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جهادتبیینپیرامون
آرمانها و اصول انقالب
ازاولیناولویتهاباشد

جهاد تبیین به معنای روشنگری جامعه نسبت به
واقعیتها است همانطور که امام سجاد (علیه السالم
) و زینب کبری (سالم اهلل علیها) پس از واقعه عاشورا
تا اربعین امام حسین (علیه السالم ) در تمام مناطق
به خصوص مسجد کوفه و شام جهاد تبیین را به حد
اعالی خود رساندند و امروز آنان الگوی جهاد تبیینی
ما هستند.و اگر افشاگری و سخنرانیها و خطابه های
این دوبزرگوار نبود کربال بفراموشی سپرده می شد اما
آنان با تبیین واقعه عاشورا واقعیت ان را برهمگان هویدا
ساختند و چهره مخدوش پوشالی بنی امیه را رسوا
کردند لذا دراین زمان که همه معاندین انقالب درداخل
و خارج به سیاه نمایی و یاس و ناامیدی مردم تالش
می کنند ودستاوردها چهل ساله انقالب را فراموش و
ازبیان انها غفلت می ورزند ضرورت آگاهی و هوشیاری
مردم مخصوصا نسل جوانی که زمان پهلوی را درک
نکرده وعده ای فرصت طلب و رفاه طلب به دنبال
تطهیرپهلویوارزانیمعیشتزندگیآنزمانهستند
و متاسفانه رسانه های بیشماری هم با انها همکاری و
با جنگ ترکیبی همه جانبه سعی در ناامیدی مردم
وبرهم زدن نظم اجتماع جامعه را دارند لذا دراین برهه
از زمان ضرورت تببین دستاوردهای انقالب و آگاهی
نسل جوان از پیشرفتهای مختلف است با توجه به
اینکه ملت ایران در این چهار دهه حماسههای عظیم
و معجزهآسایی را در مقابله با فشارها آفرید اما تعبیر
رهبریایناستکهدراینجنگتبلیغاتیهیچخبری
ازمجموعهرسانهایکشورنیستودرقبالحرکتآنها
حرکتهای رسانهای ما ناچیز است و در این زمین ه واقعا
کمکاریداریم.
تاکنون آنطور که الزم بوده نتوانستیم اهداف و مبانی
انقالب اسالمی را به جوانان منتقل کنیم از این رو
باید موضوع جهاد تبیین در کشور جدی گرفته شود
و خدمات و تالش های محرومیت زدایی های انقالب
اسالمیدرمناطقمختلفکشوربازگوگردد.
دشمن که امروز در قالب جریان ضدانقالب و رسانههای
تابعه آن تالش دارد ،از عملیات روانی ،هدفی مهمتر و
بنیادیتررادنبالمیکندوآنهمتبدیلعملیاتروانی
ادامه صفحه7
به عملیات میدانی است.

www.sepehrbrd.ir
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امــام هــادی علیــه الســام  :خداونــد دنیــا را منــزل حــوادث ناگــوار و آفــات ،و آخــرت را
خانــه ابــدی قــرار داده اســت و بــای دنیــا را وســیله بــه دســت آوردن ثــواب آخــرت قرار
ـوار دنیاسـت( .اعــام الدیــن ،ص)۵۱۲ .
داده اســت و پــاداش اُخــروی نتیجــه بالهــا و حــوادث ناگـ

درگفتوگوی تلفنیبارییسجمهور فرانسه؛

هرگونهتوافقیدروینبایدشامللغوتحریمها،
ارائهتضمینمعتبروادعاهایسیاسیشود

بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار تصویری با جمعی از قشرهای مختلف مردم تبریز:

دشمنهموارهبهمراکزموثردرپیشرفتانقالب
تهمت میزند و امروز نوبت سپاه است /کسانی
که میگویند انقالب از اهدافش دور شده به
دلبستگیندارند/درمذاکراتبرجام
انقالب
2
سال ۹۴بهبرخینکاتبندهتوجهینشد
صفحه8

آیینتودیعوتکریمجنابآقایمهندسمحمدستودهومعارفهجنابآقایمهندس

ی حرف ـهای بــا آژانــس
خــود هم ـواره بــر همــکار 
بینالمللــی انــرژی اتمــی تأکیــد داشــته اســت و
در ایــن راســتا بایــد مراقــب فتنهانگیزی دشــمنان
بــود.
رئیســی بــا اشــاره بــه نقش فعــال ایـران در مبــارزه
بــا تروریســم در کنــار عــراق و ســوریه تصریــح
کــرد :اگــر مقابلــه مؤثــر ایـران و بخصــوص شــهید
ســلیمانی با تروریســم نبــود ،امــروز داعــش در اروپا
مســتقر شــده بود.
مکــرون :مذاکــرات هــر چــه زودتــر بــه نتیجــه
برســدامانوئل مکــرون رییــس جمهــور فرانســه
نیــز در ایــن گفــت وگــوی تلفنــی اظهــار داشــت:
پیشــرفتهای خوبــی در مذاک ـرات ویــن حاصــل
شــده اســت و ایــن امیــدواری را داریــم کــه
مذاک ـرات هــر چــه زودتــر بــه نتیجــه برســد.

جنابآقایمهندسغالمرضاغالمیمدیرعاملشرکتصنایعفوالدمشیزبردسیر

غالمرضاغالمیمدیرعاملجدیدشرکتصنایعفوالدمشیزبردسیر

آییــن تودیــع و تکریــم جنــاب آقــای مهنــدس
محمــد ســتوده و معارفــه جنــاب آقــای مهندس
غالمرضــا غالمــی مدیرعامــل جدیــد شــرکت
صنایــع فــوالد مشــیز بردســیر بــا حضــور
مدیرعامــل محتــرم گــروه جهــاد نصــر کرمــان
جنــاب حــاج آقــا حســن زاده ،اعضــا محتــرم
هیئــت مدیــره جدیــد ،معاونیــن و جمعــی از
مدیـران شــرکت صنایــع فــوالد مشــیز بردســیر
در ســالن کنفرانس ایــن مجموعه برگـزار گردید.
در ایــن مراســم پــس از ســخنان مدیرعامــل
محتــرم جهــاد نصــر کرمــان ،جنــاب آقــای
مهنــدس ســتوده بــه ارائــه گزارشــی از اقدامــات
انجــام شــده در خصــوص مــوارد مختلــف از
جملــه اســتمرار تولیــد ،توســعه منابــع انســانی
و طــرح هــا و پــروژه هــای توســعه در طــول
مــدت مدیریــت دو ســاله خــود و آینــده روشــن
همـراه بــا توســعه پرداختنــد و پــس از آن جناب
آقــای مهنــدس غالمرضــا غالمــی ضمــن تقدیــر
و تشــکر از مدیرعامــل ســابق ،مدیرعامــل و اعضــا
محتــرم هیئــت مدیــره جهــاد نصــر کرمــان ،بــه
ارائــه طــرح اه ـداف و برنامــه رونــد رو بــه رشــد
مجموعــه پرداختنــد .در پایــان لــوح تقدیــری از
ســوی مدیرعامــل جهــاد نصــر کرمــان و هدایایی
از ســوی مدیـران و پرســنل مجموعــه بــه جناب
آقــای مهنــدس ســتوده اه ـدا گردیــد

رییــس جمهــور تاکیــد کرد :هرگونــه توافقــی در وین باید شــامل
لغــو تحریمهــا ،ارائــه تضمیــن معتبــر و بســته شــدن مســائل و
ادعاهای سیاســی شــود.
بــه گ ـزارش ایرنــا از پایــگاه اطــاع رســانی ریاســت جمهــوری،
رییســان جمهــور ای ـران و فرانســه روز شــنبه در گفــت وگــوی
تلفنــی آخریــن وضعیــت مذاکرات هســتهای ویــن را مــورد بحث
و بررســی ق ـرار دادنــد.
آیـتاهلل ســید ابراهیــم رئیســی در گفــت وگو بــا امانوئــل مکرون
رییــس جمهــور فرانســه بــا بیــان اینکــه هیــات ایرانی بــا جدیت
در حــال پیشــبرد مذاکـرات وین اســت ،افزود :جمهوری اســامی
ای ـران در طــول مذاک ـرات پیشــنهادهای ســازندهای ارائــه کــرده
اســت و پیشــنهادهای مطــرح شــده از ســوی طرفهــای دیگــر
مذاکــره را براســاس میـزان انطبــاق آنهــا بــا منافــع ملــت ایـران،
مــورد بررســی قـرار داده اســت.
رییــس جمهــور بــا بیــان اینکــه هیــات ایرانــی بارهــا اعــام کرده
از ابتکاراتــی کــه متضمــن تامیــن و حفــظ حقــوق ملــت ایـران
باشــند ،اســتقبال میکنــد ،تصریــح کــرد :فشــارها یــا ادعاهــای
سیاســی بــا هــدف حفــظ اهــرم فشــار بــر ملــت ایـران مطــرح
شــدهاند و چشــمانداز حصــول توافــق را تضعیــف میکننــد.
رئیســی تاکیــد کــرد :هرگونــه توافقــی در ویــن بایــد شــامل
لغــو تحریمهــا ،ارائــه تضمیــن معتبــر و بســته شــدن مســائل و
ادعاهــای سیاســی شــود.
رییــس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه ســابقه تعامــل جمهــوری
اســامی ایـران بــا آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمــی و گزارشهای
متعــدد ایــن آژانس مبنی بــر تاییــد صلحآمیز بــودن فعالیتهای
هســتهای کشــورمان گـواه بــر دروغیــن بــودن ادعاهــای برخــی
کشورهاســت ،اظهــار داشــت :ای ـران ب ـرای اثبــات حســن نیــت

احترامــا انتخــاب شایســته جنابعالی کــه نشــان از درایــت ،لیاقت و توانمندی شـ
ـما 3
3

دارد را صمیمانــه تبریــک و تهینــت عــرض نمــوده و رجــاء واثــق داریــم تعهــد و
کارآمــدی هــای برجســته شــما نویــد بخــش دســتیابی هــر چــه بیشــتر صنعت
فــوالد مشــیز بــه قلــه هــای رفیــع پیشــرفت و توســعه خواهــد بود.

ازطرفمدیرانوپرسنلشرکتصنایعفوالدمشیزبردسیر

جنابآقایمهندسمحمدستوده

احترامــا بدیــن وســیله مراتــب قدردانــی و ســپاس خــود را از حســن مدیریــت
وخدمــات خالصانــه و زحمــات بــی شــائبه جنــاب عالــی اعــام نموده.ازخداونــد
منــان بــرای شــما در تمــام عرصههــای زندگــی آرزوی موفقیــت و بهــروزی را
مســئلت مینماییــم.

ازطرفمدیرانوپرسنلشرکتصنایعفوالدمشیزبردسیر

۰۷/۱۴/۱/۴۰۴۰
۱۴۰۰/۱۲/۰۱
ندارد
اتوماسيون اداري

مدیر مسئول و سردبیر محترم نشریه سپهر بردسیر

سالم عليکم
با احترام ،به پيوست یک سری آگهی مزایده دانشگاه آزاد اسالمی بردسير به شرح ذیل جهت چاپ در آن روزنامه حضورتان
ارسال میگردد  ،خواهشمند است دستور فرمایيد در ابعاد یک کادر در آن روزنامه چاپ گردد ،ضمنا مسئول روابط عمومی این
دانشگاه با شمارههای  03433523301و  09133403370جهت هماهنگی های الزم حضورتان معرفی می گردند.

آگهي مـزايده

اجاره واحدهای تجاری-مسکوني

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بردسير در نظر دارد 4باب واحد تجاری به متراژ های  12-36-36-53متر مربع و

یک باب واحد مسکونی به متراژ  135مترمربع(طبقه فوقانی واحد های تجاری) واقع در خيابان امام خمينی(ره)بردسير،
جنب بانک ملی را به صورت اجاره به اشخاص حقيقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید ،متقاضيان میتوانند جهت بازدید از
محل ،دریافت اسناد مزایده و ارائه قيمت پيشنهادی حداکثر تا دوشنبه  16اسفندماه (1400شنبه تا چهارشنبه) به روابط عمومی
دانشگاه مراجعه کنند.
دانشگاه در رد یا قبول پيشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
روابط عمومی03433523301 :

مدیر امور اداری(آقای رضایی)09133978828 :

bardsiriau.ac.ir

قابلتوجهکارفرمایانشهرستانبردسیر

انتخابــات نماینــدگان کارفرمــا ،جهــت عضویت در هیات حــل اختــاف اداره کار بردســیر برگزار می گــردد ،کلیه کارفرمایــان واجد
شـرایط حداکثــر تــا تاریــخ  1400/12/21مـدارک ذیل را بــه اداره کار بردســیر تحویل نمایند.
ـی  -1:تابعیــت جمهــوری اســامی ایـران  -2ســن حداقــل  30ســال  -3حداقــل مــدرک کارشناســی و چهــار
ـرایط عمومـ
شـ
ســال ســابقه کار تحــت شــمول قانــون کار  -4مشــمول قانــون کار  -5آشــنایی با قانــون کار
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هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان

اخبار

بازدیدازپروژههایطرحاقدام
ملیمسکنوجهشتولیدمسکن

بــه گــزارش اداره ارتباطــات و اطالعرســانی راه
وشهرســازی اســتان کرمــان ،مهنــدس میرصادقــی
فرمان ـدار محتــرم شهرســتان بردســیر بــه هم ـراه
مهنــدس ذوالعلــی رئیــس اداره راه و شهرســازی
شهرســتان بردســیر و مهنــدس هجینــی رئیــس
بنیــاد مســکن شهرســتان بردســیر از طــرح اقـدام
ملــی و جهــش تولید مســکن شهرســتان بردســیر
بازدیــد کردنــد.
بــه گفتــه مهنــدس ذوالعلــی؛ در طــرح اقـدام ملــی
و جهــش تولیــد مســکن شــهر بردســیر تــا کنــون
زمینــی بــه وســعت  10هکتــار و تعـداد  363قطعه
زمیــن در ســه فــاز آمــاده ســازی ،تغییــر کاربــری
و تفکیــک شــده و تع ـداد  105قطعــه زمیــن بــه
بنیــاد مســکن جهــت تحویــل بــه واجدین شـرایط
ایــن طــرح تحویــل شــده اســت و در آینــده نیــز بــا
پاالیــش افـراد طــرح جهــش تولیــد مســکن زمین
الزم تحویــل داده خواهــد شــد.

راه اندازی کارخانه استیل
در آینده ای نزدیک
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گالیهمردمشهرستانبردسیرازنبودبرخیاززیرساختها،پایانهمسافربری،
وجودکوچههایخاکیو،...پاسخنمایندهمجلسوفرماندار

مــردم شهرســتان بردســیر از نبــود برخــی از زیرســاختها ،پایانــه
مســافربری ،وجــود کوچههــای خاکــی و غیــره در این شهرســتان گالیه
دارنــد.
بــه گـزارش خبرگـزاری تســنیم از کرمــان  ،شهرســتان بردســیر یکــی
از مهمتریــن شهرســتانهای اســتان کرمــان اســت کــه ظرفیتهــای
زیــادی در حــوزه صنعتــی و معدنــی دارد بــا ایــن وجــود مــردم ایــن
شهرســتان گالیههــا و مشــکالت زیــادی در حوزههــای مختلــف دارنــد،
نبــود برخــی از زیرســاختها ،پایانــه مســافربری ،وجــود کوچههــای
خاکــی و غیــره از جملــه مشــکالت مــردم ایــن شهرســتان اســت.
شــهباز حســنپور نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلــس
شــورای اســامی بــا بیــان اینکه بیــکاری یکی از مشــکالت اساســی کل
کشــور اســت اظهــار داشــت :بــا ایــن وجــود اقدامــات خوبــی در حــوزه
اشــتغالزایی در شهرســتان بردســیر انجــام شــده و امــروز براســاس آمار و
ارقــام ایــن شهرســتان در ســطح اســتان کرمــان و در ســطح کشــور نرخ
رشــد اشــتغال خوبــی دارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال گذشــته شهرســتان بردســیر توانســته
رتبــه اول اشــتغال را کســب کــرده و در چهــار ســال قبــل نیــز ایــن
شهرســتان جــزو ســه شهرســتانی بــوده کــه بیشــترین نــرخ اشــتغال
را داشــته اســت گفــت :البتــه برخــی اشــتغال را فقــط کار در کارخانــه
یداننــد در حالــی کــه همیــن االن کارگــر ســاده بـرای شــهرک
فــوالد م 
صنعتــی و کارخانــه خــوراک دام کــه بــه تازگــی افتتاح شــده نیــاز داریم.
نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلس شــورای اســامی با بیان
اینکــه در مرغداریهــای ایــن شهرســتان بــا مشــکل کمبــود نیــروی
انســانی مواجــه هســتیم ادامــه داد :هــر کـدام از مردم کــه آمادگــی دارند
در مباحــث اقتصــاد مقاومتی ،دامداری ،کشــاورزی ،دام و طیــور و غیره در
ایــن شهرســتان ورود کننــد بــا آنها همکاری شــده و اســتقبال میشــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در شهرســتان بردســیر بــه هیــچ عنوان مشــکل
آب شــرب نداریــم افــزود :در گذشــته تصمیماتی گرفتــه شــده و آب این
شهرســتان بــه دیگــر شهرســتانها بــرده شــده کــه مــن بــه عن ـوان
نماینــده مــردم ایــن شهرســتان مخالــف ایــن مســئله هســتم و اگــر
آب ایــن شهرســتان بــه دیگــر شهرســتانها مـیرود بایــد در قبــال آن
عوارضــی پرداخــت شــده و یــا خدماتــی بــه مــردم ایــن شهرســتان ارائه
شــود.
حسـنپور با مشــکل نبــود ترمینــال مســافربری در بردســیر اشــاره کرد
و گفــت :گالیــه مــردم در مــورد نبــود ترمینــال مســافربری در بردســیر
بهحــق بــوده و ایــن سـؤال مطــرح اســت کــه چـرا بردســیر نبایــد پایانه
مســافربری در شــان مــردم این شهرســتان داشــته باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه کارخانه قند بردســیر  15ســال اســت که مســتهلک
و از رده خــارج شــده و یــک کارخانه ورشکســته اســت افــزود :با همکاری
دادســتان کرمــان و بردســیر و همچنیــن قضــات و مدیرکل دادگســتری
تاکنــون توانســتیم بخشــی از بدهــی کارگـران ایــن کارخانــه را بپردازیم

امــا بدهــی مــردم هنــوز پرداختــه نشــده و امیدواریــم ایــن کارخانــه هــر چــه ســریعتر تعیین
تکلیــف شــده تــا بدهــی مــردم هــم پرداخت شــود.
نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم
از گذشــته عالقــه خاصــی بــه کارخانــه قنــد بردســیر دارنــد بــا ایــن وجــود راهانـدازی ایــن
مجموعــه بــه هیــچ عنـوان به صرفه نیســت ادامــه داد :چغنــدر قند مصــرف آب باالیی داشــته
و بــا توجــه بــه تغییــر الگــوی کشــت در ایــن منطقــه ،کشــت گیاهــان دارویــی و کشـتهای
گلخانههــا را در دســتور کار داریــم کــه بخشــی از آن جایگزیــن نیــز شــده اســت.
ســید حســن میرصادقــی فرمانـدار بردســیر نیــز بــا بیــان اینکــه شهرســتان بردســیر بــا 83
درصــد رتبــه نخســت اشــتغال اســتان کرمــان را دارد اظهــار داشــت :گلگهر معیــن اقتصادی
شهرســتان بردســیر اســت و در بحــث وامهــای کوچــک اقدامــات خوبی انجــام داده و اشــتغال
خوبــی در ایــن شهرســتان ایجــاد شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از مهمتریــن اولویتهــای کارخانــه فــوالد اشــتغال اســت و
کارهــای خوبــی نیــز تاکنــون انجــام و اشــتغال خوبــی در ایــن شهرســتان ایجــاد شــده اســت
گفــت :در اســتخدام در کارخانههــای فــوالد اولویــت بــا افـراد بومــی بــوده و امــروز طبــق آمــار
بــاالی  70درصــد شــاغلین در ایــن کارخانههــا بومــی ایــن شهرســتان هســتند.
فرمانـدار بردســیر بــا بیــان اینکــه در بحــث تامین اقــام و خرید مـواد مــورد نیــاز کارخانجات
فــوالد نیــز تاکیــد شــده کــه مواد مــورد نیــاز تا حــد امــکان از شهرســتان بردســیر خریـداری
شــود افــزود :همشــهریان هــم باید کمــک و بازاریابــی کــرده و پــس از ارزیابی نیــاز کارخانجات
منطقــه نســبت بــه تامیــن آن در خــود شهرســتان اقـدام کننــد و در مباحث فنــی و غیره نیز
در صــورت نیــاز آموزشهــای الزم را ببیننــد.
وی بــا اشــاره بــه نبــود ترمینــال مســافربری در این شهرســتان گفت :بایــد افرادی درخواســت
داده و از طریــق راهـداری اقـدام کننـ د و تاکنــون کســی بـرای احـداث ترمینــال به مــا مراجعه
نکرده اســت.
میرصادقــی بــه وجــود کوچههــای خاکــی نیز اشــاره کــرد و افزود :شــهر بردســیر شــهر بزرگ
و گســتردهای بــوده کــه روبــه افزایــش اســت و بعضــی از کوچههــای آن هنــوز خاکــی اســت،
در ایــن راســتا بحــث قیــر رایــگان را پیگیــری کردیم کــه از طریق وزارت کشــور ســهمیهای به
ما داده شــده اســت.
.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان پیشبینی کرد؛

بــه گـزارش روابط عمومی فرمانداری بردســیر درجلســه
ای باحضــور میرصادقــی فرمان ـدار بردســیر ،مهنــدس
ماالمیــری ،مهنــدس ســالک و مهنــدس کیــان مهــر
،مســایل و مشــکالت ترخیــص ماشــین آالت شــرکت
مجتمــع فــوالد آلیــاژی بردســیر (کارخانــه اســتیل ) و
حــل مشــکل بــرق مــورد نیــاز شــرکت جهــان فــوالد
بردســیر واقــع در شــهرک صنعتــی بردســیر  (،طــرح
پرداخــت کاری  ،پولیــش و آیینــه کاری ورق اســتنلس
اســتیل ) مــورد بررســی و پیگیــری قرار گرفت و انشــاهلل
در آینــده ای نزدیــک ایــن مجموعــه راه انـدازی میشــود

 ۲۶۳میلیارد ریال تسهیالت
دامدار کارت در کرمان

معــاون بهبود تولیـدات دامی ســازمان جهاد کشــاورزی
کرمــان گفــت ۲۶۳ :میلیــارد ریــال تســهیالت در قالب
دام ـدار کارت ب ـرای حمایــت از دام ـداران ایــن اســتان
اختصــاص یافــت که تمــام این ســهمیه بــه متقاضیان
پرداخــت شــده اســت.
علــی باقــری در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود:
اســتقبال دامـداران ایــن اســتان از دریافــت تســهیالت
در قالــب طــرح دام ـدار کارت بســیار مطلــوب بــوده و
کرمــان جــزو پنــج اســتانی اســت کــه تمام تســهیالت
اختصــاص یافتــه در ایــن بخــش را جــذب کرده اســت.
وی بیــان کــرد :بــا توجه بــه اینکه اعتبــار دامـدار کارت
بــه اتمام رســیده بــود و تعـدادی از دامـداران در ســامانه
ثبــت نام کــرده بودند مبلــغ  ۱۰۰میلیــارد ریــال اعتبار
جدیــد برای اســتان کرمــان اختصــاص یافت.
معــاون بهبود تولیـدات دامی ســازمان جهاد کشــاورزی
کرمــان بــا اشــاره بــه حمایــت هــای دولــت از دامـداران
تصریــح کــرد :دامـداران ایــن اســتان بـرای اینکــه بهتر
بتواننــد از خدمــات و تســهیالت تخصیــص یافتــه
اســتفاده کننــد در ســامانه ســیتا ثبــت نــام کننــد.
وی ادامــه داد :تســهیالت دامـدار کارت تــا ســقف ۵۰۰
میلیــون ریــال بــا کارمــزد  ۱۱درصــد و مــدت یــک
ســاله بــه متقاضیــان بـرای خریــد علوفــه از مراکز تهیه
و توزیــع و کارخانــه هــای خــوراک دام پرداخــت مــی
شــود.
باقــری بــا اشــاره بــه بهبــود توزیــع نهــاده هــای دامــی
در اســتان کرمــان گفــت :مــاه هــای گذشــته در تهیه و
توزیــع نهادهــای دامــی مشــکالتی داشــتیم ،امــا در ماه
جــاری بــا تمهیـدات انجــام شــده و حمل ســریع نهاده
هــا از بنــادر ،وضعیــت در ایــن اســتان بســیار بهبــود
یافته اســت.
وی افــزود :خشکســالی و برخی مشــکالت دیگر قیمت
علوفــه هــای خشــبی (یونجــه و کاه) را افزایــش داده
اســت ،امــا بــا توجــه بــه پیــش بینــی بارندگــی هــای
مناســب انتظــار داریــم وضعیــت مراتــع اســتان کرمان
بهبــود پیـدا کنــد و وابســتگی کشــاورزان بــه علوفه ها
خشــبی کمتر شــود.

