط خانــه را مثــل ســابق گــرم و آرام نگــه دارد.
 غالمرضــا مثــل دیگــر بچــه هــا به مدرســه مــی رفــت و درس مــی خواند، تا توانســت 
در رشــته فنــی دیپلــم بگیــرد؛ امــا همــواره ســعی مــی کــرد در ایــام تابســتان بــرای 
کمــک بــه پــدر در تأمیــن مایحتاج خانــه بــا کار در کوره هــای آجرپزی، کمــک نماید. 
روزگار ســپری مــی شــد و دســت و پــای زخمــی و خســته از کار روزانــه از غالمرضــا 
مــردی ســاخته بــود کــه دیگــر توانســته بــود در برابــر ســختی هــای زندگــی کمــر 

راســت کنــد و بازویــی بــرای خانــواده باشــد.
 قبــل از موعــد ســربازی حــدود دو ســال در قســمت آزمایشــگاه کارخانــه قنــد بــه کار 
مشــغول شــد تــا اینکــه بــا شــروع جنــگ تحمیلــی، بــرای دفــاع و ســربازی از آییــن 
اســالمی و میهــن پاکــش، آمــاده خدمــت شــد. پس از ســپری نمــودن دوره آموزشــی 
در شــهر مرودشــت شــیراز، بــه جبهــه اعــزام شــد و ســرانجام پــس از مــاه هــا پیــکار 
ــه  ــا دشــمن، در تاریــخ 6۵/۱۰/2۰ در عملیــات کربــالی۵ در ســرزمین شــلمچه ب ب
خیــل شــهیدان پیوســت و پیکــر مطهــرش بعــد از حدود ســیزده ســال بــه زادگاهش 
بازگشــت و پــس از تشــییع در گلــزار شــهدای شهرســتان بردســیر بــه خاک ســپرده 

. شد

شهید  معظم   غالمرضا رنجرب

* چــرا بعــد از انتخابــات بــه یکدفعــه بــا قعطــی برق 
وکمبــود آن مواجــه شــدیم  و دالیــل مختلفی مطرح 
شــد یکــی اورهــال سیســتم هــای بــرق کــه وقــت 
اورهــال انهــا درفصــل زمســتان و پاییــز کــه مصــرف 
کاهــش دارد نــه در اوج مصــرف بــرق کــه ایــن درنــوع 
خــودش دروغــی بیــش نیســت دوم مطالبــات بخش 
خصوصــی تولیــد بــرق از دولــت کــه در مصاحبــه ها 
مالــکان مطــرح کردنــد کــه بدهی انهــا را دولــت نداده 
و اگرانهــا بخاطــر عــدم پرداخــت مطالبــات درزمــان 
نیازشــدید مــردم بــرق را قطــع کردند خــالف کرامت 
انســانی نیســت وانهــا کارغیــر اخالقــی کردنــد کــه با 
مــورد مواخــذه قــرار گیرنــد و دلیــل ســوم تعمیــرات 
نیــروگاه هســته ای دربوشــهربود کــه باعــث کاهــش 

ــرق شــد               9۱3----7۱ ۱۰۰۰مــگاوات ب
ــا ســالم چــرا بســترهای امــاده ســرمایه گــذاری  *ب
ــی نمیشــود چــرا ازســرمایه گــذاران  بردســیر معرف
داخلــی و خارجــی دعــوت بــه عمــل نمــی آیــد چــرا 
بردســیر بــه عنــوان انــرژی بــادی معرفــی نمیشــود 
چــرا نبایــد بــرق از انــرژی بــاد بردســیر احــداث شــود 
درچندســال گذشــته درخواســت نخبگان شــهر که از 
طریــق پیامــک ســپهر و هــم حضــوری مطــرح شــد 
هیچ دعوتی ازســرمایه گــذاران نشــد.   9۱32----6۰

ــرم بردســیر  ــا تشــکر ازشــهردار محت ــا ســالم ب * ب
کــه توجــه ویــژه ای بــه بلــوار شــهید ملــک قاســمی 
نمودنــد و دیــدم کــه بــرای نظافــت و اصــالح درختان 
و جــوی آب اقداماتــی شــد انشــااهلل ادامــه پیــدا کنــد 
تــا جدولهــا تعویــض و گلکاری وســط بلوار هــم ایجاد 
ــن بلوارهاســت ــک تری ــی ازپرترافی شــود چــون یک
 ممنون                                            9۱232----4۰

