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با درک ضرورت اولویت مسئله فرهنگ و اینکه قرار گاه 
فرهنگی درصدد است تا با استفاده از همه ظرفیت های 
مردمی، نهادی و تشکیالتی در عرصه های مختلف حیات 
اجتماعی را برای ارتقاء فرهنگ انقالبی، اسالمی و شناخت 
فرهنگی  پذیر  و آسیب  نفوذ  راههای  و مسدود کردن 
تشکیل شود  . بر این اساس مهندسی قرار گاه فرهنگی ،  
پایش و رصد و برنامه ریزی، سازماندهی، تصمیم سازی و 
تصمیم گیری و هدایت و کنترل و نظارت و بازخوردگیری 
در مجموعه فعالیت هایی است که مستقیم یا غیر مستقیم 
دارای آثار فرهنگی است، مبادرت ورزد. و با ساماندهی 
ظرفیت های سطوح متعدد آحاد افراد و تشکل های مردم 
نهاد و دستگاههای فرهنگی تعامل، مشارکت اجتماعی و 

اعتماد اجتماعی به نظام و انسجام اجتماعی را  بیافزاید.
باالدستی  اسناد  اساس  بر  شهرستان  فرهنگی  قرارگاه 
فرهنگی نظام اسالمی نظیرقانون اساسی جمهوری اسالمی 
و منویات مقام معظم رهبری درگام دوم باید شکل گیرد 
و به تبع آن ضمن برنامه ریزی و آسیب شناسی بصورت 
میدانی و جهادی وانقالبی بطور مستمرعمل کند زیرا 
اهداف امور فرهنگی را باید  به دودسته ، اهداف قریب 
الوصول وبعید الوصول تقسیم شود وبرای هرکدام ودرموارد 
متنوعی که وجود دارد برنامه وطرح داشته باشد و در 
کنارآن ضمن پژوهش درهر مرحله آسیب شناسی شود که 
فرایند آسیب شناسی در کنار عملیات میدانی و تحقیقی 

باعث کمترآسیب دیدن طرح ها و پروژه ها میشود
های  فعالیت  حرکت  محور  جامعه،  فرهنگ  ازآنجایی 
اجتماعی ،سیاسی واقتصادی است.و برای هر موضوعی 
باشد ابتدا باید فرهنگ سازی شود وبا طرح مهندسی 
فرهنگی به اجرای موضوعاتی مثل موضوعات سیاسی و 
اجتماعی و... پرداخته شود لذا کارفرهنگی باید از راهکارهای 
آموزشی و پژوهشی ، تبلیغی و اطالع رسانی از ظرفیت 
های نهادهای مختلف آموزشی ، پژوهشی، تبلیغی-رسانه 
ای- مطبوعاتی، در پیشبرد اهداف خود بهره جوید.و قرارگاه 
فرهنگی چون دیدبانی هوشیار تحرکات دشمنان نظام در 
عرصه های سیاسی، اعتقادی و هویتی را رصد کرده و با 
بکارگیری شیوه های مختلف مورد تأیید نظام در جهت 
خنثی سازی عملیات آنها اقدام می کند. و هر آنچه در 
تقویت باورها و ارزش های دینی و انقالبی مؤثر است کار 

فرهنگی تلقی می شود                                   
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234
حدیث غدیر در منابع روایی 
اهل سنت

هیچ گروه، جناح و فردی دنبال سهم 
خواهی در دولت آینده نباشد

رســول خــدا )صلــی اهلل علیــه والــه( ) در روز غدیــر ( فرمــود :ای مســلمانان ! حاضــران بــه غایبان برســانند 
: کســی را کــه بــه مــن ایمــان آورده و مــرا تصدیــق کــرده اســت ، بــه والیــت علــی ســفارش مــی  کنــم 
، آگاه باشــید والیــت علــی ، والیــت مــن اســت و والیــت مــن ، والیــت خــدای مــن اســت . ایــن عهــد 
ــوار 3۷: ۱۴۱، ح .3۵ ( ــانم .      ) بحاراالن ــما برس ــه ش ــا ب ــم داد ت ــه فرمان ــروردگارم ک ــرف پ ــود از ط ــی ب و پایمان

ضرورت تشکیل قرار گاه 
فرهنگی برای سرعت 
بخشیدن تحقق اهداف 

گام دوم انقالب 

اگر به توصیه هایی که نسبت به آب و فاضالب 
خوزستان انجام شده بود توجه می شد، حاال مسلام 
این اشکاالت را نداشتیم؛ مردم ناراحتیشان را بروز 

دادند و هیچ گله ای منی شود از آنان داشت 

          رسدار حسین معروفی فرمانده سپاه ثارالله: 

توزیع ۷میلیارد و ۷00میلیون 
تومان کمک مؤمنانه

                                         حسن پور در نشست علنی  در نطق میان دستور: 

رییــس جمهــوری منتخب با بیــان اینکــه در دولت ســیزدهم 
بــرای حــل مشــکالت خوزســتان حتــی یــک روز هــم معطل 
نخواهیــم کــرد، خواســتار اولویــت بنــدی مســائل و هزینــه 
بخشــی از درآمــد خوزســتان بــرای آبادانــی ایــن اســتان شــد.

ــط عمومــی دفتــر رئیس جمهــوری  ــا از رواب ــه گــزارش ایرن ب
منتخــب، آیــت اهلل ســید ابراهیــم رییســی روز پنجشــنبه در 
نشســت ویــژه بررســی مســائل اســتان خوزســتان، معضــالت 
اســتان در زمینــه هــای گوناگــون به ویــژه کــم آبــی را مــورد 

رســیدگی قــرار داد.
آیــت اهلل رییســی درایــن نشســت بــا ابــراز ناراحتــی و نگرانــی 
ــار  ــردم اســتان خوزســتان، اظه ــت م ــق خــود از وضعی عمی
کــرد: بــرای اینکــه زمــان تــا تشــکیل و اســتقرار دولــت جدید 
از دســت نــرود ایــن جلســه را تشــکیل دادیــم تــا راهکارهــای 
عملیاتــی را بــرای برطــرف کردن مشــکالت اســتان بیابیم وهر 

آنچــه امــکان پذیــر اســت از اکنــون اجرایــی شــود.
رئیس جمهــوری منتخــب بــا تاکیــد بــر اینکــه مــردم 
خوزســتان حقیقتــا دیــن خــود را بــه انقــالب و امنیت کشــور 
ادا کــرده انــد، گفــت: همــه مــا مدیــون رشــادت ها، ایســتادگی 
و مقاومــت مــردم دلیــر خوزســتان هســتیم ولــی امــروز ایــن 
مــردم بخاطــر انباشــت مشــکالت گوناگــون در رنج و ســختی 
قــرار دارنــد و بایــد بــرای عبــور از معضــالت موجــود و ایجــاد 
ثبــات در اســتان برنامــه ریــزی و اقدامــات فوری و جــدی انجام 

شــود.
رئیســی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد اهتمــام ویــژه ای در کشــور 

نســبت بــه برطــرف کــردن مســائل اســتان 
خوزســتان داشــت، افــزود: متاســفانه نســبت بــه 
ــه و  ــورت گرفت ــی ص ــی توجهی های ــتان ب خوزس
چنانچــه در طــول ایــن مــدت توجــه خاصــی بــه 
اســتان شــده بــود امروز شــاهد انباشــت مســائل و 

ــم. مشــکالت مختلــف در ســطح اســتان نبودی
وی، تشــکیل شــورای راهبــردی متشــکل از 
شــخصیت های حقیقــی و حقوقــی برای بررســی 
ویــژه وضعیــت اســتان خوزســتان را مــورد تاکیــد 
ــن  ــای ای ــا و راهکاره ــت: دیدگاه ه ــرار داد و گف ق
ــتان  ــردم خوزس ــکالت م ــع مش ــرای رف ــورا ب ش
مــورد توجــه دولــت ســیزدهم خواهــد بــود.                                                                                                                                             
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                                                                                       گزارشی از واقعه غدیر، 
        صفحه۴

برای حل مشکالت خوزستان حتی یک 
روز هم معطل نخواهیم کرد

بیانات  رهبر معظم انقالب  اسالمی پس از دریافت نوبت دوم واکسن کوو ایران برکت:

سال 1400، سال شکوفایی پروژه های توسعه شرکت صنایع فوالد مشیز بردسیر

سیدابراهیم   رئیسی   رئیس جمهوری منتخب:

بــی گــامن حرکــت در مســیر توســعه پایــدار و تکیــه بــر تــوان داخلــی و 
جوانــان کشــور، لبیکــی اســت بــه منویــات رهــر معظــم انقــالب اســالمی 
و ایــامن راســخ بــه تــوان فرزنــدان ایــن مــرزو بــوم اســت. اکنــون پیرشفــت 
و توســعه جــز جدایــی ناپذیــر صنعــت شــده و الجــرم صنایــع بایــد بــرای 
آن برنامــه ریــزی و هــدف گــذاری کننــد. اکــر پــروژه هــای توســعه کــه 
ــه  ــال 1400 ب ــود در س ــده ب ــزی ش ــه ری ــف و برنام ــال 1399 تعری در س
ــوان امســال را ســال شــکوفایی  ــذا مــی ت ــرداری خواهنــد رســید ل بهــره ب
ــد. ــیر خوان ــیز بردس ــوالد مش ــع ف ــت صنای ــعه رشک ــای توس ــروژه ه پ

بــا پشــتوانه هلدینگ بــزرگ جهاد نــر کرمــان و با همــت و حامیت مدیر 
عامــل محــرم رشکــت صنایــع فــوالد مشــیز بردســیر حداقــل 20 پــروژه زیر 
ســقف در دســت اقــدام بــوده کــه تا کنــون 4 پروژه به بهــره برداری رســیده 
و بــه حــول و قــوه الهــی و طبــق برنامــه ریزی صــورت گرفتــه 75 درصد آنها 
در ســال 1400 خامته می یابد. از مهمرین پروژه های توســعه زیر ســقف 

مــی تــوان بــه بازســازی و افزایش ظرفیــت کارخانه نورد، مهندســی، 
ســاخت و نصــب ترانــس MVA 30 بــرای پســت بــرق، مهندســی، 
ســاخت و نصــب خــط 4 ریختــه گــری، توســعه انبــار شــمش و ... 
اشــاره منــود کــه در آینــده بــه جزئیــات بیشــر خواهیــم پرداخــت.
برنامــه های توســعه فوق بــرای کارخانه فوالدســازی جهت رســیدن 
بــه ظرفیــت اســمی 600،000 تــن در ســال و بــرای کارخانــه نــورد 
ــی باشــد. ــن در ســال م ــت اســمی 330،000 ت ــه ظرفی رســیدن ب
همچنیــن اخذ جــواز تاســیس کارخانه گندله ســازی انجــام و مجوز 
هــای الزم بــرای کارخانــه احیــا در حــال اخــذ می باشــد و از طرفــی 
تحقیقــات اولیــه بــرای خــط تولیــد کالف نیــز رشوع شــده اســت.
عــزم  و  منطقــه  موجــود  هــای  ظرفیــت  بــه  توجــه  بــا 
راســتای  در  بزرگــری  قدمهــای  تــوان  مــی  مدیــران  جــزم 
برداشــت. شــده  تعییــن  اهــداف  و  توســعه  هــای  برنامــه 

مدیر پروژه توسعه - دکتر رضا حسن زاده
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ــه  ــه هرگون ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب رئیس
هزینــه در خوزســتان برای رفع مشــکالت 
آب، فاضــالب و توســعه یافتگــی و ایجــاد 
اشــتغال را ســرمایه گــذاری مــی دانیــم و 
ــد  ــدون تردی ــه، اظهارداشــت: ب ــه هزین ن
بخشــی از ثــروت عظمیــی کــه خداونــد 
در ســرزمین خوزســتان قــرار داده بایــد در 
مســیر توســعه و رفــع نیازهــای اساســی 

اســتان هزینــه شــود.
رئیس جمهــوری منتخــب بــا بیــان اینکه 
مدیــر عالــی اســتان در اســتان هایی 
ــت  ــد در دول ــاص دارن ــرایط خ ــه ش ک
ــت: در  ــود، گف ــد ب ــه خواه ــورد توج م
اســتان هایی کــه مشــکل خــاص دارنــد، 
اســتانداران ویــژه انتخــاب خواهنــد شــد 
تــا بــا اختیــارات ویــژه بتواننــد بــه صورت 
ــه ای مســائل اســتان را در زمان هــای  نوب
کوتــاه بــا حضــور در هیــات دولــت مطرح 
و پیگیــری کننــد و رفــع محرومیــت در 

ــد خوزســتان و سیســتان  اســتان هایی مانن
و بلوچســتان در اولویــت اقدامــات همــه 

ــود. دولتمــردان خواهــد ب
وی بــا قدردانــی از زحمــات همــه دســتگاه ها 
و نهادهــا بــرای رفــع مشــکالت اســتان 
خوزســتان، خاطرنشــان کرد: نبایــد کاری که 
امــروز می تــوان انجــام داد بــه فــردا موکــول 
ــال چــرا موضــوع آب  ــوان مث ــه عن شــود. ب
شــیرین کن هــا و اولویــت در تخصیــص 
ــرق اســتان در  ــرای بخــش آب و ب بودجــه ب

ــان خــود انجــام نشــده اســت؟ زم
رییســی، اولویــت قائــل شــدن در رفــع 
ــه کمبــود آب را مــورد  ــوط ب مشــکالت مرب
تاکیــد قــرار داد و گفــت: امــروز بــدون شــک 
ــت از  ــردم و صیان ــامیدنی م ــن آب آش تامی
ــد  ــرار دارد و بای ــت ق ــاورزان در اولوی دام کش
بــه مــردم اطیمنــان داد کــه خســارت هــای 
وارد شــده بــه آنــان بــه نحــو مناســب تامین 

خواهــد شــد.