روندافزایشیبستریهایمبتالبهکرونادرکرمان/اشغال 40درصدتختهایکرونایی
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان رونــد
بســتری مریــض هــای مبتــا بــه کوویــد  19در
اســتان کرمــان را افزایشــی اعــام کــرد و گفــت:
پیشبینــی میکنیــم رونــد افزایشــی بســتریها
تــا ده روز آینــده ادامــه داشــته باشــد و همچنیــن
م ـوارد مــرگ و میــر نیــز افزایشــی خواهــد بــود.
حمیدرضــا رشــیدی نـژاد در جلســه ســتاد مقابلــه
بــا کرونــای اســتان کرمــان گفــت :پــس از گذشــت
چهــار هفته روند بیمــاران ســرپایی در اســتان رو به
کاهــش اســت و شــاید ایــن به دلیــل عــدم مراجعه
مبتالیــان بــه مراکــز درمانــی باشــد و امیدواریم این
رونــد واقعــی و مســتمر باشــد و گفتنی اســت تعداد
بیمــاران کرونایــی بســتری در اســتان نســبت بــه
هفتــه گذشــته  14درصــد افزایــشپیــدا کــرده
اســت.
رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی کرمــان از پر شــدن
 40درصــد تخــت هــای مربوط بــه کوویــد  19خبر

داد و اظهــار کــرد :درحــال حاضــر  850بیمار مبتال
بــه کوویــد  19در بیمارســتان هــای اســتان کرمان
بســتری هســتند کــه تســت تشــخیصی کرونای
بیــش از  ۶۰درصــد آنهــا مثبــت و ابتــای آنهــا
قطعــی و مابقــی عالئــم بالینــی دارنــد و همچنین
 120نفــر ایــن مریــض هــا در بخــش هــای ICU
بســتری که  ۵۰نفــر آنها تحت ونتیالتور هســتند.
وی از آمــار واکسیناســیون در اســتان ســخن بــه
میــان آورد و عن ـوان کــرد :در ســطح کل اســتان
نزدیــک بــه  5میلیون واکســن تزریق شــده اســت
کــه حــدود  2میلیــون  250ه ـزار نفــر دز اول و
حــدود  2میلیــون نفــر نوبــت دوم و  710ه ـزار و
 391نفــر نیــز دز ســوم را دریافــت کــرده انــد.
رشــیدی ن ـژاد بــا بیــان ایــن مطلــب کــه مراکــز
جامــع ســامت آمادگــی تزریــق واکســن دارنــد،
تصریــح کــرد :روزانــه حــدود ســه تــا چهــار هـزار
واکســن تزریــق می کنیــم و تقاضــا دارم کــه مردم

واکسیناســیون حتمــا انجــام دهند.
وی رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی را از حائــز اهمیــت
زیــادی دانســت و عنــوان کــرد :حــدود  58درصــد از
مــردم شــیوه نامــه هــای بهداشــتی را رعایت مــی کنند و
امیدواریــم مــردم با همان حساســیت روزهای اول شــیوع
کرونــا مســایل بهداشــتی را رعایــت کنند.

بزرگترین عملیات بتنریزی طرح نهضت ملی مسکن در استان کرمان انجام گرفت
بتــن ریــزی ســیرجان همزمــان بــا ســالروز
پیــروزی انقــاب اســامی  ۲۲بهمــن مــاه بتــن
ریــزی دوهــزار متــر مکعــب فونداســیون پــروژه
نهضــت ملــی مســکن آغــاز و بــه اتمــام رســید .
بــه گــزارش پایــگاه خبــری وزارت راه و
شهرســازی (کرمــان) ،بزرگتریــن عملیــات بتــن
ریــزی طــرح نهضــت ملــی مســکن کشــور در
شهرســتان ســیرجان اســتان کرمــان بــه میــزان
 ۲هــزار متــر مکعــب بــا حضــور رئیــس مجمــع
نماینــدگان اســتان در مجلس شــورای اســامی،
معــاون مدیــرکل و رییــس اداره راه و شهرســازی
شهرســتان فرمانــدار و جمعــی از مدیــران
شهرســتان همزمــان بــا ســالروز پیــروزی انقالب
اســامی  ۲۲بهمــن مــاه آغــاز و بــه اتمام رســید
.
علــی حاجــی زاده مدیــرکل راه و شهرســازی
کرمــان در ایــن بــاره اظهــار داشــت :هفــت
دســتگاه بچینــگ و هشــت دســتگاه پمــپ بتــن
هوایــی و  ۳۵۰ترددبتونیــر در ایــن عملیــات
ازســاعت  ۵صبــح الــی  ۱۹درحــال فعالیــت
بودنــد .
وی ادامــه داد :در ایــن عملیــات  ۲۶۰نفرنیــروی
انســانی مشــارکت داشــته تــا هــر چه ســریعتر با
تکمیــل پــروژه شــاهد بهــره بــرداری از واحدهای

ایــن طرح ملــی در ســیرجان باشــیم.
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان کرمــان
تصریــح کــرد :تمــام تــاش ایــن اداره کل
و معاونین،روئســای ادارات ،پیمانــکاران و
کارشناســان اجــرای و نظــارت هــم ســو بــا گام
دوم انقــاب در ایــن اســت کــه پــروژه هــای
طــرح نهضــت ملــی مســکن را بــه عنــوان اقــدام
دولــت بــه بهتریــن نحــو و در کمتریــن زمــان
ممکــن اجرایــی نمایــد تــا شــاهد طعــم شــیرین
خانــه دار شــدن ولینعمتانمــان مردم همیشــه در
صحنــه را باشــیم.
در ادامــه ایــن موفقیــت چشــمگیر شــهباز
حســن پــور رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان
و نماینــده مــردم شهرســتانهای ســیرجان و
بردســیر در مجلــس شــورای اســامی از تــاش
و پشــتکار مهندســان مجــری و ناظــر پــروژه
 ۱۳۴۰واحــدی نهضــت ملی مســکن شهرســتان
ســیرجان تقدیــر و تشــکر و خواســتار تســریع در
اتمــام پــروژه بــا بهتریــن کیفیــت و کمیت شــد.
وی همچنیــن از شــورای مســکن اســتان و
اســتاندار و مدیــرکل راه و شهرســازی بابــت
اعتمــادی کــه بــ ه مدیــران شــرکت هــای
تعاونــی در واگــذاری پــروژه ۱۳۴۰واحــدی بــه
آنهــا تقدیــر و تشــکر کــرد و خواســتار تعییــن

خطبههای مناز جمعه
حجت االسالم واملسلمني کرمانی امام جمعه بردسیر :

استکبارباجنگترکیبی
می خواهد مردم را از
انقالبجداکند

حجــت االســام والمســلمين حــاج علــی اکبــر کرمانــی
در خطبههــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه ضمــن قبولــی
طاعــات و عبــادات در ایــام مــاه رجــب بیــان داشــت  :روز
 29بهمــن بــه عن ـوان روز اقتصــاد مقاومتی،کارآفرینــی
نامگـذاری شــده اســت و افــزود  :حضــرت آقــا اولیــن بــار
ســال  98را اقتصــاد مقاومتــی اعــام نمــود و  29بهمــن
ســال  92سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی را ابالغ
نمودنــد و آن را بــه عنـوان یــک الگــوی بــه تمــام معنــا
اعــام نمودنــد کــه راهبــرد اصلــی در مواجــه بــا جنــگ
اقتصــادی اســت و داروی جنــگ اقتصــاد مقاومتی اســت
اقتصــاد مقاومتــی ،اقتصــادی هــم در شــرایط فشــار و
تحریــم و آن ظلمهایــی کــه به کشــور می شــود و بــا این
اقتصــاد شــاهد شــکوفایی انقــاب باشــیم و بایــد اهـداف
اقتصــاد مقاومتــی کــه اســتفاده از تمــام ظرفیــت هــای
کشــور اســت انجــام دهیــم و آن حمایــت از تولیــد ملــی
اســت و اینکــه بایــد جنــس بــا کیفیــت تحویــل مــردم
دهیــم و تــا ایــن رویتیــن حمایــت از تولیــد ملی درســت
نشــود اقتصــاد مقاومتــی درســت نخواهــد شــد و بایــد
داروی ایــن بیمــاری پیـدا کننــد تــا درمــان شــود.
خطیــب جمعه  :روز اول اســفند ســالروز شــهادت شــیخ
فضــل اهلل محالتــی اســت ایــن شــهید بزرگ ـوار عمــر
خــود را در راه انقــاب صــرف کــرد و یکــی از چهــره
هــای درخشــان انقــاب اســت و بــه عنـوان روز روحانیت
نامگـذاری شــده اســت و یــک روحانــی انقالبــی بــه تمام
معنــا و در بحــث اخــاق و مــردم داری نمونــه بودنــد و
جــزو دو نفــر شــهیدی بودنــد کــه حضــرت امــام خیلــی
برایشــان گریــه کردنــد.
حجــت االســام کرمانی پیرامون ســخنرانی امــام خامنه
ای در روز29بهمــن گفــت :روز  29بهمــن ســالروز قیــام
مــردم تبریز در چهلمین روز شــهادت شــهدای قم اســت
و در ایــن روز مقــام معظــم رهبــری دی ـداری بــا مــردم
تبریــز داشــتند و در ایــن دی ـدار مقــام معظــم رهبــری
فرمایشــاتی داشــتند ودر بحــث مــردم داری فرمودند :این
انقــاب بــا سیاســت بــازی و حــزب بــازی بــه پیــروزی
نرســید بلکــه عامــل اصلــی پیــروزی انقــاب اســامی
حضــور میدانــی مــردم بــود و مــردم تبریــز با ابتــکار خود
بــا اســتکبار مبــارزه کردنــد لذا دنیا کشــوری با ایــن مردم
داری نـدارد بـرای اینکــه مــردم را از انقــاب جـدا کند .لذا
دو ابـزار اســتکبار بـرای جـدا کردن مــردم از انقــاب بکار
گرفتــه اســت یکی فشــار اقتصــادی ودوم عملیات رســانه
ای .و اســتکبار قصــد دارد آنقــدر بــر روی اراده جوانــان کار
کنــد تــا اراده آنهــا را تضعیــف کننــد تــا مــردم کاری بــه
انقــاب نداشــته باشــند و بــا جنــگ ترکیبــی و اقتصادی
مــردم را از انقــاب جـدا کننــد و مقــام معظــم رهبــری
فرمودنــد  :همــه چیــز دســت مــردم اســت و مــردم بودند
کــه باعــث پیــروزی انقــاب اســامی شــدند و اســتقالل
انقــاب نیــز بــه دســت مــردم بــود لــذا دولــت بایــد
مشــکالت اقتصــادی مــردم را حــل کننــد الخصــوص در
این شـرایط که مشــکالت مــردم بــا محاصره اموالشــان و
معیشــت و کرونــا به مراتب بیشــتر از ســالهای گذشــته
اســت .و نکتــه دیگــر اینکــه مشــکالت فعلــی نبایــد بــر
روی پیشــرفت هــای بــزرگ بنشــیند ما پیشــرفت هایی
در بعــد مــادی و معنــوی داشــتیم و مشــکالت نبایــد
فشــارش روی پیشــرفت هــا تاثیر گذارباشــد.

۲۶بهمن ماه سالروز شهادت مرد
خدا محمد هادی ذوالفقاری

تکلیــف باقیمانــده ثبــت نــام کننــدگان در طــرح
جهــش مســکن در اســتان و شهرســتان ســیرجان و
بردســیر شــد و گفــت :کار امــروز  10درصــد تقاضــای
شهرســتان ســیرجان اســت .الزم اســت بــرای ۳۰
هزارمتقاضــی ثبتنــام کــرده تصمیمگیــری و بــا
اســتفاده از ظرفیــت مدیــران توانمنــد در گام دوم
انقــاب شــاهد خانــه دار شــدن تمامــی متقاضیــان
واجــد الشــرایط باشــیم.
وی در پایــان گفــت :در انتهــا از کلیــه متولیــان امــر در
راســتای ثبــت رکوردایــن حرکــت بــزرگ ۲۰۰۰هــزار
مترمربــع بتــن ریــزی تقدیــر و تشــکر میکنــم و آن
را نمونــه بــارز کار بــزرگ توســط جوانــان وامیــدان
رهبــری و نظــام مقــدس اســامی میدانــم.

اولین بار که ایشان را دیدم با یک خودرو به
سمت نجف برمی گشتیم ،موقع اذان صبح بود
که به ورودی نجف و کنار وادی السالم رسیدیم،
هادی به راننده گفت :نگه دار ،تعجب کردم،
گفتم :شیخ هادی اینجا چکار داری؟
گفت :می خواهم برم وادی السالم.
گفتم :منی ترسی؟ اینجا پر از سگ و حیوانات
است ،صرب کن وسط روز برو توی قربستان ،هادی
برگشت و گفت :مرد میدان نربد از این چیزها
نباید برتسد ،بعد هم پیاده شد و رفت.
بعدها فهمیدم که مدتها در ساعات سحر به وادی
السالم می رفته و بر رس مزاری که برای خودش
مشخص کرده بود مشغول عبادت می شده.
راوی :دوست عراقی شهید
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سوره زخرف ،آیه۶۶

«هلینظروناالالساعةانتأتیهمبغتة
وهمالیشعرون»

آنها انتظار نمی کشند مگر قیامت را که ناگهان به سراغ
آنها آید در حالی که خبر ندارند .در آیات پیشین ،سخن
از بت پرستان لجوج ،وهمچنین منحرفان ومشرکان امت
عیسی بود ودر آیه مورد بحث وآیات بعدی پایان کار آنها
را مجسم می کند .نخست می فرماید :اینها چه چیزی
را انتظار می کشند ،جز اینکه ناگهان قیامت به سراغ آنها
آید در حالی که متوجه نیستند .منظور از (ساعة) در این
آیه مانند بسیاری دیگر از آیات قرآن روز قیامت است .زیرا
که حوادث آن به سرعت تحقق می یابد وگویی همه آن
حوادث در یک ساعت رخ می دهد .البته این کلمه گاهی
به معنای لحظه ی پایان دنیا نیز آمده است واز آنجا که
این دو ،فاصله زیادی با هم ندارند .ممکن است این تعبیر
هر دو مرحله را شامل شود .به هر حال قیام قیامت که
با پایان گرفتن ناگهانی دنیا شروع می شود با دو تعریف
ووصف در آیه مورد بحث توصیف شده است -۱ .ناگهانی
بودن( ،بغتة) -۲ .عدم آگاهی عموم مردم از زمان وقوع آن
(وهم ال یشعرون) .ممکن است چیزی ناگهان رخ دهد ولی
قبال انتظار آن را داشته باشیم وبرای مقابله با مشکالت آن
آماده شویم .اما بدبختی آنجاست که حادثه ی فوق العاده
سخت وکوبنده ای به طور ناگهانی واقع شود وما از آن به
کلیغافلباشیم.حالمجرماندرستاینگونهاستچنان
غافلگیر می شوند که طبق بعضی از روایات که از طرف
رسول خدا (صلی اهلل علیه وآله وسلّم) آمده ،می فرماید:
قیامت به طور ناگهانی رخ می دهد در حالی که هر کس
(به کار زندگی خودش مشغول است) مردانی مشغول
دوشیدن گوسفندانند .ومردان دیگری مشغول گستردن
پارچه (وگفتگو برای خرید وفروش) .سپس رسول اکرم
(صلی اهلل علیه وآله وسلّم) آیه مورد بحث را تالوت فرمود:
وچه دردناک است که انسان در برابر چنین رخ دادی که
هیچ راه بازگشت ندارد اینچنین غافلگیر شود وبدون هیچ
گونه آمادگی در امواج آن فرو رود .عن زرارة ابن اعین قال:
سألت ابا جعفر (علیه السالم) عن قول اهلل (ع َّز َّ
وجل)( :هل
ینظرون اال الساعة ان تأتیهم بغتة) قال :هی ساعة القائم
(علیه السالم) تأتیهم بغتة .زرارة بن اعین می گوید از امام
باقر (علیه السالم) پیرامون این آیه پرسش کردم امام (علیه
السالم) فرمود :منظور از ساعت همان ساعت حضرت قائم
(علیه السالم) است که بناگاه (خبر ظهور وقیامش) به آنان
می رسد.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان:

قبوض آب ،برق و
گازمددجویانکمیته
امداد رایگان شد

مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان از رایــگان
شــدن قبــوض آب ،بــرق و گاز مددجویــان تحــت
حمایــت کمیتــه امــداد خبــر داد.
یحیــی صادقــی بــا اشــاره بــه طــرح رایــگان شــدن
یــا تخفیــف قبــوض آب ،بــرق و گاز ویــژه مددجویــان
کمیتــه امـداد گفــت :رایــگان شــدن این نــوع خدمات
بـرای مددجویــان کمیته امداد و بهزیســتی بر اســاس
مصوبــه مجلــس شــورای اســامی و بــا رعایــت الگوی
مصــرف بــوده کــه ابالغیــه آنهــم توســط دولــت بــه
دســتگاههای و شــرکتهای اجرایــی مربــوط بــه ایــن
خدمــات ارسالشــده اســت.
وی ادامــه داد :بــر اســاس ایــن مصوبــه مددجویــان
کمیتــه امـداد میتواننــد بــا مراجعه بــه ســامانه امداد
هوشــمند بــه آدرس
و یــا از طریــق جســتجوی کلمــه «امـداد هوشــمند و
کارآمــد» در اینترنــت وارد ایــن ســایت شــده و ضمــن
ثبتنــام در ایــن ســایت کــد اشــتراک قبــوض خــود را
وارد و از خدمــات مذکــور برخــوردار شــوند.
مدیــرکل کمیتــه امـداد اســتان کرمــان خاطرنشــان
کــرد :همچنیــن ایــن خانوارهــا میتواننــد کدهــای
اشــتراک قبــوض آب ،بــرق و گاز را به دفاتر پیشــخوان
خدمــات دولــت ارائــه دهنــد تــا در ســامانه ســها ثبت
شــود.
شــایان ذکــر اســت  121ه ـزار و  369خان ـوار تحــت
حمایــت کمیتــه امـداد اســتان کرمــان قـرار دارنــد.
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تاکیدامیرعبداللهیانبرضرورترفعهمهتحریمهایناهمخوانبابرجام
وزیرامورخارجــه کشــورمان در دی ـدار
بــا وزیرخارجــه هلنــد ،بــر موضــع
ایـران مبنــی بــر ضــرورت رفــع همــه
تحریمهــای ناهمخــوان بــا برجــام و
لــزوم توجــه بــه رعایت خطــوط قرمز
کشــورمان در رونــد مذاکـرات تاکیــد
کــرد.
بــه گـزارش حــوزه سیاســت خارجــی
ایرنــا ،حســین امیــر عبداللهیــان در
حاشــیه پنجاه و هشــتمین کنفرانس
امنیتــی مونیــخ ،بــا ووپکــه هوکســترا
وزیــر خارجــه هلنــد دیــدار و در
خصــوص وضعیــت روابــط دوجانبــه و
برخی مســائل مورد اهتمام مشــترک
گفتگــو و رایزنــی کــرد.
امیرعبداللهیــان در ایــن دیـدار بر لزوم
تــاش دو کشــور بــرای نزدیکتــر
کــردن دیدگاههــای تهــران و
آمســتردام و اجرایــی شــدن توافقــات

فیمابیــن ب ـرای توســعه و گســترش
بیــش از پیــش روابــط تاکیــد کــرد.
وی بــا تشــریح آخریــن وضعیــت روند
مذکـرات رفــع تحریمهای کشــورمان
در ویــن و تبــادل نظــر بــا همتــای
هلنــدی خــود در ایــن خصــوص ،بــر
موضــع جمهــوری اســامی ایــران
مبنــی بــر ضــرورت رفــع همــه
تحریمهــای ناهمخــوان بــا برجــام و
لــزوم توجــه بــه رعایت خطــوط قرمز
کشــورمان در رونــد مذاکـرات تاکیــد
کــرد.
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان
همچنیــن در مــورد وضعیــت
افغانســتان و اولویــت کمکهــای
انســانی و رســیدگی بــه وضعیــت
آوارگان و پناهجویــان افغانســتانی،
بــر لــزوم عمــل جامعــه جهانــی بــه
وظایــف خــود در قبــال ایــن کشــور

تاکیــد کــرد.
امیرعبداللهیــان همچنیــن بــا اشــاره
بــه وضعیــت بغرنــج یمــن و در حــال
خــارج شــدن این وضعیــت از کنترل،
تاکیــد کــرد :ایــن وضعیــت بــه هیچ
وجــه بــه نفــع کشــورهای منطقــه
نیســت و ضــروری اســت همــه
کشــورها بــا مســئولیت پذیــری بــه
وضعیــت فاجعه بــار انســانی در یمن
از طریــق پایــان جنــگ و تجــاوز
نظامــی و پیگیــری راهــکار سیاســی
پایــان بخشــند.
وزیــر خارجــه هلنــد نیــز بــا ابــراز
خرســندی از دیــدار بــا حســین
امیرعبداللهیــان ،ابــراز امیــدواری
کــرد بــه زودی بــه تهــران ســفر
نمایــد و از نزدیــک بــا وزیــر امــور
خارجــه کشــورمان در مــورد توســعه
و گســترش روابــط دوجانبــه و

همچنیــن مســائل مــورد اهتمام مشــترک در
عرصــه منطقـهای تبادل نظــر و رایزنــی نماید.
ووپکه هوکســترا همچنین بــا ابراز امیــدواری
بــرای حصــول توافــق در زمــان کوتاهتریــن
زمــان ممکــن بـرای عبــور بــه یــک شـرایط
جدیــد ،بــر آمادگــی هلنــد ب ـرای گســترش
روابــط دوجانبــه و ارتقــاء همــکاری ها بــا ایران
تاکید کــرد.

