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انتخاب فرماندار با توجه به شاخص های دولت 
»تراز« انقالب اسالمی از نگاه رهبرمعظم  انقالب 

یکی از مطالبات بحق مردم است 
بکار دولت  اغاز  روزاز  پنج  و  با گذشت حدودچهل 
سیزدهم ، همه توجهات به تصممیات دولت تراز انقالب 
برای انتصاب بویژه در وزرات کشور است لذا بیانات رهبر 
معظم انقالب اسالمی در نخستین دیدار با دولت  جدید،  
توصیه های عملی است که متر و معیاری ملموس برای 
سنجش عیار دولت  در ادامه فعالیتها بویژه در انتصابات 
می باشد باید مدنظر باشد و ازسهم خواهی امتناع ورزند 
و اعتماد بی موردبه غربگرایانی که  سالیانی مدید درصدر 
مدیریت جامعه بودند وکشور را به این وضع سوق دادند 
خودداری کنند  لذا چنانچه درانتصابات نماینده عالی 
دولت دراستان وشهرستانها معیارها بدرستی رعایت 
وعملی نشود احتمال خسارت و عدم بازگشت اعتماد 

به دولت ونظام وجود دارد 
در طول دوران زعامت حضرت آیت اهلل خامنه ای، یک 
سنت در سیره عملی ایشان جا افتاده که در نخستین 
دیدار با هر رئیس جمهور و کابینه جدید، اولویت ها، 
سرفصل های کاری و مطالبات خود را از جایگاه رأس 
نظام سیاسی مطرح می کنند تا چراغ راه فعالیت دولت 
جدید در دوران تصدی قوه مجریه باشد.وبا مرور نصایح، 
توصیه ها و رهنمودهای رهبری درمی یابیم یکی از 
دالیل ناکامی های دولت ها غفلت از موانعی بوده است که 
رهبری در شروع به کار دولت ها نسبت به آنها هشدار و 
پرهیز داده بودند لیکن در عمل از سوی دولت ها مورد 

عمل قرار نگرفت.
کابینه  اعضای  و  رئیس جمهور  با  نخستین دیدار 
سیزدهم درتاریخ 6 شهریور 1400  ایشان در ابتدای 
این دیدار فرمودند: »من یک توصیه ای به همه  مسئولین 
در دوره های مختلف داشته ام، به شما هم عرض میکنم 
این توصیه را: زمان شتابان میگذرد و این چهار سال 
زود تمام می شود؛ از هر ساعتی، از هر فرصتی استفاده 
کنید و نگذارید وقتی را که متعلّق به مردم و متعلّق به 
اسالم است، تضییع بشود و از همه ی امکانات -از همه ی 
امکانات زمانی و وقتی- استفاده کنید.«همچنین ضمن 
توصیه به پر کاری و تالش فراوان اعضای هیئت دولت 
را به عدم غفلت از »خانواده« دعوت کردند که این تذکر 
را می توان در نوع خود در سیاق بیانات این نوع دیدارها 

بدیع دانست.
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نبــی مکــرم اســالم )صلــی الل علیــه وآلــه(: 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.»کنزالعمال، ج 3، ص 782، «

انتخاب فرماندار با توجه به 
شاخص های دولت »تراز« 

انقالب اسالمی

شانگهای می تواند به نیروی 
پیشران چند جانبه گرایی 

جهانی تبدیل شود

ــارس،  ــزاری ف ــی خبرگ ــروه سیاس ــزارش گ ــه گ ب
ــالب  ــم انق ــه ای رهبرمعظ ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــدال آوران  ــدار م ــنبه( در دی ــح روز )ش ــالمی صب اس
بازی هــای المپیــک و پارالمپیــک توکیــو، بــا قدردانی 
صمیمانــه از قهرمانــان کشــورمان فرمودند: مهمترین 
ــی ورزشــکاران افتخارآفریــن کشــور در  پیــام قهرمان
صحنــه هــای بیــن المللــی، امــکان تحقــق کارهــای 
بــه ظاهــر نشــدنی و انتقــال پیــام ایســتادگی و امیــد 

و نشــاط بــه جامعــه و جوانــان اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای این پیــام را بــرای جامعه، 
آورده بســیار مهمــی خواندنــد و افزودنــد: در حالی کــه 
ــرای  ــزی ب دســتگاههای بســیاری مشــغول برنامه ری
ــان  ــژه از جوان ــه بوی ــاط از جامع ــد و نش ــلب امی س
هســتند، قهرمانــی ورزشــکاران ایرانــی، پیــام امیــد را 
بــه کل جامعــه تزریــق می کنــد و این موضوع بســیار 

ارزشــمند اســت.
ایشــان بــا اشــاره بــه پیام هــای کوتــاه تشــکر خــود 
بعــد از قهرمانــی ورزشــکاران، خاطــر نشــان کردنــد: 
ــدر و  ــن پیام هــا از عمــق جــان اســت و ق ــد ای بدانی

ــم. ــت شــما را می دانی ــت حرک اهمی
ــی ورزشــکاران  ــه قهرمان ــاره ب ــا اش ــالب ب ــر انق رهب
ــا  ــا وجــود برخــی محدودیت هــا، گفتنــد: اینکــه ب ب
وجــود ایــن محدودیت هــا پرچــم کشــور بــاال بــرده و 
ســکوهای جهانــی فتــح می شــود، نشــان از اراده قوی 
و عــزم راســخ اســت و ایــن عــزم، اراده و قهرمانــی و 
امیدآفرینــی نــه تنهــا در ورزش بلکــه در عرصه هــای 

علــم، فنــاوری، هنــر و ادبیــات نیــز وجــود دارد کــه 
یکــی از وظایــف مهم مســئوالن نشــان دادن صادقانه 

ایــن افتخارآفرینی هــا اســت.
ــا و  ــی از قهرمانی ه ــه نمونه های ــه ب ــان در ادام ایش
ــاره  ــان اش ــالم در ورزش جه ــای ناس ــدال آوری ه م
کردنــد و افزودنــد: عــالوه بــر ناداوری هــا، رشــوه و زد 
و بندهــای سیاســی و اســتفاده از مــواد نیروزا، کســب 
مــدال به واســطه وطن فروشــی و خــود فروشــی نیــز 

از نمونه هــای قهرمانــِی ناســالم اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای تجلــی ارزش هــای 
انســانی و دینــی و معنــوی در کنار قهرمانی را بســیار 
ارزشــمند خواندنــد و بــا اشــاره بــه نمونه هایــی از این 
مــوارد در رقابت هــای المپیــک و پارالمپیــک گفتنــد: 
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دیدار مدال آوران المپیک و پارالمپیک با رهبر انقالب/ تأکید 
حضرت آیت اهلل خامنه ای بر رسیدگی به معیشت قهرمانان

 ، FATF دیروز گره زدن ورود واکسن وامروز عضویت در شانگهای به
آیاFATFمانع عضویت ایران در شانگهای بود یا نبود؟

ــه  ــود آن ک ــا وج ــی ب ــت رئیس ــن در دول ــرده واکس ــس از واردات گس پ

ــی  ــع آن م ــیون های FATF را مان ــه کنوانس ــن ب ــان نپیوس ــاح طلب اص

دانســتند، پیوســن رســمی ایــران بــه ســازمان شــانگهای یــک بــار دیگــر 

ــرد. ــت ک ــدال اصاحــات را ثاب ــودن ادعاهــای رســانه هــای اعت ــط ب غل

گــروه سیاســی خربگــزاری فــارس: اگرچــه دولــت حســن روحانــی پایــان 

ـ اعتــدال همچنــان درپی  یافتــه اســت، اّمــا رســانه هــای حامی اصاحــات 

اثبــات گــزاره هایــی هســتندکه دولــت روحانی 8 ســال عمر خــود و ملت 

ایــران را پــای آن رصف کــرد و موفــق بــه اثبــات آن هــا هــم نشــد.

ـ اعتدال ســعی  FATF آخریــن مــوردی اســت کــه رســانه هــای اصاحــات 

دارنــد آن را حــّال مشــکات کشــور نشــان دهنــد. ایــن تــاش در حالــی 

ــرار  ــور ق ــن رســانه هــا دیگــر در رأس ام ــوب ای ــت مطل ــه دول اســت ک

نــدارد و چندماهــی اســت کــه دولــت ســیّد ابراهیــم رئیســی زمــام امــور 

را در دســت گرفتــه اســت و فرمــان اداره کشــور را از نــگاه بــه غــرب، بــه 

تکیــه بــه داخــل و تقویــت همــکاری بــا همســایگان و کشــورهای رشقــی 

چرخانــده اســت. همــه ایــن هــا البتــه باعــث منــی شــود تــا ایــن رســانه 

 FATF از تــاش بــرای گــره زدن مشــکات کشــور بــه موضوعاتــی چــون

دســت بردارنــد.

حتــی ماجــرای برجــام باعث نشــد تا این رســانه هــا درس عــربت بگیرند و 

حــل مشــکات کشــور را بــه موضوعات بیــن املللی گــره نزننــد. انتخابات 

آمریــکا و روی کارآمــدن جــو بایــدن را نیــز بایــد بــه ایــن لیســت افــزود؛ 

مــوردی کــه رســانه هــای اصــاح طلــب بــرای آن جشــن گرفتند و پیــروزی 

بایــدن را بــه منزلــه احیاشــدن برجــام و درنتیجــه بازشــدن گــره مشــکات 

اقتصــادی کشــور مــی دانســتند. موضوعــی کــه خیلی زود مشــخص شــد 

رسابــی بیــش نبــوده اســت.

امــروز و در حالــی کــه ایــن رســانه هــا در حــال تــاش بــرای معتــرب نشــان 

دادن نقش FATF در اقتصاد کشــور هســتند، اتفاقاتی در راســتای بطان 

ادعاهــای آن هــا رخ مــی دهــد.

پــس از واردات گســرده واکســن در دولــت رئیســی کــه اصــاح طلبــان، 

ـ را  ـ گــروه ویــژه اقــدام مالــی   FATF عــدم الحــاق بــه کنوانســیون  های

 آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای 
جهت»انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان 
کارخانه نورد بردسیر«  »شماره 5-00-ت«

دکتر سید ابراهیم رئیسی  در بیست و یکمین اجالس سران سازمان همکاری شانگهای:

ایران بطور رسمی به عضویت کامل سازمان همکاری  شانگهای  درآمد 

  رشکــت مجتمــع جهــان فوالد ســیرجان در نظــر دارد " انجام خدمات ایــاب و ذهاب کارکنــان کارخانه نورد 

بردســیر" خــود را بــه رشکتهــای واجد صالحیــت واگذارمناید؛ لذا از رشکت های بومی شهرســتان ســیرجان و 

بردســیر کــه دارایــی توانایــی مناســب و ســوابق مــورد قبــول مــی باشــند، دعوت به عمــل می آیــد حداکرث 

تــا تاریــخ 1400/07/06، پــاکات خود را به آدرس مندرج در اســنادمناقصه ارســال منایند.

رشکــت هــای متقاضــی مــی تواننــد جهــت اطــالع از چگونگــی تنظیــم پیشــنهاد فنــی و مالــی، اســناد 

و مشــخصات موضــوع مناقصــه را از طریــق مراجعــه بــه آدرس اینرتنتــی www.sjsco.ir )قســمت خریــد 

وفــروش- مناقصــه هــا( دریافــت مناینــد.

***اسناد و مدارک: 
1-درخواســت رســمی بــا ذکــر شــاره و موضوع مناقصــه) اعــالم آدرس ایمیل، شــاره متاس تلفــن ثابت و 

همــراه الزامی اســت. (

2- اساســنامه و مــدارک ثبتــی. ) شــاره ثبــت، کــد اقتصادی و شناســه ملــی، گواهی ثبــت، گواهی آخرین 

تغییرات و ... (

3- رزومــه، ســوابق اجــرا و منونــه قراردادهــا و توافقنامــه هــای انجــام شــده مرتبــط بــا موضــوع مناقصــه.

)قــرارداد و رزومــه ارســالی بایــد مربــوط بــه ســال 95 تــا کنــون و مرتبــط بــا موضــوع مناقصــه باشــد(

4- مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.

5- گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.

***شرایط :
1-محــل اجــرا؛ از کارخانــه میلگــرد جهــان فــوالد ســیرجان واقــع در شهرســتان بردســیر، کیلومــرت دو جــاده 

بردســیر-کرمان بــه شــهرها و روســتاهای اطــراف و بالعکــس مــی باشــد.

2-ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد منی کند.

3-رشکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

4-جهت کسب اطالعات بیشرت با شاره 09139964877 متاس حاصل منایید. ) پاسخگویی در ساعات اداری (

5-هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

واحد خریدخدمات مجتمع جهان فوالد سیرجان

مانــع ورود واکســن بــه کشــور مــی دانســتند، پیوســن رســمی ایــران بــه پیــان 

شــانگهای یکبــار دیگــر غلــط بــودن ادعاهــای رســانه هــای اعتــدال اصاحــات 

را ثابــت کــرد.

ــتان  ــه تاجیکس ــی ب ــفر رئیس ــتانه س ــنبه و در آس ــان، روز سه ش ــه آرم روزنام

ــی  ــانگهای م ــای ش ــازمان همکاری ه ــه س ــران ب ــن ای ــال پیوس ــاره احت درب

نویسد:»بســیاری از کشــورها ماننــد چیــن، تایــوان، تایلنــد و بســیاری دیگــر از 

کشــورها در کنــار اینکــه عضــو شــانگهای هســتند از متحــدان اصلــی تجــاری 

آمریــکا هــم بــه شــار می رونــد و منی خواهنــد کــه بــه خاطــر تجــارت بــا ایران 

بعــدا تحــت تاثیــر فشــارهای آمریــکا قــرار بگیرنــد ... بــه نظــر منی رســد راه 

ســاده ای فــراروی ایــران بــرای پیوســن بــه شــانگهای باشــد«.