ــان  ــب خاطرنش ــوری منتخ رئیس جمه
کــرد: دولــت بــرای رفــع مشــکالت 
ــان  ــدت، می ــاه م ــه کوت ــتان برنام خوزس
مــدت و بلنــد مــدت خواهــد داشــت و در 
برنامــه کوتــاه مــدت خــود را موظــف می 
دانیــم کــه در چنــد مــاه آینــده باهمکاری 
ــه  مــردم و همــه دســتگاه هــا نســبت ب
حــل مشــکالت اضطــراری مــردم اســتان 

اقــدام کنیــم.
در ایــن نشســت کــه دبیــر شــورای عالــی 
ــی، دبیــر مجمــع تشــخیص  امنیــت مل
مصلحــت نظــام، نماینــده ولــی فقیــه در 
اســتان خوزســتان، رییــس ســتاد اجرایی 
فرمــان امــام، وزیــر و معاونیــن وزارت نیرو، 
رییــس بنیاد مســتضعفان، رییس کمیته 
امداد، رییس ســازمان بسیج مستضعفین 
و شــماری از نمایندگان اســتان خوزستان 
در مجلــس حضــور داشــتند پــس از ارائــه 
گزارش هایــی از آخریــن وضعیــت اســتان 

برای حل مشکالت خوزستان حتی یک روز هم معطل نخواهیم کرد

حجــت االســالم والمســلمین حــاج علــی اکبــر کرمانــی در 
خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه ضمــن بیــان روایتــی از 
امــام باقــر علیــه الســالم بیــان داشــت : امــام باقر علیه الســالم 
در مــورد شــیعیان مــی فرمایــد:» از شــیعه مــا نیســت کســی 
کــه پرهیــزگار نباشــد کســی کــه علــم اخالق داشــته باشــد و 
پرهیــزگار باشــد و از خــدا بترســد و مطیــع اوامر الهی باشــد از 
شــیعیان اســت لــذا خداترســی و اطاعــت کــردن از اوامــر الهی 

از خصوصیات شــیعیان اســت.«
خطیب جمعه بمناســت اقامــه اولین نماز جمعه درکشــوربعد 
ــن  ــالروز اولی ــرداد س ــم م ــت: پنج ــالمی گف ــالب اس از انق
نمــاز جمعــه در کشــور اســت و احیــا و برپایــی نمــاز جمعــه 
یــک فریضــه هفتگــی عبــادی و سیاســی از بــرکات انقــالب 
شــکوهمند اســالمی اســت که بــرای اســتمرار انقالب توســط 
معمــار کبیــر انقــالب در ســال 1358 بــه فرمان حضــرت امام 

و بــه امامــت  آیــت اهلل طالقانــی اقامــه شــد
 وی افــزود: اســالم بــه ســه اجتمــاع خیلــی اهمیــت مــی دهد 
یــک اجتمــاع روزانــه در قالب نمازهــای جماعت یومیــه برگزار 
مــی شــود دوم اجتمــاع ســاالنه کــه مراســم حــج و زیــارت 
خانــه خــدا کــه مــردم ســالی یــک بــار ایــن فریضــه الهــی را 
انجــام مــی دهند اما متاســفانه االن دو ســال اســت به واســطه 
شــرایط کرونایــی از ایــن نعمــت محــروم هســتیم کــه ایــن 
مراســم از اول انقــالب زمانــی کــه امــام در قید حیــات بودند تا 
االن بــه واســطه پیامــی کــه صــادر مــی کردنــد انجام می شــد 
امســال نیــز بــا توجــه بــه شــرایط کرونایــی و تعطیلی مراســم 
حــج مقــام معظــم رهبــری در 28 تیرمــاه پیامی صــادر کردند 
کــه مراســم حــج تعطیــل نخواهــد شــد و نکتــه مهــم اینکــه 
عــدم برگــزاری بــه کــم کاری حــکام عربســتان بــر مــی گردد 
چــرا کــه حــج واجــب اســت بــه ســادگی نمــی تــوان تعطیل 
کــرد. واجتمــاع ســوم در قالــب نماز جمعــه برگزار می شــود و 
از ویژگــی هــای منحصــر بــه فــرد و اصلــی تریــن بحث خطبه 
ــی  ــه الســالم م ــام صــادق علی ــورد ام ــن م ــه در ای اســت. ک
فرمایــد هیــچ نمــاز جمعــه ای بــدون خطبــه نیســت و اینکــه 
چــرا نمــاز جمعــه دو رکعــت اســت دو خطبــه نمــاز جمعــه 
حکــم دو رکعــت نمــاز را دارد و بایــد بــا توجــه بــه خطبــه هــا 
گــوش کــرد. فــردی از امــام رضــا علیــه الســالم ســوال کــرد 
چــرا بــرای نمــاز جمعــه خطبــه قــرار داده شــده ؟فرمودنــد: 
چــون روز جمعــه روز اجتمــاع علــوی و تجمــع عمومی اســت 
و ایــن وســیله ای اســت تــا امــام جمعــه مــردم را آمــاده تبلیغ 
و اطاعــت خداونــد کنــد و بــرای مــردم تشــریح و از معصیــت 
بترســاند و مــردم را بــه مصالــح دیــن و دنیــا و رویدادهایــی که 

اتفــاق مــی افتــد خبــر دهــد
خطیــب جمعــه روایتــی از رســول نبی اکــرم صلــی اهلل علیه و 
آلــه و ســلم قرائــت نمــود کــه مــی فرمایــد: نمــاز جمعــه حج 
فقــرا اســت چــرا کــه نماز جمعــه ثــواب حــج را دارد و شــرکت 
در نمــاز جمعــه بــر ثــواب و ارزش آن مــی افزایــد. و خداونــد 
فرشــتگانی مــی فرســتد بــرای کســانی کــه در نمــاز جمعــه 
شــرکت کــرده انــد و اینطــور دعــا مــی کنــد خدایــا ببخــش و 

بیامــرز کســانی کــه در نمــاز جمعــه شــرکت کردنــد.
ــا از برگــزاری نمــاز  ــح کــرد :همیشــه دشــمنان م وی تصری
ــال  ــه دنب ــد و ب ــته ان ــراس داش ــرایط ه ــع الش ــه جام جمع
کمرنــگ کــردن آن هســتند. نمــاز جمعــه باید محــور وحدت 
باشــد و ایــن جنــاح و آن جناحی نباشــد و فقط انقالبی باشــد. 
نمــاز جمعــه از بطــن  مــردم برخاســته و بایــد مردمــی بمانــد 
و وظیفــه امــام جمعــه نیــز حضــور در بیــن مــردم و زندگــی 

ــا مــردم و درک درد و نیــاز مــردم اســت. کــردن ب
حجــت االســالم کرمانــی نیــز در خطبه هــای نمازجمعــه این 
ــرای  ــا انتقــاد از کوتاهــی هــا در خوزســتان گفــت: ب شــهر ب
نظام اســالمی زشــت اســت اســتانی مثل خوزســتان آب خیز 
و نفــت خیــز باشــد ومــردم  تشــنه و محــروم باقــی بمانــد و 
اظهارامیــدواری کــرد کــه بــا مدیریت صحیح مشــکالت مردم 

اســتان خوزســتان بــزودی حــل شــود.
ــهر  ــت ش ــر وضعی ــورد تغیی ــیر درم ــه بردس ــب جمع خطی
بردســیر از نارنجــی بــه قرمــز  گفــت: ســهل انــگاری در رعایت 
شــیوه نامــه هــای بهداشــتی ســبب شــد شهرســتان از نظــر 
رنــگ بنــدی کرونایــی دوبــاره قرمــز شــود و تعــداد زیــادی از 
کســب و کارهــا تعطیــل شــدند کــه امیدواریــم بــا همــکاری 

مــردم بــزودی ایــن وضعیــت تمــام شــود.
حجــت االســالم کرمانــی بــا گرامیداشــت عیــد غدیــر گفــت: 
راه آبــادی دنیــا و آخــرت ارتبــاط قلبــی بــا والیــت اســت و اگر 
والیــت تثبیــت و پذیرفتــه شــده بــود االن شــاهد اینهمه ظلم 
و داعــش و فســاد نبودیم.غدیــر بایــد ســبک زندگی ما شــود و 
اطعــام و هدیــه دادن در روز عیــد غدیــر کــه بزرگتریــن عید ما 
اســت را فرهنــگ ســازی کنیــم.و عید غدیــر روز اعالم رســمی 
والیــت و امامــت حضــرت علــی )ع( و عیــد اهلل اکبــر اســت و 
ایــن مــاه ذی حجــه مــاه والیت اســت زیــرا این مــاه  بــا ازدواج 
حضــرت علــی و فاطمــه شــروع مــی شــود و عید غدیر نیــز در 
ایــن مــاه قــرار دارد.وراه آبــادی دنیــا و آخــرت ارتبــاط قلبــی بــا 
والیــت اســت و اگــر والیــت تثبیت شــده بــود و پذیرفته شــده 
بــود االن شــاهد اینهمــه ظلــم و داعــش و فســاد نبودیم.وغدیر 
بایــد ســبک زندگــی ما شــود وهمچنین اطعــام و هدیــه دادن 
در روز عیــد غدیــر کــه بزرگتریــن عیــد مــا اســت را فرهنــگ 

ــازی کنیم. س
بــه مناســبت 5مردادســالروز اقامــه اولین نمــاز جمعه 
درکشــور برگــزاری مســابقه دو ومیدانی ویــژه آقایان 
ــا  ــده ت ــوار شــهید جهاندی زیر15ســال از اواســط بل
ــن  ــام(  وهمچنی ــه الس ــید محمد)علی ــزاده س امام
ــالن  ــوان درس ــژه بان ــابقه دارت وی ــزاری مس برگ
ــه  ــد )علی ــید محم ــزاده س ــب امام ــی جن ورزش
ــلمین  ــام والمس ــت االس ــور حج ــا حض ــام( ب الس
کرمانــی امــام جمعــه برگزارشــد و بــه نفــرات برتــر 

ــد ــدا گردی ــزی اه جوائ

فریضه هفتگی عبادی و سیاسی  از 
برکات انقالب شکوهمند اسالمی است 

دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان بردســیر از ورود مدعی 
العمــوم بــه موضــوع توزیع بذرهــای آلــوده در این شهرســتان 
خبــر دادوگفت:متأســفانه عــده ای از افــراد ســودجو بــا توزیع 
بذرهــای آلــوده ســیب زمینــی و پیــاز در ســطح شهرســتان 
موجــب وارد آمــدن ضــرر و زیــان میلیــاردی بــه کشــاورزان و 
اراضــی منطقــه شــده انــد کــه موضــوع بــه صــورت ویــژه در 

دســتور کار دادســتانی قــرار گرفته اســت .
ــی  ــین صالح ــن کرمان؛افش ــم آنالی ــام ج ــزارش ج ــه گ ب
نژادافزود:بــه منظــور احقــاق حقــوق عامــه و  پیگیــری قضایی 
موضــوع آلودگــی خاک،پرونــده قضایــی مرتبــط تشــکیل و 

اقدامــات تحقیقــی الزم انجــام شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه متهــم اصلــی ایــن پرونده 
بــه عنــوان عامــل اولیــه توزیــع بذرهــای آلــوده کــه در خــارج 
از اســتان ســکونت دارد، شناسایی شــده است،گفت:دادستانی 
شهرســتان بردســیر مصمم به جبــران ضــرر وخســارت وارده 
بــه کشــاورزان شهرســتان بــا قیــد فوریــت و از طریق ظرفیت 

هــای قانونــی می باشــد.
وی تاکیــد کــرد: بــا اســتفاده از ظرفیت هــای قانونــی موجود  

از حقــوق عامــه مــردم قاطعانــه دفــاع خواهیــم کرد.

ورود مدعی العموم به موضوع 
توزیع بذرهای آلوده 

حجت االسالم والمسلمین کرمانی امام جمعه  بردسیر:

بخش برادران:
 نفرات برتر رشته حفظ 20 جزء

رتبه اول: قهرمان قرآنی جناب آقای مسعود ترکی از شهرستان سیرجان
نفرات برتر رشته حفظ 10 جزء

رتبه اول: قهرمان قرآنی جناب آقای محسن محیا پور از شهرستان سیرجان
نفرات برتر رشته قرائت ترتیل

رتبه اول: قهرمان قرآنی جناب آقای سهیل مقدس از شهرستان سیرجان
رتبه دوم: قهرمان قرآنی جناب آقای علی میرمحمدی از شهرستان بردسیر
رتبه سوم:  قهرمان قرآنی جناب آقای ایمان بهزادی از شهرستان بردسیر

 نفرات برتر رشته قرائت تحقیق
رتبه اول: قهرمان قرآنی جناب آقای فاضل شیخ اسدی  از شهرستان بافت
رتبه دوم: قهرمان قرآنی جناب آقای مهدی دالوری از شهرستان سیرجان

رتبه سوم:  قهرمان قرآنی جناب آقای امین اسدی از شهرستان سیرجان
 نفرات برتر رشته اذان

رتبه اول: موذن گرانقدر جناب آقای محمد امین جمشیدی از شهرستان سیرجان
رتبه دوم: موذن گرانقدر جناب آقای مجید نجف آبادی پور از شهرستان سیرجان
رتبه سوم: موذن گرانقدر جناب آقای احسان بدویی دلفاردی از شهرستان بافت

بخش خواهران:
نفرات برتر رشته حفظ کل قران کریم

رتبه اول: قهرمان قرآنی سرکار خانم زهرا مظفری از شهرستان بردسیر
رتبه دوم: قهرمان قرآنی سرکار خانم فرزانه خواجویی از شهرستان سیرجان

رتبه سوم:  قهرمان قرآنی سرکار خانم زهرا شاهمرادی از شهرستان سیرجان 
و خانم مهین زاهدی از بردسیر

نفرات برتر رشته حفظ 20 جزء
رتبه اول: قهرمان قرآنی سرکار خانم ملیحه سعید از شهرستان بردسبر

رتبه دوم: قهرمان قرآنی سرکار خانم حمیده نجف آبادی از شهرستان سیرجان
رتبه سوم:  قهرمان قرآنی سرکار خانم فاطمه رضا زاده از شهرستان بردسیر

 نفرات برتر رشته حفظ 10 جزء
رتبه اول: قهرمان قرآنی سرکار خانم مهدیه گلزار سعید آبادی از سیرجان

رتبه دوم: قهرمان قرآنی سرکار خانم زینب قاسمی زاده از شهرستان بافت
رتبه سوم:  قهرمان قرآنی سرکار خانم معصومه رسولی از شهرستان سیرجان

 نفرات برتر رشته حفظ 5 جزء
رتبه اول: قهرمان قرآنی سرکار خانم مرضیه رنجبر از شهرستان بردسیر

رتبه دوم: قهرمان قرآنی سرکار خانم طاهره سنجری از شهرستان سیرجان
رتبه سوم:  قهرمان قرآنی سرکار خانم صدیقه شمس الدینی از شهرستان بافت 

 نفرات برتر رشته قرائت ترتیل
رتبه اول: قهرمان قرآنی سرکار خانم حدیث موسی پور ازشهرستان سیرجان

رتبه دوم: قهرمان قرآنی سرکار خانم مرضیه امیری از شهرستان بافت
رتبه سوم:  قهرمان قرآنی سرکار خانم عصمت گلستانی از شهرستان بافت

 نفرات برتر رشته قرائت تحقیق
رتبه اول: قهرمان قرآنی سرکار خانم فاطمه محمود آبادی از شهرستان سیرجان

رتبه دوم: قهرمان قرآنی سرکار خانم ندیمه غضنفری از شهرستان سیرجان

خطبه های مناز جمعه 

رئیــس  پلیــس آگاهی اســتان کرمــان گفــت: 4 نفــر از اعضای 
یــک بانــد کالهبــرداری و جعــل اســناد رســمی و اوراق اداره 
ــواری  ــه زمین خ ــدام ب ــبکه ای اق ــورت ش ــه به ص ــاف ک اوق
بــه ارزش 100 میلیــارد ریــال در شــهر کرمــان کــرده بودنــد، 

ــدند. دستگیر ش
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، یــداهلل حســن پور 
ــر  ــی ب ــی مبن ــع اطالعات ــار مناب ــی اخب ــار داشــت: در پ اظه
ــل،  ــه جع ــازمان یافت ــجم و س ــبکه منس ــک ش ــت ی فعالی
کالهبــرداری و فــروش اراضــی وقفــی و دولتــی از ایــن طریــق، 
بررســی و کشــف آن در دســتور کار کارآگاهــان اداره عملیــات 

ویــژه پلیــس آگاهــی قــرار گرفــت.
رئیــس  پلیــس آگاهــی اســتان کرمــان افــزود: کارآگاهــان بــا 
انجــام اقدامــات فنــی و تعقیــب و مراقبت هــای شــبانه روزی 
سرشــبکه ایــن باند را که فــردی ســابقه دار بود شناســایی و در 
یــک عملیــات غافلگیرانــه در شــهر کرمــان هنــگام جعل یک 

ســری از بنچاق هــای اراضــی دولتــی دســتگیر کردنــد.
ــه دســتگیری ســه نفــر دیگــر از  ــا اشــاره ب وی همچنیــن ب
اعضــای ایــن بانــد بیــان داشــت: 2 نفــر از ایــن متهمــان مــادر 
و پســر بودنــد کــه هنــگام کالهبــرداری و معاملــه بخشــی از 
اراضــی دولتــی و وقفــی بــا اســناد مجعــول در شــهر کرمــان 

دســتگیر شــدند.
حســن پور خاطرنشــان کــرد: در تحقیقــات مامــوران 30 فقره 
جعــل اســناد رســمی و اوراق اداره اوقاف بــه ارزش 100 میلیارد 
ریــال کشــف شــد و تحقیقــات در خصوص ســایر جرائــم آنان 
و شناســایی افــراد مرتبــط بــا ایــن پرونــده و مالبختــگان ادامه 

دارد.

