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باتوجه به انتظارات مردم وپاسخ مطالبات انان در آغاز گام 
دوم انقالب وفرمایشات مقام معظم رهبری وامید واری 
مردم برای این دولت برای حل مشکالت ، توجه به 
انتصابات فرصتی برای نوسازی و امید افرینی برای عامه 
مردم وبازگشت اعتمادعمومی است لذا ازاین فرصت 
پیش آمده باید در انتخاب مدیران جوان، کارآمد و جهادی 
برخواسته از انتظارات مردم اهتمام ویژه ای شود و کسانی 
که درامورات وانتصابات صاحب نظرند به این معیارها که 
برگرفته از سخنان حکیمانه مقام معظم رهبریست توجه 
داشته باشند دراین چهل واندی که از انقالب گذشته 
همواره در بعضی  موضوعات آزمون وخطاهایی صورت 
گرفته است و گاهی بنابرمصلحت و... تصمیماتی اتخاذ 
گردیده است و این فرصت را چنانچه بازهم به تکراربعضی 
از امورات وتصمیمات گذشته بسنده کنیم قابل جبران 
نیست االن وقت حضور جوانان انقالبی ، جهادی و کارامد 
همچون دوره اول انقالب هستیم و عالج حل مشکالت 
با دولت حزب اللهی و جوان وکارامد است و جوان سازی 
بدنه مدیریتی کشور را از الزامات تحول در قوه مجریه 

است.
طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، جوانان باید سکاندار 
بدنه مدیریتی کشور در چهل ساله دوم انقالب باشند و 
ایشان پیوسته از مدیریت های جوان کشور سخن گفته 
و حتی دولت جوان و حزب اللهی را عالج حل مشکالت 
کشور دانسته اند. اینک آزمونی بسیار تعیین کننده پیش 
روی سیستم های شایسته گزینی و نظام برنامه ریزی 
کشور واستان است تا با انتخاب های خود هموار کننده 

مسیر توسعه و پیشرفت باشند، 
جوانگرایی در رده های مختلف مدیریت های میانی 
می تواند منجر به تحرک و پویایی کشور شده و کادرسازی 
در راستای ایجاد جریان نخبه پروری و مدیرپروری مطابق 
با سند الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت باشد. باید در 
راستای بسترسازی و فرآیندسازی برای تربیت مدیران 
مومن، متخصص، متعهد، کارآمد و مورد نیاز بخش های 

مختلف جامعه سرمایه گذاری و برنامه ریزی کرد.
و حل  پایدار  و  متوازن  توسعه  اهداف  به  نیل  برای 
مشکالت عمده از جمله اشتغال، معیشت، پروژه های 
عمرانی، مشکالت حوزه معادن  و مدیریتی، باید بر 
اساس راهکارهای علمی کارشناسی توسط متخصصین 
و فرهیختگان انجام شود وشاهد توسعه پایدار و رونق 
اقتصادی و اشتغال وبهبود وضعیت معیشت مردم باشیم

پیامبــر اکــرم )صلــی اهلل علیــه وآله(فرمــود: فرزنــد آدم، آنچه حاجــت تــو را رفع کند 
در دســترس خــود داری و در پــی آنچــه تــو را بــه طغیــان وا مــی دارد، روز می گــذاری. 

بــه انــدک قناعــت نمــی کنــی و از بســیار ســیر نمی شــوی.             »کنزالعمــال، ج 3 ح 8740«

انتخاب فرمانداربراساس 
بیانیه گام دوم انقالب

تمدن نوین اسالمی بدون وحدت شیعه و 
سّنی  محقق نمی شود/ »عدالت« سرلوحه 

همه تصمیمات   مسئوالن باشد

رئیس جمهــور بــا بیــان اینکه مهم تــر از تعــداد دز واکســن 
تزریقــی، صیانــت از ســالمت مــردم اســت گفــت: اقنــاع 
افــکار عمومــی در موفقیــت مقابلــه بــا کرونا یک ضــرورت 
اســت و بایــد تــالش کــرد ســطح رعایــت شــیوه نامه های 

بهداشــتی از شــیب نزولــی به صعــودی بازگــردد.
ــت اهلل  ــارس، آی ــزاری ف ــت خبرگ ــزارش حــوزه دول ــه گ ب
ســید ابراهیــم رئیســی در جلســه ســتاد ملــی مقابلــه بــا 
کرونــا بــا قدردانــی از زحمــات همه کســانی که بــه نحوی 
در موضــوع مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا نقــش دارنــد، گفت: 
در مســیر مقابلــه بــا کرونــا، مســاله اقنــاع افــکار عمومــی 

ــر اســت. ــی اجتناب ناپذی ضرورت
رئیــس جمهور افــزود: همه کســانی که تریبــون در اختیار 
دارنــد بــه ویژه رســانه ملــی باید وضــع موجود کشــور را به 
ویژه در مقایســه با کشــورهای دیگر تشــریح و عملکردها و 

کیفیــت مقابلــه با ایــن بیمــاری را تبیین کنند.
ــی های  ــرورت دارد بررس ــن ض ــت: همچنی ــی گف رئیس
انجــام شــده در زمینــه تاثیــر واکسیناســیون عمومــی بــر 
ســالمتی و ابتــالی احتمالــی افــراد بــه شــکل دقیــق برای 
افــکار عمومــی توضیــح داده شــود تــا کســانی کــه بــه هر 
دلیــل تاکنــون از تزریــق واکســن خــودداری کرده انــد، بــه 

انجــام واکسیناســیون ترغیب شــوند.
رئیــس جمهــور دربــاره تزریــق دز ســوم واکســن کرونــا یا 
همــان دز یــادآور گفــت: دغدغــه مــا صیانــت از ســالمت 
افــراد اســت و در ایــن زمینــه شــیوه نامه ها و توصیه هــای 

کارشناســان مبنــای عمــل خواهــد بود.
ــرای  ــت زیرســاخت ها ب ــزوم تقوی ــه ل ــت اهلل رئیســی ب آی
مقابلــه موفــق بــا مــوج احتمالــی ششــم بیمــاری کرونــا 
ــدی از  ــوج جدی ــا م ــم ب ــت: امیدواری ــرد و گف ــاره ک اش
بیمــاری مواجــه نشــویم، امــا در هــر صــورت بایــد آمادگی 
داشــته باشــیم تــا در برابر مــوج احتمالی بیمــاری مواجهه 

انفعالی نداشــته باشــیم.

رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه نبایــد اجــازه دهیــم 
ــم  ــوج پنج ــد م ــاری مانن ــد بیم ــی جدی ــوج احتمال م
کشــور را غافلگیــر کنــد، گفــت: بایــد بــا تمهیــد اقدامات 
و آمادگی هــای الزم از تکــرار مشــکالت کشــور در مواجهه 
بــا موج پنجــم کرونــا جلوگیــری کنیــم. وزارت بهداشــت 
ــد و  ــه دقــت رصــد کن ــف اســت وضــع کشــور را ب مکل

ــد. ــام ده ــای الزم را انج پیگیری ه
رئیــس جمهــور بر ضــرورت حمایت قــوی از واکســن های 
ســاخت داخــل از ســوی وزارت بهداشــت تاکیــد کــرد و 
افــزود: دلیــل واردات گســترده واکســن در مقطــع کنونی، 
ضــرورت مقابلــه ســریع با گســترش بیمــاری اســت و اگر 
تولیــد داخــل، نیــاز کشــور بــه واکســن را تامیــن می کرد، 

واردات گســترده واکســن انجــام نمی شــد.
آیــت اهلل رئیســی بــه آغــاز فعالیــت ســامانه ملی ســالمت 
ــرای  ــت: اج ــرد و گف ــاره ک ــم اش ــوت ه ــکل پایل ــه ش ب
آزمایشــی ایــن ســامانه بــه دقــت رصــد شــود تــا بتوانیــم 
پــس از کاهــش تعطیلی هــا و محدودیت هــا، بــا مدیریــت 
هوشــمند بــه شــکل بهتــر و موثرتــری شــیوع کرونــا را 

ــت کنیم. مدیری         صفحه8

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مسئوالن نظام و مهمانان شرکت کننده در کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی، 

اقناع افکار عمومی در مسیر مقابله با کرونا ضروری است

نظرسنجی گالوپ: ۷2 درصد از ایرانیان از عملکرد رئیسی رضایت دارند
نتایــج نظرســنجی مرکــز افکارســنجی 
ــش از 70  ــد بی ــان می ده ــوپ نش گال
ــت اهلل  ــرد آی ــا از عملک ــد ایرانی ه درص

ــد. رئیســی رضایــت دارن
بین الملــل  گــروه  گــزارش  بــه 
خبرگــزاری فــارس، نتایــج نظرســنجی 
ــد از  ــد 7۲ درص ــان می ده ــوپ نش گال
شــرکت کنندگان از عملکــرد »ابراهیــم 

ــد. ــت دارن ــی« رضای رئیس
مرکــز افکارســنجی گالــوپ در توضیــح 
دربــاره ایــن نظرســنجی نوشــته در این 
پیمایــش کــه تنهــا چنــد هفته بعــد از 
ریاســت جمهوری آیت اهلل رئیســی انجام 
شــد اکثــر ایرانی هــا از عملکــرد او ابــراز 

رضایــت کردنــد.
ــوپ  ایــن داده هــا از پیمایشــی کــه گال
ســه هفتــه بعــد از روی کار آمــدن 
آیــت اهلل رئیســی  انجــام داده )از ۲4 تــا 

ــد. ــت آمده ان ــه دس ــت( ب 3۱ آگوس
گالــوپ عملکــرد رئیســی را بــا »حســن 
روحانــی«، رئیس جمهــور ســابق ایــران 
مقایسه کرده و نوشــته او هرگز در دوران 
ریاســت جمهوری اش موفــق بــه کســب 
ــنجی های  ــت در نظرس ــت اکثری رضای

ــن مرکز نشــد. ای
در آخرین نظرســنجی گالــوپ در دوران 
روحانــی کــه نوامبــر ۲0۲0 انجام شــده 
تنهــا 3۲ درصــد از ایرانیــان از عملکرد او 

ابــراز رضایــت کردند.
واکسیناســیون گســترده کرونــا یکــی از 
ــا از  ــت ایرانی ه ــش رضای ــل افزای دالی
ــران  ــد ای عملکــرد رئیس جمهــور جدی
عنــوان شــده اســت. گالــوپ می نویســد 
رئیســی حتــی قبــل از روی کار آمــدن 
ــاری  ــا بیم ــه ب ــرای مقابل ــه ای ب برنام

ــرد. ــالم ک ــا اع ــر کرون همه گی
طبــق نوشــته گالــوپ، تــا قبــل از 
انتخــاب رئیســی در مــاه ژوئــن، تنهــا ۵ 

درصــد از جمعیــت ایرانیــان واکســینه 
شــده بودنــد. از آن زمان به بعــد، میزان 
افــراد واکســینه شــده بــه نزدیــک ۵0 

درصــد رســیده اســت.
گالــوپ نوشــته اســت: »افزایــش 
دسترســی به واکسن  از منابع غیرغربی 
و تأکیــد دولــت جدیــد بــه اقــدام برای 
مقابلــه بــا بیمــاری همه گیــر احتمــاالً 
عامــل افزایــش اعتمــاد مــردم ایــران به 
دولــت کشورشــان بــوده اســت. ]میزان 
ــی  ــد[ اندک ــت جدی ــه دول ــاد ب اعتم
بعــد از روی کار آمــدن رئیســی بــه ۶۲ 

درصــد افزایــش پیــدا کــرد.«
ــا  ــی ب ــرده رئیس ــح ک ــوپ تصری گال
اندوختــه ای از حســن نیــت در میــان 
ــا اگــر  ــران روی کار آمــده، ام مــردم ای
دولــت او نتوانــد بــه وعده هایــش بــرای 
مقابلــه بــا کرونا عمــل کند رضایــت از 
او بــه شــدت در افــکار عمومــی تنــزل 

خواهــد کــرد.
مطابــق ایــن گــزارش، گزارش هــا 
ــت  ــی از آن اس ــدت حاک ــاه م در کوت
ــد  ــیون رش ــرعت واکسیناس ــه س ک
محسوســی در ایــران داشــته، امــا 
چالش هــا بــه ویــژه در زمینه هــای 
اقتصــادی کمــاکان پابرجــا هســتند و 
ــرد  ــد ک ــان مشــخص خواه ــا زم تنه

کــه آیــا رئیســی قــادر بــه محقــق کردن 
ــد  ــران خواه ــردم ای ــه م ــش ب وعده های

ــا خیــر.  ــود ی ب
ــده  ــزارش آم ــن گ ــی ای ــش پایان در بخ
اســت: »اگــر رئیســی بتوانــد در مقابلــه با 
بیمــاری کرونــا و بهبــود زندگــی ایرانیان 
موفــق عمــل کنــد ایــن کشــور احتمــاالً 
ــر  ــی مقاوم ت ــارهای خارج ــر فش در براب

خواهــد شــد.«
نتایــج نظرســنجی گالوپ با نظرســنجی 
دیگــری که بــه تازگــی دانشــگاه مریلند 
ــام  ــل انج ــنجی ایران پ ــز افکارس و مرک
ــل  ــویی قاب ــت و همس ــد مطابق داده ان

ــی دارد. توجه
کــه 7روزپیــش   نظرســنجی  آن  در 
ــه دســت  ــن نتیجــه ب منتشــر شــد ای
ــر  ــالوه ب ــران ع ــردم ای ــه م ــده  ک آم
ــت رئیســی  ــه دول ــه ب ــگاه خوش بینان ن
ــاالت متحــده رویگــردان شــده اند و  از ای
بــه سیاســت جدید جمهــوری اســالمی 
ایــران در نــگاه بــه شــرق نــگاه مثبتــی 

ــد. دارن
ایــن نظرســنجی در بــازه زمانــی 30 اوت 
تــا ۹ ســپتامبر از طریق تلفــن و اینترنت 
انجــام شــده و نشــان می دهــد حمایــت 
مردمــی از توافــق هســته ای برجــام بــه 

شــدت کاهــش یافتــه اســت.

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا :
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فرمانده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمان 
ــا بیــان اینکــه بســیج تنهــا یــک  ب
نیــروی نظامــی نیســت بلکــه یــک 
ــت:  ــت، گف ــان اس ــگ و آرم فرهن
بســیج افتخــار مــی کنــد کــه 
ــه گاه  ــتون و تکی ــاب، س ــه انق خان
انقــاب  و  دیــن  دغدغه منــدان 

ــت. اس
ــا، ســردار حســین  ــه گــزارش ایرن ب
معروفــی در همایش برنامــه اعتای 
بــا حضــور  بســیجیان کرمــان 
فرمانــده کل ســپاه پاســداران در 
حســینیه ثــاراهلل ایــن شــهر افــزود: 
شــاید هنگامــی کــه امــام بســیج را 
پایــه گــذاری مــی کــرد خیلــی هــا 
همــه ثمــرات آن را نمــی دانســتند 
امــا بســیج در جهــان اســام منشــا 
خیــر، برکــت، بزرگــی و عزت اســت.
وی اظهارداشــت: بســیج مــا بــه 
فرمــان امــام)ره( پایــه گــذاری شــد 
ــه ای در  ــام خامن ــان ام ــه فرم و ب

جــای جــای ایــران اســامی منشــا خیر 
ــش  ــی از کارهای ــت و یک ــاح اس و ص
مبــارزه بــا ویــروس منحــوس کرونــا بود.

ــدا را  ــرد: خ ــان ک ــی بی ــردار معروف س
شــاکریم در شــرایط فعلــی تحــت امــر 
ولــی امــر بــرای اعتــای اســام درهمــه 
زمینه هــای علمــی و پژوهشــی، اقتصاد 
ــی  ــانی، امنیت ــات رس ــی، خدم مقاومت
و دفاعــی، هنــر و فرهنــگ و فضــای 
ــگاه  ــا ن ــن و ب ــق دی ــا عم ــازی ب مج
حجــت خــدا بــه سلســه مراتــب انجــام 

وظیفــه مــی کنیــم.
ــیجیان  ــی بس ــروز ویژگ ــت: ام وی گف
مــا همــان ویژگــی هــای بســیجیان پــر 
افتخــار دفــاع مقــدس در جنــگ نابرابــر 

اســت.
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان با 
اشــاره بــه ظرفیت های بســیج در کرمان 
گفــت: بســیج در مقابله با ویــروس کرونا 
ــور و  ــامت کش ــام س ــای نظ ــه پ ــا ب پ

بعضــی جاهــا جلوتــر بــوده اســت.

ــای  ــرو ه ــن نی ــزود: همچنی وی اف
ــرای امنیــت بخشــی بــرای  بســیج ب
مــردم حرکــت کردنــد و بــاور داریــم 
بــزرگ تریــن کمــک مومنانــه کمک 

ــردم اســت. ــه ســامت م ب
ســردار معروفــی اقدامــات بســیج 
اســتان در کمــک هــای مومنانــه بــه 
نیازمنــدان را تشــریح کــرد و گفــت: 
ایــن کمــک هــا بــا مســجدمحوری و 
همراهــی خیــران و امامــان جمعــه و 
جماعــت در مناطــق مختلــف شــکل 

ــه اســت. گرفت
ــای  ــه فض ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
مجــازی و آســیب هــای آن بــر 
رســالت رســانه هــا و دیگــر ارکان در 
مقابلــه بــا جنــگ و عملیــات روانــی 

ــرد. ــد ک ــمن تاکی دش
ــه  ــان ب ــاراهلل کرم ــپاه ث ــده س فرمان
ــر  ــات اخی ــمن در انتخاب ــاش دش ت
نیــز اشــاره کــرد کــه بــرای شــرکت 
نکــردن مــردم برنامــه و تاش داشــت 

بسیج تکیه گاه دغدغه مندان انقالب است

حجــت االســام والمســلمین حــاج علــی اکبــر کرمانی 
در خطبه هــای نمــاز جمعه ایــن هفته در آســتانه والدت 
بــا ســعادت خاتــم االنبیــاء حضــرت محمــد مصطفــی 
صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم و فرزنــد بزرگــوارش امــام 
جعفــر صــادق علیــه الســام ضمــن تبریــک ایــن روز 
بیــان داشــت : حضــرت محمــد مصطفــی )صلــی اهلل 
علیــه و آلــه و ســلم( شــخصیت بــزرگ بــه صراحــت به 
عنــوان الگــو و اســوه نامگــذاری شــده و وجــود حضــرت 
ابراهیــم )علیــه الســام( و خاتــم االنبیــاء به عنــوان الگو 
و اســوه یــاد شــده اســت ایــن اســوه بــودن فقــط خــاص 
حضــرت ابراهیــم و رســول گرامــی اســام اســت اســوه 
پــردازی و الگــو پــردازی در فراینــد تربیــت آن دو رکــن 
اصلــی الگــو و اســوه قــرار دارنــد در فرآینــد الگــو یعنــی 
ــی  ــک کســی کــه مباحــث نظــری و تربیت ــی ی معرف
در وجــودش مــی بینیــم اســوه پــردازی یــک اســطوره 
ــگاری مــی کنــد پیامبــر )صلــی  پــردازی و اســطوره ن
اهلل علیــه و آلــه و ســلم( و حضــرت علــی علیــه الســام 
اســطوره هســتند و آن طــور کــه قــرآن مــی گویــد آنها 
الگــو و اســوه هســتند و ایــن اســوه پــردازی یــک بعــد 
دنیــوی و یــک بعــد اخــروی دارد بعــد اخــروی پیامبــر و 
حضــرت ابراهیــم الگوی شــما هســتند و زندگــی را باید 
بــر اســاس ایــن اســطوره هــا تنظیــم کــرد دیــن یعنــی 
ســبک زندگــی و یــک زندگــی دینــی بــا ایــن اســطوره 
ــردازی بحــث اخــروی دارد  ــرد اســوه پ ــم ک ــا تنظی ه
یعنــی شــاخص ارزیابــی و حسابرســی فــردای قیامت بر 
اســاس ایــن الگوهــا اســت ارزش هــر کــس بــه انــدازه 
شــباهت بــه رســول اهلل و حضــرت علــی و اهــل بیــت 
علیهــم الســام اســت مــا بــه انــدازه شــباهت بــه ایــن 
اســوه هــا انســان هســتیم و در حدیــث آمــده که انــدازه 
میــزان بــه انــدازه امیرالمومنیــن اعمــال را می ســنجیم 
میــزان اعمــال ماســت و در حدیــث آمــده آیــا بــه شــما 
خبــر مــی دهنــد که شــبیه ترین شــما بــه رســول خدا 
کیســت فرمودنــد: کســی کــه خــوش اخــاق، نــرم تــر 
بــا خــدا باشــد بــه مــا شــبیه تــر اســت کســی کــه بــه 
بــرادران دینــی و نزدیــکان خــود محبــت داشــته باشــد 
و در عمــل ثابــت تــر و شــکیبا تــر باشــد و خشــمش را 
بیشــتر فــرو ببــرد و عفــو بیشــتری داشــته باشــد ایــن 
بعــد اخــروی دنیــای قیامــت اســت میــزان عمــل ایــن 

بزرگــوار اســت.
حجــت االســام علــی اکبــر کرمانــی افــزود: : ســیره و 
سفارشــات پیامبــر اســام و ائمــه معصومیــن ع همــواره 
تاکیــد بــر همدلــی و وحــدت بیــن مســلمانان و حتی با 
غیــر مســلمانها بوده اســت.و یکی از دغدغــه های پیامبر 
صلــی اهلل علیــه وآلــه برگشــت مــردم به اختافــات قبل 
از اســام بــود بنابراین از اولیــن کارهای او برگــزاری نماز 
جماعــت و ســاخت مســجد بــه عنــوان مرکــز وحــدت 

مســلمانان است.
حجــت االســام کرمانــی بیــان کــرد: هفتــه وحــدت از 
ابتــکارات امــام راحــل بــرای برچیــدن اختافــات اســت 
ولــی متاســفانه برخــی بــا ادعــای دیــن داری بــه دنبــال 
توهیــن بــه مقدســات دیگــران و اختــاف افکنــی بیــن 
مســلمانان هســتند.و توطئه ی اســتکبار جهانی تشدید 
تنــش های مذهبــی و راه انــدازی تفرقه بین مســلمانان 
ــر آن را از داعــش در  ــه نظی ــه اســم اســام اســت ک ب

عــراق و ســوریه و اختافــات لبنــان مشــاهده کردیــم.
خطیــب جمعه بردســیر اظهــار کرد: در بحث مشــکات 
اقتصــادی و معیشــتی طبــق فرمایشــات مقــام معظــم 
رهبــری اولویــت اول خنثــی ســازی تحریم هــا از طریق 
ــان و  ــوان جوان ــه ت ــکا ب ــه دشــمن و ات عــدم اعتمــاد ب
نیروهــای متخصــص و منابــع و ظرفیــت هــای داخلــی 
اســت. و رفــع تحریــم هــا کار دشــمن اســت ولــی بایــد 
بدانیــم دشــمن دشــمن اســت و توقــع دوســتی نبایــد 
داشــت و بایــد بــا همدلــی بیــن همــه گــروه هــا و قوای 

ســه گانــه مشــکات مــردم را برطــرف کــرد.
حجــت االســام کرمانــی تحولــی کــه در قــوه قضائیــه 
از زمــان حجــت  االســام رئیســی آغــاز شــده اســت را 
بســیار خــوب و امیدوارکننــده دانســت و گفــت: صــدور 
ــه ی  ــزی بارق ــک مرک ــابق بان ــس س ــرای رئی ــم ب حک
امیــدی در مــردم بــرای مبــارزه بــا فســاد و رســیدگی به 

مطالبــات آنهــا ایجــاد کــرده اســت.
ــردم  ــت م ــراز محب ــر از اب ــن تقدی ــان ضم وی در پای
شهرســتان نســبت بــه خــود گفــت: نمــاز جمعــه مرکز 
وحــدت و قلــب فرهنگــی و تپنــده شــهر اســت و امــام 
ــزب و  ــی و ح ــای سیاس ــت ه ــه دور از رقاب ــه ب جمع
جنــاح گرایــی بایــد متعلــق بــه همــه مــردم باشــد کــه 
امیدواریــم بــا وحــدت و همدلی همه مردم و مســئولین 
نمــاز جمعــه را هــر چــه باشــکوهتر در شهرســتان برپــا 
کنیــم و همــواره ایــن قلــب فرهنگــی در بردســیر تپنده 

. شد با

هفته وحدت از ابتکارات 
امام راحل برای برچیدن 

اختالفات است 

 بــه گــزارش روابط عمومی فرمانداری بردســیر جلســه 
امــور بانــوان و خانــواده شهرســتان بردســیر به ریاســت 
حمــزه وفایــی معــاون سیاســی و اجتماعی فرمانــداری 
و باحضــور اعضــا وموضــوع برنامــه ریــزی و هماهنگــی 
هفتــه ســامت بانــوان و جمع بنــدی و تصویــب برنامه 
ــداری  ــات فرمان ــالن اجتماع ــر در س ــورد نظ ــای م ه

ــکیل شد تش
معــاون سیاســی فرمانــداری بردســیر ضمــن تبریــک 
ســالروز اغــاز امامــت حضــرت مهدی)عــج( فرارســیدن 
هفتــه ســامت بانــوان را تبریــک گفــت و بــر نقــش 
ــواده و  ــان خان ــم بنی ــام و تحکی ــگاه زن دراس و جای
تربیــت صحیــح فرزنــدان باالگوگیــری ازائمــه و امــوزه 
هــای دینــی تاکیــد کــرد وی پیرامــون تاثیــر ســامت 
جســمی و روانــی زنــان برســامت خانــواده و جامعــه 
مطالبــی ارائــه نمــود و روزشــمار و محورهــای هفتــه 
ســامت بانــوان را عنــوان کــرد و خواســتار همــکاری و 
تعامــل تمامی دســتگاههای اجرایــی در اجــرای برنامه 

هــای هفتــه مذکــور شــد
مهنــدس وفایــی در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه نقــش 
موثــر و تاثیــر گــذار بانــوان در جامعه خواســتار افزایش 
روحیــه ی مطالبــه گــری در بانــوان شهرســتان  شــد. 
ایشــان منشــا برخــی از آســیب هــای اجتماعــی مانند 
طاق،اعتیــاد و .... را بیــکاری جوانان دانســتند و گفتند 
: بــا حــل کــردن مشــکات اشــتغال جوانــان میتــوان 
بــار آســیب هــای اجتماعــی در شهرســتان را کاهــش  

دهیم.
ــوان در عرصــه  ــق بان ــه حضــور موف ایشــان بااشــاره ب
هــای مختلــف بــه ویــژه در حــوزه اشــتغال از بانــوان 
خواســت تــا بــا ورود در حــوزه هــای مختلف و بــا انجام 
فعالیــت هــای فرهنگــی و اجتماعــی نقشــی موثــر در 
جامعــه داشــته باشــند کــه در اینصورت حمایــت های 
همــه جانبــه از ســوی دســتگاههای دولتی شهرســتان 

صــورت خواهــد گرفــت. 
درادامــه جلســه ادارات و بانــوان حاضــر نظــرات و برنامه 
هــای پیشــنهادی خــودرا ارائــه وتصمیــم گیــری الزم 

ــاذ گردید. اتخ

خواستار افزایش روحیه ی مطالبه 
گری  بانوان شهرستان  شد 

ــزار  ــاد دو ه ــان از ایج ــتاندار کرم اس
مگاوات انرژی خورشــیدی در اســتان 
ــان  ــتان کرم ــت: اس ــر داد و گف خب
یــک ظرفیــت عظیــم بــرای احــداث 

ــت. ــیدی اس ــای خورش نیروگاه ه
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم 
در  زینی ونــد  علــی   ، کرمــان  از 
دولــت  گفت وگــوی  شــورای 
بــا  کــه  خصوصــی  بخــش  و 
محمدرضــا پورابراهیمــی رئیــس 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس و 
ــع  ــس مجم ــن پور رئی ــهباز حس ش
ــزار  ــان برگ ــتان کرم ــدگان اس نماین
حــوزه  در  داشــت:  اظهــار  شــد 
ــتان  ــر در اس ــای تجدیدپذی انرژی ه
راه روشــن اســت و نباید راه را اشــتباه 

ــم. بروی
وی بــا بیــان اینکــه گیــر کار در 
ــع  ــی از موان ــه یک ــود ک ــا ب تحریم ه
حــوزه  ایــن  در  ســرمایه گذاری 
ــز  ــی نی ــد تضمین ــزود: خری ــد اف ش
ــزه را  ــد و انگی ــام نش ــی انج به خوب

گرفــت. ســرمایه گذاری  بــرای 
اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه 
ــان 300 روز  ــتان کرم ــه در اس اینک
آفتابــی در ســال وجــود دارد کــه 
یــک ظرفیــت عظیــم بــرای احــداث 
اســت  خورشــیدی  نیروگاه هــای 
گفــت: هدف گــذاری شــده در ســال 
جــاری دو هــزار مــگاوات انــرژی 
خورشــیدی در اســتان کرمــان ایجاد 
شــود کــه البتــه بــا ظرفیــت موجــود 

ــت. ــی نیس ــدف بزرگ ه

2۰۰۰ مگاوات انرژی 
خورشیدی در استان کرمان 

راه اندازی می شود

ادارات  برنامه های هفته پدافند 
غیرعامل  را اعالم کنند

ــیر،  ــداری بردس ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
جلســه کارگــروه پدافنــد غیرعامــل شهرســتان 
بردســیر  بــه ریاســت حمــزه وفایــی معــاون سیاســی 
و امنیتــی فرمانــداری و باحضــور  اعضــاء کارگــروه در 
ســالن جلســات فرمانــداری برگــزار شــد. ایــن جلســه 
بــا محوریــت برنامــه ریــزی هفتــه پدافنــد غیــر عامــل 

تشــکیل شــد.
ــار  ــداری درابتــدای جلســه آغ معــاون سیاســی فرمان
امامــت امــام زمان)عــج(را تبریــک گفــت و باتوجــه بــه 
درپیــش بــودن هفتــه ی پدافند غیرعامل در نیمــه اول 
ابــان مــاه ،برنامه هــای هفته پدافنــد غیرعامــل را اعام 

د  کر
وی افــزود:  شــفافیت و اطــاع رســانی بــه موقــع بــه 
مــردم در حــوزه پدافنــد بســیار مهم اســت و ما نیازمند 
ــوزه  ــترک در ح ــم مش ــازی،تبیین و فه ــگ س فرهن
پدافنــد هســتیم و ایــن هفتــه فرصــت مناســبی برای 
ایــن اقدامــات اســت ایشــان بــر تشــکیل ســتاد پدافند 
غیرعامــل و فرهنــگ ســازی ایــن موضــوع در ســطح 
شــهر و روســتا تاکیــد ویــژه کــرد و گفــت الزم اســت 
شــهرداران  و دهیــاران  و دســتگاه های خدمات رســان 

در ایــن زمینــه برنامــه داشــته و اقــدام نماینــد.
ــی  ــتگاههای اجرای ــه از دس ــی در ادام ــدس وفای  مهن
ــه  ــودرا ب ــه اداره خ ــوط ب ــناریو مرب ــا س ــت ت خواس

ــد  ــال نماین ــداری ارس فرمان

زینی وند استاندار کرمان: 

ــان  ــه فرم ــا ب ــر ام ــردم بصی ــزود: م و اف
ــد و آن حماســه  امامشــان گــوش کردن

ــد. را آفریدن
ــف  ــای مختل ــت ه ــه فعالی وی در ادام
بســیج و ســپاه اســتان را در بخــش های 
علمــی و پژوهشــی، دفاعــی و امنیتــی و 

دیگــر بخــش هــا تشــریح کــرد.
ســردار معروفــی گفــت کــه ۲ قــرارگاه 
ــی در شــرق و جنــوب  محرومیــت زدای

حجت االسالم واملسلمني کرمانی امام جمعه بردسیر :

خطبه های مناز جمعه

مهندس وفایی معاون فرمانداری بردسیر :

۱۸ میلیارد انواع کاالی 
قاچاق در سیرجان کشف شد

سرپرســت فرماندهــی انتظامــی ســیرجان بــا اشــاره بــه کشــف ۱۸ میلیارد 
ریــال انــواع کاال و لــوازم قاچــاق از اســتمرار طــرح هــای مبــارزه بــا قاچــاق کاال در 

این شهرســتان خبــر داد.
ســرهنگ منصــور رمضان نــژاد در تشــریح این خبر گفــت: مامــوران دایــره مبارزه 
بــا قاچــاق کاالی پلیس آگاهی شهرســتان ســیرجان طی ۷۲ ســاعت گذشــته در 
اجــرای طــرح مبــارزه بــا قاچــاق کاال با کنتــرل خودروهای عبــوری محور شــیراز-

ســیرجان ســه دســتگاه کامیونت را جهت بررســی متوقف کردند.
وی افــزود: مامــوران در بازرســی از ایــن کامیونــت هــا انــواع قطعــات مربــوط بــه 
بلــدوزر و دیگــر ماشــین آالت ســنگین، انــواع لــوازم رایانــه ای قاچــاق و انــواع لوازم 

یدکــی موتورســیکلت و تعــدادی لــوازم خانگــی فاقــد مجــوز را کشــف کردند.
رمضــان نــژاد گفــت: ارزش ریالــی ایــن کاالهــا توســط کارشناســان ۱۸ میلیــارد 
ریــال بــرآورد  و در ایــن رابطــه ســه متهــم دســتگیر و بــه اداره تعزیــرات حکومتی 
معرفــی شــدند کــه در ایــن راســتا طــرح هــای مبــارزه بــا قاچــاق کاال بــه ســبب 

موقعیــت شهرســتان ســیرجان، بــه شــکل مســتمر اجــرا می شــوند.