خربگــزاری اصــاح طلــب ایلنــا، روز ۲۱ شــهریور بــا تأکیــد بــر اینکــه بســیاری از 

کشــورها ریســک تجــارت بــا ایــران را منــی پذیرنــد، مــی نویســد: »راه ســاده ای 

بــرای پیوســن بــه پیــان شــانگهای نداریــم«.

ــل از ســفر رئیســی،  ــز یــک روز قب ــب نی ــاد، دیگــر روزنامــه اصــاح طل اعت

ــد. ــه پیــان شــانگهای مــی دان ــران ب تحریــم هــا را مانــع پیوســن ای

روزنامــه تعــادل همزمــان بــا ســفر رئیســی بــه تاجیکســتان بــرای حضــور در 

اجــاس شــانگهای، پیوســن ایــران بــه ســازمان همکاری هــای شــانگهای را در 

ــد. ــم و پذیــرش برنامه هــای FATF مــی دان گــرو حــل مشــکل تحری

جالــب تــر اینکــه درســت در ســاعاتی کــه اجــاس شــانگهای در جریــان بــود 

و ســاعاتی بیــش تــا انتشــار خــرب عضویــت ایــران در پیــان شــانگهای منانــده 

بــود، پایــگاه اطاع رســانی انتخــاب بــه عنوان پایــگاه حامــی دولــت روحانی در 

مصاحبــه ای بــا حشــمت اللــه فاحــت پیشــه مناینــده ســابق نزدیک بــه دولت 

تدبیــر و امیــد مــی نویســد: »کشــورهای عضــو شــانگهای حــارض نیســتند خود 

را درگیــر مســایل ایــران ازجملــه در بحــث برجــام و FATF کننــد... ایــران بــرای 

پیوســن بــه ایــن ســازمان بایــد تنــش زدایــی در روابط خارجــی را پیــش بگیرد«.

در هــر صــورت روی کار آمــدن دولــت ســیّد ابراهیــم رئیســی، هــر روز جلــوه 

جدیــدی از بطــان ادعاهــای رســانه هــای حامــی دولــت تدبیــر و امیــد، رو می 

کنــد؛ دیــروز واکســن، امــروز شــانگهای. بایــد دیــد آیــا ایــن رســانه هــا از چنیــن 

رونــدی عــربت خواهنــد گرفــت یــا خیــر.
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دســتیار وزیر و مدیــرکل اوراســیای وزارت 
ــم  ــت دائ ــرش عضوی ــه پذی ــور خارج ام
کشــورمان در ســازمان همکاری  شانگهای 
را اعــام شکســت پــروژه منــزوی ســازی 
ایــران توســط آمریــکا و کشــورهای غربی 
ــازمان را  ــن س ــای ای ــد و فعالیت ه خوان
مانــع بزرگــی بــر ســر راه یکجانبــه گرایی 

ــمرد. آمریکا برش
ــا  ــو ب ــر خارجــه در گفت وگ دســتیار وزی
فــارس: عضویــت دائــم ایــران در ســازمان 
شــانگهای اعــام شکســت پــروژه منزوی 
ســازی ایــران توســط آمریــکا و غــرب بود

ــی  ــت خارج ــروه سیاس ــزارش گ ــه گ ب
خبرگــزاری فــارس، ســند عضویــت دائــم 
ــازمان  ــران در س ــامی ای ــوری اس جمه
همــکاری  شــانگهای روز )جمعه( در شــهر 
دوشــنبه بــه تاییــد ســران ایــن ســازمان 

رســید. 
شــانگهای  همــکاری   ســازمان   *
مهمترین و موثرترین ســازمان و ســاختار 

منطقــه ای  همکاری هــای 

در همیــن خصــوص »علیرضــا حقیقیــان« 
ــرکل  ــه و مدی ــور خارج ــر  ام ــتیار وزی دس
ــوری  ــه جمه ــور خارج ــیای وزارت ام اوراس
ــس  ــراه رئی ــه هم ــه ب ــران ک ــامی ای اس
جمهــور و وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در 
تاجیکســتان حضــور دارد، وی در گفت وگو با 
خبرنــگار گروه سیاســت خارجــی خبرگزاری 
فــارس، دربــاره پذیــرش عضویــت دائــم ایران 
ــت:  ــانگهای، گف ــکاری  ش ــازمان هم در س
ــن و  ــانگهای مهمتری ــکاری  ش ســازمان هم
موثرتریــن ســازمان و ســاختار همکاری هــای 

منطقــه ای اســت. 
وی افــزود: کشــورهای عضــو این ســازمان به 
لحــاظ جمعیتــی بیش از یک ســوم جمعیت 
جهــان را تحت پوشــش دارند. ســتون فقرات 
این ســازمان را کشــورهای بــزرگ و قدرتمند 
در عرصه سیاســی و اقتصادی تشــکیل داده و 
چیــن و روســیه بــه عنــوان دو  قــدرت جهانی 
ــه  ــد ب ــت و هن ــورای امنی ــم ش ــو دائ و عض
عنــوان یکــی از قدرت هــای دیگــر جهانــی از 

اعضــای اصلــی این ســازمان هســتند.

دســتیار وزیــر امــور خارجــه اضافــه 
ــر  ــاوه ب ــازمان ع ــن س ــداف ای ــرد: اه ک
تجــاری،  حوزه هــای  در  همکاری هــا 
اقتصــادی، حمــل و نقــل، ترانزیــت و 
ــرژی، ســایر  ــی و ان ــای مواصات کریدوره
حوزه هــای سیاســی، فرهنگــی، محیــط 
زیســت و همچنیــن همــکاری بــرای 
مبــارزه بــا تروریســم و قاچاق مــواد مخدر 
ــن  ــداف ای ــره اه ــی در زم ــراط گرای و اف

ــرار دارد.  ــازمان ق س
ایــن  بــا  ســازمان  ایــن  افــزود:  وی 
ظرفیت هــای بســیار بــزرگ در عرصه های 
مختلــف، امــروز نــه تنها بــا عضویــت دائم 
جمهــوری اســامی ایــران موافقــت کــرد، 
بلکــه برخی از رهبران شــرکت کننــده در 
ســخنرانی های خــود، عضویــت جمهوری 
ــه عنــوان یــک قــدرت  ــران ب اســامی ای
ــب  ــازمان را موج ــن س ــه ای در ای منطق
قدرتمندتــر شــدن ســازمان همکاری های 

شــانگهای بیــان کردنــد.
مدیــرکل اوراســیای وزارت امــور خارجــه 

عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای اعالم شکست پروژه 
منزوی سازی ایران توسط آمریکا و غرب بود

حجــت االســام علــی اکبــر کرمانــی در خطبــه هــای نمــاز 
جمعــه ایــن هفتــه بــا نزدیــک بــودن ســالروز دفــاع مقــدس 
ضمــن گرامیداشــت هفته دفــاع مقدس گفــت: دوران هشــت 
ســال جنــگ تحمیلــی را دفــاع مقــدس مــی گوییــم زیــرا به 
واقــع دفــاع از مقدســاتمان بــود و افتخــار مــا اینســت کــه مــا 

جنگــی را آغــاز نکردیــم امــا بــا تمــام تــوان دفــاع کردیــم.
وی دفــاع مقــدس را دفــاع از اســام، میهــن ،پرچــم نامیــد و 
گفــت : در دفــاع مقــدس همــه کشــورها در مقابــل مــا بودنــد 
ــاع را  ــود و امادگــی دف ــرده ب ــازه انقــاب ک ــه ت وکشــوری ک
ــاح  ــن س ــا کمتری ــی و ب ــت خال ــا دس ــردم ب ــتداما م نداش
جنگــی با دشــمن بعثــی مقابلــه کردند و پیــروز شــدند و تنها 
جنگــی در دنیــا کــه یــک وجــب از خاکــش بدســت دشــمن 
نماندهمیــن جنــگ تحمیلــی و دفاع مقــدس ملت ایــران بود 
وی افــزود: شــهدا و همــه ایثارگــران دوران دفــاع مقــدس پــای 
ایــن نظــام و خــاک ایســتادند و نگذاشــتند حتی یــک وجب از 
خاک کشــور به دســت بیگانگان و اشــغالگران بیفتد شــهدایی 
ماننــد ســردار شــهید حاج قاســم ســلیمانی کــه خــود را وقف 

ســربلندی این کشــور کردند.
حجــت االســام کرمانی ضمــن تبریک فرارســیدن آغاز ســال 
تحصیلــی جدید بــه همــه دانــش آمــوزان و دانشــجویان بیان 
کــرد: شــرایط کرونایــی همه شــوون زندگــی ما را تحــت تاثیر 
قــرار داده اســت بــه خصــوص بحــث آموزش را که ســبب شــد 
تــا والدیــن قــدر زحمــات معلمــان و مربیــان را بهتــر بداننــد.
چــون در بحــث آمــوزش فضای مجــازی نمی توانــد کار فضای 
حقیقــی و آمــوزش حضــوری را انجام دهــد و به ناچــار فرزندان 
مــا بایــد از فضــای مجــازی اســتفاده کننــد که همیــن امر هم 
موجــب آســیب هایــی شــده اســت. وکاردرفضای مجــازی هم 
بــرای معلمــان بسیارســخت اســت وتهیــه محتــوای اموزشــی 
و منتشــر کــردن انهــا درفضــای مجــازی بــرای انهــا وقتگیــر 
و خســته کننــده اســت اگــر دانــش اموزمســتقیما وجودمعلم 
را حــس و لمــس کنــد امــوزش چهــره بــه چهــره بهتریــن 
امــوزش اســت و انشــااهلل بــزودی و احتمــاال بــا تاخیــر وترزیــق 
واکســن بــه دانــش امــوزان مــدارس بازگشــایی خواهــد شــد 

امــام جمعــه بردســیرپیرامون اجــرای عدالت در جامعه توســط 
ــع  ــیر رف ــت از مس ــق عدال ــت: راه تحق ــی  گف ــت مردم دول
تبعیــض و مبــارزه بــا فســاد مــی گــذرد و ایــن امــر بــا اصــاح 
قوانیــن فســادزا، اجــرای بــی کــم و کاســت قانــون، برخــورد 
قاطــع بــا مدیــران فاســد و اســتفاده از مدیــران ســالم و ضــد 
فســاد محقــق مــی شــود. وهمچنیــن بکارگیــری و انتصــاب 
مدیــران شایســته و در تــراز انقــاب و ضــد فســاد جامعــه را در 

اجــرای عدالــت ســرعت بیشــتری مــی دهــد 
وی بــرای بازگشــت اعتمــاد از دســت رفتــه مســئوالن گفــت:  
حضــور مســتمر و موثــر مســئوالن را در میــان مــردم از حضور 
در مســاجد و نمازهــای جمعــه و جماعــت گرفتــه تــا بــازار و 
مراســمات ملــی و مذهبــی مــی توانــد اعتمــاد از دســت رفتــه 
مــردم نســبت بــه مســئوالن را برگردانــد و فاصلــه ی ایجــاد 

شــده ی اخیــر بیــن مــردم و مســئوالن را کاهــش دهــد.
خطیــب جمعــه بردســیر در پایــان گفــت: دولــت ســیزدهم 
نشــان داد کــه تمایلــی بــه مانــدن در برجــام بــه هــر قیمتــی 
را نــدارد و بــرای آن دنبــال جایگزیــن مــی گــردد تــا برجــام 
امــور کشــور را تحــت الشــعاع قــرار ندهــد کــه امیدواریــم بــا 
همــت دولــت به زودی شــاهد گشــایش در وضعیــت اقتصادی 
و معیشــتی مــردم باشــیم.و گرایــش بــه شــرق و کشــورهای 
ــا  ــون غربیه ــت چ ــن اس ــای جایگزی ــی از راهه ــرقی یک ش
ســالهای مدیــدی امورکشــور را تحــت عنــوان برجــام مختــل 
کردنــد وهمچنــان منافقانــه رفتارمــی کننــد نمونــه بــارز آن 
حضــور رئیس ســازمان انــرژی اتمــی در ایــران بود کــه درایران 
گفــت همــه چیــز و خــوب پیــش مــی رود و دو روزبعــد در 
اژانــس حــکام انرژی هســته ای گفــت : ایران نقاطی مشــکوک 

دارد کــه مانــع بازرســی شــده اســت 

راه تحقق عدالت با انتصاب 
مدیران سالم و ضد فساد 

محقق می شود

نحــوه بازگشــایی مــدارس یــک تصمیــم ملــی اســت و 
بایــد مطابــق بخشــنامه هــای ملــی انجــام شــود

ــتان  ــداری شهرس ــی فرمان ــی و اجتماع ــاون سیاس مع
بردســیر در جلســه شــورای آمــوزش و پــرورش گفــت: 
نحــوه بازگشــایی مــدارس یــک تصمیــم ملــی اســت و 

بایــد مطابــق بخشــنامه هــای ملــی انجــام شــود.
بــه گــزارش روابط عمومــی آموزش و پرورش شهرســتان 
بردســیر، حمــزه وفایــی معــاون سیاســی و اجتماعــی 
فرمانــداری شهرســتان بردســیر بــا اشــاره بــه آغاز ســال 
تحصیلــی جدیــد، گفــت: نحوه بازگشــایی مــدارس یک 
تصمیــم ملــی اســت و باید مطابق بخشــنامه هــای ملی 
انجــام شــود امــا در بحــث پــروژه مهــر، ادارات مختلــف 
آمــوزش و پــرورش را یــاری کننــد تــا ســال تحصیلــی با 

کیفیــت مطلوبــی در شهرســتان آغاز شــود.
ــه  ــک مجموع ــرورش ی ــوزش و پ ــان داشــت: آم وی بی
ــا  ــه ب ــت ک ــده اس ــترده و پیچی ــم، گس ــیار مه ی بس
کارکردهــای متفاوتــی در هــم تنیــده شــده و محصــول 
نهایــی آن تولیــد انســان هایــی خواهــد بــود کــه قــرار 

اســت در جامعــه نقــش آفرینــی کننــد.
حمــزه وفایــی، تــاش هــا و زحمــات بــی وقفــه جامعــه 
فرهنگیــان در شــروع ســال تحصیلــی جدیــد را قابــل 
ــش  ــش دان ــش از پی ــه بی ــود و توج ــان نم ــر بی تقدی
ــه  ــا و کادر آموزشــی شهرســتان ب ــواده ه ــوزان، خان آم

مســایل بهداشــتی را خواســتار شــد.