*ســالم علــی رغــم هشــدارهای کرونایــی مســئوالن 
ــا عکســهایی کــه در فضــای مجــازی از  متاســفانه ب
جلســات ادارات منتشــر میشــود نشــان مــی دهــد 
ــم  ــل ه ــد بغ ــی کنن ــت نم ــئولین رعای خودمس
نشســتند و مــرد م هــم بــه همینگونــه بــا فاصله کم 
چــرا نبایــد مســئوالن رعایــت کننــد و عمــال نشــان 
دهنــد فاصلــه گــذای یــک ونیــم متــر یــک دســتور 
العمــل مخصــوص مــردم نیســت بایــد همــه رعایــت 
کننــد                                        9۱62----23

ــا ســالم واقعــا شــورای پنجــم وشــهردارپرتالش  *ب
کارهــای عمرانــی خوبــی را انجــام دادنــد وبــه ابــادی 
محــالت توجــه داشــتند و مــا فعــال کمبــود پــارک 
در محــالت نداریــم شــورای ششــم لطــف کننــد بــه 
تعریــض خیابانهای اصلی شــهربپردازند ودریــک دوره 
چهارســاله همــه همــت خــود را صــرف ایــن  معضل 

ــکر                              936۱----99 ــد باتش کنن
*رفتیــم ســیرجان تشــیع جنــازه فــردی وقتــی وارد 
ــزاده  ــارگاه امام ــی ب ــا در نزدیک ــرای انه ــت زه بهش
علــی شــدیم از اســفالت خیابانهــا و غســالخانه زیبــا 
و شــیک ومحلــی مناســبی بــرای اقامــه نمــاز میــت 
ــکاری توجــه ام را خیلــی جلــب  و درختــکاری و گل
کــرد و در ذهــن بــا بردســیر مقایســه کردم وافســوس 
خــوردم وقتــی بــرای تشــیع فــردی اینجــا میرویــم 
اوال ســاختمان بســیارقدیمی کــه بازســازی هم شــده 
و محوطــه خاکــی و دفــن بــدون نظــم و ترتیــب و..
26----9۱34                                                        .

رئیــس جمهــور منتخب گفــت: یکــی از وعده 
هــای مــن در انتخابــات، ریشــه کنــی فســاد 
در دولــت بــود کــه ایــن کار تــا زمــان اســتقرار 
دولــت نبایــد بــه تاخیــر بیفتــد و زمینه هــای 
ایــن کار از االن بایــد فراهم شــود تــا در روز اول 

دولــت، اقدامــات عینــی را آغــاز کنیــم.
بــه گــزارش جهــان نیــوز، آیت اهلل ســیدابراهیم 
ــه ای  ــه کمیت ــن جلس ــخصاً اولی ــی ش رئیس
ــی و  متشــکل از روســای دســتگاه های نظارت
اطالعاتــی کشــور را تشــکیل داد تــا پیــش از 
زمــان رســمی اســتقرار دولت جدید، براســاس 
آســیب شناســی هــا و تجــارب پیشــین خــود 
در مبــارزه بــا فســاد، راهکارهــای اجرایــی برای 
ایجاد تحــول در ســازوکارهای فســادزای دولت 

و اقدامــات اولویــت دار را پیشــنهاد نماینــد.
ابالغیه هــای  و  دســتورالعمل ها  تدویــن 
ــازوکارهای  ــالح س ــور اص ــه منظ ــاز ب موردنی
اقتصــادی فســادآفرین و رانــت زا، زمینه هــای 
بــروز فســاد و نیــز پیشــگیری از وقــوع جــرم 
در نظــام بانکــی، مالیــات، گمــرک، مناقصــات  
دولتــی، قاچــاق ســازمان یافتــه و ارایــه 
نقشــه راه عملیاتــی بــرای ایجــاد شــفافیت در 
نظامــات اقتصــادی کشــور و تحقــق ســامانه 
جامــع اطالعــات اقتصــادی کشــور،  از جملــه 
ماموریت هــای محولــه بــه ایــن کمیته اســت. 
آیــت اهلل رئیســی در ابتــدای ایــن جلســه بــا 
اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه یکــی از انتظــارات 
ــی فســاد  ــد ریشــه کن ــت جدی ــردم از دول م
اســت، اظهــار داشــت: آغــاز ایــن کار تــا زمــان 