احکام جایگزین حبس برای سه پزشک کرمانی/خدمات عمومی رایگان به جای زندان

سرپرســت محاکــم کیفــری ۲
کرمــان گفــت :براســاس رای
صــادره از ســوی شــعبه ۱۰۱
محاکــم کیفــری دو کرمــان ،ســه
پزشــک کــه بــه اتهــام تســبیب
در قتــل غیرعمــدی در اثــر عــدم
رعایــت نظامــات پزشــکی محاکمــه
شــده و محکــوم شــدهاند ،بــه
جــای رفتــن بــه زنــدان ،بــه ارائــه
خدمــات عمومــی رایــگان جایگزین
حبــس میپردازنــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس
از کرمــان ،علــی میرزابیگــی در
تشــریح ایــن خبــر اظهــار کــرد :در
پــی اعــام شــکایت والدیــن یــک
نــوزاد ســه روزه از ســه پزشــک
بهدلیــل کــمکاری کادر درمــان در
حیــن زایمــان ،پرونــده بهصــورت
تخصصــی مــورد بررســی قــرار
گرفــت.
وی ادامــه داد :پــس از بررســی

دقیــق و اعــام نظریــه پزشــکی
قانونــی مشــخص شــد کــه فــوت
نــوزاد بهدلیــل نارســایی تنفــس
بهدنبــال ورود مایــع آمنیوتیــک در
مجــاری هوایــی رخ داده و ســه تــن
از پزشــکان یــاد شــده در ایــن رابطــه
بــه میــزان  ۲۰درصــد ۱۲ ،درصــد و
هشــت درصــد در فــوت ایــن نــوزاد
مقصــر شــناخته شــدهاند.
سرپرســت محاکــم کیفــری ۲
کرمــان تصریــح کــرد :در ادامــه
متهــم ردیــف اول ایــن پرونــده بــه
تحمــل یکســال حبــس تعزیــری
درجــه  ۵و متهمــان ردیــف دوم و
ســوم نیــز هرکــدام بــه شــش مــاه
حبــس تعزیــری درجــه  ۶محکــوم
شــدهاند ،امــا بــا توجــه بــه وجــود
جهــات تخفیــف و رشــته تخصصــی
محکــوم علیهــم و اینکــه اعمــال
مجــازات حبــس مانــع از بهرهمنــدی
اقشــار نیازمنــد جامعــه بــه خدمــات

پزشــکی ایشــان بــوده و بــزه ارتکابــی
نیــز غیرعمــد بــوده اســت ،لــذا متهم
ردیــف اول بــه انجــام  ۲۰۰ســاعت و
متهمــان ردیــف دوم و ســوم نیــز بــه
انجــام  ۱۵۰ســاعت خدمــات عمومی
رایــگان جایگزیــن از حبــس محکــوم
شــدهاند.
وی خاطرنشــان کــرد :در ایــن حکــم
همچنیــن تاکیــد شــده اســت کــه بــا
توجــه بــه راهانــدازی اردوگاه درمــان
اعتیــاد مــاده  ۱۶کرامــت ســپاه ثاراهلل
کرمــان و بهمنظــور کاهــش دغدغــه
مددجویــان و حمایــت روحــی و
روانــی از ایشــان در دوران بازپــروری
مقــرر شــد محکــوم علیهــم نســبت
بــه پذیــرش و درمان بســتگان نســبی
و ســببی مددجویــان حاضــر در ایــن
اردوگاه شــامل مــادر ،خواهــر ،فرزنــد
دختــر ایشــان کــه نیازمنــد خدمــات
رشــته زنــان و زایمــان هســتند ،اقدام
کننــد و ایــن افــراد از طریــق معرفــی

معاونــت اجتماعــی ســپاه ثــاراهلل مــورد
درمــان قــرار خواهنــد گرفــت.
میرزابیگــی تاکیــد کــرد :در صــورت
تخلــف هــر یــک از محکــوم علیهــم از
دســتور دادگاه و بــا اعــام قاضی مجری
حکــم بــرای بــار اول یــک چهــارم بــه
مجــازات مــورد حکــم افــزوده شــده
و در صــورت تکــرار ،حکــم دادگاه در
بخــش خدمــات عمومــی رایــگان لغــو
و دســتور اجــرای باقیمانده مجــازات در
زنــدان صــادر خواهــد شــد.

جوالن سویه امیکرون در سایه عادیانگاریها در استان کرمان؛ از افزایش۶
برابریبیمارانتاعدماستقبالازواکسیناسیوندوزسوم
امیکــرون در ســایه عادیانگاریهــا
در اســتان کرمــان در شــرایطی در
حــال جــوالن دادن اســت کــه تعـداد
بیمــاران تــا شــش برابــر افزایــش
داشــته و هنــوز  ۵۰درصــد واجدیــن
شـرایط نســبت بــه تزریــق دوز ســوم
واکســن کرونــا اق ـدام نکردنــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از
کرمــان  ،در روزهایــی کــه بــه گفتــه
مســئوالن بــا شــیوع ســویه جدیــد
کرونــا بــه یکبــاره تعــداد بیمــاران
ســرپایی و بســتری کرونــا در اســتان
کرمــان پنــج تــا شــش برابــر افزایش
داشــته اســت برابر کــرده عادیانگاری
طــی روزهــای اخیــر بــه اوج خــود
رســیده و رعایــت شــیوهنامههای
بهداشــتی بــه می ـزان قابــل تاملــی
کاهــش یافتــه و ایــن امیکرون اســت
کــه در ســایه بیتوجهیهــای در
ســطح جامعــه جــوالن میدهــد.
در شــرایطی کــه طبــق آخریــن
آمــار منتشــر شــده تعـداد کل مـوارد
بســتری مثبــت قطعــی کرونــا در

بیمارســتانهای اســتان کرمــان از
مــرز  400مــورد گذشــت و ســویه
کــم خطــر امیکــرون  164نفــر دیگــر را
راهــی بیمارســتانهای اســتان کرمــان
کــرد کســانی کــه بــه گفتــه مســئوالن
جمعیــت قابــل توجهــی از آنها واکســن
دوز ســوم خــود را تزریــق نکردنــد.
ســعید صحبتــی ســخنگوی ســتاد
کرونــا اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه
از هفتــه اول بهمــن مــاه شــاهد شــیوع
پیــک ششــم کرونــا هســتیم اظهــار
داشــت :شــیوع بیمــاری در همه کشــور
رونــد یکســانی را طــی میکنــد و در
حــال حاضــر  17شهرســتان کرمــان
در وضعیــت قرمــز قـرار داشــته و عمده
شهرســتانهای اســتان بــه رنــگ قرمــز
اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تع ـداد م ـوارد
بیمــاری در اســتان کرمــان نســبت بــه
اول بهمــن مــاه پنــج تــا شــش برابــر
افزایــش داشــته و شــاهد افزایــش
چشــمگیر مــوارد بیمــاری هســتیم
گفــت :برخــاف تصــور اولیه کــه گفته

میشــد ســویه امیکــرون بیمــاری
خفیفــی بــوده ،جــای نگرانــی نداشــته
و شــدید نیســت ،شــاهد هســتیم کــه
تختهــای بیمارســتانی یکــی پــس از
دیگــری در حــال پــر شــدن اســت.
ســخنگوی ســتاد کرونا اســتان کرمان
بــا بیــان اینکــه درســت اســت کــه
احتمــال خطــر بســتری شــدن در
ســویه امیکــرون نســبت به ســویههای
قبلــی بســیار کمتــر اســت امــا همین
خطــر کــم زمانــی کــه تع ـداد م ـوارد
زیــادی در جامعــه را در گیــر کنــد
جمعیــت زیــادی را شــامل میشــود
افــزود :حاصــل احتمــال کــم درصــد
بیمــاران بســتری در جمعیــت بــاالی
مبتالیــان آن چیــزی اســت کــه امــروز
شــاهد آن هســتیم کــه تعـداد زیــادی
را درگیــر و جمعیــت قابــل توجهــی را
راهــی بیمارســتانها کــرده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ثابت شــده که
دریافــت ســه نوبــت واکســن میتوانــد
شــدت بیمــاری و بســتری در درصــد
زیــادی را کاهــش و مــرگ و میرهــای

کرونایــی را تــا انـدازه زیــادی کــم کند
گفــت 95 :درصــد کســانی کــه هــر
ســه نوبــت واکســن را دریافــت کردنــد
کمتــر از دیگــران احتمــال بســتری
شــدن در بیمارســتان را دارنــد.
صحبتــی بــا بیــان اینکــه جمعیــت
کثیــری از مشــمول تزریــق دوز ســوم
واکســن کرونــا در اســتان کرمــان هنوز
بـرای تزریــق واکســن اقدامــی نکردند
افــزود :تقریبــا نیمــی از واجدیــن
شــرایط هنــوز نوبــت ســوم واکســن
خــود را دریافــت نکردنــد.

ماموریت ششماهه وزارت ارتباطات درمورد شبکه ملی اطالعات

شــورای عالــی فضای مجــازی در جلسـهای به
ریاســت رئیسجمهــور ،بــه وزارت ارتباطــات
و فنــاوری اطالعــات ماموریــت داد بــا افزایــش
خدمــات داخلــی بــر روی پلتفرمهــای
زیرســاختی کشــور ،زمینــه بهبــود کیفیــت و
ســرعت در شــبکه ملــی اطالعــات را فراهــم
آورد.
بــه گــزارش ایســنا ،شــورای عالــی فضــای
مجــازی در جلســه عصــر چهارشــنبه (۲۷
بهمــن) بــه ریاســت ســید ابراهیــم رئیســی،
کلیات طــرح توســعه زیرســاختهای خدمات
الکترونیــک کشــور را تصویــب کــرد.
اعضــای شــورای عالــی فضــای مجــازی در این
جلســه ضمــن بررســی پیشــنهادات مقدماتی
و تصویــب کلیــات طــرح ،مقــرر کردنــد کــه
جزئیــات آن در جلســه آینــده شــورا مطــرح و

مــورد رســیدگی قـرار گیــرد.
بــر ایــن اســاس ،زیرســاختهای خدمــات
الکترونیــک کشــور با هــدف رفع نیــاز داخلی
از خدمــات الکترونیکــی گســترش و ارتقــا
خواهنــد یافــت بــه شــکلی کــه ســکوهای
داخلــی بتواننــد نیازمندیهــای ارائــه خدمات
عمومــی و دولتــی را برطــرف کننــد.
ایــن طرح در راســتای ایجاد زمینــه حمایت و
توســعه کســب و کارها و خدمــات الکترونیک
داخلــی اجـرا خواهد شــد.
همچنیــن شــورای عالــی فضــای مجــازی
بــه وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
ماموریــت داد بــا افزایــش خدمــات داخلــی بر
روی پلتفــرم های زیرســاختی کشــور ،زمینه
بهبــود کیفیــت و ســرعت در شــبکه ملــی
اطالعــات را فراهــم آورد.

بــر ایــن اســاس ،وزارت ارتباطــات مکلــف شــد بــا برنامهریــزی
دقیــق ،ظــرف شــش مــاه تغییـرات قابــل توجهــی را در خدمــات
پایــه شــبکه ملی اطالعــات فراهــم آورد .ایــن وزارتخانــه باید برنامه
خــود بـرای ایجــاد ایــن تغییـرات را بــه تصویب شــورای معیــن در
شــورای عالــی فضای مجــازی برســاند.
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ادامه آیه 3سوره نساء :
 -9آیا تعدد زوجات قبل از اسالم رواج داشته است؟
بامطالعهوضعمحیطهایمختلفقبلازاسالم،بهایننتیجه
می رسیم که تعدد زوجات به طور نامحدود امری عادی بوده
و حتی بعضی از مواقع بت پرستان به هنگام مسلمان شدن،
بیش از ده زن یا کمتر داشته اند .بنابراین تعدد زوجات از
پیشنهادها و ابتکارات اسالم نیست ،بلکه اسالم آن را در حدود
ضرورت های زندگی انسانی محدود ساخته و برای آن قیود و
شرایطسنگینیقائلشدهاست.
 -10آیا تعدد زوجات واقعا یک ضرورت اجتماعی
است؟
همانگونهکهمیدانید،قوانیناسالمبراساسنیازهایواقعی
بشرتبیینشدهاست،نهتبلیغاتظاهریواحساساترهبری
نشده .مسأله تعدد زوجات نیز از همین زاویه در اسالم مورد
بررسیقرارگرفتهاست.
هیچ کس نمی تواند انکار کند که مردان در حوادث گوناگون
زندگی بیش از زنان در خطر نابودی قرار دارند و در جنگ ها و
حوادثدیگرقربانیاناصلیراآنهاتشکیلمیدهند.
همچنين نمی توان انکار کرد که عمر زندگی جنسی مردان،
از زنان طوالنی تر است ،زیرا زنان در سنین معینی آمادگی
جنسی خود را از دست می دهند در حالی که در مردان چنین
ت
نیس .
عالوه بر این ،زنان به هنگام عادت ماهانه و قسمتی از دوران
حمل،عمالممنوعیتجنسیدارنددرحالیکهدرمرداناین
ممنوعیتهاوجودندارد.
--11آیاتقاضایتعددفقطنیازمرداناستیازنانهم
نیازمندآنهستند؟
نهتنهامردان،بلکهزنانهمنیازمندقانونتعددزوجاتهستند.
زنانی هستند که همسران خود را به علل گوناگونی از دست
میدهندومعموالنمیتوانندبهعنوانهمسراول،موردتوجه
مردان قرار بگیرند .اگر مسأله تعدد زوجات در کار نباشد  ،آنها
باید برای همیشه بدون همسر باقی بمانند .همانطور که در
مطبوعاتمختلفمیخوانیم،ایندستهاززنانبیوه،بامحدود
شدن مسأله تعدد زوجات از نابسامانی زندگی خود شکایت
دارند و جلوگیری از تعدد را یک نوع احساسات ظالمانه درباره
خودتلقیمیکنند.
 -12برای برون رفت از بحران تعدد زوجات آیا راه حل
هایی هم وجود دارد؟
برای حل این مسأله به ناچار باید یکی از این سه راه را انتخاب
کنیم،
الف) در همه موارد مردان تنها به یک همسر قناعت کنند و
زناندیگرتاپایانعمربدونهمسرباقیبمانندوتمامنیازهای
فطری و خواسته های درونی خود را سرکوب کنند.
ب) مردان فقط دارای یک همسر قانونی باشند ،ولی روابط آزاد
و نامشروع جنسی را با زنانی که بی شوهر مانده اند ،به شکل
معشوقهبرقرارسازند.
ج) کسانی که قدرت دارند بیش از یک همسر را اداره کنند و از
نظر «جسمی»« ،مالی»و «اخالقی»مشکلیبرایآنهاایجاد
نمی شود و قدرت بر اجرای عدالت کامل در میان همسران
و فرزندان خود دارند ،به آنها اجازه داده شود که بیش از یک
همسر برای خود انتخاب کنند .مسلما غیر از این سه راه ،راه
دیگری وجود ندارد.
 -13بهترین انتخاب برای خروج از مشکل کدام راه
حلاست؟
با بررسی سه راه حل فوق ،می توان این چنین گفت  :اگر
بخواهیم راه اول را انتخاب کنیم ،باید با فطرت ،غرائز و نیازهای
روحیوجسمیبشربهمبارزهبرخیزیموعواطفواحساسات
اینگونه زنان را نادیده بگیریم .این مبارزه ای است که پیروزی
در آن نیست و به فرض که این طرح عملی شود ،جنبه های
غیرانسانیآنبرهیچکسمخفینیست.
به تعبیر دیگر ،مسأله تعدد همسر را در موارد ضرورت نباید
تنها از نظر همسر اول ،مورد بررسی قرار داد ،بلکه از نظر زنان
دیگرنیزبایدموردمطالعهقرارگیردوآنهاکهمشکالتهمسر
اولرادرصورتتعددزوجاتعنوانمیکنند،کسانیهستند
که یک مسأله سه زاویه ای را تنها از یک زاویه نگاه می کنند.
زیرا مساله تعدد همسر ،هم از زاویه دید مرد و هم از زاویه دید
همسر اول و هم از زاویه دید همسر دوم باید مطالعه شود و با
توجه به مصلحت مجموع ،در این باره قضاوت کنیم.
اگرراهدومراانتخابکنیمبایدفحشاءرابهرسمیتبشناسیم.
عالوه بر این ،زنانی که به عنوان معشوقه مورد بهره برداری
جنسی قرار می گیرند نه تأمینی دارند و نه آینده ای و در
حقیقتشخصیتآنهالگدمالشدهاست.اینهاامورینیست
که هیچ انسان عاقلی آن را تجویز کند.
بنابراین تنها راه سوم باقی می ماند که هم به خواسته های
فطری و نیازهای غریزی زنان پاسخ مثبت می دهد و هم از
عواقبشومفحشاءونابسامانیزندگیایندستهاززنانبرکنار
است و جامعه را از گرداب گناه بیرون می برد.
 - 14آیا زمان در تحصیل شرایط جواز تعدد زوجات
تاثیردارد؟
تحصیل شرایط آن در امروز با گذشته تفاوت بسیار پیدا کرده
است ،زیرا زندگی در سابق یک شکل ساده داشت .لذا رعايت
کامل مساوات بین زنان آسان بود و از عهده غالب افراد بر می
آمد ،ولی در عصر و زمان ما باید کسانی که می خواهند از
این قانون استفاده کنند مراقب عدالت همه جانبه باشند و اگر
قدرت بر این کار دارند چنین اقدامی نمایند .اساساً اقدام به این
کار نباید از روی هوی و هوس باشد.
جالبتوجهاینکههمانکسانیکهباتعددهمسرمخالفتمی
کنند(،مانندغربیها)درطولتاریخخود،بهحوادثیبرخورده
اند که نیازشان را به این مسأله کام ً
ال آشکار ساخته است .مثال
بعد از جنگ جهانی دوم احتیاج و نیاز شدیدی در ممالک
جنگزدهومخصوصاًکشورآلمانبهاینموضوعاحساسشد
و جمعی از متفکران آنها را وادار ساخت که برای چاره جویی
و حل مشکل در مسأله ممنوعیت تعدد همسر ،تجدید نظر
کنند .حتی برنامه تعدد زوجات اسالم را از دانشگاه «االزهر»
خواستند و مورد بررسی قرار دادند ،ولی در برابر حمالت
سخت کلیسا مجبور به متوقف ساختن این برنامه شدند که
نتیجه آن همان فحشاء وحشتناک و بی بند و باری جنسی
وسیعی بود که سراسر کشورهای جنگ زده را فرا گرفت.

