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 با اینکه هفدهم مرداد سالگرد شهادت خبرنگار شهید 
صارمی روز خبرنگار نامیده شده تا اززحمات خبرنگاران 
و رسانه ها تجلیل به عمل آید و هرساله مسئولین مطالبی 
کلیشه ای و تکراری دراهمیت جایگاه ونقش خبرنگاران 
ورسانه باز گو می کنند ولی در عمل هیچ اتفاقی نمی افتد 
ازسختی کار ، مسکن ، بیمه و پیگیری مطلبات این قشر 
فقط تکرار میشود ازسختی کار آنها وحمایت دستگاههای 
ذیربط ازبررسی خبر تا حصول نتیجه و آشکار کردن 
خبرهای پنهان ونهفته و ... هم خبری نیست اما آنچه 
مشهود است ازبی خبری و عدم اعتماد مدیران دستگاهها 
به خبرنگاران ورسانه هاست و ازشفاف سازی و انتشار اخبار 
دستگاه خود جز درمواردی خاص امتناع می ورزند حال 
اینکه مدیران دستگاه باید اول به همه امورنگاهی فرهنگی 
داشته باشند  و به نقش رسانه ها و تاثیرگذاری و ریل 
گذاری موضوعات مهم جامعه بیشترمورد توجه قرار گیرد 
و با فرهنگ سازی که زیربنای سایر موضوعات است توجه 

ویژه داشته باشند 
حال اینکه مدیران ،اعتماد به رسانه ها ندارند و دلیل آن 
عدم شناخت کافی انها از نقش رسانه هاست  و باید ابتدا 
سواد رسانه ای مدیران را اموزش  و افزایش داد  تا در این 
برهه اززمان وگسترش فراگیر انواع  رسانه های حقیقی و 
مجازی سعی در بهره گرفتن از انها جهت تسریع وتحقق 
رسیدن به اهداف دستگاه  ذیربط باشد و دوم عدم توجه به 
تاثیر و نقش افکارعمومی در جامعه است که مدیر به نقش 
آفرینی رسانه درتاثیر افکار عمومی آشنا نیست سوم عدم 
انتقاد پذیری مدیر دستگاه اجرایی از نقادی و گزارشهای 
نقدیست که برنحوه وشیوه وعدم رضایت عامه مردم جامعه 

دارد .
مدیرانی می توانند موفق باشند که ازنقد رسانه ها استقبال 
کنند زیرا که عدم اجماع کامل مدیر و یا اعتماد بیش از حد 
به مسئوالن سطوح مختلف باعث میشود ازبعضی گره ها و 
مشکالت بی خبر بماند اما مردم همواره  اعتماد ویژه ای 
به رسانه ها دارند با اطالع رسانی و درخواست بیان مشکل 
به سراغ رسانه وخبرنگار می روند و مدیر دستگاه باید خود 
را موردنقادی قرار دهد و ازنقد نهراسد و استقبال کند و از 
گزارشهای میدانی و تصویری تجلیل کند و رسانه را امین و 
دیده بان خود بداند برخالف آنچه رسانه ها را تهدید ومزاحم 
خود می دانند و انها را به برخوردهای سیاسی متهم می 
کنند  تعامل مدیران با رسانه ها می تواندمانع از بروز یکسری 
مشکالت دردستگاه وی شود و حرکت وعمل  دستگاه را 
برای رسیدن به اهداف را شتاب دهد تجربه نشان داده است 
هرجا دولت وحاکمان با رسانه ها تعامل داشتند و نقادی انها 
پذیرفتند و جامه عمل پوشاندند در پاسخ دهی به مطالبات 
مردمی موفق بودند چون به انتظارات مردم که از طریق رسانه 

ها منتشر شده عمل کردند
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کشف 32 هزار قلم داروی کروناِی 
دپو شده در کرمان

امــام صــادق علیــه الســام فرمــود: هــر کــس کــه بــه زیــارت قبــر حســین علیــه 
الســام نایــل شــود و به حــق آن حضــرت معرفت داشــته باشــد، خــدای متعــال او را 

در بلندتریــن درجــه عالــی مقامان ثبــت مــی کنــد. مــن ال یحضــره الفقیــه، ج 2، ص .581

نقش رسانه ومدیران 

کابینه سیزدهم ترکیبی از جوانگرایی و تجربه با 
شاخص های تعهدکاری و فساد ستیزی است/ سعی 
کردیم افراد شایسته را معرفی کنیم/ اولویت اول 

دولت؛ مهار کرونا/ / بهبود وضعیت اقتصاد کشور و 
معیشت مردم دومین اولویت اصلی دولت است

                              طاهری مدیرعامل آبفا کرمان گفت: 

فرماندار بردسیر موضوع فاضالب 
را  پیگیری می کند

                                      رییس پلیس امنیت اقتصادی استان اعالم کرد:

حجت االســالم منتظــری، دادســتان کل کشــور 
ضمــن هشــدار بــه بانک هــای کشــور در خصــوص 
هرگونــه عملیــات منجــر بــه بــروز »ربــا«، از تعقیب 

ــر داد. ــا خب ــا در بانک ه ــات رب ــالن عملی عام
بــه گــزارش خبرنــگار قضائــی خبرگــزاری تســنیم، 
ــتان کل  ــر منتظــری«، دادس »حجت االســالم جعف
ــور،  ــای کش ــه بانک ه ــه ای ب ــال نام ــا ارس ــور ب کش
ضمــن هشــدار در خصــوص هرگونه عملیــات منجر 
بــه بــروز ربــا در مؤسســات مالــی، از تعقیــب عامالن 

ــا در بانک هــا خبــر داد. عملیــات رب
متــن نامــه کــه خطاب بــه مدیــران عامــل بانک های 
دولتــی و غیردولتی و مؤسســات اعتبــاری غیربانکی 

آمــده بــه این شــرح اســت:
ــدس  ــرع مق ــن در ش ــا گرفت ــا دادن ی ــت رب »حرم
از شــرک بــه خداونــد متعــال  اســالم پــس 
ــا ذات  ــگ ب ــد جن ــت و در ح ــن معصی بزرگ تری
ــام  ــت. در نظ ــده اس ــمرده ش ــت ش ــدس احدی مق
مقــدس جمهــوری اســالمی، کوچک تریــن مصــداق 
ــب و  ــتوجب تعقی ــول و مس ــل قب ــز غیرقاب آن نی

برخــورد بــا آن می باشــد.
ــئوالن  ــران و مس ــق مدی ــای دقی ــال نظارت ه اِعم
محتــرم نظــام پولــی کشــور و پیشــگیری و برخــورد 
ــری  ــوم، ام ــوم و مذم ــده ش ــن پدی ــا ای ــدی ب ج
ضــروری و غیرقابــل اجتنــاب اســت و لــذا ترتیبــی 
اتخــاذ فرماییــد کــه بــر اقدامــات اعمالــی بازدارنــده 
ــه و  ــات آن مجموع ــوع در عملی ــن موض ــق ای تحق

نیــز بخش هــای وابســته از قبیــل شــرکت های 
و  واســپاری  شــرکت های  ســرمایه گذار، 
ــن  ــال و ضم ــای الزم اعم ــا نظارت ه صرافی ه
ــورت  ــگیرانه در ص ــات الزم پیش ــتقرار نظام اس
مواجهــه بــا هرگونــه عملیــات منجــر بــه بــروز 
ربــا نســبت بــه معرفــی متخلفــان بــه مراجــع 

ــد. ــدام نمایی ــی اق ذی صــالح قضای
ــران  ــا مدی ــی ب بدیهــی اســت مســئولیت نهای
محتــرم بــوده و انتظــار مــی رود نهایــت تــالش 
خویــش را در راســتای ربازدائــی از کارکردهــای 
ــال  ــود اعم ــت خ ــت مدیری ــه تح زیرمجموع
فرماییــد؛ هرگونــه قصــور در این ارتبــاط موجب 

اعمــال پیگردهــای قانونــی خواهــد بــود.«

                                                                                   معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت:

        صفحه4

دادستان کل کشور تهدید به تعقیب قضائی 
بانک ها کرد؛ عملیات »ربا« ممنوع!

آیت اهلل رئیسی در جلسه بررسی صاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم:: 

جناب آقای دکتر فرهاد صراف زاده 
احترامــا درودی خالصانــه و ارادتــی خاضعانــه محضــر شــما که 
مظهــر مهــر هســتید و از تبــار بــاران، فــروغ مهرتان روشــنی 
ــش  ــان روی ــر کرامتت ــزش اب ــرورزی و ری ــم مه ــش حری بخ
زندگــی اســت.بحق شــما یــار دیــار امروزیــد و یــادگار ماندگار 
فردائیــد . بــه شــکرانه ی ســخاوت و مناعــت جنــاب عالــی در 
انجــام درمــان بیمــاران در شــرایط خــاص ویــروس منحــوس 
ــا ، از کار ارزشــمندتان سپاســگزاری میگــردد و انشــااهلل  کرون

توفیــق ، قریــن اعمــال خداپســندانه  شــما باشــد.
مدیرمسئول نشریه سپهر بردسیر 

انتصاب دکترسیدمحمد حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور 
رئیــس جمهــوری اســالمی ایــران در حکمی ســیدمحمد حســینی را بــه معاونت 

امــور مجلــس خــود، منصــوب کرد.
بــه گــزارش خبرنگار سیاســی خبرگــزاری فــارس، آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی 
رئیــس جمهــوری اســالمی ایــران طــی حکمــی ســید محمــد حســینی را بــه 

ســمت معــاون امــور مجلــس رئیــس جمهــور منصــوب کرد.
ــش آموختــه  ــد 1۳4۰ در شــهر رفســنجان و دان ســید محمــد حســینی متول

ــی حقــوق اســالمی اســت. ــرای فقــه و مبان دکت
حســینی مســئولیت هایی همچــون وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی دولــت دهم، 
قائــم مقامــی وزیــر علــوم تحقیقــات و فنــاوری در دولــت نهــم و نمایندگــی دوره 

پنجــم مجلــس شــورای اســالمی را در کارنامه خــود دارد.

کرونا المبدا چیست؟ افزایش نگرانی ها درباره کرونای المبدا
بــه نقــل از ایســنا، رییــس مرکــز تحقیقــات ویــروس شناســی 
ــت  ــذف هف ــتی، ح ــهید بهش ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش
آمینواســید در جهــش واریانــت المبدا را چالشــی بــزرگ پیش 
ــدا  روی تســت هــای تشــخیصی دانســت و هشــدار داد: المب
شــرایط خطرناکــی را بــرای کشــورها بــه لحــاظ شــیوع کرونــا 
ــری  ــرایت پذی ــاک س ــت خطرن ــن واریان ــت. ای ــم زده اس رق
ــا را  ــذاری واکســن ه ــی و اثرگ ــز از ایمن ــدرت گری بیشــتر، ق

نشــانه گرفتــه اســت.
 علیرضــا ناجــی بــا بیــان ایــن کــه بــه نظــر میرســد واریانــت 
ــی  ــد جــدی جهان ــه تهدی ــل شــدن ب ــدا در حــال تبدی المب
ــدا  ــت المب ــون در 2۹ کشــور واریان ــرد: تاکن ــار ک اســت، اظه

شناســایی و ثبــت شــده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه واریانــت المبــدا بــرای اولیــن بــار 
در کشــور پــرو شناســایی شــد، افــزود: ایــن کشــور بــا ثبــت 
5۹۶ مــرگ در هــر صــد هــزار نفــر جمعیــت، باالتریــن مــرگ 
و میرهــای کرونایــی را ثبــت کــرد کــه از ایــن تعــداد مبتالیان، 

۹۷ درصــد مربــوط بــه واریانــت المبــدا اســت.
اســتاد دانشگاه علوم پزشــکی شهیدبهشــتی ادامه داد: لهستان 
بــا ثبــت ۳۰۷ مــرگ کرونایــی در روز بعــد از کشــور پــرو رتبــه 
دوم چرخــش واریانــت المبــدا را به خــود اختصاص داده اســت.

ــت  ــگاه،  تقوی ــی دانش ــروس شناس ــات وی ــز تحقیق ــس مرک ریی
ســرمایه گــذاری در سیســتم بهداشــتی و درمانــی، افزایــش 
ظرفیــت تخــت هــای بســتری و مراقبــت ویــژه، تســریع در رونــد 
واکسیناســیون، توســعه ظرفیــت انجــام تســت هــای تشــخیصی، 
تقویــت تــوان اقتصــادی مــردم و جمعیــت بــاالی خانــواده هــا را 
از مهمتریــن اقدامــات بــرای پیشــگیری از چرخــش گونــه هــای 
جدیــد کرونــا ذکــر کرد.بــه گفته ناجــی، جهــش در واریانــت المبدا 
بــه میــزان قابــل توجهــی ســرایت و عفونت زایــی این گونــه جدید 

ــش داده اســت. ــد 1۹ را افزای کووی
وی ادامــه داد: ایــن جهــش جــدا از افزایــش چســبندگی پروتئیــن 
ــز  ــه رســپتورACE 11، جهشــی ایمــن گری اســپایک در اتصــال ب

اســت.
ناجــی خاطرنشــان کــرد: بــه نظــر مــی رســد واریانــت المبــدا مــی 

توانــد بــه پاســخ سیســتم ایمنــی، غلبــه کند.
بنابراعالم پایگاه خبری دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی، وی 
بــه بــاور برخــی از متخصصــان عفونــی عالئــم مبتالیــان بــه کرونای 
المبــدا بــا دیگــر ســویه ها مشــترک بــوده، عالئــم اصلی شــامل تب، 
ســرفه خشــک، تنگــی نفــس و خســتگی ، گلــودرد، اســهال، ورم 
ملتحمــه، ســردرد، از دســت دادن حــس بویایــی و چشــایی، بثورات 

پوســتی یــا تغییــر رنــگ انگشــتان دســت و پا اســت.

تزریق ُدز سوم واکسن در دستور کار 
قرار گرفته است

دکتر خردمند متخصص قلب بیمارستان قائم بردسیر در حالیکه مبتال به 
کرونا و سرم وصل کرده در حال رسیدگی به بیماران است

جناب آقای دکتر خردمند متخصص قلب بیمارستان قائم 
کار نیکــو موهبتــی اســت کــه خداونــد بــزرگ هــر کســی را نصیــب 
نخواهــد کــرد. آنــان کــه بــا روح بلنــد و مناعت طبــع، بــا دل پر محبت 
همنوعــان خــود را در ســختیها یــاری میرســانند و طعم خــوش زندگی 
را بــرای دیگــران آرزو دارنــد. اینــان بــه یقیــن در پیشــگاه حــق تعالــی 

عزیــز و گرامــی انــد و از بهتریــن پــاداش برخوردارنــد.
برخــود الزم دانســتم  از حســن التفــات عمــل نیکــو شــما و همکارانتان 
مراتــب تقدیــر و تشــکر خــود را اعــالم نمایــم و از خــدای  کریــم دانــا و 
بینــا، خیــر دنیــا و آخرت شــما نیکــوکاران ارجمنــد را مســالت و در روز 

قیامــت ماجــور درگاه حضــرت احدیت باشــید.