اســتقرار دولــت نبایــد بــه تاخیــر بیفتــد و زمینــه 
هــای آن از االن بایــد فراهــم شــود تــا در روز 
نخســت تشــکیل دولــت، اقدامــات عینــی را آغــاز 

. کنیم
رئیســی افــزود: یکــی از مهم تریــن دالیــل اعتمــاد 
ــاور  ــر، ب ــال های اخی ــب در س ــه اینجان ــردم ب م
ــاد و  ــا فس ــارزه ب ــردی مب ــعار راهب ــه ش ــردم ب م
مشــاهده اثــرات و بــرکات آن بویــژه در دوره تحول 

قضایــی بــوده اســت.
رئیــس جمهــور منتخــب گفــت: یکــی از وعــده 
ــات، ریشــه کنــی فســاد در  هــای مــن در انتخاب
دولــت بــود کــه ایــن کار تــا زمــان اســتقرار دولــت 
ــن کار  ــای ای ــد و زمینه ه ــر بیفت ــه تاخی ــد ب نبای
ــا در روز اول تشــکیل  از االن بایــد فراهــم شــود ت

دولــت، اقدامــات عینــی را آغــاز کنیــم.
وی ادامــه داد: آســیب شناســی هــای انجــام شــده 
توســط دســتگاههای نظارتــی را ما باید به آســیب 

زدایــی تبدیــل کنیم.
ــه حضــور  ــا اشــاره ب رئیــس جمهــور منتخــب ب
روســای دســتگاه هــا و نهادهــای مختلــف نظارتی 
در ایــن جلســه گفــت: انتظــار بنــده از این جلســه 
بــا توجــه انباشــت »تجربــه مبــارزه بــا فســاد« و 
داشــتن »آســیب شناســی خــوب از دســتگاههای 
اجرایــی« و »شــناخت قابــل قبــول از بســترهای 
تولیــد فســاد در دولــت« ایــن اســت کــه اوال نتایج 
حاصل از آســیب شناســی دســتگاههای اجرایی و 
اطالعــات خــود در خصــوص »بســترها«، »ریشــه 
هــا« و »گلوگاههــای تولیــد فســاد« در دولــت را 

جمــع بنــدی و بــه مــا اعــالم نماییــد.

رئیســی در ادامــه بــا تشــریح انتظــارات دیگــر از این کمیتــه افزود: 
بــرای ایجــاد تحــول در نظــام اداری کشــور بــه منظور خشــکاندن 
ریشــه هــای فســاد، راهکارهــای موثــر اجرایــی پیشــنهاد کنید تا 
ــت  ــوت وق ــدون ف ــل را ب ــدام و عم ــت، اق ــتقرار دول از روز اول اس
آغــاز کنیــم.در ایــن جلســه حجت االســالم ســید محمــود علوی 
وزیــر اطالعــات، حجــت االســالم حســین طائــب رییس ســازمان 
اطالعــات ســپاه، مهرداد بذرپــاش رییس دیوان محاســبات، حجت 
االســالم نصــراهلل پژمانفــر رییــس کمیســیون اصــل نــود مجلس، 
فــرزاد مخلــص االئمه معــاون ســازمان بازرســی کل کشــور، کاظم 
پالیــزدار دبیــر ســتاد هماهنگــی مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی بــا 
اشــاره بــه روحیــه و منــش ضد فســاد آیــت اهلل رییســی و اقدامات 
ــم  ــی و چش ــه، دلگرم ــوه قضایی ــن وی در ق ــد آفری ــر و امی موث
ــا  امیــد مــردم بــه دولــت جدیــد را مــورد اشــاره قــرار دادنــد و ب
ارایــه گزارشــی از حــوزه فعالیــت و اقدامــات نهــاد متبوعــه خــود، 
پیشــنهادات و راهکارهایــی را  بــرای برخــورد جــدی با بســترهای 

فســادزا در دولــت ســیزدهم مطــرح کردنــد.