مهندس وفایی معاون فرمانداری بردسیر  :

رسدار معروفی فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان :

بــرای  داد:  ادامــه  وی 
واگــذاری زمیــن و حمایــت 
اســتان  در  ســرمایه گذاران  از 
احــداث  بــرای  کرمــان 
ــای خورشــیدی بزرگ  نیروگاه ه
مقیــاس و کوچــک مقیاس هیچ 

نداریــم. محدودیتــی 
رئیــس  حســن پور  شــهباز 
اســتان  نماینــدگان  مجمــع 
کرمــان نیــز در ایــن جلســه 
بــا بیــان اینکــه اســتان کرمــان 
بــزرگ  جهــش  حــال  در 
اقتصــادی اســت اظهــار داشــت: 
کاهــش مصــرف انــرژی بایــد در 
طرح هــای توســعه دیــده شــود.
نماینــده مــردم ســیرجان و 
ادامــه  مجلــس  در  بردســیر 
داد: در ســیرجان ۲00 هکتــار 
زمیــن بــرای شــهرک صنعتــی 
اختصــاص داده شــد و آمــاده 
بــا  همــکاری  گونــه  هــر 

هســتیم. ســرمایه گذاران 

انتقاد رییس مجمع نمایندگان کرمان 
از عدم فرهنگسازی و بازاریابی در 

بحث انرژی خورشیدی
مجمــع  رییــس  ایســنا  گــزارش  بــه 
ــه  ــا اشــاره ب ــان ب ــدگان اســتان کرم نماین
ــترش  ــت گس ــیرجان در جه ــات س اقدام
نیــروگاه هــای خورشــیدی و عدم اســتقبال 
ــفانه  ــرد: متاس ــار ک ــذاران، اظه ــرمایه گ س
انــرژی خورشــیدی  در زمینــه تولیــد 
فرهنگســازی و بازاریابــی انجــام نمی شــود.
شــهباز حســن پورروز ۲۹ مهرماه در جلســه 
ــش  ــت و بخ ــوی دول ــت و گ ــورای گف ش
خصوصــی اســتان کرمــان گفــت: اســتان 
کرمــان در همــه زمینــه ها در حــال جهش 

بــزرگ اســت.
وی بــا اشــاره بــه تحریــم هــای خصمانــه بر 
علیــه ایــران و در ادامــه بــه میــزان مصــرف 
ــرد:  ــوان ک ــدی عن ــای تولی ــرژی کااله ان
ــای  ــی در خودروه ــوخت مصرف ــزان س می
دنیــا حــدود دو درصــد اســت درحالــی کــه 
در ایــران حــدود ۱۲ درصــد اســت لــذا بایــد 
در ابتــدا در راســتای بهینــه ســازی مصــرف 
ــد گام  ــوالت تولی ــا و محص ــرژی کااله ان

۳۰ درصد افراد جامعه درگیر 
یکی از اختالالت روانی هستند

مدیــرکل بهزیســتی اســتان کرمــان گفت: 
ــار رســمی حــدود 30 درصــد از  ــر آم بناب
افــراد جامعــه بــه نوعــی درگیــر بــا یکــی 
از اختــاالت روانــی ماننــد اضطــراب، 
افســردگی و یــا ســایر مــوارد از ایــن دســت 

. هستند
ــه  ــه هفت ــاره ب ــا اش ــاس صــادق زاده ب عب
ســامت روان بــا اشــاره بــه ویژگــی خــاص 
و لــزوم توجــه بــه حــوزه ســامت روان در 
ســطح جامعــه اظهار کــرد: شــرایط موجود 
در جامعــه و تغییــرات ســاختاری ارتبــاط 
افــراد بــا یکدیگر بــه ویــژه اعضای خانــواده 
ــث  ــه بح ــر ب ــدی ت ــا ج ــد ت ــی طلب م

ــم. ســامت روان بپردازی
وی افــزود: بنابــر آمــار رســمی حــدود 30 
درصــد از افــراد جامعــه بــه نوعــی درگیر با 
یکــی از اختــاالت روانــی مانند اضطــراب، 
افســردگی و یــا ســایر مــوارد از ایــن دســت 
ــذا بایســتی شــبکه مشــاوره و  هســتند ل
روانشناســی تخصصــی تقویــت شــده و به 

کار گرفتــه شــود.
ــط  ــل از رواب ــه نق ــنا و ب ــزارش ایس ــه گ ب
کرمــان،  اســتان  بهزیســتی  عمومــی 
صــادق زاده تصریــح کــرد: بایــد همچــون 
ســایر جوامــع پیشــرفته باتوجــه بنیــادی 
ــان و  ــی مربی ــاخت های آموزش ــه زیرس ب
آمــوزگاران متخصــص را بــه امــر آمــوزش 
هــای ابتدایــی و زیربنایــی جامعــه از جمله 

برداریــم.
نماینــده مردم ســیرجان و بردســیر 
ــا  ــامی ب ــورای اس ــس ش در مجل
ــیرجان در  ــات س ــه اقدام ــاره ب اش
ــای  ــروگاه ه ــترش نی ــت گس جه
اســتقبال  عــدم  و  خورشــیدی 
ســرمایه گــذاران، اظهــار کــرد: 
متاســفانه در زمینــه تولیــد انــرژی 
خورشــیدی فرهنــگ ســازی و 

ــود. ــی ش ــام نم ــی انج بازاریاب

مدیرکل بهزیستی استان کرمان:

مهدهــای کــودک و پیــش دبســتانی 
ــا تقویــت ســاختاری و  ــا ب بگماریــم ت
پایــه ای آموزش هــای زیربنایــی قــادر 
بــه برنامــه ریــزی و مدیریــت مســائل 
ــه واضــح  ــه البت ــی باشــیم ک اجتماع
اســت مقولــه راهکارهــای ارتقــاء 
بهداشــت روانــی در ایــن بیــن جایــگاه 
ویــژه و پررنگــی را در ایــن آموزش هــا 

ــت . ــد داش خواه
ــان  ــرکل بهزیســتی اســتان کرم مدی
ــواده  ــی از خان ــای مال ــزوم حمایت ه ل
هــا بــرای اســتفاده از تــوان مشــاورین 
را بســیار مهــم و حیاتــی خوانــد 
و خواســتار توجــه هرچــه بیشــتر 
ــه  ــم آوردن زمین ــه فراه ــئولین ب مس

ــد ــه ش ــه جامع ــت ب ــن خدم ای
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سیمای مهدویت در قرآن

سوره فجر، آیه ۴-۱
»والفجر. ولیال عشر. والشفع والوتر. واللیل اذا 

یسر«
سوگند به سپیده دم. وسوگند به شبهای ده گانه. وسوگند 
به جفت وفرد وقسم به شب هنگامی که به سوی روشنایی 
روز حرکت می کند. در آغاز این سوره پنج سوگند یاد شده. 
۱- به فجر: که در اصل به معنای شکافتن وسیع است واز 
آنجا که نور صبح تاریکی شب را می شکافد از آن تعبیر به 
فجر شده است وفجر هم بر دو گونه است. ۱- صادق ۲- 
کاذب. فجر صادق که از همان ابتدا در افق گسترش پیدا 
می کند وصفا ونورانیت وشفافیت خاصی دارد ومانند یک 
نهر آب زالل افق شرق را فرا می گیرد وبعد در تمام آسمان 
گسترده می شود. اعالم پایان شب وآغاز روز است. در این 
زمان است که روزه داران باید امساک کنند ووقت نماز صبح 
وارد شده است. که قطعا این سپیده ی صبح یکی از نشانه 
های عظمت خداوندیست نقطه ی عطفی است در زندگی 

انسانها وتمام موجودات زمینی.
وآغاز حاکمیت نور وپایان گرفتن ظلمت است. آغاز جنبش 
وحرکت موجودات زنده وپایان یافتن خواب واستراحت 
وسکوت است وبه خاطر این ویژگیها خداوند بدان قسم 
خورده است. ومنظور از لیال عشر )شبهای ده گانه( بنا بر 
قول مشهور همان شبهای دهگانه ذی الحجه است که 
شاهد بزرگترین وتکان دهنده ترین اجتماعات عبادی 
سیاسی مسلمین جهان است. وبرخی از مفسرین می 
گویند، منظور از شبهای )ده گانه( ده شب آخر ماه مبارک 
رمضان است که شبهای قدر در آن واقع شده است. در هر 
حال سوگند به این شبهای دهگانه به هر تفسیری که باشد 
دلیل بر اهمیت فوق العاده ی آنهاست. واما اینکه منظور 
از )شفع ووتر( یعنی زوج وفرد چیست؟ بین مفسران 
اختالف است وبالغ بر بیست قول از آنها نقل شده است 
که در اینجا فقط به یک قول اشاره می گردد وآن اینکه: 
منظور از شفع مخلوقات هستند. زیرا همه آنها دارای زوج 
وقرینی هستند ومنظور از وتر خداست که هیچ شبیه 
ومانند ندارد. به عالوه ممکنات همگی مرکب از ماهیت 
ووجود هستند که در فلسفه از آن تعبیر به )زوج ترکیبی(
می شود. تنها هستی بی انتهاو بدون ماهیت ذات خداوند 
است)۴۵(. ودر آخرین سوگند: از شب سخن به میان آمده 
زمانی که به سوی صبحگاهان وروز پیش می رود وبا این 
تعبیر زیبا راه رفتن را به خود شب نسبت داده است آن هم 
راه رفتن در شب. زیرا کلمه ی )یسر( از ماده سری است 
وبه معنای راه رفتن در شب است گویی شب موجود زنده 
ایست ودارای حس وحرکت که در تاریکی خود گام بر می 
دارد وبه سوی صبحی روشن حرکت می کند. در بعضی از 
روایاتی که بطون قرآن را توضیح می دهند. فجر به وجود 
حضرت مهدی )علیه السالم( ولیال عشر به ده امام قبل از او 
وشفع که در آیه بعد می آید به حضرت علی )علیه السالم( 
وفاطمه زهرا تفسیر شده است که به یکی از آن روایات 
اشاره می گردد. عن جابر بن یزید الجعفی. عن ابی عبداهلل 
(: )والفجر( الفجر هو القائم  )علیه السالم( قال: قوله )عزَّ وجلَّ
)علیه السالم(. لیال عشر: االئمة )علیه السالم( من الحسن 
الی الحسن. والشفع: امیرالمومنین وفاطمة )علیهما السالم(. 
والوتر: هو اهلل وحده ال شریک له. جابربن یزید جعفی از امام 
صادق )علیه السالم( روایت کرده که حضرت فرمود. اینکه 
( فرمود: )والفجر( فجر همان قائم )علیه  خدای )عزَّ وجلَّ
السالم( است. لیال عشر )شبهای ده گانه( امامان )علیهم 
السالم( می باشند از امام مجتبی تا امام حسن عسکری 
)علیه السالم( ومنظور از )شفع( امیرالمومنین وفاطمه 
)علیهما السالم( می باشند ومنظور از )وتر( همان خداوند 

یکتاست که هیچ شریک ومانندی ندارد.

 آیه ۱79 سوره آل عمران:
خدا بر آن نیست که مؤمنان را به این )حالی( که شما بر 
آن هستید واگذارد تا آنکه پلید را از پاک جدا کند و خدا بر 
آن نیست که شما را از غیب آگاه گرداند ولی خدا از میان 
فرستادگانش هر که را بخواهد بر می گزیند پس به خدا و 
پیامبرانش ایمان بیاورید و اگر بگروید و پرهیزکاری کنید 

برای شما پاداشی بزرگ خواهد بود.
1- مهمترین نتیجه و اثر حادثه احد چه بود؟

قبل از حادثه احد موضوع  »منافقان« در میان مسلمانان، 
زیاد مطرح نبود به همین دلیل آنها بیشتر  »کفار« را 
دشمن خود می دانستند، اما بعد از شکست احد و تضعیف 
موقتی مسلمانان راستین و آماده شدن زمینه برای فعالیت 
منافقان فهمیدند دشمنانی خطرناک تر دارند که باید کاماًل 
مراقب آنها باشند و آنها منافقانند و این یکی از مهمترین 

نتایج حادثه احد بود.
2- فلسفه امتحان مؤمنین چیست؟

آیه بر این نکته تصریح دارد که جهان یک آزمایشگاه بزرگ 
است و این چنین نیست که هر کس ادعای ایمان کند، رها 
شود و در جامعه به طور عادی زندگی کند، بلکه شکست 
ها و پیروزی ها وسیله ای برای شناخته شدن نهان آدم ها 
است همچنان که همین شکست در جنگ احد وسیله ای 

برای شناخت منافقان شد.
3- خداوند از اسرار درون همه انسان ها آگاه است، 
چه مانعی دارد که مردم را از وضع آنها آگاه کند و 

از طریق علم غیب  مؤمن از منافق شناخته شود؟
قسمت دوم آیه  »وما کان اهلل لیطلعکم علی الغیب« به این 
سؤال پاسخ می گوید که  »خداوند هیچ گاه اسرار پنهانی 
و علم غیب را در اختیار شما نخواهد گذارد.« زیرا آگاهی 
بر اسرار نهانی )به عکس آنچه بسیاری خیال می کنند( 
مشکلی را برای مردم، حل نمی کند، بلکه در بسیاری 
از موارد باعث هرج و مرج و از هم پاشیدن پیوندهای 
اجتماعی و خاموش کردن شعله های امید و از بین رفتن 

تالش و کوشش در میان توده مردم می گردد.
از همه مهمتر اینکه باید ارزش اشخاص از طریق اعمال 
آنها روشن گردد نه از راه دیگر و مسأله آزمایش و امتحان 
پروردگار نیز، چیزی جز این نیست، بنابراین راه شناسائی 

افراد، تنها اعمال آنها است.
4- چرا پیامبران خدا از این حکم آگاهی به غیب 

استثناء شده اند؟
آیه شریفه سپس پیامبران خدا را از این حکم استثناء 
کرده و می فرماید : »ولکن اهلل یجتبی من رسله من یشاء، 
خداوند هر زمان بخواهد از میان پیامبرانش، کسانی را 
انتخاب می کند و گوشه ای از علم غیب بی پایان خود و 
اسرار درون مردم را، که شناخت آن برای تکمیل رهبری 
قرار می دهد« ولی در  آنان  اختیار  آنها الزم است، در 
هر حال قانون کلی و عمومی و جاودانی برای شناخت 

اشخاص، اعمال آنها است.
از این جمله استفاده می شود که پیامبران ذاتاً عالم به غیب 
نیستند و نیز استفاده می شود که آنها بر اثر تعلیم الهی 
قسمتی از اسرار غیب را می دانند بنابراین افرادی هستند 
که از غیب آگاه می شوند و همچنین مقدار آگاهی آنها 

بسته به مشیت خداوند است.
5- منظور از  »مشیت و خواست الهی« چیست؟

ناگفته پیدا است که منظور از مشیت و خواست در این آیه 
همانند آیات دیگر همان  »اراده آمیخته با حکمت« است. 
یعنی خدا هر کس را شایسته ببیند و حکمتش اقتضا کند، 

به اسرار غیب آگاه می سازد.
6-راه موفقیت در میدان امتحان الهی چیست؟ 

اکنون که میدان زندگی میدان آزمایش و جدا سازی پاک 
از ناپاک و مؤمن از منافق است پس شما برای اینکه از 
این بوته آزمایش، خوب بیرون بیایید به خدا و پیامبران او 
ایمان آورید اما تنها به ایمان آوردن اکتفا نمی کند و می 
فرماید : »اگر ایمان بیاورید و تقوا پیشه کنید، اجر و پاداش 

بزرگ در انتظار شما است«
7- چرا در آیه شریفه از مؤمن تعبیر به  »طیب« 

شده است؟
این نکته، در آیه قابل توجه است که از مؤمن تعبیر به  
»طیب، پاکیزه« شده است و می دانیم  »پاکیزه« چیزی 
است که بر همان آفرینش نخست باقی بماند و اشیاء 
ناپاک« نسازند آب  خارجی و بیگانه آن را  »خبیث و 
پاکیزه، جامه پاکیزه و مانند آن، چیزی است که عوامل 
آلوده خارجی به آن نرسیده باشد از این استفاده می شود 
که ایمان داشتن، فطرت و آفرینش نخستین انسان است.

8- چرا در آیه شریفه اول بحث از تمایز  »طیب « از  
»خبیث« را بیان می کند، بعد بحث از ایمان به خدا 

و پیامبران را مطرح می کند؟
از آیه مورد بحث استفاده می شود که ایمان به خدا و 
پیامبران او، مایه پاکی زندگی است که همان ذات پاک 
است. اما رسیدن به اجر مربوط به تقوا وابسته به عمل 
صالح است. به همین جهت است که خدای تعالی اول 
داستان متمایز شدن  »طیب« از  »خبیث« را ذکر می 
کند، آنگاه به عنوان نتیجه، مسأله ایمان به خدا و رسوالن 
او را طرح می کند و چون به مسأله اجر می رسد تقوا را بر 

ایمان اضافه می نماید.
9-  چرا در آیه شریفه 4 بار اهلل تکرار شده است؟

این را هم بگوییم که در آیه شریفه مورد بحث، لفظ جالله  
»اهلل« چهار مرتبه تکرار شده و معلوم است که غیر از نوبت 
اول، از باب  »آوردن اسم ظاهر در جای ضمیر« است، 
یعنی در سه نوبت اخیر می توانست به آوردن ضمیر اکتفا 

نموده و بفرماید : »ما کان
 لیطلعکم«،  »ولکنه یجتبی«،  »فآمنوا به« ولی اینطور 
نفرمود، بلکه در تمامی این سه مورد نیز کلمه  »اهلل« را 
تکرار کرد، این تکرار برای آن بوده که در اموری که در 
آن امور جز خدای تعالی متصف به الوهیت نمی شود، از 
قبیل مسأله : »امتحان«،  »اطالع بر غیب«،  »برگزیدن 
پیامبران« و  »شایستگی اینکه خلق به او ایمان بیاورند«، 
نام خدا را برده باشد و مردم را در این گونه امور به یاد خدا 

بیندازد.
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رســیدگی بــه ۳۷۴ پرونــده اقتصادی 
ــه  ــزوم ارائ ــان/ ل در دادگســتری کرم
مشــاوره های حقوقــی در قراردادهــای 

اقتصادی
اســتان  دادگســتری  کل  رئیــس 
کرمــان بــا اشــاره بــه تشــکیل ســتاد 
اقتصــاد  سیاســت های  اجــرای 
مقاومتــی در ابعــاد حقوقــی و قضایی 
در ســطح ملــی و اســتانی گفــت: این 
ــدای  ــان از ابت ــتان کرم ــتاد در اس س
شــکل گیری تــا کنــون ۳۷۴ پرونــده 
حمایتــی را مورد رســیدگی قــرار داده 

اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس ، 
در اولیــن گردهمایــی منطقــه ای 
مانع زدایــی اقتصــادی، پشــتیبانی 
ــب  ــن مطل ــه ای ــا اشــاره ب ــی ب قضای
ــده  ــته ۶۴ پرون ــال گذش ــه در س ک
ــورد  ــادی م ــد اقتص ــوزه مفاس در ح
بــه  و  گرفتــه  قــرار  رســیدگی 
ــده  ــانده ش ــز رس ــردم نی ــالع م اط
اســت، گفــت: در اســتان کرمــان 
ــازه  ــی اج ــه قضای ــر قاطعان ــا تدابی ب
ــچ  ــردی در هی ــچ ف ــم هی نمی دهی
جایگاهــی بــه مالکیت هــای مشــروع 
ــادی  ــاالن اقتص ــرمایه گذاران و فع س

ــد. ــرض کن تع
اســتان  دادگســتری  کل  رئیــس 
کرمــان عنوان کــرد: دســتگاه قضایی 
اســتان کرمــان بــا شــدت، قاطعیت و 
ــن  ــا ای ــدون اغمــاض و مماشــات ب ب
مفاســد اقتصــادی و ســوءجریان های 

ــد. ــورد می کن ــی برخ مال
وی تصریــح کــرد: در اجــرای منویات 

ــتای  ــری در راس ــم رهب ــام معظ مق
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی، یکــی 
قضایــی  دســتگاه  اولویت هــای  از 
سیاســت های  از  یکــی  و  کشــور 
اســتان  قضایــی  دســتگاه  کلــی 
کرمــان، اجــرای سیاســت های کلــی 
اقتصــاد مقاومتــی، حمایــت از تولید، 
پشــتیبانی از فعاالن اقتصــادی و رفع 
موانــع تولیــد اســت و این سیاســت ها 
در قالــب ســند تحــول قضایــی دیده 

ــود. ــری می ش ــده و پیگی ش
نماینــده عالی قــوه قضاییه در اســتان 
ــه تشــکیل ســتاد اجــرای  ــان ب کرم
ــی در  ــاد مقاومت ــت های اقتص سیاس
ــی در ســطح  ــی و قضای ــاد حقوق ابع
ملــی و اســتانی اشــاره و بیــان کــرد: 
ایــن ســتاد در اســتان کرمــان از 
ابتــدای شــکل گیری تــا کنــون ۳۷۴ 
پرونــده حمایتــی را مــورد رســیدگی 
ــداد ۱۰۰  ــن تع ــه از ای ــرار داده ک ق
پرونــده در ســال جــاری بــوده اســت 
و در مجمــوع توفیقــات بســیار خوبی 
ــده و در  ــل ش ــه حاص ــن زمین در ای
حــد مقــدورات از فعــاالن اقتصــادی 

حمایــت شــده اســت.
وی حمایــت از مالکیت هــای مشــروع 
ســرمایه گذاران را یکــی از اولویت های 
اصلی دســتگاه قضایی اســتان کرمان 
ــت  ــرد: امنی ــح ک ــمرد و تصری برش
ســرمایه گذاری و حمایــت جــدی 
مالکیت هــای  و  ســرمایه گذاری  از 
ــت از  مشــروع ســرمایه گذار در حمای
تولیــد بســیار بــا اهمیــت اســت؛ زیرا 
ــورت  ــت و در ص ــّرار اس ــرمایه ف س

ــرار  ــی، ف ــن ناامن ــاس کوچکتری احس
خواهــد کــرد.

رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمان، 
ــی  ــی و همدل ــل، هماهنگ ــاد تعام ایج
بیــن دســتگاه های اجرایــی و نظارتــی را 
از دیگــر اولویت هــای دســتگاه قضایــی 
اســتان کرمــان در راســتای حمایــت از 
تولید برشــمرد و اظهار داشــت: در استان 
کرمــان تالش شــده کــه در حــوزه رونق 
تولید، دســتگاه های نظارتی را پشــتیبان 
ــم و  ــرار دهی ــی ق ــتگاه های اجرای دس
اقدامــات ایــن حــوزه بســیار اثرگــذار و 

راهگشــا بــوده اســت.
ــی  ــرد: شتاب بخش ــح ک ــد تصری موح
ــی  ــای قضای ــه پرونده ه ــیدگی ب در رس
حــوزه ســرمایه گذاری و اقتصــادی از 
دیگــر اولویت هــای دســتگاه قضایــی در 
راســتای حمایــت از تولیــد بــوده اســت.

رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان 
بــا اشــاره بــه این مطلــب کــه بنگاه های 
ــف  ــکالت مختل ــا مش ــا ب ــادی م اقتص
ــد  ــتند، تاکی ــه رو هس ــددی روب و متع
کــرد: اگــر قــرار باشــد مدیــران اجرایــی 
و نظارتــی نیــز مشــکلی بــر مشــکالت 
فعاالن اقتصــادی بیفزایند، کار دشــوارتر 
خواهــد شــد و یقینا فرمایشــات رهبری 
ــه  محقــق نخواهــد شــد و ایــن جفــا ب
مــردم، نظــام و انقــالب اســت و از ایــن 
ــران  ــه مدی ــم ب ــه داری ــه وظیف رو هم

اقتصــادی کمــک کنیــم.
ــه  ــب ک ــن مطل ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
ــش روی  ــائل پی ــادی از مس ــش زی بخ
بخش هــای خصوصــی و دولتــی در 
ــاد  ــت های اقتص ــرای سیاس ــیر اج مس
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مقاومتــی بــا وســاطت دســتگاه قضایــی 
حــل شــده اســت، تاکیــد کــرد: ســامانه 
جامــع مالیاتــی کشــور بایــد ســریعا 
راه انــدازی شــده و مشــکالت بخش تولید 

ــود. ــرف ش ــوزه برط ــن ح در ای
موحــد تصریــح کــرد: انتظــار مــی رود که 
ــأت  ــان، هی ــتان کرم ــی اس ــاق بازرگان ات
و ســاختار حقوقــدان و فنــی را تشــکیل 
دهــد کــه قراردادهــای واحدهــای تولیدی 
و صنعتــی با اســتفاده از مشــورت، نظارت 
و راهنمایی هــای ایــن هیــات منعقــد 
ــرای  ــروز مشــکالت بعــدی ب شــده و از ب

فعــاالن اقتصــادی جلوگیــری شــود.
ــان  رئیــس کل دادگســتری اســتان کرم
تاکیــد کــرد: شهرســتان زرنــد در حــوزه 
اقتصــادی فعــال، پویــا و رو به رشــد اســت 
ــدن  ــیر صنعتی ش ــرعت در مس ــه س و ب
ــه  ــی رود ک ــار م ــی رود و انتظ ــش م پی
همــکاران قضایــی مــا درایــن شهرســتان 
نهایــت حمایــت و پشــتیبانی از واحدهای 
تولیــدی و اقتصــادی را در چارچــوب 

قوانیــن داشــته باشــند.