مدیر مسئول نشریه سپهر بردسیر 
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شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر 
ــان  ــی فرم ــتاد اجرای ــِت س ــاد برک و بنی
ــای  ــور اعط ــه منظ ــام)ره( ب ــرت ام حض
تســهیالت اشــتغالزایی برای حمایت از راه 
انــدازی کســب و کارهــای خــرد و خانگی 
در شهرســتان های ســیرجان و بردســیر، 

تفاهــم نامــه همــکاری امضــا کردنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن 
ــل  ــر، مدیرعام ــرکت گل گه ــل ش المل
ــت:  ــاره گف ــن ب ــر در ای ــرکت گل گه ش
گل گهــر در عمــل بــه مســئولیت هــای 
بــه مــردم  اجتماعــی و در خدمــت 
ــیرجان و  ــای س ــتان ه ــریف شهرس ش
ــادی  ــن اقتص ــوان معی ــه عن ــیر ب بردس
ایــن دو شهرســتان، پرداخــت تســهیالت 
فقــره  قالــب ۲هــزار  در  اشــتغالزایی 

ــا شــبکه اجتماعــی رســالت را  تســهیالت ب
اخیــرا آغــاز کرد و اکنــون در اقدامــی دیگر در 
قالــب تفاهــم نامــه همــکاری با بنیــاد برکت 
ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام)ره(، بــا 
تأمیــن اعتباری معــادل ۱۲۰۰ میلیــارد ریال، 
پرداخــت۲۵۰۰ فقره تســهیالت اشــتغالزایی 
در ایــن دو شهرســتان را در دســتور کار دارد.
ــی  ــدف اصل ــی ه ــان عتیق ــدس ایم مهن
ــی  ــم را اجــرای سیاســت های کل ــن تفاه ای
اقتصــاد مقاومتــی و توانمندســازی اقتصادی 
ــای  ــت کســب و کاره ــا اولوی ــی ب و اجتماع
خــرد و خانگــی برشــمرد و اظهــار امیــدواری 
ــره  ــوع ۴۵۰۰ فق ــت مجم ــا پرداخ ــرد ب ک
تســهیالت از محل منابــع گل گهــر در بانک 
رســالت و تفاهــم نامــه بنیــاد برکــت شــاهد 
رونــق اقتصــادی و بهبــود وضعیت معیشــت 

ــر  ــق کمت ــاکن در مناط ــای س خانواره
توســعه یافته ســیرجان و بردســیر باشیم.
ــا اشــاره  مدیرعامــل بنیــاد برکــت نیــز ب
بــه فعالیت هــای بنیــاد برکــت در حــوزه 
اشــتغال زایی در اســتان کرمان گفــت: ۵۰ 
مجــری و تســهیل گر بنیــاد کــه در زمینه 
ــان اشــتغال و ایجــاد  شناســایی متقاضی
فرصت هــای کســب و کار در مناطــق 
روســتایی و محــروم اســتان کرمــان 
فعــال هســتند، اجــرای و عملیاتــی کردن 
طرح هــای اشــتغال زایی اجتماع محــور 
پیش بینــی شــده در ایــن تفاهــم را نیــز 

پیگیــری خواهنــد کــرد.
مــدت  افــزود:  مدنــی  امیرحســین 
مناطــق  در  اشــتغال زایی  تفاهم نامــه 
محــروم و روســتایی شــهرهای ســیرجان 

افزایش تسهیالت اشتغالزایی توسط گل گهر در تفاهم با بنیاد برکت

اغلــب سیره نویســان تصــور کرده انــد امــام ســجاد)ع( صرفــا 
ــود و  ــغول ب ــادت مش ــه عب ــت و ب ــه ای می نشس در گوش
کاری بــه سیاســت نداشــت، امــا بــدون شــک هــدف نهایــی 

ایشــان، ایجــاد حکومــت اســالمی بــود.
ــه  ــجاد )علی ــام س ــه ام ــاب حماس ــار کت ــا انتش ــراً ب  اخی
الســالم ( مشــتمل بــر بیانــات رهبر معظــم انقالب اســالمی 
پیرامــون زندگــی سیاســی امــام ســجاد )علیــه الســالم  ( 
،منتشــر شــده کــه خالصــه ای از آن   تقدیــم خواننــدگان 

ــود ــرم می ش محت
بخش اول : 

۱. لزوم توجه به جهت گیری کلی ائمه )ع(
درباره امام ســجاد )ع( ســخن گفتن و نوشــتن کار دشــواری 
اســت، زیــرا زمینــه معرفــت و آشــنایی مــردم بــا ایــن امــام 
ــان و  ــب سیره نویس ــت. اغل ــاعد اس ــیار نامس ــوار بس بزرگ
تحلیلگــران ایــن گونــه تصــور کرده انــد کــه آن بزرگــوار در 
گوشــه ای می نشســته و بــه عبــادت مشــغول بــوده و کاری 

بــه سیاســت نداشــته اســت. 
در زندگــی و سرگذشــت امــام ســجاد )ع( حــوادث متنــوع 
و جالــب توجــه زیــادی وجــود دارنــد کــه اگــر همــه آنهــا 
ــت  ــجاد )ع( دس ــام س ــیره ام ــه س ــد، ب ــرد آوری ــم گ را ه
نخواهیــد یافــت. ســیره هرکســی بــه معنــای واقعــی کلمــه 
آنــگاه روشــن می شــود کــه جهت گیــری کلــی آن شــخص 
را بدانیــم و ســپس بــه حــوادث جزئــی زندگــی او بپردازیــم. 
ــی  ــوادث جزئ ــد، ح ــته ش ــی دانس ــری کل ــر جهت گی اگ
ــی  ــری کل ــر جهت گی ــا اگ ــد؛ ام ــدا می کنن ــا پی ــم معن ه
ــی  ــط دانســته شــود، حــوادث جزئ ــا غل دانســته نشــود ی
ــن اصــل  ــد. ای ــد ش ــا نادرســت خواهن ــی و ی ــم بی معن ه
مخصــوص امــام ســجاد )ع( یــا ســایر امامــان )ع( نیســت، 

ــد. ــه صــدق می کن ــورد هم ــه در م بلک
۲. هدف اصلی ائمه )ع(

بــه نظــر مــا پــس از صلــح امــام حســن )ع( کــه در ســال 
ــه  ــر )ص( ب ــت پیامب ــاد، اهل بی ــاق افت ــری اتف ــل هج چه
ایــن قانــع نشــدند کــه در خانــه بنشــینند و تنهــا احــکام 
ــه از  ــد؛ بلک ــان کنن ــد بی ــه می فهمن ــان ک ــی را آنچن اله
همــان آغــاز صلــح، برنامــه امامــان ایــن بــود که مقدمــات را 
فراهــم کننــد تــا حکومــت اســالمی بــه شــیوه ای کــه مورد 

نظرشــان بــود، محقــق شــود.
بــدون شــک هــدف نهایــی امــام ســجاد )ع( ایجــاد حکومت 
اســالمی بــود؛ امــا حکومــت اســالمی در آن شــرایط 
ــکیل  ــان )ع( تش ــدف امام ــود می آمد؟ه ــه وج ــه ب چگون
ــط و  ــن خ ــال ای ــه )ع( دنب ــود. ائم ــالمی ب ــت اس حکوم
هــدف بودنــد و همــواره بــرای تشــکیل حکومــت اســالمی 
تــالش می کردنــد. )۴( امــام ســجاد )ع( در عاشــورای ســال 
ــت رســیدند و در ســال ۹۴ مســموم  ــه امام ۶۱ هجــری ب
و شــهید شــدند. در تمــام ایــن مــدت، آن بزرگــوار همــان 
هــدف را دنبــال کردنــد. اکنــون بــا ایــن بینــش، جزئیــات 
ــود  ــوم ش ــا معل ــد ت ــری کنی ــجاد )ع( را پیگی ــام س کار ام
ــه کار  ــی را ب ــد و چــه تاکتیک های ــی را پیمودن چــه مراحل
ــام  ــد. تم ــه دســت آوردن ــی را ب ــه موفقیت های ــد و چ بردن
جمالتــی را کــه آن حضــرت بیــان کردنــد، تمــام حــرکات 
ــه  ــی ک ــد و مناجات های ــه خواندن ــی را ک ــان و دعاهای ایش
بــه صــورت صحیفــه ســجادیه درآمــده اســت و همچنیــن 
موضع گیری هــای امــام )ع( در طــول مــدت امامــت را بایــد 

بــا توجــه بــه خــط کلــی تفســیر کــرد:
ــه  ــد ک ــاد و یزی ــن زی ــداهلل ب ــر عبی ــری در براب * موضع گی

بســیار شــجاعانه و فداکارانــه بــود.
* موضع گیــری در مقابــل مســرف بــن عقبــه، کســی کــه 
در ســال ســوم حکومــت یزیــد و بــه امــر او مدینــه را ویــران 
و امــوال مــردم را غــارت کــرد. در اینجــا موضع گیــری امــام 

بســیار نــرم و مالیــم بــود.
* حرکــت امــام )ع( در رویارویــی بــا عبدالملــک بن مــروان، 
از قوی تریــن و هوشــمندترین خلفــای بنی امیــه کــه گاهــی 

تنــد و گاهــی مالیــم بود.
* برخورد با عمربن عبدالعزیز.

* برخوردهــای امــام )ع( بــا اصحــاب و یــاران و توصیه هایــی 
کــه به دوستانشــان داشــتند.

ــه دســتگاه های  ــاری وابســته ب ــا علمــای درب * برخــورد ب
ســتمگر حاکــم.   تمــام ایــن برخوردهــا و حرکت هــا را بایــد 

بــا دقــت بررســی کــرد. 
۳. تحلیل خروش امام سجاد )ع( پس از عاشورا

ــجاد )ع( در  ــام س ــرا ام ــه چ ــود دارد ک ــئوال وج ــن س ای
دوران پــس از اســارت شــیوه مالیمــت و نرمــش را در 
پیــش می گیرنــد و مایلنــد تقیــه کننــد و پوششــی از دعــا 
ــد؛  و کارهــای مالیــم را روی حــرکات انقالبــی تنــد بگذارن
ــد و  ــای تن ــه کاره ــان ب ــدان س ــارت ب ــا در دوران اس ام
پرخاشــگرانه و آشــکار دســت می زننــد؟ پاســخ ایــن اســت 
کــه فصــل اســارت، فصلــی اســتثنایی بــود. در اینجــا امــام 
ســجاد )ع( غیــر از اینکــه امام انــد و بایــد زمینــه کار آینــده 
را بــرای حکومــت الهــی فراهــم کننــد، زبــان گویایــی بــرای 
ــجاد  ــام س ــتند. ام ــورا هس ــده عاش ــه ش ــای ریخت خون ه
)ع( در اینجــا در حقیقــت خودشــان نیســتند، بلکــه زبــان 
خامــوش حســین )ع( بایــد در ســیمای ایــن جــوان انقالبی 

در شــام و کوفــه تجلــی کنــد .

سیره امام سجاد علیه السالم در نگاه رهبری؛

بیان های فکری حکومت 
اسالمی/ هدف نهایی امام 

سجاد ایجاد حکومت بود

رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان کرمان گفــت: اگــر وزارت 
بهداشــت مجــوز واردات واکســن کرونــا را بدهــد مســئوالن 
اســتان کرمــان نســبت بــه واردات و تزریق آن اقــدام می کنند.

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، شــهباز حســن پور بیگلــری در 
نشســت فراکســیون اصنــاف و اشــتغال کــه بــا حضــور وزیــر 
پیشــنهادی بهداشــت و درمــان برگزار شــد، گفــت: مهمترین 
اولویــت کشــور در ســال جــاری، مقابله بــا کرونــا و پیامدهای 
اقتصــادی و اجتماعــی آن اســت کــه بایــد در دســتور کار قرار 

بگیرد.
نماینــده مــردم بردســیر و ســیرجان در مجلــس یازدهــم در 
مــورد واکسیناســیون عمومی و ریشــه کنی ویــروس منحوس 
کرونــا، ابــراز امیــدواری کــرد و گفــت: دســتگاه های اجرایــی 
در ادامــه خدمــت رســانی بــی منــت بــه مــردم تــالش کنند 
تــا بتوانیــم پیــک پنجــم کرونــا را نیــز کنتــرل و بــه ســرعت 

بیشــتری از آن عبــور کنیم.
حســن پور ضمــن گالیــه از دســتگاه های ذیربــط بــرای تعلل 
ــا مســئوالن اســتان  ــزود: م ــی در واردات واکســن، اف احتمال
کرمــان رســماً اعــالم می کنیــم وزارت بهداشــت فقــط مجوز 
واردات واکســن را بدهــد خودمــان واکســن کرمــان را تأمیــن 
ــاری از وزارت  ــچ انتظ ــم و هی ــق می کنی ــی، وارد و تزری مال

بهداشــت نداریــم.