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

آغاز مقدمات خشکاندن ریشه های فساد در دولت آینده/ رئیسی گام نخست را برداشت 

امروز روز عیـد خداونـد کبــریاست
عید فرشتگــان خـدا عیـد انبیاست

عید محّمد عید علی عید فاطمه
عید امئه، عیـد امـم، عید اولیـاست
عید کامل نعمت و عیـد متـام دین
عید حسین عید شهیدان کربالست
عید امـامت علـوی، عیـد یاس کفر

عید هالک شیطان، عید حیات ماست
پیغمربان مدیحه بخوانید از علی
عیدی خویش را بستانید از علی

عید بزرگ خـالق اکرب مبارک است
عید بقـای دین پیمرب مبارک است

عید غدیـر بهــر متــام غدیریـان
بر مسلمین والیت حیدر مبارک است

عید بزرگ سـاقی کوثـر ولی حـق
از ذات ذوالجالل به کوثر مبارک است
چشم یهود چون دل اهل سقیفه کور

عید غدیـِر فاتح خیرب مبارک است
امروز- ای متام ملل!- حیدری شوید

رس تـا قدم زبـاِن ثناگسرتی شوید
بر گوش جان صدای خداوند اکرب است

مـداح مـرتضی به زبـان پیمبـر است
گوید که ای متـام خالیق، وصی من

از کوچک و بزرگ بـدانید حیـدر است
حیدر که ذوالفقار خدا شیر مصطفی است

حیدر که فاتح احـد و بدر و خیرب است
حیدر که روز خندق، یک رضب دست او

از طاعـت متـام خـالیق فراتـر است
باور کنید اینکه علی جان احمد است
باور کنید مـن علی ام او محّمد است

بـاور کنیـد فاتح خیرب فقـط علی است
بـاور کنیـد ساقی کوثر فقط علی است
بـاور کنیـد آن کـه شـب لیلـه الـمبیت

هر لحظه شد فدای پیمرب فقط علی است
بـاور کنیـد از طـرف حـق بـرای مـن

تنها کسی که گشت برادر، فقط علی است
باور کنید آن که همـه عمر، لحظـه ای

غافل نشد ز حرضت داور فقط علی است
بـاور کنید هـر که علـی باشـدش امام

جنت بر اوست واجب و دوزخ بَود حرام

اشعارغدیر 

   رئیس جمهور منتخب در اولین جلسه کمیته ای متشکل از روسای دستگاه های نظارتی و اطالعاتی کشور : 

     گزارشی از واقعه غدیر، حدیث غدیر در منابع روایی اهل سنت )1(
ــه آن پرداختــه  ــه ب موضوعــی کــه در ایــن مقال
شــده اســت، کشــف تاییدات و تناقضــات علمای 
اهــل ســنت دربــاره حدیــث غدیــر اســت. ســعی 
نویســنده در ایــن مقالــه بــر آن اســت کــه بــرای 
تاییــد یا رد گفتــار آنــان در حد مقــدور از کلمات 
خــود آنــان، نــه متکلمــان شــیعه، اســتفاده کند 
تــا معلــوم شــود توجیهــات آنــان بــی اســاس و 
بــی پایــه اســت و بر هیــچ قانــون و قاعــده عقلی 

و نقلی اســتوار نیســت.
گزارشی از واقعه غدیر

در آخریــن ســال عمــر پیامبــر، مراســم حجــة 
الــوداع باشــکوهی هــر چــه تمــام تــر و بــا حضور 
مســلمانان مدینه و ســایر نقاط عربســتان برگزار 
شــد. در بازگشــت از ایــن ســفر روحانی بــا وجود 
آفتــاب داغ حجــاز، بــه خاطــر لــذت ایــن ســفر 
الهــی گرمــای طاقــت فرســا در وجــود همراهــان 
پیامبــر اثــری نداشــت. پــس از پیاده روی بســیار، 
ــای  ــان ه ــه و بیاب ــرزمین جحف ــم س ــم ک ک
خشــک و ســوزان غدیــر خــم از دور نمایــان مــی 
شــد. اینجــا در حقیقــت چهارراهــی اســت کــه 
مــردم ســرزمین حجــاز را از هــم جــدا مــی کند: 
راهــی بــه ســوی مدینــه در شــمال، راهــی بــه 
ســوی عــراق در شــرق، راهــی بــه ســوی غــرب 
ــه ســوی یمــن در  و ســرزمین مصــر و راهــی ب