10000100005588

4

هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان

ارسار مناز

وسرآفرینش
فلسفهنماز ّ
چیست؟()5

چگونه عبادت کنیم ؟

عبــادت حضــور در برابــر آفریــدگار ونشســتن
بــر ســر ســفره معنــوی کــه او بــرای بنــدگان
خــود فراهــم کــرده اســت و چگونگــی عبــادت
را بایــد از او یــاد گرفــت و بــه دســتور او
عمــل کــرد و بایــد دیــد کــه او چــه چیــزی
را عبــادت دانســته و بــه چــه صورتــی عبــادت
را از مــا خواســته اســت  .بهتریــن عبادتهــا آن
اســت کــه :
 - ۱آگاهانــه باشــد  :دو رکعــت نمــاز دانــا
از هفتــاد رکعــت نمــاز نــادان برترســت ( .
ســفینه البحــار جلــد ) ۲
- ۲عاشــقانه باشــد  :همــراه بــا عشــق و بــا
نشــاط روح و همــراه بــا لــذت باشــد .
 -۳خالصانــه باشــد  :بــدون ریــا و خودنمایــی
ِــروا ّال
یعنــی صبغــه اهلل باشــد « َو مــا اُم ُ
ـن ل َ ـ ُه الدِّیــن » ( بینــه ) ۵
عبـ ُ
ـداهللِ ُمخل ِصیـ َ
ل َِی ُ
َّ
َ
ـن ُهــم فــی َطالت ِهــم
 - ۴خاشــعانه باشــد  :الذیـ َ
خاشِ ــعون ( مومنــون  ) ۲فروتنــی درون و دل
باشــد « .اِن َّهــا ل ِ َکبیــره ا ِال َعلــی الخاشِ ــعین » (
بقــره ) ۴۶
 - ۵مخفیانــه باشــد  :بــه غیــر از نمازهــای
جماعــت ســایر عبــادات بایــد پنهانــی باشــد
 « .اُد ُعــوا َرب ُّ َکــم تَضَ ُّرعــا َو ُخف َّیــ ًه » ( اعــراف
) ۵۵
 - ۶بــا حضــور قلــب باشــد  « :ال َصــا َه ا ِّل
ب ُِحضــو ِر ال َقلــب » ( محجــه البیضــا  ،جلــد ، ۱
صفحــه ) ۳۵۱
 - ۷توجه داشتن به خدا در همه حال
 -۸تواضعانه باشد ( خاضعانه )
 -۹عبادت را بهترین عمل بداند .
 - ۱۰طالب خشنودی و رضای خدا باشد .
 - ۱۱محافظــت عمــل از وسوســه شــیطان
و نفــس امــاره « اَلَّذی َنهــم َعلــی َصلوات ِهــم
یَحافظــون »
 - ۱۲همــراه بــا طمأنینــه باشــد و از تعجیــل
خــودداری کنــد .
 - ۱۳مســتمر و پیوســته باشــد اگــر چــه
مقــدارش کــم باشــد .
 - ۱۴مانع از انجام گناه باشد .
شرایط صحت عبادت :
دو عامــل مهــم از شــرایط صحــت عبــادت
اســت اول مقصــود از عبــادت بایــد رضــای خدا
و قصــد قربــت و انجــام فرمــان الهــی باشــد
نــه جلــب نظــر مــردم و ریــا و خودنمایــی (
حســن فاعلــی ) و دوم آنکــه صــورت ظاهــری
آن طبــق دســتور باشــد حتــی در جزئیــات
( حســن فعلــی ) عمــل خالــص و نیــت در
عبــادت آن اســت کــه هیــچ گونــه چشــم
داشــتی از مــردم نداشــته باشــد و نــه انتظــار
تعریــف تمجیــد بــرای عملــی کــه انجــام داده
اســت پــس بایــد بــرای خــدا کاربکنــد واجــر
بندگــی و اطاعــت خــود را از او بخواهــد .
امــام صــادق ( علیــه الســام ) مــی فرمایــد
ـد اَن ن َحم ـد َ
ِک
َ :و ال َعمــل الخالِــص الَّــذی تُریـ ُ
ـد ا ًِّل اهللِ ( بحاراالنــوار جلــد  ۷صفحــه
َعلَیـ ِه ا َ َحـ ٌ
) ۲۳۰
عمــل خالــص عملــی اســت کــه درانجامــش
جــز از خــدا از احــدی انتظــار ســپاس و
ســتایش نداشــته باشــی
.
شرایط قبولی عبادت
 :الــف ) در بعــد اعتقــادی  :عمــل صالــح و
شایســته از کســی کــه مومــن باشــد موجــب
ـل صال ِحـاً
حیــات طیبــه مــی شــود َ « .مــن َع َمـ َ
حی َّی َنــ ُه
ن
مِــن َذ َکــرا ً اَو اُنثــی َو ُهــ َو ُموم ٌ
ِــن َفلَ ُ َ
َحیــا ًه َط َی َبــه » ( نحــل ) ۹۷
هرکــس از زن ومــرد کــه عمــل صالــح انجــام
دهــد در حالــی کــه مومــن باشــد بــه او زندگی
پاکیــزه ای مــی بخشــیم  .هــر کــس کفــر ورزد
و ایمــان را نپذیــرد اعمالــش تبــاه مــی شــود .
ـان َف َقــد ح ِبـ َ
ـط َع َمل ِـ ِه »
« َو َمــن یَک ُفــر ب ِِالیمـ ِ
( مائــده ) ۵
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مؤســس مرکــز منطقــهای
اطالعرســانی علــوم و فنــاوری
بــا اشــاره بــه اعــام نتایــج رتبــه
بنــدی ســال  ۲۰۲۲دانشــگاه هــای
جــوان توســط نظــام رتبــه بنــدی
تایمــز ،گفــت :در جــدول رده بنــدی
تایمــز بریتانیــا ،هندوســتان ،ترکیــه
و جمهــوری اســامی ایــران از نظــر
کمیــت رتبــه هــای اول تــا چهــارم
جهــان را به خــود اختصــاص داده اند.
جعفــر مهــراد مؤســس مرکــز
منطقــهای اطالعرســانی علــوم و
فنــاوری در گفتوگــو بــا خبرنــگار
گــروه علــم و دانشــگاه خبرگــزاری
فــارس بــا بیــان اینکــه تایمــز نتایــج
رتبــه بنــدی ســال  ۲۰۲۲دانشــگاه
هــای جـوان را منتشــر کــرده اســت،
گفــت :نظــام رتبــه بنــدی تایمــز
دانشــگاه هــای جهــان را بــر اســاس
 ۵معیــار اصلــی شــامل آمــوزش،
پژوهــش ،اســتنادها ،درآمــد صنعتــی
و چشــم انــداز بینالمللــی رتبــه
بنــدی مــی کنــد .در ایــن ســنجش،
دانشــگاههایی کــه  ۵۰ســال یــا زیــر
 ۵۰ســال عمــر دارنــد ،مــورد ارزیابــی
قــرار گرفتهانــد و ایــن در حالــی
اســت کــه ش ـرایط و موقعیتهایــی
کــه بـرای تاســیس ایــن دانشــگاه هــا
پیــش آمــده بســیار متفــاوت اســت.
وی افــزود :دانشــگاه هایــی وجــود دارد
کــه در پاســخ بــه تقاضاهــای فزاینــده
بــرای آمــوزش عالــی در شــهرهای
صنعتــی رو به رشــد ســریع تاســیس
شــده انــد .دانشــگاه علــم و فنــاوری
جنوبــی در چیــن کــه  ۱۰ســال از
تاســیس آن مــی گــذرد نمونــه ای از
ایــن دانشــگاه هــا اســت.
بعضــی دیگــر نیــز  ،هــم اکنــون
بخــش مهمــی از چشــم انــداز
آمــوزش عالــی جهانــی بحســاب می
آینــد ،بـرای مثــال ،دانشــگاه فنــاوری
نانیانــگ در ســنگاپور یا دانشــگاه علم
و فنــاوری هنــگ کنــگ از ایــن نمونه
هســتند .بــه دلیل رشــد همــه جانبه،
بــه ســختی مــی تـوان بــاور کــرد که
از تاســیس ایــن نــوع دانشــگاه ها تنها
دو ســه دهــه مــی گــذرد.
بــه گفتــه مهـراد ،نتایــج رتبــه بندی
دانشــگاه هــای جـوان در ســال جاری
نشــان مــی دهــد کــه در موفقیــت و
مانــدگاری موسســات جدیدتــر تنهــا
یــک راه و مســیر مشــخصی وجــود
نـدارد .در ایــن رتبــه بنــدی ،دانشــگاه
هایــی را مــی بینیــم که برای بدســت
آمــدن نتایــج دراز مــدت بــا هــدف ها
و ماموریــت هــای راهبــردی مــدون،

در بســتر و زمینــه هــای گوناگونــی
کوشــش مــی کننــد کــه اکنــون
اســامی آنهــا در راس جــدول رتبــه
بنــدی دانشــگاه های جـوان قـرار دارد.
وی ادامــه داد :در مقابــل ،تقریبــا در
تمــام مناطــق جهــان دانشــگاه هــای
دیگــری از این دســت تاســیس شــده
اســت کــه آن هــا نیــز قــدم به قــدم تا
رشــد و پیشــرفت و برای موفق شــدن
بــه شــدت کوشــش مــی کننــد .بــا
ایــن حــال ،تغییـرات جهانــی در حال
رخ دادن اســت .بــه عنــوان مثــال،
آســیا با دانشــگاه هایی از هندوســتان،
ترکیــه و جمهــوری اســامی ایــران
اکنــون بــه منطقــه با اهمیتــی تبدیل
شــده اســت کــه آمــوزش عالــی در آن
در اوج رشــد و شــکوفایی اســت.
ایــن مــدرس دانشــگاه خاطرنشــان
کــرد :در جــدول رده بنــدی ســال
جــاری ،اســامی تعــداد  ۸۹کشــور
دیــده مــی شــود کــه در ایــن میــان
بریتانیــا بــا  ،۵۸هندوســتان بــا ،۵۴
ترکیــه بــا  ۵۲و جمهــوری اســامی
ای ـران بــا  ۴۱دانشــگاه ج ـوان از نظــر
کمیــت رتبــه هــای اول تــا چهــارم
جهــان را بــه خــود اختصــاص داده اند.
وی بــا بیــان اینکــه در بیــن ۱۰۰
دانشــگاه نخســت؛ نخســتین دانشگاه
جــوان جمهــوری اســامی ایــران
در ایــن رتبــه بنــدی دانشــگاه علــوم
پزشــکی کردســتان اســت کــه در
جایــگاه  ۶۷جهــان ق ـرار دارد ،گفــت:
تع ـداد دانشــجویان ثبــت نــام شــده
این دانشــگاه  ،۲۹۵۸نســبت دانشــجو
بــه اســتاد  ،۶/۱۰درصــد دانشــجویان
بیــن المللــی ۳درصــد و نســبت
دانشــجویان دختــر بــه پســر ۵۱:۴۹
گـزارش شــده اســت .دانشــگاه علــوم
پزشــکی مازنــدران نیــز رتبــه  ۷۲را
بدســت آورده اســت.
مه ـراد افــزود :در فاصلــه رتبــه هــای
 ۱۰۱تــا  ۲۰۰تعــداد  ۱۰دانشــگاه
بــه ترتیــب علــوم پزشــکی ایــران
 ،۱۱۱علــوم پزشــکی ارومیــه ،۱۳۳
آزاد نجــف آبــاد  ،۱۳۶صنعتــی شــیراز
 ،۱۴۰کاشــان  ،۱۴۸محقــق اردبیلــی
 ،۱۵۷علــوم پزشــکی کاشــان ،۱۷۴
کردســتان  ،۱۸۹شــهید مدنــی
آذربایجــان  ۱۹۱و صنعتــی ســهند
تبریــز بــا رتبــه  ۱۹۳مشــاهده مــی
شــود.
وی بــا بیــان اینکــه دانشــگاه صنعتی
اصفهــان و دانشــگاه علــوم پزشــکی
کرمــان در دامنــه ای بیــن  ۲۰۱تــا
 ۲۵۰رتبــه بنــدی شــده انــد ،گفــت:
در فاصلــه رتبــه هــای  ۲۵۱تــا ۳۰۰

اســامی دانشــگاه هــای مراغــه ،صنعتی
شــاهرود ،علــوم توانبخشــی و رفــاه
اجتماعــی و یاســوج قــرار دارد.
موســس مرکز منطقـهای اطالعرســانی
علــوم و فنــاوری با بیــان اینکه دانشــگاه
هــای گیــان ،لرســتان ،مازنــدران،
شــهر کــرد و علــوم پزشــکی زنجــان در
فاصلــه رتبــه هــای  ۳۰۱تــا  ۳۵۰دیــده
میشــوند ،گفــت :رتبــه دانشــگاه هــای
دامغــان ،رازی ،ســمنان و تربیــت معلــم
شــهید رجایــی نیــز در فاصلــه  ۳۵۱تــا
 ۴۰۰قــرار دارد .از رتبــه  ۴۰۱بــه بعــد
مــی تــوان اســامی دانشــگاه هــای
اراک ،بیرجنــد ،بوعلــی ســینا ،حکیــم
ســبزواری ،خلیــج فارس ،علوم پزشــکی
ســمنان ،شــاهد ،علوم پزشــکی کرمان،
سیســتان و بلوچســتان و یــزد را دیــد.
وی خاطرنشــان کــرد :در پایــان جــدول
رتبــه بنــدی ذیــل نــام جمهــوری
اســامی ایــران ،اســامی موسســه
آموزشــی عالــی دانــش پــژوه ،علــوم
پزشــکی ایــام ،صنعتــی کرمانشــاه و
تربیــت مــدرس قــرار دارد کــه بــرای

ایــن دانشــگاه هــا در حالیکه امتیــازات
شــاخص ها وارد شــده رتبه مشخصی
اعــام نشــده اســت.
بــه گفتــه مهــراد ،بعــد از ترکیــه و
جمهــوری اســامی ایـران ،کشــورهای
پاکســتان ،مصــر و عـراق بــه ترتیب با
 ۲۹ ،۳۱و  ۲۷دانشــگاه دارای بیشــترین
دانشــگاه جــوان در بیــن کشــورهای
اســامی هســتند.
تعـداد دانشــگاه هــای جوان عربســتان
ســعودی  ،۱۹مالــزی  ۱۷و الجزایــر
 ۱۳اســت .ســایر کشــورهای اســامی
شــامل اردن بــا  ۹دانشــگاه ،امــارات
متحــده عربــی بــا  ،۷تونــس بــا ،۶
عمان ،ازبکســتان ،اندونزی و فلســطین
هــر کــدام بــا  ۴دانشــگاه ،نیجریــه و
لبنــان و بنــگالدش هــر کــدام بــا ،۳
جمهــوری آذربایجــان و بحریــن هــر
کـدام بــا  ۲و ترکمنســتان ،قزاقســتان،
بنیــن و برونئــی دارالســام نیــز هــر
ک ـدام بــا یــک دانشــگاه ج ـوان دارای
دانشــگاه هــای برتــر در رتبــه بنــدی
 ۲۰۲۲تایمــز قـرار دارنــد

آگهی فقدان سند مالکیت

آقــای محمــود خواجویــی جوشــور بموجــب درخواســت شــماره  1400/6490و مــورخ
 1400/12/1اعــام داشــته کــه ســند مالکیــت ششــدانگ زمیــن نیــم محصــور پــاک
 1فرعــی از  1838اصلــی واقــع بردســیر بخــش  20کرمــان ذیــل ثبــت 15855
دفتــر  69صفحــه  512بشــماره چاپــی  193469ســری الــف  85بنــام ایشــان ثبــت
و ســند آن صــادر و تســلیم گردیــده اســت حــال نامبــرده مدعــی اســت ســند مالکیــت
پــاک مزبــور بــه علــت ســهلانگاری مفقــود گردیــده و ضمــن تســلیم دو بــرگ
شــهادت شــهود تصدیــق امضــا شــده درخواســت ســند مالکیــت المثنــی نمــوده لــذا
باســتناد مــاده  120آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت در تاریــخ منــدرج
در ذیــل آگهــی میشــود تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه یــا در دســت
داشــتن ســند مالکیــت نســبت بــه ملــک مذکــور مــی باشــد ظــرف مــدت  10روز
پــس از انتشــار آگهــی بــه اداره ثبــت اســناد بردســیر مراجعــه و اعتــراض خــود
را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه تســلیم نمایــد واال پــس از
گذشــت مهلــت مذکــور نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد شــد.

تاریخ انتشار 1400/12/2 :
حسین تقی زاده _ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر  /م الف 60

آگهیتشکیلمجمععمومیعادیانجمنصنفیوکارفرماییآموزشگاههای
آزادفنیوحرفهایشهرستانبردسیر

بدینوســیله بــه اطــاع کلیــه اعضــای انجمــن مــی رســاند جلســه ی مجمــع عمومــی عــادی در تاریــخ یکشــنبه  1400/۱۲/22در
محــل شهرســتان بردسیر-ســالن جلســات اداره کار راس ســاعت ۹الــی ۱۲برگــزار مــی گــردد لــذا از کلیــه اعضــا جهــت شــرکت
در جلســه دعــوت بعمــل میآیــد.
ضمنــا افــرادی کــه تمایــل بــه کاندیداتــوری هیــات مدیــره وبازرســین را دارنــد مــی تواننــد درخواســت کتبــی خــود رابایــک
عــدد کپــی شناســنامه وکپــی کارت ملــی وکپــی مجــوز تأســیس وکپــی از قــراردادکار یا لیســت بیمــه را تــا تاریــخ 1400/۱۲/15
بــه انجمــن تحویــل دهنــد
دستور کار مجمع عمومی عادی-۱:ارائه گزارش هیات مدیره وبازرسین -۲انجام انتخابات هیات مدیره وبازرسین

جدول شماره 519 :
ـی 1:افقــی :ســعادتمند  -خیــال و گمــان 2افقــی :داالن  -اهل
افقـ
دهلــی 3افقــی :ای دل  -جــوش چرکیــن  -کامــل 4افقــی :ســخن
دانــان  -ماهــی فلکــی  -بخیــه درشــت 5افقــی :روســتا  -اثــری از
مریــم جعفــری 6افقــی :وســیله احتیاطــی  -واهــی 7افقــی :مرکــز
ایالــت فلوریـدای آمریــکا  -الفبــای آبادانــی 8افقــی :کلمه شــگفتی -
تکــه پارچــه کهنــه  -پوســتی 9افقــی :جملــه قرآنــی  -مــادر آذری
 محصــول آســیاب 10افقــی :بســیار کــم  -ایالتــی در بنــگالدش11افقــی :ظــرف آزمایشــگاهی  -آشــوب طلــب
عمودی:

 1عمــودی :ماه ســوم ســال  -قــادر 2عمودی :مــادر  -نیــکان و برگزیدگان3
عمــودی :ســنگ آســمانی  -پهلـوان  -مخمصــه 4عمــودی :بــار درخــت -
حجــت هــای خـدا بــر زمین  -پــول ســامورایی هــا 5عمــودی :کاله جنگی
 سـوار بــی نظیــر 6عمــودی :دوســتدار  -فلــز حـدادی 7عمــودی :نگـران مأنــوس 8عمــودی :انتهــا  -زناشــویی  -درخــت جــدول 9عمــودی :واحدپتانســیل  -قلــم تختــه ســیاه  -گل شــهدا 10عمــودی :دســتگاه تهویــه -
رنــج و انــدوه 11عمــودی :مبارکی  -هوشــیار
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چرا اینقدر ناسپاس شده ایم؟!!!

❌چرا اینقدر ناسپاس شده ایم؟!!!
👈میگویندزمان شاه ارزانی بود و حاال گرانیه
👈میگویند درآن زمان بیشرت رفاه داشتیم
❌درســت اســت زمــان شــاه قیمــت کاالهــا کمــر بــود امــا
ســوال❓
👈چنــدروز در هفتــه میتونســتیم برنــج و مــرغ و گوشــت و
کبــاب بخوریــم؟
👈مــادر کدوممــون هــر روز تــو آرایشــگاه افتــاده بــود و خــرج
بوتاکــس و تتــو و رنــگ و مــش و...میکــرد؟
👈منیدونستیم مسواک چی هست.
حاال میرن دندونای شون رو هم جرمگیری میکنند.
👈کدومیــک از بچــه هــای اون زمــان بــه کالســهای هــری و
موســیقی و  ...میرفتنــد؟
😃آهــان یــادم اومــد البتــه یــه هــر رو حتام یــاد دخـرا میدادن
قالــی بافــی ...کــی یادشــه چقــدر خــوش میگذشــت وقتــی
میرفتیــم کالس قالــی بافــی و معلاممــون چقدرمهربونانــه
وقتــی کــم میبافتیــم کمرمــون رو نــوازش میکــردن🙁😟
👈قدیــا چنــد ســال یــه بــار سفرشــال و مشــهد و...میرفتیــم.
ســفرهای خارجــی مبانــد حاال
👈قدیام بابای کدوممون ماشین داشت؟
👈کدوممون با رسویس مدرسه میرفتیم؟
👈هفتــه ای یــا ماهــی چنــد بــار باخانــواده بــه رســتوران
میرفتیــم؟
👈چقدر لباس داشتیم؟
👈خونه هامون زمستونا گرررم و نرم بود اصن؟
👈مادرامون چقدر هزینه لوازم آرایشی شون میکردن؟
👈کدوممــون بعــد ازدواج میتونســتیم بریــم تــو یــه خونــه
جداگانــه زندگــی کنیــم و خونــه مادرشــوهر تــوی یکــی از
اتاقــاش نریــم؟
👈اتاقــای جداگانــه بچــه هامونــو یادتونــه ؟چقــدرم تــوش
اســباب بــازی و ماشــین شــارژی و اینــا داشــتیم🙃
👈لباســامونم کــه میریختیــم تــو ماشــین لباسشــویی خشــک
کــن دار و ظرفامونــم کــه بــا ماشــین ظرفشــویی میشســتیم
کــه یــه وقــت دســتامون خ ـراب نشــه😆
👈خداییش چی گذشته بهرت از االن بوده؟؟؟❓
❤️چرا یادمه یه چیزش بهرت بود:مردم شکرگذار خدا بودن
❤️یادمــه مــادرم همیشــه شــکرخدا میکــرد.و بــرای همینــم
تــوی چهــره اش آرامــش رو میدیــدم.
من یادمه یک مانتو و کیف را چند سال می پوشیدیم
لــوازم التحریــر را مشــرکا بــا خواهــر و برادرمــون اســتفاده
مــی کردیــم
یــک بــار آبگرمکــن را روشــن میکردیــم همــه ی خانــواده
حــام مــی کردیــم و بعــد از آن خامــوش مــی کردیــم.
بعضــی از خانــواده هــا حــام نداشــتند .حــام عمومــی مــی
ر فتند
مادرهــا کهنــه ی بچــه هــا و لباسشــان را در جــوی آب مــی
شســتند
در زمســتان یــخ آب نهــر را مــی شکســتند و کهنــه مــی
شســتند
هــان زمانــی کــه خانــواده ی شــاه در وان شــیر حــام مــی
کردنــد .
در زمســتان فقــط یــک اتــاق را آن هــم بــا بخــاری هیزمــی
گــرم مــی کردیــم و همــه ی خانــواده در یــک اتــاق مــی
خوابیــدم
آن هــم نصفــه شــب هیــزم متــام شــده بــود و اتــاق یــخ مــی
کــرد  .ناظــم و معلــان زمــان شــاه بچــه هــا را تنبیــه بدنــی
مــی کردنــد ناظــم همیشــه چــوب دســتش بــود .
اگــر کســی دیــر بــه مدرســه مــی آمــد بایــد کــف دســتش را
روی یــخ بســته شــده حــوض وســط مدرســه مــی گذاشــت
معلم مداد الی انگشتان بچه ها می گذاشت .
هیچ اولیایی حق اعتراض نداشت.
اما حاال چی؟؟؟
👈این همه رفاه اومده و همه ناشکرشدن
❌میگن قدیام زندگیا بهرتبود.ارزونی بود😳
❓❓❓چرا اینقدر ناسپاس شده ایم؟؟؟!!!
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خانواده در نهج البالغه
(بخش سوم)