کرمان توانایی واردات واکسن 
کرونا را دارد

وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه نمی تــوان زمانــی را بــرای پایــان کرونــا متصــور 
بــود تاکیــد کــرد: تنهــا راه مبــارزه بــا ویــروس رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی 

اســت، چــرا کــه واکسیناســیون شــخص را روییــن تــن نمی کنــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس ، دکتــر ســعید نمکــی در جلســه هیئت رئیســه 
دانشــگاه علــوم پزشــکی قــم اظهــار کــرد: ویــروس کرونــا در آینــده جهش هــای 
متعــددی خواهــد داشــت و احتمــاالً ویروس هــای آینــده واکســن را هــم زیــر 

ســوال خواهــد بــرد.
وی بــا بیــان اینکــه واکسیناســیون صددرصــدی هــم نمی توانــد باعــث ایمنــی 
کامــل جامعــه شــود افــزود: تنهــا راه مبــارزه بــا ویــروس رعایــت شــیوه نامه هــای 

بهداشــتی اســت، چــرا کــه واکسیناســیون شــخص را روییــن تــن نمی کنــد.
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی از خیزهــای بیشــتر کرونــا در آینــده 
خبــر داد و گفــت: نمی تــوان مــردم را در بــه وجــود آمــدن خیز هــا و پیک هــای 
ــرو،  ــان مت ــی همچن ــای قبل ــه در تعطیلی ه ــرا ک ــت چ ــر دانس ــا مقص کرون

ــد. ــت می کردن ــاری فعالی ــد بیم ــای تولی ــر کارخانه ه ــتوران ها و دیگ رس
وی افــزود: نظــام بهداشــت و درمــان متولــی اقتصــاد کشــور و تامیــن بســته های 
حمایتــی نبــوده و نیســت امــا ایــن بخش هــا جــور و زحمت بیشــماری بــرای ما 

بهمــراه داشــته اند.
نمکــی ضمــن اشــاره بــه شــیوه مدیریــت بیمــاری در ســطح کشــور گفــت: تنها 
در روزهــای نخســت بــه حــرف مــا گــوش می دادنــد امــا در ادامــه فقــط مــا یــک 
رای در ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا داشــتیم در صورتــی کــه در هیچ جــای دنیا 

چنیــن وضعــی نبوده اســت.
نمکــی بــا بیــان اینکه بگــو مگوها مشــکلی را حل نمی کند خاطرنشــان کــرد: در 
حــال حاضــر تنها بــا همــکاری و همدلی تمامــی نهادها و دســتگاه ها مــی توانیم 

ــکالت عبور کنیم. از مش
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در ادامــه بــه تحریم هــای ظالمانــه 
رژیــم آمریــکا در حــوزه ســالمت و درمــان پرداخــت و گفــت: بــا وجــود ادعــای 
دروغ مقامــات رژیــم آمریــکا، تحریم هــا مانــع بزرگــی بــرای تهیــه و تامیــن دارو و 

تجهیــزات کشــور ایجــاد کــرده اســت.
وی همچنیــن از احتمــال وجــود خیــز جدید بیمــاری خبــر داد و گفــت: ما هنوز 
بــه قلــه و پیــک بیمــاری نرســیده ایم و احتمــال دارد بــا عــادی انــگاری، بیمــاری 

رشــد و شــدت  بیشــتری پیــدا کند.
نمکــی همچنیــن بــه افزایــش ظرفیــت بهداشــت و درمــان کشــور در دو ســال 
گذشــته اشــاره کــرد و گفــت: در ایــن مــدت تخت هــای icu در کشــور دو برابــر 
افزایــش داشــته و ۱۵۰۰ دســتگاه اکســیژن ســاز نیــز به مراکــز درمانی فرســتاده 

شــده اســت.

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان بــه نقــل از پایــگاه 
خبــری پلیــس، محمدرضــا ایران نــژاد اظهار داشــت: مامــوران 
پلیــس امنیــت ایــن شهرســتان از انســداد محــور ســیرجان- 
بندرعبــاس توســط راننــده یک دســتگاه کامیونت کــه با قفل 
کــردن درب هــای کامیــون و رهــا کــردن آن در وســط محــور، 
موجــب انســداد و ایجــاد ترافیــک در ایــن محــور شــده بــود 

مطلــع و بــرای بررســی بــه محــل اعــزام شــدند.
ــه  ــی ب ــوران انتظام ــزود: مام ــی ســیرجان اف ــده انتظام فرمان
همــراه مامــوران پلیــس راه و راهــور بــه محــل اعــزام و ضمــن 
هماهنگــی قضائــی، پــس از دقایقــی نســبت بــه بازگشــایی 
ــه پارکینــگ منتقــل شــد، راننــده  محــور اقــدام و خــودرو ب
خــودرو توســط پلیــس امنیت این شهرســتان شناســایی و در 
محل اختفایش در حاشــیه شــهر ســیرجان دســتگیر شــد که 

علــت و انگیــزه عمــل وی در دســت بررســی اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه متهــم اعتیاد بــه مواد مخــدر صنعتی 
دارد، بیــان داشــت: مامــوران انتظامــی این شهرســتان آماده اند 
کــه بــا عوامــل هر گونــه اخــالل در نظــم و امنیت، بــا هر نیتی 
کــه باشــد برخــورد و از حقــوق مــردم دفــاع کنند و دشــمنان 
نیــز بــه دنبــال هــر فرصتی هســتند تــا از هــر ســوژه ای که به 
دســت بیاورنــد، تبلیغاتــی علیــه مــردم و کشــور راه بیاندازند و 

بــا اخبــار کــذب خــود موج ســواری و شــایعه پراکنــی کنند

برای اشــتغالزایی ۲۴۰۰ نفردرســیرجان و بردســیر،تفاهمنامه پرداخت تســهیالت 
بیــن بنیــاد برکــت وشــرکت صنعتــی و معدنــی گل گهــر ســیرجان امضا شــد .

بــه گــزارش خبــر گــزاری صداوســیما مرکــز کرمــان کالونــدی مدیــر تحقیــق 
ــن  ــق  ای ــت :طب ــیر گف ــام در بردس ــرت ام ــی حض ــتاد بنیاداجرای ــارت س ونظ
تفاهم نامــه  بنیــاد برکــت ســتاد اجرایــی فرمــان امام و شــرکت صنعتــی و معدنی 
گل گهــر ســیرجان  ۱۲۰ میلیــارد تومــان  بــرای ایجــاد طــرح هــای اشــتغالزایی 
۲۴۰۰ نفــر در شهرســتان های بردســیر و ســیرجان ســرمایه گــذاری مــی کننــد.

تفاهمنامه اشــتغال بــرای ۲۴۰۰ نفردرســیرجان و بردســیر
ــی  ــرمایه گذاری حمایت ــب س ــی در قال ــتغال زای ــای اش ــن طرحه ــزود :ای وی اف
اشــتغال برکــت )طــرح ســحاب( اجــرا و از طریــق مجــری و تســهیل گــران در 

اســتان کرمــان، کســب و کار ایجــاد مــی شــود.
میرصادقــی فرمانــدار بردســیر هــم گفــت: بر اســاس تفاهــم نامــه ،  افراد فعــال در 
ایجــاد مشــاغل خــرد و کوچکــی مــی تواننــد از این تســهیالت کــه  از طریق بنیاد 

برکــت و شــرکت گل و گهــر فراهم شــده ،اســتفاده کنند.

دستگیری عامل انسداد محور 
سیرجان - بندرعباس

جهش های متعدد کرونا در راه است/ 
واکسیناسیون افراد را رویین تن نمی کند

۳۷ مجرم اقتصادی در استان کرمانشاه 
دستگیر شدند/ برخورد قاطع پلیس با 

ایجاد ناامنی در جامعه
فرمانده انتظامی اســتان کرمانشــاه گفت: ۳۷ مجــرم اقتصادی 
در ۵ ماهه ابتدایی امســال در اســتان کرمانشــاه دستگیر شدند.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمانشــاه، ســردار علی اکبر 
جاویــدان در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره به دســتگیری بیش 
از ۱۳ هــزار مجــرم در اســتان اظهــار داشــت: مجمــوع افــراد 
دســتگیر شــده در پنــج ماهه امســال نســبت به مدت مشــابه 
ســال قبــل کــه ۱۱ هــزار و ۶۵۰ نفــر بــوده اســت حــدود ۱۷ 

درصــد رشــد نشــان می  دهد.
وی افــزود: بیشــترین مجرمــان دســتگیر شــده در اســتان را 
ــا بیــش از ۴۴۰۰ نفــر تشــکیل می دهنــد کــه در  ســارقان ب
مقایســه بــا ســال گذشــته کــه ۴۱۰۷ نفــر بوده انــد ۶ درصــد 

رشــد داشــته اســت.
ــتگیر  ــان دس ــر از مجرم ــرد: ۱8۳۹ نف ــوان ک ــدان عن جاوی
شــده نیــز معتــادان و قاچاقچیــان مــواد مخــدر بوده انــد کــه 
دســتگیری آن هــا نیــز نســبت بــه ســال قبــل بــا رشــد ۱۷ 

ــوده اســت. ــه رو ب درصــدی روب
رئیــس پلیس اســتان کرمانشــاه بــا اشــاره به دســتگیری ۵۴8 
خــرده فــروش مــواد مخــدر گفــت: ایــن تعــداد دســتگیری 
ــدود  ــد ح ــر بوده ان ــه ۵۰8 نف ــته ک ــال گذش ــه س ــبت ب نس

هشــت درصــد رشــد داشــته اســت.
وی از رشــد هفــت درصــدی دســتگیری قاچاقچیــان کاال در 
پنــج ماهــه امســال نســبت بــه ســال قبــل خبــر داد و گفــت: 
در حالــی کــه ســال قبــل ۷۱۶ نفر دســتگیر شــده بودنــد این 

تعــداد امســال بــه ۷۶۷ نفــر افزایــش یافــت.
جاویــدان بــا بیــان اینکــه در ایــن مــدت ۱۲۹ نفــر شــرور و ۳۷ 
مجــرم اقتصــادی نیــز دســتگیر شــده اند گفــت: ایــن تعــداد 
دســتگیری بــه ترتیــب نســبت بــه ســال قبــل ۱۰۲ درصــد 

رشــد و 8۵ درصــد کاهــش نشــان می دهــد.
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمانشــاه عنــوان کــرد: در حــدود 
ــر در  ــرم دیگ ــال ۵۹۳8  مج ــده از س ــپری ش ــاه س ــج م پن

ــده اند. ــتگیر ش ــم دس ــایر جرائ ــوص س خص
وی از اهتمــام پلیــس بــرای برخــورد بــا هــر گونــه ناامنــی و 
مقابلــه جــدی بــا مجرمــان و افــرادی خبــر داد کــه بــه هــر 
شــکلی قصــد ایجــاد ناامنــی در جامعــه و رســیدن بــه مقاصد 

شــوم خــود را دارنــد.

فرماندار بردسیر موضوع فاضالب را  پیگیری می کند و این امر کار بسیار ارزشمندی است
مدیرعامــل آبفــا کرمان گفــت: بــا اجرای 
پــروژه فاضــالب صنایــع فــوالد در کرمان 
از بزرگتریــن خطــر که کمبــود منابع آب 

اســت بیمــه شــده اند.
بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت آب و 
فاضــالب اســتان کرمان، محمــد طاهری 
ــا هــدف بررســی پــروژه  در جلســه ای ب
ــی از  ــن قدردان ــیر ، ضم فاضــالب بردس
فرماندار شهرســتان بردســیر در پیگیری 
ــرای اجــرای پــروژه فاضــالب  و تــالش ب
در ایــن شــهراظهار داشــت: بــرای اجــرای 
پــروژه فاضــالب در اســتان کرمــان،۳  
ــه بخــش خصوصــی و ســرمایه  شــهر ب
گذار  واگذار شــد و در ســیرجان شــرکت 
کاریــز وارد عمــل شــد و بــه خوبــی کار 
ــم ظــرف  پیشــرفت داشــته  و  امیدواری
یکــی دومــاه آینــده تصفیــه خانــه شــهر 
ســیرجان بــا بخشــی از شــبکه و خطوط 

ــد  ــرداری رســد و در زرن ــه بهــره ب انتقــال ب
شــرکت فــوالد زرنــد ایرانیــان  بــا یــک تیــم 
بســیار خــوب و پــر تــالش کار را دنبــال می 
کنــد و در  کرمــان نیــز شــرکت فــوالد بوتیا 
کار را برعهــده دارد کــه ایــن گــروه نیــز تــا 
ــک کار ارزشــمند و  ــد ی ــون توانســته ان کن

بســیار بــزرگ بــه نمایــش گذارنــد .
ــذاری  ــرمایه گ ــروژه س ــن پ ــزود: ای و ی اف
هــای فــوالد و میدکــو را در دو شــهر کرمــان 
وزرنــد از جهــت تامیــن منابــع آبــی بیمــه 
کــرده و ســرمایه گــذاران بــه موقــع ایــن نیاز 
ــا هزینــه ای بســیار  را تشــخیص دادنــد و ب
پائیــن و ارزانتــر پســاب مــورد نیازشــان در 

دســترس قــرار مــی گیــرد.
طاهــری خاطر نشــان کــرد: در  شــهرکرمان 
در حــوزه فاضــالب ۳۰ جبهــه کاری در 
ــه ســرعت دنبــال  حــال  کار  اســت و کار ب
مــی شــود و بــه لطــف خــدا هــر ۳ پــروژه 

تفاهمنامه اشتغال برای 2400 
نفردرسیرجان و بردسیر

و بردســیر ســه ســال اســت و مشــاغل 
ــه پتانســیل ها  ــا توجــه ب ــز ب مــورد نظــر نی
ــاد  ــه ایج ــر منطق ــبی ه ــای نس و مزیت ه
خواهنــد شــد.گفتنی اســت بــر اســاس 
ــهیالت  ــره تس ــه، ۲۵۰۰فق ــم نام ــن تفاه ای
ــال  ــون ری ــا ســقف ۵۰۰ میلی اشــتغالزایی ت
ــا کارمــزد ۴درصــد و  )بــه ازای هــر شــغل( ب
ــای  ــتان ه ــه در شهرس ــت ۶۰ ماه بازپرداخ
ســیرجان و بردســیر از طریــق صنــدوق 

ــود. ــی ش ــت م ــد پرداخ ــی امی کارآفرین

رئیس مجمع منایندگان استان کرمان گفت:

در ادامه طرح های اعطای تسهیالت اشتغالزایی گل گهر؛

طاهری مدیرعامل آبفا کرمان گفت: 

ــر  ــه ثم ــان  ب ــتان کرم ــالب در اس فاض
نشســتند و ظرف یکســال آینــده قطعا به 

اتمــام مــی رســند.
مدیرعامــل شــرکت آبفــا اســتان کرمــان 
ادامــه داد: درکنــار اجــرای پــروژه در 
۳ شــهر خوشــحالیم کــه فرمانــداری 
بردســیر موضــوع فاضــالب را در بردســیر 
پیگیــری مــی کنــد و ایــن امــر کار بســیار 

ــت. ــمندی اس ارزش
وی تصریــح کــرد: مــا در یــک کشــور گرم 
و خشــک هســتیم و در اســتانی کــه بــه 
مراتــب  در شــرایط بدتــر و بحرانــی تــری 
قــرار دارد کــه اجــرای ایــن پــروژه در شــهر 
بردســیر میتوانــد منابع آبــی آن را تضمین 
کنــد و مســائل اجتماعــی را بــه حداقــل 
ــال  ــه دنب ــردم را ب ــی م ــاند و همراه برس

داشــته باشــد. 
طاهــری اضافــه کــرد: بــا بازچرخانــی آب 

ــع  مــی توانیــم  حداکثــر اســتفاده را از مناب
ــز  ــردم نی ــا م ــم و مطمئن ــدادادی ببری خ
بیشــترین همراهــی را خواهنــد داشــت چــرا 
ــم  ــم حج ــروژه ه ــن پ ــرای ای ــا اج ــه ب ک
ــی  ــیر م ــهر بردس ــذاری وارد ش ــرمایه گ س
شــود و هــم اشــتغال در زمــان اجــرا و بهــره 
بــرداری را خواهــد داشــت و رونــق اقتصــادی 

ــال دارد. ــه دنب را ب

بازداشت رئیس شورای بخش مرکزی کرمان به اتهام اخذ رشوه
بــه گــزارش خربگــزاری فــارس از کرمــان، احمــد آبیــار در جمــع خربنــگاران از بازداشــت 

رئیــس شــورای بخــش مرکــزی کرمــان خــرب داد و اظهــار داشــت: فــرد مذکــور بــه اتهــام 

اخــذ رشــوه بازداشــت شــده اســت.