جنــوب پیــش مــی رود.
روز پنجشــنبه ســال دهم هجــرت بود و درســت 
هشــت روز از عیــد قربــان مــی گذشــت. ناگهــان 
دســتور توقــف از طرف پیامبــر به همراهــان داده 
شــد. مســلمانان بــا صــدای بلنــد، آنهــا را کــه در 
پیشــاپیش قافلــه در حرکــت بودند، به بازگشــت 
فراخواندنــد و صبــر کردنــد تا عقب افتــادگان هم 
برســند. مــؤّذن بــا صــدای اهلل اکبــر مــردم را بــه 
نمــاز ظهــر دعــوت کرد. مــردم بــه ســرعت آماده 
نمــاز شــدند، امــا هــوا بــه قــدری داغ بــود کــه 
بعضــی مجبــور بودنــد قســمتی از عبای خــود را 
ــه روی ســر  ــا و طــرف دیگــر آن را ب ــر پ ــه زی ب
بیفکننــد کــه در غیــر ایــن صــورت، ریــگ هــای 
بیابــان و اشــعه آفتــاب پــا و ســر آنهــا را اذیــت 
ــه  مــی کــرد. نمــاز ظهــر تمــام شــد. پیامبــر ب
مــردم اطــالع داد کــه همــه بایــد بــرای شــنیدن 
یــک پیــام تــازه الهــی خــود را آمــاده کننــد. بــه 
خاطــر جمعیــت زیــاد مــردم، منبــری از جهــاز 
شــتران ترتیــب داده شــد و پیامبــر بــر فــراز آن 
قــرار گرفت و نخســت حمد و ســپاس پــروردگار 

بــه جــای آورد و خــود را بــه خدا ســپرد، ســپس مردم 
را مخاطــب ســاخته، فرمــود:

»مــن بــه همیــن زودی دعــوت خــدا را اجابت کــرده، 
ــم  ــن مســئولم، شــما ه ــی روم. م ــان شــما م از می
مســئولید. شــما دربــاره مــن چگونــه شــهادت مــی 
دهیــد؟ مــردم صــدا بلند کــرده، گفتنــد: نشــهد أنّک 
قــد بلغــت و نصحــت و جهــدت فجــزاک اهلل خیــراً؛ 
مــا گواهــی مــی دهیــم تــو وظیفــه رســالت را ابــالغ 
کــردی و شــرط خیرخواهــی را انجــام دادی و آخریــن 
ــتی.  ــه کار بس ــت ب ــش را در راه هدای ــالش و کوش ت

خداونــد تــو را جــزای خیــر دهــد«.
آن حضــرت فرمــود: ایــا شــما گواهی به یگانگــی خدا 
و رســالت مــن و حقانیــت روز رســتاخیز و برانگیختــه 
شــدن مــردگان در آن روز نمــی دهیــد؟ همــه گفتند: 
ــواه  ــدا! گ ــود: خداون ــم. فرم ــی دهی ــی م آری، گواه
بــاش. بــار دیگــر فرمــود: ای مــردم! ایــا صــدای مــرا 
مــی شــنوید؟ ... گفتنــد: آری، و بــه دنبال آن ســکوت 
سراســر بیابــان را فراگرفــت و جــز صــدای زمزمــه بــاد 
چیــزی شــنیده نمــی شــد. پیامبــر فرمــود: ... اکنــون 
بنگریــد بــا ایــن دو چیــز گرانمایــه و گــران قــدر کــه 
در میــان شــما بــه یــادگار مــی گــذارم، چــه خواهیــد 
کــرد؟ یکــی از میــان جمعیت صــدا زد: کــدام دو چیز 
گرانمایــه یا رســول اهلل؟ پیامبــر فرمــود: اول ثقل اکبر، 
کتــاب خداونــد اســت کــه یــک ســوی آن بــه دســت 
پــروردگار و ســوی دیگــر در دســت شماســت. دســت 
از دامــن آن برنداریــد تــا گمــراه نشــوید و امــا دومیــن 
یــادگار گــران قــدر مــن، خانــدان مــن انــد و خداونــد 
لطیــف خبیــر بــه مــن خبــر داده کــه ایــن دو هرگــز 
از هــم جــدا نشــوند تــا در بهشــت بــه مــن بپیوندنــد. 
از ایــن دو، پیشــی نگیریــد کــه هــالک مــی شــوید و 
عقــب نیفتیــد کــه بــاز هــالک خواهیــد شــد. در این 
هنــگام مــردم دیدنــد کــه پیامبــر بــه اطــراف خــود 
نــگاه کــرد. گویا کســی را جســتجو می کنــد و همین 
کــه چشــمش بــه علــی افتــاد، خــم شــد و دســت او 
را گرفــت و بلنــد کــرد، آن چنــان کــه ســفیدی زیــر 
بغــل هــر دو نمایــان شــد و همــه مــردم او را دیدنــد و 
شــناختند کــه او همان افســر شکســت ناپذیر اســالم 
اســت. در اینجــا صــدای پیامبــر بلندتــر شــده، فرمود:
ــن  ــن م ــاس بالمؤمنی ــی الن ــن اول ــاس م ــا الن »ایه
انفســهم؟؛ ای مــردم! چــه کســی از همــه مــردم بــه 
مســلمانان از خــود آنهــا ســزاوارتر اســت؟« گفتنــد: 
خــدا و پیامبــر داناترنــد. پیامبــر فرمــود: خــدا، مــوالی 
مــن اســت و مــن، مــوال و رهبــر مؤمنانــم و بــه آنهــا از 