نحوه بازگشایی مدارس یک 
تصمیم ملی است 

بــه گفتــه محققــان، توانایــی آنتی بادی هــا در خنثی کــردن کوویــد۱۹ در 
طــول یــک دوره شــش ماهــه تفــاوت چندانی نمــی کند.

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر بــه نقــل از ســاینس دیلی، بــر اســاس مطالعه 
محققــان دانشــگاه میشــیگان، اکثــر بیمــاران مبتــا بــه عفونــت خفیــف 
کوویــد ۱۹ آنتــی بادی هایــی تولیــد می کننــد کــه آنهــا را تا شــش مــاه از 

عفونــت مجــدد مصون نگــه مــی دارد.
محققــان تقریبــاً ۱۳۰ بیمــار کرونایــی را بیــن ســه تــا شــش مــاه پــس از 
عفونــت اولیــه مــورد تجزیه و تحلیل قــرار دادند. ســه بیمار در بیمارســتان 
بســتری شــدند در حالــی کــه بقیــه بــه صــورت ســرپایی درمان شــدند و 
عفونــت خفیفــی را تجربــه کردنــد کــه عائــم آن شــامل ســردرد، لــرز و از 

دســت دادن حــس چشــایی یــا بویایــی بود.
محققــان مشــاهده کردنــد توانایــی آنتــی بادی هــا در خنثی کــردن کووید 
۱۹ از اولیــن ویزیــت کــه ســه مــاه پــس از عفونــت رخ داد، تــا دومیــن 

ویزیــت در شــش مــاه بعــد، تفــاوت چندانــی نداشــت.
نتایــج نشــان می دهــد کــه تقریبــاً ٪۹۰ از شــرکت کننــدگان پاســخ آنتی 
بــادی ســنبله و نوکلئوکپســید را تولیــد کردند و همــه آنها، بجــز یک نفر، 

در طــول دوره پیگیــری دارای میــزان پایــدار آنتــی بــادی بودنــد.
»چارلــز شــولر«، سرپرســت تیــم تحقیــق، می گویــد: »قبــاً ایــن نگرانــی 
وجــود داشــت کــه فقــط افــراد مبتا بــه کوویــد ۱۹ شــدید واکنــش قوی 
آنتــی بــادی بــه عفونــت را ایجــاد می کننــد. امــا مــا نشــان می دهیــم کــه 
افــراد مبتــا بــه نــوع خفیــف کوویــد ۱۹ هــم پــس از ابتــاء بــه بیمــاری، 

آنتــی بــادی ســاخته و آنهــا را حفــظ می نماینــد.«
بــه گفتــه محققــان، در حالــی کــه برخــی از مطالعــات نشــان داده انــد که 
آنتــی بادی هــا علیــه کوویــد ۱۹ بــا گذشــت زمــان کاهــش می یابــد، امــا 
ایــن یافته هــا شــواهدی قوی بــرای ایمنــی طوالنی مــدت را برای کســانی 

نشــان می دهــد کــه مبتــا بــه نــوع خفیــف بیمــاری شــده اند

دوبانــده کــردن جــاده نــگار بردســیر در دوفازکــه فــاز اول 
آن توســط فوالد ســیرجان ایرانیــان و فــاز دوم باهمکاری 

ســایر صنایع
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیردردیدار  
ــدس  ــیر  بامهن ــدار بردس ــی فرمان ــدس میرصادق مهن
قاســمی معاونــت اداری و منابــع انســانی و آقــای پارســا 
مدیرحقوقــی فوالد ســیرجان ایرانیان،جهانشــاهی معاون 
عمرانــی فرمانــداری و قابلــی رییــس اداره راهــداری مقرر 
گردیــد جهــت دوبانــده کــردن جــاده نــگار بردســیر در 
دوفازکــه فــاز اول آن  توســط فــوالد ســیرجان ایرانیــان  
و فــاز دوم باهمــکاری ســایر صنایــع ،اقــدام الزم صــورت 
پذیــردو همچنیــن ضمــن بازدیــد از خانــه بهادرالملــک 
مقررگردیــد فوالد ســیرجان ایرانیان نســبت به بازســازی 
ــوزه  ــور در ح ــه مذک ــه از خان ــتفاده بهین ــرای اس آن ب

فرهنگــی مســاعدت و همــکاری نمایــد

رئیــس ســازمان غــذا و دارو یکــی از دالیــل اصلی ســرعت  گرفتــن واردات واکســن 
کرونــا بــه کشــور را "رفــع موانــع واردات" دانســت و خبرهــای منتشــر شــده در 
مــورد پیش خریــد واکســن از شــرکت های داخلــی تولیدکننــده را تکذیــب کــرد.

بــه گــزارش گــروه اجتماعی باشــگاه خبرنــگاران پویا؛ محمدرضــا شانه ســاز درباره 
دلیــل افزایــش ســرعت واردات واکســن و تزریــق آن در دولــت ســیزدهم گفــت: 
بــا دســتور ویــژه رئیــس جمهــور بــرای تامیــن واکســن، چندیــن جلســه کمیته 
واکســن در طــول هفتــه توســط معــاون اول رئیــس جمهور بــرای تامین واکســن 
بــا حضــور رئیس بانــک مرکــزی،  وزارت خارجــه، رئیس ســازمان برنامــه و بودجه 
ــی کــه می تواننــد امــر واردات و  ــا بخش های و رئیــس جمعیــت هــال احمــر ب
واکسیناســیون را  تســهیل کننــد، تشــکیل و موجــب شــد تــا واردات واکســن 

تســهیل و ســرعت پیــدا کند.
معــاون وزیــر بهداشــت خاطرنشــان کــرد: در ایــن جلســات رفــع موانــع موجــود 
ــن  ــرعت گرفت ــل س ــن دالی ــود و از مهمتری ــری می ش در واردات واکســن پیگی

واکسیناســیون و واردات رفــع موانــع در ایــن جلســات اســت.
وی بــا اشــاره بــه ســرعت گرفتــن مراحــل تولیــد واکســن شــرکت های داخلــی 
اظهــار کــرد: تولیدکننــدگان داخلــی نیــز با اخــذ مجوزهــای الزم به جرگــه تولید 
می پیوندنــد کــه نویدبخــش روزهــای امیدوارکننــده ای برای مهــار انتشــار کرونا با 

واکســن های تولیــد داخــل اســت.
شانه ســاز تصریــح کــرد: وزارت بهداشــت از ابتــدا بــرای تامیــن واکســن در هــر دو 
محــور واردات و تولیــد ورود کــرده بــود و  هیــچ فرصتــی را بــرای تامیــن هــر چــه 

ســریعتر واکســن از دســت نــداده اســت.
ــروش  ــش ف ــر پی ــی ب ــاس مبن ــای بی اس ــب خبره ــا تکذی ــن ب وی همچنی
واکســن های داخلــی و تغییــر سیاســت های وزارت بهداشــت گفــت: خبرهــای 
منتشــر شــده در مــورد پیش خریــد واکســن از شــرکت های داخلــی تولیدکننــده 
واکســن بــه هیــچ عنــوان صحــت نــدارد، پیــش خریــد حتــی بــه شــکل ریالــی 

انجــام نشــده  و ایــن اخبــار کــذب، مــورد تاییــد ســازمان غــذا و دارو نیســت.

دوبانده کردن جاده نگار بردسیر

محققان پی بردند؛آنتی بادی 
کرونا تا ۶ ماه خطر ابتالی مجدد 

بیماری را کاهش می دهد

ثبت و مرمت آثار تاریخی 
بردسیر  با مشارکت صنایع

ــیر  ــداری بردس ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مهنــدس میرصادقــی فرمانــدار بردســیر بــا فعالــی 
مدیــرکل ســازمان میــراث فرهنگــی اســتان کرمــان 

ــدار و گفتگــو کــرد ــداری دی درمحــل فرمان
مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان کرمــان گفــت: 
از۳۰۰،اثرتاریخی درشهرســتان بردســیر تعداد ۶۴ اثر 
بــه ثبت رســیده و درحال حاضرشهرســتان بردســیر 

رتبــه دوم دراســتان در ثبــت آثــار تاریخــی دارد
ــت  ــوص مرم ــد درخص ــرر ش ــه مق ــه جلس درادام
آثارفرهنگــی بــا مشــارکت صنایــع واداره کل میــراث 
پیگیریهــای الزم انجــام  و تصمیماتــی اتخاذگــردد.
ــیر  ــداری بردس ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــن  ــدوق کارافری ــت صن ــد سرپرس ــور پورواج باحض
ــتان در  ــر حراســت اس ــی مدی ــتان کرمان،صادق اس
دفتــر مهنــدس میرصادقــی فرمانــدار بردســیر اقــای 
ــی  ــدوق کارافرین ــت صن ــمت ریاس ــه س ــی ب نگین
شهرســتان بردســیر معرفــی و اززحمات اقــای مقدم 

نیــا تشــکر و قدردانــی شــد
ــعب  ــت ش ــد مدیری ــای پورواج ــه اق ــن جلس درای
صندوق کارافرینی اســتان گزارشــی ازاقدامــات انجام 

شــده در صنــدوق کارافرینــی ارائــه نمــود

»رفع موانع واردات« علت تسریع 
ورود واکسن کرونا در دولت جدید

ادامــه داد: پذیــرش عضویــت جمهــوری 
همــکاری  ســازمان  در  ایــران  اســامی 
ــروژه  ــع اعــام شکســت پ شــانگهای، در واق
ــران  ــامی ای ــوری اس ــازی جمه ــزوی س من
ــود.  ــی ب ــورهای غرب ــکا و کش ــط آمری توس
حقیقیــان در پایــان خاطرنشــان کــرد: 
ــازمان  ــن س ــای ای ــا و فعالیت ه همکاری ه
مانــع بزرگــی بــر ســر راه سیاســت های 
یکجانبــه گرایانــه آمریــکا و غربی هــا خواهــد 
همکاری هــای  تقویــت  موجــب  و  بــود 
منطقــه ای و چندجانبــه گرایــی خواهد شــد.

کشف محموله سنگین داروی قاچاق و 
احتکار شده در کرمان 

محمولــه ۳۲۵ قلمــی دارو شــامل ۴۲۵ هــزار عــدد داروی قاچاق، مخــدر و احتکار 
شــده بــه ارزش ۳۰ میلیــارد ریــال در کرمان کشــف و ضبط شــد.

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، بــه همت پلیــس اطاعــات و امنیت 
عمومــی اســتان کرمــان و بــا همــکاری دانشــگاه علوم پزشــکی کرمــان محموله 
۳۲۵ قلمــی دارو شــامل ۴۲۵ هــزار عــدد داروی قاچــاق، مخــدر و احتــکار شــده 

بــه ارزش ۳۰ میلیــارد ریــال در کرمــان کشــف و ضبــط شــد.
ایــن محولــه دارویی در انباری که منزل مســکونی بود و در شــرایط غیراســتاندارد 

نگهــداری می شــد و در ارتبــاط بــا ایــن پرونده دو نفر متهم بازداشــت شــدند.