بــا توجــه بــه اینکــه دانــه بنــدی در بتــن نقــش عمــده را بــه عهــده دارد لــذا بــه اجبــار 
ــی  ــه م ــز دان ــدی ری ــه بن ــش دان ــه نق ــود. اول ب ــتری داده ش ــات بیش ــتی توضیح بایس
پردازیــم بــر اســاس مقــررات آبــاو ASTM دانــه بنــدی مطلــوب بــرای مصالــح ریــز دانــه 
ــه بســتگی دارد .  ــر درشــت دان ــدازه حداکث ــوط و ان ــودن مخل ــه ب ــر مای ــوع کار، پ ــه ن ، ب
عمومــاً چنانچــه نســبت اب بــه ســیمان ثابــت نگــه داشــته شــود و نســبت دانــه هــای 
ریــز بــه درشــت، بــه درســتی انتخــاب شــود محــدوده وســیعی از دانــه بنــدی را ، میتــوان 
 بــدون اینکــه اثــر قابــل مالحظــه ای روی مقاومــت پدیــد ایــد مــورد اســتفاده قــرار دارد

ــی  ــح ســنگی محل ــه بنــدی مصال ــا اســتفاده از دان ــات ب ــاره ای اوق ــن حــال ، پ ــا ای ــا ب ام
، در تنظیــم نســبت هــای موجــود در مخلــوط بتــن ، بیشــترین صرفــه جویــی بوجــود 
مــی ایــد کــه اقتصــادی تــر خواهــد بــود. اکنــون بــه  نقــش دانــه بنــدی مصالــح ســنگی 
درشــت دانــه مــی پردازیــم در کل دانــه بنــدی مصالــح ســنگی درشــت دانــه، بــا حداکثــر 
انــدازه داده شــده، مــی توانــد در محــدوده نســبتا وســیعی تغییــر کنــد بــدون اینکــه اثــرات 
محسوســی روی مقادیــر اب و ســیمان مــورد لــزوم داشــته باشــد، بــه شــرطی کــه نســبت 
دانــه هــای ریــز ، بتــن بــا کارآیــی خوبــی را تولیــد کنــد اگــر تغییــرات وســیعی در دانــه 
بنــدی مصالــح درشــت  دانــه رخ دهــد ،بــرای تولیــد بتــن بــا کارایــی بــاال ، بایــد تناســبهای 
مخلــوط تغییــر کنــد بــا توجــه بــه اینکــه  پیــش بینــی تغییــرات دشــوار اســت، معمــوال 
بــه جــای اصــالح نســبت هــا بــه علــت تغییــرات در دانــه بنــدی اقتصــادی تــر اســت کــه 
در حمــل و نقــل و تولیــد دانــه هــای درشــت یکنواختــی مراعــات گــردد. انــدازه حداکثــر 
دانــه درشــت مصــرف شــده در بتــن از جنبــه اقتصــادی حائــز اهمیــت اســت زیــرا عمدتــا 
 بــرای  دانــه هــای کوچکتــر اب بیشــتری نســبت بــه  دانــه هــای بزرگتــر ، مــورد نیاز اســت .

:پ واضــح اســت کــه بــرای نســبت اب بــه ســیمان داده شــده مقــدار ســیمان 
یابــد.  ، کاهــش مــی  دانــه هــای درشــت  افزایــش حداکثــر  بــا  نیــاز   مــورد 
و  انــدازه  بــه  بــرد عمومــاً  کار  بــه  تــوان  ای کــه مــی  دانــه  انــدازه  حداکثــر 
شــکل اعضــای بتنــی و مقــدار و توزیــع میلگــرد هــای فــوالدی بســتگی دارد 
 بــه طــور کلــی انــدازه حداکثــر دانــه هــا نبایــد از مقادیــر زیــر تجــاوز کنــد.

۱_ یــک پنجــم بعــد اعضای آرمه نشــده ۲_ ســه چهــارم فاصلــه ازاد میان میلگرد هــا ۳_ یک 
ســوم عمــق دال هــا از مقررات فوق میتوان چشــم پوشــی کــرد البته به تشــخیص و قضاوت 
مهندسی کار ازموده و با سابقه که تایید کند مخلوط بتن و ادای کارایی کافی باشد. ادامه دارد...
چنانچه در این ارتباط بیشتر اطالعات میخواهید میتوانید از طریق تماس مشاوره 

بگیرید.مهندس نظامی 9139395507

زمین خواری با جعل اسناد رسمی و وقفی 
در کرمان/باند کالهبرداری در دام پلیس

نفرات برتر چهل و چهارمین دوره  
مسابقات قرآن کریم مرحله شهرستانی

منطقه سیرجان بردسیر بافت
کشف محموله یک میلیارد و ۸۰۰ 

میلیونی کود شیمیایی قاچاق
ــف ۶00  ــنجان از کش ــی رفس ــی انتظام ــت فرمانده سرپرس
کیســه 50 کیلویــی کــود شــیمیایی قاچــاق بــه ارزش یــک 
میلیــارد و 800 میلیــون ریــال در ایــن شهرســتان خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر به نقــل از پایــگاه اطالع رســانی 
ــت:  ــار داش ــون اظه ــواد آرام ــد ج ــرهنگ محم ــس، س پلی
ــن  ــس ای ــوران پلی ــاق کاال، مأم ــا قاچ ــارزه ب ــتای مب در راس
شهرســتان بــا انجــام کار اطالعاتــی از وجــود مقادیــری کــود 

شــیمیایی قاچــاق در یــک انبــار مطلــع شــدند.
ــا  ــزود: مأمــوران ضمــن شناســایی انبــار مــورد نظــر ب وی اف
هماهنگــی قضائــی و همــکاری بازرســان اداره صمــت و جهــاد 
کشــاورزی طــی بازدیــد از ایــن انبــار ۶00 کیســه 50 کیلویی 

کــود شــیمیایی قاچــاق را کشــف کردنــد.
سرپرســت فرماندهی انتظامی شهرســتان رفســنجان در پایان 
بــا بیــان اینکــه کارشناســان ارزش این محمولــه را یک میلیارد 
و 800 میلیــون ریــال اعــالم کــرده انــد، بیــان کرد: با تشــکیل 
پرونــده در ایــن رابطــه، متصــدی انبــار بــه ســازمان تعزیــرات 
ــوال  ــازمان ام ــار س ــل انب ــا تحوی ــی و کوده ــی معرف حکومت

تملیکی شــد.

رئیس  پلیس آگاهی استان کرمان گفت: 

دادستان شهرستان بردسیر خرب داد:

سیدابراهیم   رئیسی  رئیس جمهور منتخب:

رسدار حسین معروفی فرمانده سپاه ثارالله: 

توزیع ۷میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان کمک مؤمنانه قرارگاه امام حسن 
مجتبی)علیه السالم( به مناسبت هفته امامت و والیت 

بــه گــزارش خبرگزاری تســنیم از کرمان، 
ــش  ــی در رزمای ــین معروف ــردار حس س
کمــک مؤمنانــه جهادگــران آســمانی بــا 
گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدا، امــام 
شــهدا و سیدالشــهدای جبهــه مقاومــت 
شــهید ســپهبد قاســم ســلیمانی اظهــار 
داشــت: به مناســبت هفتــه امامــت و 
والیــت قــرارگاه امام حســن مجتبــی)ع( 
ــای  ــع کمک ه ــه توزی ــن مرحل چهارمی
معیشــتی مواســات مؤمنانه را در سراســر 

اســتان کرمــان آغــاز کــرد.
وی بــا عنــوان اینکــه در مرحلــه اول ایــن 
رزمایــش توزیــع 70 هــزار بســته کمــک 
مؤمنانــه، مرحلــه دوم 35 هــزار بســته و 
مرحله ســوم 125 هزار بســته در اســتان 
کرمــان انجــام شــده اســت افــزود: امــروز 
ــت  ــت و والی ــه امام ــبت هفت و به مناس
ــتی در  ــته معیش ــزار بس ــع 22 ه توزی
قالــب قرارگاه امام حســن مجتبــی)ع( در 

ــاز می شــود. ــان آغ اســتان کرم
ــان  ــتان کرم ــاراهلل اس ــپاه ث ــده س فرمان
عنــوان کــرد: کمیتــه امــداد امــام 
خمینــی)ره(، ســتاد اجرایــی فرمــان 

ــتان  ــاراهلل اس ــپاه ث ــام)ره(، س ــرت ام حض
کرمــان، بســیج مســتضعفین، ســازمان 
تبلیغــات اســالمی، بانــک رســالت، آســتان 
خاتــم  قــرارگاه  و  رضــوی)ع(  قــدس 
االوصیــا)ع( در ایــن طــرح مشــارکت دارنــد.
وی بــا بیــان اینکه هر بســته کمــک مؤمنانه 
350 هــزار تومــان و در مجمــوع ارزش ریالی 
ــون  ــارد و 700 میلی ــا 7 میلی ــن کمک ه ای
تومــان اســت گفــت: ایــن بســته ها شــامل 
برنــج، روغــن، رب گوجــه، ماکارونــی، عدس، 
ــوده کــه  ــا، ســویا و تخم مــرغ ب نخــود، لوبی

بعضــی از اقــالم متغیــر اســت.
ــرای  ــه ب ــالم اینک ــا اع ــی ب ــردار معروف س
ــع 5  ــت توزی ــت و والی ــارک امام ــه مب ده
هــزار غــذای گــرم در حاشــیه شــهر کرمــان 
بــه ارزش 75 میلیــون تومــان نیــز در برنامــه 
اســت ادامــه داد: در هفتــه آینده توزیــع هزار 
ــه  ــان کمیت ــه بیــن مددجوی و 440 جهیزی
ــارد و 800  ــی 28 میلی ــه ارزش ریال ــداد ب ام

ــز انجــام می شــود. ــان نی ــون توم میلی
وی بــا بیــان اینکــه آب شــرب برخــی 
ــان  ــازل مددجوی ــدادی از من ــتاها و تع روس
ــه  ــز در ده ــان نی ــداد و محروم ــه ام کمیت

ــرداری می رســد  ــه بهره ب ــت و امامــت ب والی
گفــت: مجموعــه قــرارگاه و همــه اعضــا ایــن 

ــد داد. ــه خواهن ــر ادام ــا آخ راه را ت
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمان با اشــاره 
ــن آب  ــرارگاه تأمی ــت اول ق ــه اولوی ــه اینک ب
شــرب اســت بیــان کــرد: امســال کار بزرگــی 
ــه  ــردم در برنام ــه م ــانی ب ــوزه آبرس را در ح
داریــم و آبرســانی بــه 307 روســتا بــا کمــک 
دیگــر نهادهــا در برنامــه اســت.وی راجــع بــه 
ســاخت، ترمیــم و تکمیل منــازل مددجویان 
و محرومیــن روســتایی اســتان یــادآور شــد: 
هــزار و 200 مددجــوی کمیتــه امداد اســتان 

کرمان در روســتاها هســتند.
ــرارگاه را  ــوم ق ــت س ــی اولوی ــردار معروف س
ــت: 87  ــرد و گف ــوان ک ــرد عن ــتغال خ اش
میلیــارد تومــان قــرارداد مــا بــا کمیتــه امداد 
ــال  ــه از س ــت ک ــتغالزایی اس ــوزه اش در ح

ــاز شــده اســت. ــته آغ گذش
وی اولویت هــای بعــدی قــرارگاه را حــل 
خدمــات  و  حاشیه نشــینی  مشــکالت 
اجتماعــی دانســت و بیــان کــرد: تــا زمانــی 
کــه نیاز اســت کنــار مردم هســتیم و بــه کار 
خــود ادامــه می دهیــم تــا بتوانیــم بخشــی از 

ــم. ــردم را حــل کنی مشــکالت م
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان بــا 
ــای  ــه برخــی کمک ه ــه اینک ــح ب تصری
ــد گفــت:  ــر ســؤال می برن ــه را زی مؤمنان
ایــن افــراد مــردم را نمی شناســند و 
مشــکالت آنهــا را نمی داننــد و بایــد بــه 
ایــن افــراد بگوییــم کــه مــا در لبیــک بــه 
فرمــان رهبــر معظــم انقالب بــرای کمک 
ــار  ــا آخــر ایســتاده ایم و کن ــردم ت ــه م ب
ایجــاد اشــتغال بــرای مــردم کمک هــای 
ــردم را در  ــا حفــظ کرامــت م ــه ب مؤمنان
برنامــه داریــم و امیدواریــم حاج قاســم وار 

بــه مــردم کمــک و خدمــت کنیــم.

صنعت ساختمان سازی )قسمت13(

چرایی تفاوت در عوارض بعد از تزریق واکسن کرونا در افراد مختلف
خبرگــزاری ایســنا در گزارشــی نوشــت: بــر اســاس اعــالم ســامانه آمــوزش آنالین ســازمان 
نظــام پزشــکی، عوارضــی کــه بالفاصلــه پــس از تزریــق واکســن کرونــا پیــدا می شــوند 
حاصــل عملکــرد سیســتم ایمنــی ذاتــی بــوده که ایــن عملکرد هــم فرد بــه فــرد متفاوت 

است.
خبرگــزاری ایســنا 31 تیــر در گزارشــی نوشــت: برخــی افــراد گمــان مــی کننــد که حتما 
بعــداز تزریــق واکســن کرونــا بایــد دچــار عوارضــی ماننــد تــب، بــدن درد و ... شــوند تــا از 
اثربخشــی واکســن مطمئــن شــوند، امــا ایــن تصور درســت نیســت. حــال باید پرســید که 
چــه چیــزی باعــث ایجــاد ایــن عــوارض مــی شــود؟ بســیار پیــش آمــده کــه افــراد پــس 
از دریافــت واکســن کرونــا بــه دنبــال بــروز عوارضــی ماننــد تــب، بــدن درد و ســردرد در 
خــود هســتند تــا از عملکــرد موثر سیســتم ایمنــی خــود در ایجــاد حفاظت علیــه ویروس 

مطمئن شــوند.
ایــن درحالــی اســت کــه باید توجه کــرد که سیســتم ایمنی بدن بــا دو مکانیســم متفاوت 
در برابــر هرگونــه مــاده خارجــی از جملــه واکســن عمــل می کنــد؛ یکــی سیســتم ایمنــی 
ذاتــی کــه بالفاصلــه وارد میــدان می شــود و دوم سیســتم ایمنــی اکتســابی کــه روزهــا تــا 
هفته هــا طــول می کشــد تــا علیــه مــاده خارجــی فعــال شــود... ایــن در حالی ســت کــه 
ایمنــی طوالنی مــدت بــه دنبــال فعالیت سیســتم ایمنی اکتســابی و لنفوســیت ها اســت و 

بنابرایــن مســتقل از میــزان بــروز عــوارض در روز پــس از تزریق اســت.