وی بــا اشــاره بــه جزئیــات بیشــر ایــن پرونــده بیــان کــرد: بــا پیگیــری بازرســان بازرســی 

کل اســتان کرمــان، رئیــس شــورای بخــش مرکــزی توســط پلیــس امنیــت اقتصــادی اســتان 

دســتگیر و پــس از صــدور قــرار بازداشــت از ســوی بازپــرس پرونــده بازداشــت شــد.

بــازرس کل اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه در ســال 1400 برخــورد بــا مفســدان اقتصــادی 

بــا جدیــت و قاطعیــت هــر چــه بیشــر در دســتور کار اســت، گفــت: در ایــن مســیر از 

همــکاری و همراهــی مجموعــه قضائــی اســتان و پلیــس امنیــت اقتصــادی اســتان تشــکر 

می کنــم.

برگزیدگان بردسیری در بیست وسومین 
جشنواره بین المللی قصه گویی 

پــرورش  کانــون  قصه گویــی  بین المللــی  جشــنواره  بیست وســومین 
فکــری کــودکان و نوجوانــان، در مرحلــه اســتانی در کرمــان بــه کار خــود 
ــه گــزارش روابــط  عمومــی اداره کل کانــون اســتان کرمــان،   پایــان داد. ب
ــا«،  ــا و مادربزرگ ه ــای ســنی »پدربزرگ ه ــتان در رده ه ــای اس برگزیده

ــان و مــردان« و »دختــران و پســران« معرفــی شــدند. »زن
از میــان آثــار ارســال شــده از سراســر اســتان بــه جشــنواره قصــه گویــی، 
ــماره ۲  ــز ش ــروی از مرک ــی خس ــم لیل ــنتی خان ــی و س ــش آیین در بخ
ــم مهــری خســرویان از چتــرود نفــر دوم و آقــای  بردســیر نفــر اول، خان
ســیدعلی حســینی نســب از مرکــز۲ بردســیر نفــر ســوم شــناخته شــدند. 
همچنیــن در بخــش دختــران و پســران، خانــم فاطمــه زهــرا ســاالری از 

مرکــز ۲ بردســیر مقــام ســوم را کســب نمودنــد...

  رتبه  سوم  فاطمه زهرا ساالری 
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سیمای مهدویت در قرآن

سوره طه، آیه ۱۱۵
»ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما«.
ما از قبل از آدم پیمان گرفته بودیم. اما او فراموش کرده وعزم 
استواری برای او نیافتیم. گرچه سرگذشت آدم وابلیس بارها در 
قرآن آمده است ولی در هر مورد آمیخته با نکات جالبی است. در 
این آیه نخست از پیمان آدم با خدا سخن می گوید ومی فرماید: 
ما از آدم قبال عهد وپیمان گرفته بودیم ولی او فراموش کرد وبر 
سر پیمانش محکم ایستادگی نکرد. واژه ها حال در اینجا منظور 
از این عهد کدام عهد است. بعضی گفته اند فرمان خدا مبنی بر 
نزدیک نشدن به درخت ممنوع است، روایات متعددی نیز این 

تفسیر را تأیید می کند.
البته بعضی از مفسران احتماالت دیگری داده اند که آنها را نیز 
شاخ وبرگ این معنی می توان شمرد. مانند اخطار خداوند به 
آدم که شیطان دشمن سرسخت اوست واز او پیروی نکند. 
واما فراموشی، مسلما به معنای فراموشی مطلق نیست زیرا در 
فراموشی مطلق عتاب ومالمتی وجود ندارد. بلکه یا به معنای 
ترک کردن است. چنانکه در تعبیرات روزمره به کسی که به عهد 
خودش وفا نکرده می گوییم: گویا عهد خود را فراموش کردی. 
ویا به معنای فراموشی هایی است که به خاطر کم توجهی پیدا 
می شود. ومنظور از عزم در اینجا تصمیم واراده محکمی است که 
انسان را در برابر وسوسه های نیرومند شیطان حفظ کند. در هر 
حال بدون شک آدم مرتکب گناهی نشد، بلکه تنها ترک اوالیی 
از او سر زد ویا به تعبیر دیگر دوران سکونت آدم در بهشت دوران 
تکلیف نبود. بلکه یک دوران آزمایشی برای آماده شدن جهت 
زندگی در دنیا وپذیرش مسئولیت تکالیف بود. در برخی از روایات 
در ذیل همین آیه شریفه چنین آمده است: عن ابی جعفر )علیه 
السالم( قال: اخذاهلل المیثاق علی النبیین وقال: الست بربکم. قالوا 
بلی. وان هذا محمدا رسولی. وان علیا امیرالمومنین واالوصیاء من 

بعده )علیه السالم( والة امری. وخزان علمی.
وان المهدی المهدی )علیه السالم( انتصر به لدینی واظهر به 
دولتی. وانتقم من اعدائی. واعبد به طوعا وکرها. قالوا: اقررنا ربنا 
وشهدنا. ولم یجحد آدم ولم یقر. فثبتت العزیمة لهوالء الخمسة 
فی المهدی )علیه السالم( ولم یکن آلدم عزیمة علی االقرار وهو 
قول اهلل تبارک وتعالی. ولقد عهدنا الی آدم من قبل. فنسی ولم 
نجد له عزما. ابو حمزه از امام باقر چنین روایت می کند که فرمود: 
خداوند از پیامبران پیمان گرفت وفرمود: آیا من پروردگارتان 
نیستم گفتند: چرا. واینکه این محمد رسول من است واینکه 
علی )علیه السالم( امیرالمومنین است وجانشینان پس از او والیان 
امر من وگنجینه های علم منند. واینکه مهدی )علیه السالم( 
کسی است که به وسیله او برای دینم یاری می گیرم ودولتم را به 
سبب او آشکار می سازم واز دشمنانم انتقام می کشم. وبه وسیله 
او به طوع یا کراهت عبادت شوم؟ گفتند: پروردگارا اقرار کردیم 
وشهادت دادیم: ولی آدم نه انکار کرد ونه اقرار نمود. پس منصب 
اولوالعزمی برای آن پنج تن )از جهت مهدی )علیه السالم(( ثابت 
شد وبرای آدم عزمی برقرار به آن نبود. واین است معنای قول 
خداوند: وبه راستی که ما از پیش به آدم سفارشی کردیم. پس او 

فراموش کرد وبرایش عزم وتصمیم پایداری نیافتیم.
(. ولقد عهدنا  عن ابی جعفر )علیه السالم( فی قول اهلل )عزَّ وجلَّ
الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. قال: عهدنا الیه فی 
محمد واالئمة من بعده )علیه السالم( فترک ولم یکن له عزم. 
انهم هکذا. وانما سمی اولوالعزم اولی العزم. النه عهد الیهم. فی 
محمد واالوصیاء من بعده )علیه السالم( والمهدی وسیرته. 
واجمع عزمهم علی ان ذلک کذلک واالقرار به. امام باقر )علیه 
السالم( در توضیح همین آیه شریفه چنین می فرماید: یعنی 
درباره ی محمد وامامان پس از آن حضرت به او سفارش وعهد 
دادیم. پس او ترک نمود وتصمیم نگرفت بر اینکه ایشان چنانند. 
وپیامبرانی که اولوالعزم نامیده شده اند بدین جهت است که 
خداوند درباره ی حضرت محمد )علیه السالم( واوصیای بعد از 
او وبویژه حضرت مهدی وشیوه وروش او به ایشان سفارش کرد. 
همگی عزمشان کامال بر این تعلق گرفت که مطلب این چنین 

است وبه آن اقرار واعتراف کردند.

ادامه آیه ۱69 سوره آل عمران:
2-  منظور از حیات و زندگی در آیه شریفه چیست؟

منظور از حیات و زندگی در اینجا همان حیات و زندگی برزخی 
است که ارواح در عالم پس از مرگ دارند نه زندگی جسمانی و 
مادی. گرچه زندگی برزخی، اختصاصی به شهیدان ندارند بسیاری 
دیگر از مردم نیز دارای حیات برزخی هستند. ولی از آنجا که حیات 
شهیدان یک حیات فوق العاده عالی و آمیخته با انواع نعمت های 
معنوی است و به عالوه موضوع سخن در آیه آنها هستند، تنها از آنها 
نام برده شده است. آنها به قدری غرق مواهب حیات معنوی هستند 

که گویا زندگی سایر برزخیان در مقابل آنها چیزی نیست.
3- کشته شدن در چه زمانی ارزش است؟

کشته شدن آنگاه ارزشمند است که در راه خدا باشد در کتاب 
مجمع البیان نقل شده است که ابوسفیان در پایان جنگ احد با 
صدای بلند فریاد می کرد : »این هفتاد کشته مسلمانان در احد، به 
عوض هفتاد کشته ما در جنگ بدر.« ولی رسول خدا )ص( فرمود 
: »کشته های ما در بهشت جای دارند، ولی کشتگان شما در آتش 

دوزخ می باشند.«
4- چرا شهید و شهادت برترین ارزش و اهمیت و جایگاه 

دارد؟
در روایات آمده است شهید هفت ویژگی اعطایی از جانب خداوند 
دارد: اولین قطره خونش موجب آمرزش گناهانش می گردد. معطر 
به خوش بوترین عطرها می شود. سر در دامن حورالعین می نهد. 
به لباس های بهشتی آراسته می گردد. جایگاه خود را در بهشت 

مشاهده می کند. پرده ها کنار رفته و به وجه خدا نظاره می کند.
پیامبر )ص( از شخصی شنید که در دعا می گوید : »اسئلک خیر ما 
تسئل،پروردگارا بهترین نعمت ها را از تو می خواهم.« فرمود : »اگر 

این دعا مستجاب شود، در راه خدا شهید می شود.«
در روایت آمده است : »باالتر از هر نیکی کار نیکوتری است مگر 
شهادت که هرگاه شخص شهید شود، دیگر باالتر از آن خیری 

متصور نیست.«
در روز قیامت شهید مقام شفاعت دارد. از امام صادق علیه السالم 
روایت شده است که فرمود : »در قیامت لغزش های شهید حتی به 

خودش نیز نشان داده نمی شود.«
مجاهدان از درب مخصوص وارد بهشت می شوند و قبل از همه به 

بهشت می روند و در بهشت جایگاه مخصوص دارند.
تنها شهید است که طعم شهادت را چشیده و آرزو می کند دوباره 

به دنیا بیاید و شهید شود.
در قیامت شهید سالح به دست، با لباس رزم و بوی خوش به صحنه 

می آید و فرشتگان به او درود می فرستند.
همه امامان ما شهید شدند، بسیاری از رهروان و پیروان انبیاء نیز 
شهید شدند »و کاین من نبی...« و بسیاری از انبیاء نیز به شهادت 

رسیده اند  »تقتلون النبیین بغیر حق«
حضرت علی )ع( می فرمود:  »قسم به خدایی که جان فرزند 
ابوطالب در دست اوست، تحمل هزار ضربه شمشیر در راه خدا 

آسان تر از مرگ در رختخواب است«
شهید مطهری می نویسد : »هر یک از سخاوتمند، هنرمند و عالم، 
مال، هنر و علم خود را که بخشی از وجود اوست جاودانه می کند 

اما شهید خودش را جاودانه می کند.«
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ــی  ــم رئیس ــید ابراهی ــر س ــت اهلل دکت آی
عصــر روز )شــنبه( در جلســه ســتاد ملی 
ــرد: واردات  ــد ک ــا تاکی ــا کرون ــه ب مقابل
ــا  ــی ب ــش خصوص ــط بخ ــن توس واکس
ــت،  ــتانداردهای وزارت بهداش ــت اس رعای

بایــد تســهیل شــود.
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی 
ریاســت جمهــوری،  دکتــر رییســی بیان 
کــرد: بــرای بازگشــایی مــدارس ضــروری 
اســت ضمــن برنامــه ریــزی بــرای تــداوم 
آموزشــهای مجــازی، وزارت آمــوزش و 
ــا همــکاری وزارت بهداشــت و  پــرورش ب
درمــان پروتکل هــای بهداشــتی الزم برای 
آموزشــهای حضــوری را نیــز تدوین کنند 
تــا در صــورت تمهیــد مقدمــات الزم، بــه 
ــهای  ــکان آموزش ــی ام ــورت تدریج ص

حضــوری نیــز فراهــم گــردد.
رییــس جمهــور تاکیــد کــرد: بــرای آغــاز 
ــوزان الزم  ــش آم ــوری دان ــوزش حض آم
ــان  ــه مرتبط ــیون کلی ــت واکسیناس اس
نظــام آموزشــی در مــدارس اعــم از 
معلمــان، مدیــران، رانندگان سرویســهای 
ــز  ــوزان نی ــش آم ــن دان ــدارس و والدی م
ــکان  ــوند و ام ــینه ش ــرعت واکس ــه س ب
واکسیناســیون دانــش آموزان نیز توســط 

ــردد. ــی گ ــت بررس وزارت بهداش

آیــت اهلل رئیســی درخصــوص بازگشــایی 
ــا زدن  ــد ب ــرد: بای ــح ک ــدارس تصری م
ــوزان  ــش آم ــان،  دان ــه معلم ــن ب واکس
ــرای  ــه را ب ــان، زمین ــن آن ــی والدی و حت
بازگشــایی مــدارس آمــاده کــرد و در 
ــرورش  ــوزش و پ ــد آم ــتا بای ــن راس ای
زیــر ســاخت هــای الزم را فراهــم ســازد 
و بــا همــکاری وزارت بهداشــت و درمــان، 
اصــول بهداشــتی مربــوط بــه بازگشــایی 

ــد. ــن کن ــدارس را تدوی م
ــری از  ــش دیگ ــور در بخ ــس جمه رئی
ــوم  ــی از عم ــا قدردان ــود، ب ــخنان خ س
مــردم، اصنــاف، هیأت هــای عــزاداری 
ــم  ــرای تصمی ــی در اج ــروی انتظام و نی
اخیــر ســتاد ملــی مقابله بــا کرونــا، اظهار 
داشــت: موفقیــت تصمیــم ســتاد ملــی 
مقابلــه بــا کرونــا از دفعــات قبلی بیشــتر 
بــوده اســت و موفقیت ۷۰ تــا ۸۰ درصدی 
ــا و  ــزارش ناج ــاس گ ــرح براس ــن ط ای
وزارت راه و شهرســازی در جلوگیــری و 
ممنوعیــت از ترددهــا قابــل توجــه اســت 
ــر  ــردم ب ــای م ــه بن و نشــان می دهــد ک
ــت پروتکل هــا  همــکاری جــدی در رعای
ــت و  ــتی اس ــتورالعمل های بهداش و دس
ایــن محدودیتهــا در حــوزه تــردد و برخی 
از مشــاغل تــا ۵ شــهریور ادامــه خواهــد 

داشــت.
رئیــس جمهــور تاکیــد کــرد: ســامانه شــاد، 
ــد  ــه بای ــت ک ــی اس ــیار خوب ــکان بس ام
همچنــان در کنــار آمــوزش حضــوری دانش 
ــوزش  ــد و آم ــته باش ــود داش ــوزان وج آم
حضــوری در کنــار آمــوزش مجــازی مکمــل 

یکدیگــر هســتند.
آیــت اهلل رئیســی بــا اشــاره بــه طــرح وزارت 
بهداشــت و درمــان نســبت بــه اعمــال 
محدودیــت تجمــع در برخــی از مراکــز غیــر 
از بــازار و پاســاژها، اظهــار داشــت: در اعمــال 
ایــن محدودیت هــا بایــد مراقبــت کــرد کــه 
کســب و کار مــردم دچــار مشــکل نشــود.