کارشــناس ســتاد مقابلــه بــا کرونــای اســتان کرمــان 
ــوارض  ــا، ع ــه کرون ــال ب ــوارد ابت ــی م ــت: در برخ گف
ــه ای کــه در  درازمــدت را شــاهد هســتیم و در مطالع
کشــورهای دیگــر انجــام شــده، ۷۰ درصــد مــوارد مبتال 
بــه کرونــای شــدید حداقــل بعــد از شــش مــاه یــک 
عارضــه ممکــن اســت در وجودشــان باقــی مانده باشــد.
دکتر»ســعید صحبتــی« در گفت و گــو با ایســنا درباره 
ــرد: در  ــار ک ــان اظه ــتان کرم ــی اس ــت کرونای وضعی
شــرایط بحــران مــوج پنجــم کرونــا در کشــور و اســتان 
روزهــای ســختی را مــی گذرانیــم و روزی نیســت کــه 
تعــدادی از هــم اســتانی هایمــان را بــه دلیــل کرونــا از 
دســت ندهیــم در حالــی کــه بســیاری از ایــن مــرگ ها 

بــه راحتــی قابــل پیشــگیری اســت.
وی افــزود: اگــر بــاور داشــته و ایــن بــاور را تبدیــل بــه 
تغییــرات رفتــاری در ســبک زندگــی بکنیــم، بســیاری 
ــت  ــا رعای ــی ب ــر کرونای ــرگ و می ــال و م ــوارد ابت از م
ــل پیشــگیری اســت و  دســتورالعمل هــای ســاده قاب
ــان  ــظ ج ــای حف ــه ج ــه ب ــت ک ــوس اس ــای افس ج
عزیزانمــان بــا بــی مباالتــی و عــادی انــگاری خــود را در 

دام ایــن بیمــاری مهلــک قــرار بدهیــم.
صحبتــی تصریــح کــرد: در اســتان کرمــان بــه دلیــل 
ــتان و  ــزگان و سیس ــای هرم ــتان ه ــا اس ــاورت ب مج
بلوچســتان مــوج پنجــم کرونــا را زودتــر از بقیه کشــور 
آغــاز کردیــم و بــه همین نســبت زودتر از ســایر اســتان 
هــا ایــن مــوج دارد فروکــش مــی کنــد و خوشــخبتانه 
مــوارد ابتــالی کرونــا در اســتان کرمــان در هفتــه قبــل 
۲۰ درصــد کاهــش داشــت و مــوارد جدید بســتری نیز 
کاهــش قابــل توجهــی داشــت اما ایــن روند شــکننده و 
ناپایــدار اســت و اندکــی ســهل انــگاری باعث می شــود 
نــه تنهــا تمــام دســتاوردها را از دســت بدهیــم بلکــه 

مــوج بعــدی کشــنده تــر قــد علــم کنــد.
کارشــناس ســتاد مقابلــه بــا کرونــای اســتان کرمــان 
ــه  ــا ۴۰۰ نفــر ب ــح کــرد: هــر روز حــدود ۳۰۰ ت تصری
بیمــاران ســرپایی مبتــال بــه کرونــا در اســتان اضافــه 
مــی شــود و ایــن افــراد، کســانی هســتند کــه فکــر می 
کردنــد در یــک و نیــم ســال گذشــته مبتــال نشــده و 
خــود را بــه نوعــی مصــون می دانســتند و اکنــون مبتال 
شــده و بعضــا بدحــال و جــان خــود را از دســت مــی 

دهنــد.
وی اظهــار کــرد: کرونــای دلتــا بســیار خشــن تــر و بــی 
رحــم تــر از ویــروس هــای قبلــی و ســرعت انتشــار آن 
بســیار باالســت و یــک مبتــال، حداقــل تــا پنــج نفــر را 
مبتــال مــی کنــد در حالــی کــه در ســوش هــای قبلــی 
یــک و نیــم تــا دو نفــر را در نظر می گرفتیم و در ســویه 
دلتــا خیلــی ســریع تــر افــراد بدحــال و درگیــری ریوی 

پیــدا کــرده و بیمارســتانی می شــوند.
صحبتــی بــا تاکیــد مجــدد بــر رعایــت پروتــکل هــای 
بهداشــتی افــزود: از زمانــی کــه تخــت هــا کامــال پــر 
بــود و بیمــاران بــرای پیــدا کــردن تخت خالی مشــکل 
ــت  ــن وضعی ــته و ای ــادی نگذش ــدت زی ــتند، م داش
خطرنــاک مربــوط بــه چنــد روز قبــل اســت و احتمــال 

دارد ایــن اتفــاق دوبــاره تکــرار شــود.
ــا در افــراد  ــاره عــوارض بیمــاری کرون وی در ادامــه درب
مختلــف بیــان کــرد: در برخــی مــوارد ابتــال، عــوارض 
ــه ای کــه در  درازمــدت را شــاهد هســتیم و در مطالع
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عوارض کرونای شدید در 7۰ درصد مبتالیان تا ۶ ماه باقی می ماند
کشــورهای دیگــر انجــام شــده، ۷۰ درصد مــوارد مبتال به 
کرونــای شــدید حداقــل بعــد از شــش مــاه یــک عارضــه 
ممکــن اســت در وجودشــان باقــی مانــده باشــد و یکــی از 
آنهــا، عــوارض عصبــی اســت که به شــکل هــای مختلف 
ــروز مــی دهــد و افــرادی کــه ایــن عــوارض را  خــود را ب
دارنــد بایــد بــه یکــی از مراکــز تخصصــی مغــز و اعصــاب 

ــه کنند. مراجع
ــا  ــت: ب ــان گف ــتان کرم ــای اس ــتاد کرون ــناس س کارش
اقدامــات درمانــی بســیاری از ایــن عــوارض در طــول زمان 
برمــی گــردد و فــرد وضعیــت عــادی خــود را بازیابــی می 
ــه  ــد ب ــا بای کنــد ضمــن اینکــه در بحــث عــوارض کرون

مصــرف خودســرانه داروهــا نیــز توجــه داشــته باشــیم.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش درباره واکسیناســیون 
کرونــا در اســتان کرمــان افــزود: رونــد واکسیناســیون در 
اســتان شــتاب خیلــی خوبــی گرفتــه و یــک دوره پنــج 
ســاله در گــروه هــای ســنی واجــد شــرایط نســبت بــه 
اســتان هــای دیگــر جلوتر هســتیم و اکنــون متولدین ۶۵ 

بــه قبــل فــراوان شــده انــد.
صحبتــی تصریــح کــرد: بــرای جلوگیــری از بــی نظمی و 
اختــالل در مراکــز واکسیناســیون، توصیه داریــم واجدین 
شــرایط حتمــا قبــل از مراجعــه بــه مراکــز، بــه ســایت 
ــام کننــد و بعــد از دریافــت  ســالمت مراجعــه و ثبــت ن

پیامــک، در زمــان مشــخص مراجعــه داشــته باشــند.
ــیون را  ــد واکسیناس ــراد بای ــه اف ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــت  ــان کــرد: نوب ــد، بی ــرار بدهن ــت جــدی خــود ق اولوی
واکسیناســیون ســوخت نمــی شــود و هــر زمــان مراجعه 

کننــد، مــی تواننــد واکســن را دریافــت کننــد.
ــان  ــتان کرم ــای اس ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــناس س کارش
دربــاره کســانی کــه دوز اول واکســن را دریافــت کــرده و 
بــه کرونــا مبتــال شــده انــد، گفــت: نوبــت دوم واکســن را 
تــا فاصلــه دومــاه بعــد مــی تــوان دریافــت کــرد امــا بــا 
گذشــت بیــش از ایــن زمــان، نیــاز بــه تزریــق دوز اول می 
شــود لــذا توصیــه داریــم افــراد در اولیــن فرصــت در نظــر 
گرفته شــده بــرای دریافــت دوز دوم مراجعــه کنند؛ اینکه 
خیالشــان راحــت باشــد بــا گذشــت بیــش از دو مــاه، بــاز 

دوز اول را مــی زننــد، تضییــع حــق دیگــران اســت.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش اظهــار کــرد: هیــچ 
گــروه ســنی از ابتــال بــه کرونا مصون نیســت و کــودکان و 
نوجوانــان نیــز مبتــال می شــوند و مــواردی از مــرگ و میر 
حتــی نــوزادان در ســویه دلتــا در اســتان کرمــان شــاهد 

بودیم.
صحبتــی تصریــح کــرد: میــزان ابتــال در کودکان نســبت 
بــه بزرگســاالن خیلــی پاییــن تر اســت و فــرم هــای ابتال 

در ایــن گــروه بــدون عالمــت و خفیــف اســت اما 
مــوارد اســتثنایی هــم وجــود دارد کــه بدحــال 
و حتــی نیــاز بــه بســتری در آی ســی یــو پیــدا 
مــی شــود.وی دربــاره ابتــالی مجــدد بــه کرونــا 
بیــان کــرد: ابتــال بــه کرونــا مصونیت چنــد ماهه 
مــی دهــد امــا درصــدی از افــراد هســتند کــه 
مصونیــت چنــد ماهــه را هــم ندارنــد و بدنشــان 
آنتــی بــادی نمــی دهــد و ابتــالی مجــدد و چند 
بــاره و در افــرادی حتــی تــا پنــج مــورد ابتــال را از 

ابتــدای اپیدمــی داشــته ایــم.
ــتان  ــای اس ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــناس س کارش
ــودن  ــن ب ــرد: پایی ــار ک ــه اظه ــان در ادام کرم
ــل متعــددی دارد و یکــی  اکســیژن خــون دالی
از آنهــا کروناســت و ممکــن اســت فــردی کــه 
اکســیژن خونــش پاییــن اســت، بیمــاری هــای 
قلبــی و ریــوی دیگــری داشــته باشــد و مصــرف 
طوالنــی مــدت ســیگار نیــز موجــب اختــالالت 

ــوی شــده باشــد. ری
وی افــزود: در مــوارد مشــکوک بــه کرونــا، 
مجموعــه ای از عالئــم را بــا هــم مــی بینیــم از 
جملــه احســاس خســتگی و کوفتگی، ســردرد و 
بــدن درد، عالئــم گوارشــی، ســرفه های خشــک 
و ... و اگــر فــردی تــک ســرفه و آبریــزش بینــی 
ــد در  ــته باش ــری نداش ــه خط ــرای اینک دارد، ب
فاصلــه زمانــی یــک تــا دو روزه خودش را نســبت 
بــه دیگــران ایزولــه کنــد و ببینــد رونــد عالئم به 
چــه ســمت مــی رود کــه اگــر پیشــرفت کــرد 
و عالمــت دیگــری اضافــه شــد، بایــد در صــدد 
تشــخیص و درمــان کرونا باشــد و اگــر نه ممکن 
اســت حساسیت و ســرماخوردگی معمولی باشد 

و جــای نگرانــی نیســت.

رئیس کل دادگستری استان کرمان:

:فرمانده انتظامی شهرستان بردسیر:

کشف 7۵کیلو۵۰۰گرم تریاک و 
دستگیری سوداگر مرگ در بردسیر

کشــف  بردســیراز  شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده 
۷۵کیلو۵۰۰گــرم موادمخــدر و دســتگیری ۲ســوداگر 

ــر داد. ــرگ خب م
بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبری پلیس، ســرهنگ 
غضنفــری در تشــریح ایــن خبــر گفــت: ســوداگران 
ــی موادمخــدر  را داشــتند  مــرگ کــه قصــد جابجای
بــا اقــدام بــه موقــع و رصــد اطالعاتــی پلیــس مبــارزه 
بــا موادمخــدر ایــن فرماندهــی  در یکــی از محورهــای 

مواصالتــی شناســایی و دســتگیر شــدند
فرمانــده انتظامــی شهرســتان بردســیر بــا اشــاره  بــه 
کشــف ۷۵ کیلو۵۰۰گــرم موادمخدر تریــاک و توقیف 
۲دســتگاه خــودرو در ایــن عملیــات، گفت:متهمــان 
دســتگیر شــده، پــس از انجــام تحقیقــات تکمیلــی 

تحویــل مرجــع قضائــی شــدند.
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ســخنان هفتــه گذشــته رئیــس 
مجلــس شــورای اســامی دربــاره 
در  کشــور  در  مدیریــت  معضــل 
شــرایطی مطــرح شــده کــه ســاختار 
ــم  ــوه مه ــی دو ق ــی و مدیریت سیاس
ــه و قضائیــه در حــال تحــول و  مجری
تغییــر اســت و زمانی نــه چنــدان زیاد 
)حــدود ۱۶ مــاه( از تغییــر ترکیب قوه 

مقننــه می گــذرد.
بــه گــزارش ایرناپاس، اکنــون بیش از 
دو مــاه از تغییرات در راس و بخشــی از 
بدنه قــوای مجریه و قضائیــه می گذرد 
و بــه نظــر می رســد کــه برخــی 
ــته  ــه داش ــان ادام ــرات همچن تغیی
باشــد تــا تفکــر نویــن در دولت هــای 
ــوه  ــد ق ــت جدی ــیزدهم و مدیری س
قضائیه، بــا رویکــرد کارآمــدی، عدالت 

ــد. ــان یاب محــور و  ضدفســاد جری
ــاه در  ــاف ۲۰ مهرم ــر قالیب محمدباق
مراســم اختتامیــه جایــزه ســردار 
»اگــر  گفــت:  همدانــی  حســین 
شایسته ســاالری و شایســته پروری در 
اصــل تصمیم هــای مــا قــرار گرفــت، 
اداره کشــور هــم درســت خواهد شــد. 
باورهــای غلــط و مدیــران ناکارآمــد دو 
ــورداری  ــا در کش ــی م ــکل اساس مش
اســت. مشــکل پــول و نبــود امکانــات 
نیســت. بــرای ایــن اصــول بایــد وقــت 
و انــرژی بگذاریــم و خــدا هــم کمــک 

ــرد«. ــد ک خواه
ــر شایسته ســاالری در همــه  تاکیــد ب
ســطوح مدیریتــی و ســتادی یکــی از 
مهمتریــن نیازهای کشــور در شــرایط 
کنونــی اســت. مطابــق بــا یک ســنت 
نــه چنــدان پســندیده، در ســه دهــه 
اخیــر بعــد از تغییــر رئیس جمهــوری 
ــه گانه،  ــوای س ــی از ق ــس یک ــا رئی ی
ــب،  ــراد و مناص ــرات اف ــه تغیی دامن

ــطوح  ــن س ــه پایین تری ــی ب گاه حت
کارمنــدی هــم می رســیده؛ ایــن 
ــرات  ــژه در تغیی ــور وی ــه ط ــرا ب ماج
هشــت ســاله همــه دولت هــای بعــد 
از جنــگ تحمیلــی از هــر جنــاح و بــا 
هــر نگــرش سیاســی وجــود داشــته و 
ســبب شــده اســت هــر چنــد ســال 
یکبــار دگرگونی هــای اساســی در 
کادرهــای متنــوع اجرایــی کشــور رخ 

ــد. ده
طبــق تجربــه ۳۲ ســال گذشــته، 
تغییــرات دولتــی بعد از شــروع بــه کار 
ــه  ــا ب رئیس جمهــوری منتخــب، تنه
پایتخــت کشــور محــدود نمانــده و به 
ــران  ــا، مدی اســتانداری ها، فرمانداری ه
کل اســتانی و بســیاری از شــعب و 
ــی در ســطح کشــور  ــز حاکمیت مراک

ــت. ــترش می یاف گس
انتصــاب  اگرچــه  یــک منظــر  از 
و  هــم رای  هم فکــر،  مدیــران 
ــای  ــعارها و برنامه ه ــه ش ــد ب باورمن
رئیس جمهــوری منتخــب، از حقــوق 
ــداف  ــق اه ــرای تحق ــول الزم ب و اص
اوســت و تیــم همــراه دســتگاه اجرایی 
کشــور بایــد بــا رئیس جمهــوری 
هماهنــگ باشــند تــا شــاهد هم افزایی 
بیشــتر در ســطوح خــرد و کان اداره 
جامعــه باشــیم، امــا نکتــه مهــم تکیه 
بــر شایسته ســاالری و شایســته گزینی 
اســت کــه رئیــس  مجلــس هم بــه آن 

ــت. ــرده اس ــاره ک اش
تغییــر مدیــران ارشــد دولتــی و 
بســیاری از مدیــران منطبــق بــا 
اصــل شایســته گزینی، جــزء الزم و 
اجتناب ناپذیــر بــرای اصــاح رویکــرد 
دولــت اســت امــا تغییــر یــک مدیــر 
ُخــرد در یــک »بخــش« از یــک 
شهرســتان کوچــک، فقــط در صورتی 

کــه همســو بــا دو شــعار اصلــی دولــت 
ــت. ــودمند اس ــد، س ــیزدهم باش س

از دولــت ســیزدهم انتظــار مــی رود بــه 
ــا،  ــات و  تعارف ه ــه مماش دور از هرگون
و  اداری  برخوردهــای  ســخت ترین 
ــی داشــته باشــد  ــا مدیران تنبیهــی را ب
ــات  ــته، امکان ــال های گذش ــه در س ک
ــرای  ــا ب ــل ی ــف و می ــال را حی بیت الم
منافــع شــخصی صــرف کرده اند.ایــن دو 
شــاخصه یعنی »عدالت و فسادستیزی« 
الزم اســت بــا معیارهــای شایســتگی و 
کارآمــدی همــراه باشــد تــا بــرکات آن 
ــب  ــدت نصی ــان م ــدت و می در کوتاه م
کشــور و مــردم شــود. البته در کنــار این 
ــار  ــیزدهم انتظ ــت س ــه، از دول ماحظ
ــه مماشــات و   ــه دور از هرگون مــی رود ب
تعارف هــا، ســخت ترین برخوردهــای 
اداری و تنبیهــی را بــا مدیرانــی داشــته 
باشــد کــه در ســال های گذشــته، 
امکانــات بیت المــال را حیــف و میــل یــا 
بــرای منافــع شــخصی صــرف کرده انــد.

از طرفــی یــک نگاه کلی به ســاختارهای 
ــان  ــوا نش ــر ق ــت و دیگ ــی دول مدیریت
ــان  ــر زم ــش از ه ــون بی ــد اکن می ده
دیگــری بــه  شایسته ســاالری در کشــور 
نیازمندیــم تا کشــتی نظــام و انقــاب از 
گــرداب مشــکات ناشــی از تحریم هــا و 
البتــه حضــور نامبــارک ویــروس کرونــا 

بــه ســامت گــذر کنــد.
محدودیــت منابــع مالــی و پولــی، 
تحریم هــای گســترده نفتــی و بانکــی، 
و  کم آبــی  تشــدید  و  گســترش 
خشکســالی، تورم هــای باال و بی ســابقه، 
ــردم،  مشــکات معیشــتی و شــغلی م
آثــار ناشــی از محدودیت هــای کرونایــی 
ــیب  ــادی، آس ــش اقتص ــژه در بخ بوی
ــا  ــد از ماه ه ــردم بع ــه م ــدن روحی دی
تحمــل و زندگــی بــا کرونــا، صدمــه بــه 
بســیاری از خانواه هــا در اثــر مرگ هــا و 
بســتری های ناشــی از کرونــا، وضعیــت 
ــردم  ــی م ــامت روان ــده س نگران کنن
آســیب های  رشــد  درمــان،  کادر  و 
ــونت و  ــاق، خش ــد ط ــی مانن اجتماع
بزهــکاری و انبوهی از مشــکات کشــور، 
ــه  ــروز جامع ــکات ام ــه ای از مش گوش
اســت کــه حــل آنهــا مدیرانــی توانمند، 
کاربلــد و شایســته بــه معنــای واقعــی 

ــد. ــب می کن ــه را طل کلم

شرایط دشوار کنونی و نیاز مبرم جامعه به مدیران شایسته و کارآمد

قبــل از ســفرش بــه ســوریه یک کلیپ یــک دقیقــه ای از پــروازش 
تهیــه کــرده بــود، بــا یکــی از مداحــان صحبــت کــرده بــود تــا اگر 

شــهید شــد در مراســمش بخواند.
راه مقابلــه بــا هجمه هــای دشــمن از نــگاه شــهیدی که تاســوعای 

حســینی پرکشید
ــی و  ــرس: دوران ابتدای ــاددفاعپ ــهوجه ــروهحماس گ
راهنمایــی را در روســتا گذرانــد و ســپس بــرای ادامــه تحصیــل در 
هنرســتان فنــی بــه شــهر زیــراب رفــت و در رشــته ســاخت و تولید 
فــارغ التحصیــل شــد. به دلیــل عالقه شــدید بــه انقالب و نظــام و 
دلدادگــی بــه رهبــر معظــم انقالب و اســالم راســتین محمــدی به 
دانشــگاه امــام حســین )علیــه الســالم( رفــت و بــه خدمــت مقدس 

ــل آمد. پاســداری نائ
وی بــا نــگاه عمیــق به دیــن اســالم و شــریعت ناب محمــدی کم 
کــم بــه رشــد معنــوی زایدالوصفــی رســید کــه عشــق به شــهادت 
از آرزو هــای دیریــن او بــوده اســت. لبخنــد زیبــای او همیشــه و در 
همــه حــال نشــان از صفــا و صمیمیــت درونی وی داشــت و ســعی 
در اصــالح امــور بیــن دوســتان و خویشــاوندان خصلت ذاتــی او بود.

ــا  ــادی« ب ــرم »روح اهلل عم ــع ح ــهید مداف ــترک ش ــی مش زندگ
همســری مهربــان و فــداکار همــراه بــا زیــارت خانــه خدا آغاز شــد. 
او کــه همــه جــا بــا نیــروی قــوی چــه در راه عمــل و توکل بــه خدا 
کارش را ادامــه مــی داد توانســت بــا اخــذ مــدرک فــوق لیســانس و 
یادگیــری علــوم و فنــون پــروازی بــه درجــه اســتاد خلبانــی برســد. 
ایشــان در حراســت و پاســداری از مرز هــای شــرقی و غربی کشــور 
و مبــارزه بــا گروهــک تجزیه طلــب »پــژاک« تالش هــای وافــری 
داشــت. ایــن دلیرمــرد ســوادکوهی در ســومین اعزامش به ســوریه، 
بــرای دفــاع از حــرم حضــرت زینــب کبــری )س( و حضــرت رقیــه 
)س( در روز جمعــه اول آبــان ســال ۱۳۹۴ مصــادف بــا تاســوعای 
حســینی ســال ۱۴۳۷ هجــری قمری و طــی »عملیات محــرم« در 
درگیــری با »مــزدوراِن ســعودی« و »پیــروان اســالم آمریکایی« در 
شــهر حلــب خلعــت شــهادت پوشــید. ســید محمــد عمــاد کودک 

چهارســاله از او بــه یــادگار مانــده اســت.
ســید حســین عمــادی از دوســتان، همــکاران و اقــوام شــهید ســید 
روح اهلل عمــادی اســت کــه از روز هــای بــودن بــا ایــن شــهید عزیز 
ــا  ــود و ب ــرده ب ــور ک ــتا ها عب ــاالی روس ــار از ب ــک ب ــد: ی می گوی
ــدران، عکــس می انداخــت و  ــش از محــالت سرســبز مازن دوربین
عکس هــا را بــه اهالــی همــان جــا هدیــه مــی  کــرد. ایــن شــهید 
بزرگــوار، چــون محــل کارش در پایتخــت بــود ارتباطــات خوبــی 
داشــت و بــرای اکثــر همشــهریانش که در تهران مشــکل داشــتند 
بــه خصــوص جوانانــی کــه ســرباز بودنــد هــر کاری از دســتش بــر 
مــی  آمــد انجــام مــی  داد. قبــل از ســفرش بــه ســوریه یــک کلیپ 
یــک دقیقــه ای از پــروازش تهیــه کــرده بــود، بــا یکــی از مداحــان 

صحبــت کــرده بــود تــا اگــر شــهید شــد در مراســمش بخوانــد.
یــک بــار در ســفر و ماموریتــی کــه بــه سیســتان داشــت بــه ســیم 
بــرق خــورده بــود و آنقــدر ایــن برخــورد فجیــع بــود کــه مــا فکــر 
کردیــم تکــه پــاره شــد وقتــی رســیدم بــاالی ســرش گفــت االن 
وقــت شــهادتم نیســت. قبــل از ســفرش بــه ســوریه یــک لبــاس 
نظامــی بــه او دادم چنــد روز قبــل از آخریــن ســفرش بــه ســوریه، 
آمــد و گفــت حســین یــک لبــاس خاکــی بــه مــن بــده، لبــاس 
نــدارم. مــن یــک لباســی داشــتم کــه ســایزش ۴۴ بــود پوشــید و 
گفــت کمــی بــزرگ اســت، امــا می بــرم، گفتــم یــک لبــاس دیگر 
هــم دارم فــردا صبــح برایــت می فرســتم لبــاس را آمــاده کــردم، اما 
متوجــه شــدم کــه رفته بــه ســوریه، آمــدم خانــه به همســرم گفتم 
ــه نظــرم شــهید  روح اهلل یــک حــال و هــوای دیگــری داشــت ب
ــم می  شــد. ــش ظل ــر شــهید نمی  شــد در حق ــه اگ می  شــود. البت

در بخشــی از وصیــت نامــه ایــن شــهید آمــده اســت: »دوســتان و 
ــران عــزم  ــاع از اســالم، والیــت و ای ــرای دف ــزم ب همرزمــان عزی
راســخ داشــته باشــید چــرا کــه پیــروزی از آن شماســت، هجمــه 
ــیار  ــی و …( بس ــی، اجتماع ــی، سیاس ــی، نظام ــمن )فرهنگ دش
ســنگین و خصمانــه اســت. راهمقابلــهبــاایــنهجمههــا
ــه ــتفقی ــتیبانیازوالی ــام)ره(پش ــودهام ــهفرم ب
اســت.نیت هــا را خالــص کنیــد و پشــت ســر والیــت حرکــت 
کنیــد، نتیجــه اش را بــه خــدا بســپارید چــرا کــه خــودش وعــده 
نصــرت و پیــروزی داده اســت. تهاجمــی کــه بــه قشــر مذهبــی و 
خصوصــا شــما بســیجیان و سبزپوشــان حریــم والیــت می شــود 
بیانگــر قــدرت روز افــزون شــما و ضعــف و ناتوانــی دشــمن اســت، 
خــود ســازی کنیــد و تعلیــم، تهذیــب و ورزش ســه شــاخصه شــما 
باشــد. همدیگــر را دوســت داشــته باشــید و بــا علــم و عمــل بــه 

پیــش برویــد و منتظــر تقدیــر و تشــکر کســی نباشــید.«
ــس از  ــزم پ ــرادران عزی ــران و ب ــوارم و خواه ــادر بزرگ ــت م »خدم
ــی را  ــوب باشــد و زندگ ــان خ ــه حالت ــدوارم ک عــرض ســالم امی
در پنــاه امــام زمــان بــه خوبــی و خوشــی بگذرانیــد و بتوانیــد هــم 
خودتــان اســالمی زندگــی کنیــد و هــم ســایرین را مســلمان بــار 
بیاوریــد. مــادر جــان ایــن نامــه اگــر بــه دســت شــما برســد آخرین 
نامــه مــن اســت. زیــرا مــن بناســت کــه فــردا عــازم غــرب کشــور 
شــوم همــراه بــا ســه چهــار نفــر از دوســتان و امیــدوارم کــه در راه 
خــدا و بــرای پیشــبرد دیــن خــدا کشــته شــوم و مــرگ مــن باعث 
پیشــرفت اســالم گــردد. فقــط یــک خواهــش از شــما دارم و آن 
ــه و زاری و  ــا ســر حــد امــکان از گری اینکــه در فقــدان مــن در ت
ســایر ناراحتی هــا خــودداری کنیــد و خــدا را شــکر گوییــد کــه مــن 
در چنیــن راهــی کشــته شــدم و آرزو کنیــد کــه مــرگ مــن فــی 
ســبیل  هلل بــوده باشــد. کاری کنیــد کــه این روحیــه شــهادت و ایثار 
را در ســایرین زنــده کنیــد و خودتــان را راضــی و خوشــحال از چنین 
امــری نشــان دهیــد و واقعــا هــم بایــد چنیــن باشــد. خــوب مــادر 
جــان و خواهــران و بــرادران عزیــزم از شــما مــی خواهــم کــه راه 
خــدا را برویــد و بــرای مــن دعــا کنیــد مــن هــم از خداونــد تکامــل 

روز افــزون یکایــک شــما را خواســتارم«.