حجت االسالم واملسلمني کرمانی امام جمعه بردسیر :

واکسیناسیون کرونا در استان کرمان 
از مرز 1/5 میلیون ُدز گذشت

ــت:  ــان گف ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــخنگوی دانش س
واکســن تزریــق شــده نوبــت اول در اســتان یــک 
ــزار و ۶۱۱  ــت دوم ۵۱۳ ه ــر و نوب ــون و ۴۹۲ نف میلی

ــت. ــر اس نف
ــدی  ــان، مه ــارس از کرم ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــان از  ــتان کرم ــار اس ــن آم ــریح آخری ــفیعی در تش ش
وضعیــت مــوارد مثبــت بســتری و مــرگ و میــر ناشــی 
ــا  ــی مبت ــوارد بســتری قطع ــد ۱۹، م ــاری کووی از بیم
ــورد  ــتان را ۶۲۰ م ــتان های اس ــا در بیمارس ــه کرون ب

ــرد. ــام ک اع
ــا بیــان اینکــه تعــداد کل مــوارد بســتری مثبــت  وی ب
کرونــا در اســتان کرمــان از ابتــدا ۳8 هــزار و ۳۵8 
ــد بســتری  ــوارد جدی ــرد: م ــوان ک ــورد دانســت و عن م
در ۲۴ ســاعت گذشــته در اســتان ۱۰۱ مــورد و تعــداد 
ــا ۱۳ نفــر  ــه کرون ــت ابتــا ب ــه عل فوتی هــای قطعــی ب

اســت.
ــوع  ــان مجم ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــخنگوی دانش س
ــزار و  ــتان را ۴ ه ــا در اس ــی از کرون ــگان ناش جانباخت
۵۵۵  نفــر اعــام و خاطرنشــان کــرد: واکســن تزریــق 
شــده نوبــت اول در اســتان یــک میلیــون و ۴۹۲ نفــر و 

ــر اســت. ــزار و ۶۱۱ نف ــت دوم ۵۱۳ ه نوب

منفی ۳۳ هزار، خالص اشتغال استان کرمان در سال گذشته
رییــس اتــاق بازرگانــی اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه آمار اشــتغال اســتان در ســال 
گذشــته، بیــان کــرد: خالص اشــتغال اســتان کرمان در ســال گذشــته منفــی ۳۳ 
هــزار بــوده و رتبــه بیــکاری اســتان بــه ۱۰ رســیده کــه از متوســط کشــوری عبور 

ــت. کرده اس
ــش  ــت و بخ ــوی دول ــت و گ ــورای گف ــه ش ــب زاده در جلس ــیدمهدی طبی س
خصوصــی اســتان کرمــان صنایــع کوچک را موضوع اساســی در کشــور دانســت و 

گفــت: آمــار و ارقــام نشــان دهنــده رهاشــدگی صنایــع کوچــک اســت.
وی بــا اشــاره بــه آمــار اشــتغال اســتان در ســال گذشــته، تصریــح کــرد: خالــص 
اشــتغال اســتان کرمــان در ســال گذشــته منفــی ۳۳ هــزار بــوده و نــرخ بیــکاری 

اســتان بــه ۱۰ رســیده کــه از متوســط کشــوری عبــور کــرده اســت.
رییــس اتــاق بازرگانــی اســتان کرمــان تاکیــد کــرد: صنایع کوچــک بنیه صنعتی 

و اســتخوان بنــدی هــر جامعه اســت و ســهم خوبــی در GDP دارد.
وی عنــوان کــرد: بایــد تمرکــز جــدی همــه ارکان اســتان به صنایع کوچک باشــد 
تــا بتوانیــم کمبــود اشــتغال را بــا توجــه به ظرفیــت هایی کــه از این طریــق ایجاد 

می کنیــم، برطــرف کنیم.
طبیــب زاده بــا انتقــاد از عــدم توجــه الزم بــه صنایــع کوچــک خاطرنشــان کــرد: 
ســاز و کار مناســب بــرای صنایــع کوچــک در ســطح ملــی دیــده نشــده در حالی 
کــه بــرای خودکفایی و افزایش بنیه صنعتی کشــور همانند کشــورهای پیشــرفته 

دنیــا بایــد بــه ایــن مهــم توجه شــود.

خطبه های مناز جمعه دستیار وزیر و مدیرکل اوراسیای وزارت امور خارجه :

شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو :

معاون سیاسی و اجتامعی فرمانداری شهرستان بردسیر:

کشف کالهبرداری 2۰ میلیاردی در کرمان 
رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان کرمــان از کشــف کاهبــرداری و فــروش ملــک بــه 
غیــر بــه ارزش ۲۰ میلیــارد ریــال و دســتگیری یک متهــم در ایــن پرونده خبــر داد.

بــه گــزارش ایرنــا و بــه نقــل از پایگاه خبری پلیس کرمان، ســرهنگ حســن پــور در 
تشــریح ایــن خبــر افــزود: در پی اقدامــات فنی و پلیســی، کارآگاهــان اداره مبــارزه با 
جعــل و کاهبــرداری ایــن پلیــس بــه یــک مــورد کاهبــرداری و فــروش یک قطعه 

زمیــن بــه غیر مطلع و شناســایی و دســتگیری متهــم را در دســتور کار قــرار دادند.
وی بــا بیــان اینکــه مامــوران پلیــس بــا تــاش شــبانه روزی و اقدامــات اطاعاتــی 
ــا  ــرد ب ــن ف ــار داشــت: ای ــده شــدند اظه ــن پرون ــم ای ــه شناســایی مته ــق ب موف
هماهنگــی مقــام قضائــی و در عملیاتــی غافلگیرانــه و ضربتــی در مخفیگاه خــود در 

شــهر کرمــان دســتگیر شــد. 
رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان کرمــان در ادامــه عنــوان کــرد: متهــم در بازجویــی 
هــای پلیســی بــه کاهبــرداری و فــروش یــک قطعــه زمیــن بــه متــراژ ۲۰۰ متــر 
مربــع بــه فــرد دیگــری از طریــق تنظیم مبایعــه نامــه جعلــی بــه ارزش ۲۰ میلیارد 

ریــال  اعتــراف کــرد.
ایــن مقــام انتظامی از شــهروندان خواســت، هنــگام معامله اماک تــا اطمینان کامل 
از مالکیــت طــرف مقابــل از تنظیــم هرگونــه قــرارداد و پرداخــت وجــه خــودداری 

. کنند

رییس اتاق بازرگانی استان کرمان اعالم کرد:

سن تزریق واکسن کرونا در کرمان به 22 سال 
رسید/شهرستان قرمز کرونایی در استان نداریم

ــان جــزء  ــه اســتان کرم ــه اینک ــا اشــاره ب ــان ب ــوم پزشــکی کرم ــس دانشــگاه عل رئی
ــتان ها  ــر اس ــه اکث ــبت ب ــیون نس ــن واکسیناس ــال س ــه ۱۰ س ــوده ک ــتان هایی ب اس
پایین تــر اســت، گفــت: افــراد ۲۲ ســاله اســتان کرمــان می تواننــد بــا مراجعــه به ســامانه 
وزارت بهداشــت نوبــت گرفتــه و بــرای تزریــق بــه محل های تجمیعــی مراجعه و واکســن 
دریافــت کننــد. بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمان، محمدصــادق بصیری در ســتاد 
اســتانی کرونــا اظهار داشــت: در اســتان کرمــان دو شهرســتان ریگان و فهــرج در وضعیت 
آبــی، ۵ شهرســتان ارزوئیــه، انــار، رابر، فاریــاب و کوهبنــان در وضعیت زرد،۱۶ شهرســتان 
کرمــان، زرنــد، جیرفــت، رفســنجان، ســیرجان، زرند، بردســیر، بافــت، کهنــوج، منوجان، 
رودبــار جنــوب، نرماشــیر، عنبرآباد، بــم، قلعه گنج، شــهربابک و راور در وضعیــت نارنجی و 

در حــال حاضــر شهرســتان بــا وضعیــت قرمــز در اســتان نداریــم.
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سیمای مهدویت در قرآن

سوره بقره، آیه ۲۴۹
»ان اهلل مبتلیکم بنهر. فمن شرب منه فلیس منی«

همانا خداوند شما را بوسیله یک نهر آب آزمایش می کند. آنها 
که از آن بنوشند از من نیستند. وقتی طالوت فرماندهی سپاه را 
عهده دار شد ودر مدتی کوتاه لیاقت وشایستگی خود را در اداره 
امور مملکت وفرماندهی سپاه به اثبات رسانید. آنها را برای مبارزه 
با دشمنی که همه چیز آنها را به خطر انداخته دعوت کرد وبه آنها 
تأکید کرد. تنها کسانی که بامن حرکت کنند که تمام فکرشان 
در جهاد باشد وآنهایی که بنایی نیمه کاره یا معامله ای نیمه تمام 
وامثال آن را دارند در این پیکار شرکت نکنند. به زودی جمعیتی 
زیاد ونیرومند جمع شدند وبه جانب دشمن حرکت کردند وبر 
اثر راهپیمایی در برابر آفتاب همگی تشنه شدند. طالوت برای 
اینکه به فرمان خدا آنها را آزمایش وتصفیه کند. گفت: به زودی 
در مسیر خود به رودخانه ای می رسید. خداوند بوسیله آن شما 
را آزمایش می کند. کسانی که از آن بنوشند وسیراب شوند از من 

نیستند. وآنها که جز مقدار کمی ننوشند از من هستند.
همینکه چشم آنها به نهر افتاد خوشحال شدند وخود را به آن 
رسانیدند وسیراب گشتند. تنها عده ی معدودی بر سر پیمان 
باقی ماندند. طالوت در اینجا متوجه شد که لشکر او از اکثریتی 
بی اراده وسست پیمان واز اقلیتی افراد باایمان تشکیل شده است. 
از این رو اکثریت بی انضباط ونافرمان را رها کرد وبا همان جمع 
قلیل باایمان از شهر گذشت وبه سوی میدان جهاد پیش رفت. 
در هر حال اکثریت سربازان طالوت از بوته این آزمایش روشن 
سالم بیرون نیامدند. امام صادق )علیه السالم( در ذیل همین آیه 
چنین می فرمایند: ان اصحاب طالوت ابتلوا بالنهر الذی قال اهلل 
تعالی )مبتلیکم بنهر( وان اصحاب القائم )علیه السالم( یبتلون 
بمثل ذلک: یاران طالوت به آن نهر امتحان شدند که خدای تعالی 
درباره اش فرمود: )شما را به نهر آبی آزمایش می کند( وهمانا 
اصحاب حضرت قائم )علیه السالم( نیز به مانند همین آزمایش 

مبتال خواهند شد.
سوره عصر

»والعصر. ان االنسان لفی خسر. اال الذین آمنوا 
وعملوا الصالحات. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر«
سوگند به عصر که انسانها همه در زیانند مگر کسانی که ایمان 
آورده واعمال صالح انجام داده اند ویکدیگر را به حق سفارش 

کرده ویکدیگر را به شکیبایی واستقامت توصیه نموده اند.
واژه ها واژه عصر به معنای فشردن است. خسر )بر وزن عسر( 
وخسران به معنای کم شدن سرمایه است. تواصی به معنای 
آنست که بعضی بعضی دیگر را سفارش کنند. حق به معنای 
واقعیت یا مطابقت با واقعیت است. صبر به معنای شکیبایی 
واستقامت است. قرآن کریم برای نجات بشر از آن خسران عظیم 
برنامه جامعی تنظیم کرده که در آن بر چهار اصل تکیه شده 
است. ۱- ایمان ۲-اعمال صالح ۳-سفارش به حق ۴- سفارش 
به استقامت. درباره واژه عصر که در این سوره آمده بین مفسران 
اختالف است بعضی از مفسران می گویند مراد از )عصر( همان 
وقت عصر است. عده ای دیگر عصر را اشاره به سراسر زمان 
وتاریخ بشریت دانسته اند. برخی دیگر آن را اشاره به انسانهای 
کامل می دانند که عصاره عالم هستی وجهان آفرینش هستند. 
بعضی از مفسران می گویند )عصر( همان نماز عصر است به 
خاطر اهمیت ویژه ای که درمیان نمازها دارد. زیرا آنها )صلوة 
وسطی( را که در قرآن روی آن تأکید شده نماز عصر می دانند. 
جمعی از مفسران عصر را قسمت خاصی از زمان مانند عصر 
ظهور اسالم ویا عصر قیام مهدی موعود )علیه السالم( که دارای 
ویژگی وعظمت خاصی در تاریخ بشر می باشد می دانند. مفضل 
بن عمر می گوید از امام صادق )علیه السالم( پیرامون این سوره 
سوال کردم امام )علیه السالم( فرمود: العصر. عصر خروج القائم 

)علیه السالم( ان االنسان لفی خسر.
یعنی )اعداءنا( اال الذین امنوا. )یعنی بآیاتنا( وعملوا الصالحات 
یعنی )بمواسات االخوان( وتواصوا بالحق یعنی )باالمامة( وتواصوا 
بالصبر یعنی فی الفترة. سوگند به عصر. منظور از عصر. عصر 
ظهور وخروج قائم )علیه السالم( است همانا انسان در زیانکاری 
وخسران است )یعنی دشمنان ما( در زیانند. مگر آنانکه ایمان 
آوردند یعنی )آنانکه به آیات ما ایمان آوردند( وکارهای نیک انجام 
دادند. یعنی )با مواسات برادران دینی( ویکدیگر را به حق سفارش 
نمودند. یعنی )به امامت( ویکدیگر را به صبر وپایداری سفارش 
نمودند. یعنی )در دوران فترت(. )یعنی زمان غیبت که عقاید 

مردم سست می شود(.

ادامه آیه 17۴ سوره آل عمران:
پس با نعمت و بخششی از جانب خدا )از میدان نبرد( بازگشتند در 
حالی که هیچ آسیبی به آنان نرسیده بود و همچنان خشنودی خدا 

را پیروی کردند و خداوند دارای بخششی عظیم است.
1- شأن نزول آیه شریفه چیست؟

پس از آنکه مجروحان جنگ احد به فرمان رسول خدا )ص( بار 
دیگر برای دفاع از اسالم بسیج شده و تا منزلگاه  »حمراء االسد« 
در تعقیب دشمن رفتند، دشمنان از آمادگی و روحیه مسلمانان به 
هراس افتاده، از هجوم مجدد منصرف شده و بازگشتند. این آیه در 

تقدیر از بسیجیان مجروح و مخلص جنگ احد است.
2- چه چیزی برای مردان خدا اصل است؟

برای مردان خدا اصل رضایت الهی است، نه شهادت، نه سالمت، 
نه جراحت و نه رفاه، هیچکدام اصل نیستند.  »واتبعوا رضوان اهلل«

3- چرا در آیه شریفه از واژه فضل استفاده شده است؟
 »آنها از این میدان، با نعمت و فضل پروردگار برگشتند.« چه نعمت 
و فضلی از این باالتر که بدون وارد شدن، در یک برخورد خطرناک 
با دشمن، دشمن از آنها گریخت و سالم و بدون دردسر به مدینه 
مراجعت نمودند. )فراق میان نعمت و فضل ممکن است از این نظر 
باشد که  »نعمت« پاداشی است به اندازه استحقاق و  »فضل« اضافه 

بر استحقاق است.(
4- تاکیدات آیه شریفه مبنی بر ایمان و پایمردی مسلمانان 
چیست؟به عنوان تأکید می فرماید : »لم یمسسهم سوء، آنها در 
این جریان، کوچکترین ناراحتی ندیدند.« با اینکه  »واتبعوا رضوان 
اهلل، خشنودی خدا را بدست آوردند و از فرمان او متابعت کردند«  
»واهلل ذو فضل عظیم، و خداوند فضل و انعام بزرگی دارد.« که در 

انتظار مؤمنان واقعی و مجاهدان راستین است.
آیه 175 سوره آل عمران :

در واقع این شیطان است که دوستانش را می ترساند پس اگر مؤمن 
هستید، از آنان مترسید و از من بترسید.