خودشــان ســزاوارترم.

ســپس فرمــود: »فمــن کنــت مــواله فعلــی مــواله؛ هــر 
کــس مــن مــوالی او هســتم، علــی مــوالی اوســت«.

ــان  ــه گفتــه برخــی از راوی ــار و ب و ایــن ســخن را ســه ب
حدیــث، چهــار بــار تکــرار کــرد و بــه دنبــال آن ســر بــه 
ســوی آســمان بلنــد کــرده، فرمــود: »اللهــم وال مــن وااله 
و عــاد مــن عــاداه و احــب مــن احبــه و ابغــض مــن ابغضه 
و انصــر مــن نصــره و اخــذل مــن خذلــه و ادر الحــق معــه 
حیــث دار؛ خداونــدا! دوســتان او را دوســت بدار و دشــمنان 
ــه او را  ــس را ک ــدار آن ک ــوب ب ــدار، محب ــمن ب او را دش
محبــوب دارد و مبغــوض بــدار آن کس را کــه او را مبغوض 
دارد، یارانــش را یــاری کــن، و آنهــا را کــه تــرک یــاری اش 
کننــد، از یــاری خویــش محــروم ســاز و حــق را همــراه او 

بــدار و او را از حــق جــدا مکــن«.
ســپس فرمــود: »اال فلیبلــغ الشــاهد الغائــب؛ آگاه باشــید، 
همــه حاضــران وظیفــه دارنــد ایــن خبــر را بــه غائبــان 

برسانند«.
خطبــه پیامبــر به پایان رســید، عــرق از ســر و روی پیامبر 
و علــی و مــردم فــرو مــی ریخــت و هنوز صفــوف جمعیت 
از هــم متفــرق نشــده بــود کــه امیــن وحــی خــدا نــازل 
شــد و ایــن ایــه را بــر پیامبــر خوانــد: (الیــوم اکملــت لکــم 
دینکــم و اتممــت علیکــم نعمتــی ...)؛ »امروز ایین شــما را 
کامــل و نعمــت خــود را بــر شــما تمــام کــردم...«. پیامبــر 
فرمــود: »اهلل اکبــر اهلل اکبــر علــی اکمــال الدیــن و اتمــام 
النعمــة و رضــی الــرب برســالتی والوالیة لعلی مــن بعدی؛ 
خداونــد بــزرگ اســت، همــان خدایــی کــه اییــن خــود را 
کامــل و نعمــت خــود را بــر مــا تمــام کــرد و از نبــوت و 
رســالت مــن و والیــت علی پــس از مــن راضی و خشــنود 

گشت«.
در ایــن هنــگام شــور و غوغایــی در میان مــردم افتاد و علی 
را بــه ایــن مقام ممتــاز تبریک گفتند و از افراد سرشناســی 
کــه بــه او تبریــک گفتنــد، ابوبکــر و عمــر بودنــد کــه این 

جملــه را در حضــور جمعیــت بــر زبان جاری ســاختند:
»بــخًّ بــخًّ لــک یــا بــن ابــی طالــب اصبحــت و امســیت 
مــوالی و مــوال کل مؤمــن و مؤمنــة؛ آفریــن بــر تو بــاد، ای 
فرزنــد ابوطالــب ! تــو مــوال و رهبــر مــن و تمــام مــردان و 

زنــان بــا ایمــان شــدی«.