ــی و  ــم آب ــکل ک ــه مش ــتان در زمین خوزس
ــرای  ــده ب ــام ش ــات انج ــالی و اقدام خشکس
رفــع ایــن مشــکل، راهکارهــا و پیشــنهاداتی 
بــرای عبــور از شــرایط کنونی و ایجاد توســعه 

پایــدار در ســطح اســتان مطــرح شــد.

رسپرست فرماندهی انتظامی رفسنجان خرب داد؛

بازداشت کارمند و یکی از مدیران 
کل ادارات تابعه استانداری کرمان

ــار از  ــد آبی ــان، احم ــارس از کرم ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
بازداشــت کارمند و یکی از مدیران کل ادارات تابعه اســتانداری 
کرمــان خبــر داد و اظهار داشــت: این مدیرکل با سوءاســتفاده 
از موقعیــت شــغلی جرائــم متعــددی را مرتکــب شــده اســت.

وی بــا اشــاره بــه جزئیــات ایــن جرائــم بیــان کــرد: 
ایــن مدیــرکل بــا ســوء اســتفاده از موقعیــت شــغلی 
اخــذ  اختــالس و  از جملــه  خــود جرائــم متعــددی 
وجــه غیرقانونــی از مراجعیــن را مرتکــب شــده اســت.

ــان  ــری بازرس ــا پیگی ــزود: ب ــان اف ــتان کرم ــازرس کل اس ب
بازرســی کل اســتان کرمــان و دســتور بــازرس پرونــده ایــن 
ــدان آن اداره کل  ــی از کارمن ــراه یک ــه هم ــف ب ــر متخل مدی
توســط پلیــس امنیــت اقتصــادی اســتان دســتگیر شــدند.

وی با بیان اینکه در ســال 1400 برخورد با مفســدان اقتصادی 
بــا جدیــت و قاطعیــت هــر چــه بیشــتر در دســتور کار اســت 
گفــت: در ایــن مســیر از همــکاری و همراهی مجموعه قضائی 
اســتان و پلیــس امنیــت اقتصــادی اســتان تشــکر می کنم.
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حکومت  جهانی عدالت

سیمای مهدویت در قرآن
سوره حجر، آیه 3۸-3۶

»قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون. قال فانک من 
المنظرین، الی یوم الوقت المعلوم«

)شیطان( گفت: پروردگارا مرا تا روز رستاخیز مهلت ده، وزنده 
بگذار، فرمود: تو از مهلت یافتگانی. )اما نه تا روز رستاخیز( بلکه تا 
روز ووقت معینی. ابلیس وقتی از درگاه خدا رانده شد، واحساس 
کرد که آفرینش انسان سبب بدبختی او شد. آتش کینه در دلش 
شعله ور گشت، تا انتقام خویش را از فرزندان آدم بگیرد، هر 
چند مقصر اصلی خود او بود. نه آدم ونه فرمان خدا، ولی غرور 
وخودخواهی توأم با خجالت به او اجازه نداد این واقعیت را درک 
کند. لذا از درگاه خدا چنین تقاضا کرد که مرا تا روز رستاخیز 
مهلت ده، خداوند هم خواسته اش را پذیرفت، ولی تا وقت وزمان 

معینی نه تا روز رستاخیز.
قال الصادق )علیه السالم(: یا وهب: اتحسب انه یوم یبعث اهلل 
( انظره الی یوم یبعث اهلل  تعالی الناس؟ ال ولکن اهلل )عزَّ وجلَّ
( قائمنا، فیأخذ بناصیته  ( قائمنا. فاذا بعث اهلل )عزَّ وجلَّ )عزَّ وجلَّ
ویضرب عنقه، فذلک یوم الوقت المعلوم. امام صادق )علیه السالم( 
در جواب شخصی بنام وهب که پیرامون این آیه ووقت معلوم از او 
سوال کرد فرمود: وقت معلوم در این آیه روز قیامت نیست بلکه 
وقت معلوم روز قیام قائم آل محمد )صلی اهلل علیه وآله وسلّم( 
است. هر گاه خداوند او را برانگیزد ابلیس می آید در حالیکه بر 
زانوهایش راه می رود ومی گوید: ای وای از این روزگار. آنگاه 
پیشانی او گرفته می شود وگردنش زده می شود واین هنگام 

همان وقت معلوم است که مدت او به پایان می رسد.
سوره حجر، آیه ۸۷

»ولقد أتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم«
ای پیامبر ما به تو سوره ی حمد. )هفت آیت مثانی( وقرآن 
عظیم دادیم. واژه ها سبع در لغت به معنای هفت ومثانی به 
معنای دو تاها است وبیشتر مفسران وروایات )سبعا من المثانی( 
را کنایه از سوره ی حمد گرفته اند. زیرا سوره ی حمد بنابر 
معروف هفت آیه است وبخاطر اهمیتی که داشته دو بار بر پیامبر 
نازل گردیده ویا اینکه از دو بخش تشکیل شده نیمی از آن حمد 
وثنای خداوند ونیمی از آن خواسته های بندگان خداست ویا 
اینکه در هر نماز سوره ی حمد دو بار خوانده می شود روی 
این جهات کلمه )مثانی( یعنی دوتاها بر آن اطالق شده است 
برخی از مفسرین نیز احتمال داده اند که سبع اشاره به هفت 
سوره ی بزرگ آغاز قرآن است ومثانی کنایه از خود قرآن. زیرا 
که قرآن دوبار بر رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلّم( نازل 
شد. یکبار به طول جمعی ویکبار تدریجی وبر حسب نیازها ودر 
زمانهای مختلف بر این اساس )سبعا من المثانی( یعنی هفت 
سوره ی مهم از مجموع قرآن که دوبار نازل شده است. عن ابی 
(: )ولقد اتیناک سبعا  جعفر )علیه السالم( فی قول اهلل )عزَّ وجلَّ
من المثانی والقرآن العظیم( قال سبعة من األئمة والقائم )علیه 
السالم(. امام باقر )علیه السالم( در مورد این آیه می فرماید: منظور 

هفت امام وقائم )علیه السالم( می باشد.

آیه  1۶۶ سوره آل عمران :
و روزی که )در احد( آن دو گروه با هم برخورد کردند آنچه به شما 

رسید به اذن خدا بود )تا شما را بیازماید( و مؤمنان را معلوم بدارد.
1- آیا اراده خدا بود که مسلمانان در جنگ احد شکست 

خورند؟
در قسمت اول آیه می فرماید : »وما اصابکم یوم التقی الجمعان 
فباذن اهلل، و روزی که )در احد( آن دو گروه با هم برخورد کردند 
آنچه به شما رسید به اذن خدا بود.« آنچه در روز احد روزی که 
جمعیت مسلمانان با بت پرستان به هم در آویختند، بر شما وارد 
شد، به فرمان خدا بود و طبق خواست و اراده او صورت گرفت، زیرا 
هر حادثه ای طبق قانون عمومی آفرینش علت و سببی مخصوص 
دارد و اساساً عالم روی یک سلسله علل و اسباب پی ریزي شده 
است. این یک اصل ثابت و همیشگی است و روی این اصل، هر 
لشکری که در میدان جنگ سستی کند و به مال و ثروت و غنیمت 
دل بندد و دستور فرمانده دلسوز خود را فراموش نماید، محکوم به 
شکست خواهد بود. بنابراین منظور از  »اذن اهلل، فرمان خدا« همان 
اراده و مشیت او است که به صورت قانون علیت در عالم هستی 

منعکس شده است.
2 - جنگ احد چگونه صفوف مؤمنان و منافقین را از هم 

جدا کرد؟
یکی دیگر از آثار جنگ احد این بود که صفوف مؤمنان و منافقان از 
هم مشخص شد و افراد با ایمان، از افراد سست ایمان شناخته شدند.

3- مسلمانان در جریان احد به چند گروه تقسیم شدند؟
به طور کلی در حادثه احد، سه گروه در میان مسلمانان پیدا شدند.

گروه اول :افراد معدودی بودند که تا آخرین لحظات، پایداری نمودند 
و در برابر انبوه دشمنان تا آخرین نفس ایستادگی کردند، بعضی 

شربت شهادت نوشیدند و بعضی جراحات سنگین برداشتند.
گروه دوم: تزلزل و اضطراب در دل های آنها پدید آمد و نتوانستند تا 

آخرین لحظه، استقامت کنند و راه فرار را پیش گرفتند.
گروه سوم: گروه منافقان بودند که در اثناء راه، به بهانه هایی از شرکت 
در جنگ خودداری کرده و به مدینه بازگشتند این گروه  »عبداهلل 

بن ابی سلول« و سیصد نفر از یارانش بودند.
اگر حادثه سخت احد نبود، هیچ گاه صفوف به این روشنی مشخص 
نمی شد و افراد هر کدام با صفات ویژه خود در صف معینی قرار 
نمی گرفتند و هرکس ممکن بود، هنگام ادعا، خود را بهترین فرد 

با ایمان بداند.
4- آیا شکست احد تابع قانون علیت بود؟

خداوند برای هر کاری علتی را مقرر کرده است و هر یک از شکست 
و پیروزی رموزی دارند. شکست شما در احد تابع قانون علیت بود 
و آن اینکه در جنگ سست شده و ناهماهنگی کردید و برای جمع 
آوری غنایم حرص ورزیدید. این سنت و قانون الهی در تمامي جنگ 

هاست.
5- دو پیام آیه شریفه چیست؟

الف( شکست ها و پیروزی ها به اراده خداوند محقق می شود و اذن 
و اراده و همان سنت های الهی است  »فباذن اهلل«

ب( حوادث تلخ و شیرین، میدان آزمایش و شناسایی انسان 
هاست.»ولیعلم المؤمنین«
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نماینــده مــردم ســیرجان گفت:امیدواریم 
ــال  ــردی دنب ــاح و ف ــروه، جن ــچ گ هی
بــاج خواهــی و ســهم خواهــی در دولــت 
آینــده نباشــد و اجــازه دهنــد مســائل و 
ــژه در  ــه وی ــردم ب ــی م ــکالت اساس مش
حوزه معیشــت، مســکن، بیــکاری جوانان 

تحصیلکــرده و تولیــد برطــرف شــود.
ــا،»  ــی ایرن ــگار پارلمان ــزارش خبرن ــه گ ب
شــهباز حســن پوربیگلــری« در نشســت 
ــود،  ــتور خ ــان دس ــق می ــی در نط علن
ــب   ــور منتخ ــس جمه ــه ریی ــاب ب خط
ــود  ــت خ ــی دول ــت اهلل رئیس ــت: آی گف
را دولتــی مســتقل و مردمــی دانســته از 
ــاح  ــروه، جن ــچ گ ــم هی ــن رو امیدواری ای
ــهم  ــی و س ــاج خواه ــال ب ــردی دنب و ف
خواهــی نباشــد و اجــازه دهنــد مســائل 

و مشــکالت اساســی مــردم بــه ویــژه در 
حوزه معیشــت، مســکن، بیــکاری جوانان 

تحصیلکــرده و تولیــد برطــرف شــود.
نماینــده مــردم ســیرجان و  بردســیر در 
مجلــس شــورای اســالمی بــا اشــاره بــه  
مشــکالت حــوزه تولیــد اظهــار داشــت: 
کمبــود بــرق تولیــد را بــا مشــکل مواجه 
کــرده کــه امیدواریــم دولــت آینــده بتواند 
ــور را  ــی کش ــکالت اساس ــائل و مش مس

حــل کنــد.
ــه حجــت  ــری ب ــزود: اعتمــاد رهب وی اف
ــه درخشــانی  ــه کارنام االســالم اژه ای ک
ــوان  ــه عن ــر جــای گذشــته، ب از خــود ب
رییــس قــوه قضائیــه را تبریک گفتــه و به 
وی و رییــس جمهــور منتخــب اعالم می 
کنــم مجلــس بــرای هرگونه همراهــی در 

ــا قــوای قضائیــه و  بحــث تصویــب لوایــح ب
مجریــه آمادگــی دارد.

حســن پــور بیگلری بیــان داشــت: امیــدوارم 
بــا هماهنگــی میان ســه قوه مقننــه، مجریه 
و قضاییــه شــاهد حــل مســائل و مشــکالت 
مــردم باشــیم و امــروز هیــچ کــس بــرای کار 
نکــردن بهانه ای نداشــته باشــد ضمن اینکه 
ــوان در حــل  ــا تمــام ت ــد ب امــروز همــه بای
مســائل و مشــکالت مردم گام های اساســی 

برداریم.
ــرد:  ــوان ک ــیرجان عن ــردم س ــده م نماین
ــتان  ــردم اس ــان صــدای العطــش م همچن
ــس از  ــد اســت و پ ــی بلن ــی آب ــان از ب کرم
گذشــت ۴۰ ســال از انقــالب هنــوز بیــش از 
۷۰۰ روســتای اســتان کرمــان بــا تانکــر آب 
ــن مملکــت  رســانی مــی شــود؛ کجــای ای

بادکنک فروش
ــه مــرد بادکنــک  در یــک شــهربازی پســرکی ســیاه پوســت ب
فروشــی نــگاه مــی کــرد. بادکنــک فــروش بــرای جلــب توجــه 
ــرد و  ــا در آســمان اوج بگی یــک بادکنــک قرمــز را رهــا کــرد ت
بدینوســیله جمعیتــی از کــودکان را کــه بــرای خریــد بادکنــک به 

والدینشــان اصــرار مــی کردنــد را جــذب خــود کــرد.
ســپس یــک بادکنــک آبــی و همیــن طــور یــک بادکنــک زرد و 
بعــد از آن یــک بادکنــک ســفید را بــه تنــاوب و بــا فاصلــه رهــا 
کــرد. بادکنــک هــا ســبکبال بــه آســمان رفتنــد و اوج گرفتنــد و 

ــدند. ناپدید ش
پســرک ســیاه پوســت هنــوز بــه تماشــا ایســتاده بــود و بــه یــک 
بادکنــک ســیاه خیــره شــده بــود! تا ایــن کــه پــس از لحظاتی به 
بادکنــک فــروش نزدیــک شــد و بــا تردیــد پرســید: ببخشــید آقا! 
اگــر بادکنــک ســیاه را هــم رهــا مــی کردیــد آیــا بــاال مــی رفت؟

مــرد بادکنــک فروش لبخنــدی به روی پســرک زد و نخــی را که 
بادکنــک ســیاه را نگــه داشــته بــود بریــد و بادکنک به طــرف باال 

اوج گرفــت و پــس از لحظاتی گفت:
پســرم آن چیــزی کــه ســبب اوج گرفتــن بادکنــک مــی شــود 
رنــگ آن نیســت بلکه چیــزی اســت کــه در درون خــود بادکنک 

قــرار دارد.
دوســت عزیــز مــن، زندگــی هم همیــن طور اســت و چیــزی که 
باعــث رشــد آدمهــا مــی شــود رنــگ و ظاهــر آنهــا نیســت. مهم 
درون آدم هاســت کــه تعییــن کننــده مرتبه و جایگاهشــان اســت 
و هرچقــدر ذهنیات ارزشــمندتر باشــند، جایــگاه واالتر و شایســته 

تــری نصیــب آدم می شــود.