راه مقابله با هجمه های 
دشمن از نگاه شهیدی که در 

تاسوعای حسینی پر کشید

خاطرات دختر سردار 
سلیمانی از پدرش

از ســویی دیگــر اشــاره قالیبــاف بــه 
»باورهــای غلــط« برخــی مدیــران و 
ــل  ــه مح ــه ب ــا توج ــت اندرکاران، ب دس
ــس،  ــس مجل و موضــوع ســخنرانی رئی
بــه نگرش هــای  احتمــاال معطــوف 

ــت. ــی اس ــی و بینش معرفت
ــای  ــه در ج ــی ک ــدگاه معرفت ــن دی ای
خــود بســیار مهــم و اصولــی اســت، یک 
وجــه دیگــر هــم دارد؛ روحیــه جهــادی، 
پرهیزگارانــه و انقابــی اگــر الزمــه پرهیز 
ــتفاده های  ــد و سوءاس ــیاری مفاس از بس
مرســوم اســت، بــه طــور حتــم بایــد بــه 
ســاح فکــر و دانــش و نگــرش روز نیــز 
مجهــز باشــد تا بــه قــدر کافــی اثربخش 

باشد.
 بــه نظــر می رســد بــه عنــوان باورهــای 
درســت و موثــر، الزم اســت همــه مدیران 
از جملــه رئیــس و هیات رئیســه مجلس 
شــورای اســامی و نیز دیگر دستگاه های 
کشــور تغییــر شــرایط نســلی، تغییــرات 
ــی و  ــت محیط ــاع زیس ــی، اوض اجتماع
شــیفت بودجه ای کشــور از حالــت اتکای 
صــرف بــه نفــت را در نظر داشــته باشــند 
و آن را ســرلوحه برنامه ریزی هــای خــود 

و شــیوه های اجــرا قــرار دهنــد.
ــه ســاختارهای مدیریتــی  ــگاه کلــی ب ن
دولــت و دیگــر قــوا نشــان می دهــد 
اکنــون بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه  
ــم  ــور نیازمندی ــاالری در کش شایسته س
ــرداب  ــاب از گ ــام و انق ــتی نظ ــا کش ت
ــه  ــا و البت ــی از تحریم ه ــکات ناش مش
ــه  ــا ب ــروس کرون ــارک وی ــور نامب حض
ســامت گــذر کند.امــا دربــاره شــاخص 
ــم در شــرایط  ــران، آن ه ــدی مدی کارآم
خــاص کنونی، شــاید بــد نباشــد نگاهی 
کوتــاه و گــذرا داشــته باشــیم بــه مغالطه 
دیرپــا و مرســوم دربــاره تعهــد و تخصص 
کــه از ابتــدای پیــروزی انقــاب اســامی 
ــرای برخــی  ــوده و همچنــان ب مطــرح ب

ــراد پرســش برانگیــز اســت. اف
ــهید  ــه ش ــود ک ــل می ش ــاره نق در این ب
ــی همچــون  بزرگــوار و مجاهــدی انقاب
دکتــر مصطفــی چمــران نظــری خــاص 
و هوشــمندانه بــه ایــن موضــوع داشــته 
اســت؛ آنچنــان کــه گفتــه: »تقــوا باالتــر 
ــص کاری  ــی تخص ــی اگرکس ــت ول اس
نداشــته باشــد و منصبــی را قبــول کنــد 

ــی اســت«. ــاً انســان بی تقوای قطع
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مبادا خودت را معرفی کنی که من دختر 
سردار سلیمانی هستم

رییــس دانشــگاه آزاد اســامی با بیــان خاطــره ای تامل برانگیز 
از دوران تحصیــل زینــب ســلیمانی، حــاج قاســم ســلیمانی را 

بهتریــن الگــو برای مســئوالن دانســت.
ــان،  ــتان از اصفه ــزاری شبس ــگار خبرگ ــزارش خبرن ــه گ ب
»محمــد مهــدی طهرانچی« در ویــژه برنامــه تلویزیونی طلوع، 
به مناســبت شــهادت حــاج قاســم ســلیمانی؛ خاطــره ای را از 
دختــر حــاج قاســم ســلیمانی بیــان کــرد و گفت: حساســیت 
نســبت بــه حــق یــا ناحــق بــودن امــور در شــهید ســلیمانی 
بســیار زیــاد بــود و اینهــا یکــی از صدهــا دلیلــی اســت کــه 

شــهید ســلیمانی را بــه ســردار دلهــا تبدیــل کــرده اســت.
ریاســت دانشــگاه آزاد اســامی تاکیــد کــرد: دانــش و دانشــگاه 
بایــد پشــتوانه گفتمــان مقاومت داشــته باشــد و این دانــش از 

قاســم ســلیمانی هــا درس می گیــرد.
ــه  ــلیمانی ب ــم س ــاج قاس ــهید ح ــه ش ــه توصی وی در ادام
دختــرش در پــی رفتــار ناحــق یــک اســتاد دانشــگاه را یــادآور 
شــد و افزود: شــهید ســردارحاج قاســم ســلیمانی بایــد الگوی 
مســئوالن کشــور قــرار بگیــرد زیــرا او بهتریــن مدیر بــا رفتار و 

منــش اســامی بــود.
طهرانچــی ابــراز داشــت:  نقطــه ضعف اکثر مســئوالن کشــور 
فرزندانشــان مــی باشــند و ایــن در حالی اســت که شــخصیت 
واال مقــام ماننــد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی حتی نســبت 
بــه فرزنــد خــود از موقعیــت شــغلی خــود اســتفاده نکــرد و 
اینهاســت کــه حــاج قاســم ســلیمانی را بــزرگ و ســرافراز و 

محبــوب کــرده اســت.
 رســیدگی شــخصی حــاج قاســم بــه مســائل فرزنــدان مدافع 

م حر
اســتاد دانشــکده فیزیــک دانشــگاه شــهید بهشــتی تعریــف 
کــرد: زمانی که در دانشــگاه شــهید بهشــتی مشــغول خدمت 
ــارک حــاج قاســم ســلیمانی را  ــب دســتخط مب ــودم، مرت ب
دریافــت مــی کــردم، او، خــودش شــخصا نامــه مــی زد، امضــا 
مــی کــرد و اگــر فرزنــدان رزمنــدگان مدافــع حــرم، مشــکلی 
داشــتند، در غیــاب پدرهایشــان، بــه مشــکات و مســائل آنان 

رســیدگی مــی کــرد.
طهرانچــی اضافــه کــرد: شــهید ســردارحاج قاســم ســلیمانی، 
ــان  ــدان مدافع ــه فرزن ــیدگی ب ــی در رس ــزم عجیب اراده و ع
ــان در ســوریه  ــان، در آن زم ــدران آن ــه پ حــرم داشــت چراک
می جنگیــد و برخــی نیــز شــهید شــده بودنــد؛ شــهید حــاج 
قاســم ســلیمانی ماننــد یــک پــدر به تمــام معنا به مشــکات 

ــدان آنهــا رســیدگی می کــرد. فرزن
وی خاطرنشــان کــرد: مــن زمانــی در هنگام کار، متوجه شــدم 
کــه دختر حاج قاســم ســلیمانی، دانشــجوی دانشــگاه شــهید 
بهشــتی تهــران اســت و در یکــی از  درس هایی که با اســتادی 

حــق التدریــس داشــته اســت دچار مشــکل شــده اســت.
وی ادامــه داد: مشــکلی در ایــن واحــد درســی  بــه گــزاف و بــه 
ناحــق، بــرای زینــب ســلیمانی به وجــود آمــده بود که پــس از 
بررســی متوجه شــدم مشــکل از طــرف اســتاد و ناحــق ایجاد 

شــده اســت.
ریاســت دانشــگاه آزاد اســامی ابــراز داشــت: در دیــدار اخیــر 
پــس از شــهادت ســردار حــاج قاســم ســلیمانی کــه بــا دختر 
ایشــان داشــتم ایــن قضیــه را مطرح کــردم و زینب ســلیمانی 
بــا تاییــد و یــادآوری ایــن موضوع و بــا تعریف آن گفــت: زمانی 
کــه مــن ایــن قضیــه را بــرای پــدرم تعریــف کــردم، پــدرم بــه 
مــن گفــت مبــادا خــودت را معرفــی کنــی کــه مــن دختــر 

ســردار ســلیمانی هستم.
دختــر شــهید قاســم ســلیمانی گفــت: مــن بــه پــدرم گفتم، 
ظاهــراً اســتاد مــن متوجــه شــده اســت کــه پــدر مــن یــک 
پاســدار اســت ولــی نمی دانــد کــه او، حــاج قاســم ســلیمانی 
ــه  ــرای مــن، ایــن مشــکل را ب ــه همیــن خاطــر ب اســت و ب
وجــود آورده اســت، ولــی بــاز هــم ســفارش پــدرم بــا تاکیــد 
بیشــتر ایــن بــود کــه مبــادا از نــام مــن بــرای حــل مشــکل 

خــودت اســتفاده کنــی.
زینــب ســلیمانی افــزود: پــدرم خطــاب بــه مــن گفــت، حتی 
اگــر بارهــا و بارهــا و ۱۰ بــار ایــن درس را بگیــری، بایــد روی 
پــای خــودت بایســتی و بــا تــوان خــودت مشــکل شــخصی، 

جدول شماره : 502خــودت را حــل کنــی.
افقی:

۱ افقــی: لقــب ابوعلــی ســینا - تکــه پارچــه کهنــه۲ افقــی: کشــوری 
در غــرب آفریقــا - عبــوس۳ افقــی: یــک چهــارم - سرپرســتی4 افقــی: 
ســنگ طلــق - مــوی مجعــد - بخش کــردن کلمــات5 افقی: ریشــخند 
- حــرف نــدا۶ افقــی: قابــل مشــاهده - واحــد جریــان بــرق7 افقــی: آقای 
اســپانیولی - پرهیــزکار8 افقــی: افســوس - درون - تــه نشــین شــدن9 
افقــی: نردبــان - پوشــیدگی۱۰ افقــی: واحد پــول برزیل - کبــود رنگ۱۱ 

افقــی: جریــان بــاد - شــهرت

عمودی :
۱ عمــودی: چیــن پیشــانی - آش هفــت دانــه۲ عمــودی: ســالن انتظــار 
هتــل - لیســت غــذا - گل ســرخ۳ عمــودی: حریص- ســاکت4 عمودی: 
مایــه حیــات - صدمــه - ارجمندی5 عمــودی: نــور دهنــده - از هنرهای 
نمایشــی۶ عمــودی: قــوم و گــروه - قــادر7 عمــودی: خواربــار - حــرف 
ــودی: خــون  ــرب9 عم ــی ع ــا - نف ــالوده - کاره ــودی: ش ــراری8 عم ف
منعقــد - جــواب دهنــده ۱۰ عمــودی: زمینــه - چلچــراغ - فراوانــی۱۱ 

عمــودی: از نیروهــای ارتشــی - پایــه هــا
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رکورد طوالنی ترین ابتال به 
کووید-۱۹ شکسته شد!

زنــی کــه رسطــان را شکســت داده بــود 
ــا  ــروس مبت ــد کروناوی ــوع جدی ــه ن ب
ــه  ــا ب ــن ابت ــورد طوالنی تری ــد و رک ش

ــت. ــد-۱۹ را شکس کووی
از  نقــل  بــه  و  ایســنا  گــزارش  بــه 
در  ایــن زن ۴۷ ســاله  الیوســاینس، 
ــه  ــا ب ــل ابت ــه دلی ــال ۲۰۲۰ ب ــار س به
کوویــد-۱۹ در موسســه ملــی ســامت 
در مریلنــد بســری شــد. عفونــت او به 
مــدت ۳۳۵ روز بــا تســت های مثبــت، 
عائــم طوالنــی مــدت و دســتگاه 

ــت. ــه یاف ــه ادام ــیژن در خان اکس
کــه  مقالــه  ایــن  نویســندگان 
تحقیقات شــان بــه صــورت پیش چــاپ 
در مجلــه ی »medRxiv« منتــر شــده 
اســت گــزارش دادنــد کــه براســاس 
آزمایش هــای ایــن فــرد، ســطح ویــروس 
در بــدن وی پــس از ابتــای اولیه کاهش 
یافتــه و بــه ســختی قابل تشــخیص بود 
امــا در مــاه مــارس ســال ۲۰۲۱ ســطح 
ویــروس در بــدن او بــار دیگــر افزایــش 
یافــت. محققــان ژنــوم منونه هــای اولیه 
ویــروس کــه در بــدن او یافت شــده بود 
را بــا منونه هــای جدید مقایســه کردند و 
دریافتند که این ویروس، نوع مشــابهی 
اســت. به بیــان دیگر، این بیــار مجددا 
بــه کوویــد-۱۹ مبتــا نشــده بــود بلکــه 
بیــاری او بــه مــدت تقریبــا یــک ســال 

ادامــه یافتــه بــود.
 Science(»بــه گــزارش »ســاینس مگزیــن
Magazine(، بــه نظــر می رســد علــت باقــی 
ــرای  ــدن ایــن بیــار ب مانــدن ویــروس در ب
ــی  ــی، ضعــف سیســتم ایمن ــی طوالن مدت
در نتیجــه ی درمــان لنفــوم باشــد کــه نوعی 

رسطــان در سیســتم ایمنــی اســت.
ایــن بیار ســه ســال قبــل بــا درمان »ســلول 
تــی کایمریــک« )CAR T-cell( بــا موفقیت 
درمــان شــده بــود امــا سیســتم ایمنــی او به 
دلیــل از بیــن رفــن بیشــر ســلول های B کــه 
ســازنده آنتی بــادی هســتند ضعیــف شــده 

بود.
چنیــن مــواردی بــه نــدرت در بیارانــی بــا 
ــرای  ــود. ب ــاهده می ش ــی مش ــص ایمن نق
مثــال بیــاری بــا رسطــان خــون بــه مــدت 
۷۰ روز مبتــا به کوویــد-۱۹ بود و مــردی در 
بریتانیــا بــرای مــدت ۱۰ مــاه بــه کوویــد-۱۹ 

ــود. مبتا ب
محققــان در منونه هــای کروناویــروس ایــن 
بیــار کــه مبتــا بــه رسطــان لنفــوم بــوده 
اســت دو جهــش حذفــی یافتنــد که یکــی از 
آنهــا در ژن هــای کــد کننده پروتئین ســنبله 
ویــروس و دیگــری در خــارج از پروتئیــن 
ســنبله بــود. چنیــن مــواردی نــادر هســتند 
ــدن  ــود آم ــه وج ــث ب ــد باع ــا می توانن ام
ــروس  ــرا وی ــوند زی ــد ش ــای جدی جهش ه
زمــان بیشــری بــرای تکامــل در اختیــار دارد. 

*
*

*

چین نخستین ماهواره رصد 
خورشیدی را به فضا پرتاب کرد

بــه گــزارش خربنگار گــروه علم و پیرفــت خربگزاری فــارس به نقل 
از ســی جی تی ان، چیــن نخســتین ماهواره رصد خورشــیدی خــود را 
بــه فضــا پرتــاب کرد.ایــن ماهــواره »H-Alpha Solar Explorer« یــا 
»CHASE« یا دارای نام چینی »Xihe« اســت و حدود ۵۵۰ کیلوگرم 
وزن دارد.ایــن ماهــواره مجهــز بــه نخســتین تلســکوپ خورشــیدی 
چیــن در فضــا اســت و خــط قرمــز طیــف H-Alpha خورشــیدی را 
رصــد می کنــد و دانشــمندان را قــادر می ســازد تــا مطالعات علمی 
دربــاره شــعله های خورشــیدی را انجــام دهند.چــن جیانکســین، 
فرمانــده ارشــد ایــن ماهــواره و محقــق در هشــتمین انســتیتوی 
رشکــت علــوم و فنــاوری هوافضــای چین می گویــد: »این ماهــواره 
در جهــت نشــان دادن و حفــظ ثبات عملکرد فــوق العــاده ای دارد؛ 
ضمــن اینکــه داده هایــی کــه بواســطه پرتــاب ایــن ماهــواره حاصل 
می شــود  بــرای اطمینــان از ایمنــی فضاپیاها و فضانوردان بســیار 

ــت«. مهم اس
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آلومینیوم ســازان توانســتند در نیمــه 
نخســت امســال ۲۶۰ هــزار و ۶۷۹ 
تُــن شــمش آلومینیــوم تولیــد کنند. 
ایــن رقــم در مقایســه بــا مدت مشــابه 
ســال گذشــته رشــدی ۲۳درصــدی را 

ــد. ــان می ده نش
ــا، بررســی ها نشــان  ــزارش ایرن ــه گ ب
می دهــد کــه در نیمــه نخســت 
بــزرگ  شــرکت  چهــار  امســال، 
آلومینــای ایــران، المهــدی، ایرالکــو و 
ــتند ۲۶۰  ــوع توانس ــالکو در مجم س
هــزار و ۶۷۹ تــن شــمش آلومینیــوم 
تولیــد کننــد. ایــن رقــم در مقایســه با 
مــدت مشــابه ســال گذشــته رشــدی 

۲۳ درصــدی را نشــان می دهــد.
و ۷۴۱  هــزار  مــدت ۱۸  ایــن  در 
ــد ۶۷  ــوم )رش ــمش آلومینی ــن ش ت
درصــدی( در شــرکت آلومینــای ایران، 
ــت  ــن شــمش )اف ــزار و ۴۹۳ ت ۷۳ ه
هفــت درصــدی( در المهــدی، ۹۰ 
هــزار و ۶۴۴ تــن شــمش )افــت پنــج 
درصــدی( در ایرالکو  و ۷۷ هــزار و ۸۰۱ 
ــد ۲۰۶  ــالکو )رش ــمش در س ــن ش ت

ــد شــد. درصــدی( تولی
ــا  ــودر آلومین ــن حــال، تولیــد پ ــا ای ب
ــن  ــده ای ــرکت تولیدکنن ــا ش در تنه
ــد  ــه تولی ــاده اولی ــه م ــول ک محص
ــا  ــی رود، ب ــمار م ــه ش ــوم ب آلومینی
کاهــش پنــج درصــدی در مقایســه با 
ســال گذشــته مواجــه شــد و بــه ۱۱۶ 

ــید. ــن رس ــزار و ۱۹۳ ت ه
رشــد ۴ درصــدی تولیــد 

هن ه آ نتر کنســا
ــدن  ــش مع ــزرگ بخ ــرکت های ب ش
ــه  ــور در نیم ــی کش ــع معدن و صنای
ــش  ــه افزای ــق ب ــت ۱۴۰۰ موف نخس
تولیــد گندلــه و کنســانتره آهن در 
ــا  ــدند، ب ــال ش ــا پارس ــنجی ب هم س
ایــن حــال در بخــش آهــن اســفنجی 

ــید. ــت رس ــه ثب ــد ب ــش تولی کاه

شــرکت های  عملکــرد  آمــار  واکاوی 
بــزرگ بخــش معــدن و صنایــع معدنــی 
ایــران شــامل ســنگ آهن جالل آبــاد 
ــال  ــن، اپ ــر زمی ــت(، گه ــور صنع )فک
ــی و  ــرکت صنعت ــنگان، ش ــیان س پارس
معدنــی توســعه فراگیر )ســناباد(، میدکو، 
گل گهــر، چادرملــو، صنایع معدنــی فوالد 
ســنگان، ســنگ آهن مرکــزی و صبانــور 
در نیمــه نخســت ۱۴۰۰ نشــان می دهــد 
ــون و  ــده ۲۵ میلی ــاد ش ــرکت های ی ش
۵۱۷ هــزار و ۳۷۸ تــن کنســانتره آهــن 
ــه نشــان دهنده رشــد  ــد ک ــد کردن تولی
بــا  چهــار درصــدی در هم ســنجی 

پارســال اســت.
در ایــن مدت شــرکت معدنــی و صنعتی 
گل گهــر بــا هشــت میلیــون و ۳۸۴ هزار 
ــه  ــد س ــت رش ــد و ثب ــن تولی و ۴۷۱ ت
درصــدی، بهتریــن عملکــرد تولیــد را در 
بیــن شــرکت ها داشــت و پــس از آن 
ــون و  ــا ۶ میلی ــو ب ــنگ آهن چادرمل س
ــد  ــد و رش ــن تولی ــزار و ۱۰۸ ت ۱۶۱ ه
ــود  ــه خ ــگاه دوم را ب ــدی جای ۱۱ درص

ــاص داد. اختص

رشد ۴ درصدی تولید گندله
ــال  ــدای امس ــا، از ابت ــن آماره ــه ای برپای
تــا پایــان شــهریورماه ۲۳ میلیــون و 
ــط  ــه توس ــن گندل ــزار و ۸۳۲ ت ۸۶۰ ه
گندله ســازان یعنــی شــرکت های فــوالد 
مبارکــه، فوالد خوزســتان، میدکــو، فوالد 
خراســان، چادرملــو، ســنگ آهن مرکزی، 
گل گهــر، اپــال پارســیان ســنگان، فــوالد 
ــی  ــرکت صنعت ــان، ش ــنگان خراس س
ــناباد( و  ــر )س ــعه فراگی ــی توس و معدن
ــان دهنده  ــه نش ــد ک ــد ش ــور تولی صبان
رشــد چهــار درصــدی در هم ســنجی بــا 

پارســال اســت.
در ایــن میــان گل گهر با تولیــد ۶ میلیون 
و ۷۵ هــزار و ۷۲ تــن گندلــه و افــت چهار 
ــس از آن  ــد و پ ــورددار ش ــدی رک درص

فــوالد مبارکــه با ســه میلیــون و ۵۹۸ 
هــزار و ۶۵ تــن )کاهــش ۶ درصــدی( 

رتبــه دوم را بــه خــود اختصــاص داد.

افت ۶ درصدی آهن اسفنجی
نیــز  آهن اســفنجی  بخــش  در 
شــرکت های بــزرگ بخــش معــدن و 
صنایــع معدنــی در ۶ ماهــه نخســت 
امســال ۱۴ میلیــون و ۵۲۷ هــزار و 
۹۲۰ تــن تولیــد داشــتند کــه حکایت 

از کاهــش ۶ درصــدی دارد.
فــوالد مبارکــه، فــوالد ســفید دشــت، 
ــوالد کاوه  ــزگان، ف ــوالد هرم ــبا، ف س
جنــوب، آهــن و فــوالد غدیــر، میدکو، 
ــان،  ــوالد خراس ــتان، ف ــوالد خوزس ف
ذوب آهــن اصفهان، فوالد میانــه، فوالد 
ــوالد،  ــوالد شــادگان، صباف ســبزوار، ف
ــع،  ــوالد ارف ــن و ف ــز، آه ــوالد نی ری ف
ــو،  ــر، چادرمل ــوالد گل گه ــن و ف آه
جهــان فــوالد ســیرجان و فــوالد 
ــال در  ــی فع ــت، شــرکت های اصل باف
تولیــد آهن اســفنجی هســتند کــه در 
شــهریورماه امســال نیــز ۲ میلیــون و 
۳۷۷ هــزار و ۴۳۳ تــن تولید داشــتند.

در نیمه نخست امسال رقم خورد؛رشد ۲۳درصدی 
تولید   شمش آلومینیوم

رییــس ســازمان انــرژی اتمــی ایــران بــا اشــاره بــه بــی 
عملــی طرف هــای اروپایــی و آمریــکا در مذاکــرات 
هســته ای گفــت: تنهــا جمهــوری اســالمی ایــران بــرای 
ــدات  ــه تعه ــه ب ــورت یک طرف ــی و به ص ــدت طوالن م
ــی  ــی عمل ــده و ب ــف وع ــا خل ــوده و ب ــد ب ــود پایبن خ
ــت. ــده اس ــه ش ــرات مواج ــی در مذاک ــورهای مدع کش
بــه گــزارش ایرنــا از پایــگاه اطــالع رســانی ســازمان انرژی 
اتمــی، محمــد اســالمی در دیــدار بــا ولفگانــگ دیتریش 
هایــم ســفیر اتریــش بــا اشــاره به بــی عملــی طرف های 
اروپایــی و آمریــکا در مذاکــرات هســته ای گفــت: امــروز 
متهــم واقعــی در جایــگاه مدعــی قــرار گرفتــه اســت در 
حالــی کــه تنهــا جمهــوری اســالمی ایــران بــرای مــدت 
ــود  ــدات خ ــه تعه ــه ب ــورت یک طرف ــی و به ص طوالن
پایبنــد بــوده و بــا خلــف وعــده و بــی عملــی کشــورهای 

مدعــی در مذاکــرات مواجــه شــده اســت.  
اســالمی بــا اشــاره بــه ســابقه طوالنــی همــکاری ایــران 
ــی  ــک روز مل ــف و تبری ــای مختل ــش در زمینه ه و اتری
اتریــش، از رویکرد مثبت این کشــور در مســائل سیاســی 

قدردانــی کــرد.
رییــس ســازمان انــرژی اتمــی در ادامه پیشــنهاد کرد که 
کشــورهای مختلــف، طرف هــای اروپایــی و آمریــکا را بــه 

ایفــای تعهــدات خــود در مذاکرات دعــوت کنند.
ــرای  ــق و اج ــه تواف ــت ب ــورت بازگش ــزود: در ص وی اف
تعهــدات همــه طرف هــا، اراده ایــران بــرای مذاکــره جدی 

اســت.
ســفیر اتریــش نیــز در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه ســابقه 
میزبانــی کشــورش در مذاکــرات برجــام گفــت: کشــور 
اتریــش بــرای هــر نــوع مســاعدت و ســازماندهی امــور 
در جهــت پیشــرفت رونــد مثبــت مذاکــرات هســته ای 

ــت. ــد داش ــکاری الزم را خواه ــی دارد و هم آمادگ

ایران با خلف وعده و بی عملی 
کشورهای مدعی در مذاکرات 

مواجه شده است

بررســی جــداول آمــاری بانــک  مرکــزی نشــان می دهــد 
ــش  ــرکت دان ــال ۸۵۷ ش ــت امس ــاه نخس ــه در ۶ م ک
بنیــان ۱۹۸ هــزار و ۹۰۰ هــزار میلیــارد ریال تســهیالت 

ــت کردند.  بانکــی دریاف
ــزان از تســهیالت توســط  ــن می ــا، ای ــزارش ایرن ــه گ ب
بانک هــای  بانک هــای دولتــی، خصوصــی شــده، 
خصوصــی وموسســات اعتبــاری پرداخــت شــده اســت. 
براســاس ایــن گــزارش ۷۷ هــزار و ۸۰۰ میلیــارد ریــال 
از تســهیالت پرداختــی بــه شــرکت های دانــش بنیــان 
ــارد  ــزار و ۳۱۰ میلی ــی، ۲۹ ه ــای دولت ــط بانک ه توس
توســط بانک هــای خصوصــی و موسســات اعتبــاری و 
۹۱ هــزار و ۷۴۱ میلیــارد ریــال نیــز توســط بانک هــای 

خصوصــی شــده واریــز شــده اســت. 
بیشــترین تســهیالت در ۶ ماهــه  ۱۴۰۰ از ســوی 
ــارد  ــزار و ۶۰۰ میلی ــغ ۵۴ ه ــه مبل ــی ب ــای مل بانک ه
ریــال، ملــت بــه مبلــغ ۴۶ هــزار و ۶۰۰  میلیــارد ریــال 
ــال  ــارد ری ــزار و ۸۰۰ میلی ــغ ۳۹ ه ــه مبل و صــادرات ب

پرداخــت شــد.
ــهیالت  ــه تس ــد ک ــان می ده ــا نش ــی نموداره بررس
پرداختــی بــه شــرکت های دانش بنیــان در شــهریورماه 
ســال گذشــته ۳۰ هــزار و ۱۰۱ میلیــارد ریــال و در دو 
مــاه بعــد کاهشــی بــود. از آذرمــاه ســال گذشــته رونــد 
پرداخــت تســهیالت صعــودی شــد و از مبلــغ ۳۷ هــزار 
و ۷۰۷ میلیــارد ریــال در آذرمــاه ۹۹ بــه مبلــغ ۵۸ هــزار 
و ۵۰۱ میلیــارد ریــال تــا پایــان اســفند ســال گذشــته 

رسید. 

۸5۷ شرکت دانش بنیان 
تسهیالت بانکی دریافت کردند 

ورود ۲ هزار و ۲۰۰ تن کاغذ 
احتکار شده به وزارت ارشاد

درحالــی کــه دو هــزار و ۲۰۰ تــن کاغــذ احتــکار شــده 
مربــوط بــه پروانه یــک متخلــف واردات کاغذ بــه وزارت 
ارشــاد منتقــل می شــود کــه دو پرونــده بــزرگ دیگــر 
کــه تخلــف بیــش از ســه میلیــون دالر دارند، باز اســت.

بــه گــزارش خبرنــگار فرهنگــی خبرگــزاری تســنیم،  
قصــه تخلفــات کاغــذ را همــه می دانیــم ، تجــاری کــه 
در بحبوحــه گرانــی و کمبــود کاغــذ ارزهــای دولتــی را 
گرفتنــد، امــا یــا هیــچ گاه کاغــذی وارد نکردند یــا به نرخ 
ارز دولتــی آوردنــد و بــا نــرخ ارز آزاد قطره چکانــی در بازار 
فروختنــد و ســودهای هنگفــت به جیب زدنــد. هرچند 
در ایــن میــان ســلطان هایی نیــز دســتگیر شــدند، امــا 
ــدی  ــورت ج ــذ به ص ــلطان های کاغ ــن س ــده ای پرون
پیگیــری نشــد. عالوه بــر آن تکلیــف کاغذهایی کــه در 
انبارهــای احتــکاری کشــف شــد، نیــز مشــخص نشــد . 
ایــن کاغذهــا بنــا بــه گفتــه مســئوالن وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اســالمی هیچ گاه بــه چرخــه توزیع وارد نشــدند.

روز گذشــته خبــری مبنــی بــر بــاز پس  گیــری دو هزار 
و ۲۰۰ تــن کاغــذ احتکار شــده توســط یــک واردکننده 
متخلــف رســانه ای شــد ، خبــری که مربــوط بــه پرونده 
متخلفانــی اســت کــه بخشــی از ارز دولتــی ســال ۹۸ 

کاغــذ را دریافــت کــرده و کاغــذی تحویــل ندادند.
وارد کننــده مذکــور دو هــزار و ۲۰۰ تـُـن کاغــذ چــاپ و 
تحریــر را مدت هــا پیش بــه کشــور وارد کــرده و در انبار 
خــود نگهــداری می  کــرد ،  ایــن واردکننــده حاضــر بــه 
تحویــل کاغذها نبود و وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
نیــز از این شــرکت شــکایت کــرده و پرونــده در تعزیرات 
حکومتــی تشــکیل و بــه دادســرا ارســال شــده بــود. در 
نهایــت بــه حکــم دادگاه ایــن واردکننــده مجبــور بــه 

تحویــل حواله هــا شــده اســت.
امــا ماجــرای تخلــف واردکننــدگان کاغــذ بــه همیــن 
پرونــده ختــم نمی شــود،  دو واردکننــده دیگــر نیــز ارز 
دولتــی دریافــت کــرده و کاغــذی وارد کشــور  نکرده اند. 
شــرکت  نخســت تعهــد واردات ۳۰۰ تن و شــرکت دوم 
تعهــد واردات نزدیــک بــه ۳۸۷۰ تــن کاغــذ داشــته  و 
ــت و  ــت کرده اس ــون دالر ارز دریاف ــه میلی ــش از س بی
بــا گذشــت ۲۰ مــاه هنــوز کاغــذی وارد کشــور نکــرده   

اســت.
ــه  ــذ و ورود آن ب ــن کاغ ــزار ت ــن ۲ ه ــری ای بازپس گی
ــی  ــا مدت ــد ت ــه می توان ــر اینک ــالوه ب چرخــه نشــر ع
ــوده و  ــذ آس ــهمیه کاغ ــت س ــران را از باب ــال ناش خی
قیمت هــا را در بــازار آزاد تعدیــل کنــد،  ایــن نویــد را نیز 
می دهــد کــه در آینــده نزدیــک دو شــرکت واردکننــده 
متخلــف دیگــر نیــز بــه  تعهــدات خــود عمــل کننــد.