دکتــر رئیســی با اشــاره به گــزارش اســتاندار 
فــارس درخصــوص موانــع موجــود در واردات 
واکســن، تأکیــد کــرد: واردات واکســن نبایــد 
بــا تأخیــر مواجــه شــود و بایــد از هــر امکانی 
بــرای واردات واکســن اســتفاده کــرد و امکان 
واردات واکســن توســط بخــش خصوصی در 
چارچــوب اســتانداردهای وزارت بهداشــت از 
ایــن جملــه اســت کــه بایــد تســهیل شــود.

ــیون  ــرورت واکسیناس ــور ض ــس جمه رئی
زندانیــان را مــورد تأکیــد قــرار داد و گفــت: 
ــن  ــه واکس ــی ک ــی از زندانیان ــرای بخش ب
ــد  ــا رون ــود ت ــدام ش ــر اق ــد زودت ــد بای نزدن
واکسیناســیون شــتاب بگیــرد، ضمــن اینکه 

خواب دیدن ام سلمه 
ــش  ــدار شــدم. از ســر و صورت ــادش از خــواب بی ــا صــدای فری ب
عــرق مــی ریخــت و نفــس نفــس مــی زد. برایــش آب آوردم. توی 
رختخــواب نشســت. کوزه کوچک ســفالی را نزدیک دهانــش بردم. 
کمــی آب خــورد و شــروع کــرد بــه گریــه کــردن. کمــی کــه گریه 
کــرد و آرام شــد پرســیدم: چــه شــده اّم ســلمه؟ بــرای چــه گریــه 

ــی کنی؟ م
بــا چشــمان اشــک آلــود گفــت: از زمــان فــوت رســول خــدا صلی 
اهلل علیــه و آلــه ایشــان را در خــواب ندیــده بــودم. امشــب بــه خوابم 

ــود. آمده ب
خواســتم چیــزی بگویــم کــه ادامــه داد: بــر ســرو صورتــش خــاک 
نشســته بــود. پرســیدم: یــا رســول اهلل، چرا صــورت و لبــاس هایت 

خــاک آلــوده اســت؟
فرمــود: االن در کربــا بــودم. داشــتم بــرای حســین و اصحابــش 

قبــر مــی کنــدم.
ام ســلمه ایــن را گفــت و با دســت هــا، صورتــش را پوشــاند و زار زار 
گریســت. از کنــار بســترش بلند شــدم و ســرم را بــه دیوار گذاشــتم؛ 

صــدای هق هقــم تــوی اتــاق پیچید.

ورود اسیران به شام 
صــدای ســم اســب هــا و زنگولــه شــترها نزدیــک و نزدیــک تــر 
مــی شــد. هنــوز وارد شــهر کوفــه نشــده بودنــد. چــادرم را زیر بغلم 
زدم و بــاالی تپــه ای رفتــم تــا بهتــر بتوانــم تماشــای شــان کنــم. 
کاروان بزرگــی بــود بــه همــراه ســربازها و ابزارهــای جنگــی شــان 
و اســب هــا و شــترها و تعــدادی مــردم ســواره و پیــاده. بیــن شــان 
زن و بچــه هــم دیــده مــی شــد کــه بــه نظــر مــی رســید اســیر 
باشــند. قیافه هاشــان خســته و ناراحت بود. اشــک هــا روی صورت 
هاشــان خشــکیده بــود. ســربازها آنهــا را بــه دنبــال هــم راه مــی 
بردنــد و بــا نیــزه هایــی کــه به بلنــدی قدشــان بــود، مراقــب بودند 
فــرار نکننــد. زن ها پوشــش درســتی نداشــتند و بعضــی از دخترها 
سرشــان برهنــه یــا نیمــه برهنــه و لبــاس هــای شــان خونــی بود. 
آنهــا کــه سرشــان برهنــه یا نیمــه برهنــه بود با دســت سرهاشــان 

ــانده بودند. را پوش
منتظــر مانــدم تــا نزدیــک شــدند. از تپــه پاییــن رفتــم. به یکــی از 
زن هــا نزدیــک شــدم و پرســیدم: شــما از کجا مــی آیید و اســیران 
ــا مــی آییــم و اســیران آل  ــد؟زن گفــت: از کرب کــدام طایفــه ای

محمدیم.
بــا شــنیدن ایــن حــرف انــگار خــون در رگ هایــم ازجریــان افتــاد. 
نگاهــی بــه بقیــه زن هــا و بچــه هــا انداختــم و دوان دوان به طرف 
محــل زندگــی ام رفتــم کــه همــان نزدیکــی بــود. تــوی کوچه که 
رســیدم، دو تــا از زن هــای همســایه را دیــدم کــه داشــتند بــا هــم 
حــرف مــی زدنــد. قضیــه را بــرای آنهــا هــم تعریــف کــردم. هــر 
ســه بــه خانــه هامــان رفتیــم و بــا دســتی پــر بــه ســوی اســیرها 
برگشــتیم. هــر چــه چــادر، مقنعــه و لباس خوب داشــتیم بــه زن ها 
و بچــه هــای اســیر دادیــم تا خودشــان را بپوشــانند. وقتی چشــمم 
بــه ســرهای روی نیــزه افتــاد، نتوانســتم تحمــل کنــم؛ شــروع زدم 
بــه جیــغ زدن. زن هــای همســایه هــم کــه آمــده بودنــد، همراهی 
ام کردنــد. انــدک انــدک مردهــای شــهر دور کاروان جمــع شــدند و 
وقتــی هویــت اســیران را فهمیدنــد، آنهــا هــم بلند بلند گریســتند.

روی یکــی از شــترها جوانــی بــا حالــت نــزار و صورتــی در هــم و 
رنــگ پریــده نشســته بــود. بعدهــا فهمیــدم علــی بــن الحســین 
اســت کــه بــه دلیــل بیمــاری او را نکشــته انــد. او لبــان خشــکیده 
اش را از هــم بــاز کــرد و بــا اشــاره بــه مــردم کوفــه کــه دور کاروان 
جمــع شــده بودنــد گفــت: اینهــا بــرای مــا گریــه مــی کننــد؟ پس 

مــا را چــه کســی کشــت؟
بــا ایــن حــرف ســر و صداهــا و گریــه ها بیشــتر شــد. دیگر نفســم 

بــاال نمــی آمــد؛ کــم کــم همــه چیز جلــو چشــمانم تاریک شــد.

دو داستان درباره امام حسین علیه 
السالم و وقایع بعد از عاشورا 

واردات واکسن توسط بخش خصوصی با استانداردهای وزارت بهداشت، تسهیل شود

دادســتان کل کشــور نیــز پیگیــری کننــد تــا 
زندانی هــا هــر میــزان کــه امــکان دارد، بتوانند 

از مرخصــی اســتفاده کننــد.
آیــت اهلل رئیســی بــا تأکید بــر اهمیت قرنطینه 
در مرزهــا بخصــوص مرزهــای شــرقی کشــور، 
اظهار داشــت: اســتانداران مرزی، اقدامــات الزم 
در ایــن زمینــه را بــا فوریــت انجــام دهنــد تــا 
ــا  ــرل مرزه ــری در کنت ــر و برت ــت بهت مدیری

ایجــاد شــود.
ــالش همــه  ــی از ت ــا قدردان ــر رئیســی ب دکت
اســتان ها، بویــژه دانشــگاه های علــوم پزشــکی 
و بخــش کادر درمــان، اظهار داشــت: امیــدوارم 
اقدامــات متفاوتــی در تولیــد و واردات واکســن 
و همچنین تســریع در واکســینه کــردن انجام 
بگیــرد تــا زندگــی مــردم بــه روال عــادی بــاز 

گــردد.

1. دولــت  علــوی  بــا توجــه  به  تعهــد و مســئولیتش  در برابــر اجرای  
احــکام  و تعلیمــات  الهــی، درپــی  ســعادت  افــراد جامعــه  اســت  و 

حکومــت  بهتریــن  وســیله  بــرای  تحقــق  چنیــن  هدفــی  اســت.
ــی   ــرای  تعال ــه  ب ــن  بســتر و مناســب ترین  زمین ــت  بهتری 2. عدال

ــت. ــوی  اس ــت  عل ــدفِ  دول ــن  ه ــان ها و مهم تری انس
3. دولــت  علــوی  نماینــدة  مــردم  و در نتیجــه  خدمتگــزار آنهــا بــود. 
البتــه  روابــط  بــر اســاس  حقــوق  متقابــل  اســت، و دولت  علــوی  نیز 

رابطــة  والیــی  بــا مــردم  داشــت.
4. دولــت  علــوی  در جهــت  کمک  به  ســعادت  مــردم  وظایفــی  را در 
دو حــوزة  معنــوی  و مــاد ی  نظیــر احقــاق  حقــوق  مظلومان، مبــارزه  
ــا انحراف هــا و بدعت هــا و رانت هــا، آمــوزش  و تربیــت، تأمیــن   ب
اجتماعــی، و ایجــاد رفــاه  و حمایــت  از رشــد تولیــد توســط  بخــش  

خصوصــی، بــر عهــده  گرفت.
5 . دولــت  علــوی  در جمــع آوری  بیت المــال، در حفــظ  و جلوگیری  از 

حیــف  و میــل  آن  دقیــق  بود.
6 . دولــت  علــوی  ضمــن  این کــه  در امــور دفاعــی  و امــور عمومــی  
بــه  ایجــاد امنیت، برقــراری  عدالــت  قضایی  و نظــارت  بر کارگــزاران  
حکومــت  توجــه  خــاص  داشــت، در امــور اجتماعی  نیز بســیار فعال  
بــود؛ امــا در امــور اقتصــادی  بــه  نظــارت  و تنظیم  بــازار و حمایــت  از 
بخــش  خصوصــی  و رفــع  موانــع  تولید بســنده  می کــرد و در نتیجه  
دولتــی  متوســط  و ظاهــراً  فعــال  - بــه  جهت  نظــارت  و تنظیم  بــازار 

بود.  -
7. بــا توجــه  بــه  بحران هــای  روحی  و معنــوی  و انحــراف  از تعلیمات  
ــت های   ــدف  سیاس ــان  - ه ــژه  در دوران  عثم ــه  وی ــامی  - ب اس
اقتصادی)امــام علــی علیه الســام ( احیای  ســنت  نبــوی  و برقراری  
مناســبات  اســامی  دوران  حکومــت  پیامبر)صلی اهلل علیه والــه( بود. 
بنابرایــن  برقــراری  عدالــت، اولیــن  هــدف  برنامــه  و سیاســت های  
دولــت  علــوی  را تشــکیل  مــی داد، و امــام  با این  جهت گیری  نشــان  
دادنــد کــه  جامعــة  رنجــور از ظلــم  و تعــد ی  حاکمــان  جــور و روابط  
ظالمانــه، جــز بــا شــربت  عدالــت، تلخ  کامــی  خــود را از یــاد نمی برد 

و بــر محــور توحیــد اســتوار نمی گــردد.

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

واکسن اسپوتنیک برای مقابله با 
دلتا اصالح شد

روســیه نســخه ای اصالح شــده از واکســن اســپوتنیک را برای مقابله با ســویه دلتا 
ویــروس کرونا ســاخت.

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از مســکوتایمز، توســعه دهندگان واکســن 
اســپوتنیکV روســیه نســخه ای اصــالح شــده بــرای مقابلــه بــا ســویه دلتــا ویروس 

ــد. ــداع کرده ان ــا اب کرون
البتــه به گفته الکســاندر گینزبرگ مدیر انســتیتو گامالیا )توســعه دهنده واکســن 
مذکــور(، هنــوز بــرای قضاوت دربــاره تأثیرگذاری واکســن اصالح شــده، زود اســت. 
او در ایــن بــاره می گویــد همــه توســعه یــک واکســن بــر اســاس توالــی ژنتیــک 
ســویه دلتــا را آغــاز کرده انــد، امــا هیچکــس نمی توانــد ادعــا کند محصــول جدید 

در مقابــل بــا ســویه دلتــا عملکرد بهتــری از واکســن های موجــود دارد.
میخائیــل موراشــکو وزیر بهداشــت روســیه نیز اعــالم کرد اســپوتنیک V در مقابله 
ســویه دلتــا ۸۳ درصــد تأثیرگــذار اســت.پیش از ایــن قــرار بــود انســتیتو گامالیــا 
در مــاه مــی تحقیقــی دربــاره تأثیرگــذاری واکســن مذکــور در برابــر جهش هــای 

ویــروس کرونــا منتشــر کنــد امــا تاکنــون ایــن کار را انجــام نــداده اســت.