پیشکش
آهنگــری شمشــیر بســیار زیبایی تقدیم شــاپور پادشــاه ساســانی 
نمود.شــاپور از او پرســید: چــه مــدت بــرای ســاختن این شمشــیر 

زمــان گذاشــته ای؟آهنگــر پاســخ داد: یــک ســال تمــام.
پادشــاه ایــران بــاز پرســید: اگر یک شمشــیر ســاده برای ســربازان 

بســازی چقــدر زمــان مــی بــرد؟او گفت: ســه تا چهــار روز.
شــاپور گفــت: آیــا این شمشــیر قدرتی بیشــتر از آن صد شمشــیر 
دیگــری که مــی توانســتی بســازی دارد؟آهنگــر گفت: خیــر، این 

شمشیر زیباســت و شایســته کمر شهریار.
پادشــاه ایــران گفــت: سپاســگزارم از ایــن پیشــکش امــا، پادشــاه 
اهــل فرمــان دادن اســت نــه جنگیــدن، مــن از شــما شمشــیر 
بــرای ســپاهیان ایــران مــی خواهــم نــه بــرای خــودم، و بــه یــاد 
داشــته باش ســرباز بی شمشــیر نگهبــان کیان کشــور، پادشــاه و 

حتــی جــان خویــش نیســت.
شــاپور بــا نگاهــی پدرانــه بــه آهنگــر گفــت: اگــر بــه تــو پــاداش 
دهــم هــر روز صنعتگــران و هنرمندان بــه جای توجه بــه نیازهای 
واقعــی کشــور، بــرای مــن زینــت آالت می ســازند و این ســرآغاز 

ســقوط ایران اســت.
پــدرم بــه مــن آموخت زندگی ســاده داشــته باشــم تــا فرمانرواییم 
پایدارتــر باشــد. پــس برای ســربازان شمشــیر بســاز کــه نبردهای 

بــزرگ در راه اســت.

داستان   های جالب وآموزنده

امیدواریم هیچ گروه، جناح و فردی دنبال سهم خواهی در دولت آینده نباشد

ــت  ــد از نجاب ــت؛ نبای ــی اس ــن وضعیت چنی
ــه  ــد ب مــردم کرمــان سوءاســتفاده کــرد و بای
داد مردمــی رســید کــه باالتریــن مشــارکت را 
ــتند و رأی ۸۰  ــای رأی داش ــدوق ه ــای صن پ
درصــدی بــه آیــت اهلل رئیســی دادنــد کــه بــا 

معنــا اســت.

 

سیاســت های  مالــی :  شــامل  مجموعــه  تدابیــری  اســت  
کــه  در رابطــه  بــا هزینه هــای  دولــت  و درآمدهــای  عمومــی  - بــه  
ویــژه  مالیات هــا - بــرای  نیــل  بــه  اهــداف  اقتصادی  مختلــف  اتخاذ 
می گــردد. دولــت  علــوی  بــرای  تحقــق  عدالــت  اجتماعــی، کمــک  
ــزار مالیات هــا و  بــه  عمــران  شــهرها، رشــد و رفــاه  عمومــی، از اب
مخــارج  اســتفاده  می کــرد. مخــارج  دولــت  علــوی، هنــگام  بحــث  
دربــارة  وظایــف  حکومــت  علــوی  بیــان  و انــدازة  آن  اشــاره  گردیــد. 
ــام( از  ــه الس ــام  علی)علی ــات  ام ــی  در بیان ــت های  مالیات سیاس
جایــگاه  خاصــی  برخــوردار اســت  کــه  بــا تفصیــل  بیش تــر بــدان  

می پردازیــم.
منظــور از مالیات هــا وجوهــی  اســت  کــه  دولــت  اســامی  از مــردم  
ــرده،  ــن  ک ــی  را تأمی ــارج  عموم ــا آن  مخ ــا ب ــد ت ــت  می کن دریاف
اهــداف  اقتصــادی  خــود را جامــة  عمــل  بپوشــاند. از میــان  منابــع  
مالــی  دولــت  علــوی، مالیات هــا شــامل  زکات  و صدقــات، خمــس، 

ــد. ــه  می ش ــراج  و جزی خ
خمــس  در صــدر اســام  عمدتــًا  در خمــس  غنایــم  جنگی  منحصر 
بــود. در زمــان  خافــت  عمــر، بــه  علــت  فتوحات  عظیم  مســلمانان  
درجنــگ  بــا ایــران  و روم  و دســتیابی  آنــان  بــه  غنایم  بســیاِر  جنگی، 
ــه  صــورت  بی ســابقه ای  افزایــش  یافــت. دامنــة   ــع  خمــس  ب مناب
فتوحــات  اســامی  همچنــان  در زمــان  عثمــان  گســترش  یافــت  و 
غنایــم  فراوانــی  نصیــب  مســلمانان  گشــت. یعقوبــی، غنایم  جنگ  
آفریقــا را بالــغ  بــر 2520000 دینــار ذکــر کــرده  اســت. بــه  روایــت  
ابــن  اثیــر در زمــان  عثمــان  مســلمانان  تمــام  آفریقــا را در دو جنــگ  
فتــح  کردنــد کــه  عثمــان  خمــس  حملــة  اول  را بــه  عبــدا بن  ســعد 
ــه  مروان بــن  حکــم  داد. بــن  ابی الشــرح  و خمــس  جنــگ  دوم  را ب

در دوران  کوتــاه  خافــت  امیرالمؤ منین)علیــه الســام( ســه  جنــگ  
عمــدة  جمــل، صفیــن  و نهــروان  روی  داد کــه  هر ســة  آنهــا داخلی  
بــود و غنیمتــی  گرفتــه  نشــد؛ یــا قابــل  توجــه  نبــود. بــه  همیــن  
ــار دوران   ــم  سرش ــرت  از غنای ــت  آن  حض ــر خاف ــت  در عص جه
عمــر و عثمــان  خبــری  نبــود و در مــوارد نــادری  هــم  کــه  وجوهــی  
ــر)ص(  ــای  پیامب ــت  اقرب ــا رضای ــد، ب ــه  دســت  می آم از خمــس  ب
درمصالــح  اهــم  و بــرای  رفــع  فتنه هایــی  که  کیــان  اســام  را تهدید 
ــن)ع(  ــد:»امام  حس ــی  می نویس ــد. بیهق ــرف  می ش ــرد، ص می ک
ــی ا  ــر - رض ــن  جعف ــدا ب ــاس  و عب ــین)ع( و ابن عب ــام  حس و ام
عنهمــا - ســهم  خویــش  را از خمــس  از حضــرت  مطالبــه  نمودنــد؛ 
امــام  فرمودنــد: »ایــن  حــق  شــما اســت  ولــی  مــن  درگیر جنــگ  با 
معاویــه  هســتم، اگــر مایــل  هســتید از ایــن  حــق  خــود درگذریــد.«

بنابرایــن  زکات، خــراج  و جزیــه، عمده تریــن  مالیات هــا یــا منابــع  
ــن  زکات،  ــد بنابرای ــکیل  می دادن ــوی  را تش ــت  عل ــی  حکوم مال
ــی   ــع  مال ــا مناب ــا ی ــن  مالیات ه ــه، عمده تری ــراج  و جزی خ
حکومــت  علــوی  را تشــکیل  می دادنــد و امــام  نیــز در ایــن  
بــاره، ســخنان  ارزنــده ای  دارنــد کــه  سیاســت های  مالیاتــی  

ــازد. ــن  می س ــوی  را روش ــت  عل دول

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

 شهباز حسن پوربیگلری در نشست علنی  در نطق میان دستور خودگفت:

ضرورت تشکیل قرار گاه فرهنگی برای سرعت 
بخشیدن تحقق اهداف گام دوم انقالب 

ادامــه ســرمقاله..  قــرارگاه از تجربــه موفــق دفاع مقــدس در اعتمــاد بــه نیروهای 
متعهــد و انقالبــی بهــره جســته و در عیــن حال که بــا ارائــه راهبردها و نظــارت و بهره 
گیــری از مشــاوره بــرای ســالمت حرکــت پشــتوانه قــوی ایجاد مــی کنــد؛ از هرگونه 
رفتــار آمرانــه و تحکمــی غیــر ضــروری پرهیز کــرده و بــه حرکت خودجــوش مردمی 

اعتمــاد مــی کنــدو بــه انهــا جهــت دهــد تا بــه اهــداف مطلوب برســد 
ایــن قــرارگاه بــا  افزایــش ظرفیــت هــای مقابلــه بــا تهاجــم فرهنگــی در ســطح افکار 
عمــوم  و هوشــیاری در رخنــه و تغییــر محاســبات مســئوالن درمواجهــه بــا مظاهــر 
فرهنــگ بیگانــه و جنــگ نــرم و ســبک هــای مخــرب هویــت اســالمی ایرانــی بــا 

شــناخت ابعــاد تهاجــم و بکارگیــری شــیوه هــای مقابلــه بــا آنهــا تــالش کنــد 
تشــکیل قــرار گاه فرهنگــی بــا توجــه بــه شــورای سیاســت گــذاری ائمــه جمعــه 

سراســر کشــور برعهــده امــام جمعــه هرشهرســتانی اســت و 
امــام جمعه شهرســتان باید ریاســت شــورا را برعهده گیــرد. و مطابق مســؤولیت ذاتی 
خویــش و تکالیفــی کــه قانــون ایجــاد قــرارگاه فرهنگــی و شــورای سیاســت گــذاری 

متوجــه ایشــان مــی کنــد در پیشــبرد اهــداف قــرارگاه فعالیــت مــی کند.
البتــه موضــوع قــرار گاه فرهنگــی وجایــگاه آن و سیاســتها و راهبردهــای کالن آن و 
تشــکیل کارگروههــا وشــرح وظایــف انها ، تشــکیل دبیرخانه و مســئولیت آن وشــرح 
وظایــف هرکــدام بــه توضیحــات خاصی و بیشــتری نیــاز دارد کــه درایــن وجیزه نمی 
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افقــی: 1 افقــی: پــدر مرثیــه ســرایی ایــران 2 افقــی: افســانه - پشــت ســر 3 افقــی: آجــر ناپختــه - درد شــکمی 
ــی:  ــان 6 افق ــدم - بهت ــی: گل گن ــب 5 افق ــر غای ــی - نوعــی خــط کــش هندســی - ضمی ــت میان ــی: ن ۴ افق
نســاج - شــرح دادن ۷ افقــی: ســرزمین - همــه مــردم ۸ افقــی: شــهر تــوت - تالفــی - اتمســفر زمیــن 9 افقــی: 
قدیمــی - ناشــنوایی 1۰ افقــی: ســال ترکــی - شــهری در ژاپــن 11 افقــی: بازیگــر زن ســریال یوســف پیامبــر

ــش  ــور اتری ــت کش ــکار - پایتخ ــوار ان ــودی: دی ــان 2 عم ــج جه ــن خلی ــودی: بزرگتری ــودی: 1 عم عم
ــوان  ــزرگ - پهل ــش و امتحــان - پرســتار کــودک - ای دل ۴ عمــودی: رود ب ــوز فرنگــی 3 عمــودی: آزمای - هن
و دلیــر 5 عمــودی: وقــف شــده - نوعــی تفنــگ 6 عمــودی: واحــد پــول ایســلند - لقــب باباطاهــر ۷ عمــودی: 
ــذا -  ــل غ ــه - تحلی ــن نقط ــودی: باالتری ــروزی 9 عم ــرف پی ــز - ح ــودی: عاج ــد ۸ عم ــوز - ثروتمن دســت آم
مرزبــان 1۰ عمــودی: مذکــر - بــی ســواد - پزشــک چاقــو بــه دســت 11 عمــودی: جغرافیــدان مشــهور عــرب

جدول شماره:490
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شــرکت تعاونــی 370 شــماره ایثارگــران بموجــب درخواســت شــماره 1400/1860 و مــورخ 1400/4/14 بــا معرفی 
آقــای محمــد حســین مبشــری فرزنــد احمــد بعنــوان نماینــده اعــام داشــته که ســند مالکیــت ششــدانگ یک 
قطعــه زمیــن مــوات پــاک 209 فرعــی از 5944 اصلــی واقــع در بردســیر بخــش 20 کرمــان ذیــل ثبــت 10404 
دفتــر 39 صفحــه 516 بنــام ایشــان ثبت و ســند دفترچــه ای آن به شــماره چاپــی 575441 صادر و تســلیم گردیده 
بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود شــده اســت و ضمــن تســلیم دو بــرگ شــهادت شــهود تصدیــق امضــا شــده 
درخواســت ســند مالکیــت المثنــی نمــوده لــذا باســتناد مــاده 120 آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یک نوبــت در 
تاریــخ منــدرج در ذیــل آگهــی می شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه یــا در دســت داشــتن ســند 
مالکیــت نســبت بــه ملــک مذکــور مــی باشــد ظــرف مــدت 10 روز پــس از انتشــار آگهــی بــه اداره ثبــت اســناد 
بردســیر مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه تســلیم نمایــد واال پس 
از گذشــت مهلــت مذکــور نســبت به صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد شــد.تاریخ انتشــار : 1400/5/4
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آگهی فقدان سند مالکیت 

*

ــیر باحضــور  ــتان بردس ــی شهرس ــگ عموم ــورای فرهن ــومین جلســه ش س
ــه  ــیر حج ــتان بردس ــی شهرس ــگ عموم ــورای فرهن ــرم ش ــت محت ریاس
االســالم کرمانــی و مهنــدس میرصادقــی و ســایر اعضــا جلســه بــه همــراه 
اعضــا میهمانــان مدیــران عامــل و نماینــدگان بخــش صنعــت بردســیر ســه 
شــنبه 1۴۰۰/۴/29 در محــل دفتــر امــام جمعــه بردســیر بــا موضــوع گزارش 
ســتاد اقامــه نمــاز جمعــه و جماعــت بردســیر و بررســی برنامــه هــای دهــه 
ــم   ــرآن کری ــت ق ــس از قرائ ــد پ ــزار گردی ــه برگ ــج نهج البالغ ــت و تروی والی
ابتــدا حجــه الســالم کرمانــی ضمــن خیرمقــدم بــه اعضــا حاضــر در جلســه 
و تبریــک اعیــاد پیــش رو و ذکــر حدیــث در خصــوص دعــای عرفــه لــزوم 
فرهنــگ ســازی جهــت حضــور بیشــتر جوانــان در مســاجد و نمــاز جماعــت 
ــا ذکــر  و خصوصــا نمــاز جمعــه کــه در قــرآن بــه برگــزاری نمــاز جمعــه ب
آیــه اشــاره داشــتند و در خصــوص برنامــه هــای ترویــج نهــج البالغــه و دهــه 
والیــت اظهــار امیــدواری کــرد ایــن دهــه هــم هماننــد دهــه عاشــورا دغدغــه 