تاکنــون بیــش از ۲۳ پرونــده بــرای واردکننــدگان کاغذ 
بــا ارز دولتــی در تعزیــرات حکومتــی بــاز شــده اســت. 
پیــش از ایــن نیــز کــه کارگــروه تنظیــم بــازار در وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی به ریاســت حســین انتظامی 
فعالیــت می کــرد و کاغذ در فهرســت کاالهای اساســی 
بهره منــد از ارز ۳۸۰۰ تومانــی تــا ۴۲۰۰ تومانــی قــرار 
ــه تعهــدات خــود  داشــت ، نیــز تعــدادی واردکننــده ب
کــه بیشــترین آن ۱۰ هــزار تــن و کمترینــش ۵۰۰ تن 
بــود عمــل نکردنــد. برخــی از ایــن پرونده هــا همچنــان 

ــت. مفتوح اس

رکــورد بیشــترین تولید آهن اســفنجی در 
۶ ماهــه ابتدایــی امســال به فــوالد مبارکه 
بــا ســه میلیــون و ۴۴۰ هــزار و ۷۴۹ تن و 
بیشــترین رشــد تولیــد ۶ ماهــه بــه فوالد 

ســبزوار بــا ۱۰۵ درصد رســید.
بــه گــزارش ایرنــا، ایــران دارای ۸۱ نــوع از 
انــواع مختلــف مــواد معدنی اســت. ذخایر 
اثبــات شــده ســنگ آهن ایــران بــه مقدار 
۲.۷ میلیــارد تــن )هشــت دهــم درصــد 
کل ذخایــر جهــان( و ذخایــر ســنگ 
معــدن مــس بــه مقــدار ۲.۶ میلیــارد تن 
)چهــار دهــم درصــد از ذخایــر جهانــی( 
اســت. ایــران همچنیــن دارای ۱۱ میلیون 
تــن روی )چهــار درصــد از ذخایر جهانی( 

اســت.
ــران  ــادن ای ــات شــده مع ــر اثب کل ذخای
در حــدود ۶۰ میلیــارد تــن بــرآورد شــده 
کــه بــا اجــرای اولویت نخســت اکتشــافی 
کشــور در گســتره  ای بــه مســاحت ۵۰۰ 
هــزار کیلومتــر مربــع، انتظــار مــی رود بــه 
بیــش از ۱۰۰ میلیــارد تــن برســد. از ایــن 
رو بخــش معــدن و صنایــع معدنــی یکی 
از حوزه  هــای مهــم و اثرگــذار در تولیــد و 

ــه شــمار می آیــد. تجــارت کشــور ب

رییس سازمان انرژی امتی در دیدار با سفیر اتریش؛
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نتایج پژوهش: آنتی بادی 
ناشی از کرونا به اندازه 

واکسن ایمنی می دهد
مطالعــه منتــر شــده توســط دفــر آمــار ملــی انگلیــس 
)ONS( بیــش از ۸۰۰۰ آزمایــش مثبــت کروناویــروس در 
رسارس انگلیــس را بیــن ماه هــای مــه و اوت، زمانــی کــه 
دلتــا نــوع غالــب بــود، مــورد بررســی قــرار داده اســت.

بــه گــزارش خربنــگار گــروه علــم و پیرفــت خربگــزاری 
فــارس بــه نقــل از فوربــز، نتایــج یــک بررســی که توســط 
ــد،  ــان می ده ــه نش ــورت گرفت ــی ص ــان انگلیس محقق
ــد ۱۹ توســط  ــت ناشــی از شکســت دادن کووی مصونی
افــراد واکســینه نشــده به انــدازه محفاظــت روی افــرادی 

اســت کــه بــه طــور کامــل واکســینه شــده اند.
ایــن مطالعــه بــه خوبــی نشــان داده، ابتــای قبلــی بــه 
ایــن عفونــت در پیشــگیری از ابتــا به ویــروس به انــدازه 
ــک  ــای ی ــاس یافته ه ــت؛ براس ــر اس ــیون موث واکسیناس
مطالعــه منتــر شــده در روز دوشــنبه کــه بــه تحقیقات 
رو بــه رشــد و گاهــی متناقــض در ایــن زمینــه می افزایــد، 
افــرادی کــه قبــاً بــه کوویــد ۱۹ مبتــا شــده بودنــد، از 
هــان ســطح حفاظتــی در برابــر ابتــا بــه ایــن بیــاری 

برخوردارنــد. 
مطالعــه منتــر شــده توســط دفــر آمــار ملــی انگلیــس 
)ONS( بیــش از ۸۰۰۰ آزمایــش مثبــت کروناویــروس در 
رسارس انگلیــس را بیــن ماه هــای مــه و اوت، زمانــی کــه 

دلتــا نــوع غالــب بــود، مــورد بررســی قــرار داد.
در ایــن مــدت ، افــرادی کــه قباً از کوویــد ۱۹ بهبود یافته 
بودنــد، حــدود ۷۱ درصــد کمــر احتــال داشــت بــرای بار 
دوم بــه آن مبتــا شــوند. ایــن نشــان دهنده هان ســطح 
حفاظتــی اســت کــه در مطالعــه انجــام شــده اثــر دو دز 
واکســن های تولیــد شــده رشکــت فایزر/بیو ان تــک و 

آســرازنکا را تخمین زده اســت.
ده هــا مطالعــه در مــورد ایمنــی طبیعــی انجــام شــده که 
بســیاری از آنهــا نتایــج متفاوتــی به همراه داشــته اســت. 
مطالعــه ای که مــاه گذشــته در رژیم صهیونیســتی انجام 
شــد نشــان داد افــرادی که دو دز واکســن تزریــق کرده اند 
در واقــع شــش برابــر بیشــر از افــرادی کــه قباً بــه کووید  
۱۹ مبتــا شــده بودنــد، بــه ویــروس دلتــا مبتا می شــوند. 
در ایــن مطالعــه، افــراد واکســینه شــده بیشــر در معرض 
عفونت عامتی و ۶.۷ برابر بیشــر در بیارســتان بســری 

شــده بودند.

ساالنه ۳۶۰ میلیارد تومان تسهیالت جهش تولید مسکن پرداخت 
می شود/ بازپرداخت تسهیالت مسکن ۲۰ ساله خواهد بود

وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان 
بــه  موظــف  بانک هــا  اینکــه 
پرداخــت ۳۶۰ هــزار میلیــارد تومان 
تســهیالت در حــوزه جهــش تولیــد 
ــا  مســکن هســتند، گفــت: بانک ه
ــد  ــود ۱۸ درص ــا س ــهیالت را ب تس
اعطــا می کننــد، امــا وزارت راه و 
ــن  ــاوت ای ــه التف ــا ب ــازی م شهرس
ســود را جهــت بهبــود شــرایط 
ــرای دهک هــای پاییــن متحمــل  ب
می شــود و بــاز پرداخــت تســهیالت 
مســکن نیــز ۲۰ ســاله خواهــد بود.

ــارس از  ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
اردبیــل، رســتم قاســمی در جلســه 
شــورای هماهنگــی اداره کل راه و 
شهرســازی اســتان اردبیــل اظهــار 
کــرد: در حــوزه حمــل و نقل اســتان 
اردبیــل تــالش می کنیــم وضعیــت 
بهبــود یابــد کــه در همیــن راســتا 
روش هــای تامیــن منابــع مالــی باید 

ــر کند. تغیی
وی افــزود: نبایــد فقــط به اعتبــارات 

دولتــی تکیــه کنیــم، چــرا کــه نمی توان 
پروژه هــای بــزرگ را بــا اعتبــارات دولتــی 
ــرای  ــرایط را ب ــن رو ش ــرد. از ای ــش ب پی
حضــور بخش خصوصــی در انجــام پروژه 

هــا مهیــا می کنیــم.
وزیــر راه و شهرســازی تاکیــد کــرد: 
ــام  ــرای اتم ــدی ب ــالش ج ــت ت الزم اس
طرح هــای نیمــه تمــام انجــام شــود کــه 
در همیــن راســتا ۲ هــزار میلیــارد تومان 
بــرای مصوبــات این ســفر در نظــر گرفته 

شــده اســت.
ــه قاســمی هــر ســال بانک هــا  ــه گفت ب
موظــف بــه پرداخــت ۳۶۰ هــزار میلیارد 
تومــان تســهیالت در حــوزه جهش تولید 
مســکن هســتند که نــرخ ســود و مابقی 
کــم و کیــف آن طبــق قانــون مشــخص 

شــده اســت.
ــا تســهیالت را  ــرد: بانک ه ــد ک وی تاکی
بــا ســود ۱۸ درصــد اعطــا می کننــد، امــا 
ــاوت  ــه التف ــا ب وزارت راه و شهرســازی م
ایــن ســود را جهــت بهبــود شــرایط برای 
دهک هــای پاییــن متحمــل می شــود و 

بــاز پرداخت تســهیالت مســکن نیز ۲۰ 
ــد بود. ســاله خواه

وزیر راه و شهرســازی گفــت: در مجموع 
ــاخت ۸۰  ــش رو س ــال پی ــرای ۴ س ب
ــل  ــرای اردبی ــکونی ب ــد مس ــزار واح ه
پیش بینــی شــده کــه ایــن میــزان بــر 
اســاس نیــاز می توانــد در ادامــه افزایــش 

ــز یابد. نی
ــد  ــزار واح ــاخت ۴ ه ــی س ــگ زن کلن
ــام  ــر راه انج ــور وزی ــا حض ــکونی ب مس

می شــود
مســعود حیــدری در ایــن جلســه اظهار 
کــرد: بــرای ســال اول ســاخت ۱۵ هــزار 
واحــد مســکونی در زمینی به مســاحت 
۲۰۰ هکتــار در تعهــد اســتان قــرار دارد 
کــه کلنــگ زنــی ســاخت ۴ هــزار واحد 
بــا هزینــه کــرد ۲ هــزار و ۵۷۴ میلیــارد 

تومــان فــردا انجــام می شــود.
وی افــزود: در چارچــوب قانــون جهــش 
تولید مســکن، ســاخت ۷۹ هــزار و ۴۱۲ 
واحــد مســکونی در زمینی به مســاحت 
ــتان  ــرای اس ــار ب ــزار و ۲۳۷ هکت ۲ ه

اردبیــل پیــش بینــی شــده اســت.
اســتان  و شهرســازی  راه  مدیــرکل 
اردبیــل در خصــوص حــوزه راه عنــوان 
کــرد: در مجمــوع ۶۳۶ کیلومتــر بزرگراه 
ــه ۲۹۷  ــت ک ــل اس ــتان اردبی ــاز اس نی
ــوده و  ــر آن در حــال ســاخت ب کیلومت
بــرای تکمیل کامــل آن ۱۲ هــزار و ۵۰۰ 
میلیــارد تومــان اعتبار مــورد نیاز اســت.

فاز چهارم خانه معلم کرمان افتتاح شد
ــا  ــان ب ــم کرم ــه معل ــارم خان ــاز چه ف
ــان  ــتاندار کرم ــد اس ــور زینی ون حض
ــتر  ــی بیش ــات ده ــور خدم ــه منظ ب
بــه فرهنگیــان اســتان کرمــان افتتــاح 

شــد.
تســنیم  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
خانــه  چهــارم  فــاز  کرمــان،  از 
علــی  حضــور  بــا  کرمــان  معلــم 
ــد  ــان، احم ــتاندار کرم ــد اس زینی ون
ــوزش و  ــرکل آم ــب مدی اسکندری نس
پــرورش اســتان و جمعی از مســئوالن 

اســتان کرمــان افتتــاح شــد.
مدیــرکل  اسکندری نســب  احمــد 
آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان در 
ــا تبریــک  ــاالر ب آییــن افتتــاح ایــن ت
ــرم )ص(  ــول اک ــالد رس ــالروز می س
داشــت:  اظهــار  وحــدت  هفتــه  و 

ــق  ــعار محق ــا ش ــم ب ــت معل ــث منزل بح
نمی شــود و عمــاًل بایــد تــالش کنیــم تــا 
در کنــار معیشــت معلمــان، منزلــت آنهــا 

ــیم. ــا بخش ــز ارتق را نی
وی بــا اشــاره بــه افتتــاح فــاز چهــارم خانه 
معلــم کرمــان خاطــر نشــان کــرد: افتتــاح 
ــرای  ــی ب ــی کوچک ــز گام عمل ــن مراک ای
تقویــت هویــت و منزلــت معلمــان اســتان 

ــه اســت. ــان در جامع کرم
اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  مدیــرکل 
کرمــان از راه انــدازی مراکــز آموزشــی 
و رفاهــی ویــژه فرهنگیــان در تمامــی 
شهرســتان ها و مناطــق اســتان خبــر داد و 
افــزود: همــه ایــن طرح هــا بــا اســتفاده از 
منابــع اختصاصــی و بــدون صــرف بودجــه 
عمومــی بــه بهــره بــرداری رســیده اســت.

وی عنــوان کــرد: تــاالر مراســمات کــه در 

فــاز چهــارم خانــه معلــم کرمــان افتتــاح شــد بــا مســاحت هــزار 
و ۶۰۰ متــر مربــع  ظرفیــت پذیرایــی بیــش از ۶۰۰ نفــر را دارد.

ــجاد  ــام س ــی ام ــی رفاه ــز آموزش ــت: مرک ــب گف اسکندری نس
)ع( شــهر کرمــان نیــز بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۳۲ میلیــارد ریــال 
ــتان  ــرورش اس ــوزش و پ ــی آم ــای اختصاص ــل درآمده از مح

ــید. ــرداری رس ــد و بهره ب ــداث ش ــان، اح کرم
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ماجرای قتل مرد تاجر 
توسط یک استاد دانشگاه

جنایتی مرموز؛ اظهاراتی ضدونقیض؛ مظنون شماره یک و یک خانه 
پر از اسلحه و مهمات. اینها همه آن چیزی است که در پرونده قتل 
مرد تاجر در پایتخت وجود دارد. مرد ثروتمندی که با شلیک چند 

گلوله به سرش پشت فرمان خودروی لوکس خود، جان داد.
به گزارش ایسنا، روزنامه »شهروند« در ادامه نوشت: قاتلش را همان 
شب جنایت دستگیر کردند. اما اظهارات ضدونقیض این قاتل 
تحصیلکرده و نابغه مسیر پرونده را پرپیچ وخم و گمراه کرده است. 
در ابتدا اعتراف کرد، ولی خیلی زود اعترافات خود را پس گرفت. 
متهم که استاد دانشگاه و دکتر است، در حالی منکر ماجرای قتل 

می شود که در خانه اش سالح و مهمات بسیار زیادی کشف شد.
اسفند ماه سال گذشته بود که جسد مردی پشت فرمان خودرویش 
در محله ازگل کشف شد. بالفاصله ماموران پلیس در جریان ماجرا 
قرار گرفتند و برای بررسی موضوع راهی محل شدند. تیم جنایی با 
جسد مردی مواجه شدند که با شلیک چند گلوله به سرش جان 
باخته بود. تحقیقات نشان داد که این مرد تاجر و ثروتمند بوده و روز 

حادثه نیز با یکی از آشناهایش قرار داشته است.
قرار مرگبار با استاد نابغه

دختر مقتول در تجسس ها به پلیس گفت: »چند وقتی بود که در 
کالس های آموزشی تقویت حافظه و تندخوانی شرکت می کردم. 
استادم مردی حدودا ٥٠ ساله بود که دکترای علوم اجتماعی داشت. 
در رفت وآمدها، پدرم با او آشنا و دوست شد. کم کم ارتباط آنها 
صمیمی تر شد، تا جایی که قرار گذاشتند با هم تجارت بین المللی 
انجام دهند. استادم به همین بهانه ٣٠٠میلیون تومان از پدرم پول 
گرفت. قرار شد که با این پول کار تجارت انجام دهد، ولی خبری از 
کار نبود. پول را هم پس نمی داد. سر همین موضوع با هم به اختالف 
خوردند. پدرم از او می خواست که پولش را پس بدهد، ولی او هر 
بار بهانه ای می آورد.« این دختر در ادامه صحبت هایش به روز حادثه 
اشاره کرد و گفت: »تا اینکه روز حادثه استادم با پدرم قرار گذاشت. 
آن روز پدرم در آخرین مکالمه مان، با من تماس گرفت و گفت که 
این مرد مشکوک است. پدرم گفت که وقتی سر قرار رفتم، محل 
قرار را تغییر داد. چند بار این  کار را کرده بود. تا اینکه در آخرین محل 
قرار، پدرم لوکیشن را برایم فرستاد و گفت که حواسم باشد. دیگر 
نتوانستم با پدرم صحبت کنم. تماس ها قطع شد و دیگر پاسخگو 
نبود. برای همین نگران شدیم و به همان محلی که پدرم گفته بود 

رفتیم. در آنجا نیز با جسدش مواجه شدیم.«
نامه ای عجیب و تهدیدآمیز

با این اظهارات مظنون شماره نخست این پرونده تحت پیگرد قرار 
گرفت. پلیس همان شب جنایت این مرد تحصیلکرده را دستگیر 
کرد. استاد دانشگاهی که هوش بسیار باالیی داشت و حافظه اش 
بسیار دقیق بود. بررسی ها نشان داد که این مرد در مسأله حافظه 
قدرت بسیار باالیی دارد و همه چیز با جزئیات در خاطرش می ماند. 
وقتی این مرد دستگیر شد، ماموران پلیس در جیب کتش یک نامه 
تکه تکه شده را پیدا کردند. نامه ای که به ١٠ قسمت تبدیل شده بود. 
تیم تحقیق قطعات این نامه را کنار هم قرار داد و در نهایت مضمون 
آن پیدا شد: »من به خاطر مسأله ناموسی دست به این جنایت زدم. 
مقتول با همسرم ارتباط داشت و از او فیلم دارم، برای همین نباید 
موضوع را به پلیس بگویید. اگر شکایت کنید من هم فیلم ها را در 
فضای مجازی پخش می کنم و آبروی خانواده شما را می برم.« چند 
کپی دیگر از این نامه در پرینتر خانه متهم کشف شد. همچنین 
٢٠ پاکت نامه نیز روی میز بود. همه اینها نشان می داد که مجرم 
با نوشتن این نامه قصد داشته که آن را برای تمام اعضای خانواده 
مقتول ارسال کند. با این حال اسلحه ای در خانه قاتل کشف نشد. 

متهم نیز بالفاصله تحت بازجویی قرار گرفت.
اعتراف به جنایت

او در ابتدا به این جنایت اعتراف کرد. اظهارات اولیه این مجرم چنین 
بود: »مقتول از من پول طلب داشت. قرار بود با هم کار تجارت انجام 
دهیم، ولی نشد. من هم پولی نداشتم که به او پس بدهم، برای 
همین مرتب سراغ پولش را می گرفت. هرچه به او می گفتم کمی 
به من مهلت بده، فایده ای نداشت. بر خواسته اش اصرار می کرد. تا 
اینکه روز حادثه با او قرار گذاشتم. می خواستم از او خواهش کنم که 
به من فرصت بدهد، اما راضی نشد. با هم درگیر شدیم و من چند 

گلوله به سرش شلیک کردم و متواری شدم.«
خانه ای پر از اسلحه

ادامه  در  تحقیق  تیم  که  شد  مطرح  حالی  در  اظهارات  این 
بررسی هایش به یکی از خانه های متهم رسید. خانه ای ٨٠ متری 
در خیابان سراج که به نام متهم بود. ماموران پلیس به این خانه ورود 
کردند و با صحنه عجیبی روبه رو شدند. خانه پر از مهمات و اسلحه 
بود. کلکسیونی از اسلحه مثل کالش، کلت و قناصه و همچنین 
انبوهی از فشنگ های مختلف در آنجا نگهداری می شد. داخل 
کمد و تمام قفسه ها پر بود از مهمات؛ همچنین حدودا دو کیلو 
هم سم سیانور کشف شد که یکی از آنها خرد شده و آماده استفاده 
بود.  متهم در این باره اظهارات عجیبی را مطرح کرد. او گفت: »این 
مهمات برای من نیست. یک عده که فکر می کنم تروریست بودند، 
مرا پیدا و تهدید کردند. گفتند باید یک خانه بخری به نام خودت و 
از این مهمات نگهداری کنی. من هم از ترس جانم این کار را انجام 
دادم. روزی هم که با مقتول قرار داشتم، فقط برای امنیت خودم 
یکی از اسلحه ها را برداشتم. وقتی در آنجا مجبور به تیراندازی شدم و 
مقتول را کشتم، اسلحه را به این خانه آوردم و سر جایش گذاشتم.«

انکار جرم
با این حال تحقیقات در این خصوص ادامه یافت. در ادامه اما مجرم 
اظهارات خود را تغییر داد. او با انکار قتل، این بار به پلیس گفت: »من 
آن روز با مقتول سر قرار بودم. داشتیم با هم صحبت می کردیم که 
فردی پیدایش شد. با مقتول حرف زد و در نهایت او را کشت. بعد 
هم متواری شد. من هم از ترسم متواری شدم. حتی نامه را هم او 
نوشت به من داد.« با این اظهارات ضد و نقیض تحقیقات درخصوص 
این پرونده برای مشخص شدن زوایای پنهان آن همچنان ادامه دارد 

و این پرونده در دادسرای جنایی پایتخت تحت بررسی است.
 قرار، پدرم لوکیشن را برایم فرستاد و گفت که حواسم باشد. دیگر 
نتوانستم با پدرم صحبت کنم. تماس ها قطع شد و دیگر پاسخگو 
نبود. برای همین نگران شدیم و به همان محلی که پدرم گفته بود 

رفتیم. در آنجا نیز با جسدش مواجه شدیم.«
نامه ای عجیب و تهدیدآمیز

                                                      ادامه  ماجرا درشماره بعد

ورزش در بردســیر؛ انتقــاد از کــم کاری 
عملکــرد  الزامــات  و  کارخانه هــا 

ــه ای حرف
نشســت شــورای ورزش بردســیر  
درحالــی بــا حضــور مســئوالن و 
ــن شهرســتان  برخــی ورزشــکاران ای
ــق  ــاد از تحق ــه انتق ــد ک ــزار ش برگ
نیافتــن مســئولیت اجتماعــی برخــی 
ــه هــا و نیــز ضــرورت تــالش  کارخان
ــورد بحــث  ــه ای م ــرای ورزش حرف ب

ــت. ــرار گرف ق
ــا مســتقر  ــگار ایرن ــه گــزارش خبرن ب
در شهرســتان بردســیر،  ورزشــکاران، 
ــران در  ــان و مدی ــوتان، مربی پیشکس
جلســه شــورای ورزش این شهرستان 
ــبت  ــه مناس ــنبه ب ــه روز چهارش ک
هفتــه تربیــت بدنی تشــکیل شــد  بر 
ایجــاد ســاختاری کــه به ایجــاد زمینه 
ــد  ــه ای بینجام ــت ورزش حرف فعالی

تاکیــد داشــتند.
رئیــس اداره ورزش و جوانــان بردســیر 
ــزان  ــا تشــریح می ــن نشســت ب در ای
ــده در  ــزوده ش ــی اف ــای ورزش فضاه
شهرســتان گفــت: در مجمــوع طــی 
۶ ســال گذشــته افــزون بــر ٣٠ هــزار 
مترمربــع فضــای ورزشــی جدیــد در 
شهرســتان ایجــاد شــده کــه افــزون 
ــر آن توســط ســایر  ــزار مت ــر ١٣ ه ب
ــا،  ــهرداری ه ــد ش ــا مانن ــتگاه ه دس
آمــوزش و پــرورش و ســازمان بســیج 

ــوده اســت. ب
ــتر از  ــزود: پیش ــور اف ــادی خدادادپ ه
آن نیــز ٢٨ هــزار و ٢٠٠ متــر فضــای 
ورزشــی ســرباز و سرپوشــیده در 
ــا  ــا ب ــت ام ــود داش ــتان وج شهرس
ــرانه  ــوز س ــات هن ــن اقدام ــود ای وج
ورزشــی شهرستان از اســتاندارد پایین 

ــر اســت. ت
وی ســرانه فضای ورزشــی شهرســتان 
ــانتیمتر و  ــر ۷٨ س ــر نف ــه ازای ه را ب
اســتاندارد آن را یــک متــر اعــالم کــرد 
ــتان  ــرانه در شهرس ــن س ــت: ای و گف
همجــوار ســیرجان بیــش از یــک متر 
و در اســتان کرمــان برای هر شــهروند 

حــدودا ۶٠ ســانتیمتر اســت.
رئیــس اداره ورزش و جوانــان بردســیر 
ادامــه داد: بــا اینکــه فراینــد اخذ ســند 
مالکیــت بــرای اراضــی دولتــی بســیار 
ــن  ــا ای ــت ب ــکل اس ــده و مش پیچی
حــال تاکنــون چهــار فقــره ســند تک 
بــرگ و ســه فقــره ســند جدیــد برای 
فضاهای ورزشــی شهرســتان صــادر و 

اخــذ شــده اســت.
فرصت های از دست رفته

وی در ادامــه بــا تشــریح برخــی 
اقدامــات ایــن اداره از جملــه برگــزاری 
رویدادهــا و المپیادهــای ورزشــی و 
صــدور مجوزهــا گفــت: در کنــار همه 
ظرفیــت هــا  مشــکالتی نیــز داریــم 
ــی  ــای ورزش ــود فض ــه کمب از جمل
اســتاندارد کــه همیــن مســاله ســبب 
از دســت دادن فرصــت هــای میزبانــی 

مســابقات نیــز شــده اســت.
خدادادپــور در ادامــه خواهــان تامیــن 
ــی،  ــری ورزش ــا کارب ــای ب ــن ه زمی

ایجــاد خوابــگاه ورزشــی تیم هــا و نیز 
ســرویس ایــاب و ذهــاب آنهــا شــد.

وی گفــت: شهرســتان هــای مجــاور 
موفــق شــدند ورزش حرفــه ای را 
ســازماندهی و باشــگاه داری کننــد اما 
مــا هنــوز در ایــن عرصــه موفــق نبوده 
ایــم  و فقــط یــک بــار فوتبال بردســیر 
مــزه حضــور در لیــگ برتــر کشــور را 

چشــیده اســت.
مصائب بانوان ورزشکار

رئیــس اداره ورزش و جوانــان بردســیر 
ــوان  همچنیــن فضاهــای ورزشــی بان
ــرای ورزش  ــا ب ــز فض ــکار و  نی ورزش
های همگانی را در شهرســتان بســیار 

کــم برشــمرد.
وی توضیــح داد: خانــم های ورزشــکار 
ورزشــی  تمرینــات  انجــام  بــرای 
مجبورند ســاعت ٥ صبح در مجموعه 
ورزشــی آزادی بردســیر حاضــر شــوند 
ــن  ــاب در زمی ــروب آفت ــد از غ ــا بع ی
چمــن ایــن مجموعــه بــه تمرینــات 
ــه  ــی ک ــرا فضای ــد زی ــود بپردازن خ
بتواننــد براحتــی در آن تمریــن کنند، 

ــد. ندارن
خدادادپــور ضــرورت تعییــن تکلیــف 
مجموعه ورزشــی شــهدای بردســیر را 
خواســتار شــد و گفت: تغییــر کاربری 
ایــن مجموعــه منجر به کســب درآمد 
پایدار بــرای ورزش شهرســتان خواهد 

شــد.
ــروی اداری  ــود نی ــه کمب وی در ادام
متخصــص و متناســب بــا حجــم 
تقاضاهــا و مطالبــات مــردم از اداره 
ورزش و جوانــان و نیــز ضعــف حمایت 
معنــوی از ورزشــکاران و قهرمانــان 
کشــوری را از دیگــر محدودیــت هــای 
شهرســتان در ایــن عرصــه برشــمرد.

گالیه از کم کاری صنایع بردسیر
از  یکــی  جلســه  ایــن  ادامــه  در 
ــم کاری  ــه از ک ــا گالی ــکاران ب ورزش
صنایــع در حوزه مســئولیت اجتماعی 
گفــت: بردســیر بــا وجود ســه کارخانه 
عظیــم فــوالدی، همچنــان از ابتدایــی 
تریــن امکانات ورزشــی محروم اســت؛ 
ــاور از  ــای مج ــتان ه ــع شهرس صنای
تیم هــای ورزشــی خــود حمایــت 
می کننــد امــا از تیــم های بردســیری 
بــه ایــن شــکل حمایــت نمــی  شــود.

علیرضــا خســروی ادامــه داد:  هنــگام 
برگــزاری مســابقات از امکانــات ســایر 
ادارات بــر مبنــای تعامل و همشــهری 
بــودن مدیــران آن ادارات مثل آموزش 
ــم در  ــی کنی ــتفاده م ــرورش اس و پ
حالــی کــه آنها قانونــا وظیفــه ای برای 

ایــن همــکاری هــا ندارنــد.
یکــی دیگــر از ورزشــکاران نیــز اعــالم 
کــرد: بــرای ســاختن ورزشــکار حرفــه 
ای الزم اســت  رشــته هــای ورزشــی از 
پایــه حمایــت شــود تــا در درازمــدت 
آوری  مــدال  و  موفقیــت  شــاهد 

ــیم. ــکاران باش ورزش
وی نیــز بــا گالیه از صنایع شهرســتان 
گفــت: متاســفانه صنایــع دنبــال 
ــتند  ــوری هس ــریع و ف ــی س بازده
مثــالً یــک شــبه تصمیــم مــی گیرند 

ــه بالندگــی  ــا تیمــی کــه ب از باشــگاه ی
ــی کننــد. رســیده حمایــت مال

ایــن ورزشــکار بیــان کــرد: انتظــار داریــم 
همــان طــور کــه در حــوزه هــای دیگــر 
اقدامــات زیربنایــی انجــام مــی شــود در 
حــوزه ورزش نیــز بــه همیــن گونه عمل 

شــود.
انتقاد عضو شورا از صنایع و مشکل 

استخدام نیروهای بومی
یــک عضــو شــورای شــهر بردســیر نیــز 
بــا انتقــاد از کوتاهــی برخــی صنایــع در 
ــا در  ــی آنه ــئولیت اجتماع ــرای مس اج
حــوزه ورزش گفــت: ســال هــای ســال 
ــک  ــیر از ی ــابق بردس ــد س ــه قن کارخان
ــه  ــرد ک ــی ک ــت م ــال حمای ــم فوتب تی
متاســفانه بــا تعطیلــی کارخانــه آن تیــم 
هــم تعطیــل شــد امــا تــا آخریــن لحظه 
از حمایــت خود از ورزش دســت نکشــید.