مردم از دولت رئیسی چه می خواهند؟   / کابینه سیزدهم و 
میدان »اقتصاد« و »امید« )قسمت اول(

ــالش  ــد ت ــه نیازمن ــد در دو جبه ــت جدی دول
شــبانه روزی، برنامــه ریــزی دقیــق، راهبردهــا و 
راهکارهایــی اســت تــا بتوانــد از آالم و مشــکالت 
مــردم بکاهــد؛ نخســت حرکتــی موثــر در میدان 
اقتصــاد و دوم امیــد و احیــای ســرمایه اجتماعی.

گــروه پارلمانــی خبرگــزاری فارس: ســیزدهمین 
دولــت جمهوری اســالمی ایــران کمتــر از 2۰روز 
دیگــر به ریاســت آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی 
عهده دار مســئولیتی ســنگین می شــود؛ از یک 
ســو بــا انبــوه مشــکالت معیشــتی و اقتصــادی 
ناشــی از ســوء مدیریــت، تحریــم و همــه گیــری 
کرونــا مواجه اســت که ســاماندهی آنهــا نیازمند 
تدبیر، تالش شــبانه روزی و اصالح ســوءمدیریت 
هــا اســت و از ســوی دیگر بایــد امید خدشــه دار 
شــده جامعه ای که از مشــکالت خســته اســت و 
در ســال هــای اخیــر بــا تزریق مــداوم نــا امیدی 

و یــاس مواجــه بــوده را احیــا کند.
هرچنــد کــه طبیعاتــا دولــت جدیــد بــا انبوهــی 
از اولویــت هــای سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی 
و فرهنگــی مواجــه اســت امــا حــاال کــه دغدغــه 
ــی مــردم مشــکالت اقتصــادی اســت کــه  اصل

ــرده،  ــه ک ــران مواج ــا بح ــا ب ــا را بعض ــت آنه معیش
دولــت نیــز بایــد اولویــت هــای خــود را بــر مــدار حــل 

مشــکالت اقتصــادی تنظیــم کنــد. 
ــالش شــبانه  ــد ت ــد در دو جبهــه نیازمن ــت جدی دول
روزی، برنامــه ریــزی دقیــق، راهبردهــا و راهکارهایــی 
ــد؛  ــردم بکاه ــکالت م ــد از آالم و مش ــا بتوان ــت ت اس
نخســت اقداماتی کوتاه مــدت و برنامه هایــی درازمدت 
بــرای ســاماندهی اقتصــاد و دوم بازگردانــدن اعتمــاد و 
امیــد بــه مــردم که نتیجــه عملــی آثــار کوتاه مــدت و 
درازمــدت اقدامــات انجــام شــده بــر اقتصاد و معیشــت 

خانوارهــا خواهــد بــود .
ــی  ــا ،  ب ــم ه ــتغال، تحری ــتی، اش ــکالت معیش مش
ــی،  ــاد مقاومت ــه اقتص ــر ب ــای اخی ــال ه ــی س توجه
مشــکالت رونــق و حمایــت از تولیــد، سیاســت هــای 
ارزی، مالباختــگان بــورس و نابســامانی بازارهــای 
ــر اینهــا بحــران همــه گیــری  ــزون ب ســرمایه ای و اف
ــی اســت  ــر بحران های ــت آن اب ــا و شــیوه مدیری کرون
کــه دولــت جدیــد با آنهــا مواجــه اســت و الزمــه غلبه 
بــر آنهــا تشــکیل کابینــه اقتصــادی قــوی و برخــوردار 
از توانایــی هــای فنــی، علمــی، حرفــه ای و تجربــی بــا 
ــی ، فهــم شــرایط جنــگ اقتصــادی و  ــه انقالب روحی

البتــه امیــدوار بــه آینــده اســت. 
دولت ســیزدهم در نخســتین گام پیش از اســتقرار اقداماتی 
ــای  ــان ه ــا و جری ــاوره از گروه ه ــت مش ــتای دریاف در راس
مختلــف، دریافــت گــزارش از دولتمردان فعلــی و البته جلب 
مشــارکت و همفکــری مردم در تشــکیل کابینه را کلیــد زد. 
بــه این منظور ســامانه »یــاران رئیســی «راه انــدازی و از همه 
نخبــگان، فرهیختــگان، گــروه ها، احــزاب، تشــکل ها و آحاد 
ــت  ــراز دول ــا چنانچــه فــردی را در ت مــردم دعــوت شــد ت
مردمــی می شناســند نســبت بــه معرفــی وی اقــدام کننــد.