مــردم قــرار بگیــرد 
در ادامــه  جلســه رجایــی دبیــر شــورای فرهنــگ عمومــی شهرســتان ضمــن 
قرائــت دســتور کار جلســه و توضیــح در خصــوص مصوبــات جلســه گذشــته 
عنــوان داشــت : خوشــبختانه یکــی از مصوبــات اولیــن جلســه امســال کــه 
شــروع بــکار  کارگــروه تخصصــی فرهنگــی  بــه ریاســت ســرکار خانــم فیــروز 
آبــادی بــوده کــه دوجلســه تشــکیل گردیــده و برنامــه هــای پیشــنهادی خود 
را جهــت طــرح در جلســات اصلــی شــورای فرهنــگ عمومــی ارائه داده اســت 
در همیــن راســتا در ادامــه دکتــر توحیــدی بــه نمایندگــی از کارگــروه دوم 
برنامــه هــای پیشــنهادی و جنبــه هــای تخصصــی برنامــه هــا را بــه اعضــا 

حاضــر شــرح داد .
ــاد آوری عملکــرد شــورای فرهنــگ  ــا ی ــی ب ــر صادق ــان مهنــدس می در پای
عمومــی بــه جهــت فرهنــگ ســازی و گســترش فرهنگ نهــج البالغــه و دهه 
والیــت عنــوان داشــت، امیــدوارم روزی فــرا برســد خــود مــردم در برگــزاری 
ایــن دهــه) کــه مــورد غفلــت واقــع شــده ،چراکــه اگــر ماجــرای غدیــر خــوب 
ــاد (اهتمــام  ــود چــه بســا واقعــه عاشــورا اتفــاق نمــی افت ــردازش شــده ب پ
ورزنــد و وظیفــه مــا فقــط حمایــت و همــکاری در هدایــت برنامــه هــا باشــد 
و قــرار نباشــد کــه دســتگاهها را بســیج نماییــم تــا هرکــدام مســئولیتی در 
برنامه هــای ایــن مناســبت بعهــده بگیرنــد و در پایــان بــه جمــع بنــدی برنامه 

هــای پیشــنهادی و مصوبــات پرداختنــد 

دهه والیت هم همانند دهه عاشورا 
دغدغه مردم قرار بگیرد

قرنطینه 2هفته ای مهمانشهربردسیر 
بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز بهدشــت ودرمــان شهرســتان 
بردســیر مهنــدس برهانــی اعــام کــرد :درجلســه ســتاد کرونــای اســتانی 
وشهرســتانی مصــوب شــد باتوجــه بــه افزایــش مــوارد بیــاری کرونــا 
طــی چنــدروز اخیــر مرکــز مهانشــهر افاغنــه بردســیر مبــدت ۲هفتــه 
قرطینــه گــردد اجــرای ایــن امر بعهده رسپرســت مهانشــهر می باشــد

اختالس و کالهبرداری در 2 اداره کل جنوب 
استان کرمان/ ۷ متهم تحت تعقیب قرار گرفتند

دادســتان جیرفــت گفــت: ۷ متهم اختــالس و کالهبــرداری در دو پرونده مجــزا در ادارات 
کل صمــت و راهــداری جنــوب اســتان کرمــان، تحت تعقیب قــرار گرفتند.

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمان، حســین ســالمی دادســتان عمومــی و انقالب 
شهرســتان جیرفــت در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه اختــالس و کالهبــرداری در دو 
اداره کل جنــوب اســتان کرمــان اظهــار داشــت: در حــال حاضــر دو پرونــده مجــزا در 
ایــن ارتبــاط در شــعبه اول بازپرســی دادســرای عمومــی و انقالب شهرســتان جیرفت در 

دســت رســیدگی قــرار دارد.
دادســتان عمومــی و انقــالب شهرســتان جیرفــت بــا اشــاره بــه جزییــات ایــن پرونده هــا 
بیــان کــرد: در پــی وصــول گــزارش ســوء جریانــات مالــی در دو اداره کل صنعــت، معدن 
و تجــارت و اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای جنــوب اســتان کرمــان دســتور 

بررســی و انجــام تحقیقــات مقدماتــی صادر شــد.
وی از کشــف ســوء جریــان مالــی در ایــن دو اداره کل جنــوب اســتان کرمــان خبــر داد 
و افــزود: هفــت متهــم در دو پرونــده مجــزا در دو اداره کل صنعــت، معــدن و تجــارت و 
اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای جنــوب اســتان کرمــان در ایــن زمینــه تحت 

تعقیــب قــرار گرفتند.

آگهی تحدید حدوداختصاصی 
چــون ششــدانگ یک درب باغ مشــتمل برســاختمان پــاک 23فرعــی 5663 اصلــی واقع دربخــش 20 کرمان 
موردتقاضــای منصــوره بیگلــری فرزنــد کاظــم طبــق رای شــماره 139960319011002872 مــورخ 99/12/4 
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی در مالکیت 
نامبــرده قــرار گرفتــه  و آگهــی موضــوع مــاده 3و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون مذکــور منتشــر و مــورد واخواهــی 
ســپری گردیــده اســت ونیــاز بــه تحدیــد حــدود دارد  و اعمــال تبصــره ذیل مــاده 15 ثبت میســر نمی باشــد  لذا 
حســب تقاضــای شــماره 1935- 1400 مــورخ 1400/4/19 مالــک بدینوســیله آگهــی تحدید حــدود اختصاصی 
آن باســتناد تبصــره ذیــل مــاده 13 قانــون مذکــور و مــاده 13 آئیــن نامــه آن منتشــر و عملیــات تحدیــدی آن از 
ســاعت 9صبــح روز شــنبه 1400/5/30 درمحــل شــروع و بعمــل خواهــد امد لذا بــه مالک )مالکیــن( و صاحبان 
امــاک مجــاور رقبــه مزبــور اخطــار می گــردد در موعــد مقــرر در ایــن اعــان در محــل وقــوع ملــک حاضــر و 
در صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیــات تحدیــدی با معرفــی مالک یا نماینــده قانونــی وی وفــق مقررات 
مــواد 14 و 15 قانــون و 70 آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام و اعتــراض اشــخاص بر حــدود و حقــوق ارتفاقی برابر 
مــواد 20 قانــون و 74 آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیم صورتمجلــس تحدیــدی بمــدت 30 روز پذیرفته 
شــده و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت بــه مرجع ذیصــاح قضایی 
تقدیــم نمایــد واال پــس از گذشــت مهلــت یــک ماهــه و عــدم تســلیم دادخواســت برابــر مقــررات اقــدام خواهد 

شــد.تاریخ انتشار : دوشــنبه 1400/5/4
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فال گیر فضای مجازی در دام پلیس فتا
فرمانــده انتظامی شهرســتان بردســیر از دســتگیری فــردی که در  اینســتاگرام بعنــوان رمــال وفالگیر از 

شــهروندان  کاهبــرداری می کــرد بــا رصــد کارشناســان پلیــس فتــا این شهرســتان خبــر داد .
ســرهنگ غضنفــری در گفتگــو بــا خبرنــگار پایگاه خبــری پلیس در تشــریح ایــن خبر گفــت : پس از 
شــکایت فــردی مبنــی بر فریــب واخاذی یــک رمال و فالگیــر از او در اینســتاگرام و درخواســت ارســال 
عکــس از بــدن وی ، پیگیــری پرونــده بــه صــورت ویــژه در دســتور کار پلیس فتــا قرار گرفــت و متهم 

پــس از شناســایی در عملیــات ضربتــی دســتگیر و راهی زندان شــد .
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه رمالــی ،دعانویســی، فالگیــری یــک نــوع اقــدام متقلبانــه بــرای تحصیل 
مــال نامشــروع اســت گفــت :برخــی از مــردم بــرای رفــع مشــکات خــود بــه فــال گیــر و رمــال هــا 
مراجعــه مــی کننــد کــه ایــن امــر پیامدهــای ناگــواری را بــه دنبــال دارد و افــراد کاهبــردار در فضــای 
مجــازی بــا توســل بــه ابزارهــای خرافــی و ســوء اســتفاده از اعتقــادات شــهروندان از آنها ســو اســتفاده 
نمــوده و عــاوه بــر مــال ،بــه موضوعــات خصوصــی افــراد وارد شــده و آنهــا را بــا مســایل ناگــواری 

درگیــر مــی کنند.
 فرمانــده انتظامــی شهرســتان بردســیر در پایــان بــه شــهروندان  توصیــه کــرد در صــورت برخــورد بــا 
مــوارد مشــابه  و کاهبــرداری هایــی از ایــن قبیــل آن را از طریــق پلیــس 110 بــه مــا گــزارش دهنــد.



بزرگان آسمانی شهر من پیامک های شما

                                        

10000100005588 شماره ارسال پیامک

کوچــه پــس کوچــه هــای بردســیر در ســال هــزار و ســیصد و چهــل و چهــار شــاهد 
تولــد نــوزادی بــود کــه در ســالیان نــه چنــدان دور در عین گمنامــی اش، بــرای محله 
آبــرو مــی خــرد و بــرای مــردم کشــورش، عــزت و امنیــت. لطــف الهــی شــامل آقــا 
هدایــت شــد و مقــدر شــد تــا ســیف الــه در خانــه او متولــد شــده و رشــد و پــرورش 
یابــد. لقمــه حــال پــدر بــا کفاشــی و کار در حمــام عمومــی، کار خــودش را کــرد و از 
ســیف الــه مــردی ســاخت کــه نــه تنهــا تکیــه گاه خانــه کــه بازویــی بــرای کشــور و 

رهبــرش بــود. 
در کنــار درس و تحصیــل، بــا کارگــری و بنایــی بــرای کمــک بــه پــدر زحمــت مــی 
کشــید و خانــواده را در فــراز و نشــیب زندگــی تنهــا نمــی گذاشــت. در جریــان انقاب 
بــا اینکــه ســن زیــادی نداشــت، آرام و بی تفاوت ننشســت و بــا شــرکت در راهپیمائی 
هــا و فعالیــت هــای ضــد رژیــم پهلــوی، مخالفــت خــود را نســبت بــه ظلــم و فســاد 
حکومــت وقــت ابــراز مــی کــرد. بعــد از پیــروزی انقــاب نیــز بــا عضویــت در پایــگاه 
بســیج و فعالیــت هــای مختلــف می کوشــید تا انقــاب اســامی نوپــا را یــاری نماید. 
ــدن  ــه درس خوان ــادی ب ــه زی ــه مدرســه رفــت و از آن جــا کــه عاق ــا کاس ده ب ت

نداشــت، تــرک تحصیــل کــرد و عــازم خدمــت شــد.
ســال شــصت و ســه بــرای خدمــت ســربازی ثبــت نــام کــرد. بــرای گذرانــدن دوره 
آموزشــی، مدتــی در پــادگان۰۵ کرمــان و شــیراز بــه ســر بــرد و پــس از آن بــه تهــران 
و بعــد کردســتان اعــزام گردیــد. در بانــه بــه عنــوان نیــروی تــکاور به خدمت مشــغول 

. شد
مدتــی بعــد بــه آذربایجــان شــرقی و غربــی منتقــل شــد تــا اینکــه ســرانجام پــس از 
یکســال خدمــت و حضــور در مناطق عملیاتــی، در تاریــخ 64/6/18 در ســیدکان عراق 

بــه شــهادت رســید ولــی پیکــر مطهــرش هرگز بــه دســت خانــواده اش نرســید.
ازم خواســت بــراش خواســتگاری بــرم. گفتــم: ایــن دختــر رو بــه تــو نمــی دن. گفــت: 

چــرا نمــی دن؟! مــن میــرم ســربازی و بعــد هــم ســرِ کار. چــرا زن بهــم نــدن؟!
                                                             راوی: خانم عصمت خسروی)مادر شهید(

از ســربازی اومــده بــود مرخصــی. پرســید: مــادر! چندتــا بچــه داری؟ گفتــم: تــو نمــی 
دونــی چندتــا بچــه دارم؟! هفــت تــا. یــک دختر و شــش تا پســر. گفت: یکی از شــش 
تــا پســرتو بایــد بــدی در راه خــدا؛ اون یکــی هــم من هســتم. من میــرم در راه خــدا. ما 

از پســر همســایه عزیزتــر نیســتیم. ما هم بایــد دیــن خودمــون رو ادا کنیم.
                                                          راوی: خانم عصمت خسروی)مادر شهید(

خــواب دیــدم بــا چنــد نفــر همراســت. اشــاره کرد ایــن افــراد، ســربازان امــام زمــان)ع( 
هســتند. بعــد از گفتگــو، گایــه کــرد و گفــت: چرا نمــاز نمی خونــی؟! نمازتو بخــون... 