رضــا خســروی بــا بیــان اینکه متاســفانه 
ــه  ــتان برنام ــع شهرس ــی از صنای برخ
مدونــی بــرای حمایــت از ورزش ندارنــد، 
اظهارداشت:شــورای شهر و شــهرداری در 
حــد تــوان از ورزش شهرســتان حمایــت 
مــی کننــد امــا خــوب اســت صنایــع نیز 
در قالــب مســئولیت اجتماعــی بــه ایــن 

مهــم بیشــتر و جــدی تــر بپردازنــد.
وی در ادامــه از آنچــه اســتخدام نیروهای 
غیربومــی در ٢ کارخانــه واقع در بردســیر 
و برخــالف تعهــدات قبلــی مدیــران آنها 
خوانــد انتقــاد کــرد و گفــت: متاســفانه 
مدیــران ایــن شــرکت هــا بــه دروغ اعالم 
مــی کننــد مــا نیــروی غیربومــی نداریم 
امــا مــدارک و شــواهدی کــه در اختیــار 
شــورای شــهر قــرار داده شــده نشــان می 
دهــد تــازه تریــن اســتخدامی هــای ایــن 
٢ کارخانــه بــه طــور کامــل از نیروهــای 
ــوده  ــتان ب ــارج از شهرس ــی خ غیربوم

اســت.
دفاع نمایندگان صنایع

زمــان  ایــن  در  ایرنــا  گــزارش  بــه 
نماینــدگان صنایــع کــه در ایــن جلســه 
حضــور داشــتند نیــز از نقــش خــود در 
ایفــای مســئولیت هــای اجتماعــی دفاع 
کردنــد و گفتنــد بنا بــه توافــق هایی که 
بــا فرمانــداری بردســیر داشــته انــد قــرار 
شــده همــه مســاعدت هــا بــه صالحدید 
و از طریــق فرمانــداری صــورت گیــرد لذا 
چنانچــه حــوزه ورزش نیاز به مســاعدت 
و حمایــت بیشــتر و جــدی تــر دارد، باید 
بــا صالحدیــد و دســتور فرمانــداری ایــن 
تصمیــم هــا بــه اطــالع مدیــران صنایــع 

برسد.
ــع  ــده صنای ــان، نماین ــد دهق میرمحم
فــوالد مشــیز گفــت: مدیــران کالن 
ــرای  ــات ب ــه تبلیغ ــاد ب ــه اعتق مجموع
شــرکت در کارهــای عام المنفعــه ندارند 
امــا بــه اذعــان فرمانــداری مــا بیشــترین 
کمــک هــای مومنانــه را در ســطح 

ــم. ــام داده ای ــتان انج شهرس
 وی گفــت: اگــر کمیته ای برای بررســی 
ــکیل  ــتان تش ــکالت ورزش شهرس مش
شــود، فــوالد مشــیز بــر حســب وظیفــه 
و تــا حــد تــوان بــه ایــن حــوزه کمــک 

خواهــد کــرد.
ــل  ــور مدیرعام ــدی پ ــا توحی محمدرض

ورزش در بردسیر؛ انتقاد از کم کاری کارخانه ها 
و الزامات عملکرد حرفه ای

بردســیر  صنعــت  فنــاوران  مجتمــع 
)الســتیک بردســیر( نیــز گفــت: مــا 
ــال  ــه قب ــی کارخان ــائل مال ــوزه مس در ح
مشــکالتی داشــتیم کــه اینــک حل شــده 
و مــی توانیــم ارزش افــزوده و مالیــات 
آمــوزش  و  امــر ورزش  را در  کارخانــه 

ــم. ــه کنی ــتان هزین شهرس
وی افــزود: شــرکت الســتیک بــا داشــتن 
ــیار  ــی بس ــردش مال ــروی کار، گ ١١٠ نی
ــا  ــوالد دارد ام ــات ف ــر از کارخانج پایین ت
در حــد تــوان خــود بــه انجــام مســئولیت 

اجتماعــی خــود پایبنــد اســت.
ــوالد  ــده ف ــی نماین ــدی خان ــلم مه مس
ــک  ــت: این ــز گف ــان نی ــیرجان ایرانی س
یکهــزار و ٥٠٠ نیــروی بومــی ســاکن 
بردســیر در ایــن مجتمــع مشــغول بــه کار 

هســتند.
خواســت  ورزشــی  هیات هــای  از  وی 
درخواســت هایشــان را بــرای هیــات مدیره 
ایــن شــرکت ارســال کننــد تــا بــه ترتیب 

اولویــت بررســی شــود.
وی ادامــه داد: تعــدادی از ورزشــکاران مدال 
آور بردســیر بــه دلیــل کســب افتخــارات 
ورزشــی در ایــن مجموعه مشــغول  به کار 

هستند.

از  انتقــاد  بردســیر؛  ورزش در 
ــات  ــا و الزام ــم کاری کارخانه ه ک
عملکــرد حرفــه ای ،ســرمایه 
ــیب  ــی و کاهش آس گذاری ورزش

ها
ــدار بردســیر نیــز هزینــه کــردن در  فرمان
ورزش را ســرمایه گــذاری خوانــد کــه جلو 
ــالت  ــکالت و معض ــیاری از مش ــروز بس ب

اجتماعــی را خواهــد گرفــت.
سیدحســن میرصادقــی گفــت: یــک 
ســرمایه گــذاری کوچــک ورزشــی در یک 
روســتا مثــل احــداث یــک فضای ورزشــی 
زمینــه ســاز رفــع بســیاری از مشــکالت و 
آســیب های اجتماعــی در آینــده خواهــد 

شــد.
ایجــاد  اولویــت اول شهرســتان را  وی 
اشــتغال دانســت و از مدیــران صنایعــی که 
زمینــه آن را فراهــم آوردنــد تشــکر کــرد.
میرصادقــی  ادامه داد: اگر شهرســتان های 
دیگــر در حــوزه ورزش از ما جلوتر هســتند 
مــا نیز بایــد برنامه ریزی هــا و کارهــای الزم 
را انجــام دهیــم تــا بتوانیــم در آینــده بــه 
ــت  ــه ورزش فعالی ــه ای درزمین طــور حرف

ــته باشیم. داش
ــان ایــن جلســه، تشــکیل کمیتــه  در پای
ورزشــی شهرســتان که بتواند مشــکالت و 
مســائل این حــوزه را بررســی و راهکارهای 

اجرایــی ارائــه کنــد بــه تصویــب رســید.

ــر ٥٠ مطالعــه کــه از ســال  ــا مــروری ب دانشــمندان ب
٢٠٠٣ صــورت گرفتــه هشــدار می دهنــد، ۴۶ اثــر مضر 
در ارتبــاط بــا اســتفاده از رســانه های اجتماعــی ماننــد 

فیــس بــوک، توییتــر و اینســتاگرام وجــود دارد.
بــه گــزارش خبرنگار گــروه علم و پیشــرفت خبرگزاری 
فــارس بــه نقــل از دیلی میــل، دانشــمندان اســترالیایی 
بــا مــروری بــر ٥٠ مطالعــه کــه از ســال ٢٠٠٣ صــورت 
گرفتــه هشــدار می دهنــد،  ۴۶ اثــر مضــر در ارتبــاط بــا 
اســتفاده از رســانه های اجتماعــی ماننــد فیــس بــوک، 

توییتر و اینســتاگرام وجــود دارد.
۴۶ اثــر مضــر رســانه های اجتماعــی شــامل اضطــراب، 
ــت؛  ــی اس ــه خودکش ــک ب ــاه و تحری ــاس گن احس
ــر مزایــای  ــه گفتــه کارشناســان، اکثــر تحقیقــات ب ب
ــدان  ــن ب ــده و ای ــز ش ــی متمرک ــبکه های اجتماع ش
معناســت کــه آثــار منفــی شــبکه هایی ماننــد فیــس 

ــود. ــه می ش ــده گرفت ــر نادی ــوک و توییت ب
دانشــگاهیان دانشــگاه فناوری ســیدنی اثرات مضر را در 
ارتبــاط بــا اســتفاده از  فیس بوک، توییتر و اینســتاگرام 
گــزارش کــرده و در مقالــه ای جدیــد نشــان می دهنــد 
ــه  ــت، تحریــک ب کــه اضطــراب، افســردگی، آزار و اذی
ــکاری،  ــازی، بزه ــای مج ــث در فض ــی، بح خودکش
حســادت، اطالعــات بیــش از حــد و عدم ایمنــی آنالین 

وجــود دارد.
بــه طــور کلی، بــه گفتــه  کارشناســان، مســائل مربوط 
به رســانه های اجتماعی از مشــکالت ســالمت جسمی 
و روانــی گرفتــه تــا تأثیــرات منفــی بر عملکرد شــغلی 
و تحصیلــی و همچنیــن مســائل امنیتــی و خصوصــی 
اســت. تا کنــون، تحقیقــات روی شــبکه های اجتماعی 

بــر »مزایــا و پتانســیل آنهــا« متمرکز بوده اســت.
بــرای انجــام ایــن مطالعــه، تیــم تحقیقاتــی بیــش از 
٥٠ مقالــه تحقیقاتــی منتشــر شــده بیــن ســال ٢٠٠٣ 
، زمانــی کــه رســانه هــای اجتماعــی هنــوز در مراحــل 

ابتدایــی خــود بودنــد تــا ٢٠١٨ را مــرور کردنــد.

شناسایی 46 اثر مضر 
شبکه های اجتماعی توسط 

دانشمندان استرالیا/ اضطراب 
و خودکشی در صدر

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي واراضــي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي برابــر رای شــماره 140060319011001462 - 1400/7/25 هيــات اول 
موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک بردســير  تصرفــات مالكانه بــا معــارض متقاضی آقــای مجيد جعفــری گوهری 
فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه 3071 صــادره از کرمــان در یــک بــاب خانه بــه مســاحت 1281.18  متر 
مربــع پــاک 1 فرعــی از 4772 اصلــی  واقــع در بردســير بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــک رســمی 
خانــم فاطمــه اميراســماعيلی محمــود آبــادی محرز گردیــده اســت. لذا به منظــور اطــاع عموم مراتــب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود  در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالكيت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولين آگهی بــه مــدت دو ماه اعتــراض خود 
را بــه ایــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت یک مــاه از تاریخ تســليم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهی اســت در صــورت انقضــای مدت مذکــور و عــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/8/3 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/17

                                                                  حسين تقی زاده - رئيس ثبت اسناد و اماک / م الف 49

آگهی مزایده اموال منقول خودرو )نوبت دوم( 
نظــر بــه اینكــه در  پرونــده اجرایــی کاســه 9900363  اجــرای احــكام  دادگســتری  بردســير در نظــر دارد 
یكدســتگاه ســواری پرایــد )صبــا(  جــی تــی ایكــس مــدل 1380 رنــگ ســفيد بــا شــماره انتظامــی 764 م 
24 - ایــران 65 بــا وضعيــت ظاهــری و فنــی خــودرو )در زمــان بازدیــد( طبــق نظــر کارشــناس: اتــاق رنــگ 
دارد، موتــور ســالم، تایرهــا زیــر ســی درصــد، بيمــه نامه دارد، سيســتم برقــی خودرو ســالم، گيربكس ســالم، 
داشــبورد ســالم، صندلــی و تــودوزی نيــاز بــه روکــش دارد، سيســتم تعليــق ســالم مــی باشــد و طبــق نظــر 
کارشــناس بــه مبلــغ 200/000/000  )دویســت ميليــون (ریــال بــرآورد قيمــت گردیــده اســت . از طریــق 
مزایــده در تاریــخ  1400/08/23 )یكشــنبه( ســاعت 12 ظهــر در محــل ایــن اجــرا بــه فــروش برســاند لــذا 
افــرادی کــه طالــب شــرکت در مزایــده و خریــد مــی باشــند می تواننــد در مــدت پنــج روز قبــل از روز فروش 
جهــت ماحظــه خــودرو بــه پارکينــگ مراجعــه نماینــد و جهــت ارائه پيشــنهاد تــا قبــل از مورخه یاد شــده 
قيمــت پيشــنهادی خــود را بــه انضمــام فيــش بانكــی دائر بــه واریــز ده درصــد مبلغ کارشناســی را یــک روز 
قبــل از تاریــخ مزایــده بــه ایــن اجــرا ارائــه نماینــد، هزینــه آگهــی و کليــه هزینه هــای مربــوط بــه نقــل و 
انتقــال  برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و در صورتــی که برنــده ظــرف مــدت ده روز از تاریخ انجــام مزایده 
نســبت بــه واریــز مابقــی مبلــغ پيشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده به نفــع دولت ضبــط خواهد شــد به 

درخواســت هــای کــه در روز مزایــده ارائــه شــوند ترتيــب اثــر داده نخواهــد شــد 
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تمامی اتباع خارجی مجاز و غیرمجاز در 
استان کرمان واکسینه می شوند

اســتاندار کرمــان گفــت: تمامــی اتبــاع خارجــی در اســتان کرمــان بایــد مانند ســایر 
مــردم واکســینه شــوند و بــه مجــاز و غیرمجــاز بــودن آنهــا نبایــد توجه شــود.

ــتانی  ــتاد اس ــد در س ــی زینی ون ــان، عل ــنیم از کرم ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــئوالن  ــی از مس ــور جمع ــا حض ــه ب ــان ک ــتان کرم ــا اس ــاری کرون ــت بیم مدیری
اســتان و ارتبــاط ویدئــو کنفرانــس بــا فرمانــداران سراســر اســتان در ســالن شــهید 
مرتضــوی زاده اســتانداری کرمــان برگــزار شــد بــا تبریــک هفتــه وحــدت و میــالد 
پیامبــر)ص( و والدت امــام صــادق)ع( اظهــار داشــت: بیمــه ســالمت اقدامات بســیار 
خوبــی بــرای کنتــرل بیمــاری کرونــا در اســتان انجــام داد کــه جــای تقدیــر دارد.

وی بــا بیــان اینکــه در هفتــه گذشــته دو خیــر بزرگ اســتان دکتــر ارجمنــد و حاج 
ماشــاءاهلل زنگی آبــادی را از دســت دادیــم کــه بــه روح بلندشــان درود می فرســتیم 
گفــت: نگرانــی از بابــت بــروز پیــک بعــدی کرونــا در کشــور وجــود دارد کــه بــه تبع 

آن اســتان کرمــان نیــز درگیــر می شــود.
اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه رعایــت پروتکل های بهداشــتی باید بــا جدیت 
در اســتان نظــارت شــود افــزود: گشــایش اصنــاف و مــدارس نبایــد بــه شــیوع کرونا 
دامــن بزنــد و از مــردم درخواســت داریــم کــه هــم پروتکل هــای بهداشــتی و هــم 

واکسیناســیون را در اولویــت امــور زندگــی خــود قــرار دهند.
وی بــا عنــوان اینکــه در بعضی شهرســتان های اســتان ســطح واکسیناســیون مردم 
بســیار پاییــن اســت و فرمانــداران بایــد پیگیــری جــدی داشــته باشــند گفــت: هــر 
چــه ســطح واکسیناســیون در اســتان بیشــتر شــود مصونیــت بیشــتری خواهیــم 

داشــت.
زینی ونــد بــا بیــان اینکــه کارمنــدان ادارات موظــف بــه واکسیناســیون هســتند و 
نظــارت شــود کــه مشــکلی از ایــن بابــت وجــود نداشــته باشــد ادامــه داد: مــردم را 

بایــد بــه واکسیناســیون ترغیــب و تشــویق کــرد.

جشن خدابه وسعت دنیامبارک است
تکرار عید دیگـر »طاهـا« مبـارک است

در لیلــــۀ والدت پیغمبــــر عظیــــم، 
میالد علم و دانش و تقوا مبارک است

بـر »باقـرالعلـوم« کـه آیینـۀ خداست؛ 
دیــدار روی حِیّ تعالـی مبـارک است
عیــِد والدِت ششمیـن حّجـت خــدا،
براحمد و به حیدر و زهرا مبارک است

آیین مـاست جعفــری از لطـف کبـریا
این عیدعید ماست که برما مبارک است

ما در پناه عترت و قرآن و احمدیم 
 زیـر لـــوای صــادق آل محّمـدیم 

یـا باقـرالعلــوم! الهــی امـــام علــم
تابید روی دست تو امشب تمام علم
براین پسر که صادق آل محّمد است

تـا بامــداد روز قیــامت، ســالِم علم
وقتـی زبان او به سخن باز می شود؛
پر می کشد به اوج سماوات،نام علم

بــر سینـۀ مقــدس نــورانَیش درود؛
آن سینه ای که آمده بیت الحراِم علم

 می جوشـد از عقیق لبش گوهر کمال
 در می شود به درج دهانش کالم علم   

توحیـــد زنـــده از سخــن دلربـــای او
قـــرآن، نیـازمنــد لــب جــان فـــزای او

گویـی رسـول سر دهد آوای »تفلحوا« 
وقتی رسد بـه گوش ز منبر، صدای او

هرکس به پای کرسی درسش کندجلوس،
 بر بـال جبرییـل امیـن اسـت، جـای او
جبریل نـه، مالئکه نه، جـن و انس نه؛ 

بایــــد کننــــد آل محّمــــد ثنـــای او 
گر شاعری به شـأن خدا بَود گفتمـی

بایــــد خـــدا قصیـده بگویـد بــرای او
مدحش بــه لـوح، بـا قلـم وحِی کبریاست
 فرقان و نور وکوثر وتطهیر و»هل اتی«ست
ای جبرییــل، تشنــۀ دریــای نــور تـو 

زانــو زدنــد خیــل مـلک در حضــور تو 
صدهـا مسیـح سایه نشینت در آفتاب،

صدهـا کلیم، پـای برهنـه بـه طــور تو 
هرجا سخن زدانش و تقوا و حکمت است، 

احساس می شـود همگـان را ظهور تو 
دانـش همیشه سیر کند در مسیر تو

عرفـان همـاره شـور نـوازد به شور تو  
عیسی مسیح،موسی عمران،خلیل،نوح

خــورده شــراب نـور ز جــام طهـور تو

اشعاروالدت امام جعفرصادق علیه السالم
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آخریــن پیامــر الهــی در 17 ربیــع االّول از 
پــدری بــه نــام "عبدالله بــن عبداملطلب" 
ــه بنــت وهــب"  ــام " آمن ــه ن و مــادری ب
دیــده بــه جهــان گشــود و بــا انوار رخســار 
و جــال منــّورش، جهان تیــره و تاریک، به 
ویــژه عربســتان را روشــن گردانیــد. پدرش 
عبداللــه بــن عبداملطلــب، پیــش از تولــد 
فرزنــدش محمد)صلــی اللــه علیــه والــه(، 
در حالــی کــه همــرش آمنــه، بــه چنیــن 
فرزنــدی، حاملــه بــود، بــه همــراه ســایر 
ــش، جهــت ســفر تجــاری  ــان قری بازرگان
عــازم شــام گردیــد و در بازگشــت از شــام، 
در یرثب)مدینــه منــّوره( بیــار شــد و در 
ــدار  ــق دی ــت و توفی ــا درگذش ــان ج ه
نــوزاد خویــش را نیافــت. وفــات عبداللــه، 
دو مــاه و بــه روایتــی هفــت مــاه پیــش 
از تولــد فرزنــدش حــرت محمد)صلــی 
ــه، مــادر  ــا آمن ــود. اّم ــه( ب ــه وال ــه علی الل
گرامــی رســول خدا)صلی الله علیــه واله(، 
کــه بــه تقــوا، عفــت و پاکیزگــی در میــان 
بانــوان قریش معــروف بــود، پــس از تولد 
نــور دیــده اش حــرت محمد)صلــی الله 
علیــه والــه(، چنــدان در ایــن دنیــای فانــی 
زندگــی نکــرد. وی، دو ســال و چهــار مــاه 
و بــه روایتــی شــش ســال، پــس از میــاد 
ــه(، در  ــه وال ــه علی ــی الل رســول خدا)صل
بازگشــت از یــرثب، در مکانی به نــام "ابوا" 
بــدرود حیــات گفــت و در هــان مــکان 
مدفــون شــد. رســول خدا)صلــی الله علیه 
ــدش  ــت ج ــد، در کفال ــس از تول ــه( پ وال
عبداملطلــب، بــزرگ و ســید قریــش مکــه، 
ــب جهــت شــیر  ــرار گرفــت. عبداملطل ق
دادن نــور دیــده اش محمــد)ص(، در آغــاز 
وی را به "ثویبه"، آزاد شــده ابولهب ســپرد 
ــه  ــه "حلیم ــی وی را ب ــس از مدت ــی پ ول
دخــر عبدالله بن حــارث ســعدیه" واگذار 
کــرد. حلیمــه، در ظاهــر اگــر چه دایــه وی 
ــه مــدت پنــج  ــود، ولــی در حقیقــت ب ب
ســال از او مراقبــت و مــادری کــرد. پیامــر 
اســام)صلی اللــه علیــه والــه( از دوران 
کودکــی دارای دو نــام بــود. یکــی "محّمد" 
ــرای  ــب، ب ــوارش عبداملطل ــد بزرگ ــه ج ک
وی برگزیــد و دیگــری "احمــد" کــه مــادر 
ارجمنــدش آمنــه، آن را انتخاب کــرده بود. 
از امــام صادق) علیه الســام ( روایت شــد 
کــه ابلیــس، پــس از رانده شــدن از رحمت 
ــان  ــت آس ــه هف ــت ب ــی، می توانس اله
رفــت و آمــد کنــد و خرهــای آســانی را 
گــوش دهــد، تــا ایــن کــه حرت عیســی 
)علیــه الســام( دیــده به جهــان گشــود، از 
آن پــس، ابلیــس از ســه آســان فوقانــی 
ــان  ــار آس ــا در چه ــد و تنه ــوع ش ممن
پایین تــر، رفــت و آمــد می کرد. ولــی چون 
حــرت محمد)صلی اللــه علیه والــه( به 

دنیــا آمــد، ابلیــس از متــام آســان ها رانده 
شــد و رفــت و آمــدش ممنــوع گردیــد و 
غیــر از او، متامــی شــیاطین نیز بــا تیرهای 
شــهاب از آســان رانــده شــدند. هــم 
چنیــن روایــت شــده اســت کــه هنــگام 
والدت فرخنــده حــرت محمد)صلــی 
اللــه علیــه والــه(، ایــوان کــری شــکاف 
برداشــت و چنــد کنگــره آن فــرو ریخــت 
و آتــش آتشــکده بــزرگ فــارس خامــوش 
شــد؛ دریاچــه ســاوه خشــک گردیــد؛ 
بت هــای مکــه رسنگــون شــدند؛ نــوری از 
وجــود آن حــرت بــه ســوی آســان بلند 
شــد کــه شــعاع آن فرســنگ ها را روشــن 
کــرد؛ انوشــیروان، پادشــاه ساســانی ایــران 
ــار وی، خواب هــای  ــزرگ درب ــدان ب و مؤب
وحشــتناکی دیدنــد؛ پــس از اســتقرار 
در زمیــن، گفــت: اَللّــُه أکْــَرُ َو الَْحْمــُد 
ــرًَه َو أصیــاً.  ــِه ُبکْ ــِه کَثیــراً، ُســْبحاَن اللّ لِلّ
گفتنــی اســت کــه تاریــخ نــگاران و ســیره 
نویســان شــیعه و اهــل ســنت، بــا این که 
در ســال و مــاه تولــد آن حــرت، اتفــاق 
نظــر داشــته و می گوینــد کــه آن حــرت 
ــال 570  ــا س ــر ب ــل، براب ــام الفی در اّول ع
ــه  ــده ب ــع االّول دی میــادی و در مــاه ربی
جهــان گشــود، ولــی دربــاره روز تولــد وی، 
اختــاف نظــر دارنــد. شــیعیان، معتقدنــد 
کــه رســول خدا)صلــی الله علیــه والــه( در 
روز جمعــه، مصــادف بــا 17 ربیــع االّول، 
ــد  ــا آمــد و اهــل ســنت می گوین ــه دنی ب
کــه تولــد وی، روز دوشــنبه دوازدهم ربیع 
ــال  ــه س ــن ک ــت.اما از ای ــوده اس االّول ب
تولــد پیامر)صلی الله علیــه والــه( را "عام 
الفیــل" می نامنــد، بدیــن جهت اســت که 
دو مــاه و هفــده روز پیــش از تولد پیامر(

ص، یعنــی در نخســتین روز محــرم ســال 
570 میــادی، فیــل ســواران "ابرهــه" بــه 
مکــه هجــوم آورده و قصــد نابــودی کعبه 
و مســجدالحرام را منودنــد ولــی بــا معجزه 

شــگفت الهــی رسکــوب شــدند.
 17 ربیــع االول - زادروز فرخنــده امــام 
جعفــر صــادق )علیــه الســام( - ســال 83 

هجــری قمــری
ــه الســام( در   امــام جعفــر صــادق )علی
ــوع فجــر و  ــگام طل ــه هن ــه، ب روز جمع
ــم  ــنبه، هفده ــی در روز دوش ــه روایت ب
ربیــع االّول ســال 83 قمری دیــده به جهان 
گشــود و عــامل انســانی را بــا انــوار طّیبــه 
خویــش تابنــاک منود. پــدرش امــام محمد 
باقــر) علیــه الســام ( وی را بــه نــام عموی 
نیاکانــش جعفــر طّیار)علیــه الســام(، 
"جعفــر" نــام نهــاد. حــرت جعفــر بــن 
ــه  ــک کنی ــام( دارای ی ــه الس محمد)علی
معــروف بــه نــام "ابوعبداللــه" و دو کنیــه 
غیــر معروف بــه نام هــای " ابواســاعیل" 

ــن، دارای  ــود. هــم چنی و " ابوموســی" ب
القابــی چنــد بود کــه معروف تریــن آن ها 
عبــارت اســت از: صــادق، صابــر، طاهــر و 

فاضــل.
 شــیعیان و محّبان اهل بیــت)ع(وی را به 
" صــادق آل محمد)صلی الله علیــه واله( 
ــز  ــرا آن حــرت، هرگ " می شناســند. زی
ــزی  ــت، چی ــت و درس ــز راس ــخنی ج س
نفرمــود. پــدر ارجمنــدش ،امــام محمــد 
باقــر )علیه الســام( اســت که نََســب وی 
بــا دو واســطه بــه امیــر مؤمنــان حــرت 
علــی )علیــه الســام( و بــا ســه واســطه 
بــه پیامــر اکــرم )صلــی اللــه علیــه والــه( 

منتهــی می گــردد.
مــادر گرامــی امــام جعفــر صــادق )علیــه 
الســام(، فاطمــه، معــروف بــه " اُّم 
فــروه" از زنــان نیکــو رسشــت، نیکــوکار 
ــن  ــود. ای ــش ب ــر خوی ــار ع و نیکورفت
بانــوی باتقــوا و متّدین، از جهت فضیلت 
و منقبــت، رسآمــد زنــان روزگار خــود 
ــه شــار می آمــد و امــام صادق)علیــه  ب
الســام( در شــأن و مقــام وی فرمــود: 
مــادرم از زنانــی بــود کــه ایــان داشــت، 
تقوا پیشــه کــرده و نیکــوکاری می منــود و 

ــت دارد. ــوکاران را دوس ــدا، نیک خ
امــام جعفــر صــادق )علیــه الســام( بــه 
مــدت دوازده ســال، حیــات بــا برکــت جّد 
ــه  ــن )علی ــن العابدی ــام زی گرامــی اش ام
الســام( را درک کــرد و از مکتــب تربیتــی 
ــم  ــت. ه ــر یاف ــره واف ــی وی به و علم
چنیــن، آن حــرت بــه مــدت 32 ســال از 
وجــود رشیــف پــدرش امــام محمــد باقــر 
)علیــه الســام( برخــوردار بــود و در متــام 
رویدادهــای مهم در کنــار پدر ارجمندش 
قــرار داشــت. مــدت امامــت امــام جعفر 
صادق)علیــه الســام(، 33 ســال و ده مــاه 
)از ذی حجه ســال 114 تا 25 شــوال ســال 
ــا  ــی ب ــام زندگ ــود و در اّی ــری( ب 148 قم

بزرگمهر و انوشیروان
ــای انوشــیروان هــرروز صبــح زود  ــر دان بزرگمهــر وزی
ــرام  ــس از ادای احت ــت و پ خدمــت انوشــیروان می رف
رو در روی انوشــیروان می گفــت: ســحر خیــز بــاش تــا 

کامــروا گــردی.
شــبی انوشــیروان بــه ســرداران نظامــی اش دســتور داد 
تــا نیمــه شــب بیــدار شــوند و ســر راه بزرگمهر منتظر 
بماننــد. چــون پیش از صبح خواســت به درگاه پادشــاه 
بیایــد لباس هایــش از تنــش در بیاورنــد و از هــر طــرف 

بــه او حملــه کننــد تــا راه فــراری بــرای او باقــی نماند.
صبــح روز فــردا وقایــع طبق خواســته انوشــیروان اتفاق 
افتــاد. بزرگمهــر راه فــراری پیــدا نکــرد. چــون صــاح 
ــه  ــه خان ــرود، ب ــه درگاه انوشــیروان ب ــه ب ــد برهن ندی
ــاره لبــاس پوشــید. آن روز دیرتــر بــه  بازگشــت و دوب

خدمــت پادشــاه رســید.
ــی  ــر روز نمی گفت ــر ه ــت: مگ ــد و گف پادشــاه خندی

ســحر خیــز بــاش تــا کامــروا باشــی؟
بزرگمهــر گفــت: دزدان امــروز کامــروا شــدند، زیــرا آنها 
زودتــر از مــن بیــدار شــده بودنــد. اگــر مــن زودتــر از 
ــدم،  ــاه می آم ــه درگاه پادش ــدم و ب ــدار می ش ــا بی آنه

مــن کامرواتــر بــودم.