1- منظور از  »ذلکم« در آیه شریفه چیست؟
 »ذلکم« اشاره به کسانی است که مسلمانان را از قدرت لشکر 
قریش می ترسانیدند تا روحیه آنها را تضعیف کنند. بنابراین معنی 
آیه چنین است، عمل  »نعیم بن مسعود« و یا کاروان  »عبدالقیس« 
فقط یک عمل شیطانی است که برای ترساندن دوستان شیطان 
صورت گرفت، یعنی این گونه وسوسه ها تنها در کسانی اثر می 
گذارد که از اولیاء و دوستان شیطان باشند و اما افراد باایمان و ثابت 
قدم هیچ گاه تحت تاثیر این وسوسه ها واقع نمی شوند. بنابراین شما 
که از پیروان شیطان نیستید، نباید از این وسوسه ها متزلزل شوید.
2- در آیه شریفه منظور از شیطان چه فرد یا افرادی است؟
تعبیر از  »نعیم بن مسعود« و یا کاروان  »عبدالقیس« به شیطان، 
یا به خاطر این است که عمل آنها به راستی عمل شیطانی بود و با 
الهام او صورت گرفت )زیرا در قرآن و اخبار، معموال هر عمل زشت 
و خالفی، عمل شیطانی نامیده شده، چون با وسوسه های شیطان 
انجام می گیرد( یا منظور از شیطان، خود این اشخاص می باشند. 
این از مواردی است که شیطان بر مصداق انسانی آن گفته شده، زیرا 
شیطان معنی وسیعی دارد و همه اغوالگران اعم از انسان و غیرانسان 
را شامل می شود. چنانکه در سوره انعام آیه ۱۱۲ می خوانیم : 
»وکذلک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین االنس و الجن، این چنین 

برای هر پیامبری دشمنانی از شیاطین انسانی و جن قرار دادیم.«
3- ترس از غیر خدا نشانه چیست؟

اگر در قلب ترس از غیر خدا پیدا شود، نشانه عدم تکامل ایمان 
و نفوذ وسوسه های شیطانی است. زیرا می دانیم در عالم بیکران 
هستی تنها پناهگاه خداست و موثر با لذت فقط او است و دیگران 
در برابر قدرت او قدرتی ندارند. اصوال اگر مؤمنان ولی خود )خدا( 
را با ولی مشرکان و منافقان )شیطان( مقایسه کنند، می دانند که 
آنها در برابر خداوند هیچگونه قدرتی ندارند. به همین دلیل نباید از 
آنها کمترین وحشتی داشته باشند. نتیجه این سخن آن است که 
هر کجا ایمان نفوذ کرد شهامت و شجاعت نیز به همراه آن نفوذ 

خواهد کرد.
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امــام جمعه کرمــان گفــت: کرمــان زادگاه 
شــهید ســلیمانی بوده و نیازمنــد مدیرانی 
اســت کــه بتواننــد در تــراز مکتــب ایــن 
شــهید بزرگــوار، اســتان را مدیریــت کنند.

به گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمان ، 
حجت االســالم والمســلمین حسن 

علیــدادی  ســلیمانی در خطبــه دوم نمــاز 
جمعــه با تبریــک دو رخــداد بــزرگ اظهار 
ــران  ــی ای ــروی دریای ــور نی ــت: حض داش
ــاعدت  ــکا و مس ــوت آمری ــاط خل در حی
ــران در شکســتن  ــوری اســالمی ای جمه
تحریــم آمریکا علیــه مردم لبنــان اهمیت 

ــادی دارد. زی
وی بــا بیــان اینکــه در آســتانه بازگشــایی 
ــن  ــک ای ــا تبری ــم و ب ــرار داری ــدارس ق م
اتفــاق مهــم بــه مربیــان، معلمــان و دانش 
آمــوزان گفــت: از خداونــد می خواهــم 
هرچــه زودتــر بســتر تدریــس و آمــوزش 
ــا  ــدارس ب ــوزان در م ــش آم حضــوری دان

شکســت کرونــا رقــم بخــورد.

نماینــده ولی فقیــه در اســتان کرمــان بــا 
ــاع  ــه دف ــودن هفت ــه در پیــش ب اشــاره ب
مقــدس بیــان کــرد: تبییــن مکتــب دفاع 
ــرای نســل جــوان و  ــژه ب ــه وی ــدس ب مق

غیــور و انقالبــی وظیفــه مــا اســت.
وی حفاظــت از مکتــب دفــاع مقــدس بــه 
محوریت بســیج قهرمان را یکــی از وظایف 
مســئوالن برشــمرد و افــزود: دشــمن بــه 
دنبــال ایــن اســت کــه مــردم مــا بــه ویــژه 
نســل جــوان را از دفــاع مقــدس دور کنــد.
علیدادی ســلیمانی بیــان کــرد: اگــر روزی 
عرفــای بــزرگ و مجاهد مــا در میدان های 
دفــاع مقــدس بــه دور از دوربین هــای 
جهانی، جام شــهادت را ســر می کشــیدند 
امــروز ثمــره ایــن مجاهدت هــا بــر همگان 

آشــکار شــده اســت.
ــا  ــی ب ــت مردم ــه دول ــان اینک ــا بی وی ب
انگیــزه فسادســتیزی کار خــود را بــه طور 
جــدی آغــاز کــرده و در قبــال ایــن دولــت 
هــر کــدام از مــا وظایفــی داریم گفــت: اگر 

دولــت مردمــی مــا از نخبــگان، فرهیختــگان 
و چهره  هــای جهــادی دعــوت بــه همــکاری 

کــرد، قبــول کــرده و همــراه دولــت باشــند.
ــا  ــان ب ــتان کرم ــه در اس ــده ولی فقی نماین
ــزاب  ــا اح ــت ت ــاز اس ــه نی ــه اینک ــاره ب اش
ــا معرفــی افــراد  ــگاه ملــی و ب ــا ن سیاســی ب
الیــق، در عرصــه جنــگ ســخت اقتصــادی 
بــه کمــک و همراهــی دولــت بیاینــد افــزود: 
ــاک و  ــزه،  پ ــا انگی ــراد ب احــزاب سیاســی، اف
هــم جنس دولــت انقالبــی را معرفی کــرده و 
حلقــه معرفــی را در بین مدیران شایســته باز 

ــه دهنــد. ــه دولــت ارائ گذاشــته و ب
وی بــا بیــان اینکــه دولــت انقالبــی در مرحله 
دوم کار خــود بایــد اســتاندارانی متناســب در 
اســتان ها بگــذارد ادامــه داد: اســتان کرمــان 
پهناورترین اســتان از نظر جغرافیایی بــا آداب 

و رســوم مختلــف اســت.
علیدادی ســلیمانی بــا اشــاره به اینکــه کرمان 
اســتانی اســت کــه زادگاه شــهیدان واالمقامی 
چــون شــهید حــاج قاســم ســلیمانی اســت 

گشایش بعد از صبر
زن بیچــاره ای، تنهــا پســرش بــه ســفر رفتــه بــود و ســفر او طول 
کشــید. او بســیار نگــران شــده بــود و بــه نــزد امــام صــادق علیــه 
الســام آمــد و گفــت: پســرم بــه مســافرت رفته و ســفرش خیلی 

طــول کشــیده و هنوز برنگشــته و بســیار نگرانم.
امــام فرمــود: ای خانــم صبــر کــن، در پرتــو آن خــود را نگهــدار. 
آن بانــو رفــت و بعــد از چنــد روز انتظــار بــاز پســرش نیامد، کاســه 
صبــرش لبریــز شــد و به حضــور امــام آمد و گفــت: پســرم نیامده، 
ســفرش طــول کشــید، چــه کنم؟ امــام فرمــود: مگــر نگفتم صبر 
و مقاومــت کــن. گفــت: ســوگند بــه خــدا صبــرم بــه درجــه آخــر 

رســیده و دیگــر تــاب و تــوان صبــر را نــدارم!
فرمــود: اکنــون بــه خانــه ات بــرو کــه پســرت آمــده اســت. وی 
سراســیمه بــه ســمت خانــه اش رفــت، و دید پســرش از مســافرت 
بازگشــته اســت، خیلــی خوشــحال شــد و بــا خــود گفــت: مگر بر 
ــازل می شــود، او از کجــا فهیــد کــه پســرم آمــده  امــام وحــی ن

اســت؟! بــروم ایــن مســئله را از خــودش بپرســم.
نــزد امــام آمــد و عــرض کــرد: آری همانطــور کــه خبــر دادیــد 
ــازل می شــود کــه  ــر شــما وحــی ن ــا ب ــده آی پســرم از ســفر آم

چنیــن خبــر پنهــان را دادیــد؟
فرمــود: مــن ایــن خبــر را از یکــی از ســخنان رســول خدا بدســت 
ــان رســید،  ــه پای ــر انســان ب ــی کــه صب آوردم کــه فرمــود: زمان

ــد. ــرا می رس ــایش کار او ف گش
از اینکــه صبــر تــو بــه پایــان رســیده بــود، دریافتــم که گشــایش 
مشــکل تــو فراهــم شــده اســت. از ایــن رو بــه تــو گفتم: بــرو که 

پســرت آمــده اســت، و خبــر مــن برابــر بــا حقیقت شــد.
مردی که جهنم را خرید!

در قــرون وســطا کشیشــان بهشــت را بــه مــردم می فروختنــد و 
مــردم نــادان هــم بــا پرداخت هــر مقدار پولی قســمتی از بهشــت 

ــد. را از آنخــود می کردن
فــرد دانایــی کــه از ایــن نادانــی مــردم رنــج می بــرد دســت بــه هر 
عملــی زد نتوانســت مــردم را از انجــام ایــن کار احمقانــه بــاز دارد تا 

اینکــه فکری بــه ســرش زد...
ــت  ــروش بهش ــئول ف ــیش مس ــه کش ــت و ب ــا رف ــه کلیس ب
ــت:  ــرد و گف ــب ک ــیش تعج ــم چقدره؟کش ــت جهن گفت:قیم
جهنم؟!مــرد دانــا گفــت: بلــه جهنــم. کشــیش بدون هیــچ فکری 
گفــت: ۳ ســکه مــرد سراســیمه مبلــغ را پرداخــت کــرد و گفــت: 
لطفــا ســند جهنــم را هــم بدهید.کشــیش روی کاغــذ پــاره ای 
نوشــت: ســند جهنــم مــرد بــا خوشــحالی آن را گرفــت از کلیســا 

خــارج شــد.
بــه میــدان شــهر رفــت و فریــاد زد: مــن تمــام جهنــم رو خریــدم 
ایــن هــم ســند آن اســت. دیگــر الزم نیســت بهشــت را بخریــد 

چــون مــن هیــچ کــس را داخــل جهنــم راه نمی دهــم...!

داستان های آموزنده

استان کرمان نیازمند مدیرانی در تراز مکتب شهید سلیمانی است

بیــان کــرد: انتظــار مــی رود کــه دولــت انتخاب 
ــد  ــان را م ــرایط کرم ــران و مســئوالن، ش مدی
ــه اســتان  ــان اینک ــا بی ــد.وی ب ــرار ده نظــر ق
کرمــان نیازمنــد مدیرانــی اســت کــه بتوانند با 
نــگاه شــهید ســلیمانی ایــن اســتان را مدیریت 
کننــد افــزود: امیدواریم کــه در مدیریت اســتان 
کرمان شــاهد اجرای مکتب شــهید ســلیمانی 
در راســتای مکتــب اهــل بیت و مکتــب امامین 

ــیم. انقالب باش

انتخاب فرماندار با توجه به شاخص های 
دولت »تراز« انقالب اسالمی 

ــالب  ــر معظــم انق ــای رهب ــن توصیه ه ــا ازمهم تری ــرمقاله ... ام ــه س ادام
بازســازی انقالبــی و البّتــه عقالنــی و فکورانــه در همــه ی عرصه هــای مدیریّتــی و 
قــرار دادن چرخ هــای مدیریــت کشــور بــر ریــل انقــالب ،  مردمــی بــودن دولــت) 
رفتــن میــان مــردم و شــنیدن بی واســطه از مــردم؛ اتّخــاذ ســبک زندگــی مردمی 
اســت؛ بی تکلّــف بــودن در منش، دوری کردن از منشــهای اشــرافیگری و از موضع 
بــاال بــه مــردم نــگاه کــردن، حــرف زدن بــا مــردم و مشــکالت را و راه حل هــا را بــا 
مــردم در میــان گذاشــتن، عذرخواهــی کــردن از مــردم در جایــی کــه خطایــی 
اتفــاق می افتــد( درادامــه باختصاربــه بعضــی از توصیه هــای مقام معظــم رهبری 
اشــاره مــی کنیــم کــه توجــه مســئولین ذیربــط در انتصابــات موردتوجــه قــرار 
گیــرد وافــرادی را انتخــاب کننــد تــا بتواننــد درگام دوم انقــالب ، ضمن بازســازی 
اهــداف انقــالب بــا روحیــه جهــادی درکارامــدی نظــام اســالمی تاثیــر شــگرفی 
داشــته باشــند »عدالــت ورزی و فســاد ســتیزی و مبــارزه بــا فســاد، از دیگر توصیه 
هــای حکیمانــه مقــام معظــم رهبــری بــود - حفظ انســجام و اقتــدار دولــت، یک 
صدایــی دولــت خصوصــا در بخش هــای اقتصــادی - جوان ســازی دولــت و تربیت 
ــرای حــل  ــزی ب ــده کشــور - برنامه ری ــرای آین ــوده ب ــران مجــرب و کارآزم مدی
مشــکالت اقتصــادی مانندتــورم، کاهــش ارزش پــول ملــی، کاهش قــدرت خرید 
مــردم - بازســازی انقالبــی، خردمندانــه و عاقالنــه ســاختار فرهنگی کشــور - پای 
بنــدی عملــی بــه ارزش هــا و شــعارهای انقالبــی و توجــه بــه عدالــت بــه عنــوان 

محــور انقــالب و قوام بخــش ارزش هــای انقالبــی .«
همانگونــه کــه مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد : دولت  هــای گذشــته بــرای دولت 
ســیزدهم مایــه »عبــرت« هســتند. دولــت مردمی باید بکوشــد گــوش خــود را به 
رهنمودهــا و توصیه هــای مشــفقانه و حکیمانــه رهبر معظــم انقالب اســالمی باز 
کنــد و بــرای اجرایــی نمــودن آنهــا و اســیر نشــدن در دام موانــع راه برنامه ریــزی 
شایســته داشــته باشــد تــا نــه تنهــا عبــرت دولت هــای پــس از خــود نشــود بلکه 

بــر اعتبــار دولــت در نظــام اســالمی بیفزاید.