از همــون موقــع بــه بعــد نمازمــو مــی خونم.
                                                              راوی:  آقای حمید تقی زاده)برادر شهید(

شهید  معظم   سیف الله تقی زاده

*باســام مســئولین لطــف بفرماینــد از داروخانــه هــا 
بازدیــد کننــد نــه تهویــه دارنــد ونه مــواد ضــد عفونی 
بــرا ی اربــاب رجوعــان و اکثــر کســانی کــه مراجعــه 
مــی کننــد یــا مبتاینــد و یاناقلنــد کــه بــه داروخانه 
مراجعــه مــی کننــد خــودم دیــدم کســی کــه امــده 
بــود داروبگیــره ومیگفــت یــک هفتــه بیمــارم وکرونا 
دارم بعدمیگــن چــرا امارمبتایــان رو به افزایش اســت 
پروتکلهــا رعایت نمیشــوند وکســی هم نظــارت ندارد 
وفقــط مغــازه هــا را مــی بندنــد         9133----71

*ایــا درســته بــا وضعیــت قرمــز وابتــای مهاجریــن 
افغانــی دراردوگاه انها قرنطینه نشــوند وآزاد دربردســیر 
و درمراکــز دولتــی و شــخصی ومغــازه هــا وداروخانــه 

مراجعــه کننــد                            9132-----4۰
ــت  ــی در دول ــات مردم ــی از مطالب ــام یک ــا س *ب
ــور  ــس جمه ــی از رئی ــدم ســهم خواه ســیزدهم ع
ــی  ــای سیاس ــر گروهه ــر اکث ــورد نظ ــه م ــت ک اس
ونماینــدگان مجلــس اســت پــس نماینــدگان لطــف 
ــون  ــه شــرح وظیفــه ای کــه قان ــا توجــه ب کننــد ب
اساســی برایشــان تعییــن کــرده در انتصابــات دخالت 
نکننــد فقط نظــارت بــر اجرای قانــون وانجــام وظیفه 
داشــته باشــند وخــدای نکــرده اگر مســئولی خطایی 
ــده ننویســند همــکاری و  ــه حســاب نماین ــرده ب ک
ــا دخالــت درقــوا را اشــتباه نگیرنــد                                                                                                                                            تعامــل  قــوا را ب
6۵----912۰                                                

*باســام آدم حیــرون میمونــه چــی بگــه وقتــی می 
بینــه مــردم خوزســتان آب ندارنــد یعنــی این اســتان 
اســتاندار نداشــته نماینــده نداشــته و نمــی دانســتند 
کــه بــا بســتن دریچــه ســدها ایــن مــردم از کجــا اب 
تامیــن کننــد اگــر مــی دانســتند و اقدامــی نکردنــد 
ــی  ــای پایان ــس درروزه ــد پ ــردم را ناراضــی کردن وم
ــوند  ــه ش ــد محاکم ــد بای ــدا اینکارکردن ــت عم دول
اینهــا ایــن چنــد روز چقدربــرای مــردم ونظــام هزینه 
درســت کردند وبوقهــای تبلیغاتی دشــمنان را تغذیه 

دادنــد                                        9138----99
*ســام بــا روی کارامــدن دولــت ســیزدهم انشــااهلل 
ابتــدا بــرا ی ایجــاد امنیت شــغلی وســرمایه گــذاری و 
اثبــات نــرخ کاالو ارز بتوانــد باعــث عــدم فرار ســرمایه 
از کشــور شــود و انهایی که هم که درکشــور ســرمایه 
گــذاری کردنداحســاس امنیت واثبات قیمتها باشــند 
ــورم وشــغلهای کاذب و  کــه اینهــا باعــث کاهــش ت
بــدون مولــد میشــود و ثبــات اقتصــادی باعــث جذب 
ســرمایه خارجــی هــم میشــود اگــر مثل دولــت قبل 
هــر روز شــاهد افزایــش ارز وســکه و نرخهــا باشــیم 
وضعیــت بســیاربدتر خواهــد شــد       9168----74

ــامی  ــورا ی اس ــرم ش ــای محت ــه اعض ــام ب *باس
بردســیر پیشــنهاد میکنــم کــه بفکــر ایجاد ســرمایه 
ــی  ــه دولت ــه بودج ــتگی ب ــا وابس ــند ت ــذاری باش گ
ــد در  ــی توان ــهرداری م ــود ش ــر ش ــش وصف کاه
صنعــت وکشــاورزی ســرمایه گــذاری ومدیریــت کند 
تــا موجــب ســرمایه شــود حتــی میتواند با تاســیس 
شــرکت تعاونــی از ســرمایه خــرد همشــهریان هــم 
اســتفاده کنــد چــون بانکهــا با همیــن اندک ســرمایه 
هــای قــرض الحســنه قرعه کشــی ســاالنه میلیادرها 

ــکر       9386----1۵ ــی برندباتش ــود م ــان س توم

ــاب  ــم انق ــر معظ ــه ای رهب ــت اهلل خامن آی
اســامی پــس از دریافــت نوبــت دوم واکســن 
کــوو ایــران برکــت بــا تشــکر از مجاهدتهــای 
ــه  مجموعه هــای بهداشــت و درمــان در مقابل
بــا بیماری و بخصــوص از زحمات دانشــمندان 
ــر  ــی، ب ــن داخل ــد واکس ــان در تولی و محقق
لــزوم اســتمرار رعایــت کامــل شــیوه نامه های 
بهداشــتی تــا توقــف شــیوع بیمــاری تأکیــد 
ــکات  ــه مش ــاره ب ــا اش ــه ب ــد و در ادام کردن
عمیقــاً دردآور مــردم وفادار اســتان خوزســتان 
در زمینــه آب، مســئوالن دســتگاههای دولتی 
ــورت  ــه ص ــد ب ــف کردن ــی را موظ و غیردولت
ــائل  ــکات و مس ــه مش ــیدگی ب ــدی رس ج

مــردم خوزســتان را دنبــال کننــد.
مــردم  دسترســی  در  **اختــال 
بــه واکســن را ناشــی از بدقولــی 

واکســن خارجــی  فروشــندگان 
ــال ایجــاد  ــه ای اخت ــت اهلل خامن حضــرت آی
شــده در دسترســی مــردم به واکســن را عمدتاً 
ناشــی از بدقولی فروشــندگان خارجی واکسن 
خواندنــد و گفتنــد: این مســئله یک بــار دیگر 
بــه مــردم و مســئوالن کشــور یــادآوری کــرد 
کــه تکیه بــه دیگــران موجــب بروز مشــکات 
ــه  ــم در هم ــد بتوانی ــن بای ــود بنابرای می ش

مســائل روی پــای خــود بایســتیم.
ــد  ــر از تولی ــل ناگزی ــد داخ ــار تولی **در کن
ــم ــتفاده می کنی ــز اس ــن نی ــی مطمئ خارج

ایشــان افزودنــد: البتــه در کنــار تولیــد داخــل 
ناگزیــر از تولیــد خارجی مطمئن نیز اســتفاده 
می کنیــم امــا باید بــا تمرکــز و تاش بــر روی 
تولیــد داخــل جلــوی منتظــر و معطــل ماندن 

مــردم را گرفــت و امیدواریــم بــا توجــه مســئوالن، 
توزیــع واکســن بــه آســانی و روانــی کامــل در بین 

مــردم انجام شــود.
ــاره  ــا اش ــن ب ــامی همچنی ــاب اس ــر انق رهب
ــی  ــروس و باق ــی وی ــی در پ ــای پ ــه جهش ه ب
مانــدن خطــرات آن، مــردم را بــه اســتمرار 
رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی فراخواندنــد 
و گفتنــد: طوالنــی شــدن قضیــه بیمــاری نبایــد 
موجــب کاهــش حساســیت ها شــود و در همــه 
ــی و  ــون مذهب ــم های گوناگ ــه مراس ــا از جمل ج
غیرمذهبــی نیــز بایــد اصــل را بــر رعایــت کامــل 
ــرف مســئولین  ــده از ط ــیوه نامه های توصیه ش ش

ــرار داد. ــذاری ق ــک و فاصله گ ــد ماس مانن
ایشــان خاطرنشــان کردنــد: اگــر مــردم بــرای یک 
دوره، زحمــت رعایــت کامــل شــیوه نامه ها را قبول 
کننــد، بیمــاری ریشــه کن یا حداقــل شــیوع آن و 
ادامــه خطــرات جانــی و خســارات مالــی متوقــف 

می شــود.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای خطــاب به مســئوالن 
تأکیــد کردنــد: دســتگاههای دولتــی بــه صــورت 
جــدی از تولیــد واکســن های داخلــی پشــتیبانی 
کننــد تــا ایــن کار بــه بهتریــن وجــه انجــام شــود.
رهبــر انقــاب در بخش دیگــری از سخنانشــان به 
مشــکات مردم خوزســتان اشــاره کردند و گفتند: 
در روزهــای اخیر یکــی از نگرانی های واقعــاً دردآور، 

مســئله آب خوزســتان و مشــکات مــردم بود.
ــا گایــه از رعایــت نشــدن توصیه هــای  ایشــان ب
ــاره آب خوزســتان و فاضــاب  متعــدد قبلــی درب
اهــواز افزودنــد: اگــر آن توصیه هــا مورد توجــه قرار 
ــن وضــع ایجــاد نمی شــد  ــت مســلماً ای می گرف
کــه مــردم وفــادار خوزســتان را بــا وجــود این همه 

امکانــات و اســتعدادهای طبیعــی و کارخانجات در اســتان، ناراضی 
و ناراحــت کنــد.

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای خاطرنشــان کردنــد: مــردم ناراحتــی 
خــود را بــروز دادنــد امــا هیــچ گلــه ای از آنهــا نمی توان داشــت چرا 
کــه مســئله آب آن هــم در آن آب وهــوای گــرم خوزســتان مســئله 

کوچکی نیســت.
**اگــر در وقــت خــود بــه کار مردم رســیدگی می شــد، 

ایــن وضعیــت ایجاد نمی شــد
ایشــان بــا اشــاره بــه حضــور وفادارانــه و فداکارانه مردم خوزســتان 
در خــط مقدم مشــکات هشــت ســال دفــاع مقدس، گفتنــد: این 
مــردم نبایــد دچــار مشــکات باشــند و اگــر بــه در وقــت خــود به 

کار مــردم رســیدگی می شــد، ایــن وضعیــت ایجــاد نمی شــد.
رهبــر انقــاب اســامی افزودنــد: اکنون کــه دســتگاههای دولتی و 
غیردولتــی مشــغول بــه کار شــدند، و همچنیــن دولت بعــدی که 
بــر ســر کار خواهــد آمــد، کارهــا را بــه صــورت جدی دنبــال کنند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای همچنیــن مــردم را بــه مراقبــت در 
مقابــل توطئه هــای دشــمن توصیــه کردنــد و گفتنــد: دشــمن به 
دنبــال آن اســت کــه از هــر چیــز علیــه انقــاب و کشــور و مصالح 
مــردم اســتفاده کنــد بنابرایــن بایــد مراقبــت شــود که بهانــه ای به 

دســت آن داده نشــود.

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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ای در مکان حقیقتی از المکان علی
وی در زمین امام هزار آسامن علی

ای بنـده ای که داده خداییت دست حق
بر وسعت جهان و به طول زمان علی

جویای دشمنان تو از شش جهت جحیم
مشتاق دوستان تو بـاغ جنان علی

بـرقع بـزن کنـار ز مــاه جمـال خـود
آنک بـده جامل خدا را نشان علی

آغوش کربیا همه بیت الحرام توست
زیباتـرین کالم خـداوند نام توست

تو نفس احمدی و امامت از آن توست
تو جان مصطفایی و او نیز جان توست

گویـی هنـوز یکسـره در بــرکۀ غـدیر
با صدزبان، رسول خدا مدح خوان توست

سوگند می خـورم بـه محّمد که رهربی
بعـد از رسـول، حِق تو و خاندان توست

آن کس که خواست غصب کند مسند تو را
کمتـر ز خـاک خادمـۀ آستـان تـوست
وقتی که او به جنگ احد گفت الفرار

آورد جربییــل بـرای تــو ذوالفقـار
ای سجده شسته روی خود از خاک کوی تو

ای سیل هـای رحمت حق آب جوی تو
بی آبرویـم، ایــن نبــوَد گـر عقیـده ام

اســالم راسـت آبــرو از آبــروی تـو
خلـوت کننــد چونکـه خـدا و پیمربش
باشـد کـالم هـر دو فقط گفتگـوی تو

باالتــری از اینکــه متـام بهـشت را
فردا کننـد هدیـه بـه یک تار موی تو

در چشم آن که پاک رسشت است یا علی
دیـدار قنبـر تــو بـهشت اسـت یا علی

در پیکــر تـو روح و روان محّمــد است
در کـام تـو همیشـه زبـان محّمـد است

بگـذار دیگــران ز پـی دیگــران رونــد
موالی من کسی است که جان محّمد است

قدر و جـالل و شان محّمد از آن توست
قدر و جالل و شان تو از آن محّمد است

دیـدم هــزار مرتبــه گفتـم هـزار بــار
در تـو متـام نـام و نشـان محّمـد است

»میثم« تو را شنـاخت، تـو مرآت احمدی
نامت خوشت علی است، ولیکن محّمدی

اشعارغدیر )2(

                        بیانات رهبر معظم انقاب اسامی پس از دریافت نوبت دوم واکسن کوو ایران برکت:

     گزارشی از واقعه غدیر، حدیث غدیر در منابع روایی اهل سنت )2(
بــزرگان اهــل ســنت بــه طریــق مختلــف حدیــث 
غدیــر خــم را نقــل کــرده انــد. در ذیــل بــه بعضــی 
از مهــم تریــن کتــب ایشــان کــه بــر ایــن حدیــث 
ــد،  ــرده ان ــد ک ــته و آن را تایی ــت گذاش ــر صح مه

همــراه بــا حدیــث اشــاره مــی شــود.
1. ســنن ترمــذی: زیــد بــن ارقــم عــن النبی)صلــی 
ــی  ــواله فعل ــت م ــن کن ــال: م ــه( ق ــه وآل اهلل علی

مــواله
2. مصنــف ابــن ابــی شــیبه: حدثنــا مطلب بــن زیاد 
عــن عبــداهلل بــن محمــد بــن عقیل عــن جابــر بن 
عبــداهلل قــال: کّنــا بالجحفــة بغدیــر خــم إذا خــرج 
علینــا رســول اهلل فأخــذ بیــد علــی فقال: مــن کنت 

مــواله فعلی مــواله.
3. المعجــم الکبیــر للطبرانــی: عــن أبــی إســحاق 
الهمدانــی قــال ســمعت حبشــی بــن جنــاده یقــول: 
ــر خــم:  ــوم غدی ســمعت رســول اهلل)ص( یقــول ی
اللهــم مــن کنــت مــواله فعلــی مــواله، اللهــم وال 
مــن وااله و عــاد مــن عــاداه و انصــر مــن نصــره و 

اعــن مــن اعانــه.
همچنیــن وی حدیــث مذکــور را بــه همیــن طریق 
از زیــد بــن ارقــم، ابــو ایــوب انصــاری و بریــده نقــل 

ــی کند. م
4. تفســیر ابی الســعود و تفســیر اللباب البــن عادل: 
ــائل  ــأل س ــه )س ــیر ای ــاب در تفس ــن دو کت در ای
بعــذاب واقــع( وارد شــده اســت: مــی گوینــد ســائل، 
حــارث بــن نعمــان فهــری بــود و علــت نــزول ایــه 
ایــن اســت هنگامــی کــه قــول پیامبــر مبنــی بــر 
ــی  ــس عل ــم پ ــوالی اوی ــن م ــه م ــر ک ــه ه اینک
مــوالی اوســت بــه گــوش او رســید، ســوار بــر ناقه 
خــود شــد و پیــش پیامبــر آمــد و گفــت: ای محمد! 
امــر کــردی مــا را کــه شــهادت بدهیــم خدایــی جز 
خــدای واحــد نیســت و اینکــه تــو فرســتاده از جانب 
اویــی و مــا آن را پذیرفتیــم. امــر کــردی پنج بــار در 
روز نمــاز بخوانیــم و زکات اموالمــان را بدهیــم و مــا 
قبــول کردیــم. امــر کــردی کــه در هــر ســال یــک 
مــاه روزه بگیریــم و حــج بگزاریــم و مــا پذیرفتیــم؛ 
ــری  ــا برت ــر م ــت را ب ــر عم ــه پس ــه اینک ــی ب ول
ــا آنچــه  ــچ گاه راضــی نمــی شــویم. ای دهــی، هی
ــا از جانــب خــدا؟  ــود ی گفتــی، از جانــب خــودت ب
پیامبــر فرمــود: بــه آن خدایــی کــه کســی غیــر از او 
خــدا نیســت قســم کــه آن را از نــزد خداونــد گفتــم. 
پــس در ایــن وقــت حــارث مــی گویــد: خدایــا! اگــر 
آنچــه محمــد مــی گویــد، حــق اســت، از آســمان 
بــر مــا ســنگی فــرود آر یــا عذابــی بر مــا نــازل کن! 