افقــی:1 – اســتانی در جنــوب رشقــی کشــور2 – از خطــوط قدیمــی – کشــوری اســامی – پیامــر زیبــا روی3 – جهــان – 
جمــع کــره4 – نیــز – از شــهرهای ایــران کهــن – طاســاز – جانشــین او5 – حــرف دهــن کجــی – حجمــی هندســی – جواب 

هــای – ویتامیــن انعقــاد خــون 6 – اقیانــوس کبیــر – از اقــوام ارمنی – نــادان7 – ســتاره زهره – آزاد – رســانه عمومــی8 – زیاد 

حــرف مــی زنــد – ایــان و اعتقــاد9 – حــرف تعجــب خامنها – مایعی برای نوشــن – هدایت کننــده – عــدد دایــره10 – تورم 

ســوختگی – کمیــاب11 – شــاه بابــل کــه ادعــای خدایــی داشــت – ســه یــار هــم قــد – امتــداد فیزیکــی12 – زنخ – ســازمان 

غیــر خصوصــی – کال13 – خدمتــکاران – ســمی – کــدر و تیــره14 – ســمت وجهــت – وی – دور کــردن از نادرســتی – خوب 

نیســت – زینــت رو15 – مســجدی بــزرگ و تاریخی در مشــهد مقدس

عمــودی:1 – میــوه ای پاییــزی – نویســنده معــروف روســی2 – اولین عدد – ضعیــف و زار – بهشــت زیر پای اوســت3 
– فایــده – تکیــه کام درویــش – زمزمــه مــوزون4 – از ســاح هــای گــرم – بندری در جنوب رشقی – پایه و اســاس5 – وســیله 
ای بــرای خودبینــی – پیامــری بــا صــوت خــوش – فــرد نیســت6 – روان کــردن – نادانــی – اولیــن دو رقمــی7 – از حــروف

 ا نگلیســی – نســبت زن و شــوهر بــا هــم – تخــت پادشــاهی8 – ســاح انفجــاری – خیــال – کوهــی در کرمانشــاه9 – عرب 
مــی گویــد هرگــز – از القــاب حــرت فاطمــه )س( – کارگاه نقاشــی10 – گــرد و گــوی ماننــد – پســوند نگهبــان – ضمیــر 
انگلیســی11 – اســتیا – ردیــاب – صنعتــی بــرای چــای 12 – راکــب – ابــدی – بیــاری13 – نوعــی آزمــون – قاب و حــدود – 
رســم کننــده14 – حــرف بیــزاری – پــوچ و بــی معنــی – خانــه هــای ریــز عکس15 – محصــول مرداب – پزشــک فرانســوی و 

کاشــف واکســن هاری

جدول شماره:494

ــی کالســه 0000127 اجــرای احــکام دادگســری بردســیر در  ــده اجرای ــه موجــب پرون ب
نظــر دارد 1_ یــک دســتگاه موتورســیکلت انژکتــوری _ نامــی _ نیــرو محرکــه _ 150 مدل 
1396 بــه شــاره انتظامــی 29498/817 آبــی رنــگ در موتــور فروشــی زینلــی بــه شــاره 
شاســی NBEAERKBFH1e03069 و شــاره موتــور 0149NBE074886 کــه براســاس 
ــرآورد قیمــت  ــان ب ــغ 24/000/000 توم ــه مبل ــه کارشــناس رســمی دادگســری ب نظری
گردیــده 2_ موتورســیکلت برقــی _ نامــی _ نیــرو محرکــه EL   305 مــدل 1397 شــاره 
انتظامی21896/817 مشــکی رنگ به شــاره شاســیNBEJJAGGJ1S07090_ و شــاره 
موتــور TMEC305-500کــه براســاس نظریه کارشناســی مبلــغ 14/000/000 ریال بــرآورد 
قیمــت گردیــده از طریــق مزایــده در تاریــخ ســه شــنبه 1400/6/16  ســاعت ۱2 ظهــر به 
فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب رشکــت در مزایــده و خرید می باشــند مــی توانند 
جهــت بازدیــد ملــک و ارائــه پیشــنهاد تا قبــل از مورخه یاد شــده بــه اجــرای احکام مدنی 
مراجعــه و قیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضــام فیــش بانکی دائــر بــه واریــز ده درصد 
مبلــغ کارشناســی را یــک روز قبــل از تاریــخ مزایــده بــه اجرای احــکام ارائــه منایند، هزینه 
آگهــی و کلیــه هزینه هــای مربــوط بــه نقــل و انتقال برعهــده برنــده مزایده می باشــد و 
در صورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجام مزایده نســبت بــه واریز مابقی مبلغ 
پیشــنهادی اقــدام ننایــد مبلــغ ســپرده به نفــع دولت ضبــط خواهد شــد به درخواســت 

هایــی کــه در روز مزایــده ارائــه شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد % 
                               مدیر اجرای احکام مدنی دادگسری بردسیر _ عظیمی / 24 م  الف

آگهی فقدان سند مالکیت 
  آقــای علیرضــا افتخــاری مبوجــب درخواســت شــاره 2462/1400و مــورخ 1400/5/19 
اعالم داشــته که ســند مالکیت ششــدانگ یکباب خانــه پــالک 1767 فرعــی از 834 اصلی 
واقــع در اللــه زار بردســیر بخــش 21 کرمــان ذیل ثبت 451 دفر 4 صفحه 104 بنام ایشــان 
ثبــت و ســند آن بشــاره چاپــی )620796 رسی _ب 90( صــادر و تســلیم گردیــده، حــال 
نامــرده مدعــی اســت ســند مالکیت پــالک مزبور بــه علت جابجایی مفقــود گردیــده  و 
ضمــن تســلیم دو برگ شــهادت شــهود تصدیق  شــده درخواســت ســند مالکیــت املثنی 
منــوده لــذا باســتناد مــاده 120 آئیــن نامه قانون ثبت مراتــب یک نوبــت در تاریخ مندرج 
در ذیــل آگهــی می شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه یــا در دســت داشــن 
ســند مالکیــت نســبت بــه ملــک مذکور مــی باشــد ظــرف مــدت 10 روز پــس از انتشــار 
آگهــی بــه اداره ثبــت اســناد بردســیر مراجعــه و اعــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند 
مالکیــت یــا ســند معاملــه تســلیم منایــد واال پــس از گذشــت مهلــت مذکــور نســبت به 

صــدور ســند مالکیت املثنــی اقــدام خواهد شــد.
تاریخ انتشار : 1400/6/1
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آگهی مزایده  دو دستگاه موتورسیکلت

رییس پلیــس امنیت اقتصادی اســتان کرمان 
از کشــف ۳۲ ھــزار و ۷۰۴ قلــم انــواع دارو که 
ــا مــورد اســتفاده قــرار مــی  در درمــان کرون

گرفــت، خــر داد .
رسھنــگ حمیدرضا میرحبیبــی با اعــام این 
خــر اظهــار کــرد: بــا عنایــت بــه فرمایشــات 
مقام معظــم رھری مبنی بر اینکــه اولویت 
اول کشــور موضــوع بیــاری کرونــا اســت و 
پذیرفتــه نیســت کــه دارو در داروخانــه ھــا 
کمیــاب باشــد و بــا قیمــت چنــد برابــر در 
بــازار توســط افــراد ســودجو عرضــه شــود، با 
توجــھ بــه کمبــود داروھــای بیــاری کرونــا 
ورود قاطــع بــه ایــن موضــوع در دســتور کار 

پلیــس قــرار گرفت.
وی افــزود: طرح رضبتی مقابله با ســوداگران 
و ســودجویان دارو در ســطح اســتان کرمــان 
اجــرا شــد و بــا تــاش ھــای شــبانه روزی و 
اقدامات فنی و پلیســی مامــوران، دو انبار در 
حاشــیه شــھر کــه مقادیــر زیــادی دارو در آن 

دپــو شــده بود، شناســایی شــد.
رییس پلیــس امنیت اقتصادی اســتان کرمان 
ترصیح کــرد: ماموران پس از کســب دســتور 
قضائــی و در بازرســی از انبارھای مذکــور، ۳۲ 
ھــزار و ۷۰۴ قلــم انــواع دارو و ۲۶۴ قلــم لوازم 

کشف 32 ھزار قلم داروی کروناِی 
دپو شده در کرمان

اطالعیه روابط عمومی دادگستری بردسیر 
ــا  ــی شهرســتان بردســیر مــی رســاند ب ــه اطــاع شــهروندان محــرم حــوزه قضای ب

عنایــت بــه راه انــدازی *ســامانه نوبــت دهــی الکرونیــک قضایــی* و بــه منظــور 

تکریــم اربــاب رجــوع و رعایــت نــکات بهداشــتی ، منبعــد اخــذ نوبــت اینرنتــی از 

طریــق آدرس adliran.ir جهــت مراجعــه بــه شــعب دادگســری الزامــی مــی باشــد

روابط عمومی دادگسری شهرستان بردسیر

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد؛

رییس پلیس امنیت اقتصادی استان اعام کرد:

آرایشــی و بھداشــتی را کشــف و دو متھم را 
دستگیر کردند.

وی بــا اشــاره به اینکــه کارشناســان ارزش اقام 
ــون  ــارد و ۵۰۰ میلی ــده را ۲ میلی ــف ش کش
ریــال بــرآورد کــرده انــد، افــزود: متھــان پس 
از تشــکیل پرونــده تحویل مراجــع قضائی و 
داروھــای کشــف شــده نیــز بــرای توزیع بین 
بیــاران کرونایــی تحویــل مناینــده دانشــگاه 

علوم پزشــکی شــد.
میرحبیبــی بیــان کــرد: در این برھه حســاس 
کــه کشــور نیــاز مــرم بــھ دارو و اقــام 
ــا  ــودجو ب ــراد س ــی اف ــتی دارد، برخ بھداش
دپــوی داروھــای موردنیــاز بیــاران ســعی در 
عرضــه آنھــا در بــازار ســیاه دارنــد کــه بــه این 
افــراد ھشــدار مــی دھیــم پلیــس فعالیــت 
ــه  ــرده و ب ــد ک ــازار دارو را رص ــوداگران  ب س
شــدت بــا متخلفــان برخــورد خواھــد کــرد.



بزرگان آسمانی شهر من پیامک های شما

                                        

      

10000100005588 شماره ارسال پیامک

بخشی از خاطرات شهید علیرضا یاوری 

علیرضــا یــاوری اوائــل انقــاب حــدود یک ســال در جهاد ســازندگی مشــغول فعالیت 
شــدند. بعد وارد ســپاه شــد. معاونت ســپاه، مســئول بســیج برادران و فرماندهی ســپاه 

پاســداران بردســیر از جملــه مســئولیت هــای علیرضــا در ایــن نهاد انقابــی بود.
                                         راوی: آقای سید علی رضوی زاده)دوست و همرزم شهید(

جلســه قــرآن، تفســیر و درس اخــاق بــرا پاســدارها داشــت. بــه گونــه ای در جلســات 
صحبــت مــی کــرد کــه احســاس مــی شــد گویــی علیرضــا چندیــن ســال در حــوزه 

هــای علمیــه درس خوند
نمایشــنامه ســقوط خرمشــهر به کارگردانی شــهید یاوری اجراء شــد. )شــهید علیرضا 
پوررضــا و آقــای حســن ایاقــی از جملــه بازیگران ایــن نمایش بودنــد. در حیــن اجراء 
همیــن برنامــه بــود کــه آقــای مهــدی مســتعلی زاده بخاطــر انفجــار یکــی از مــواد 
منفجــره و نجــات جــان یــک بچه، بــا از خود گذشــتگی کــودک را از خطر نجــات داد(.
از هــر فرصتــی بــرای تبلیــغ جبهــه و جــذب نیــرو بــرای اعــزام بــه مناطــق عملیاتــی 
اســتفاده مــی کــرد. بــا حضــور در مــدارس، مراســم عروســی هــا، تئاتــر و نمایــش، 
مراســم عــزاداری و ... چنــان تأثیــر گــذار از جهــاد و جبهــه صحبــت مــی کــرد کــه 
حــدود ۹۰ نیــروی رزمــی بعنــوان اولیــن گروهــان رزمی از بردســیر عازم جبهه شــدند.

                                        راوی: آقای سید علی رضوی زاده)دوست و همرزم شهید(
در منطقــه گیانغــرب آمــوزش مــی دیدیم. گفت: همه ســرها رو ماشــین کنیــم، کاه 

بذاریــم، تــا همــه یک شــکل و یــک دل و همرنگ باشــیم. 
                                      راوی: آقای سید علی رضوی زاده)دوست و همرزم شهید(

پــس از پشــت ســر گذاشــتن دوره آموزشــی، از گیانغــرب بــه دشــت عبــاس آمدیــم. 
هنــوز لشــکر ۴۱ ثــارالّل در قالــب تیــپ بــود. از شــهید یــاوری خواســته شــد بردســیر 

برگــرده و فرماندهــی ســپاه بردســیر رو بــه عهــده بگیره.
                                    راوی: آقای سید علی رضوی زاده)دوست و همرزم شهید(

تربیــت معلــم قبــول شــده بــودم. وقتــی بهــش خبــر دادم، بــا خنــده و شــوخی برگه 
هــای مــا رو پــاره کــرد و گفــت: فعــا زمــان جنــگ! ان شــاءالّل ادامــه تحصیــل بعــد 
از جنــگ ...              راوی: آقــای ســید علــی رضــوی زاده)دوســت و همــرزم شــهید(

شاهد بودم یخچال خونه خودش رو از برق کشید و برد خونه یکی از پاسدارها ...
 به نیروهاش می رسید

تــا ســاعت دو بعــد از ظهــر با ماشــین ســپاه بــود، بعد هــم در ســاعات غیر کاری ســوار 
موتــور هونــدا ۱۲۵ ش میشــد و مــی رفــت به کارش می رســید.

در سرما و گرما خانمش رو با همین موتور جابه جا می کرد.
 در حالــی کــه ســه وعــده غــذا )صبحانــه، ناهــار، شــام( در ســپاه بــه نیروهــا داده مــی 

شــد امــا مــی رفــت خونــه خــودش غــذا مــی خــورد.
نه از مقام و نه از موقعیتش سوءاستفاده نمی کرد ...