 .5عدالت در خانواده
ديــن اســام بــر رعايــت مســاوات و عدالــت در خانــواده
 ،تأكيــد فراوانــي نمــوده و از هرگونــه تبعيــض و امتيــاز
ـدت منــع
بيجــا بــه برخــي يــا يكــي از فرزنــدان بــه شـ ّ
نمــوده اســت .همچنيــن از تبعيــض بيــن دو جنــس
دختــر و پســر و محبــت بيــش از انــدازه بــه پســران
كــه ريشــه در عصــر جاهليــت داشــت ،پــدر و مــادر را
تنبــه مــي دهــد .امــام علــي (ع) مــي فرماينــد « :ان
النبي«صلــي اهلل عليــه و الــه» ابصــر رجــا لــه ولــدان
فقبــل احدهمــا و تــرك االخــر .فقــال رســول اهلل (ص):
ّ
فهـ ّ
ـا و اســيت بينهما»«،پيامبــر (صلی اهلل علیــه وآله)
كســي را ديــد كــه دو فرزنــد داشــت .يكــي را بوســيد
و ديگــري را رهــا كــرد [در ايــن هنــگام] پيامبــر خــدا
[بــه وي] فرمــود « :چــرا ميــان آنــان يكســان عمــل
نكــردي؟!» بــا توجــه بــه ايــن حديــث نورانــي ،عدالــت
ورزي حتــي در محبــت و بوســيدن فرزنــدان بايســتي
رعايــت شــود تــا مانــع از حســادت و كينــه ورزي آنــان
نســبت بــه هــم شــويم.
 .6گفت و گوي صميمي
درخانــواده هــا ي صمیمــی و موفق ،همواره بســتر الزم
بــراي گفــت و گوهــاي شــاد و جــذاب فراهــم اســت.
نگــرش مثبــت بــه مســائل ،دادن فرصــت اظهــار بيــان
بــراي تــك تــك اعضــاي خانــواده و رعايــت اصــل
مهــارت گــوش دادن بــدون قضــاوت و پيشــداوري
و ارزيابــي ســريع ،ســبب رشــد و احســاس هويــت
و شــخصيت خانــواده را بــه دنبــال دارد .متأســفانه بــا
همــه گيــر شــدن تكنولــوژي و فنــاوري ،از جملــه
اينترنــت و ماهــواره و  ...ارتبــاط كالمــي خانــواده هــا به
ـد خــود نزديــك مــي شــود و بــه عبارتــي
كمتريــن حـ ّ
بهتــر خانــواده از يــك فضاي صميمــي ،ارتبــاط نزديك
،تبــادل افــكار و حــل مشــكالت بــه ســپري كــردن
اوقــات در زيــر يــك ســقف مبــدل گشــته اســت.
بنابرايــن صحبــت كــردن بــا چهــره بشــاش موجــب
مــي شــود تــا رايحــة دل انگيز دوســتي ،فضــا و محيط
خانــه و خانــواده را معطــر گردانــد .و امــام متقيــان علي
(علیــه الســام) مــي فرماينــد «َ :أَ ْج ِم ُلــوا فِــي الْخِ َطــابِ
ـم ُعوا َجمِيـ َ
ـل ال ْ َجـ َواب »؛ « زیبــا خطــاب کنیــد ،تــا
ت َْسـ َ
جــواب زیبــا بشــنوید »
.7آموزش و افزایش اطالعات در خانواده
اميرالمؤمنيــن علــي (عليــه الســام) در قالــب وصاياي
خــود و در فرآینــد آمــوزش فرزنــد جــوان خویــش
بــه امــام حســن مجتبــي (عليــه الســام)در نامــه 31
نهــج البالغــه كــه مشــتمل بــر ســفارش هــاي نــاب و
ظريــف و نــكات اخالقــي -تربيتــي اســت ،بــه تبييــن
و تصويــر درسـ ِ
ـت رابطــة بيــن پــدر كــه يكــي از اركان
مهــم تشــكيل دهنــده خانــواده اســت بــا فرزنــدان كــه
ميــوه دل و گل خوشــبو خانــواده هســتند ،مي پــردازد.
بنابرايــن بــه مــوارد كليــدي كــه از ســوي والديــن بايــد
بــه فرزنــدان منتقــل شــود را ،اجماالً اشــاره مــي كنيم.
ِيم ِك َتــابِ َّ
امــام مــی فرماینــدَ «:و أَ ْن أَب ْ َت ِدئ َ
الل ِ َع َّز
َك ب ِ َت ْعل ِ
َو َجـ َّ ْ
ـرائ ِِع ْالِ ْسـ َ
ـا ِم َو أَ ْح َكا ِمـ ِه َو َح َلل ِـ ِه َو
ـل َو تَأ ِويل ِـ ِه َو شَ ـ َ
َح َرا ِمــه  »...؛ « ابتــدا خواســتم (تربیــت) تــو را بــه تعلیم
کتــاب خداونــد و بیــان آن و مقــررات و احــکام اســام و
حــال و حــرام آن آغــاز کنــم » .از ايــن رو هــر معلــم و
مربــي و يــا هــر پــدر مهربانــي كــه واقعـاً دلســوز فرزند
خــود باشــد ،در قــدم نخســت و قبــل از آلــوده شــدن
دل و درون  ،بايــد حقايــق ديــن را بــه فرزنــد خــود
بيامــوزد وگرنــه اگــر تعلــل نمــوده و ايــن مهــم را بــه
تأخيــر بينــدازد ،دل جــوان بــه عقايــد انحرافــي آلــوده
مــي شــود و اصــاح كــردن وي ،زحمتــي دو چنــدان
مــي طلبــد.
الف.کلیدهایاساسیآموزشدرنامه31
اگــر محورهــاي عمــده ســفارش هــاي امــام علــي (عليه
الســام) را در مــورد آمــوزش فرزنــد جوان خويــش (امام
مجتبــی) مــورد مدا ّقــه قراردهيــم ،بــه ايــن نــكات كلي
زیــر مي رســيم:
َ
َ
ـن َو
ـ
ي
خ
(ل
ـتي
ـ
دوس
 .1موانــع و آفــت
ـن َم ِهيـ ٍ
ـر فِــي ُمعِيـ ٍ
ْ َ
ـق َظنِيــن )  .2علــت تأخیــر اجابــت دعاهــا
َل فِــي َصدِيـ ٍ
َ
َ
َ
ـون َذلِـ َ
الســائ ِل )  .3تســويف ،آفت
(ل َِي ُكـ َ
ـك أ ْعظـ َ
ـم ِل ْجـ ِر َّ
موفقيــت و مغتنــم شــمردن فرصــت هــا (بَــا ِد ِر ال ْ ُف ْر َصـ َة
َق ْبـ َ
ـون ُغ َّصــه )  .4احتـرام به اقوام و خویشــان ( َو
ـل أَ ْن تَ ُكـ َ
ـيرتَک )  .5عــدم اعتماد بــه آرزوهــا َ( َو ِالت ِّ َك َ
شِ
ال
ـ
ع
م
أَ ْكـ ِر ْ َ
َ
ـع ال َّن ْو َكــی )  .6بــاز بــودن بــاب
َعلَــى ال ْ ُم َنــى َفإِن َّ َهــا بَضَ ائِـ ُ
توبــه (و فتــح لــک بــاب المتــاب)  .7راه هــاي مقابلــه بــا
اح َت َم ُلـوا َو ْع َثــا َء َّ
الصدِيــق
الط ِريـ ِ
مشــكالت ( َف ْ
ـراقَ َّ
ـق َو فِـ َ
)  . 8راه تقويــت دل ( احــی قلبــک بالموعظــه و .9 )...
شـرايط تحصيــل علــم َ( َو ا ْعلَـ ْ َ
ـم َل
ـر فِي ِعلْـ ٍ
ـم أن َّـ ُه َل َخ ْيـ َ
َ
َ
َ
ـن َعلى
يَ ْن َفــع )  .10مســئوليت بــه قدر تـوانَ ( .فل ت َْح ِملـ َّ
َظ ْهـ ِر َ
ك َفـ ْوقَ طاقتـ ِ
ـک )
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فرمانده سپاه استان کرمان:

اجازهندهیددشمنبهبهانهمسائلاقتصادیحقیقت
انقالبراوارونهجلوهدهد

فرمانــده ســپاه اســتان کرمــان
گفــت :نبایــد اجــازه دهیــم بــه
خاطــر معیشــت و مشــکالت
اقتصــادی کــه داریــم فرهنگمــان
نادیــده گرفتــه شــده و دشــمن
حقیقــت انقــاب را وارونــه جلــوه
دهــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری
تســنیم از شــهربابک ،ســردار
حســین معروفــی در آییــن
آغــاز آبرســانی بــه  21روســتای
محــروم شهرســتان شــهربابک
بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره
شــهدای ،امــام شــهدا و
سیدالشــهدای جبهــه مقاومــت
شــهید ســلیمانی و تســلیت
شــهادت گونــه حضــرت زینــب
(س) اظهــار داشــت :ایــن بانــوی
بزرگــوار مــروج بقــای دیــن خــدا
بــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مکتــب
شــهید ســلیمانی مکتــب درس
آمــوز نظــام اســامی بــوده کــه
بــه تولیــد قــدرت نــرم بــرای
نظــام کمــک میکنــد گفــت:
امــروز شــاهد هســتیم که شــهید
ســلیمانی اثرگذارتــر از خــود حاج
قاســم اســت و ایــن یعنــی حیات
طیبــه.
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان
کرمــان بــا بیــان اینکــه از شــیعه
نامــوس پرســتی را از گــودال
قتلــگاه و امــام حســین (ع) یــاد
گرفــت افــزود :مــا در جنــگ
تحمیلــی ایــن افتخــار را داریــم
کــه کربــا را در دوران هشــت
ســاله دفــاع مقــدس تکــرار
کردیــم؛  188هــزار شــهید داریــم
و ســد بــای ناموســمان شــدیم.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه حــاج
قاســم زمانــی کــه میبینــد ممکــن
اســت حــرم و حریــم آلاهلل مــورد
تجــاوز و تعــرض انســانهای پلیــد
و شــقی قــرار گیــرد بــا همراهــی
انســانهایی پــاک ســد بــای
نامــوس اهلبیــت(ع) میشــود
گفــت :اگــر بــه صحنــه نبــرد نابرابــر
جبهــه مقاومــت کــه نمــاد عــزت و
شــرف ماســت نــگاه کنیــم عظمــت
شــهدای مدافــع حــرم را درک
میکنیــم.
معروفــی بــا بیــان اینکــه جبهــه
مقاومــت اســتمرار دوران دفــاع
مقــدس ماســت افــزود :مدرســه
دفــاع مقــدس اســت کــه شــهید
حججیهــای امــروز را تربیــت کــرد
و امــروز شــیعه ســربلند و بــا عــزت
اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نیازهــای
اســتان کرمــان کــه در آنهــا نیــاز
بــه کار جهــادی اســت در ســتاد
راهبــردی احصــا و شــش اولویــت
بــرای اســتان تعریــف شــده اســت
گفــت :اســتان کرمــان جــزو چهــار
اســتانی اســت کــه بــه شــدت بــا
مشــکل آب روبــهرو اســت.
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمان
بــا اشــاره بــه اینکــه قــرارگاه نهضت
آبرســانی مــرد میــدان شــهید
ســلیمانی در اســتان در ایــن راســتا
راهانــدازی و مقــرر شــد اطالعــات
دقیــق اســتان در ایــن حــوزه احصــا
شــود ادامــه داد :در فــاز نخســت
آبرســانی بــه  650روســتا در برنامــه
بــود و امــروز بــه چیــزی در حــدود
هــزار و  200روســتا رســیدیم کــه با
عــدم پایــداری ،تنــش و کمبــود آب
روب ـهرو هســتند.

متقاضیان 5تا18سالنیازیبه
دریافتدزسومواکسنکروناندارند

مدیــر گــروه پیشــگیری و مبــارزه بــا بیماریهــای واگیــر معاونــت بهداشــتی
دانشــگاه علومپزشــکی رفســنجان گفــت :متقاضیــان  5تــا 18ســال واکســن
کرونــا بـرای ایجــاد ایمنــی در بدنشــان دو دز واکســن را تزریــق کننــد و نیازی
بــه دریافــت دز ســوم ندارنــد.
بــه گـزارش ایســنا دکتــر نـژاد قــادری روز  26بهمــن در جمــع خبرنــگاران
دربــاره واکسیناســیون افـراد زیــر  18ســال در رفســنجان گفــت :برای ســنین
 5تــا  12ســاله مجــوز تزریــق واکســن صــادر شــده و تاکنــون در شهرســتان
رفســنجان بیــش از ۳هـزار کــودک بیــن  5تــا  12ســاله واکســن را دریافــت
کردند.
نژادقــادری دربــاره واکسـنهای مناســب گــروه ســنی زیــر  18ســال گفــت:
واکســنهای پاســتوکووک و ســینوفارم مختــص گــروه هــای ســنی زیــر
 18ســاله اســت کــه واکســن ســینوفارم در کلیــه مراکز بهداشــتی شــهری و
روســتایی رفســنجان موجــود میباشــد و در شــهر رفســنجان بـرای دریافــت
واکســن پاســتوکووک میتـوان بــه پایــگاه تجمیعــی واکسیناســیون شــهید
حســن رمضانــی مراجعــه کــرد.
نژادقــادری نســبت بــه ســهلانگاری برخــی افــراد در عــدم رعایــت
دســتورالعملهای بهداشــتی هش ـدار داد و گفــت :بــه هیــچ عن ـوان نبایــد
اُمیکــرون را دســت کــم گرفــت و تمامــی افـرادی کــه هماکنــون در آی .ســی.
یــو رفســنجان بعلــت کرونــا بســتری میباشــند ،مبتــا بــه ســویه اُمیکــرون
هستند .
وی تأکیــد کــرد :اجتنــاب از دورهمــی هــا ،واکسیناســیون  ،تهویــه مناســب،
اســتفاده از ماســک و رعایــت فاصلــه گـذاری اجتماعــی در جلوگیــری از ابتال
بــه اُمیکــرون موثــر اســت.
وی افــزود :ایــن بیمــاری شــاید چندیــن ســال بــا مــا باشــد پــس بهتر اســت
دســتورالعملهــای بهداشــتی را بــه منظــور حفــظ ســامتی خــود و دیگران
رعایــت کنیم.

وی بــا بیــان اینکــه دولــت در این
شــرایط اقتصــادی بــه تنهایــی
قــادر نیســت ایــن کار را انجــام
بدهــد و بایــد همــه در کنــار هــم
قــرار بگیریم گفــت :اولویــت امروز
مــا حــل مشــکل مــردم اســت و
مهــم نیســت پرچــم چــه کســی
بــاال م ـیرود.
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان
کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه هدف
دشــمن انشــقاق بیــن امــت ،امام
امــت و حاکمیــت اســت افــزود:
مــا رقیــب دولتهــا نبــوده و مــا
تــاش میکنیــم کــه کمــک
کننــده و تســهیل گــر باشــیم.
وی بــا بیــان اینکــه کار جهــادی
و مشــارکت مردمــی  30درصــد
هزینههــا را کاهــش میدهــد
گفــت :آبرســانی به  630روســتای
اســتان کرمــان در  10مرحلــه در
برنامــه اســت کــه ســوم خــرداد
کار بزرگــی در نهضــت آبرســانی
مــرد میــدان در اســتان کرمــان
در تــکاب بخــش شــهداد بــه
بهرهبــرداری میرســد.
معروفــی بــا اشــاره بــه اینکــه
اشــتغالزایی ،توزیــع کمکهــای
مؤمنانــه ،مســکن محرومــان و
فرهنــگ و مســائل اجتماعــی
از دیگــر اولویتهــای اســتان
کرمــان افــزود :نیــاز بــه ســیل
بنــد بــزرگ جنــوب اســتان
کرمــان را دو ســال قبــل فریــاد
زدم امــا کســی پــای کار نیامــد.
وی بــا بیــان اینکــه در ســفر
رئیــس جمهــور به جنوب اســتان
کرمــان درخواســت کردیــم کــه
ایــن کار انجــام شــود چــرا کــه در
ســالهای قبــل مــردم جنــوب

دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان جیرفــت از
دســتگیری و بازداشــت معــاون شــهرداری جیرفــت بــه
اتهــام پولشــویی ،اختــاس و اخذ رشــوه خبــر داد و گفت:
در ایــن رابطــه پنج متهــم اعــم از پیمانــکار و کارچاقکن
تحــت تعقیــب قضایــی قـرار گرفتهانــد.
بــه گـزارش خبرگزاری فارس از کرمان ،حســین ســامی
دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان جیرفــت اظهــار
کرد :پس از کســب گزارشــی از ســازمان بازرســی اســتان
کرمــان در خصــوص جرائــم اقتصــادی در شــهرداری
شهرســتان جیرفــت ،بالفاصلــه رســیدگی به موضــوع در
دســتور کار بازپــرس ویــژه رســیدگی به جرائــم اقتصادی
در دادسـرای عمومــی وانقــاب جیرفــت قـرار گرفــت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه معــاون شــهردار جیرفــت بــا قرار
بازداشــت موقــت در زنــدان بهســر میبــرد ،گفــت :در

توســط دولــت 40 ،درصــد توســط
بنگاههــای بــزرگ اقتصــادی
اســتان و  10درصــد توســط ســپاه
و بــا اســتفاده از امکانــات و تجهیزات
ســپاه تامیــن شــود.
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان
کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی
از اولویتهــای مــا حــوزه فرهنگــی
و اجتماعــی اســت و نبایــد پشــت
اقتصــاد و معیشــت پنهــان شــده و
دشــمن فرهنــگ مــا را بزنــد افــزود:
ایــن همــان خطایــی اســت کــه در
دوران اصالحــات انجــام شــد.
وی بــا بیــان اینکــه نبایــد بــه
خاطــر معیشــت و اقتصــادی کــه
مشــکالت زیــاد و جــدی در آن
داریــم ،فرهنگمــان را نادیـده بگیریم
و دشــمن حقیقــت انقالب ،شــهدا و
دفــاع مقــدس مــا را وارونــه جلــوه
دهــد گفــت :نبایــد فرهنــگ و
مســائل اجتماعــی مــا نادیــده گرفته
شــود و بایــد بدانیــم کــه دشــمن به
دنبــال ســرگرم کــردن مــا اســت.

رییــس کل دادگســتری اســتان کرمــان از رد رشــوه پنــج میلیــارد ریالــی ( ۴۲ســکه
تمــام بهــار آزادی) توســط قاضــی پــاک دســت ســیرجانی خبــر داد و گفــت :در ایــن
رابطــه فــرد رشــوه دهنــده دســتگیر شــده و بــه منظــور بررســی زوایــای موضــوع،
تحــت قـرار بازداشــت موقــت بــه ســر مــی بــرد.
بــه گ ـزارش ایرنــا بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی دادگســتری کرمــان« ،ی ـداهلل
موحــد» در تشــریح ایــن خبــر افــزود :بــا ارجــاع پرونــده بــا عناویــن اتهامــی انتقــال
مــال غیــر ( ۲۵درصــد از عایـدات معــدن ســنگ آهــن) ،خیانــت در امانــت ،تحصیل
مــال از طریــق نامشــروع و تبانــی بـرای بــردن مــال غیــر بــه دادسـرای ســیرجان و
عــدم نتیجــه بخشــی تــاش هــای برخــی افـراد بــه منظــور جلوگیــری از تکمیــل
مراحــل رســیدگی بــه ایــن پرونــده ،مراتــب در شــعبه  ۱۰۱مــورد رســیدگی قانونــی
قـرار گرفــت.
وی خاطرنشــان کــرد :در حیــن رســیدگی بــه ایــن پرونــده ،فــردی بــا مراجعــه بــه
شــعبه و اعــام حضــور خــود از طــرف متهمــان پرونــده ،قصد داشــت با اعمــال نفوذ
و دادن رشــوه پنــج میلیــارد ریالی بــه دادرس مربوطه ،مســیر پرونــده را منحرف کند.
نماینــده عالــی قــوه قضاییــه در کرمــان ادامــه داد :در ایــن رابطــه ،قاضــی مربوطــه
ضمــن اعــام مراتــب بــه حفاظــت و اطالعــات دادگســتری و ســپس با اســتقرار تیم
عملیــات حفاظــت و اطالعــات دادگســتری این اســتان ،رشــوه دهنده دســتگیر شــد
و در حــال حاضــر بــه منظــور بررســی زوایــای موضــوع ،تحــت قـرار بازداشــت موقت
بــه ســر مــی بــرد.
موحــد ،وجــود قضــات پــاک دســت را از ســرمایه هــای عظیــم دســتگاه قضایــی
دانســت و تاکیــد کــرد :قضــات و کارکنــان خــدوم ،انقالبــی و جهــادی مایــه افتخــار
دســتگاه قضایــی هســتند.
وی اظهــار داشــت :قضــات و کارکنان دســتگاه قضایــی در کمال ســامت و ایثارگرانه
خدمــات قضایــی را بــه مردم شــریف اســتان کرمــان ارائه می کننــد و انتظار مــی رود
کــه مــردم نیــز خدمتگـزاران خــود را بشناســند و دســتگاه قضایــی اســتان هــم باید
قــدردان این تالشــگران باشــد.