پــس بــه خــدا قســم، بــه ناقــه اش نرســید، مگــر اینکــه 
خــدا ســنگی بــه جانبش پرتــاب نمود کــه از مغز ســرش 

وارد شــد و از دبــرش بیــرون آمــد و کشــته شــد.
5. الــدر المنثــور عــن ابــی هریــره: لمــا کان یــوم غدیــر 
ــال  ــی عشــر مــن ذی الحجــة ق ــوم ثمان خــم و هــو ی
النبی)صلــی اهلل علیــه وآلــه(: »مــن کنــت مــواله فعلــی 
مــواله فانــزل اهلل الیــوم اکملــت لکــم دینکم«. شــگفت 
ــک  ــن ی ــل ای ــس از نق ــاب پ ــن کت ــه صاحــب ای اینک
ــان دانســته  ــل اطمین ــر قاب ــث، آن را ضعیــف و غی حدی
اســت و مــا در فصــل بعــد، راویــان حدیــث غدیــر را از 

نــگاه خــود ایشــان مــورد بررســی قــرار مــی دهیــم.
ــا  ــا ایه ــه (ی ــزول ای ــأن ن ــر: در ش ــن کثی ــیر اب 6. تفس
الرســول بلــغ مــا انــزل الیــک...) مــی گویــد: و قــد روی 
ابــن مردویــه مــن طریــق ابــی هــارون عــن ابــی ســعید 
ــه  ــی اهلل علی ــی رســول اهلل)صل ــت عل خــدری انهــا نزل
وآلــه( یــوم غدیــر خــم حیــن قــال لعلــی: »مــن کنــت 
مــواله فعلــی مــواله« ثــم رواه عــن أبــی هریــره و فیــه 
انــه الیــوم الثامــن عشــر مــن ذی الحجــه یعنــی مرجعــه 

مــن حجــة الــوداع.
ــی  ــه م ــن ای ــزول همی ــأن ن ــی: در ش ــیر آلوس 7. تفس
گویــد: عــن ابــن عبــاس )رضــی اهلل تعالــی عنــه( قــال: 
نزلــت هــذه االیــة فــی علــی )کــرم اهلل وجهــه( حیــث 
امــر ســبحانه ان یخبــر النــاس بوالیتــه فتخــوف رســول 
اهلل أن یطعنــوا فــی ذلــک علیــه فاوحــی اهلل تعالــی الیــه 
هــذه االیــة فقــام بوالیتــه یــوم غدیــر خــم و أخــذ بیــده. 
ــواله  ــت م ــن کن ــه الصــاة و الســام(: »م ــال )علی فق
فعلــی مــواله، اللهــم وال مــن وااله و عــاد مــن عاداه؛این 
ایــه زمانــی نــازل شــد کــه خداونــد ابــاغ والیــت علــی 
بــه مــردم را بــه پیامبر امــر فرمــود و آن حضــرت از طعن 
مــردم بــر ایــن خائــف بــود. پــس ایــن ایــه نــازل شــد و 
پیامبــر در روز غدیــر امــر حــق تعالــی را بــه اجــرا رســاند 
و فرمــود: »هــر کــه مــن مــوالی اویــم، علــی مــوالی 

اوســت...«.
8. فتــح القدیــر: قــال رســول اهلل)صلــی اهلل علیــه وآلــه( 
إلــی بریــده: یــا بریــده ألســت بالمؤمنیــن مــن أنفســهم؟ 
ــواله  ــت م ــال: »مــن کن ــا رســول اهلل. ق ــی ی ــت: بل قل

فعلــی مــواله«.
9. تفســیر رازی: نزلــت االیــة فــی فضــل علــی بــن ابــی 
طالــب)ع( و لمــا نزلــت هــذه االیــة أخــذ بیــده و قــال: 
»مــن کنــت مــواله فعلــی مــواله، اللهــم وال مــن وااله 
و عــاد مــن عــاداه«. فلقیــه عمــر فقــال: هنیئــاً لــک یــا 
بــن ابــی طالــب أصبحــت مــوالی و مولــی کل مؤمــن 
و مؤمنــة. و هــو قــول ابــن عبــاس و البــراء بــن عــازب و 

محمــد بــن علــی.

ــن  ــن اب ــر ع ــن جبی ــعید ب ــال س ــی: ق ــی، المحامل 10. امال
عبــاس: قــال رســول اهلل)صلــی اهلل علیــه وآلــه( : »مــن کنت 

مــواله فعلــی مــواله«.
11. الکنــی و االســماء للدوالبــی: عــن زیــد بن ارقم قــال: کنا 
مــع رســول اهلل)صلــی اهلل علیــه وآلــه( بیــن مکــة و المدینــة 
ــودی أن الصــاة  ــر خــم فن ــه غدی ــال ل ــزاًل یق ــا من إذا نزلن
جامعــة فقــام رســول اهلل)ص( فحمــداهلل و اثنــی علیــه ثــم 
قــال: »اَلســتم تعلمــون انــی أولــی بــکّل مؤمــن من نفســه«. 
قالــوا: بلــی نشــهد انــک أولــی بــکّل مؤمن مــن نفســه. قال: 
»فانــی مــن کنــت مــواله فهــذا مــواله« و اخــذ بیــد علــی.

ــول  ــا رس ــد: ب ــی گوی ــم م ــن ارق ــد ب ــه زی ــل اینک حاص
ــر  ــه در غدی ــه و مدین ــن مک ــه( بی ــه وآل ــی اهلل علی خدا)صل
خــم بودیــم کــه نــدای نمــاز جماعــت داده شــد، پــس از نماز 
رســول خــدا برخاســت و پــس از حمــد و ثنــای الهــی فرمــود: 
ایــا نمــی دانیــد کــه مــن بــه جــان هــر مؤمــن از خــودش 
اولــی هســتم؟ همــه گفتنــد: بلــه، یــا رســول اهلل! تــو از نفس 
هــر مؤمــن بــه او ســزاوارتری. آن گاه فرمــود: »هــر کــه مــن 
مــوالی او هســتم، پــس ایــن مــوالی اوســت«، درحالــی که 

دســت علــی را بــاال گرفتــه بــود.
ــم و  ــن ارق ــد ب ــن زی ــنه: ع ــل الس ــب اه ــرح مذاه 12. ش
البــراء قــاال: کّنــا مــع رســول اهلل)صلــی اهلل علیــه وآلــه( یــوم 
غدیرخــم و نحــن نرفع غصن الشــجرة عن رأســه فقــال:»أال 
ان اهلل ولیــی و أنــا ولــی کّل مؤمــن، مــن کنــت مــواله فعلــی 
مــواله« و فــی غیــر هــذه الروایــة: »اللهــم وال مــن وااله و 

عــاد مــن عــاداه«.
نویســنده پــس از ذکــر حدیــث چنیــن مــی گویــد: »و هــذا 
حدیــث غریــب صحیــح و قــد روی حدیــث غدیــر خــم عــن 
رســول اهلل)صلــی اهلل علیــه وآلــه( نحــو مائــة نفــس و فیهــم 
العشــرة و هــو حدیــث ثابــت ال أعــرف لــه علــة. تفــّرد علــی 
بهــذه الفضیلــة لــم یشــرکه فیهــا احــد؛ ایــن حدیــِث غریــب 
ــره  ــه عش ــر ک ــد نف ــدود ص ــه ح ــت ک ــی اس ــا صحیح ام
مبشــره هــم در میــان آنهاســت، نقــل کــرده انــد. علــی بــه 
ایــن فضیلــت یگانــه شــده اســت؛ بــه گونــه ای کــه هیــچ 

کــس در ایــن فضیلــت بــا او برابــر نیســت«.

امضاءتفاهم نامه آموزشی مجتمع مس 
سرچشمه باآموزش و پرورش بردسیر

ــر امــور آمــوزش وتجهیــز نیــروی انســانی  مدی
مجتمع مــس سرچشــمه رفســنجان گفت:امور 
آمــوزش مجتمــع مــس سرچشــمه درراســتای 
مســئولیت های اجتماعــی بــرای ارتقــای دانــش 
گروه هــای هدف،بــااداره آمــوزش و پــرورش 
شهرســتان بردســیر تفاهم نامــه آموزشــی امضــا 

کــرد.
ــر  ــن کرمان؛مدی ــم آنای ــام ج ــزارش ج ــه گ ب
امــور آمــوزش وتجهیــز نیــروی انســانی مجتمع 
مــس سرچشــمه رفســنجان گفت:امــور آموزش 
مجتمع مس سرچشــمه درراســتای مســئولیت 
هــای اجتماعــی بــرای ارتقــای دانــش گروه هــای 
هدف،بــااداره آمــوزش و پــرورش شهرســتان 

بردســیر تفاهم نامــه آموزشــی امضــا کــرد.
 وحیدامیری،اظهــار داشــت:با توجــه بــه فراهــم 
شــدن زمینــه اســتقرار رشــته معــدن در 
هنرســتان فنــی و حرفه ای شــهید اصغر ســعید 
شــهر گلــزار شهرســتان بردســیر و همچنیــن با 
توجــه بــه ظرفیت هــای قابــل اســتفاده در معدن 
ــور  ــن ام ــه همــکاری بی ــو، تفاهم نام مــس درآل

ــوزش و  ــانی و اداره آم ــروی انس ــز نی ــوزش وتجهی آم
پــرورش شهرســتان بردســیر منعقــد شــد.

ــه  ــه، اســتفاده بهین ــن تفاهم نام وی افزود:براســاس ای
ــداف مشــترک  ــه اه ــل ب ــرای نی ــوان آموزشــی ب از ت
درخصــوص ارتقای فرهنــگ و دانــش صنعتی معدنی، 
آمــوزش تخصصــی سرپرســتان و مربیــان هنرجویــان 
ــعید  ــر س ــهید اصغ ــه ای ش ــی و حرف ــتان فن هنرس
ــه  ــان در زمین ــازی هنرجوی ــزار و توانمندس ــهر گل ش
آموزش هــای مهارتــی و کارگاهــی در دســتور کار قــرار 

می گیــرد.
امیری،مهیــا شــدن زمینــه الزم بــرای بازدیــد و حضور 
هنرجویــان در معــدن مــس درآلــو را از دیگر مفــاد این 
تفاهم نامــه ذکــر کــرد و ادامــه داد: تهیــه برنامه هــای 
رســانه ای مشــترک به منظــور فرهنگ ســازی و معرفی 
مشــاغل صنعتــی معدنی،فراهــم کــردن زمینــه انجام 
دوره کار آمــوزی هنرجویــان رشــته معــدن بــا رعایــت 
ــای  ــزاری همایش ه ــی و برگ ــتورالعمل های ایمن دس
ــه  ــه مشــاوره های شــغلی و...ب تخصصــی وحرفه ای،ارائ
هنرجویــان نیــز،از دیگــر مفــاد تفاهــم نامــه اســت که 

در دســتور کار قــرار خواهــد گرفــت
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بیــن آمرلــی و طوزخورماتــو یــک منطقــه به نام »ســلیمان بیــگ« وجــود دارد. عملیات 
از پشــت ســلیمان بیــک شــروع شــد و نیروهــا از ایــن طریــق وارد آمرلــی شــدند و بعــد 
از آزادی آمرلــی در مســیر برگشــت بــه جــاده اصلــی )بغــداد - کرکوک( برگشــتیم تا در 
ادامــه عملیــات ســلیمان بیــگ را آزاد کنیــم، امــا در ایــن برهــه هنــگام نماز ظهر  شــده 

بود.
حــاج قاســم گفتنــد کــه االن وقــت نماز ظهر اســت نمــاز را بخوانیــم، ظــرف 2۰ دقیقه 

ســلیمان بیــگ هــم آزاد می شــود.
نماز ظهرو عصر را به جماعت خواندیم.

مــن شــخصا بــرای ایــن زمانــی کــه حــاج قاســم بــرای آزادی ســازی ســلیمان بیــگ 
مشــخص کــرده بــود اعتقــاد خــاص داشــتم زیــرا حــاج قاســم و ابومهــدی را آدم هــای 
عــادی نمــی دانســتم، برای همیــن می خواســتم بدانم واقعــا ظرف 2۰ دقیقه ســلیمان 

بیــگ آزاد مــی شــود؟!
دقیقــا 2۰ دقیقــه بعــد، دیــدم بچــه هــای کتائــب امــام علــی )ع( کــه آقــای »شــبل 
الزیــدی« پیشــاپیش آنهــا حرکــت می کــرد، تکبیرگویان به ســمت مــا آمدنــد و به این 

ترتیــب ســلیمان بیــگ هــم آزاد و جــاده کرکــوک بــه بغــداد بــاز شــد.

خاطرات ترکمن ها از حاج قاسم؛
 تحقق وعده حاج قاسم در کوتاه ترین زمان

شیب تند بستری بیماران کرونایی در کرمان/220 
بیمار در بخش مراقبت های ویژه و بستری1425نفر

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، حمیدرضــا رشــیدی نژاد در جلســه ســتاد 
اســتانی کرونــا اظهــار داشــت: اســتان کرمــان جــز اســتان های بــا اوج زیــاد و شــیب 

تنــد بیمــاران کرونایــی چــه در زمینــه بســتری و چــه ســرپایی رو بــه رو اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یک هــزار و 42۵ نفــر بیمــار مبتــا بــه کرونــا در 
بیمارســتان های اســتان بــا تشــخیص قطعــی بیمــاری بســتری هســتند، گفــت: در 
ســطح اســتان کرمــان 3۰ بیمارســتان داریــم کــه 22۰ نفر بیمــار کرونایــی در بخش 
ویــژه، 7۰ نفــر تحــت ونتیاتــور بســتری هســتند و در حال حاضــر بیــش از ۵۰۰ نفر 
بیمــار  در بیمارســتان های افضلی پــور و پیامبــر اعظــم شــهر کرمــان بســتری داریــم.

رشــیدی نژاد بیــان داشــت: بــه طــور متوســط بســتری روزانه بیمارســتان های اســتان 
در هفتــه گذشــته 497 نفــر داشــتیم کــه ایــن آمــاردر حــوزه دانشــگاه علوم پزشــکی 

کرمــان 1۵۰ نفــر بود.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه در پیــک قبلــی بیماری 
در  آبــان مــاه و آذر مــاه ســال گذشــته اســتان کرمــان 2۰3 بیمار فــوت شــدند، افزود: 
در پیــک فعلــی عــاوه بــر اینکــه تعــداد بیمــاران بســتری شــده و بدحــال بیشــتر از 
گذشــته اســت امــا تعــداد آمــار مــرگ و میرهای کمتر از گذشــته اســت کــه دلیل آن 
واکسیناســیون، افزایــش تجهیــزات و تجربــه مــا در درمان اســت و باید مراقبت هــا را از 

گذشــته بیشــتر کنیــم زیــرا ویــروس کرونــا مرتــب در حال جهش اســت.
رشــیدی نژاد بیــان کــرد: نزدیــک 7۰ درصــد افــراد بــاالی 6۰ ســاله اســتان واکســن 
دریافــت کرده انــد و تنهــا در شهرســتان راور 4۰ درصــد افــراد باالی 6۰ ســاله واکســن 

زده اند.