                                    راوی: آقای سید علی رضوی زاده)دوست و همرزم شهید(
شــهید یــاوری عارفــی بــود کــه رابطــه عجیبــی بــا خــدا داشــت. قبــل و بعــد انقاب، 
مؤمــن و انقابــی بــود. نمــاز شــب هــا، ادعیــه و زیــارت هــای شــبانه روزی اش از یــاد 
رفتنــی نیســت...         راوی: آقــای ســید علــی رضــوی زاده)دوســت و همــرزم شــهید(
ســال هــای نزدیــک شــهادتش در گــردان رزمــی فعالیــت مــی کــرد. مــن پذیــرش 
لشــکر بــودم و هــر از گاهــی بــه هــم ســر مــی زدیــم. آخریــن دیــدار مــن بــا شــهید 
یــاوری قبــل از عملیــات کربــای۱ بــود. روحیــه و صحبت هــاش خبر از شــهادت می 
داد. وصیتنامــه شــو داد بــه مــن و گفــت: اگــه مــن شــهید شــدم، مجموعــه دوســتان 
از هــم جــدا نشــن...  البتــه بعــد از شــهادت علیرضــا گــرد یتیمــی بــر ســر بچــه های 
بردســیر پاشــیده شــد...  راوی: آقای ســید علــی رضوی زاده)دوســت و همرزم شــهید(

شهید  معظم   علیرضا یاوری

ــر  ــت الکترونیــک شــده و اکث ــا اینکــه دول *ســام ب
ــه بانکهــا  ــه ثبــت واحــوال مــن جمل سیســتم هــا ب
وصــل هســتند هنــوز همــان روش قدیمــی دربانکهــا 
تکــرار میشــود و افــراد را بــه دنبــال کپــی از کارت ملی 
وشناســنامه می فرســتند بــا توجه بــه اوضــاع کرونایی 
ــا کســی  ــردد ام ــف میگ ــورد مضاع ــن م ضــرورت ای

پایبنــد دســتورات اعامــی نیســت باتشــکر
7۱----۰۹۱33                                                 

*ســام مــا بایــد چطــوری بــه اداره بــرق بگیــم بیایید 
ایــن المپهــای کوچــه اللــه ۱۲ ســمت راســت راعوض 

کننــد                                             ۹۲۲3----6۹
*اقــای فرمانــدار فکــری بــرای اینهایــی بیمه نیســتن 
برداریــد نــه حقوقــی نــه بیمــه نــه کاری چــون پارتــی 
نــدارم                                             ۹۲۲3----6۹

*ســام چگونــه شــد کــه یــک مرتبــه ورود واکســن 
بــه کشــور ســیر صعــودی گرفــت مگــر اینهــا قبــا 
واکســن نمــی دادنــد مخصوصا چیــن ؟ وچــرا کاالهای 
پزشــکی ومــواد دارو ســازی وســرم ســازی در گمرکات 
مانــده بــود و ترخیــص نشــده بودند چــرا مــواد ضروری 
وحیاتــی مــردم را نگــه میدارنــد چرا با عاملیــن برخورد 
قاطــع نمیشــود                                  ۹۲37----۰۱

*باالخــره اصــاح ســرعتگیرها ونصــب چراغ وشــبنما 
کــی اجرایــی میشــود خیلی ســرعتگیرها نه برچســب 
شــبنما دارنــد وبایــد حتــی توقف کامل داشــته باشــی 
درصورتیکــه درکرمــان بــا ســرعت 3۰تــا ۴۰ کیلومتــر 

میتوانیدعبــور کنیــد                          ۹۱36----۱۵
ــا ســام خدمــت اعضــای محتــرم شــورای شــهر  *ب
ــی و  ــهید گرکان ــانی ، ش ــای کاش ــیر خیابانه بردس
شــریعتی نیــاز بــه روکــش اســفالت دارنــد وهمچنین 
ابتــدای بلــوار ولیعصــراز طــرف میدان معلــم که خیلی 
خرابــه باتشــکر                              ۹38۵----۹3

*پــل ورودی از کرمــان هیــچ عامتــی نــداره اگرفــرد 
ــردن  ــدا ک ــی در پی ــت کاف ــود و دق ــی وارد بش غریب
مســیر و انتهــای خیابــان نداشــته باشــد یا بــه محافظ 
پــل میخــورد و یــا بــه رودخانــه ســقوط میکنــه نقش 
پلیــس و شــورای ترافیــک بخوبــی اجرا و نظــارت نمی
شــود                                              ۹۱3۲----6۰

ــا تغییــر حکومــت درافغانســتان بوضــوح  *باســام ب
ــکا همیشــه رفقیهــای خــودش  مشــخص شــد امری
ــی  ــه صــدام حســین ، درلیب ــه درمنطق ــا میکن راره
قذافــی ، در تونــس بــن علی ، حســنی مبــارک درمصر 
ودرافغانســتان اشــرف غنــی رهــا کرد حتــی انهــا ر ا به 
آمریکا جهت پناهندگی وســکونت راه نــداد این نتیجه 
سرســپردگی انهاســت وهمچنین غــرب واروپاییها هم 
بــه انهــا کمــک و پناهندگــی ندادنــد     ۹۲3----6۰

* آمــار فوتیهــا و مبتایان دراســتان کرمان وهمچنین 
ــا  ــروس دلت ــن وی ــش اســت و ای ــه افزای بردســیر رو ب
بنــا بــه نظــر پزشــکان ۱۴۰برابــر ســرعت گســترش و 
شــیوع دارد همشــهریان لطفــا از دورهمــی حتــی بــا 
فرزندانشــان بــرای حفــظ خــود وانهــا خــودداری کنند 
تــا مبتــا نشــوید نمــی فهمیــد پــس ســعی کنیــد 

ــت کنیدباتشــکر                       ۹۱6۰----6۲ رعای
* ایــا مســئولین خبــر دارندهویــج کیلویــی ۲۵تومــان 
شــده داره نزدیــک بــه قیمــت مــوز میشــه حــاال مــوز 
وارداتیــه ایــن هویــج که کشــت وکار همین ســرزمین 
هســته چراایــن همه گــران چــرا کســی نظارت نــدارد                                                                                                                                            

78----۹۱۲۵                                                   
*ســام گریــه بــرای امــام حســین ثــواب دارد جــای 
هیــچ شــکی نیســت امــا حدیثــی خوانــدم که نوشــته 
بــود منفورتریــن مردم نزدخدا کســی اســت که ســیره 
امامــی را انتخــاب مــی کنــد ولــی بــه دســتورات آن 
عمــل نمــی کنــد پــس پیــرو امــام حســین وگریــه 
بــرای آن امــام زمانــی ارزش دارد کــه عامــل بــه 
دســتوراتش باشــید                         ۹۱3۴----۲6

ــن  ــد دوربی ــه فاق ــی ک ــای راهنمای ــب چراغه * نص
هســتند مثــل ایــن اســت کــه چراغــی  نیســت چون 
ــدم وتوجــه  ــت حــق تق ــدون رعای ــراد ب بعضــی از اف
ــه رنــگ چراغهــا در چهارراههــا و ســه راه المهــدی  ب
عبورمــی کننــد وتــا حادثــه ای اتفــاق نیفتــد کســی 
بفکــر نیســت                               ۹3۹۰----۱۹

* ایــن تابلوهــای تبلیغاتی کــه از زمان انتخابــات هنوز 
عکــس نامزدهای انتخاباتی جمع نشــده خیلی زشــته 
برای شــهر کســی نیســت بــه صاحبــان انهــا یــاداوری 

کنــد  کــه انهــا را جمــع کننــد           ۹۲۲۹----۹6

تمــام برنامــه هــای دولت بــه گونــه ای تنظیم 
شــده کــه موجــب تحقــق عدالت و پیشــرفت 
ــت  ــا در دول ــت اول م ــد/ اولوی ــور باش در کش
مهــار کرونــا و ارتقــای وضعیــت بهداشــتی در 
کشــور اســت/ بهبــود وضعیت اقتصاد کشــور و 
معیشــت مــردم دومیــن اولویــت اصلــی دولت 
اســت/ کابینه ســیزدهم ترکیبــی از جوانگرایی 
و تجربــه با شــاخص هــای تعهدکاری و فســاد 
ســتیزی اســت/ رابطه ســببی و نســبی و فشار 
عناصر سیاســی در پیشــنهاد وزرا هیچ نقشــی 
ــت،  ــازی سیاس ــی س ــت / مردم ــته اس نداش
اقتصــاد و فرهنــگ مــورد توجــه ایــن دولــت 
اســت/ بــرای حــل مشــکات کشــور برنامــه 
ــده  ــن ش ــدت تدوی ــان م ــدت و می ــاه م کوت

اســت
سیاســی  گــروه  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ــیدابراهیم  ــت الل س ــارس، آی ــزاری ف خبرگ
ــی  ــن علن ــور در صح ــس جمه ــی رئی رئیس
مجلــس و در جلســه بررســی صاحیــت وزرا 
ضمــن تشــکر از نماینــدگان و هیــات رئیســه 
و موافقیــن و مخالفیــن وزرای پیشــنهادی 
اظهــار داشــت: یکــی از مشــکاتی کــه غیــر 
ــم  از معیشــت و کســب و کار در کشــور داری
و یکــی از مــواردی کــه آســیب دیــده اســت، 
اعتمــاد اســت کــه بایــد برگــردد و برگشــتن 
اعتمــاد در گــرو عمل بــه وعده هاســت و بنای 
بنــده و دولــت آن اســت کــه بــه وعده هــا عمل 
کنیــم و مجلــس مســاعدت کنــد کــه دولــت 

ــد. ــا باش ــه وعده ه ــل ب ــه عم ــق ب موف
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه چــه در دوره انتخابات 
و چــه در جلســات بعــد انتخابــات آنچــه گفته 
بنایــش عمــل بــه وعــده اســت و ایــن را هم با 
ادعــا نمــی تــوان اثبــات کرد جــز اینکــه مردم 
در هــر کــوی و برزنــی ببیننــد دولــت و وزرا به 
وعــد ه هایشــان عمل کــرده اند،  تصریــح کرد: 
مــن بــه آنچــه عــرض کــرده ام اعتقــاد دارم و 
ــرای دوره  ــده ب ــن وع ــد ای ــور کن ــی تص کس
انتخابــات بوده اســت اینگونه نیســت چــون در 
محضر خداوند و ارواح مطهر شــهدا هســتیم و 

ســخنمان بایــد بــر مبنــای عمل باشــد.
رئیســی در پاســخ بــه انتقــاد یکــی از نماینــدگان 
ــرد:  ــح ک ــه تصری ــه برنام ــدم ارائ ــر ع ــس ب مجل
آنچــه تقدیــم مجلس کــردم یــک برنامــه خاصه 
چنــد صفحــه ای هســت کــه اجمــاال رویکردهای 
ــدت 6۵  ــاه م ــه کوت ــک برنام ــت و ی ــه هس برنام
ــا  ــدت ب ــاه م ــی و کوت ــه آن ــم ک ــه ای داری صفح
ــازار ســرمایه و  ــت مســائلی چــون کرونا، ب محوری
کســری بودجــه هســت. برنامــه دولــت ســیزدهم 
بــا 3۰مســئله کشــور کــه برخــی از ایــن مســائل 
فرابخشــی هســت پرداختــه شــده و هــم مســئله 
و هــم مشــکل روشــن شــده و هــم راهکارهــای 
بــرون رفــت از ایــن مشــکل احصــا شــده اســت و 
مســئول مســتقیم و مســئولین همکار مشــخص 
شــده اســت و زمانبنــدی هم شــده اســت. مفصل 
قضیــه به عنــوان برنامــه تحولــی دولت ســیزدهم 
تــا چنــد روز آینــده در خدمــت عزیــزان قــرار مــی 
گیــرد و اگــر نقطــه نظراتــی باشــد، نســخه پیــش 

نویــس نهایــی خواهــد شــد.
وی بــه برخــی اظهــارات دربــاره هماهنگــی تیــم 
اقتصــادی دولــت اشــاره کــرد و گفــت: مــا وقتی به 
تیــم اقتصادی و هماهنگی اشــاره کردیــم از احدی 
رفع مســئولیت نمــی کنــد و وزیر و بانــک مرکزی 
و ســازمان برنامــه و بودجــه و وزارتخانه هــای جهاد 
ــد و  ــئولیت دارن ــه مس ــت هم ــاورزی و صم کش
بایــد پاســخگو باشــند ولــی ایــن جمــع همــکاری 
و هماهنگــی نیــاز دارد و همــه دولــت نســبت بــه 
ســفره مــردم مســئولیت دارد ولــی به دلیــل انجام 
هماهنگــی بیــن تیــم اقتصــادی و نبــودن چنــد 
ــی در  ــک هماهنگ ــم اقتصــادی ی ــی در تی آهنگ

کنــار تیــم اقتصــادی تعریــف کردیم.
ــاره  ــا اش ــوع بانک ه ــه موض ــور ب ــس جمه رئی
ــا  ــک ه ــئله بان ــرد: مس ــان ک ــرده و خاطرنش ک
مهــم و محــوری هســت و بایــد آن را حــل کنیــم 
و مــا بــرای موضــوع بانک هــای خصوصــی و غیــر 
خصوصــی راهکارهایــی را بررســی کردیــم و تیــم 
اقتصــادی نگاه هایــی دارد و الزمــه ایــن اســت کــه 
بــا همــکاری مجلــس و کمیســیون اقتصــادی بــه 
نظر مشــترک برســیم تــا نظرات بــه اقــدام و عمل 

تبدیــل شــود و نظــام بانکی را بــا همکاری مجلــس و صاحبنظران 
اقتصــادی اصــاح کنیــم.

رئیســی تاکیــد کــرد: بانــک مرکــزی بایــد از حالت توصیــه کننده 
ــدا کنــد و نظارتــش  ــی جــدی پی ــگاه نظارت خــارج شــود و جای
ــن از  ــود و ای ــراه ش ــدی هم ــای ج ــری از پیگیری ه ــک س ــا ی ب

ــد انجــام شــود. ــی اســت کــه بای ضرورت های
ــه شــاخص های اقتصــادی  ــان اینکــه بعضــا نســبت ب ــا بی وی ب
تردیــد وجــود دارد،  گفت: باید نســبت به شــاخص هــای اقتصادی 
بازنگــری بکنیم و این شــاخص هــای اقتصــادی اول بایــد اصاح و 
بعــد راســتی آزمایــی شــود و بعد مــورد اســتناد مجلــس و دولت و 

دانشــگاه هــا و مراکــز علمــی و پژوهشــی قــرار گیرد
*اکنــون هنگامه حرکت جهــادی، حکیمانه، شــجاعانه و 

است مردمی 
رئیــس جمهور افــزود: اکنــون هنگامه حرکت جهــادی، حکیمانه، 
ــای  ــی از ظرفیت ه ــا بهره جوی ــه ب ــی اســت ک شــجاعانه و مردم
ــت و  ــاد مل ــارکت جویی از آح ــی و مش ــری و نخبگان ــم فک عظی
همدلــی و همراهــی مجلــس انقــاب و نماینــدگان محتــرم مردم 
و در چارچــوب ســند تحــول دولــت مردمــی زمینه ســاز تحقــق 

ایــران قــوی باشــد.
ــه  ــی ب ــت مردم ــول دول ــند تح ــرد: س ــان ک ــی خاطرنش رئیس
عنــوان چارچــوب حاکــم بــر برنامه هــای وزرای پیشــنهادی دولت 
ســیزدهم برگرفتــه از محورهــای بنیادیــن پنجگانــه بیانیــه گام 
دوم انقــاب اســامی، تعالــی فرهنــگ اســامی و ایرانــی، اقتصــاد 
مقاومتی،تأمیــن و بهبــود معیشــت جامعه بویــژه اقشــار کم درآمد 
و توســعه روابــط بین المللــی براســاس منافــع ملــی و الهام بخشــی 

در جهــان اســام اســت.
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه در هــر یــک از برنامه هــای دولــت 
عدالــت و پیشــرفت کانــون برنامه ریزی قــرار گرفته اســت و برآیند 