سلیمان و عمر جاودان
ــه ســلیمان پیامبــر گفتنــد: آب حیــات در اختیــار  ب
توســت می خواهــی بنوش. ســلیمان با بوتیمــار در این 
بــاب مشــورت کــرد و بوتیمار عــرض کرد: اگــر فرزندان 
و دوســتان هــم از ایــن آب بهــره ای داشــته باشــند چه 
بهتــر، وگرنــه چــه ثمــر دارد ایــن زندگی که هــر چهار 

روزی فــراق و مــرگ یکــی از عزیــزان را دیــدن؟
بگو به خضر که از عمر جاودانه تو را

چه حاصل است بجز مرگ دوستان دیدن

داوود و بیوه زن
زنــی بــه حضــور حضــرت داوود آمد و گفــت: ای پیامبر 

خــدا پــروردگار تــو ظالم اســت یا عــادل؟
داوود فرمــود: خداونــد عادلــی اســت کــه هرگــز ظلــم 
نمی کنــد؛ ســپس فرمــود: مگــر چــه حادثــه ای بــرای 

تــو رخ داده اســت کــه ایــن ســؤال را می کنــی؟
زن گفــت: مــن بیــوه زن هســتم و ســه دختــر دارم، بــا 
دســتم ریســندگی می کنــم، دیــروز شــال بافتــه خود 
را در میــان پارچــه ای گذاشــته بــودم و بــه طــرف بــازار 
می بــردم تــا بفروشــم و بــا پــول آن غــذای کودکانــم 
را تهیــه ســازم. ناگهــان پرنــده ای آمــد و آن پارچــه را 
از دســتم ربــود و بــرد و تهیدســت و محــزون مانــدم و 
چیــزی نــدارم کــه معــاش کودکانــم را تأمیــن نمایــم.

ــه  ــه در خان ــود ک ــده ب ــام نش ــخن زن تم ــوز س هن
ــه  ــه خان ــازه وارد شــدن ب ــد، حضــرت اج داوود را زدن
را داد. ناگهــان ده نفــر تاجــر بــه حضــور داوود آمدنــد 
و هــر کــدام صــد دینــار )جمعــاً هــزار دینــار( نــزد آن 
حضــرت گذاردنــد و عــرض کردنــد: ایــن پول هــا را بــه 

مســتحقش بدهیــد.
حضــرت داوود از آنهــا پرســید: علــت ایــن کــه شــما 
دســته جمعی ایــن مبلــغ را بــه اینجــا آورده ایــد 

ــت؟ چیس
ــی  ــم، طوفان ــوار کشــتی بودی ــا س ــد: م ــرض کردن ع
برخاســت، کشــتی آســیب دیــد و نزدیــک بــود غــرق 
گــردد و همــه ما بــه هاکت برســیم. ناگهان پرنــده ای 
دیدیــم، پارچــه ســرخ بســته ای بــه ســوی مــا انداخت، 
آن را گشــودیم، در آن شــال بافتــه دیدیــم، بــه وســیله 
آن مــورد آســیب دیــده کشــتی را محکــم بســتیم و 
کشــتی بــی خطــر گردیــد و ســپس طوفــان آرام شــد 
و بــه ســاحل رســیدیم و مــا هنــگام خطــر نــذر کردیم 
کــه اگــر نجــات یابیــم هر کــدام صــد دینــار بپردازیم و 
اکنــون ایــن مبلــغ را کــه هــزار دینــار از ده نفر ماســت 
بــه حضــورت آورده ایــم تــا هــر کــه را بخواهــی، بــه او 

صدقــه بدهــی.
ــود:  ــه او فرم ــد و ب ــه ش ــه زن متوج حضــرت داوود ب
ــه می فرســتد،  ــو هدی ــرای ت ــا ب ــو در دری ــروردگار ت پ

ــی؟ ــم می خوان ــو او را ظال ــی ت ول
ســپس   هــزار دینــار را بــه آن زن داد و فرمــود: این پول 
را در تأمیــن معــاش کودکانــت مصــرف کــن، خداونــد 

بــه حــال و روزگار تــو، آگاه تــر از دیگران اســت.
ــیدند:  ــم پرس ــنده از حات ــرد بخش ــی و م ــم طائ حات
ــه  ــردی ک بخشــنده تر از خــود دیده ای؟گفــت:آری! م
دارایــی اش تنهــا دو گوســفند بــود. یکــی را شــب برایم 
ذبــح کــرد. از طعــم جگــرش تعریف کــردم. صبــح فردا 

جگــر گوســفند دوم را نیــز برایــم کبــاب کــرد.
گفتنــد: تــو چــه کردی؟گفــت: پانصد گوســفند بــه او 
هدیــه دادم.گفتنــد: پــس تــو بخشــنده تری.گفت: نــه! 
چــون او هرچــه داشــت بــه مــن داد، امــا من اندکــی از 

آنچــه داشــتم بــه او دادم.

شبلی و کودکان
ــه مســجدی رفــت کــه دو  شــبلی عــارف معــروف ب
ــد. در آن مســجد کــودکان درس  رکعــت نمــاز بخوان
ــود. دو  ــان خــوردن کــودکان ب ــد و وقــت ن می خواندن
کــودک نزدیــک شــبلی نشســته بودنــد؛ یکــی پســر 

ثروتمنــدی بــود و دیگــری پســر فقیــری.
ــود و در  ــوا ب ــاره ای حل ــد پ ــر ثروتمن ــل پس در زنبی
زنبیــل پســر فقیــر نــان خشــک. پســر فقیــر از او حلوا 

می خواســت.
آن کــودک می گفــت: اگــر خواهــی کــه پــاره ای حلــوا 
بــه تــو دهــم، ســگ مــن بــاش و چــون ســگان بانــگ 
کــن.آن بیچــاره بانــگ ســگ کــرد و پســر ثروتمنــد 
ــگ  ــاره بان ــر ب ــاز دیگ ــی داد. ب ــدو م ــوا ب ــاره ای حل پ
می کــرد و پــاره ای دیگــر می گرفــت. همچنیــن 
بانــگ می کــرد و حلــوا می گرفت.شــبلی در آنــان 

می گریســت. و  می نگریســت 
کســی از او پرســید: ای شــیخ تــو را چه رســیده اســت 
کــه گریــان شــده ای؟ شــبلی گفــت: نــگاه کنیــد کــه 
طمــع کاری بــه مــردم چــه رســانَد؟ اگــر آن کــودک 
بــدان نــان تهــی قناعــت می کــرد و طمــع از حلــوای 
او برمی داشــت، ســگ همچــون خویشــتنی نمی شــد.

داستانهای آموزنده
میالد نور مبارک! والدت حضرت پیامبر اکرم )صلی اهلل 

علیه واله( و والدت حضرت امام جعفر صادق)علیه السالم(

برکــت خویــش با خافــت غاصبانه چند تــن از 
خلفــای امــوی و دو تــن از خلفــای عباســی بــه 

رشح ذیــل معــارص بــود
ــی  ــه بن ــر از طایف ــه نف ــه نُ ــت ک ــی اس گفتن
امیــه و دو نفــر از خانــدان بنــی عبــاس بودنــد 
و آن حــرت از هــر دو طایفــه، ســختی ها و 
بی مهری هــای فراوانــی دیــد؛ امــا چــون آن 
امــام بزرگــوار در انتهــای دوران خافــت ســتم 
کارانــه امویــان و در آغــاز خافــت فریب کارانــه 
ــه  ــبی ب ــت مناس ــت، فرص ــیان می زیس عباس
دســت آورد تــا در زمــان انتقــال خافــت از 
یــک طایفــه غاصــب، بــه طایفه غاصــب دیگر 
ــب  ــر، مکت ــه یکدیگ ــان ب ــدن آن ــرم ش و رسگ
اهــل بیــت )علیهــم الســام( را بــه مســلانان 
بشناســاند و زمینــه ترویج و تبلیــغ این مکتب 
ــن راه، بیشــرین بهــره را  ــا ســازد و از ای را مهّی

نصیــب اســام و مســلانان منایــد.
آن حــرت بــا تشــکیل حــوزه علمیــه و تعلیم 
شــاگردانی مــرز، چــون هشــام، زراره و محمــد 
بــن مســلم، تحــول شــگرفی در جهــان اســام 
و مذهــب شــیعه پدیــد آورد و جهانیــان را بــا 
اســام نــاب محمــدی )صلــی اللــه علیــه والــه( 
و مکتــب حیــات بخــش اهــل بیــت )علیهــم 
ــت،  ــن جه ــه همی ــاخت. ب ــنا س ــام( آش الس
وی را پایــه گــذار مذهــب "امامیــه" دانســته و 
شــعیان امامــی اثناعــری را " شــیعه جعفری" 
می گوینــد. رسانجــام ایــن امــام هــام، در 
ــور  ــه منص ــری ک ــیله زه ــه وس ــالگی ب 65 س
دوانقــی، بــه واســطه عوامــل و مــزدوران خــود 
در مدینــه، بــه آن حــرت خورانیــد، مســموم 
ــه شــهادت  ــه خاطــر شــدت زهــر، ب شــد و ب
رســید. تاریخ شــهادت وی، 25 شــوال ســال 148 
قمــری می باشــد. امــام موســی کاظــم )علیــه 
الســام( بــه همراه ســایر فرزنــدان امــام جعفر 
صــادق )علیه الســام(، بــدن مطهر پــدر را پس 
ــدر و  ــر پ ــاز، در جــوار ق ــن و من از غســل، کف
جــدش و عمــوی پــدرش در قرســتان بقیــع بــه 

خــاک ســپردند.

اســتاد روان شناســی دانشــگاه تهــران گفــت: ســبک زندگی ســالم 
همــراه بــا دســت  یافتــن بــه آرامــش معنــوی، یکــی از رمزهــای 
کشــورهایی اســت کــه در آنهــا آمــار ابتــا بــه کرونا و فوت ناشــی 

از ایــن بیمــاری پایین اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار اجتماعی خبرگــزاری تســنیم؛ همایش ملی 
ــن  ــل ســوم ای ــاه برگــزار شــد. پان ــا به همــت دانشــکده رف کرون
همایــش بــا موضــوع »کرونــا، خانــواده و ســبک زندگــی« برگــزار 
شــد. غامعلــی افــروز، اســتاد دانشــگاه تهران ســخنران نخســت 
ایــن همایــش بــا ابــراز اینکــه »در دوران کرونــا بایــد در ســامت 
زیســت روانی بهتــری زندگی کنیم«، گفت: ســبک زندگــی دوران 
کرونــا که مــا را مجبــور کرده اســت حضورمــان در کانــون خانواده 
را بیشــتر کنیــم، ممکن اســت اضطــراب و افســردگی را در اعضای 

خانــواده بیشــتر کند.
وی افــزود: بــرای رفــع ایــن وضعیــت بایــد ســبک زندگــی خــود 
میــان خانــواده را تغییــر دهیــم؛ اگــر قبــل از نیمه شــب بخوابیــم و 
نمــاز صبــح بیــدار شــویم، وضعیــت مــا مطلــوب می شــود، البتــه 
نــوع تغذیــه در ایــن دوران مهــم اســت و گشــاده رویی در جامعــه 

هــم خیلــی اثــر دارد.
افــروز ادامــه داد: در دوران شــیوع بیمــاری کرونــا پژوهشــی انجــام 
ــه  ــد، در آن ب ــش ش ــی پخ ــی و جهان ــطح مل ــه در س دادم ک
کشــورهایی پرداختــم کــه کمتریــن میــزان ابتــا و فوتی هــا را 
داشــتند و همچنیــن بــه کشــورهایی کــه بیشــترین آمــار ابتــا و 
فوتی ها را داشــتند مانند آمریکا و انگلیس و اســرائیل. کشــورهایی 
مثــل الئــوس، تانزانیــا، ویتنــام و تایلنــد کمتریــن میــزان کرونــا را 
دارنــد، ایــن کشــورها یــا در آفریقای مرکزی هســتند یــا در جنوب 
آســیا، جالــب اینکــه در الئــوس فوتی ناشــی از کرونــا وجود نــدارد 
کــه ریشــه در ســبک زندگــی، آرامــش و نشــاط معنــوی و تغذیــه 

ســالم مــردم ایــن کشــور اســت.
ــدم  ــز و ع ــا روش آب پ ــذا ب ــز غ ــوس پخت وپ ــزود: در الئ وی اف
اســتفاده از چربــی اســت. مــردم ایــن کشــور بــا هــم ارتبــاط خوب 
دارنــد و آرامــش در جامعــه وجــود دارد، بــه فــردای بهتر امیــد دارند 
و به جــای رقابــت، رفاقــت دارنــد و کینــه بــه دل ندارنــد و بــا هــم 

ارتبــاط صمیمــی برقــرار کرده انــد.
افــروز تأکیــد کــرد: ســبک زندگــی و نشــاط معنــوی و آرامــش 
ــواده  ــط خان در زندگــی بســیار مهــم اســت، مخصوصــاً در محی
کــه رکــن جامعــه اســت. کســانی کــه اضطــراب و افســردگی و 
دلمردگــی دارنــد و در کوفتگــی ذهنی هســتند و در خشــونت های 
ــا مبتــا  کامــی زندگــی می کننــد، بیــش از دیگــران بــه کرون

شــده اند.
ــه  ــه اینک ــح ب ــا تصری ــه ب ــی در ادام ــدگار روان شناس ــره مان چه
ــم  ــاد بگیری ــد ی ــه بای ــوی در جامع ــش نشــاط معن ــرای افزای »ب
ــت«،  ــی نیس ــای ساده اندیش ــه به معن ــیم ک ــش باش مثبت اندی
ــویق  ــد تش ــتند و دوســت دارن ــب هس ــا تکریم طل ــت: آدم ه گف
شــوند. مثبت اندیشــی پاســخ بــه نیازهــای جســمی و روحی بشــر 
اســت و کســانی کــه آرامــش درونــی دارنــد مثبت اندیش هســتند. 
مثبت اندیشــی رویکــرد درمانــی ارزشــمند در دنیاســت. آدم هایــی 
کــه اهــل امیــد و امیدآفرینــی هســتند، آرامــش بیشــتری دارنــد.

وی تأکیــد کــرد: آرامــش مســیر اســت و مقصــد نیســت. امیــد به 
فــردای بهتــر داشــته باشــیم امــا دل نبندیم بــه فرداهــای دور. امید 
بــه فــردای بهتــر به معنــای زندگــی بهتــر اســت. مثبت اندیــش 
و امیدآفریــن باشــید و بدانیــد کــه ایــن نکتــه اساســی شــخصیت 
انســان های موفــق اســت. دل هــا را بــه هــم پیونــد دهیــم و اهــل 
خیــر و خیــرات باشــیم و کینه نداشــته باشــیم کــه کینه آرامــش را 

ــرد. از انســان می گی
غامعلــی افــروز در پایــان اظهــار کــرد: تاش مــدار باشــیم و بــه 
تــاش دیگــران بهــا دهیــم. ارزش انســان بــه تــاش اســت و 
نتیجــه را بــه خــدا بســپارید. آنهــا کــه تــاش خالصانــه می کننــد 
و نتیجــه را بــه خــدا می ســپارند آدم هــای متوکلــی هســتند کــه 
ــد. آرامــش معنــوی مــا را از  در آرامــش معنــوی زندگــی می کنن
آســیب های رفتــاری و زیســتی و رفتــاری و کدورت هــای خانگــی 

ــا در امــان نگــه مــی دارد. ــروس کرون ــع آن از وی و به تب
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واکسیناسیون یک میلیون نفر در استان کرمان تکمیل شده است
ــراد  ــت اف ــه جمعی ــار درصــد ب ــا چه ــه ت ــه س در هفت
واکســینه نوبــت اول در اســتان کرمــان اضافــه می شــود 
و اســتقبال خیلــی زیــاد نیســت بــا ایــن وجــود بیــش 
از یــک میلیــون نفــر دوز دوم واکســن کرونــا را دریافــت 

کردنــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، در شــرایطی 
از مدت هــا پیــش خطــر شــیوع مــوج ششــم کرونــا در 
کشــور گوشــزد شــده بــود بــه نظــر می رســد کــه کــه 
در نقــاط مختلــف کشــور صــدای پــای مــوج ششــم بــه 
گــوش می رســد بــا ایــن وجــود رونــد شــیوع بیمــاری 
در اســتان کرمــان همچنــان نزولــی اســت اما مســئوالن 
اســتان وضعیــت بزرگ ترین اســتان کشــور را شــکننده 
عنــوان کــرده و خطــر را در یــک قدمی اســتان می دانند.
طبــق آخریــن رنــگ بندی اعــام شــده 16 شهرســتان 
کشــور در وضعیــت قرمــز کرونایــی قــرار دارند کــه از این 
تعــداد دو شهرســتان در همســایگی اســتان کرمــان قرار 
دارد بــا ایــن وجــود تعــداد شــهرهای آبی اســتان کرمان 
نســبت بــه هفتــه قبــل از 4 شــهر بــه 7 شــهر افزایــش 
یافتــه اســت هــر چنــد شهرســتان انــار کــه تــا هفتــه 

گذشــته آبــی بــود ایــن هفتــه زرد شــده اســت.
تعــداد شهرســتان زرد اســتان کرمان نیز 11 شهرســتان 
ــی در  ــی کرونای ــتان های نارنج ــداد شهرس ــت و تع اس
بزرگ تریــن اســتان کشــور همچنــان بدون تغییــر باقی 

مانــده اســت.
واکسیناســیون کرونــا نیــز در اســتان کرمــان همچنــان 
بــدون هیــچ محدودیتــی در حــال انجــام اســت و طبــق 
آخریــن آمار منتشــر شــده بیــش از 70 جمعیت اســتان 
تــا کنــون حداقــل یــک دوز واکســن کرونــا را دریافــت 
کردنــد با این وجود مســئوالن از ســرعت واکسیناســیون 
ــا  ــه حمیدرض ــه گفت ــد و ب ــت ندارن ــتان رضای در اس
ــان  ــوم پزشــکی کرم رشــیدی نژاد رئیــس دانشــگاه عل

در هفتــه حــدود ســه تــا چهــار درصــد بــه جمعیــت 
افــراد واکســینه نوبــت اول در اســتان اضافــه می شــود و 

اســتقبال خیلــی زیــاد نیســت.
وی بــا بیــان اینکــه در حال حاضر شــیب نزولی بیماری 
در اســتان تقریبــا ثابــت بــوده و تعــداد بســتری ها نیــز 
ــت اســت گفــت: رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی  ثاب
در اســتان کرمــان ضعیــف اســت و حــدود 43 درصــد 
مــردم اســتان رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و 

ــد. اســتفاده از ماســک را جــدی می گیرن
البتــه علــی زینی ونــد اســتاندار کرمــان نیــز بــا بیــان 
ــا در  ــروز پیــک بعــدی کرون ــی از بابــت ب اینکــه نگران
کشــور وجــود دارد کــه بــه تبــع آن اســتان کرمــان نیز 
ــاف و  ــار داشــت: گشــایش اصن ــر می شــود اظه درگی
مــدارس نبایــد به شــیوع کرونا دامــن بزنــد و در بعضی 
شهرســتان های اســتان ســطح واکسیناســیون مــردم 

بســیار پاییــن اســت.
ــتان  ــی در اس ــاع خارج ــه اتب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
کرمــان نیــز بایــد ماننــد ســایر مــردم واکســینه شــوند 
بیــان کــرد: بــه مجــاز و غیرمجــاز بــودن اتبــاع خارجی 

در اســتان نبایــد توجــه شــود.
حســین صافــی زاده معــاون دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــیر  ــه س ــان اینک ــا بی ــه ب ــن جلس ــز در ای ــان نی کرم
نزولــی بیمــاری کرونــا در اســتان کاهــش پیــدا کــرده 
ــت اســت اظهــار داشــت:  ــد بیمــاری ثاب ــاً رون و تقریب
شهرســتان های مهریــز در یــزد و اســتهبان در اســتان 
فــارس کــه هــم مــرز اســتان کرمــان هســتند وضعیت 
قرمــز کرونایــی دارنــد کــه باید مراقبت داشــته باشــیم 

تــا ایــن رونــد بــه اســتان کرمــان منتقــل نشــود.
مهــدی شــفیعی ســخنگوی دانشــگاه علوم  پزشــکی 
کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضر تعــداد کل 
موارد بســتری مثبت قطعــی کرونا در بیمارســتان های 

اســتان کرمــان 292 مــورد اســت اظهــار داشــت: از ایــن تعــداد 
164 مــورد در حــوزه دانشــگاه علوم پزشــکی کرمــان، 26 مورد 
ــورد در  ــوم پزشــکی رفســنجان، 24 م در حــوزه دانشــگاه عل
حــوزه دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت، 19 مــورد در حــوزه 
دانشــگاه علــوم پزشــکی بــم و 59 مــورد در حــوزه دانشــکده 

علــوم پزشــکی ســیرجان تحــت درمــان قــرار دارنــد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــوم پزشــکی کرم ســخنگوی دانشــگاه عل
بســتری 55 بیمــار جدیــد قطعــی کرونــا در بیمارســتان های 
اســتان کرمــان گفــت: تعــداد کل مــوارد بســتری مثبــت کرونا 
در اســتان از ابتــدای شــیوع کوویــد 19، تاکنــون به 41 هــزار و 

167 مــورد رســیده اســت.
وی بــه فــوت 2 بیمــار کرونایــی دیگــر در اســتان کرمان اشــاره 
کــرد و افــزود: مجمــوع جــان باختگان کرونــا در اســتان کرمان 

از ابتــدا بــه 4 هــزار و 855 مــورد رســیده اســت.
شــفیعی بــا بیــان اینکــه آمــار واکســن تزریق شــده نوبــت اول 
ــزار و 204  ــون و 844 ه ــک میلی ــان ی ــا در اســتان کرم کرون
مــورد عنــوان کــرد و گفــت: واکســن تزریــق شــده نوبــت دوم 
کرونــا در اســتان را یــک میلیــون و 9 هــزار و 184 مــورد اســت

آرامش معنوی در خانواده ها 
رمز عدم ابتال به کروناست

عامل تیراندازی ایذایی در 
سیرجان دستگیر شد

ــن  ــیرجان، محس ــارس از س ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ   ب
نیــک ورز در تشــریح ایــن خبــر افــزود: متهــم کــه جوانــی 25 
ســاله اســت پــس از درگیــری بــا اعضــای خانــواده با اســلحه 
شــکاری دارای مجــوز متعلــق به خــودش بــه خیابان آمــده و 
بــا عربــده کشــی اقــدام بــه تیرانــدازی ایذایــی کــرده اســت.

 وی ادامــه داد: ایــن متهــم بــا حضــور بــه موقــع پلیــس و بــا 
ــه  ــی ک ــر و در حال ــتفاده از شــگردهای پلیســی غافل گی اس

قصــد فــرار بــا خــودرو را داشــت، دســتگیر شــد.
ــاح  ــر س ــاوه ب ــم ع ــت: از مته ــی گف ــام قضای ــن مق  ای
شــکاری، تعــداد زیــادی فشــنگ نیــز کشــف شــده اســت.
نیــک ورز بــا بیــان اینکــه متهــم در حــال حاضــر تحــت قرار 
بازداشــت موقــت در بازداشــت بــه ســر می بــرد، اعــام کــرد:  
دقــت و بررســی بیشــتر در خصــوص متقاضــی مجوز ســاح 
شــکاری از ضروریــات اســت کــه متولیــان امــر بایــد در ایــن 

خصــوص توجــه الزم را  داشــته باشــند.
 دادســتان ســیرجان اعــام کــرد: قطعــا در ایــن قبیــل مــوارد 
ــار  ــکاب رفت ــه ارت ــدام ب ــده ســاح دارای مجــوز اق ــه دارن ک
ــد، درخواســت  ــود می کن ــار خ ــا ســاح در اختی ــه ب مجرمان
ابطــال مجــوز حمــل و نگهــداری ســاح صــورت می گیــرد.
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شــهید حســین ســاعدی نــژاد فرزنــد  ابوالفتــح متولــد: ۱۳۴۲، محــل تولــد: 
بردســیرومجرد، تحصیــات: پنجــم ابتدائــی، تاریــخ شــهادت: 6۲/۴/۳0 ،محــل 

شــهادت: حــاج عمــران ومــزار: جاویــد األثــر
زندگینامه:

شــهید حســین ســاعدی نــژاد در محله ای شــهید پــرور از محات شهرســتان 
بردســیر بــه دنیــا آمــد. تــا کاس پنجــم درس خوانــد و پــس از آن تحصیــل را 
رهــا کــرد و مشــغول به کار شــد. چندین ســال بــا رانندگــی روی جــاده کمک 
خــرج خانــواده بــود. نســبت به مســائل و مشــکات خانه احســاس مســئولیت 

مــی کــرد و طــرف مشــورت همــه اعضــا خانــواده به حســاب مــی آمــد ...
پــس از گذرانــدن دوره آموزشــی، بــرای خدمــت ســربازی عــازم جبهــه شــد و 

ســرانجام بــه آرزوی خــود کــه شــهادت همــراه گمنامــی بــود، رســید ...
ســال هــا گذشــت و هنــوز از محلــه شــهید ســاعدی، جوانانــی چــون شــهید 

شــادروان و شــهید ترکســتانی برنگشــتند ... 
بعد از ترک تحصیل، کار می کرد و کمک خرج خونه بود.

حســابی هــوای پــدر و مــادر رو داشــت. شــب اگــه مادر بیدار می شــد، حســین 
بــاال ســرش بــود ... خــودش مــادر رو پیــش دکتر مــی بــرد، دارو می خریــد  ...