"کارآمــدی"، " فسادســتیزی"، " روحیــه انقالبــی" و "مردمــی 
بــودن" از جملــه ویژگــی هایــی اســت که رئیــس جمهوری 

منتخــب بــر آنهــا تاکید کــرده اســت.
* داشــتن راهبــرد و برنامــه هــای کوتــاه مــدت و بلند مدت 
بــرای مدیریــت.    بــدون شــک بــرای غلبــه بــر فهرســت 
بلندبــاالی بحــران هایــی کــه ذکــر شــد معجــزه ای در کار 
نیســت و قطعــا یک شــبه مشــکالت حــل نخواهد شــد اما 
قطعــا نیازمنــد تعییــن نقشــه راه و برنامــه ریــزی دقیــق 
ــه همیــن دلیــل یکــی از نخســتین بایدهــای  اســت و ب
ــت آیــت اهلل رئیســی داشــتن راهبــرد و  پیــش روی دول
برنامــه ریــزی دقیــق کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت اســت. 
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شکستن حصار آمرلی
معــاون فرماندهــی الحشدالشــعبی محــور شــمال در بیــان وضعیــت آمرلــی در روزهای 

محاصــره، ایــن خاطــره را برایمــان تعریــف کرد:
حــاج قاســم و حــاج ابومهــدی در ابتــدا مصمــم بودنــد حصار آمرلــی را بشــکنند و همه 
گــروه هــای مقاومــت و نیروهــای مردمــی منطقــه را بــه ایــن منظور  بســیج کردنــد. در 
ایــن برهــه جمهــوری اســالمی ایــران تمامــی مرزهــای خــود را برای ارســال مهمــات و 

تســلیحات و ارســال مشــاوران نظامــی بــاز کــرده بود.
حــاج قاســم و حــاج ابومهــدی بــه همــراه دیگــر فرماندهــان مقاومــت، مقــر فرماندهــی 
را در ارتفاعــات »طــوز خورماتــو« در نزدیکــی هــای »ســلیمان بیــگ« قــرار داده بودنــد.
یکــی از آن روزهــا وقتــی از مقــر فرماندهــی در ارتفاعــات طــوز خورماتــو بــا دوربیــن بــه 
آمرلــی نــگاه مــی کردیــم یکــی از فرماندهان محلی به ســپهبد شــهید گفــت: »حاجی! 

آمرلــی وضعیت وخیمــی دارد!«
ســپهبد شــهید ســلیمانی دوربیــن را گرفــت و بــه ســمت آمرلی نظــر انداخــت و گفت: 
»مــن آمرلــی را نمــی بینــم، بلکــه کربــالی حســین )ع( را مــی بینــم کــه اهــل بیــت 
عصمــت و طهــارت )ع( در محاصــره قــرار گرفته انــد.« و وقتی دوربین را از  چشــمهایش 

جــدا کــرد، صورتــش خیــس از اشــک بــود.
ابومصطفــی االمامــی در حالــی ایــن خاطره را می گفت که اشــک از چشــمانش ســرازیر 
شــده بــود و ادامــه داد: زمانــی هــم کــه مــی خواســتیم عملیــات آزادســازی آمرلــی را 

شــروع کنیم، ســپهبد شــهید گفــت: »برویــم کربــالی حســین )ع( را آزاد کنیم!«
ایشــان اعتقــاد کامــل داشــت کــه ســرزمین آمرلــی مثــل کربــال اســت و معتقــد بودند 
کــه »کل ارض کربــال و کل یــوم عاشــورا« و بــرای همیــن روی آمرلی نام کربال گذاشــته 

بود.
وقتــی عملیــات شــروع شــد همــه فرماندهــان مقاومــت ابومهــدی، هــادی العامــری، 
ابومنتظــر المحمــداوی و ابوفــدک المحمــداوی )فرمانــده فعلــی ســتاد کل نیروهــای 

الحشــد الشــعبی( حضــور داشــتند.

خاطرات ترکمن ها از حاج قاسم؛ روایت روزی 
که حاجی یک تنه به دل دشمن زد