ایــن پرونــده معــاون شــهردار بــه اتهــام پولشــویی ،اختالس
و اخــذ رشــوه و یــک کارچــاق کــن بــه اتهــام مشــارکت در
پولشــویی ،معاونــت در اخــذ رشــوه و معاونــت در اختــاس
تحــت پیگــرد قانونــی قـرار گرفتهانــد.
دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان جیرفت همچنین
عنــوان کــرد :در ایــن پرونــده ســه پیمانــکار بــه اتهــام
پرداخــت رشــوه بــه کارمنــد دولــت تحــت پیگــرد قضایــی
قــرار گرفتهانــد.
وی یــادآور شــد :معــاون شــهردار جیرفت ســابقا در ســمت
سرپرســتی شــهرداری نیــز حضــور داشــته و بخــش عمده
ایــن جرایــم در آن بــازه زمانــی رخ داده اســت.
وی اعــام کــرد :دســتورات قضایــی الزم بـرای شناســایی
و دســتگیری ســایر عوامــل ایــن شــبکه فســاد نیــز صــادر
شــده اســت.
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اســتان کرمــان متحمــل خســارات رســول گرامــی (صلــی اهلل علیــه و آلــه) فرمــود
زیــادی شــدند گفــت :مقــرر شــد  :چــون خداونــد زن را آفریــد او را هــزار بــار از
 50درصــد اعتبــار ایــن پــروژه حورالعیــن بــه جمــال زیباتر خلــق کرده اســت.

قاضی سیرجانی رشوه ۵
میلیاردی را رد کرد

کشف شبکه فساد اقتصادی در شهرداری جیرفت/
بازداشت معاون شهردار

جایگاه زن دراسالم

اصالت زن در نظام آفرینش
قــرآن مــی فرمایــد :نســاءکم حــرث لکــم زنــان شــما
مرکــز بــذر افشــانی شــما هســتند (بقــره )223
ایــن آیــه شــریفه بیانگــر یــک صفــت حقیقــت اســت
کــه ضــرورت وجــود زن در اجتمــاع انســانی را نشــان
مــی دهــد و او را وســیله ای بــرای حفــظ حیــات نــوع
بشــر معرفــی مــی کنــد و اینکــه بشــر بــرای حفــظ
ادامــه زندگــی خــود نیــاز بــه وجــود زن دارد زیــرا
زن کانــون تکثیــر و تناســل انسانهاســت و یکــی از
موهباتــی کــه خداونــد متعــال بــه آنهــا ارزانی داشــته
فرزنــد صالــح اســت و فرزنــد صالــح هــم یکــی از
باقیــات صالحــات اســت کــه پــس از مــرگ آدم باقــی
مــی مانــد و در واقــع پــس اندازیســت کــه بــرای
خــودش تهیــه کــرده اســت چنانچــه در حدیثــی از
پیامبــر عظیــم الشــان (ص) نقــل گردیــده اســت :اذا
مــات االنســان انقطــع عمــل اال عــن ثــاث  :صدقــه
جاریــه ،علــم ینفــع
بــه ،ولــد صالــح یــدع لــه یعنــی :انســان هنگامــی
کــه مــی میــرد عملــش قطــع نمــی شــود مگــر بــه
وســیله ســه چیــز! اول  :صدقــه جاریــه ،آثــار خیــری
کــه در ایــن جهــان از خــود باقــی مــی گــذارد ماننــد
ســاخت مســاجد ،درمانــگاه و ...دوم  :آثــار علمــی
ماننــد تالیــف کتــب و پــرورش شــاگرد .ســوم  :فرزنــد
صالحــی کــه بــا عمــل و ســخن خــود بــرای والدینش
طلــب آمــرزش کننــد .زن فطرتــا دارای حرمــت
اســت و احتــرام مــرد بــه زن از ابتــدای خلقــت و در
جریــان خواســتگاری آدم از حــوا متجلــی و آشــکار
شــد و بیانگــر احتــرام بــه زن هنگامــی کــه مــرد بــه
خواســتگاری زن مــی رود ایــن عمــل احتــرام خاصــی
اســت کــه بــه او توجــه مــی شــود و همیــن عمــل
باعــث شــد بــه زن احتــرام ویــژه گذاشــته شــود و
حیــا و عفــت و پاكدامنــي حفــظ شــود و باعــث گردد
کــه خــود را اســرارآمیز جلــوه دهــد و بــه مقامــات
کمالــی و معنــوی دســت یابــد همــان گونــه کــه بــه
مــادر موســی الهــام کــرد و او در اثــر ایــن الهــام الهــی
فرزنــدش را حفــظ مــی کند و به مقــام واالی انســانی
مــی رســد .خواهــر موســی بــا حضــور در کاخ فرعــون
مــی توانــد پیشــنهاد دایــه ای را بــرای حفــظ و تربیت
او بدهــد .آســیه و مریــم از زنــان نمونــه ای هســتند
کــه قــرآن از آنــان بــه بزرگــی یــاد مــی کنــد .ســعی
بیــن صفــا و مــروه از شــعائر اهلل و جــز مراســم حــج
اســت احترامــی اســت کــه خداونــد متعــال بــرای آن
مــادر و فرزنــد (هاجــر و اســماعیل) گذاشــته و اســام
زن را اینگونــه مــورد احتــرام و اکــرام قــرار داده اســت.
پیامبــر گرانقــدر اســام (ص) بــه دختــر بزرگــوارش
احتــرام خاصــی قائــل بــود و همیشــه پیشــانی او را
مــی بوســید و فرمــود  :بــوی بهشــت را احســاس مــی
کنــم یــا اینکــه هــر وقــت از ســفر بر مــی گشــت اول
بــه دیــدن وی مــی رفــت و هنــگام ورود بــه منزلــش
اجــازه مــی گرفــت و اگــر پاســخی نمــی شــنید بــر
مــی گشــت .قــرآن کریــم هــم وقــت هــاي مناســبی
را بــرای دیــدار محــارم ذکــر نمــوده و اینکــه بــدون
اجــازه وارد نشــوند و حتمــا اجــازه ورود بگیرنــد .اینهــا
همــه از نشــانه هــای احتــرام بــه شــخصیت زن در
همــه گونــه روابــط فــردی و اجتماعــی اســت.

یکی از مسئوالن شهرداری قلعه گنج به اتهام ارتشا
و جعل اسناد رسمی بازداشت شد
دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان قلعــه گنج از بازداشــت یکی از مســئوالن این شــهرداری بــه اتهام
ارتشــا و جعل اســناد رســمی خبر داد.
بــه گـزارش ایرنــا و بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی دادگســتری کرمــان ،کیومــرث قاســمی در تشــریح
جزییــات ایــن خبــر افــزود :در پــی کســب گزارشــات مردمــی مبنی بــر اخــذ رشــوه و صــدور پروانه جعلی
در شــهرداری قلعــه گنــج ،بررســی موضــوع در دســتور کار دادســتانی ایــن شهرســتان قـرار گرفت.
ایــن مقــام قضایــی ادامــه داد :در تحقیقــات ابتدایــی مشــخص شــد فــرد مذکــور کــه ســابقه معاونــت
شــهرداری قلعــه گنــج را دارد و در حــال حاضــر مســئول یکــی از قســمت هــای این شــهرداری اســت ،در
زمــان تصــدی معاونــت شــهرداری بــا اخــذ رشــوه از مــردم اقـدام به صــدور پروانــه جعلی ســاختمانی می
کــرده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه متهــم در حــال حاضــر بــا قـرار مناســب در بازداشــت بــه ســر مــی بــرد ،تصریــح کرد:
تحقیقــات تکمیلــی در ایــن رابطه در شــعبه بازپرســی دادسـرای عمومــی و انقالب شهرســتان قلعه گنج
ادامــه دارد و دســتورات قضایــی بــه منظــور شناســایی و دســتگیری ســایر عوامــل احتمالــی صــادر شــده
است.
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شــهرداری بردســیر در نظــر دارد تعــدادی قطعــه زمیــن بــا کاربــری مســکونی در نقــاط مختلــف شــهر را طبــق مجــوز  2/200مورخــه 1400/6/6شــورای اســامی شــهر بردســیر و به اســتناد مــاده  13آئین
نامــه مالــی قانــون شــهرداری هــا از طریــق مزایــده عمومــی بــه فــروش برســاند .تاریــخ انتشــار :دوشــنبه  1400/12/2ســاعت 8صبــح ،مهلــت دریافــت اســناد :تــا روز دوشــنبه تاریــخ  1400/12/9ســاعت
،14مهلــت ارســال پیشــنهاد تــا روز شــنبه تاریــخ  1400/12/21ســاعت ،14متقاضیــان بــا مراجعــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه نشــانی  www.setadiran.irنســبت به مطالعــه شــرایط مزایده و
ارائــه پیشــنهاد اقــدام نماینــد ضمنــا شــهرداری در رد یــا قبــول پیشــنهادات مختار اســت.
هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد .آدرس :بردسیر ابتدای بلوار شهید خسروی تلفن03433520150 :

روابط عمومی شهرداری بردسیر
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فضای مجازی ،تهدید یا فرصت؟
عدممدیریتفضایمجازیچه
تبعاتیبرکودکاندارد؟()1

طبــق بررســی هــا ،عــدم مدیریــت فضــای مجــازی
موجــب آســیب هــای متعــدد اخالقــی و رفتــاری بــه
خصــوص در کــودکان و نوجوانــان خواهــد شــد کــه در
ایــن گ ـزارش ب ـدان مــی پردازیــم.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم«پرونده حکمرانــی
فضــای مجــازی»؛ اســتفاده از فضــای مجــازی علیرغم
اینکــه دارای فرصــت هــای فراوانــی اســت و باعــث
ســهولت امــور خواهــد شــد ،در صــورت عــدم مدیریت
صحیــح و رهــا ســاختن آن ،باعــث بــروز نتایج ناگـوار و
آســیب هــای متعــددی بــه خصــوص بـرای کــودکان
و نوجوانــان خواهــد داشــت .ایــن آســیب هــا عبــارت
اســت از:
از دست دادن هویت اسالمی ایرانی
اصــوال فضای مجازی در راســتای پــروژه دهکده جهانی
مارشــال مــک لوهــان بــه وجــود آمده اســت و هــدف از
آن یکســان ســازی باورهــا و عقاید و اندیشــه های همه
ملــل در راســتای افکار و اندیشــه هــای غربی اســت .در
حقیقــت فضای مجازی با گســترش و ســلطه اندیشــه
غربــی در تــاش اســت تــا همــه هویت های مســتقل
فرهنگــی را از میــان بــردارد و اصــوال هیــچ فرهنــگ
متمایــز و متفاوتــی بــا فرهنگ ســلطه باقــی نماند.
قبــح شــکنی نســبت بــه ناهنجــاری هــای
دینــی و اجتماعــی
در محیــط مجــازی ،کاربـران بــه دلیــل ارتبــاط شــبه
تعاملــی خــود بــا آن ،در بســیاری از فرایندهــا خــود را
دخیــل می داننــد و در انجــام انواع افعال مشــارکت می
کننــد .بــه دلیل تســلط بیگانــگان بــر فضای مجــازی،
غالــب افعــال کاربـران در این بســتر ناهنجار بــوده و در
تعــارض کامــل با هنجارهــای دینی و اجتماعی کشــور
اســت .کاربـران فضــای مجــازی در مــدت حضــور خود
در ایــن فضــا ،خصوصــا بــازی هــای ویدئویــی ،بارهــا و
بارهــا ســرقت ،تجــاوز به عنــف ،زورگیــری ،قمار بــازی،
شـراب خواری ،تشــکیل و مدیریت باندهــای تبهکاری
را تجربــه مــی کننــد و پــس از مدتــی بــه دلیــل عادی
شــدن مواجهــه با چنیــن مـواردی و حتی ارتــکاب آن،
قبــح چنیــن اعمالــی برایشــان از بیــن رفتــه و در پــاره
ای مـوارد منجــر بــه انجــام چنیــن اعمالــی در محیــط
فیزیکــی نیــز می شــود.
عدممسئولیتپذیری
اعتیــاد ،اعتمــاد و اعتقاد به فضای مجــازی و تأثیرپذیری
از رســانه هــای فعــال مــی توانــد کاربران فضــای مجازی
را بــه روزمرگــی و وقــت گذرانــی ناســالم و بــی برنامگــی
مبتــا کنــد .چنانچــه برخــی از کاربـران تحــت تأثیــر
شــبهات و مســائل فرهنگــی منفــی ،از مســئولیت های
اجتماعــی و خانوادگــی و فــردی خــود شــانه خالــی می
کننــد و تــاش در جهــت خدمــت به جامعــه و فرهنگ
دینــی را بــی فایــده تصــور مــی کنند.
اشاعهسستیوتنبلی
غــرق شــدن در لــذت و ســرگرمی در فضــای مجــازی
آرام آرام فــرد را بــه دلبســتگی و وابســتگی شــدید و
اعتیــاد گونــه بــه فضــای مجــازی ســوق مــی دهــد و
لـذا در بیشــتر مواقــع کاربــر بـرای جـدا نشــدن از ایــن
ابــزار و فضــای مجــازی ،بــه هــر بهانــه ای از انجــام
کارهــای ضــروری و حتــی روزمــره خــود نیــز ســرباز
مــی زنــد و بــه نوعــی دچــار سســتی و تنبلــی مزمــن
مــی شــود .گاه حتــی فرد بــه دلیــل افراط در سســتی،
از مســئولیت هــا و وظایــف خــود ســرباز مــی زنــد و از
دیگـران از جملــه نزدیــکان و اعضای خانواده توقــع دارد
تــا مســائل شــخصی او را انجــام دهنــد.
تمایلبهگوشهنشینیوانزوا
تحقیقــات ثابــت کــرده اســت آن دســته از افـرادی که
اســتفاده اعتیــادی از اینترنــت می کنند ،بیشــتر دچار
انــزوا و تنهایــی اجتماعــی مــی شــوند و این افـراد دچار
ناکامــی تحصیلــی و کاری بیشــتری مــی شــوند و روز
بــه روز از دایــره تعامــات میــان فــردی و ارتبــاط آنهــا
کاســته مــی شــود .همچنیــن نتایــج تحقیقات نشــان
داده اســت کــه اســتفاده زیــاد از اینترنــت بــا پیونــد
ضعیــف اجتماعــی مرتبــط اســت .بــر عکــس کاربرانی
کــه از اینترنــت کمتــر اســتفاده مــی کننــد ،بــه طــور
قابــل مالحظــه ای بــا والدیــن و دوستانشــان ارتبــاط
بیشــتری دارند.
تبدیلشدنسرگرمیبههدف
بــه دلیــل ســاختار و مهندســی غربــی فضای مجــازی،
اصــوال رویکــرد غالــب خدمــات آن ســرگرمی محــور
اســت .لــذا غالــب کاربــران خصوصــا نوجوانــان و
جوانــان بــه دلیــل جذابیــت هــای ســرگرم کننــده،
بیشــتر مســتعد غــرق شــدن در ایــن فضــا هســتند.
عواملــی کــه ســبب مــی شــود کاربـران بـرای ســرگرم
شــدن فضــای مجــازی را در اولویــت امــور خــود قـرار
دهنــد عبــارت اســت از :کمبــود امکانــات تفریحــی
مناســب ،فشــارهای علمــی و درســی ،محدودیت های
اجتماعــی و اخالقــی ،محدودیــت هــای عرفــی ،عــدم
امــکان نظــارت بر فعالیــت کاربـران در فضــای مجازی،
نیازهــای جنســی کاذب و غیــره.

سال سیزدهم
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بیشاز 250نمایندهمجلس:دولتدرمذاکراتبدوناخذتضامین
الزم،متعهدبههیچتوافقیبابدعهداننشود

بــه گــزارش خبرنــگار پارلمانــی
خبرگــزاری فــارس ،بیــش از 250
نماینــده مجلــس شــورای اســامی بــا
امضــای نامـهای ضمــن تشــکر از دولت
در حفــظ صالبــت و اقتـدار در مذاکرات
هســتهای تاکیــد داشــتند کــه دولــت
هیچــگاه از خطــوط قرمــز جمهــوری
اســامی ای ـران و منافــع ملــی کوتــاه
نیایــد و بــا اقتـدار همچــون گذشــته به
مذاکــرات ادامــه دهــد.
متــن نامــه نمایندگان مجلــس خطاب
بــه رئیسجمهــور بــه شــرح ذیــل
اســت:
جنــاب حجــت االســام آقــای رئیســی
ریاســت محتــرم جمهــوری اســامی
ای ـران
سالمعلیکم
مذاکـرات ایـران در مــورد رفــع تحریــم
هــای ظالمانــه علیــه ملــت ای ـران بــه
نقطــه حساســی رســیده اســت ،مــا
نمایندگان مــردم عزیز و ســربلند ایران،

ضمــن تشــکر نســبت بــه دیپلماســی
فعــال و عزتمندانــه حضرتعالــی و تیــم
مذاکـرات ،ضمــن همــکاری هــای الزم،
توجــه شــما و مســئوالن مذاکـرات را به
نــکات زیــر جلــب مــی کنیــم:
 1دولــت ظالــم و تروریســت آمریــکا ونیــز دنبالــه روان ضعیف و ذلیــل آمریکا
یعنــی ســه کشــور اروپایــی در طــول 8
ســاله گذشــته نشــان داده انــد کــه بــه
هیــچ تعهــدی پایبنــد نبــوده و از هــر
وســیله ممکن جهــت ضربــه وارد کردن
بــه منافع ملــت ایـران ،اســتفاده و حتی
برخــاف تمــام قوانیــن دنیــا ،دارو را نیز
علیــه ملــت ای ـران تحریــم کــرده انــد،
بــر ایــن اســاس ،بایــد از تجربــه ســابق
درس عبــرت بگیریــم و بــا خــط قرمــز
قــراردادن منافــع ملــت ایــران ،بــدون
اخــذ تضامیــن الزم ،متعهــد بــه هیــچ
توافقــی بــا بدعهـدان نگردیــم.
 -٢دولــت تروریســت آمریــکا و ســایر
کشــورهای عهدشــکن غربــی بایــد

 ۸۵۰بیمارکروناییدربیمارستانهای
استانکرمانبستریشدند

بــه گـزارش خبرگـزاری تســنیم از کرمان ،ســتاد مدیریت بیمــاری کرونا
اســتان کرمــان بــا حضــور علــی زینیونــد اســتاندار کرمــان ،جاللــی
معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار ،اعظمــی و شــکراللهی
نماینــدگان مــردم جنــوب اســتان در مجلــس شــورای اســامی ،رئیــس
دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان و جمعی از مســئوالن اســتان و همچنین
ارتبــاط ویدئــو کنفرانــس بــا فرمانـداران سراســر اســتان کرمــان ســالن
شــهید مرتضــوی اســتانداری کرمــان برگـزار شــد.
حمیدرضــا رشــیدینژاد رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان در این
جلســه بــا بیــان اینکه روند بیماران ســرپایی اســتان کرمــان رو به کاهش
اســت کــه بخشــی از آن بهدلیــل عــدم مراجعــه مــردم و خوددرمانــی
در منــزل اســت اظهــار داشــت :پیــک ششــم کرونــا در اســتان کرمــان
متوقف نشــده و روند بیماران بســتری در بیمارســتانها افزایشــی اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر  40درصــد تختهــای
بیمارســتانهای اســتان اشــغال شــده اســت گفــت :حــدود  850بیمــار
در بیمارســتانها بســتری هســتند کــه  60درصــد آنهــا تســت مثبــت
کرونــا دارنــد.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان بــا بیــان اینکــه  120بیمــار در
بخــش آی ســی یــو اســتان بســتری هســتند کــه  50درصــد آنها تحت
ونتیالتــور قـرار دارنــد افــزود :واکسیناســیون در اســتان کرمــان در حــال
انجــام اســت وحــدود  710هـزار نفــر دز ســوم واکســن خــود را دریافــت
کردند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تقاضــا داریــم مــردم بــه واکسیناســیون اهمیــت
دهنــد چـرا که تنهــا راه موثر پیشــگیری از ایــن بیماری ،واکسیناســیون
اســت و مــرگ و میرهــا را نیــز کاهــش میدهــد بیــان کــرد :رعایــت
پروتکلهــای بهداشــتی تاکیــد میشــود و همچنــان بایــد از ماســک
اســتفاده کــرد.
رشــیدینژاد بــا بیــان اینکــه در مجمــوع نســبت به هفته گذشــته رشــد
بســتریهای کرونــا در اســتان  14درصــد افزایــش داشــته اســت گفــت:
کســانی کــه تحــت ونتیالتــور قـرار میگیرنــد کمتــر درمــان آنهــا انجام
میشــود و بایــد مراقبــت کــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه روز گذشــته  9فوتــی در اســتان کرمان داشــتیم
عنـوان کرد :در دو هفته گذشــته بیشــترین فوتــی کرونایی در اســتان در
روز  25بهمــن اتفــاق افتاد.
در ایــن جلســه رحمــان جاللــی معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعــی
اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه تعـداد مبتالیان بــه کرونــا در جهــان از
مــرز  442میلیــون نفــر گذشــته اســت اظهــار داشــت 337 :شهرســتان
کشــور در وضعیــت قرمــز کرونایــی قـرار دارنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه طبــق پیشبینیهــای گذشــته  21شهرســتان
اســتان کرمــان در وضعیــت قرمــز کرونایــی قـرار دارنــد افــزود :تنهــا دو
شهرســتان فهــرج و فاریــاب در وضعیــت زرد و نارنجی کرونایی هســتند.
معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه
عــادی انــگاری بیمــاری باعــث ابتالی بیشــتر در اســتان میشــود گفت:
ادارات و نهادهــا بایــد رعایــت پروتکلهای بهداشــتی در اماکــن عمومی را
جــدی گرفتــه و مدیـران بــر آن نظــارت کنند.
جاللــی با اشــاره بــه اینکــه آزمون دکتـرا در اســتان کرمان جمعــه آینده
برگـزار میشــود افــزود :ایــن آزمــون بــا رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی
مقابلــه بــا کرونــا همانند کنکــور گذشــته برگزار میشــود.
رضــا رضایــی مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان نیــز در ایــن
جلســه بــا بیــان اینکــه آمــوزش در مـدارس اســتان بــر اســاس مصوبات
ســتاد کرونــا انجــام میشــود اظهــار داشــت :آمــوزش بــه هیــچ وجــه
تعطیــل نیســت و هیچ مدرسـهای حــق تعطیلی کامل مدرســه را نـدارد.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه
اکثــر شهرســتانهای اســتان کرمــان وضعیــت قرمــز کرونــا دارنــد و
آمــوزش بهصــورت ترکیبــی حضــوری و آنالیــن انجــام میشــود.