اجرای طرح توقیف وسایل نقلیه پالک 
مخدوش در بردسیر

ســرهنگ جعفرغضنفــری در گفتگــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبری 
ــی در  ــم ترافیک ــت نظ ــدف تقوی ــا ه ــت: ب ــار داش ــس اظه پلی
شهرســتان طــرح توقیــف خــودرو و موتورســیکلت هــای فاقــد 
ــگان  ــط ی ــژه توس ــه صــورت وی ــاک مخــدوش ب ــاک و پ پ
هــای انتظامــی در ســطح شهرســتان بــه مرحلــه اجــرا در آمــده و 

ــد داشــت ــداوم خواه ــوی ت ــا اطــاع ثان ت
وی افــزود: در قالــب ایــن طــرح تاکنــون ۷۳ دســتگاه خودرواعمال 
قانــون ؛۳۰دســتگاه خــودرو  و ۱۶ دســتگاه موتــور ســیکلت  نیــز 

راهــی پارگینگ شــدند
ــازات  ــون مج ــاده ۷۲۰ قان ــر م ــت براب ــی گف ــام انتظام ــن مق ای
ــام پــاک  اســامی اشــخاصی کــه در مشــخصات اعــداد و ارق
وســیله نقلیــه خود تغییــر ایجاد کــرده باشــند ضمن اعمــال قانون 
و متوقــف کــردن وســیله نقلیــه بــه مرجــع قضایــی نیــز معرفــی 

خواهنــد شــد 
فرمانــده انتظامــی شهرســتان بردســیر در پایــان گفــت: پــاک 
وســیله نقلیــه یــک رکــن اصلــی از هویــت خــودرو و مالــک آن 
اســت و چنانچــه وســیله نقلیــه بــه هــر دلیلــی فاقد پــاک؛ فک 
پــاک؛  پــاک مخــدوش و دســتکاری شــده باشــد از طریــق 
ــر  دوربیــن و نیروهــای پلیــس شناســایی و ضمــن توقیــف براب

مقــررات بــا راننــده متخلــف رفتــار مــی شــود

بــه گــزارش روابــط عمومــی آمــوزش 
و پــرورش شهرســتان بردســیر، در 
ابتــدای ایــن جلســه، جــواد ادیبــی نیا 
ــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان  مدی
بردســیر ضمــن تشــکر از حضــور 
ــرورش،  ــوزش و پ اعضــای شــورای آم
ــه،  ــتورکارهای جلس ــوص دس در خص
ــان،  ــیون فرهنگی ــه واکسیناس از جمل
بازگشــایی مــدارس در ســال تحصیلی 

ــرد. ــه ک ــی ارائ ــد توضیحات جدی
ــیون فرهنگیان  وی پیرامون واکسیناس
گفــت: در مرحلــه اول واکسیناســیون، 
تعــداد ۱۳۴5 نفــر از نیروهــای دولتــی 
ــه  ــرورش ب ــوزش و پ ــی آم و غیردولت
ــی  ــتان معرف ــت شهرس ــز بهداش مرک
شــدند کــه از ایــن تعــداد، ۱08۴ نفــر 
دز اول را دریافــت کردنــد و طــی چند 
روز گذشــته در حــال دریافــت دز دوم 

مــی باشــند.
جــواد ادیبــی نیــا در مــورد بازگشــایی 
ــد  ــی جدی ــال تحصیل ــدارس در س م
ســالمتی  بعــداز  داشــت:  اظهــار 
آموزشــی،  آموزان،کیفیــت  دانــش 
ظرفیــت  از  اســتفاده  تولیدمحتــوا، 
و پتانســیل همــه معلمــان  بــرای 
ــال  ــی  درس ــت آموزش ــای کیفی ارتق
تحصیلــی جدیــد مدنظــر مــا خواهــد 

ــود. ب
وی افــزود: مــدارس امســال در مهرماه 
بازخواهــد بــود امــا آموزش بــه صورت 
تلفیقــی، حضوری و غیرحضــوری و به 
صــورت تدریجــی انجــام خواهــد شــد. 

جواد ادیبی نیا مدیر آموزش و پرورش شهرستان بردسیر 

ســعی مــا برایــن اســت در مــدارس 
ــوز  ــش آم ــر50 نفردان روســتایی  زی
بــه صــورت حضــوری  و بــا رعایــت 
دســتورالعمل هــای بهداشــتی در 
مدرســه حاضــر باشــند.تدارکات الزم 
ــرای بازگشــایی مــدارس  درحــال  ب
انجــام اســت و کتــب درســی طبــق 
برنامــه ریــزی درحــال توزیــع اســت 
و ســاماندهی معلمــان انجــام شــده 
اســت. جلســه توجیهــی بــا مدیــران 
ــی نیــز درخصــوص  مقاطــع تحصیل
کارمــان  دســتور  در  بازگشــایی 

اســت.
مدیــر آمــوزش و پرورش شهرســتان 
بردســیر بیــان داشــت: در خصــوص 
تهیــه تبلــت بــرای دانــش آمــوزان، 
ــد  ــن تاکی ــا و خیری ــواده ه ــه خان ب
زیــادی شــد و در همیــن راســتا 
ــتگاه  ــش از ۱50 دس ــتیم بی توانس
ــع فــوالد  ــا مشــارکت صنای تبلــت ب
شهرســتان، بــه دانــش آمــوزان کــم 

بضاعــت اهــدا کنیــم.
بــر پایــه ایــن گــزارش، جلســه 
پــرورش  و  آمــوزش  شــورای 
بــا حضــور  بردســیر  شهرســتان 
امــام  کرمانــی  االســالم  حجــت 
جمعــه بردســیر، جــواد ادیبــی نیــا 
ــزه  ــرورش، حم ــوزش و پ ــر آم مدی
وفایــی معــاون سیاســی و اجتماعــی 
ــالن  ــا در س ــایر اعض ــدار و س فرمان
بردســیر  فرمانــداری  اجتماعــات 

ــد. ــزار ش برگ

واکسیناسیون فرهنگیان، بازگشایی مدارس موضوع 
کار چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 نظــر باینکــه آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصی ششــدانگ زمین محصور مشــتمل 
ــورد  ــان م ــع در  بخــش ۲0 کرم ــی واق ــی ۱۳06  اصل ــالک ۴ فرع ــاق پ ــر دو ات ب
تقاضــای زهــرا آرامــش فرزنــد اکبــر طبــق رای شــماره ۱۳9960۳۱90۱۱00۲966 
مــورخ ۱۳99/۱۲/۱0 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی منتشــر و لیکــن بدلیل شــیوع بیمــاری کرونا 
و طبــق مصوبــات دولــت روز پنجشــنبه ۱۴00/5/۲۱ )تاریخ تحدیــد حدود( تعطیل 
و تحدیــد حــدود بعمــل نیامــده لــذا  حســب تقاضــای وارده بشــماره ۲99۲- ۱۴00 
مــورخ۱۴00/6/۲۲، مالــک بدینوســیله آگهی تحدیــد حدود اختصاصی آن باســتناد 
تبصــره ذیــل مــاده ۱۳ قانــون مذکــور و مــاده ۱۳ آئیــن نامــه آن منتشــر و عملیات 
تحدیــدی آن از ســاعت 9 صبــح روز  سه شــنبه  ۱۴00/7/۲0  محــل شــروع و بعمل 
خواهــد آمــد لــذا بــه مالــک )مالکیــن( و صاحبان امــالک مجــاور رقبه مزبــور اخطار 
می گــردد در موعــد مقــرر در ایــن اعــالن در محــل وقــوع ملــک حاضــر و در صورت 
عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیــات تحدیــدی بــا معرفــی مالــک یــا نماینــده قانونی 
ــون ثبــت انجــام و  ــون و 70 آئیــن نامــه قان وی وفــق مقــررات مــواد ۱۴ و ۱5 قان
اعتــراض اشــخاص بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی برابــر مــواد ۲0 قانــون و 7۴ آئیــن 
نامــه قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیم صورتمجلــس تحدیــدی بمــدت ۳0 روز پذیرفته 
شــده و معتــرض بایــد ظــرف مدت یکمــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت به 
مرجــع ذیصــالح قضایــی تقدیــم نمایــد واال پــس از گذشــت مهلــت یــک ماهــه و 

عــدم تســلیم دادخواســت برابــر مقــررات اقــدام خواهد شــد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴00/6/۲9

    حسین تقی زاده -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر /م الف ۳6

حجت االسالم واملسلمین حسن علیدادی سلیامنی امام جمعه کرمان :

کالهبرداری میلیاردی با چک های 
سرقتی در ۴ استان کشور

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، ســرهنگ مهــدی پورامینائــی اظهــار 
داشــت: طــی آبــان مــاه ســال 99 در پــی طــرح شــکایت یــک شــهروند مبنــی 
بــر ســرقت یــک دســتگاه خــودروی مــزدا، خــودروی مســروقه طــی همــان روز 
توســط مامــوران کالنتــری ۱9 کرمــان کشــف امــا مشــخص شــد محتویــات 

داخــل ایــن خــودرو از قبیــل یــک دســته چــک بــه ســرقت رفته انــد.
ــن  ــک ای ــن رابطــه مال ــزود: در همی ــان اف ــتان کرم ــی شهرس ــده انتظام فرمان
خــودرو طــی ســال ۱۴00 از انجــام چندیــن مــورد کالهبــردای از طریــق گردش 
چک هــای مربــوط بــه دســته چــک ســرقتی خــود بــا امضــای فــردی در اســتان 
بابــل بابــت خریــد تعــداد زیــادی تلفن همــراه و برخــی لــوازم خانگی مطلــع و با 

گــزارش ایــن مــورد بــه پلیــس، پرونــده ای در ایــن رابطــه تشــکیل شــد.
وی بــا اشــاره بــه آغــاز تحقیقــات پلیــس در رابطــه بــا ایــن پرونــده افــزود: در 
تحقیقات انجام شــده مشــخص شــد فــرد یا افــراد کالهبــردار از طریــق ۳7 برگه 
چــک از چک هــای ســرقتی، از شــهروندان کالهبــرداری کرده انــد و در ادامــه نیــز 
یــک خانــم بــا مراجعــه بــه کالنتــری ۱9 از اغفالــش توســط فــردی ناشــناس بــا 
جعــل شناســنامه وی و دریافــت دو جلــد دســته چــک ســفید امضــا بــه بهانــه 
تجــارت شــکایتی طــرح کــرد که بررســی هــای بعــدی نشــان داد این مــورد هم 

بی ارتبــاط بــا عامــالن کالهبــرداری بــا چک هــای ســرقتی نیســت.
ــی و  ــات اطالعات ــا انجــام اقدام ــوران ب ــه مام ــرد: در ادام ــح ک ــی تصری پورامینائ
ــا  ــن کالهبرداری ه ــا ای ــط ب ــره مرتب ــد ۴ نف ــک بان ــی ی ــای پلیس پیجوئی ه
را شناســائی و در تحقیقــات بعــدی متوجــه شــدند اعضــای ایــن بانــد آخریــن 
کالهبــرداری خــود را در اســتان خراســان رضــوی بابــت خریــد یــک دســتگاه 
خــودروی لکســوس انجــام داده انــد کــه بــا تــالش پلیــس اعضــای ایــن بانــد که 
یکــی از آنهــا یــک خانــم بــود طــی چنــد عملیــات جداگانــه توســط مامــوران 

کالنتــری ۱9 دســتگیر شــدند.
وی بیــان داشــت: در بازجویی هــای تکمیلــی مشــخص شــد ایــن افــراد پــس از 
خریــدن دســته چــک ســرقتی اقــدام بــه فریــب و کالهبــرداری از شــهروندان در 
اســتان های کرمــان، خراســان رضــوی، مازنــدران و اســتان مرکــزی کرده انــد کــه 