آنهــا رونــق تولیــد داخلــی، تعالی ایــران اســامی خواهــد بود، 

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

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

     www.sepehrbrd.ir : پایگاه اینترنتی

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

کابینه سیزدهم ترکیبی از جوانگرایی و تجربه با شاخص های 
تعهدکاری و فساد ستیزی است

بزرگ فلسفه نهضت حسین این است 
که مرگ رسخ به از زندگی ننگین است

حسین مظهر آزادگی و آزادی ست 
خوشا کسی که چنینش مرام و آیین است
نه ظلم کن به کسی، نی به زیر ظلم برو 

 که این مرام حسین است و منطق دین است
همین نه گریه بر آن شاه تشنه لب کافی ست

اگر چه گریه بر آالم قلب، تسکین است
ببین که مقصد عالی نهضت او چیست 

که درک آن سبب عز و جاه و متکین است
فراز نی رس وی گر رود نباشد باک

 که رسفرازی طاها و آل یاسین است
اگر چه داغ جوان تلخ کام کردش، گفت:

 که مرگ در ره حفظ رشف، چه شیرین است
زخاک مردم آزاده، بوی خون آید

 نشان رسوری و راه رهربی این است
زخون رسخ شهیدان کربال،»خوشدل« 
دهان غنچه و دامان الله، رنگین است

                       شعر از:عيل اكرب خوشدل تهراين

اشعار نهضت 
امام حسین علیه السالم

آیت الل رئیسی در جلسه بررسی صاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم:

تزریق ُدز سوم واکسن در دستور کار قرار گرفته است/ تکمیل 
واکسیناسیون بخش عمده ای از جمعیت هدف تا دو ماه آینده

بــه گــزارش گــروه دیگــر رســانه هــای خبرگــزاری 
ــوم پزشــکی  ــاون درمــان دانشــگاه عل ــارس، مع ف
ایــران بــا اعــام ایــن خبــر کــه تزریــق ُدز ســوم 
ــت:  ــه گف ــرار گرفت ــتور کار ق ــادآور در دس ــا دز ی ی
وقتــی شــما دو دز را دریافــت کردیــد طبیعتــا بعد از 
شــش مــاه میــزان ایمنــی شــما پاییــن می آیــد و 
نیــاز بــه تزریــق دز ســوم پیــدا می کنیــد بنابرایــن 
ــث  ــده بح ــای آین ــا در ماه ه ــئله م ــترین مس بیش

واکسیناســیون ُدز ســوم اســت.
نــادر توکلــی افــزود: بــا توجــه بــه مســائل کنونــی 
ــه  ــریعی ک ــده و تس ــاد ش ــه ایج ــتیکی ک و لجس
ــه وجــود آمــده واکسیناســیون  در واکسیناســیون ب
ــا کادر  ــت، مث ــی نیس ــز دور از ذهن ــوم چی دز س
درمــان کــه اســفند ســال گذشــته واکســن زدنــد و 
اکنــون شــش مــاه از آن می گــذرد در شــهریورماه و 
مهرمــاه شــروع بــه تزریــق ُدز ســوم واکســن برای 
آن هــا می شــود و بــه مــرور افــرادی کــه واکســن 
دریافــت می کننــد قاعدتــا شــش مــاه بعــد دز ســوم 

ــود. ــق می ش ــان تزری برایش
وی گفــت: در ایــران بخاطــر تاخیــری کــه در 

ــه شــدت  ــه االن ب ــی داشــتیم ک واکسیناســیون عموم
ــی  ــام کم ــم تم ــت و علیرغ ــرده اس ــدا ک ــریع پی تس
ــیون  ــد واکسیناس ــن رون ــرعت گرفت ــتی ها، س و کاس
می توانــد کمــک کنــد تــا دو مــاه آینــده بخــش 
عمــده ای از جمعیــت هــدف واکسیناسیون شــان را 
ــیون  ــث واکسیناس ــم بح ــد از آن ه ــم بع ــل کنی کام
ــیون دز  ــال و واکسیناس ــر ۱۸ س ــودکان زی ــال و ک اطف

ــرد. ــرار گی ــتور کار ق ــد در دس ــوم بای س
معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی ایران در پاســخ 
بــه ایــن شــائبه کــه تعــداد ابتــا و فوت افــراد واکســینه 
شــده در ایــران زیــاد اســت؛ گفــت: بــرای ایــن شــایعات 
ــیار  ــای بس ــا تحلیل ه ــدارد و این ه ــود ن ــتندی وج مس
ســوگیرانه ای اســت کــه متاســفانه می خواهنــد واکســن 
ــه  ــان ک ــخصا در کادر درم ــد؛ مش ــوال ببرن ــر س را زی
ــیار  ــر بس ــرگ و می ــزان م ــدند می ــینه ش ــا واکس کام
بســیار پاییــن و تعــداد بســتری هایمان بســیار کم اســت.

وی بــا بیــان اینکــه هــدف از تزریــق واکســن، کاهــش 
مــرگ و میــر و کاهــش بیمــاری شــدید اســت گفــت: 
ــدون  ــن ب ــار ناقلی ــا آم ــه ی ــاال رفت ــا ب ــار ابت اینکــه آم
ــاوت اســت،  ــه، دو موضــوع متف ــش یافت عامــت افزای

امــا آمــار مــا در خصــوص ابتــای مجــدد افــراد واکســینه 
ــه نســبت  ــت می شــود ب ــی ســی آرشــان مثب شــده کــه پ
کل افــراد بســیار پاییــن اســت یعنــی نســبت بــه کل آمــار 
زیــر ۵ درصــد اســت و تعــداد بســتری شــدگان از میــان افراد 
واکســینه شــده بســیار کــم اســت و بیمــاری شــدید و فــوت 

هــم بــه همیــن نســبت کــم اســت.
ــد  ــا تاکی ــران ب ــوم پزشــکی ای ــان دانشــگاه عل ــاون درم مع
بــر اینکــه میــزان تاثیرگــذاری واکســن در همــه جــای دنیــا 
بیــن ۶۰ تــا ۸۰ درصــد اســت گفــت: کمــاکان طبــق همــه 
مســتندات علمی تنهــا راه و بهتریــن راه؛ واکسیناســیون کلی 
ــن  ــی، بهتری ــک اصــل کل ــوان ی ــه عن ــاکان ب اســت و کم

واکســن اولیــن واکســن دردســترس اســت.

علت حضور زنان و کودکان در واقعه عاشورا چه بود؟
وقتــی ســر مطهــر امــام حســین )ع( را بــه همراه 
ــار  اســرا وارد کاخ یزیــد کردنــد، گریــه زنــان درب
شــروع شــد. آنهــا عــرض ســام بــه ســر حضرت 
و لعــن یزیــد کردنــد. اگــر خانــواده امام به اســارت 
ــر  ــام حــق عالم گی ــی پی ــرده نمی شــدند، گوی ب

ــد. نمی ش
پیغمبــر اکــرم صلــی الل علیــه و آلــه در حدیــث 
ثقلیــن تصریــح فرمــوده کــه قــرآن و اهــل بیــت 
علیهــم الســام بــه عنــوان دو ثقــل دیــن اســام 
هرگــز از هــم جــدا نخواهنــد شــد. ایــن در حالی 
ــان معصــوم  اســت کــه دشــمنان اســام و امام
علیهم الســام بارهــا تــاش کرده انــد کــه میــان 
ــه  ــه و آل ــی الل علی ــدا صل ــول خ ــادگار رس دو ی
جدایــی انداختــه و قــرآن را بــدون در نظر گرفتن 
مفســر حقیقــی آن کــه امــام معصــوم اســت، بــه 

نفــع خــود تفســیر کنند.
ــا و  ــرای کرب ــودکان در صح ــان و ک ــور زن حض
شــکل گرفتــن اســارت اهل بیــت علیهم الســام 
ــام حســین علیه الســام و  ــار شــهادت ام در کن
یــاران باوفــای آن حضــرت، بــه منزلــه رســانه ای 
بــود کــه پیــام کربــا و ظلــم یزیدیــان در کربــا 
ــان  ــخ جه ــا و تاری ــده و در جغرافی ــون نش مدف
ــم  ــاهده می کنی ــه مش ــود. چنانک ــر ش منتش
ــور  ــام و حض ــهر ش ــا از ش ــرای کرب ــور اس عب
ایشــان در دربــار یزیــد، رازهــای بزرگــی از فاجعــه 
ــه کاروان عاشــوراییان را برمــا  ظلــم یزیدیــان ب
کــرده اســت. »کــه زنــان در ایــن میــدان نقــش 
بســیار عظیمی داشــتند. این بیدارســازی ممکن 
نمی شــد مگر اینکــه تکانــی در وجدان هــا پدیدار 

ــد  ــام بای ــین علیه الس ــام حس ــی ام ــد؛ یعن می ش
وجدان هایــی کــه خوابیــده بــود را بیــدار می کردنــد. 
ــت  ــدار کــردن کســی کــه در خــواب غفل ــرای بی ب
ــی در  ــت عظیم ــد مظلومی ــه، بای ــنگین فرورفت س
صحنــه مــی آورد. امام حســین علیه الســام حقانیت 
را از طریــق مظلومیــت به صحنــه آوردند و بــرای این 
منظــور، نه تنهــا خودشــان بــه شــهادت می رســند، 
ــد.  ــه اســارت می برن ــواده و بچه هــا هــم ب بلکــه خان
یعنــی خانــواده پیامبــر اســام صلــی الل علیــه و آلــه 
اســت کــه بایــد بــه صحنــه بیایــد تا عــده ای شــهید 
و گروهــی اســیر شــوند تــا فطرت هــای خفتــه بیدار 

شــود.«
حضــور زنــان و کــودکان در میــدان عاشــورا، نمایــش 

مظلومیــت عظیــم بود
امــام حســین علیه الســام بــه گونــه ای قیــام کردنــد 
کــه آثــارش هــم تــا بــه امــروز باقــی و پایــدار مانــده 
ــدا  ــی پی ــان تر تجل ــر و درخش ــال مهم ت ــر س و ه
می کنــد. امــا در مــورد قیــام عاشــورا یــک پرســش 
ــوع و  ــای متن ــود و جواب ه ــرح می ش ــی مط اساس
بعضــاً مختلفــی ارائــه می شــود. ســؤال ایــن اســت 
کــه حضــرت سیدالشــهدا علیه الســام بااینکــه بــه 
تصریــح شــما می دانســتند در ایــن راه بــه شــهادت 
می رســند، چــرا خانــواده را بــا خودشــان بــه 
ســمت کربــا بردنــد؟ به هرحــال مــردان غیرتمنــد 
ــد حضــرات ابوالفضــل و حضــرت  ــن داری مانن و دی
علی اکبــر علیهماالســام بودند. چــه ضرورتی موجب 
شــده بــود کــه زنــان و دختــران را بــه میــدان مبــارزه 
ببرنــد؟ حضــور کــودکان در آن صحــرای پرخطــر که 
درنهایــت طبیعتــاً منجر به اســارت ایشــان می شــد، 

در ایــام ســیل خوزســتان و ســفر حــاج قاســم بــه مناطــق ســیل زده مــا طبــق 
شــرایط کاری خــود نگــران حضــور حــاج قاســم بــوده و مــی بایســتی اصــول 
حفاظتــی و امنیتــی را دقیقــا رعایــت کنیــم. امــا در جایــی حــاج قاســم بــه من 
گفــت: مــن باایــن مــردم ســالها زندگــی کــرده ام، مراقــب بــاش کاری نکنید که 
مــردم ناراحــت شــوند. مــا کــه عاشــق و فدایــی حــاج قاســم بودیــم و از طرفــی 
نیــز بــا َجَذبــه ی تذکــر او در شــرایط بســیار ســختی قــرار می گرفتیــم.  حفظ و 
رعایــت حفاظــت یک شــخصیت و از طرفــی دقت در برخــورد با مردم از ســخت 

تریــن شــرایط کاری مــا بــود کــه مــا آن را انجــام مــی دادیــم.
شــهید مظفــری نیــا  مــی گفــت: حــاج قاســم بارهــا مــارا مــی بوســید و مــی 

گفــت از اینکــه مراعــات مــردم را مــی کنیــد ممنونــم...

خاطره ای از شهید مظفری نیا محافظ 
سپهبدشهید  حاج قاسم سلیمانی

چــه تعبیــر و مفهومــی دارد؟
بایــد توجــه داشــت کــه زنــان در این میــدان نقش بســیار 
عظیمــی داشــتند. ایــن بیدارســازی ممکن نمی شــد مگر 
اینکــه تکانــی در وجدان هــا پدیــدار می شــد؛ یعنــی امــام 
حســین علیه الســام بایــد وجدان هایــی کــه خوابیــده بود 
ــه در  ــردن کســی ک ــدار ک ــرای بی ــد. ب ــدار می کردن را بی
خــواب غفلــت ســنگین فرورفته، بایــد مظلومیت عظیمی 
در صحنــه مــی آورد. امــام حســین علیه الســام حقانیــت 
ــد. مظلومیــت  ــه آوردن ــه صحن ــق مظلومیــت ب را از طری
ــوند.  ــه آن می ش ــا متوج ــه فطرت ه ــت ک ــزی اس چی
حتــی فطرت هایــی کــه خامــوش شــده به نوعــی 
متوجــه می شــود. به هرحــال در همــه فطرت هــا نفرتــی 
ــوم  ــاع از مظل ــه دف ــدل ب ــه مب ــود دارد ک ــا وج از ظالم ه
می شــود. پــس حضــرت باید مظلومیتــی را به طــور مطلق 
بــه نمایــش درمــی آورد و بــرای نمایش مظلومیــت، نه تنها 
خودشــان بــه شــهادت می رســند، بلکــه خانــواده و بچه ها 
هــم بــه اســارت می برنــد. یعنــی خانــواده پیامبــر اســام 
صلــی الل علیــه و آلــه اســت کــه بایــد بــه صحنــه بیایــد 
تــا عــده ای شــهید شــوند و گروهــی هــم اســیر شــوند تــا 

مقــداری مــردم بیــدار شــوند.

شــهید 
ــا   ــری نی مظف
مــی گفــت: 
حــاج قاســم 
بارهــا مــارا می 
بوســید و مــی 
گفــت از اینکه 
ــات مردم  مراع
ــد  ــی کنی را م

ممنونــم...

نخست وزیر هند در توئیتی شجاعت و تعهد امام سوم شیعیان را گرامی داشت

به گزارش ایســنا به نقل از اســپوتنیک، نارندرا مودی، نخســت وزیر هند در 
حســاب توئیــری خــود نوشــت: ما بــه یــاد ایثار، شــجاعت و تعهــد حرضت 

امام حســین علیه الســالم به عدالت هســتیم.
نخســت وزیــر هنــد افــزود: ایشــان اهمیــت بســیاری بــرای صلــح و برابــری 

اجتامعــی قائــل بودند