وقتــی مــا دختــرا خونه نبودیــم، نمی گذاشــت مــادر کار کنه، خودش آشــپزی 
مــی کــرد. خورشــت قیمــه، زرشــک پلــو و آبگوشــت هــم خــوب درســت مــی 

کرد.
از تــو کوچــه نشســتن یــا رفــت و آمــد بی مــورد خانــم ها تــو خیابــون ناراحت 
بــود و معــذب. مــی گفــت: خریــدی داریــد مــن براتــون انجــام میــدم ... یــه 
ــود تــو کوچــه: خانمــی کــه تــو کوچــه مــی نشــینه، عــروس  نوشــته زده ب

شــیطان اســت ...
پولــی اگــه تــو مســیر پیدا میشــد نمــی گذاشــت برداریــم. مــی گفــت: حرامه، 

ایــن پــوال نبایــد تو زندگــی بیــاد ...
بعــد از شــهادتش، کشــاورزای محــل مــی گفتــن: زمیــن هــای مــا رو )بــدون 

چشــم داشــت( بــا تانکــر آب مــی داد؛ اگــه نبــود حیــرون بودیــم ...
۲مــاه قبــل از خدمــت، رفــت ســربازی. باهــاش کــه مخالفــت می کردیــم، می 

گفــت: وقتــه جنگــه، االن که احتیاجــه باید بریــم ...
موقــع تقســیم نیروهــا مــی خواســته جــزء نفــرات آخــری ای باشــه کــه محل 
اعزامشــون جبهــه ســت ... آرزوش شــهادت بــود و ایــن کــه جســد هم نداشــته 
باشــه ...وقتــی شــهید تــو شــهر تشــییع می شــد، مــی گفت: کــی باشــه نوبت 
مــن بشــه ...                         راوی: خانــم طاهــره ســاعدی نژاد)خواهــر شــهید(
عملیــات والفجــر۲، پــادگان قســوه کردســتان بودیــم. جایــی صعب العبــور که 

بــا قاطــر بایــد رفــت و آمــد مــی کردیــم ...
شــب، قبــل از عملیــات بچه ها خوشــحال بــودن و دســت و پاهاشــونو حنا می 

کردن، حســین هــم حنا گذاشــت ...
شــهید ســاعدی خــط پیــاده بــود و مــا خمپــاره انــداز ... کســانی که با حســین 
بــودن، تعریــف کــردن: حســین مجــروح میشــه. بچــه هــا میگذارنــش رو قاطر 
تــا بــه ســمت مقصــد حرکــت کننــد... دشــمن هــم هــر لحظــه نزدیــک و 
نزدیــک تــر میشــده، حســین هــم بخاطــر اینکــه ســرعت دوســتاش رو ُکنــد 
نکنــه، خودشــو از رو قاطــر میانــدازه پاییــن و بچــه ها رو مجبــور میکنه تنهاش 

بگذارنــد و برونــد ...              راوی: آقــای غامرضــا زاهــدی )همــرزم شــهید(

شهید  معظم  حسین ساعدی نژاد    

هفته نامه ی فرهنگیـ  سیاسی استان کرمانـ  تحلیلی خبری
صاحب امتیاز ، مدیر مسئول : محمد رضا شجاعی باغینی
جانشین مدیر مسئول و سردبیر : عمید شجاعی باغینی 
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تمدن نوین اسالمی بدون وحدت شیعه و سّنی محقق 
نمی شود/ »عدالت« سرلوحه همه تصمیمات مسئوالن باشد

    اشعار والدت حضرت رسول صلی 
اهلل علیه وآله و سلم
امشب شـب مبارک احیــای انبیاست   

زیـــرا شـِب والدت آقــای انبیــاست
در یـک وجـود، جلوه کند عالـم وجود؛  

 در یک جامل، صورت زیبای انبیاست
عیـد بزرگ جان جهــان و جهـاِن جـان، 

  عید خـدا و سّیـد و مـوالی انبیاست
دوران غـربت بشـریت رسآمده
یعنی شب والدت پیغمرب آمده

امشب خدا به اهل زمین،آسامن دهد  
 ملک وجـــود را شـــرف جـاودان دهد

امشب خـدا جمـال دل آرای خویش را،  
 بـا روی دلربــای محّمـد نشــان دهد

بــا پرتــو جمـال منیـر رسـول خویش،   
تاصبح حرش،نور به چشم جهان دهد

جان در طبق نهید که میالد احمد است
اعـالن کنیـد بـر همه: عیِد محّمد است 
امشب خـدات رشـِک قمـر داد  آمنه  
 بـا حسن خویش بـر تو پسـر داد آمنه
نُه مـاه انتظـار کشیـدی بـه شوق او 

  تـا نخــل آرزوی تـــو  بـــر داد  آمنـــه
فرزند تو گرامی و نامش محّمد 

ایـن مــژده را خــدات خبــر داد  آمنـه
اینک تو را والدت احمد مبارک است
بـر احمـد تو نام محّمد مبارک است

ای آمنـه! محّمِد تــو، مظهـر خداست 
  رخسار کربیایــِی او منظـِر خـداست

همچون کتاب وحی بگیرش به روی دست، 
  س تا قدم ببوس که پیغمرب خداست

تـا روز حرش بـر همـه پیغمبـری کند،  
 گفتار وحـی او، سخـن آخـِر خداست
آیینـــۀ متـــام  منــای خـــداست ایــن

پس آمده است وپیش تر ازانبیاست این
ای آمنـه! محمدت از انبیا، رس است   
این بر همه پیامبـران هـم پیمرب است

قرآن او-که وحی الهی است-شاهداست  
 این از پیمبـران اولـوالعظم، برتـر است
قدر و کامل و شأن وجالل و مقام او  
 حتی در انبیای سلف، فوق باور است

این طفل نه- که قافله ساالِر انبیاست
آگاه باش هر نفسش،وحی کربیاست 
ای کعبه پیش پای محمـد قیـام کن  

 دورش طـواف آور و کسـب مقــام کن
غار حرا بـه شـوق وی آغوش برگشا  
 ماننــد کوه هـــا به محّمد سـالم کن

ای شهـر مکـه عیـد محّمـد مبارکت   

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مسئوالن نظام و مهمانان شرکت کننده در کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی، 

ــد: وحــدت و  ــه ای فرمودن ــت اهلل خامن حضــرت آی
اتحــاد مســلمانها یــک امــر تاکتیکــی نیســت کــه 
ــرائط  ــر ش ــه خاط ــاال ب ــد ح ــال کنن بعضــی خی
خاصــی مــا بایســتی باهمدیگــر متحــد باشــیم، نه 

یــک امــر اصولــی اســت.
بــه گــزارش گــروه سیاســی خبرگــزاری فــارس، در 
خجســته ســالروز والدت با ســعادت پیامبر رحمت 
حضــرت محمــد مصطفــی)ص( و حضــرت امــام 
جعفــر صــادق)ع(، رهبــر معظــم انقــاب اســامی 
ــان  ــدار جمعــی از مســئوالن نظــام و مهمان در دی
ــی وحــدت  ــس بین الملل شــرکت کننده در کنفران
ــرای امــت اســامی  ــه مهــم ب اســامی، دو وظیف
ــه  ــام در هم ــت اس ــج جامعی ــن و تروی را »تبیی
شــئون زندگی بشــر« و »تقویت اتحاد مســلمانان« 
خواندنــد و خاطرنشــان کردنــد: وحــدت اســامی 
یــک امــر اصولــی و فریضــه قرآنــی اســت و تحقــق 
هــدف واالی ایجــاد تمــدن نویــن اســامی بــدون 

اتحــاد شــیعه و ســّنی ممکــن نیســت.
ــن دو  ــک ای ــا تبری ــه ای ب ــت اهلل خامن حضــرت آی
میــاد مســعود بــه ملــت ایــران و بــه همــه امــت 
اســامی و آزادگان جهــان، والدت حضــرت ختمی 
مرتبــت را حادثه ای بســیار عظیم و ســرآغاز دوره ای 
جدیــد از تفضــات الهــی در زندگــی بشــر خواندند 
و افزودنــد: خداونــد بــا ابــاغ برنامــه کامل ســعادت 
بشــر بــه پیامبــر، او را مأمــور بــه اجــرا و مطالبه این 
برنامــه از پیــروان خــود کــرد بنابرایــن مؤمنیــن در 
هــر دوره ای از زمــان بایــد وظایف خود را بشناســند 

و بــه آن عمــل کننــد.
ایشــان، »ادای حــق جامعیــت اســام« و »اتحــاد 
مســلمین« را دو مــورد از مهمتریــن وظایــف امروز 
ــورد اول  ــن م ــتند و در تبیی ــامی دانس ــت اس ام
ــته  ــادی از گذش ــای سیاســی و م ــد: قدرته گفتن
اصــرار دارنــد کــه اســام را نــه یــک دیــن جامــع و 
دارای برنامــه بــرای همه شــئون زندگی بشــر، بلکه 
منحصــر در عمــل فــردی و عقیــده قلبــی معرفی، 
ــندگان و  ــان نویس ــردن آن از زب ــزه ک ــا تئوری و ب
روشــنفکران، اینگونــه القــاء کننــد کــه اســام در 
مســائل مهمــی ماننــد »تمدن ســازی و مدیریــت 
ــروت«،  ــدرت و ث ــه«، »اقتصــاد و تقســیم ق جامع
»جنــگ و صلــح«، »سیاســت داخلــی و خارجــی«، 
»اقامــه عــدل و مقابلــه بــا ظلم و اشــرار« نــه مرجع 

فکــری اســت و نــه راهنمــای عملــی.
** عرصــه فعالیــت اســالم همه گســتره و 

شــئون زندگی بشــر اســت
رهبــر انقــاب بــا تأکیــد بــر اینکــه متون اســامی 
صریحــاً چنیــن برداشــتی از اســام را نفی می کند، 
ادای حــق اســام را در گــرو تبییــن و ترویــج ایــن 
واقعیــت مهــم برشــمردند و افزودنــد: عرصــه 
فعالیــت و دخالــت اســام، همــه گســتره و شــئون 
زندگــی بشــر از اعمــاق قلــب و مســائل عبــادی تــا 
مســائل سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی، امنیتی و 
بین المللــی اســت و کســی کــه ایــن معنــا را انــکار 
کنــد، قطعــاً بــه بّینــات و آیــات متعدد قــرآن کریم 

توجــه نکــرده اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای تأکیــد اســام بــه مســائل 
اجتماعــی و وظیفــه مهــم تمدن ســازی را نشــان دهنده 
اهتمــام آن بــه حاکمیــت دانســتند و گفتنــد: مطالبــه 
ــه مســئله  نظــم اجتماعــی در اســام بــدون توجــه ب
حاکمیــت و تعییــن امام ممکن نیســت و در قــرآن نیز 
از پیامبــران به عنــوان امــام یعنــی رهبــران و فرماندهان 

جامعــه یــاد شــده اســت.
ــت اســام در همــه شــئون را  ــن جامعی ایشــان تبیی
وظیفــه علما، روشــنفکران، محققــان و اســتادان جهان 
اســام خواندنــد و افزودنــد: البتــه جمهــوری اســامی 
ــده دارد و  ــه ســنگین تری برعه ــه وظیف ــن زمین در ای
مســئوالن کشــور بویــژه مســئوالن فرهنگــی بایــد بــه 

وظیفــه خــود عمــل کننــد.
رهبــر انقاب در بخــش دیگری از سخنانشــان با تأکید 
بــر مســئله مهــم »اتحــاد مســلمین«، از چنــد چهــره 
پــر تــاش در عرصــه اتحــاد اســامی همچــون مرحوم 
ــهید  ــظ زاده، ش ــای واع ــوم آق ــخیری، مرح ــای تس آق
شــیخ محمــد رمضان البوطی، شــهید ســیدمحمد باقر 
حکیــم، مرحــوم شــیخ احمــد الّزیــن و مرحــوم شــیخ 

ســعید شــعبان تجلیــل کردند.
** وحــدت اســالمی یــک امــر اصولــی اســت 

ــه تاکتیکی ن
ایشــان اتحــاد مســلمانان را فریضــه ای قطعی و دســتور 
قرآنــی خواندنــد و افزودنــد: وحــدت اســامی یــک امــر 
اصولــی اســت نــه امــر تاکتیکــی و مخصــوِص شــرایط 
خــاص، و ایــن هم افزایــی موجــب قــوی شــدن 
ــا کشــورهای  ــا در ارتباطــات ب مســلمانان می شــود ت
غیــر اســامی نیــز بــا دســت پُــر وارد تعامــل شــوند.

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، علــت تأکیدهــای مکــرر 
ــن مذاهــب و  ــاد بی ــه زی ــر مســئله وحــدت را فاصل ب
تاش هــای جــدی دشــمنان بــرای افزایــش فاصله هــا 
خواندند و گفتند: امروز کلمه شــیعه و ســّنی در ادبیات 
سیاســی آمریکایی هــا هــم وارد شــده در حالی کــه آنهــا 

بــا اصــل اســام مخالــف و دشــمن هســتند.
ــکا و  ــای آمری ــه تاش ه ــاره ب ــا اش ــاب ب ــر انق رهب
ــر  ــه در ه ــاد فتن ــرای ایج ــت آموز آن ب ــل دس عوام
جای دنیــای اســامی، خاطرنشــان کردنــد: انفجارهای 
تأســف بار و گریــه آور اخیر در مســاجد افغانســتان علیه 
مــردم مســلمان و نمازگــزار از جملــه همیــن حــوادث 
اســت کــه بــه دســت داعــش انجــام شــد و آمریکایی ها 
صراحتــاً بیــان کــرده بودند مــا داعــش را ایجــاد کردیم.

ــات ســاالنه در موضــوع  ــی و اجتماع ایشــان گردهمای
وحــدت را کافــی ندانســتند و افزودنــد: در ایــن زمینــه 
بایــد بحث، تبییــن، تشــویق، برنامه ریزی و تقســیم کار 
دائمــی انجــام شــود و به عنــوان نمونــه در همین قضیه 
ــوادث،  ــری از ح ــای جلوگی ــی از راهه ــتان، یک افغانس
حضور مســئوالن محتــرم کنونی ایــن کشــور در مراکز 
و مســاجد و یــا تشــویق بــرادران اهل ســنت بــه حضور 

در اجتماعــات مشــترک اســت.
** شاخص اصلی وحدت، فلسطین است

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای تأمیــن هــدف مهــم ایجاد 
تمــدن نویــن اســامی را جــز بــا اتحــاد شــیعه و ســّنی 

ممکــن ندانســتند و گفتنــد: شــاخص اصلی بــرای اتحاد 
مســلمانان قضیــه فلســطین اســت و هــر چــه جدیــت 
بیشــتری بــرای احیــاء حقوق فلســطینیان به خــرج داده 

شــود، اتحــاد اســامی تقویــت می شــود.
ایشــان، اقــدام بعضــی دولت هــای منطقــه بــرای 
ــم غاصــب صهیونیســتی را  ــا رژی ــط ب عادی ســازی رواب
گنــاه و خطایــی بــزرگ خواندنــد و افزودنــد: ایــن دولت ها 
بایــد از ایــن حرکــت و راه ضــد وحــدت اســامی برگردند 

و خطــای بــزرگ خــود را جبــران کننــد.
**امــروز بیــش از هــر چیــز به صبــر و پایــداری 

ــاز داریم ــکالت نی در مقابل مش
رهبــر انقــاب در بخــش پایانی سخنان شــان خطــاب به 
ملــت ایــران، پیــروی از پیامبــر عظیم الشــأن اســام را در 
گــرو تبعیــت و الگــو قــرار دادن از آن حضرت بویژه درســه 
موضــوع »صبر«، »عــدل« و »اخاق« دانســتند و گفتند: 
صبــر یعنــی پایــداری و مقاومت در مقابل گناه و سســتی 
در انجــام وظیفــه، و همچنین مقاومت در مقابل دشــمن 

و مصائــب گوناگون.
ایشــان بــا تأکیــد بــر اینکــه امــروز بیــش از هــر چیــز به 
پایــداری نیــاز داریــم، خطــاب بــه مســئوالن افزودنــد: بــا 
پایــداری و مقاومــت، و تحمــل فشــارها و مشــکات، راه را 

ادامــه دهیــد و متوقف نشــوید.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، عــدل را مهمتریــن هــدف 
میانــی بعثت پیامبــران برشــمردند و افزودند: قــرآن کریم 

حتــی عدالــت را دربــاره دشــمنان الزم می دانــد.
** در همــه مــوارد بایــد مســئله عدالــت مــورد 

توجه باشــد
ــز  ــت نی ــه عدال ــد: در مقول ــان کردن ــان خاطرنش ایش
مســئوالن مخاطــب اول هســتند. در همــه تصمیمــات و 
مقــررات بایــد مســئله عدالــت مــورد توجــه باشــد و در 
مــواردی کــه الزم اســت پیوســت عدالــت بــرای تدویــن 

و اجــرای آنهــا در نظــر گرفتــه شــود.
رهبــر انقــاب بــا تأکید بــر رفتــار عادالنه در همه شــئون 
ــا،  ــوال و ثروت ه ــیم ام ــه تقس ــردن آن ب ــدود نک و مح
به عنــوان نمونــه بــه فضای مجــازی اشــاره و خاطرنشــان 
ــی،  ــا خاف گوی ــازی ب ــای مج ــی در فض ــد: گاه کردن
ــار  ــت رفت ــر خــاف عدال ــم، ب ــر عل ــول بغی تهمــت و ق
می شــود کــه هــم افــرادی کــه بــا ایــن فضــا ســر و کار 
دارنــد و هم کســانی که مســئولیت آن را در اختیــار دارند 

ــت کنند. ــد مراقب بای

ضرورت برنامه ریزی برای اشتغال در ۶ ماه دوم ۱۴۰۰/ ازبین 
رفتن ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار شغل با کرونا

وزیــرکار بــا بیــان اینکــه بــا توجه به شــرایط 
ــون و  ــک میلی ــته، ی ــال گذش ــا در س کرون
ــت  ــن رف ــغلی از بی ــت ش ــزار فرص ۹00 ه
گفــت: الزم اســت، نمــای کلــی اشــتغال در 
6 ماهــه دوم ســال ۱۴00 و ســال ۱۴0۱ 

ترســیم شــود.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری 
ــون  ــک میلی ــالیانه ی ــاد س ــنیم،   ایج تس
ــوی  ــب الگ ــدار در قال ــغلی پای ــت ش فرص

ــران ای
رفــع  و  اشــتغال  اســامی  ی  مذن> ÷ 
بیکاری،کاهــش تدریجــی نــرخ بیــکاری 
طــی برنامــه پنــج ســاله هفتــم، حرکــت بــه 
ســمت توســعه آمــوزش هــای کســب و کار 
ــازار کار و مزیــت هــای  ــاز ب ــا نی متناســب ب
نســبی مناطــق مختلــف کشــور مطابــق بــا 
آخریــن تکنولــوژی هــای روز جهــان، ارتقای 
شــاخص کلیــدی بــازار کار و بهبــود فضــای 
کســب و کار و رفــع موانــع تولیــد و ســرمایه 
گــذاری و ارتقــا شــاخص ســهولت کار کشــور 
در ســطح جهــان، افزایش تاب آوری مشــاغل 
و حفــظ ســطح اشــتغال موجــود بــا رویکــرد 
ــغلی و  ــت ش ــعه امنی ــی، توس ــده پژوه آین
ارتقــای کیفیــت زندگــی جامعــه کار و تولید 
،توانمند ســازی اقشــار متوســط و کــم درآمد 
جامعــه بــا تکیــه بــر توســعه مشــاغل خــرد 
ــای  ــت ه ــوازن فرص ــعه مت ــی، توس و خانگ
ــدی در ســطح کشــور،حذف  ــغلی و درآم ش
ــام  ــاح نظ ــع تولید،اص ــد و مان ــط زائ ضواب
ــه منظــور تامیــن  ــازار ســرمایه ب بانکــی و ب
ســرمایه مــورد نیــاز تولیــد و اشــتغال، مهــار 
فعالیــت هــای ســوداگرانه ، مدیریــت واردات 
و تقویــت صــادرات بــا هــدف تقویــت تولیــد 
ــای  ــر پیشــران ه ــژه ب ــد وی ــتغال، تاکی واش
اشــتغال در کشــور، شناســایی و تقویــت 
مزیــت های شــغلی اســتان هــا و شهرســتان 
هــای کشــور بــا تکمیــل زنجیــره ارزش آنهــا 
ــه  ــر کار در برنام ــه هــای وزی ــه برنام از جمل

پیشــنهادی بــه مجلــس بــود.
ــاه  حجــت اهلل عبدالملکــی, وزیرتعــاون,کار و رف
اجتماعــی اکنــون بــا بیــان اینکــه بایــد ســالیانه 
یــک میلیــون فرصــت شــغلی در کشــور ایجــاد 
شــود مــی گویــد: بــا توجــه بــه تاکیــد رئیــس 
ــتگاه  ــدام از دس ــهم هرک ــد س ــوری، بای جمه
ــال   ــغل در س ــون ش ــک میلی ــق ی ــا در تحق ه
مشــخص شــود و ایــن موضــوع، بــدون همکاری 
همــه متولیــان در ایــن حــوزه محقق نمی شــود.
ــا تاکیــد   وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ب
ــوم  ــت ب ــی زیس ــوب مفهوم ــه چارچ ــر اینک ب
ــد و  ــن تولی ــد بی ــد بتوان ــور، بای ــتغال کش اش
اشــتغال ارتبــاط منطقــی برقــرار کنــد، افــزود: 
بایــد هرگونــه ایجــاد اشــتغال بــه افزایــش تولید 
منجر شــود، تولید و اشــتغال دو روی یک ســکه 
هســتند، اشــتغال بــدون تولیــد، معنا نــدارد و در 
نــگاه اقتصــاد اســامی، انســان هــا، بایــد ارزش 

آفریــن باشــند.
عبدالملکــی بــا اشــاره بــه اینکــه وزارت تعــاون،  
کار و رفــاه اجتماعــی، هماهنــگ کننــده موضوع 
ــور  ــا در کش ــتگاه ها و نهاده ــن دس ــتغال بی اش
ــهیل گری و  ــه  تس ــا، وظیف ــت : م ــت، گف اس

انجــام بهتــر امــور را برعهــده داریــم.
ــتغال، دارای  ــاد اش ــه، ایج ــان اینک ــا بی وی  ب
،تصریــح  اســت  اقتضائــات کان و بخشــی 
کــرد: در موضــوع ایجــاد اشــتغال بایــد در ابتــدا 
شفاف ســازی الزم صــورت گیــرد و ســپس 
ــًا  ــا کام ــتگاه ه ــه دس ــدف در هم ــه ه جامع

ــود. ــخص ش مش
ــد  ــا تاکی ــی ب ــاه اجتماع ــاون،کار و رف ــر تع  وزی
ــاف در  ــتغال و اصن ــای اش ــه جغرافی ــر اینک ب
دســتگاه ها بایــد شناســایی شــوند، افــزود: 
بایــد کمیــت ها،کیفیــت هــا و نقــش افــراد در 
ــود. ــخص ش ــور مش ــتغال کش ــتم اش اکوسیس

عبدالملکــی، بــر بــاز طراحــی زیســت بوم ملــی 
ــدام از  ــهم هرک ــن س ــور  و تعیی ــتغال کش اش

ــرد. ــد ک ــتگاه ها تاکی دس
ــاط  ــوان ارتب ــد بت ــه بای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

*ســام چــرا خانمهــا جــز افــراد اورژانس نیســتند و 
در حــوادث نیمــی از حادثــه دیدگان خانمها هســتند 
ــای  ــوان نیروه ــه عن ــا ب ــس ضــرورت دارد خانمه پ
اورژانســی در حــوادث حضــور داشــته باشــند و  
ــد باتشــکر      ۴۴----۹۱۳۳ ــدام کنن مســئوالن اق

ــارک  ــه پ ــن هم ــاز ای ــاخت وس ــا س ــام واقع *س
دربردســیر الزم نیســت چون اکثر همشــهریان دارای 
منــازل ویایی حیــاط ودرحــت وگل دارند وبردســیر 
هم هوای نســبتا خنکــی درتابســتان دارد و خیلی ها 
هــم درایام تعطیــات به باغ وبســتان روستاهایشــان 
میرونــد از طبیعــت اســتفاده مــی کننــد و پارکهــای 
موجودهــم بــرای اپارتمــان نشــینها  کافیســت بفکر 
ایــن خیابانهــای داغــون باشــید مثل حرکــت درجاده 
ــه  ــر خیابانهــای شــهرنیاز ب ــد اکث ــی مان شوســه م
مرمــت وروکــش اســفالت درنــد وهمچنیــن کوچــه 

ــا                  ۴0----۹۱۳۲ ه
ــر  ــدارس اگ ــل م ــال قب ــی س ــه تعطیل ــه ب *باتوج
ــایی  ــدارس بازگش ــد وم ــه یاب ــی ادام ــن تعطیل ای
نشــوند قطعــا درتــداوم تعطیلــی مــدارس و اســتفاده 
ــی  ــا  م ازفضــای مجــازی خطــرش بیشــتر از کرون
باشــد لــذا بایدبا رعایت دســتورات بهداشــتی نســبت 
ــه امــوزش حضــوری دانــش امــوزان اقــدام کننــد                                                                                                                                              ب
۹۱۳۴----۲6                                                    

*باســام خدمت مســئولین محترم چراپیاده روهای 
شــهر و خیلــی از ادارات بــرای مــا رمــپ ندارنــد برای 
عبــور از پیــاده روهــا و گــذر از دو پیــاده رو اصــا رمپ 
کــه هیــچ بعضــی جاها کانــال زدنــد برای مســیر آب 
حــاال فکــر کنیــد مــن ویلچــری و معلــول چطــوری 
عبــور کنــم  ایــن مشــکله چندیــن ســاله ماســت                             

۹0۳۹----60
*ســام وعــرض خســته نباشــید محضر ســپهریان ! 
در فضــای مجــازی ویــک مقــداری درفضای حقیقی 
و سیاســی صحبــت از ابقــای اســتاندار فعلــی کرمان 
ــل بررســی  ــن موضــوع از ســه جهــت قاب اســت ای
ــه  ــه وابســته ب ــت سیاســی وی ک اســت اول وضعی
دولــت قبــل بــوده کــه خیلــی قابــل توجــه نیســت 
دوم عملکــرد ایــن مدتــی کــه ایشــان ســکان اداره 
ــوده  ــی ب ــته چ ــده داش ــتان رابرعه ــن اس بزرگتری
کــه ایــن موضــوع قابــل تامــل اســت کــه نشــانگر 
کارامــدی وی اســت که بعــداز رزم حســینی و فدایی 
، ایشــان کار شــاخصی نداشــته ، ســوم اینکــه مــردم 
رای دادندتــا بــا افــراد جــوان انقابــی غیــر وابســته به 
جناحهــا شــاهد شــکوفایی و رشــد و توســعه همــه 
جانبــه اســتان باشــند پــس بــه چــه دلیــل بایــد ابقا 
ــه درازا کشــید                                                                                                                                              ــام ب ــم پی شــود؟ عذرخواهــی میکن
۹۹0۳----60                                                  

منطقــی بیــن عوامــل مختلــف در ایجــاد 
اشــتغال برقــرار کــرد، افــزود: فرهنــگ ســازی، 
اطــاع رســانی، مشــاوره، ایجــاد زیرســاخت های 
ــل  ــه عوام ــی از جمل ــای مهارت الزم و آموزش ه
کلیــدی و مهمــی هســتند کــه بایــد در حــوزه 

ــه آنهــا توجــه شــود. ایجــاد اشــتغال ب
ــن  ــتغالی بی ــه اش ــم نام ــاد تفاه *انعق

وزارت کار و دســتگاه هــای اجرایــی
ــدی  ــت بع ــرد: در نشس ــد ک ــی تاکی عبدالملک
ــه  ــه دوجانب ــتغال، تفاهم نام ــی اش ــورای عال ش
ــی  ــه نمایندگ ــتغال ب ــی اش ــورای عال ــن ش بی
و  اجتماعــی  رفــاه  و  ،کار  تعــاون  وزارت  از 
ــیما،  ــدا و س ــد ص ــه مانن ــتگاه های مربوط دس
وزارت  )ره(،  امــام خمینــی  امــداد  کمیتــه 
اقتصــاد و دارایــی ،شــهرداری ها، بانــک مرکــزی 
ــد. ــد ش ــد خواه ــر منعق ــای دیگ و مجموعه ه

ــه  ــه دوجانب ــن تفاهم نام ــرد: ای ــح ک  وی تصری
ــا در  ــه ه ــا  و نقش ــن راهبرده ــدف تعیی ــا ه ب
زیســت بــوم ملــی اشــتغال بیــن دولــت و ســایر 

ــود. ــد می ش ــه منعق ــتگاه های مربوط دس
 عبدالملکــی بــا بیــان اینکــه همــه دســتگاه ها 
، نهادهــا،  بنیادهــا و ســازمان ها بایــد  پیوســت 
اشــتغال در برنامه هــای اقتصــادی و اجتماعــی 
خــود  را مشــخص کننــد، افــزود : الزم اســت، 
ــال  ــه  دوم س ــتغال در 6 ماه ــی اش ــای کل نم

۱۴00 و  ســال ۱۴0۱ ترســیم شــود.

دستور لغو استخدام دختر نماینده مجلس 
در وزارت نفت صادر شد

جــواد اوجــی وزیــر نفت دســتور لغــو اســتخدام دختر عضــو کمیســیون انرژی 
را صــادر کــرد. هم چنیــن فرآینــد جــذب همــه قبول شــدگان در آزمــون جذب 
مــدت معیــن نویــن کــه در دوران زنگنــه بــه صــورت غیرشــفاف و در برخــی 

مــوارد رانتــی برگــزار شــده بــود نیــز متوقف شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری فــارس، خبــر اســتخدام نفیســه 
ســنگدوینی دختــر رمضانعلی ســنگدوینی نماینده مــردم گــرگان در مجلس و 
عضــو کمیســیون انــرژی مجلس باعــث گایه هــا و اعتراضــات فراوانــی در بین 

کارکنــان صنعــت نفــت و ســایر مردم کشــور شــد.
در ایــن بیــن یکــی از مخاطبــان خبرگــزاری فــارس بــا ثبــت ســوژه ســوت زنی 
بــا عنــوان »اســتخدام بی ضابطــه فرزنــد عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس در 
وزارت نفــت / نهادهــای نظارتــی برخــورد کنند« خواســتار پیگیــری خبرگزاری 
فــارس دربــاره ایــن موضــوع شــد تــا بــا ورود وزارت نفــت یــا نهادهــای نظارتــی 
جلــوی اســتخدام رانتــی دختــر نماینــده مجلــس در وزارت نفت گرفته اســت.
جــواد اوجــی وزیــر نفــت نیــز کــه از فرآینــد غیرشــفاف و رانتــی طــی شــده در 
جــذب مــدت معیــن نویــن در دولت قبل مطلع نبــود، این پیگیــری رمضانعلی 
ســنگدوینی را بــه مهــدی علی مــددی سرپرســت معاونــت توســعه مدیریــت و 

ســرمایه انســانی وزارت نفــت ارجــاع می دهــد.
نکتــه جالــب ماجــرا در ایــن بخــش اتفــاق می افتــد، جایــی که طبــق پیگیری 
خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری فــارس، معــاون توســعه مدیریــت و ســرمایه 
انســانی وزارت نفــت جهــت بررســی درخواســت وزیــر، موضوع اســتخدام دختر 
رمضانعلــی ســنگدوینی را از معاونــان خــود جویــا می شــود و آنهــا نیــز ســوابق 

آزمــون نفیســه ســنگدوینی در ایــن آزمــون را ارائــه نکــرده بودنــد.
در نتیجــه بــر مبنــای ایــن گــزارش ناقــص به مهــدی علــی مددی سرپرســت 
توســعه مدیریــت و ســرمایه انســانی وزارت نفــت، وی نامــه اســتخدام دختــر 
نماینــده را بــه وزیــر نفــت ارســال می کنــد. نکتــه جالــب اینکه بعــد از گــزارش 
ناقــص بــه مهــدی علی مــددی، اســناد مربــوط بــه عــدم پذیــرش وی در آزمون 

مرکــز ارزیابــی رســانه ای می شــود.
خــب حــاال یــک ســوال اساســی ایجــاد می شــود، اینکــه چــرا بــا وجــود ایــن 
اتفاقــات جــواد اوجــی وزیــر نفت دســتور لغو اســتخدام دختر عضو کمیســیون 

انــرژی را صــادر نمیکند؟
جــواب ایــن اســت که دســتور لغو اســتخدام دختــر عضو کمیســیون انــرژی از 
قبــل صادر شــده اســت و حتــی فرآینــد اســتخدام وی قبل از رســانه  ای شــدن 

ماجــرا متوقف شــده اســت.
همچنیــن وزیــر نفت دســتور بررســی آزمــون اعــام نشــده و غیرفراگیر ســال 
۹۹ را کــه بــدون اطــاع بســیاری از متقاضیــان برگــزار شــده اســت را صــادر 
کــرده اســت و جــذب تمامــی افــرادی کــه ذیــل ان آزمــون پذیــرش شــده اند، 

متوقــف شــده تــا بررســی بیشــتری صــورت گیرد