تحقیقــات تکمیلــی از این متهمــان ادامــه دارد.
فرمانــده انتظامی شهرســتان کرمان خاطرنشــان کرد: بایــد در نگهــداری مدارک 
و اســناد شــخصی بــه خصوص دســته چــک و دیگــر اوراق بهادار دقت بیشــتری 
داشــته باشــیم و مــوارد مشــکوک در هــر زمینــه را نیز بــه پلیس گــزارش کنیم.
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شــهید محمــد خراســانی ،پدر: جمــال    و  نــام مــادر: اختر حیدرآبــادی متولد: 
۱۳۴۰ روســتای مبارکه از توابع بردســیر

تحصیالت: دانشــجوی زبان انگلیســی ،تاریــخ شــهادت: 62/2/5 و مجرد  ،محل 
شــهادت: بانه ومزار: گلزار شــهدای شهرســتان بردســیر

زندگینامه:
شــهید محمد خراســانی در میــان خانــواده ای مذهبــی، زحمتکش و کشــاورز 

ــا آمد. ــه دنی ب
خانــواده بــا وجــود ســختی هــای روزگار و در عیــن نیاز بــه بودن بــازوی کمکی 
چــون فرزنــدان پســر، امــا حاضــر شــدند محمــد را دور از خانــواده، در منــازل 

دوســتان و آشــنایان بــرای رفتــن بــه مدرســه،  بگذارند...
محمــد هــم بــه پــاس زحمــات خانــواده، همــواره بــا پشــتکار فــراوان درس می 
خوانــد تــا اینکــه پــس از اتمــام مقطــع دبیرســتان، بــا قبولــی در رشــته زبــان 

انگلیســی، به دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان راه یافــت ...
در ایــن میــان از فرصــت هــای پیــش آمــده، اســتفاده مــی کــرد و بــرای کمک 
بــه خانــواده بــه  بردســیر مــی آمــد. همچنیــن بــا ورود بــه جهــاد ســازندگی 
و جدیــت در کار، بــرای رفــع محرومیــت از شــهر خــود و روســتاهای اطــراف، 

مشــغول خدمــت رســانی بــود ...
بــا شــروع جنگ تحمیلــی، بارهــا مخفیانــه و بیخبــر از خانــواده و اطرافیــان به 

جبهــه مــی رفت. 
ســرانجام در ســال چهــارم، از دانشــگاه عــازم جبهــه شــد و پــس از حــدود ســه 
مــاه حضــور در منطقــه عملیاتــی، در بانه با مــدال و مــدرک زیبای شــهادت، به 

مالقــات پــروردگار خود شــتافت

شهید  معظم  محمد خراسانی   

* باســالم دولــت ســیزدهم واکســن بــه وفــور وارد می 
کند و تالش دارد ســرعت واکسیناســیون را هم بیشــتر 
کنــد. در واقــع ایــن دولــت دنبــال بهانه نیســت. تماس 
رئیــس جمهــور بــا رئیــس جمهــور چیــن و روســیه 
موجــب شــد واردات واکســن بیشــتر شــود. در حالــی 
کــه تفکــر غــرب گرایــی رئیــس جمهــور قبلــی مانــع 
شــد کــه بــا مقامــات چیــن و روســیه تمــاس گرفتــه 
شــود.                                            9۱۳۳----7۱

ــانگهای گام  ــان ش ــران در پیم ــم ای ــت دائ * عضوی
مهمیســت در فروپاشــیدن نظام  تحریم هــای ظالمانه 
بیــن المللــی و شــکوفایی اقتصــاد و تجــارت کشــور.                                                                                                                                            

26----9۱۳2                                                 
* ســالم انتخــاب فرماندار برای بردســیر بایــد مطابق با 
دولــت مردمــی ومکتب شــهید حاج قاســم ســلیمانی 
باشــد و کســانی که درفضــای مجازی مطرح میشــوند 
ــا عقــب  ــن نکتــه توجــه کننــد بردســیر ب ــه ای بایدب
ــن  ــه درچندی ــی ک ــه دارد و تبعیضات ــی ک ماندگیهای
ســال گذشــته بــا انفعالــی عمل کــردن مســئولین تراز 
اول و مالحظــه کاری بــا شــعار و بهانــه تعامــل انجــام 
گرفتــه  بایــد بــا یــک فرمانــدار تــراز مکتب ســلیمانی 
برطــرف شــود همشــهریان اینگونه افــراد را شناســایی 
و درفضــای مجــازی ودســت انــدرکاران معرفــی کننــد                                                                                                                                             
6۰----9۱۳2                                                     

ــد، جمهــوری  ــن و هن ــار روســیه، چی * حــاال در کن
اســالمی ایــران ضلــع چهــارم »مربــع قــدرت شــرق« 
را شــکل مــی دهــد.و یــک تیــم قــوی دربرابــر زیــاده 
ــری ان اســت                                                                                                                                               ــه گ ــک جانب ــی امریکاســت و ی خواه
99----9۳62                                                     

* باســالم کشــورما بــا عضویــت درشــانگهای وارد نظم 
نوینــی در قــرن 2۱ شــده ایــم کــه از منظــر اقتصــادی 
و سیاســی، مربــع قــدرت شــرق، اثرگذارتریــن بازیگــر 
ایــن نظــم جدیــد اســت.و امریــکا گوشــه رینــگ قــرار
دارد                                                9۳8۰----56

 * ســالم باعضویــت ایــران در پیمــان شــانگها یعنــی 
65درصــد جمعیــت جهــان بــرای ارتباطــات اقتصادی 
بــا ایــران یعنــی بــه زانــو دراوردن تحریمهــا ظالمانــه 
ــا                      9۱26----۰6 ــاله غربیه ــن س چندی

ــا،  ــی ایرن ــگار سیاس ــزارش خبرن ــه گ ب
آیــت اهلل دکتــر ســید ابراهیم رئیســی روز 
جمعــه طــی ســخنانی در جمــع ســران و 
مقــام هــای شــرکت کننــده در بیســت و 
یکمین اجــالس ســران ســازمان همکاری 
ــب  ــم مرات ــدا مایل ــزود: ابت ــانگهای اف ش
تشــکر و قدردانــی خــود را از امامعلــی 
رحمــان، رییــس جمهــوری کشــور زیبــا و 
فرهنگی تاجیکســتان و مردم تاجیکستان 
بــه خاطر میهمــان نــوازی و میزبانــی گرم 
ایــن اجــالس و برنامه ریــزی بســیار خــوب 
بــه عمل آمــده طــی دوره مدیریت ایشــان 

بــر ســازمان، اعــالم نمایــم.
ــتفاده  ــت اس ــت: از فرص ــار داش وی اظه
می کنم و فرارســیدن بیســتمین ســالگرد 
تأســیس ســازمان همــکاری شــانگهای را 
بــه همــه اعضــای محتــرم تبریــک گفته و 
ــه  ــانگ های در ادام ــازمان ش ــدوارم س امی
نیــز، مســیر بالنــده خــود را کــه موجــب 
ــگاه  ــاه جای ــی کوت ــت در مدت ــده اس ش
منطقــه ای و بین المللی ممتازی را کســب 

نمایــد، تــداوم بخشــد.
ــرد:  ــان ک ــر نش ــوری خاط ــس جمه ریی
اجــازه دهیــد خرســندی خــود را از بابــت 
حضــور در ایــن نشســت مهــم و تاثیرگذار 
کــه یکــی از معــدود فرصت هــای گفتگــو 
بــرای تضمیــن صلــح و همــکاری واقعــی 
در ســطح منطقــه ای اســت، ابــراز نمایــم و 
از تمامــی اعضــاء محتــرم بــرای عضویــت 
دائمــی ایــران اســالمی صمیمانــه تشــکر 

یم. نما
رییس جمهــوری گفت: توســعه فرهنگی، 
دســتور کار اول همــکاری بین کشــورهای 

صاحــب تمــدن اســت. بخــش عمــده خزانــه 
ــرار  ــیا ق ــان در آس ــت جه ــگ و معنوی فرهن
دارد. آســیا مهــد تمــدن بشــری اســت و 
قلــب تپنــده آن در چیــن، هند، تاجیکســتان 
و ایــران فرهنگ ســاز بــوده اســت. فرهنــگ و 
تمــدن آســیایی همیشــه بــا همگنــی، صبــر، 
ادب، احتــرام متقابــل و خیرخواهــی و در یــک 
کالم، حکمــت و عدالــت همــراه بــوده اســت. 
بزرگتریــن ادیــان ابراهیمــی در آســیا بوده انــد.

رئیســی تصریح کرد: معنویت، نیاز همیشــگی 
بشــریت و گمشــده انســان امروز اســت. بحران 
معنویت زیرســاخت همــه بحران هــای جهان 
اســت. انحصارگرایــی، خشــونت و نقــض 
حقوق بشــر جلوه هایــی از پیامدهــای دوری از 
معنویــت اســت؛ ایــران می توانــد نقش مهمی 
در توســعه منطقه گرایــی فرهنگــی ایفــا کند.

ــه ریاســت  ــن ب ــه م ــی ک ــه داد: زمان وی ادام
جمهــوری اســالمی را عهــده دار شــدم، جهــت 
ــز  ــود را تمرک ــی خ ــت خارج ــری سیاس گی
ــر »چندجانبه گرایــی اقتصــادی« و تقویــت  ب
»سیاســت همســایگی« بــه معنی وســیع آن 
ــه ای  ــت حضــور در ســازمانهای منطق و تقوی

معرفــی کــردم.
رییــس جمهــوری گفــت: ترکیــب دو ابتــکار 
اوراســیایی و جــاده - کمربنــد می توانــد 
تحقــق عینی بخشــی از ایــن رویکــرد باشــد و 
ظرفیت هــای عظیم جمهــوری اســالمی ایران 
بــه لحــاظ ژئوپلتیک، جمعیــت، انــرژی، حمل 
ــر  ــه مهمت ــانی، و از هم ــروی انس ــل، نی و نق
معنویــت، فرهنــگ و تمــدن می توانــد تحرک 
معنــاداری بــه ایــن چشــم انداز ببخشــد. ایــن 
منطقــه در طــول تاریــخ پیوســتگی شــگرفی 
ــتگی از  ــن پیوس ــای ای ــت و احی ــته اس داش

ــوی  ــد جمه ــورد تاکی ــانگهای و م ــان ش ــای پیم کارویژه ه
ــا  ــی از تمدنه ــیا ســرزمینی غن ــران اســت. آس اســالمی ای
ــل  ــه بین المل ــیا در عرص ــی آس ــت. نقش آفرین و ارزشهاس
نیازمنــد حفظ تجانــس )هارمونــی( بین ملتهــا و تمدن های 
ــای  ــا و تمدن ه ــن ملته ــس بی ــران تجان ــت. ای ــود اس خ

ــد. ــت می کن ــیایی را تقوی آس
وی افــزود: جهــان وارد دوران جدیــدی شــده اســت. 
ــام  ــت. نظ ــه زوال اس ــی رو ب ــلطه طلبی و یکجانبه گرای س
ــع  ــدن و بازتوزی ــی ش ــد قطب ــوی چن ــه س ــل ب بین المل
قــدرت بــه ســود کشــورهای مســتقل، در حال تغییر اســت. 
در شــرایط کنونــی صلــح و امنیــت جهانــی از ناحیه ســلطه 
ــی و  ــی همچــون تروریســم، افراط گرای ــی و چالش های طلب
جدایی طلبــی در معــرض تهدیــد قــرار دارد؛ تهدیدهایــی که 
طیــف وســیعی از کشــورهای جهــان و بویژه اعضا و شــرکای 

ــرار داده اســت. ســازمان همــکاری شــانگهای را هــدف ق
رییــس جمهوری اظهار داشــت: آســیا همچون گذشــته های 
نــه چنــدان دور در کانــون تغییــرات جهانــی قــرار دارد. حفظ 
و تقویــت صلــح در ایــن پهنــه گســترده، نــه یــک انتخــاب 
بلکــه یــک ضــرورت اســت. ســازمان همــکاری شــانگهای و 
»روح حاکــم بــر آن« یعنــی اعتماد متقابل، منافع مشــترک، 
ــی و  ــوع فرهنگ ــه تن ــرام ب ــی مشــترک، احت ــری، رایزن براب
توســعه مشــترک، ابــزار کلیــدی در راســتای حفظ صلــح در 

قــرن 2۱ اســت.
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شانگهای می تواند به نیروی پیشران چند جانبه گرایی جهانی تبدیل شود

ای همسفر ای همنفس ای روح امیدم    
 بردار سـر از خاک من ازشام رسیدم

هـر چند کـه تیـر سخنم کشت عـدو را
    خود مثل کامن درغم هجر تو خمیدم
روزی کـه عــدو بــرد مـرا از رس نعشت  
   آمدبه لبم جـان و دل از خویش بریدم

گــردید دل سوخته ام طشت پـر از خون   
  در طشت طال تـا رس خونین تو دیدم

یـک بـــــار نلـــرزیدم و زانــوم نشد خـم
    صـد کوه بال را به رس دوش کشیدم

از حــال دل سـوخته ام باز چه پرسی؟   
  کز خصم ستمکارشنیدی چه شنیدم

آنجا کـه عیـان است چـه حاجت به بیان است
    این روی کبود من و این موی سفیدم

یک روز چـو تـو در بغـل فـــاطمه بـــودم
    یــــک روز پیـاده بــه روی خــار دویدم
از مقتــل خـــون تـــا دم دروازۀ ساعات   