تضمیــن دهنــد کــه از برجــام خــارج
نمــی شــوند.
 -٣رژیــم آمریــکا و ســایر کشــورهای
طــرف برجــام بایــد تعهــد دهنــد کــه
از مکانیســم ماشــه اســتفاده نخواهنــد
کــرد.
 ۴رژیــم آمریــکا و ســه کشــور اروپاییبایــد بــه ملــت ایـران تعهــد دهنــد که
تحریــم هــا علیه ملــت ایـران بــه بهانه
هــای واهــی هســته ای ،تروریســم،
موشــکی و حقــوق بشــر را لغــو مــی
کننــد ،از جملــه بایــد تحریــم هــای
آیســا ،کاتســا و  U-Turnلغــو شــود.
 ۵در مقــام اجـرا نیــز ابتـدا باید آمریکاو ســایر اطـراف بدعهــد برجــام به تعهد
خــود در لغــو تحریــم هــا عمــل کنند،
و بعــد از راســتی آزمایــی ،ایــران بــه
سـراغ انجــام تعهدات خــود رفتــه و آن
را انجــام دهــد.
 ۶مطابــق مــاده  7قانــون اقــدامراهبــردی مجلــس شــورای اســامی،

دولــت جمهــوری اســامی موظــف اســت
انجــام تعهـدات از ســوی طــرف غربــی در
لغــو تحریــم هــا بــه ویــژه تحریــم هــای
نفتــی و بانکــی و برگشــت پــول صــادرات
ای ـران بــه صــورت بانکــی و بــدون هیــچ
مشــکلی را بــه مجلــس گ ـزارش کنــد و
در صــورت تاییــد و تصویــب مجلــس ،می
توانــد نســبت بــه گام هــای کاهشــی در
زمینــه هســته ای اق ـدام نمایــد

 28درصدکرمانیهادزسومواکسنرا
دریافتکردند

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان ،حســین صافــیزاده مشــاور رئیــس
دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمان در تشــریح آخریــن وضعیت و واکسیناســیون کرونا
در اســتان اظهــار داشــت :بیــش از  ۸۶درصــد جمعیــت اســتان دز اول واکســن۷۶ ،
درصــد دز دوم و  ۲۸درصــد دز ســوم واکســن را دریافــت کردنــد.
وی بــا بیــان اینکــه حــدود  ۱۲درصــد از جمعیــت پنــج تا  ۱۲ســال اســتان نیــز دز
واکســن خــود را دریافــت کردنــد ،افــزود :اصــرار مــا بــرای واکســن در وضعیت فعلی
بــه ایــن دلیــل اســت افــرادی کــه واکسیناســیون کامــل را دریافــت کردند مــرگ و
میــر و شــدت بیمــاری خیلــی پاییــن بوده اســت.
صافـیزاده بــا بیــان اینکــه بیشــتری مــوارد فــوت شــده مربــوط بــه افــرادی اســت
کــه واکســن دریافــت نکردنــد یــا واکسیناســیون آنهــا کامــل نبــوده اســت ،تصریح
کــرد :در حــال حاضــر تاکیــد بــرای واکسیناســیون دز ســوم اســت و حــدود یــک
ســوم مراجعــه کردنــد و کــودکان هــم هنــوز آنچــه انتظــار داشــتیم اتفــاق نیفتــاده
کــه امیدواریــم بــا تمهیــدات و اطالع رســانی بیشــتر شــاهد مراجعه افراد بیشــتری
باشیم.
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قصهیدوگنجشک
روزی ،روزگاری ،دو گنجشــک در سوراخی النه داشتند.
ســوراخ ،بــاالی دیــوار خانـهای بــود و دو گنجشــک بــه
خوبــی و خوشــی در آن زندگــی میکردنــد.
پــس از مدتــی آن دو گنجشــک صاحــب جوج ـهای
شــدند .آنهــا خوشــحال و خــرم بودنــد .یــک روز
کــه گنجشــک پــدر بــرای آوردن غــذا رفتــه بــود مــار
بدجنســی کــه در آن نزدیکیهــا بــود بــه النــه آمــد.
گنجشــک مــادر پــرواز کــرد و روی دیــوار نشســت ،اما
جوجــه گنجشــک هنــوز قدرت پــرواز نداشــت .مــار به
طــرف جوجــه گنجشــک رفــت .گنجشــک مادر ســر
و صــدا کــرد .نزدیــک مــار رفــت .بــه او نــوک زد ،امــا
فایــدهای نداشــت.
مــار بدجنــس جوجــه را بلعیــد و همانجــا روی النــه
گرفــت و خوابیــد .کمــی بعــد گنجشــک پــدر رســید.
گنجشــک مــادر گریــان و نــاالن قضیــه را تعریــف
کــرد .گنجشــک پــدر هــم ناراحــت شــد .اما جوجــه از
دســت رفتــه بود ونمــی شــد کاری کرد .دو گنجشــک
تصمیــم گرفتــد انتقــام جوجــه را از مــار بگیرنــد.
ناگهــان گنجشــک پــدر فکــر عجیبــی کــرد .بــرای
همیــن هــم فــورا ًٌ پریــد و از اجــاق خانــه یــک تکــه
چــوب نیــم ســوز برداشــت .آن را بــه نــوک گرفــت و
ســریع پریــد و تــوی النــه انداخــت .چــوب نیــم ســوز
روی چوبهــای خشــک النــه افتــاد ودور غلیظــی
بلنــد شــد .افــرادی کــه در خانــه بودنــد ایــن کار
عجیــب گنجشــک را دیدنــد .آنهــا بــرای ایــن کــه
خانــه آتــش نگیــرد بــه ســرعت نردبــان گذاشــتند تــا
آتــش را خامــوش کننــد .درســت هنگامــی کــه مــار
میخواســت از النــه فــرار کنــد آنهــا مــار را دیدنــد.
یکــی از افــراد بــا چوبــی کــه در دســت داشــت ضربــه
محکمــی به ســر مــار زد .مار بدجنس کشــته شــد .دو
گنجشــک در حالــی کــه انتقام جوجــه خــود را گرفته
بودنــد ،پــرواز کردنــد تــا برونــد و النــه جدید بســازند.

گوسفندقربان
آورده انــد کــه زاهــدی از جهــت قربــان گوســفندی
خریــد ،در راه قومــی بدیدنــد ،طمــع کردنــد و بــا
یکدیگــر قــرار دادند کــه او را بفریبند و گوســفند ب َِبرند.
پــس یــک تــن از پیــش درآمــد و گفــت :ای شــیخ این
ســگ از کجــا م ـیآری.
دیگــری بــدو بگذشــت و گفــت :شــیخ مگــر عــزم
ـیم بــدو پیوســت و گفــت :این مــرد در
شــکار دارد؟ سـ ّ
کســوهی اهــل صــاح اســت ،ا ّما زاهــد نمینمایــد ،که
بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛
زاهــد را بــا ســگ صحبــت نباشــد و دســت و جامـهی
خویــش را از او صیانــت واجــب دارد .از ایــن نســق هــر
 ۲۲میلیون و  ۲۱۴هزار نفر  ۳دوز واکسن کرونا تزریق کردهاند
کــس چیــزی گفــت :تاشـ ّ
ـکی در دل او افتــاد و خــود را
بــر اســاس اعــام وزارت بهداشــت ،تــا کنــون  ۲۲میلیــون و  ۲۱۴هــزار نفــر در
متهــم گردانیــد و گفــت :شــاید بــود کــه فروشــندهی
کشــور موفــق شــده انــد  ۳دوز واکســن کرونــا تزریــق کننــد.
ایــن جــادو بــوده اســت و چشــم بنــدی کــرده؛ در حال
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،بــر اســاس اعــام مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع
گوســفند بگذاشــت و برفــت و آن جماعــت ب ُِبردند.
رســانی وزارت بهداشــت ،تــا کنــون  ۶۲میلیــون و  ۱۵۱هــزار و  ۶۷۸نفــر دوز اول،
 ۵۵میلیــون و  ۱۰۰هــزار و  ۶۹۷نفــر دوز دوم و  ۲۲میلیــون و  ۲۱۴هــزار و ۶۷۹
زاهدخیالباف
نفــر ،دوز ســوم واکســن کرونــا را تزریــق کردهانــد.
آورده انــد کــه مــردی پارســا بــود و بازرگانی کــه روغن
مجمــوع واکس ـنهای تزریــق شــده در کشــور بــه  ۱۳۹میلیــون و  ۴۶۷هــزار و
گوســفند و شــهد فروختــی بــا او همســایگی داشــت و
 ۵۴دوز رســید.در شــبانه روز گذشــته  ۳۱۹هــزار و  ۳۹۶دوز واکســن کرونــا در
هــر روز قــدری از بضاعــت خویــش بــرای قــوت زاهــد
کشــور تزریــق شــده اســت.
فرســتادی .زاهــد چیــزی بــکار بــردی و باقــی را در
ســبویی کــردی و طرفــی بنهــادی .آخر ســبو پر شــد.
روزی در آن مینگریســت .اندیشــید کــه اگــر شــهد و
روغــن بــه ده درم بتوانــم فروخت و آن را پنج گوســفند
خــرم ،هــر پنــج بزاینــد و از نتایــج ایشــان رمهــا پیــدا
آیــد و مــرا اســتظهاری باشــد و زنــی از خاندانــی بزرگ
بخواهــم ،الشــک پســری آید ،نــام نیکوش نهــم و علم
ـه سـ
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فرمایــم .ایــن فکــرت چنــان قوی شــد کــه نــاگاه عصا
یــک جنــگ روانــی بـرای القــای یک سلســله پیامهــا در ذهــن مخاطب دانســت؛ بلکــه این برگرفــت و از ســر غفلــت بــر ســبوی آویختــه زد در
فرآیندهــای روانــی مذکــور کــه در لباس عملیات رســانهای محقــق میشــوند ،در عین اینکه حــال بشکســت و شــهد و روغــن بــر روی او فــرود آمد.
خودشــان هــدف هســتند ،وســایل و ابـزاری بـرای تحقــق یــک هــدف اصلیتر یعنــی ایجاد
آشــوب و برهــم زدن نظــم اجتمــاع بـرای ســلطه بر جامعه اســامی هســتند.
قورباغهوماروعاقبتحیله
نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه هــر چقــدر ایــن جهــاد تبییــن در مقــام عمل بــه کمال
و فعلیــت خــود نزدیکتــر میشــود ،ممکــن اســت عملیــات رســانهای و روانــی دشــمن قورباغـهای در همســایگی مــاری النــه داشــت ،هــرگاه
نیــز شــتاب بیشــتری بگیرد و برســرعت آن بیفزایــد و از لحــاظ کمیت و کیفیــت و ترفندها قورباغــه بچــهای بــه دنیــا مــیآورد ،مــار آمــدی و
افزایــش پیـدا کنــد کــه ایــن را از تأســیس شــبکهها و وبســایتهای جدیــد و روشهــای بخــوردی .قورباغــه بــا خرچنگــی دوســت بــود .بــه
هدایــت اذهــان نوینــی کــه بــه کار میگیــرد بایــد تشــخیص داد و بـرای خنثی ســازی زهر پیــش خرچنــگ رفــت و گفــت :ای بــرادر! تدبیــری
اندیــش کــه مــرا خصمــی قــوی و دشــمنی بــی رحم
القائــات آن ،برنامــه و راهبــرد منســجم و منطقی داشــت.
دشــمن تــاش میکنــد عملیــات روانــی خــود را به عملیــات میدانــی تبدیل کند ،دشــمن اســت .نــه در برابــرش مقاومــت میتوانــم کــرد و نــه
بــا ســیاه نمایــی ،نفــرت افکنــی ،یــاس آفرینــی ،اعتمــاد زدایــی و امثــا ل آن ســعی میکنــد تــوان مهاجــرت دارم ،چــرا کــه اینجــا مکانــی اســت
آشــوب بــه پــا کنــد و وضعیــت نظــم اجتماعــی را بــر هــم بزند.
خــرم و زیبــا ،در نهایــت آســایش.
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مــا در دوران دفــاع مقــدس کــه  ۵۰کشــور عـراق را حمایــت
خرچنــگ گفــت :قــوی پنجــگان توانــا را جــز بــا مکــر
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در فضــای مجــازی امــروز دشــمنان اســام جامعــه مــا را مـ
نتــوان شکســت داد .در ایــن اطــراف راســویی زندگــی
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و حرفهایــی را میزننــد کــه جوانــان مــا را منحــرف کنند.ل
میکنــد ،چنــد ماهــی بگیــر و بکــش و از جلــوی
میبایســت بــر دشــمن چیــره و غالــب شــد
خانـهی راســو تــا النهی مــار بیفکــن ،راســو یکی یکی
و باتوجــه بــه هجمه دشــمن کــه قصــدش ناکارامدی نظام اســامی اســت کــه باتحریمهای
میخــورد و چــون بــه مــار رســد او را هــم میبلعــد و
ظالمانــه امریــکا مشــکالت اقتصــادی ومعیشــتی درجامعــه ایجــاد شــده و هــدف اصلــی
دشــمن برانـدازی و آشــوب و برهــم زدن نظــام جامعــه اســت لـذا باید جهاد تبییــن پیرامون تــو را از رنــج میرهانــد.
آرمانهــا و اصــول انقــاب از اولیــن اولویتهــا باشــد همانگونــه کــه رهبــر معظــم انقــاب در قورباغــه بــا ایــن حیلــه مــار را هــاک کــرد .چنــد
بیانیــه گام دوم نیــز بــه آن توجــه کردنــد و در برابــر تهاجــم ترکیبــی آنــان مــا هــم تهاجــم روزی بگذشــت ،راســو دوبــاره هــوس ماهــی کــرد ،بــار
ترکیبــی درابعــاد مختلــف بــا اســتفاده از همــه روشــهای ممکن داشــته باشــیم تا دشــمنان دیگــر بــه دنبــال ماهــی در آن مســیر راهی شــد ،پس
بــه مقاصدشــان نرســند و امیــدواری و اعتمــاد بویژه درقشــر جـوان مضاعف گــردد و با همت قورباغــه و همـهی بچــه هایــش را خــورد .ایــن افســانه
وتــاش انــان چــون گذشــته درهمــه عرصــه هــای علمــی و دفاعــی بــا مـدارج عالــی جهان گفتــه شــد تــا بدانیــم کــه حیلــه و مکــر بســیار بــر
دســت یابیم و این خوشــایند دشــمن نیســت و بـرای همین پیشــرفتهای موجــود درعرصه خلــق خــدا موجــب هالکــت اســت.
هــای مختــف بدنبــال تحریــم و تهاجم ترکیبی اســت

جهاد تبیین پیرامون آرمانها و اصول
انقالب از اولین اولویتها باشد

صفحه آرایی  :سپهر بردسیر ()09134423926
گستره ی توزیع استان کرمان

هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان ـ تحلیلی خبری
صاحب امتیاز  ،مدیر مسئول  :محمد رضا شجاعی باغینی
آدرس  :بردسیرـ خیابان امام(ره) ـ ساختمان خطیبی  -طبقه اول  -جنب دفتر ازدواج
تلفن  09133414471 ، 034-33521188 :فاکس 034-33528860 :
جانشین مدیر مسئول و سردبیر  :عمید شجاعی باغینی
پیامکهایشما
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*حضــور میلیونــی مــردم ایــران و هواخواهــان
جمهــوری اســامی در جهــان در چهــل و ســومین
ت مــا
ســال حیــات انقــاب اســامی نشــان داد ملـ 
مثــل کــوه ایســتاده اســت  .دغدغــه اصلــی مــردم ما
ایــن اســت ،آیــا مســئولین هــم بــه همیــن مقـدار با
روحیــه و تــوکل بــه خـدا در اردوگاه انقالب اســامی
9132---99
ایســتادهاند؟
*بـرای دریافــت وام بــدون ضامــن وام گیرنــده بایــد
خــوش حســاب ودارای میانگیــن حســاب قابل قبول
باشــد و اال بــدون کارکرد حســاب و داشــتن میانگین
قابــل قبــول اصــا وامــی پرداخــت نمیشــود چــه بــا
9220-----37
ضامــن وچــه بــدون ضامــن
*فصــل جدیــد روابــط ایـران بــا چیــن و روســیه بــا
نــگاه راهبــردی  20ســاله و  25ســاله نشــان می دهد
دو قــدرت مطــرح جهــان بــا قبــول جایــگاه ایـران به
عنـوان قطبــی از اقطــاب قــدرت درجهــان و بــه ویژه
آنکــه بیــش از  4دهــه اســت قــدرت اردوگاه اســام
را نمایندگــی میکنــد ،نســبت خــود را تعریــف مــی
9162----75.
کننــد
*درپاســخ بــه افـرادی کــه ناآگاهانــه وقتی با روســیه
وچیــن قـرار تجــاری و سیاســی منعقد میشــود باید
گفت:مــا نــه از اردوگاه غــرب دور شــدیم و نــه بــه
اردوگاه شــرق نزدیــک شــدیم .مــا ســر جــای خــود
محکــم ایســتادهایم .مــا در اردوگاه خودمــان ،اردوگاه
اســام هســتیم .ایــن شــرق و غــرب عالــم اســت که
بایــد نســبت خــود را بــه پدی ـداری قــدرت اســام
بــه عنـوان اصلــی تریــن قطــب قــدرت جهــان کــه
مســتظهر بــه پشــتیبانی خداونــد اســت ،تعییــن
9141----88
کنند.
*ســام ضمــن تشــکر ازشــهردار محتــرم کــه جنب
اســتادیوم ورزشــی درضلــع غربــی گلســتان شــورا را
اســفالت کــرد بســیار چالــه هــای زیــادی داشــت و از
ســپهرهم تشــکرمیکنیم کــه پیــام را چــاپ واطــاع
9132----60
رســانی کــرد
*بــا ســام چـرا دســتگاههای متولــی فرهنــگ ایــن
همــه بــه ســلبرتیها بهــا میدهنــد و انهــا هــم توهــم
مــی زننــد دربرنامــه زنــده فت ـوا صــادر میکننــد و
برخــورد هــم باانهانمیشــود ایــن ولنــگاری فرهنگــی
91389----06
کــی تمــام میشــود باتشــکر

بخش دوم شعرخوانی
مطیعی در نماز جمعه

ای نشسته صف اول! به عدالت برخیز
مالک راه علی شو ،به شجاعت برخیز
چشمها را بنگر ،تشن ه عدل است وطن
همقدم با صف مردم ،به صف ظلم بزن
یوار و دمادم بستیز
با زر و زور ،عل 
صفشکن باش و در این خط مقدم بستیز
هان مبادا که چنان دولت قبلی ،فردا
گردن دولت قبلی فکنی مشکل را!
گوش این مردم از این وعده و آن وعده پر است
وقتتنگاستنبایستکهلحظهنشست
درد دلهاست خوشا گوش کنی مردم را
نه که خاموش و فراموش کنی مردم را
کاش مردان تو آیینه پاکی باشند
یعنیازجنسهمینمردمخاکیباشند
موسم بت شکنی آمد و بت هم کم نیست
همچنانچارهماشورخلیلالهیست
بت تزویر و تکبر ،بت فرزند و تبار
هان ،خلیلی شو و آن تیشه غیرت بردار
«تازه آغاز جهاد است» بر این طبل بکوب
«وقت اعدام فساد است» بر این طبل بکوب
علمقسطبرافرازچوفرصتباقیست
حقمردمبهخدازندگیقسطینیست
حق مردم نه زمینبازی و دستاندازیست
حقمردمنهچنینصنعتخودروسازیست
مردم ما که نکردند دریغی از جان
صد دریغ است که مانند کنون در غم نان
حاصل سازش و امید به دشمن دیدیم
ده برابر شدن قیمت مسکن دیدیم
ما از این جام چشیدیم و همه خیر و شرش
ضرر اندر ضرر اندر ضرر اندر ضررش
استخوانی به گلو مانده و خاری در چشم
صبر کردیم و ندادیم عنان در کف خشم
صبر کردیم و کنون موسم پیروزی ماست
شک نکن بر اثر صبر ،ظفر روزی ماست
دارد اقرار کنون دشمن دیرین به شکست
مفتضح گشته و خود نیز به این معترف است
ی دشمن بر باد
رفت آن هیبت پوشال 
نرود حیله دجالیاش اما از یاد
چون که در معرکه جنگ سرش خورده به سنگ
فکر نیرنگ کند باز و شود رنگ به رنگ
گر ز «تحریم» و ز «تهدید» ندیدهست اثر
دارد امید که «تطمیع» دهد باز ثمر
چیستتحریم؟همینخامفروشیهامان
غفلت از گنج نهفته به دل دریامان
اقتصادی که به زنجیر دالر است هنوز
این تجارت که زمینگیر دالر است هنوز
اصلتحریمهمینچرخهخودتحریمیست
آن که همت کند و طرح نو اندازد کیست؟
گره کار وطن غیرت ما میطلبد
عقل و عشق و جگری چون شهدا میطلبد
خندق است آی ببینید که احزاب آمد
از صف ما برود ،هرکه پی خواب آمد
هر که دارد سر همراهی سر بسم اهلل
عشقمیباردوسرهابهتماشامستند
دل بریدند ز خود تا به خدا پیوستند
عطر عشق است که در شام و یمن پیچیدهست
نور یارست به روی شهدا تابیده است
ره چراغان شده ،جامانده مبادا باشیم
میرودقافلهواماندهمباداباشیم
قدس ای قبله اول! خط پایانی تو
مقصدقافلههندوخراسانیتو!
هرکه دارد سر همراهی سر بسم اهلل
هرکه دارد جگر خوف و خطر بسم اهلل!

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

پایگاه اینترنتی www.sepehrbrd.ir :

بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار تصویری با جمعی از قشرهای مختلف مردم تبریز :

بزرگانآسمانیشهرمن

رعایت نکردن برخی تذکرات در برجام به مشکالت بعدی منجر شد
رهبــر معظــم انقــاب اســامی تاکیــد کردنــد:
اعتـراض بنــده ایــن بود کــه نکاتــی بایــد در برجام
رعایــت میشــد تــا مشــکالت بعــدی پیــش نیاید
و در تذکـرات هــم مکــرر آنهــا را گفتــم امــا بعضی
از آن نــکات مــورد توجــه قـرار نگرفت و مشــکالت
بعــدی پیــش آمــد.
امــام خامنـهای :دشــمن همواره بــه مراکــز موثر در
پیشــرفت انقــاب تهمــت میزنــد و امــروز نوبــت
ســپاه اســت /کســانی کــه میگوینــد انقــاب از
اهدافــش دور شــده بــه انقــاب دلبســتگی ندارنــد/
در مذاکــرات برجــام ســال ۹۴بــه برخــی نــکات
بنــده توجهــی نشــد
امــام خامنـهای فرمودنــد :امــروز نوبت ســپاه اســت
کــه دشــمنان تهمــت بزننــد و لجــن پراکنی کنند
آنهــا اگــر از عکسالعمــل مــردم و خشــم مــردم
نمیترســیدند بــه امــام(ره) هــم توهیــن میکردند
جوانــان و ملــت مــا بایــد حرکــت رســانهای و لجن
پراکنــی دشــمن را خنثــی کنند.
بــه گـزارش گروه سیاســی خبرگـزاری تســنیم ،در
آســتانه ســالروز قیــام تاریخــی مــردم تبریــز در 29
بهمــن ســال  ،1356رهبــر معظم انقالب اســامی
روز (پنجشــنبه  28بهمــن) در ارتبــاط تصویــری با
جمعــی از مــردم آذربایجــان ،حرکــت  29بهمــن را
زمینهســاز اســتمرار حرکت عظیم میدانی مــردم و
در نهایــت پیــروزی انقــاب خواندند و با برشــمردن
عوامــل مؤثــر در اســتمرار انقالب اســامی در چهار
دهــه گذشــته و همچنین نیازهــای امــروز و فردای
کشــور ،بــا اشــاره بــه اق ـدام خودجــوش و عظیــم
مــردم در  22بهمن امســال گفتند :امســال مراســم
 22بهمــن واقعـاً اعجاب برانگیز و تحســین برانگیز
بــود زیــرا بــه رغــم ویــروس کرونــا و مشــکالت
معیشــتی و انبــوه دروغ پراکنی رســانهای بیگانگان،
حضــور مــردم در اکثــر شــهرها و مناطــق کشــور
نســبت به ســال قبل افزایشــی چشــمگیر داشــت.
رهبــر انقــاب اســامی در ایــن دیـدار 29 ،بهمــن
 1356را روز درخشــش تبریــز دانســتند و بــا تأکید
بــر اینکــه حرکــت و ابتــکار مــردم تبریــز در ایــن
ِ
ســنت چهلمگیــری و
روز موجــب شــکلگیری
اســتمرار مبــارزه ملــت و ثمردهــی انقــاب شــد،
افزودنــد :ایــن انقــاب بــا تفنــگ و سیاســی کاری

و حزببــازی بــه پیــروزی نرســید بلکــه عامــل اصلــی
پیــروزی انقــاب حضــور میدانــی مــردم بــود و مــردم
تبریــز بــا ابتــکار خــود پایهگـذار اســتمرار ایــن حرکت
میدانــی شــدند.
حضــرت آیـتاهلل خامنـهای موضــوع اســتمرار انقــاب
ـی مکتــب امــام
و حرکــت انقالبــی را از اصــول اساسـ ِ
برشــمردند و خاطرنشــان کردنــد :امــام بزرگ ـوار بعــد
از پیــروزی انقــاب ،تمــام همــت خــود را بــر اســتمرار
حرکــت انقالب معطــوف کردنــد و نمونه بــارز آن تدبیر
امــام در دفــاع مقــدس بــود کــه ایشــان از یــک جنــگ
تحمیلشــده بــه ملــت ،وســیلهای بـرای اقتـدار ملی و
اعتبــار بیــن المللــی بهوجــود آوردنــد.
ایشــان اســتمرار انقــاب و حرکــت انقالبــی بــر اســاس
ســیره امــام را یکــی از مهمتریــن مقولههــای ج ـذاب
ب ـرای امــروز و فــردای کشــور دانســتند و ســپس بــه
تبییــن مفهــوم و مصادیق اســتمرار انقــاب پرداختند.
رهبــر انقــاب اســامی ،بــا تأکیــد بــر اینکــه اســتمرار
انقــاب بــه معنــای در نظــر داشــتن اهـداف و آرمانها و
تأمیــن نیازهــای کوتاهمــدت و بلندمدت برای رســیدن
بــه ایــن اهــداف اســت ،گفتنــد :هدفهــای انقــاب
عبارتنــد از پیشــرفت واقعــی و همهجانبــه مــادی و
معنــوی ،تحقــق عدالــت اجتماعــی ،اقتــدار کشــور،
تشــکیل جامعــه اســامی و در نهایــت شــکلگیری
تمــدن بــزرگ و نویــن اســامی.
حضــرت آیـتاهلل خامنـهای ســپس به برخــی مصادیق
کــه زمینهســاز اســتمرار انقــاب و رســیدن بــه اهـداف
هســتند و همــه بایــد در حــد تـوان خــود آنهــا را انجام
دهنــد ،اشــاره کردنــد و افزودنــد :تــاش دانشــمندان
و پژوهشــگران ،تــاش علمــای حــوزه و دانشــگاه،
ان دانــش
فعالیــت کارآفریــن و کارگــر ،کوشــش ج ـو ِ
پــژوه در دانشــگاه و حــوزه ،فعــاالن عرصــه خدمــات
اجتماعــی ،فعــاالن میدانــی کمکهــای مؤمنانــه،
فعــاالن حــوزه دفــاع نظامــی ،فعــاالن جهــاد تبییــن،
کارکنان خــدوم حکومتی ،روشــنگریهای روشــنگران
سیاســی در رســانه هــای مختلــف و فضــای مجــازی و
بویــژه در رســانه ملــی ،کمــک بــه مراکــز مقاومــت در
منطقــه و دنیــای اســام ،و کســانی کــه آمــاده حضــور
در میدانهــای حــوادث گوناگــون همچــون دفــاع از
حــرم و یــا  9دی هســتند ،همــه اجـزاء یــک حرکــت
عمومــی با نــگاه بــه هدفهای بلنــد انقالب هســتند که

زمینهســاز اســتمرار انقــاب میشــوند.
ایشــان برخــی از ایــن تالشهــا را مربــوط بــه امــروز و
برخــی را هــم مربــوط بــه آینــده دانســتند و بــا تأکیــد
بــر اینکــه مــردم عمومــاً حرکــت و نیازهــای امــروز را
تشــخیص میدهنــد و ســریع و هوشــیارانه وارد میـدان
میشــوند ،گفتنــد :نمونــه بــارز ایــن حرکتهــا دفــاع
مقــدس اســت کــه بــا یــک اشــاره امــام بزرگـوار ســیل
جمعیــت بــه ســمت میدانهــای نبــرد روانــه میشــد
و در قضایــای بعــدی ماننــد دفــاع از حــرم ،مقابلــه بــا
ضدانقــاب و حضور حماســی در  9دی ســال  88نیز این
هوشــمندیِ ملــت واقع ـاً خیرهکننــده بــود.
ایشــان فعالیتهــای علمــی را یکــی دیگــر از میادیــن
حضــور مؤثــر ملــی دانســتند و افزودنــد :در قضیــه کرونــا
جوانــان دانشــمند بالفاصلــه نیــاز روز را تشــخیص دادند
و مشــغول بــه کار شــدند کــه نتیجــه آن تولیــد ان ـواع
واکســن و بینیــاز شــدن از دســت دراز کــردن مقابــل
دیگـران شــد و اگــر این تولیــد ملی نبــود ،واکســن را نیز
یدادنــد.
بــه ایــران نم 
«حضــور خودجــوش و تحســینبرانگیز مــردم در
راهپیمایــی  22بهمــن امســال» نمونــه اخیــر از کارهــای
نقــد و بــزرگ ملــت بــود کــه رهبــر انقالب بــه آن اشــاره
کردنــد و گفتنــد :مــردم بــا وجــود اینکــه در محاصــره
انــواع مشــکالت ماننــد کرونــا ،مشــکالت معیشــتی،
لجنپراکنیهــای بیگانــگان و متأســفانه کمــک بعضــی
عناصــر داخلــی بــه آن لجنپراکنیهــا قــرار داشــتند،
ایــن راهپیمایــی عظیــم را بهگونـهای انجــام دادنــد که بر
اســاس گزارشهــای معتبــر جمعیــت در اغلــب اســتانها
بیــش از ســال گذشــته بــود.

شهیدمعظم موسیپائیزه

ســال هـزار و ســیصد و چهــل و چهــار بــود کــه خانــه شــکراله با تولد موســی
رنــگ تــازه ای بــه خــود گرفــت .زندگــی اربــاب رعیتــی و ظلــم رژیــم طاغوتی
پهلــوی ،جایــی بـرای آســایش مردم باقــی نگذاشــته بــود .اهالی روســتای الیه
دارون(گلــو رود) نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نبودند .شــکراله می کوشــید تا با
تــاش و زحمــت لقمــه ای حــال بــه خانــه ببــرد .موســی کــه بــزرگ شــده و
نســبت بــه مخــارج خانـواده و ســنگینی بــار زندگــی بــر دوش پــدر ،احســاس
مســئولیت مــی کــرد ،بعــد از پنجــم ابتدائی مدرســه را رهــا کرد و بـرای کمک
بــه خانـواده مشــغول به کار شــد.
انقــاب اســامی پیــروز شــده و نســیم خــوش عدالت شــروع بــه وزیــدن کرده
بــود .امــا دیــری نپاییــد کــه با شــروع جنــگ تحمیلی عـراق ،بــار دیگــر رخت
آرامــش از آســمان و زمیــن ایـران عزیــز اســامی پــر کشــید تــا این نهــال نوپا
بــا ریشــه ای محکمتــر تمرین مقاومــت کند.
در همیــن ایــام بــود کــه پســر خــوش اخــاق ،مؤمــن و مهربــان منطقــه کــوه
پنــج ،موعــد ســربازیش فـرا رســید .بــدون تردیــد برای ثبــت نــام اقدام کــرد و
راهــی جبهه شــد.
جـوان بــود و پــدر و مــادر مشــتاق دامــادی آخریــن پســر خانـواده .امــا هــر بــار
صحبــت دامادیــش پیــش مــی آمــد ،طفــره مــی رفــت و ازدواج را به بعــد تمام
شــدن خدمــت ســربازی موکــول مــی کــرد.
ـردن مقابل دشــمن
ـ
ک
ـپر
ـ
س
ـینه
ـ
س
هفــت مــاه حضــور در مناطــق عملیاتــی و
ِ
دیــن و نامــوس ،از موســی مــردی ســاخته بــود کــه زندگــی دنیایــی بهــای
اندکــی بـرای ایــن خاکــی افالکــی شــده بــود .سـرانجام در تاریــخ  64/۵/24در
جزیــره مجنــون بــا مـدال ســرخ شــهادت ،مــزدش را از خداونــد کریــم دریافت
کــرد و پیکــر مطهــرش پــس از تشــییع در روســتای الیــه دارون بــه خــاک
ســپرده شــد.
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بــه گـزارش حــوزه دولــت خبرگـزاری فــارس،
هیئــت وزی ـران در جلســه مــورخ  ۲۴بهمــن
 ،۱۴۰۰بــه دســتگاه هــای اجرایــی ،نیروهــای
مســلح ،وزارت اطالعــات و ســازمان انــرژی
اتمــی ایــران اجــازه داد بــه کارمنــدان خــود
(اعــم از رســمی ،ثابــت ،پیمانی ،خریــد خدمت،
قـراردادی و موقــت) و اعضــای هیئــت علمــی
دانشــگاههــا و مؤسســات آمــوزش عالــی و
تحقیقاتــی و قضــات کــه بطــور تمــام وقــت
اشــتغال بــه کار دارنــد (بــه اســتثنای کارگـران
شــاغل در کارگاه هــای مشــمول قانــون کار)،
مبلــغ ثابــت  ۱۶میلیــون ریال به نســبت مدت
خدمــت تمــام وقــت در ســال  ۱۴۰۰بــه عنوان
پــاداش آخــر ســال (عیــدی) در بهمــن مــاه
ســال جــاری از محــل بودجــه مصوب دســتگاه
هــای اجرایــی پرداخــت کننــد.

همچنیــن به موجــب این مصوبــه ،پرداخــت پاداش
آخــر ســال (عیــدی) بــه کارکنــان خریــد خدمــت،
قـراردادی و موقــت بــه نســبت خدمــات تمــام وقت
آنــان در ســال  ۱۴۰۰بــوده و در هــر حــال می ـزان
عیــدی ایــن گونــه افـراد از  ۵۰درصــد رقــم مذکــور
کمتــر نخواهــد بود.
عــاوه بــر ایــن ،میــزان پرداخــت پــاداش آخــر
ســال (عیــدی) بازنشســتگان ،مســتمری بگی ـران،
حقــوق وظیفــه از کارافتادگــی ،حقــوق وظیفــه
وراث مســتخدمین متوفــای مشــمول صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری ،ســازمان تأمیــن اجتماعــی
نیروهای مســلح و ســایر صندوق های بازنشســتگی
و نیــز شــهدا و جانبــازان از کار افتــاده کلــی نیــز
بــه مبلــغ ثابــت  ۱۶میلیــون ریــال حســب مــورد
از محــل بودجــه مصــوب صنــدوق بازنشســتگی
یــا دســتگاه اجرایــی ذیربــط قابــل پرداخــت اســت.

عیدی بازنشســتگان مشــمول صندوق بازنشستگی
کشــوری کــه در ســال  ۱۴۰۰حــق عائلــه منــدی،
اوالد و بیمــه خدمــات درمانی آنهــا را صندوق مذکور
پرداخــت نمــوده ،توســط آن صندوق قابــل پرداخت
اســت و ســایر مـواردی کــه مشــمول صنــدوق های
یــاد شــده نیســتند ،از محــل اعتبــارات دســتگاه
اجرایــی ،ســازمان یا شــرکت دولتــی ذی ربــط قابل
پرداخــت اســت.به مشــمولین این تصویــب نامه که
براســاس قوانیــن و مقــررات مربــوط از کمک هزینه
عائلــه منــدی و اوالد برخوردار می باشــند ،عــاوه بر
مبلــغ عیدی موضــوع مصوبــه ،در راســتای حمایت
از خان ـواده مبالغــی بــه شــرح زیــر توســط مرجــع
پرداخــت کننــده عیــدی بــه شــرح زیــر پرداخــت
مــی شــود -:بابــت همســر مبلــغ ثابــت  ۴میلیــون
ریــال - -بابــت هــر فرزنــد تحــت تکفل مبلــغ ثابت
یــک میلیــون و  ۵۰۰هـزار ریــال

نوزدهمینیادوارهشهدایغدیراستان
کرمانبرگزارشد

نوزدهمیــن یــادواره  ۲۷۶شــهید غدیــر اســتان کرمــان بــا حضــور پــر شــور خانـواده شــهدای اســتان در جـوار مرقــد مطهــر
شــهید ســپهبد قاســم ســلیمانی برگزار شــد.
بــه گـزارش خبرگزاری تســنیم از کرمان ،نوزدهمین یادواره شــهدای غدیر اســتان کرمــان در جوار مرقد مطهر سیدالشــهدای
جبهه مقاومت شــهید ســپهبد قاســم ســلیمانی در گلزار شــهدای بینالمللی کرمان برگزار شــد.
ایــن مراســم بــا حضــور ســردار حســین معروفی فرمانده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان ،احمد گروهــی مدیرکل بنیاد شــهید و
امورایثارگـران اســتان کرمــان و بــا حضــور پــر شــور خانـواده شــهدا و زائران مرقــد مطهر حاج قاســم همـراه بود.
نوزدهمیــن یــادواره  276شــهید غدیــر اســتان کرمــان بــا برنامههــای متنــوع فرهنگــی هنــری از جملــه روایتگــری ،دکلمــه
خوانــی خواهــر شــهید ،اجـرای ســرود و ســخنرانی ســردار حســین معروفــی فرمانده ســپاه ثاراهلل اســتان کرمــان همـراه بود.
بــه گـزارش تســنیم 276 ،پاسـدار عضــو لشــکر  41ثــاراهلل و کبوتــر خونیــن بــال غدیر اســتان کرمــان در  30بهمن ســال 81
هنــگام بازگشــت از ماموریــت نظامــی در حادثــه برخــورد هواپیمــای حامــل آنهــا بــا کــوه در منطقــه ســیرچ کرمان در شــب
عیــد غدیــر و در راه پشــتیبانی از والیــت به شــهادت رســیدند.

متهمجعلعناویننهادهای
یوامنیتیدر
حاکمیت 
تهراندستگیرشد
بــه گ ـزارش ایرنــا از مرکــز روابــط عمومــی
و اطــاع رســانی وزارت اطالعــات ،در ایــن
اطالعیــه آمده اســت :بــا اقدامــات اطالعاتی
و عملیاتی رسبــازان گمنام امام زمــان (عج)،
متهم جعل عناوین دســتگاههای حاکمیتی
و امنیتــی در اســتان ته ـران شناســایی و بــا
هامهنگــی مرجــع قضایــی دســتگیر و از
تــداوم فعالیــت مجرمانهاش مامنعت شــد.
ایــن اطالعیــه مــی افزاید :متهم با منتســب
کــردن خــود بــه عنــوان مناینــده دفــر
مقــام معظــم رهــری ،وزارت اطالعــات،
شــورایعالی امنیــت ملّــی و دادرسای
نظامــی ،بــا ســو ء اســتفاده کــردن از اســناد
و مکاتبــات جعلــی عناویــن مذکــور ،اقــدام
بــه تهدیــد و کالهــرداری مبالــغ بســیاری از
شــهروندان کــرده اســت.
وزارت اطالعــات در ایــن اطالعیــه افــزود:
در ایــن عملیــات از محــل اختفــاء متهــم،
ادوات نظامــی ،چنــد قبضــه ســاح رسد و
گــرم ،کارتهــای جعلــی ،پالکهــای جعلــی
خــودرو ،مـواد مخدر و یک دســتگاه خودرو
کشــف و ضبــط شــد و جهــت رســیدگی
پرونــده تحویــل مرجــع قضایــی شــد.
وزارت اطالعــات ترصیــح کــرد :بــا هرگونــه
جعــل و سوءاســتفاده از عناویــن نهادهــای
حاکمیتــی و امنیتی ،بــدون اغــاض برخورد
مــی شــود و بــه اطــاع ملّــت رشیــف و
عزیــز ایـران میرســاند در صورت مشــاهده
هرگونــه تخلــف ،مراتــب را بــا ســتاد خــری
 ۱۱۳وزارت اطالعــات در میــان بگذارنــد.

صــادق آهنگـران بــه مناســبت میــاد حضــرت علــی (علیــه الســام) بــا ذکــر
خاطــره ای از ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی گفــت :بــه یــاد دارم ســالها
قبــل از مراســمی کــه درخصــوص یــادواره شــهدا بــود و در مالیــر برگزار شــد با
همراهــی حــاج قاســم بــاز می گشــتیم و درمســیر برســر مـزار شــهید همدانی
رفتیــم و هنــگام بازگشــت بــه تهـران حــدود ســاعت  ۱۲شــب ســرداری بـرای
ارایــه گـزارش کار نــزد حــاج قاســم آمــد و صحبــت مــی کردنــد امــا در همــان
حیــن هــر از گاهــی نگاهــی به من مــی کــرد و احســاس کــردم دروادی دیگری
هســتند و دلشــان در جــای دیگــری اســت و بعــد از مدتــی بــی مقدمــه به من
گفــت ،صــادق شــهید شــدم بـرای مــن ســنگ تمــام بگـذار و ایــن جملــه در
ذهــن مــن باقــی مانــد و از زمــان شهادتشــان ایــن توفیــق را پی ـدا کــردم تــا
آنجایــی کــه در توانــم بــود برنامــه هایــی در رثــای این شــهید بــزرگ و به لطف
خــودش اجـرا کنیــم .البتــه کار دیگــری هــم آمــاده انتشــار اســت بــا شــعری از
آقــای آل کثیــر کــه بــه دو زبان عربی و فارســی اســت و بـرای کشــورهای عراق
و کشــورهای عربی ســاخته شــده اســت.

دســتاوردهای انقالب اســامی
در حــوزه نظامی و بهداشــت
*** در حــوزه نظمــی و امنیتــی  :کشــوری کــه بــا  ۶۵هــزار
مستشــار سیاســی اقتصــادی ونظامــی از اقصــی نقــاط دنیــا و
تحــت نظــر آنهــا اداره مــی شــد اآلن خدمــات فنــی و نظامــی
صــادر مــی کنــد و جــزو چهــار ارتــش مقتــدر دنیاســت و
حاصــل آن امنیــت کشــور بــا وجــود دشــمنان قســم خــورده
و مقتــدر میباشــد .موشــکهای بالســتیک وکــروز نقطــه زن و
دوربــرد و ســامانه هــای دفاعــی کــه توانســت پیشــرفته ترین
پهپــاد امریکایــی را کنتــرل و فــرود بیــاورد .
*** در حــوزه درمــان وبهداشــت :کشــوری کــه روزی از هنــد،
بنــگالدش ،پاکســتان و فلیپیــن پزشــک وارد مــی کــرد تــا
خاکشــیر و گل بابونــه بــه مریــض تجویــز کننــد  ،اآلن تبدیــل
شــده بــه مرکــز توریســم پزشــکی در خــاور میانــه و ربــاط
جــراح صــادر مــی کنــد تــا از راه دور مریــض بــا ربــاط مریــض
را جراحــی کنــد .و درتولیــد دارو بیــش از95درصــد داروهــای
مــورد نیــاز کشــور را تامیــن میکنــد  .در تولیــد واکســن کرونا
علــی رغــم تحریمهــای ظالمانــه از دنیــا عقــب نمانــد و تالش
مضاعفــی درتولید واکســن داشــتند