  یــک گـــام نلـرزیدم و یــک دم نربیدم
با آن همه وقتی به لبت چوب جفاخورد   

  برخـواستم و پیــرهن خـــویش دریدم
من »میثم« دل سوخته ام دخرت زهرا

در حشـر فقط مرحمت توست امیدم

اشعار اربعین

»علــی مولــوی« یکــی دیگــر  از همرزمــان دوران دفــاع مقــدس »حــاج قاســم 
ســلیمانی« اســت کــه آشــنایی خــود را در دو مقطــع ســال های جنــگ تحمیلی 

و بعــد از آن در زمــان داشــتن مســئولیت ســپاه سیســتان عنــوان می کنــد.
وی در مــرور خاطراتــش بــا »حــاج قاســم ســلیمانی«، می گویــد: آغــاز جنــگ 
تحمیلــی میعــادگاه بچه هایــی بــود کــه در دل انقالب بزرگ شــدند، هــر چند در 
ایــن میعــادگاه هنــوز همدیگــر را نمی شــناختیم امــا وقتــی عملیات هــا طراحی 
ــون کاوه،  ــی چ ــد، فرماندهان ــتان می پیچی ــام و آوازه دوس ــد، ن ــام می ش و انج
چراغچــی از نــام آوران خراســان و حــاج قاســم فرمانــده لشــکر ثــاراهلل بــرای مــا 

ــو  بودند. الگ
همــرزم شــهید ســلیمانی بــا تأکیــد بــر اینکــه ســردار فرمانــده مهربانــی بودند و 
الگــوی کامــل پاســداری انقــالب و محبــوب تریــن چهــره نظامــی و انقالبــی بود، 
بیــان می کنــد: مکتــب حــاج قاســم هــم مکتــب »رحمــا بینهــم و اشــدا علــی 
الکفــار« اســت، در عیــن مهربــان  در مقابــل کســی که با نظــام عداوت و دشــمنی 
داشــت و دســت بــردار عــداوت نبــود می گفــت بــا او محکــم بجنگیــد، فرمانــده 

یــک طرفــه نبــود، دو طــرف را در نظــر می گرفــت.
وی بــا یــادآوری اینکــه آخریــن مرحلــه دیــدار مــا در ســال 96 در یــادواره شــهید 
ناصــری بود که مســئول ســتاد برگــزاری آن بــودم و قرار بود ســردار ســخنران آن 
باشــد، مطــرح می کنــد: ایشــان بــه دالیلــی نیامدنــد، جمعیت زیــادی بــه خاطر 
ســردار بــرای جلســه آمــده بــود و چنــد روز بعــد کــه ســردار را در حــرم دیــدم و 
گفتــم بــرای جلســه ســردار جمعیــت زیــادی به اســم و نام شــما آمدنــد، گفتند؛ 
مــن بــه همیــن خاطــر نیامــدم عــده ای می خواســتند بــرای مــن بیاینــد بایــد 

بــرای جلســه شــهید می آمدنــد.
امــام خمینــی)ره( پرچــم دفــاع از اســالم را بلنــد کــرد و فرزندانی تربیــت کرد که 
»حــاج قاســم« از جملــه فرزنــدان تربیــت شــده مکتــب امــام اســت. حــاال ایــن 
فرزنــد امــام هــم مثل دیگــر شــهدا دارای مکتبــی اســت چراکــه در دوران حیات 
خــود ســبک زندگــی را بــه جــا گذاشــت کــه الگــوی مــا در ســازش ناپذیــری، 
عــدم تعلــق بــه مســائل دنیایــی، همزیســتی با مــردم شــد. »حــاج قاســم« جزو 
کســانی بــود کــه اطاعــت از ولــی فقیــه را مقــدم بــر هــر چیــزی می دانســت و به 
همیــن دلیــل اســت کــه مکتــب او انسان ســاز خواهــد شــد و حــاج قاســم ها را 

پــرورش خواهــد داد.

مکتب حاج قاسم مکتب »رحما بینهم و 
اشدا علی الکفار« است

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای تجلــی ارزش هــای انســانی و دینی و معنــوی در 
کنــار قهرمانــی را بســیار ارزشــمند خواندنــد و بــا اشــاره بــه نمونه هایــی از 
ایــن مــوارد در رقابت هــای المپیــک و پارالمپیــک گفتنــد: نام گــذاری کاروان 
ورزشــی بــه نــام شــهیدان بویــژه شــهید ســلیمانی، اهــدای مــدال از طــرف 
چنــد قهرمــان بــه شــهیدان خــاص، اســتفاده از چفیــه به عنــوان نمــاد ایثــار 
و مقاومــت و ســجده بــرآن، رعایــت حجــاب و پوشــش بخصوص اســتفاده از 
چــادر در پرچمــداری کاروان، ابــراز عشــق و محبــت بــه پرچم ایــران، صحنه 
هــای نمــاز خوانــدن، درآغــوش گرفتــن حریــف مغلــوب و صحنــه احتــرام 
تیــم والیبــال پارالمپیــک بــه مــادر شــهید بابایــی، جلوه هایــی از ارزش هــای 

اســالمی و معــّرف هویــت ملــت ایــران هســتند.
ایشــان تأکیــد کردنــد: بانــوان ورزشــکار ایرانــی در ایــن رقابت ها ثابــت کردند 
کــه حجــاب اســالمی مانــع درخشــش در عرصــه ورزش نیســت همانگونــه 
کــه ایــن موضــوع را در عرصه هــای سیاســت و علــم و مدیریــت نیــز ثابــت 

کرده انــد.
رهبــر انقــالب اســالمی خاطر نشــان کردنــد: حجــاب ورزشــکاران زن ایرانی، 
ــز همــوار کــرده اســت  ــرای ورزشــکاران زن کشــورهای اســالمی نی راه را ب
ــا  ــوان ورزشــکار بیــش از ۱۰ کشــور اســالمی، ب ــه ای کــه اکنــون بان به گون

رعایــت حجــاب در میادیــن ورزشــی حاضــر می شــوند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای موضوع به رســمیت نشــناختن رژیــم جنایتکار 
صهیونیســتی در میادین ورزشــی را موضوعی بســیار مهم دانســتند و گفتند: 
رژیــم ســّفاک، نســل ُکش و نامشــروع صهیونیســتی تــالش دارد بــا حضــور 
در میدان هــای بین المللــی ورزشــی بــرای خــود کســب مشــروعیت کنــد 
و مســتکبرین جهانــی نیــز بــه او کمــک می کننــد، امــا مســئوالن محتــرم 
ورزشــی و ورزشــکاران نبایــد در ایــن حــوزه، بــه هیــچ وجــه منفعــل شــوند.

ایشــان بــا اشــاره بــه اقدامــات متقابــل رژیم صهیونیســتی و حامیانــش برای 
محــروم کــردن ورزشــکاران، تأکیــد کردنــد: وزارت ورزش و وزارت امور خارجه 
و دســتگاههای حقوقــی بایــد ایــن موضــوع را از راههــای حقوقــی دنبــال و از 
ورزشــکاران کشــور و حتــی ورزشــکاران مســلمان دیگــر کشــورها همچــون 

ورزشــکار الجزایــری کــه اخیــراً محــروم شــد، حمایــت کنند.
ــی  ــربلند ایران ــکار س ــه ورزش ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــالب اســالمی ب ــر انق رهب
نمی توانــد بخاطــر یــک مــدال بــا نماینــده رژیــم جنایتــکار دســت بدهــد و 
عمــالً او را بــه رســمیت بشناســد، افزودنــد: ایــن موضــوع ســابقه دارد و در 
گذشــته هــم ورزشــکاران کشــورها از مســابقه بــا نماینــدگان رژیــم آپارتایــد 
آفریقــای جنوبــی امتنــاع می کردنــد و بعــد از مدتــی هــم آن رژیــم از بیــن 

رفــت و رژیــم صهیونیســتی نیــز نابــود خواهــد شــد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای چند توصیه نیز به مسئوالن ورزشی داشتند.

»کیفی ســازی ورزش بین المللــی و تکیــه بــه اعــزام ورزشــکار در رشــته های 
مــدال آور«، »برنامه ریــزی بــرای ارتقــاء رتبــه ایــران در المپیــک«، »تجلیــل 
ــزوم حمایــت از  از درخشــش یــک نشــان ایرانــی پوشــاک در المپیــک و ل
تولیدکننــدگان تجهیــزات ورزشــی در داخل«، »توجه بیشــتر بــه ورزش های 
اصیــل ایرانــی همچــون چــوگان و اســتفاده از ایــن موقعیــت بــرای جــذب 
ــن«،  ــای ممک ــا ج ــی ت ــان ایران ــتفاده از مربی ــی«، »اس ــگران خارج گردش
»رســیدگی جــدی بــه مســائل و مشــکالت کاری و معیشــتی قهرمانــان« و 
»ارتقــاء عدالــت ورزشــی« جــزو توصیه هــای رهبــر انقــالب بــه مســئوالن 

ورزش کشــور بــود.

تصمیم گیری درباره بازگشایی حضوری 
مدارس توسط انجمن اولیا و مربیان و مدیران

سرپرســت وزارت آمــوزش و پــرورش بــا اشــاره بــه اینکــه در مناطق شــهری 
ترجیــح ایــن اســت مــدارس را دیرتر بازگشــایی کنیم، گفــت: تصمیم گیری 
دربــاره بازگشــایی حضــوری بــه انجمــن اولیــا و مربیــان و مــدارس واگــذار 

شــده اســت.
بــه گزارش خبرنــگار اجتماعــی خبرگزاری تســنیم؛ علیرضا کاظمــی درباره 
آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد و بازگشــایی حضــوری مــدارس اظهار کــرد: در 
ایــن بــاره بــه انجمــن اولیــا و مربیــان و مدیر مدرســه اختیــار دادیــم، ممکن 
اســت مدرســه کمتــر از 7۰ دانش آمــوز داشــته باشــد امــا نتواند اســتانداردها 

ــت کند. را رعای
وی افــزود: نکتــه مهــم رعایــت اســتانداردهای وزارت بهداشــت اســت کــه 
آن را توافــق کردیــم، مــا اعــالم نکردیــم کالس هــای درس زیــر چنــد نفــر 
باشــد و اصــال عــدد تعییــن نشــده اســت بلکــه اســتاندارد مشــخص کردیم 
کــه شــامل فاصلــه از ســمت راســت و چــپ و میانگیــن فضــا بــرای هــر 

ــدارس ضــروری اســت. ــرای م ــوارد ب ــن م ــت ای ــوز اســت، رعای دانش آم
ــی در  ــذاری اجتماع ــاره فاصله گ ــرورش درب ــوزش و پ ــت وزارت آم سرپرس
کالس هــای درس گفــت: بــه ازای هــر دانــش آمــوز بایــد 2.25 متــر مربــع 

فضــا همچنیــن ۱.5 متــر مربــع از طرفیــن فاصلــه وجــود داشــته باشــد.
کاظمــی بــا اشــاره به اینکه دو شــاخص مشــخص شــده و در اختیــار انجمن 
اولیــا و مربیــان قــرار گرفتــه اســت، متذکــر شــد: در مناطق شــهری ترجیح 
ایــن اســت مــدارس را دیرتــر بازگشــایی کنیــم بــه دلیــل ترددهای شــهری 
چراکــه مــا عالوه بر اســتانداردهای داخــل کالس درس و مدرســه، مالحظات 

جابجایــی درون شــهرها را هــم داریم.
 وی بیــان کــرد: زمانــی کــه انجمــن اولیــا و مربیــان از اتمــام واکسیناســیون 
معلمــان، اولیــا و راننــدگان ســرویس مــدارس اطمینــان پیــدا کــرد بــا تایید 
منطقــه نســبت بــه حضــور دانش آمــوزان اقــدام کننــد؛ ســتاد ملــی کرونــا 
سیاســت کلــی را اعــالم کــرده و بــه آمــوزش و پــرورش مجــوز داده اســت از 
آبــان بــه بعــد بــه صــورت آرام و تدریجــی بــه ســمت  بازگشــایی حضــوری 

مــدارس برونــد.

دیدار مدال آوران المپیک و پارالمپیک 
با رهبر انقالب/ تأکید حضرت آیت اهلل 
خامنه ای بر رسیدگی به معیشت قهرمانان
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دکتر سید ابراهیم رئیسی  در بیست و یکمین اجالس سران سازمان همکاری شانگهای:

اهمیت  واکسیناسیون 
عمومی در سالمت جامعه

*** بیــش از ۹۰درصــد بســرتی های کرونایــی 
واکســن نزده انــد/ مــردم بــه شــایعات توجــه نکنند 

و واکســن بزنند

***ویروس هــای تنفســی مرز منی شناســند/ 
تنهــا راه بــرون رفــت از ایــن بحــران واکسیناســیون 

ست ا

ــروس تنفســی  ــک وی ــا ی ــروس کرون *** وی
اســت. ویروس هــای تنفســی مــرز منــی شناســند. 

ــا پخــش می شــود. بــه هرحــال در همــه دنی

*** هامنطــور کــه دیدیــم ســویه های هندی  
و انگلیســی همــه دنیــا را گرفــت. االن هــم بحــث 

المبــدا و جهش هــای جدیــد وجــود دارد و تنهــا راه 

بــرون رفــت از ایــن بحران واکسیناســیون اســت.

***الحمدللــه ســیلی از واکســن وارد کشــور 
شــده اســت. خواهــش می کنم مــردم رسیعــا بروند 

و واکســن بزنند.

***بایــد مــردم را تشــویق کنیــم و یــک 
واکسیناســیون گســرتده داشته باشــیم و همه مردم 

بیاینــد واکســن بزننــد.

             سرپرست وزارت آموزش و پرورش:


