
آقای عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان: شورای نگهبان، هفت نفر از داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را احراز صالحیت کرده است

 از سوی شورای نگهبان 

اسامی هفت کاندیدای احراز صالحیت شده به وزارت کشور اعالم شد

گروه صنعتی پلور سبز، در نظر دارد تهیه یک وعده غذای گرم 
)وعده ناهار( پرسنل خود را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار 

واجد شرایط برون سپاری نماید.
متقاضیان می توانند به منظور دریافت اسناد و اطالع از شرایط 
مناقصه با شماره  9 - 03433430224  داخلی 130 تماس حاصل 

فرمایند.

آقای عبدالرحمن معاشر گفت: دوتابعیتی ها که در خالل مذاکرات هسته ای نیز حضور داشتند و میوه 
آن نفوذی بود که منجر به فاجعه برجام شد، به یک موریانه در برخی ساختارهای کشور بدل شده اند.

آخرین خبرها

آقای عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور گفت: وزارت کشور آماده برگزاری انتخابات ۲۸ خرداد ماه 
است و هیچ مشکلی در جهت اجرای این پروژه مهم ملی وجود ندارد.

وزیر کشور:
وزارت کشور

 آماده برگزاری انتخابات
 ۲۸ خرداد ماه است

رئیس هیات موسس جمعیت گفتمان انقالب اسالمی:
 دوتابعیتی ها به موریانه 

در برخی ساختارهای کشور
 بدل شده اند

انتخابات  رأی گیری  زمان  کشور،  انتخابات  ستاد  گفت:  کشور  انتخابات  ستاد  رئیس  عرف،  آقای 
ریاست جمهوری را از ساعت ۷ صبح  28 خردادماه تا ۲ بامداد روز بعد، در صورت لزوم، اعالم کرد.

رئیس ستاد انتخابات کشور :
زمان رأی گیری در شعب اخذ رأی 

از ساعت ۷ صبح تا ۲ بامداد 
خواهد بود

دکتر ایرج حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت گفت: رعایت نکردن دستورالعمل بهداشتی انتخابات و 
شیوه نامه های بهداشتی تخلف انتخاباتی است.

معاون کل وزیر بهداشت :
رعایت نکردن

 دستورالعمل بهداشتی
 تخلف انتخاباتی است

 و اکنون در انتظار 28خرداد
سرانجام اسامی کاندیداهای ریاست جمهوری اعالم شد. بزرگواران:

- سید ابراهیم رئیسی
- سعید جلیلی

- محسن رضایی
- سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی

- علیرضا زاکانی
- محسن مهرعلیزاده

- عبدالناصر همتی
نگهبان  برای شورای  نامزدها  از  دیگر  تعدادی  که صالحیت  معناست  بدان  این  و 
محرز نشده است. یعنی اعضای شورا علیرغم انجام تحقیقات گسترده پیرامون فرد 
داوطلب، نتوانسته اند در خصوص شرایط این عزیزان برای رئیس جمهور شدن به 
علم قطعی برسند. به طور مثال می دانیم که وفاداری به قانون اساسی برای نامزد 
ریاست جمهوری، یک اصل است.حاال اگر یک کاندیدا، فرزندش را برای کسب و 
کار و تحصیل به آمریکا و اروپا فرستاده و حتی آنان را آزاد گذاشته تا تابعیت آنجا 
را بپذیرند و با این اقدام تلویحًا اعالم کرده که فضای تحصیل و کسب و کار سرزمین 
دیگر را به سرزمین خودش ترجیح داده، بدیهی است که فقهای شورای نگهبان در 
 برخورد با این واقعه، نمی توانند به این علم برسند که فردی با چنین تفکری، آیا 
می تواند رئیس جمهور همین سرزمینی باشد که حاضر نیست فرزندش در آن درس 

بخواند؟
یا کاندیدایی دیگر که در اظهارنظرهای خود بسیاری از مباحث قانونی و شاخص های 
ُعرفی جامعه را به چالش کشیده، تحقیقًا نمی تواند نظر اثباتی فقهای شورای نگهبان 
را مبنی بر صیانت از قانون اساسی جلب کند. لذا عدم احراز صالحیت را در خصوص 

وی اعالم کرده تا خدای ناکرده ذره ای به شخصیت سیاسی آنان لطمه وارد نشود.
جان سخن آنکه، با تمام وجود نظر اعالم شده از سوی فقهای شورای نگهبان را 
صائب می دانیم و از آن تبعیت می کنیم. مثل همه ی اقشار جامعه و مثل همه مردم 
مومن ایران زمین که در روز 28خرداد، نشان خواهند داد نظر شورای نگهبان، چقدر 
برایشان تعیین کننده است.                                                                                   مدیرمسئول

سرمقاله

نشانی دفتر روزنامه واقعه: 

کرمان، بلوار فردوسی، بین کوچه 11  و  13  
 مجتمع نور- طبقه سوم 

تلفن های تماس: 

  32268303  
  32268305  

    32268306 

بر  نظارت  عالی  هیئت  رئیس  غضنفرآبادی،  موسی  حجت االسالم 
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستاهای استان کرمان با بیان 
اینکه صالحیت خیلی از داوطلبان تایید شده است، از رد صالحیت ۷ 

درصد داوطلبان استان  کرمان خبر داد. 

گفت:  موتلفه  حزب  مرکزی  شورای  عضو  مقدم،  علی  احمد  آقای 
نامزدهای منتخب باید عملکردی شفاف برای پاسخگویی داشته باشند 
زیرا شهروندان نیاز به اطالعاتی دارند که به آنها نشان دهد چه زمانی، 

کدام حکمران، برای چه تصمیمی باید پاسخگو باشد.

ائتالف  و  وحدت  شورای  رئیس  پور،  عرب  مهدی  االسالم  حجت 
نیروهای انقالب اسالمی کرمان گفت: ترکیب ۱۱ نفره مورد حمایت 
اصولگرایان برای انتخابات شورای اسالمی شهر مرکز استان کرمان 

آماده و فهرست آن نهایی شد.

waghe_e_ newspaper@yahoo.com                     :ایمیل روزنامه واقعه
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 رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستاهای استان خبر داد:

رد صالحیت ۷ درصد داوطلبان 
شوراهای اسالمی شهر و روستا

 در استان کرمان 

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه:

نامزدهای منتخب 
باید عملکردی شفاف

 برای پاسخگویی داشته باشند

رئیس شورای وحدت و ائتالف نیروهای انقالب اسالمی کرمان:

ترکیب ۱۱ نفره 
مورد حمایت اصولگرایان 

برای انتخابات شورای شهر، نهایی شد

روزنامه

هر روز صبح در سراسر استان
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برقحوزههایامتحانیقطعنمیشود
مدیرکلنظارتبرتوزیعبرقکشورگفت:طبقدستوروزیرنیرووهماهنگیباوزارتآموزشوپرورشبرقحوزههایامتحانیقطعنمیشود.

آقایصادقخمامی،مدیرکلنظارتبرتوزیعبرقکشوربهتماممدیرانعاملشرکتهایتوزیعبرقکشوردستوردادهتاازخاموشیحوزههایامتحانیپایههاینهمودوازدهمجلوگیریبهعملآید.
2

چهارشنبه  5 خرداد ماه 1400 
14 شوال  1442  /  26 می  2021
 سال پانزدهم /  شماره3451

شهردارکرمان:
زیرسیستمشهرداریوسازمان
نظاممهندسیساختمان

راهاندازیمیشود
شهردارکرمانگفت:تفاهمنامهراهاندازیسیستم
امورمهندسانباهدفسیستمیشدنفرایندصدور
پروانهساختمانیوپایانکار،باهمکاریشهرداری
وسازماننظاممهندسیساختماناستانکرمان

منعقدمیشود.
مهندسسیدمهرانافزود:اجرایاینسیستمبهنفع
جامعهمهندسیوشهرونداناستوبایدازسوی
شهرداریوسازماننظاممهندسیساختمانتالش
تفاهمنامه، امضای مقدمات سریعتر هرچه شود

فراهمواجراییشود.
تفاهمنامهای باید کرد: خاطرنشان عالمزاده آقای
امضاشودکهدردورههایبعدنیزالزماالجراباشدو
ضمنحفظاستقاللعملکردسازماننظاممهندسی

ساختمان،درآیندههممشکلیبهوجودنیاید.
نیز کرمان شهردار معماری و شهرسازی معاون
شهرداری مشترک زیرسیستم اینکه به اشاره با
تکمیل برای ساختمان مهندسی نظام سازمان و
فرایندمربوطبهصدورپروانهساختمانیوپایانکار
مسایل بررسی افزود: شد، خواهد راهاندازی
مربوطبهزیرسیستمامورمهندسانوایجاددفتر
خدماتمشترکسازماننظاممهندسیساختمان
بررسی حال در برنامههای دیگر از شهرداری و
شهرداریوسازماننظاممهندسیساختماناستان

است.
تکمیل ضرورت به اشاره با ایالقیحسینی مریم
منظور به مهندسان، خوداظهاری اطالعات
امور زیرسیستم راهاندازی مقدمات فراهمسازی
تمام ترتیب، این به کرد: خاطرنشان مهندسان،
فرایندصدورپروانهساختمانیبهصورتسیستمی
و شهرداری بین رفتوآمد و شد خواهد انجام
سازماننظاممهندسیساختماندرزمینهکنترل

نقشهبهحداقلمیرسد.
امور زیرسیستم نرمافزار مجری شرکت نماینده
امور سیستم زمینه در توضیحاتی مهندسین،
مهندسیونحوهکارکردوقابلیتهایآنارائهکرد.

سعیدروحینیکبااشارهبهثبتبانکاطالعاتی
کرد: تصریح مهندسین، امور سیستم در جامع
الکترونیکیکردنسیستموحذفمراجعاتمکرر
شهروندانبهسازماننظاممهندسیساختمانو

شهرداریباتبادلاطالعاتامکانپذیرمیشود.
ویافزود:سیستمامورمهندسین،مالکومهندسان
و فرمولها براساس و میکند مرتبط هم به را
دستورالعملهاییکهتعریفمیشود،شهرداریو
سازماننظاممهندسیساختماننیزمیتواننداز

قابلیتهایاینسیستمبهرهگیرند.

در شهر

نامزدهابجایدعوایسیاسی
برنامهارائهکنند

* سرویس سیاسی واقعه:
دوقطبی آمدن وجود به از مجلس نماینده یک
دعوت وضمن گفت روسخن پیش انتخابات در
نامزدهابهرعایتاخالقسیاسی،ازآنهاخواست
کهبرنامههایخودبرای۴سالآیندهرادراختیار

مردمقراردهند.
آقایجعفرراستیدربارهفضایانتخاباتیپیشرو،
اخالق رعایت به را وجناحهایسیاسی نامزدها
وعقاید افکار وگفت:دریکجامعه دعوتکرد
احترام تفاوتها به باید ما دارد وجود متفاوتی
فضای شدن قطبی دو خاطر همین به بگذاریم.
انصاف، رعایت شرط به اما است خوب انتخابات
گذشته انتخاباتهای در متأسفانه اخالق. و ادب
مشاهدهکردیمکهرفتارهاییسرزدهکهبرازنده

نظامجمهوریاسالمینبودهاست.
ویاظهارکرد:انتخاباتدرهمهممالکجهاندو
آمریکا انتخابات مثال عنوان به میشود، قطبی
همیشهدوقطبیبودهاست.متأسفانهویژگیدو
ایران اخالقاست.در زیرپاگذاشتن قطبیشدن،
اوقات وگاهی همهموارهدوقطبیصورتگرفته
رفتارهایغیراخالقیازسویجناحهاوسیاسیون

صورتگرفتهاست.
ویادامهداد:بهترینراهکارپیشنهادیبندهاین
استکهنامزدهابرنامهمشخصیدرزمینهاقتصاد،
سیاستخارجیوداخلی،فرهنگو...راارائهدهندو
دربرنامههاباهمچالشکنند.متاسفانهفضایبعضی
انتخاباتهایماآنقدرمسمومبودهکهحتیکسانی

کهسیاسینیستندنیزبهآنفضاانتقادداشتند.
افزود: مجلس کشاورزی کمیسیون عضو این
باید نامزدهابجایخرابکردنیکدیگر بنابراین،
بگویندچهبرنامهایبرایچهارسالآتیدرحوزه
و کشاورزی صنعت، هستهای، انرژی معیشت،
بهنظرمنکوچکترین فرهنگخواهندداشت.
تدبیریدرکشورنسبتبهبخشکشاورزیوجود
نداردودرهیچانتخاباتیهیچنامزدیبرنامهایبرای
کشاورزی،آب،منابعطبیعیومحیطزیستمجلس
ارائهنمیکندوبهاینبخشاهمیتنمیدهد.امام
)ره(جملهکمترشنیدهشدهایدرمورد خمینی
دشتمغاندارد.ایشانبهدولتوقتمیفرمایدکه
اگربهدشتمغانبپردازید،ایندشتقادراستبه
ایران۱۰۰میلیونیخدماتبدهد.وقتیاماماینحرف

رامیزد،ایران۳۶میلیونبود.

سیاست

کارگاهتعاملطبیعتومعماری
درکرمانبرگزارمیشود

* سرویس فرهنگی واقعه:
مدیرپایگاهبافتتاریخیکرمانازبرگزاریکارگاه
تعاملطبیعتومعماریبهمناسبتروزجهانیموزه

وهفتهمیراثفرهنگیخبرداد.
تعامل کارگاه برگزاری از سلیمانی پیمان آقای
طبیعتومعماریبهمناسبتروزجهانیموزهوهفته
میراثفرهنگیدرتاریخششمخردادماهجاریدر

محلباغشاهزادهماهانخبرداد.
آشنایی منظور به کارگاه این کرد: اظهار وی
با تاریخی بافتهای و ابنیه مرمت دانشجویان
فعالیت انجام برای معماری مختلف جنبههای

عکاسیبرپامیشود.
دلیل به افزود: کرمان تاریخی بافت پایگاه مدیر
گرایشذاتیوفطریانسانهادرتعاملباطبیعت
وتاثیراتقابلتوجهآندرروحوجسمآدمیو
همچنیناثربخشیآنبربهبودروندآموزشیتالش
شدهکارگاههایآموزشیدرفضاهایطبیعیبرگزار
شود.ویخاطرنشانکرد:کارگاهمذکورباهمکاری
انجمنعلمیمرمتدانشکدههنرومعماریصباو

دانشگاهشهیدباهنرکرماناجرامیشود.

حراجاستثنایی»معروفترینمعادله
جهان«بهخطانیشتین

نامهایحاویمعادله»همارزیجرموانرژی«بهخط
»انیشتین«،دریکمزایدهسهبرابررقمتخمینی
آلبرت از دستنویس نامه یک خورد. چکش
انیشتین،فیزیکدانمطرحآلمانی،کهحاویمعادله
معروفهمارزیجرموانرژی)E=mc²(ازاوبوددر
یکحراجیدرآمریکاسهبرابرارزشتخمینیوبه

قیمت۱میلیونو۲۰۰هزاردالرفروختهشد.
مزایده به بوستون RR حراجی در که نامهای
گذاشتهشد،یکنامهیکصفحهایبهزبانآلمانی
استکهدرتاریخ۲۶اکتبر۱۹۴۶ازطرفانیشتین
برایلودویکسیلبراستاینفیزیکدانآمریکایی-
لهستانینوشتهشدکهبرخیازنظریاتویرابه

چالشکشیدهبود.
بهگفتهکارشناسانازنمونهدستنویساینفرمول
بهخطانیشتین،تنهاسهمورددیگردرجهانوجود
داردونامهایکهحاالبهیکمجموعهدارناشناس
اسنادقدیمیتعلقدارد،تنهانمونهموجوددربین

مجموعههایخصوصیبود.
معروفترین به که انرژی و ارزیجرم فرمولهم
معادلهجهانشهرتدارد،اولینباردرسال۱۹۰۵در
یکمقالهعلمیبهقلمانیشتینمطرحشد.براساس
اینفرمولانرژیبرابراستباحاصلضربجرمدر
مجذورسرعتنور؛اینمعادلهکهرابطهمیانجرم
وانرژیراتوضیحمیدهدیکیازمفاهیمپایهدر
علمفیزیکمدرناست.آلبرتانیشتینیکیاز
برجستهترینفیزیکدانانسدهبیستمبودکهجرقه
راروشن شکلگیریدورانطالییفیزیکجهان

کرد.
آلمان ازشهرهای یکی در میالدی در۱۸۷۹ وی
پربارش حیات طول در و گشود جهان به چشم
را مدرن فیزیک علم که کرد طرح را نظریاتی

پایهریزیکردند.

فرهنگ و هنر

محرومیتزنازحقنفقه
* سرویس حقوقی واقعه:

”ذاتعقدنکاح،رابطهزناشوییاست.”
اینجملهسادهیکیازمهمترینواصلیتریناصول
قوانینحقوقیاستکهبهصراحتاعالممیکندکه
زندررابطهازدواجبایدازهمسرخودتمکیننماید.
تمکیننیزبهدوشکلعاموخاصاستوازنظر
قانونجزدرمواردنادریزنحقتمکیننکردناز

همسرخودراندارد.
اگربهدالیلخالفواقعازاینمسالهسرپیچیکند،
ناشزهتلقیمیشودوازدریافتنفقهمحرومخواهد

شد.
درمقابلچنینصراحتیمردنیزبایدبدونچونو
چرانفقههمسرخودراتامینوبهویپرداختنماید.
همچنینوسایلالزمبرایزندگیاورافراهمکند.

ایندومفهوماززندگیزناشوییهموارهازجانب
مردانوزنانمختلفیمورداعتراضوشکایتقرار
میگیردوبخشعمدهایازشکایتهایخانوادگی

بهاینموضوعاتاختصاصمییابد.
شکایت از عدم پرداخت نفقه

های شکایت از یکی گذشته، ی نفقه شکایت
باشد. می خانواده دادگاههای وقتگیر و پیچیده
کهشاکیبرایرسیدنبهحقوحقوقخودباید
مراحلیطوالنیتااثباتشکایتکارشناسیپرونده
بهسراغ زمانی زنان موارد اکثر کند.در راسپری
شکایتکیفرینفقهمیروندکهازسویهمسران
خودازخانهبیرونشدهاند.یااینکهباوجودزندگی
دریکخانهباهمسرخود،مردبهاونفقهندادهواو

رارهاکردهاست.
طرح شکایت ترک انفاق

زنان مردان، توسط نفقه پرداخت عدم درصورت
میتوانندبامراجعهبهدادگاههایکیفریمحدوده
و کنند انفاق ترک شکایت طرح خود سکونت

امیدوارباشنددرمدتیکوتاهبهحقخودبرسند.
نوشتن گام اولین نیز انفاق ترک شکایت در

دادخواستدردادسراست.

حقوقی و قضایی

رییسبیمارستانعلیابنابیطالب)علیهالسالم(رفسنجان
ابن علی حضرت بیمارستان درمان کادر همت به گفت:
ابیطالب)ع(رفسنجانعملپیونددستقطعشدهمرد۳۶

سالهباموفقیتانجامشد.
که۲۶ مرد۳۶ساله کرد:دست اظهار موسوی علی دکتر
اردیبهشتماهدرسانحهتصادفازناحیهبازوقطعشدهو
اندامدستهیچعالئمحیاتینداشتهوتوسط۱۱۵بهبخش
اورژانسبیمارستانارجاعدادهشدهبود،باموفقیتپیوند

خورد.
کارکنان توسط اولیه اقدامات انجام از پس داد: ادامه وی
دکتر سرپرستی به و جراحی تیم با همراه بیمار اورژانس
اتاق وارد پالستیک جراحی تخصص فوق صالحی حسین
عملشدوپسازترمیمسرخرگوسیاهرگبرایزندهماندن
آبساالن »دکترمحسن همکاری با دیده، آسیب اندامهای
»متخصصارتوپدیاستخواندستثابتشدهوبقیهاقدامات

الزمانجامشد.
دکترموسویانجاماینعملرانادرخواندوگفت:مدتزمان
اینعملپنجساعتبهطولانجامیدتاخونرسانیبهاندامهای

قطعشدهبهجریانافتاد.
ویتصریحکرد:بااینکهمحلقطعشدگیباحدود۵لیتر
موادضدعفونیشستشوشداماتا۷۲ساعتنگرانازکار
افتادگیوعفونتبودیمکهبههمتهمکارانماندربخشهای
اورژانس،آیسییو،اتاقعمل،متخصصینبیهوشی،بخش
جراحی،ارتوپدیو...توانستیماینجراحینادرراانجامدهیم

وافتخاریرابرایشهرمانثبتکنیم.
داد: هشدار اورژانس طب متخصص و بیمارستان رییس
دچارچنین که مواقعی در باشند داشته دقت همشهریان
حوادثیمیشوندعضوقطعشدهراشسته،درپارچهنمناکی
بپیچندوداخلپالستیکیدرکناریخ)نهدرتماسمستقیمبا

یخ(بگذارندوسریعابهبیمارستانمنتقلکنند.

درهمایشاستاندارانسراسرکشوردرتهرانمطرحشد:

آمادگی کامل وزارت کشور برای برگزاری انتخابات 2۸ خرداد ماه سالجاری

* سرویس سیاسی واقعه:
در کرمان استاندار باحضور استاندارانسراسرکشور اجالس

وزارتکشوربرگزارشد.
دکترعلیزینیونددرتشریحمذاکراتجلسهگفت:دراین
جلسهوزیرکشوروفرماندهیقرارگاهعملیاتیمقابلهباکرونابا
تشریحاینموضوعکهبرگزاریانتخابات۲۸خردادماهسالجاری
مهمترینموضوعسیاسیکشوراست؛گفت:وزارتکشورآماده
برگزاریانتخابات۲۸خردادماهاستوهیچمشکلیدرجهت

اجرایاینپروژهمهمملیوجودندارد.
دکترعلیزینیوندبااشارهبهمهمترینمسالهکشوردرسال
جارییعنیبرگزاریهرچهباشکوهترانتخابات۲۸خردادماه
افزود:اجالساستاندارانسراسرکشورباسهدستورکاربرگزاری
های خاموشی و کرونا بیماری مدیریت خرداد، ۲۸ انتخابات

سراسریدرکشوربرگزارشد.
امروزآخرینوضعیت اینکهدرجلسه بیان با استاندارکرمان
هیاتهای تشکیل و پشتیبانیها تمهیدات، نظر از انتخابات
اجرایی،تعیینشعبههاوامکاناتیکهبایددرشعبههامستقر
شود،موردبررسیکاملقرارگرفت؛گفت:وزارتکشورآماده
برگزاریانتخابات۲۸خردادماهاستوهیچمشکلیدرجهت

اجرایاینپروژهمهمملیوجودندارد.
ویگفت:درجلسهامروزآخرینوضعیتبیماریکروناوآخرین
اقداماتیکهدرایاماینبیستروِزتبلیغاتوبهخصوصروزرأی
گیریبایدمتناسبباپروتکلهاوسیاستهایستادملیمقابلهبا

کروناانجامبگیرد،موردبررسیدقیققرارگرفت.
برگزاری برای الزم اجرایی تدابیر همه  اینکه به اشاره با وی

انتخاباتسالجاریدرکشوراندیشیدهشدهاست،گفت:در
اینجلسهبهاستانداران،فرماندارانوکسانیکهدرقالبهای
هیاتهایاجراییومجریانانتخاباتدراستانهاهستند،تاکید
شدکهبایدتمامتالشخودرادرجهترعایتدومولفهمهمیعنی
بیطرفیوقانونمداریدرروندبرگزاریانتخاباتداشتهباشندتا

انتخاباتیکامالسالمدرکشوربرگزارکنیم.
ویدراینخصوصگفت:دراجرایایندستورمهمگروههایناظر

بهصورتمستمربرروندانتخاباتنظارتخواهندکرد.
نامزدها ازمردموطرفداران وزیرکشوردراینجلسهگفت:
درخواستداریمیاریگروزارتکشوردرامربرگزاریانتخابات
باشندواگربهموردخاصیبرخوردندبهستادانتخاباتکشور
اطالعدهند.وزیرکشورباتشریحاینامرکههمهتالشوزارت
کشوربرایناستکهانتخاباترادرصحت،سالمتوبهصورت

حضور و همدلی گرو در مهم این گفت: کند؛ برگزار قانونی
حداکثریمردموقانونمداریدستگاههایذیربطاستوامید
ایران اسالمی نظامجمهوری و مردم درشأن انتخاباتی داریم
برگزارکنیم.موضوعمدیریتبیماریکرونادستورکاردومنشست
امروزاستاندارانسراسرکشوربودودراینخصوصفرماندهی
قرارگاهعملیاتیمقابلهباکروناخاطرنشانکرد:طبقگزارشتمام
استانداراندرحالعبورازپیکچهارمکروناهستیموبیماریدر

همهنقاطکشورروندکاهشیراطیمیکند.
رعایت باید که موضوع این یادآوری با فضلی رحمانی دکتر
دستورالعملهایبهداشتیرامحوربرنامههایمانقراردهیم؛
گفت:امروزنگرانیازتشدیدبیماریویاخدایناکردهنامناسب
برای و دارد انتخاباتوجود اجتماعات بهدلیل شدنوضعیت

همینبایستیمراتبدقتوحساسیتراداشتهباشیم.

وزیرکشورگفت:خواهشماازنامزدها،روسایستادهایشاندر
سطحملیواستانیایناستکهجشنسیاسیانتخاباترابابی
مباالتیبهموضوعغمانگیزیبعدازانتخاباتیعنیشیوعکرونا

تبدیلنکنیم.
ویدراینخصوصگفت:باتجربهاین۱۴ماههکهدرزمینهکرونا
داریم،ایندرخواستراداریمکهنامزدهاوروسایستادهاومردم
ازاینتجربهاستفادهکنندتاانشاءا...دچارمشکلخاصینشویم.
وزیرکشورتاکیدکرد:عدمرعایتپروتکلهاباپاسخقانونیو

قضاییمواجهخواهدشد.
دکتررحمانیفضلیدرپایانخاطرنشانکرد:بهخاطراهمیت
ازآقایاردکانیانوزیرنیرودعوتکردیم مسئلهخاموشیها،
وایشانهمدرجلسهدالیلوعللخاموشیهارابیانکردو
پیشنهاداتیهمبرایکنترلمصرفوبهویژهمصرفخانگی،
اداریوخدماتی،صنعتیوکشاورزیمطرحکردومقررشداین

خواستههاازطریقاستاندارانهمپیگیریشود.
وزیرکشوربابیاناینکهبایدازاالنتدبیرجدیبرایموضوع
ایامگرمسال بودن پیش در به توجه با درکشور برق تامین
بیاندیشیم؛گفت:دراینخصوصبایستیکارگروهیدراستانها

ایجادشودونسبتبهمدیریتمسالهاقدامشود.
وزیرکشورتاکیدکرد:باتوجهبهدرپیشبودنماهتابستاناگر
ازاالنباکمبودمواجهباشیموتدبیرینیندیشیم،بهمشکل
برخواهیمخوردوامیدواریمباهمکاریاستانها،وزارتنیروو
خصوصامردمدرنحوهمصرف،باهمینمیزانتولیدکهبدلیل
خشکسالیواستفادهنامتعارفشکلگرفته،پاسخمناسبیبه

مردمبدهیم.

از کشور بهزیستی سازمان معلولیتهای از پیشگیری معاون
استفادهازدستگاههایغربالگریبیناییدراستانهاینارنجی

برایاجرایطرحبیناییسنجیکودکان۳تا۶سالخبرداد.
آقایافروزصفاریفرد،بااشارهبهنحوهاجرایطرحغربالگری
بیناییدرکشوربیانکرد:بدنبالشیوعکرونا،طرحغربالگری
بیناییدراستانهایقرمزاجرانمیشود.همچنیندراستانهای
با کودکان سنجی بینایی طرح شده گرفته تصمیم نارنجی،
از استفاده زیرا شود، انجام بینایی غربالگری دستگاههای
حجابهایچشمیممکناستموجبانتقالویروسکروناشود
لذابرایرعایتپروتکلهاازدستگاهغربالگریاستفادهمیشود.

ویافزود:طرحغربالگریبیناییدراستانهاییبارنگزردو
سفیدباEچارتورعایتپروتکلهاانجاممیشود.

آقایصفاریفردبااشارهبهاستفادهازدستگاههایغربالگری
بیناییدرمناطققرمزگفت:درواقعرعایتپروتکلهامربوطبه
کروناستوبهلحاظمیزاندرگیریاستانهاازنظربیماریکرونا،

ازایندستگاههااستفادهمیشود.
ویدرادامهدربارهمیزانمراجعهکنندگانبهمراکزغربالگری
گفت:باتوجهبهشیوعبیماریکرونادرسال۹۹،هدفگذاریخود
را۵۰درصددرنظرگرفتیم؛یعنی۵۰درصدازکودکان۳تا۶سال
بهمراکزمراجعهکننداماخوشبختانهحدود۶۹درصدازکودکان

اینردهسنیکشوردرطرحشرکتکردند.
آقایصفاریفرددرادامهبهپایگاههایفعالدراجرایاینطرح
اشارهکردوگفت:حدود۲۴۰۰مرکزمثبتزندگیدرسطحاستانها
وجودداردکهاینمراکزمیتوانندجزپایگاههاباشندویاافراد
میتوانندبامراجعهبهاینمراکز،نزدیکترینپایگاهبهمحلزندگی
شانراپیداکنند.همچنیناینپایگاههادرفضایفیزیکیبعضی
ازاداراتسازمانبهزیستیشهرستانهاواستانهاودرمراکز

بهداشتیمستقرهستند.
معاونپیشگیریازمعلولیتهایسازمانبهزیستیکشورادامه
داد:امادرمناطقیکهمهدکودکنیزفعالاست،همچناندر
مهدهایکودکنیزپایگاههایغربالگریفعالیتخودراادامه
میدهند.ویدرپاسخبهاینسوالکهمبلغپرداختیبرایانجام
غربالگریچقدراست،گفت:اینمبلغبستهبهشرایطهراستانی
متفاوتاست،امااینطرحبرایساکنانمناطقمحروم،حاشیهای

وروستاهارایگاناست.
بهگفتهصفاریفرد،طبقتعرفهسال۹۹میزانتعرفهپایگاههای
مستقردربخشدولتیدرصورتاستفادهازدستگاه۳۳۰۰تومان
واستفادهازچارتE مبلغ۳۵۰۰توماناست.دربخشغیردولتی
نیزتعرفهدستگاه۶۸۰۰واستفادهازچارتEمبلغ۵۵۰۰تومان

است؛البتهتعرفهسال۱۴۰۰اعالمخواهدشد.

مدیرکلکمیتهامداداستانکرمانازجمعآوریششمیلیاردو
۹۶۱میلیونو۹۲۶هزارتومانزکاتفطرهدراستانکرمانخبر

داد.
آقاییحییصادقیدرجمعخبرنگاراندرخصوصمیزانفطریه
جمعآوریشدهدرعیدفطرگفت:ششمیلیاردو۹۶۱میلیونو
۹۲۶هزارتومانزکاتفطرهدراستانکرمانجمعآوریشدهاست
ودرهمانروزعیدسعیدفطربهحسابمددجویانتحتحمایت
واریزشد.ویادامهداد:ازاینمیزانزکاتجمعآوریشدهشش

میلیاردو۵۱۴میلیونتومانمربوطبهفطریهعاموساداتومابقی
مربوطبهکفاراتعمدوغیرعمدبودهاست.

فطره زکات جمعآوری روشهای به ادامه در صادقی آقای
دراستاناشارهکردوگفت:اینمیزانزکاتازطریقدفاترو
نیکوکاری، مراکز استان، سراسر در امداد کمیته پایگاههای
روشهایغیرحضوریپرداختزکاتفطرهازجملهکددستوری
#۵*۰۳۴*۸۸۷۷*واپلیکیشنهای»بله«،»بام«،»سکه«،»ایوا«

و»سنا«جمعآوریشدهاست.

* سرویس فرهنگی واقعه:
اسالمی ارشاد و فرهنگ مدیرکل علیزاده محمدرضا آقای
استانکرماندرنشستشورایمعاونانادارهکلفرهنگو
ارشاداسالمیاستانکرمانگفت:یکیازتوانمندیهایحوزه
فرهنگوهنراستفادهازظرفیتنخبگاناینحوزهمهموتاثیر
گذاربرایجلبمشارکتهرچهبیشترمردمدرانتخاباتپیش

رواست.
ریاست دوره سیزدهمین انتخابات برگزاری به اشاره با وی

جمهوریبیانکرد:ادارهکلفرهنگوارشاداسالمیدرسه
بخشرسانه،تبلیغاتوچاپخانهها،وظایفقانونیبرعهدهدارد

کهبایداینوظایفبهنحوشایستهایبهانجامبرسد.
مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستانکرمانادامهداد:اما
وظیفهدیگرمااستفادهازظرفیتنخبگانیحوزهفرهنگوهنر
برایمشارکتهرچهبیشترمردمدرانتخاباتریاستجمهوری
شاهد تا است روستا و شهر اسالمی شوراهای انتخابات و

برگزاریانتخاباتیپرشوربامشارکتحداکثریباشیم.

دبیرستادانتخاباتاستانکرمانگفت:اعتراضداوطلبانرد
صالحیتشدهشورایشهربهتهرانارسالشدهونتیجهنهایی

تا۱۵خرداداعالممیشود.
جمهوری، ریاست مهم انتخابات چهار ۱۴۰۰ خردادماه ۲۸
شورایاسالمیشهروروستا،میاندورهایمجلسشورای
برگزار کشور در رهبری خبرگان دورهای میان و اسالمی
سال اسفندماه ۱۸ از انتخابات برگزاری فرآیند و میشود
گذشتهباثبتنامداوطلبینشوراهایاسالمیشهرهاآغازشد.
دراستانکرمانانتخاباتشوراهایاسالمیشهرهادر۸۴شهر
برگزارمیشودکه۲هزارو۵۶نفرداوطلببرایتصدی۴۴۰
کرسیشورایاسالمیشهرهاثبتنامکردندکهازاینتعداد
هزارو۸۰۲نفرداوطلبدرهیئتهایاجراییاستانتایید،۱۵۶

نفرردصالحیتشدهو۹۸نفرانصرافدادند.
ثبتنامداوطلبانششمیندورهانتخاباتشوراهایاسالمی۲
هزارو۸۸۱روستایاستانکرماننیزاز۱۶فروردینماهآغاز
شدهودرمدتهفتروزداوطلبان۱۶هزارو۸۲۰نفربرای

تصدیهشتهزارو۹۴۱کرسیثبتنامکردند.
آقایعلیاراسکندرینسبدبیرستادانتخاباتاستانکرمان
بااشارهبهآخرینوضعیتفرآیندانتخاباتشوراهایاسالمی
شهروروستاوانتخاباتریاستجمهوریدراستانکرمان
اظهارداشت:بررسیاحرازصالحیتداوطلبانشورایاسالمی

شهرهادرسهمرحلهبررسیمیشود.
داوطلبان احرازصالحیت آخر مرحله در اینکه بیان با وی
اعتراضافرادردصالحیتشدهبهتهرانارسالشدهاست
گفت:تا۱۵خردادماهنتیجهنهاییاحرازصالحیتاینداوطلبان

اعالمخواهدشد.
صالحیت بررسی اینکه کرمان استان انتخابات ستاد دبیر
داوطلبانشوراهایاسالمیروستایینیزدرهیئتهایاجرایی
ودرهیئتهاینظارتبخشهابهاتمامرسیدهاستافزود:اول
خردادماهآخرینفرصتهیئتهاینظارتبودودومخردادماه

ایننتیجهبهبخشداریهااعالمشدهاست.

ویبابیاناینکهنتایجتاییدصالحیتهایداوطلبانروستایی
بخشداران گفت: میگیرد قرار انتخابات جامع سامانه روی
بهاطالعداوطلبانمیرسانندو را نتیجهاحرازصالحیتها
همزمانبااتمامبررسیصالحیتکاندیداها،تبلیغاتداوطلبان

شورایاسالمیشهرهاوروستاهاآغازمیشود.
ریاست انتخابات فرآیند در اینکه با اسکندرینسب آقای
به افزود: شده تشکیل اجرایی هیئتهای نیز جمهوری
محضاعالمنظرشوراینگهبانتبلیغاتکاندیداهایریاست

جمهورینیزبهطورهمزماندرستادهایآنهاآغازمیشود.
آقایمحمدصادقبصیریمعاونسیاسی،امنیتیواجتماعی

استاندارکرماننیزبابیاناینکهتعدادشعباخذرایپیش
بینیشدهبرایایناستان۲هزارو۹۸۰شعبهاستواحتمال
افزایششیوعکروناوجوددارد تعداددرصورت این تغییر
اظهارداشت:۴۶هزارنفرعواملاجراییبرایبرگزاریاین
انتخاباتهمکاریخواهندداشتو۱۰هزارنفرنیروینظامی

وانتظامیتامینامنیترابهعهدهدارند.
کرمان استان در کرسی با۴۴۰ اینکه۸۴شهر بیان با وی
انتخاباتشوراهایاسالمیشهررابرگزارمیکنندگفت:هزار
و۸۰۲نفرداوطلبشورایاسالمیشهردرهیئتهایاجرایی
استانتاییدو۳۴۵نفردرمجموعهیئتهایاجراییونظارت
استانردصالحیتشدهکه۳۰۷نفربهاینمسئلهاعتراض
داشتندکهاعتراض۱۵۷نفرموردتاییدو۱۵۰نفرردشدهاست.
معاونسیاسی،امنیتیواجتماعیاستاندارکرمانباعنوان
اینکهتعدادروستاهایواجدشرایطتشکیلشورایاسالمی
دراستان۲هزارو۸۱۲روستااستافزود:۱۴۲روستادارای
شورای۵نفرهو۲هزارو۶۷۰روستاشورایسهنفرهدارندکه

درمجموع۸هزارو۷۲۰کرسیراشاملمیشود.
ویبااشارهبهاینکه۶۷روستابرایتشکیلشورابهحدنصاب
نرسیدندکه۶۳روستاخالیازسکنهبودهوچهارروستاباعدم
استقبالمواجهشدند،گفت:۱۶هزارو۸۲۰نفربرایشوراهای

اسالمیروستادراستانکرمانداوطلبشدند.

آگهی تغییرات
 شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7948 و شناسه ملی 10630138924 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/12/20

الف- صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به 99/9/30به تصویب رسیدند. 
ب- شرکت کشت و صنعت کوثر بم ثبت شده به شماره 263 شناسه ملی 10630027407 در اداره ثبت بم به 

نمایندگی آقای احمد احسانی کدملی 3111373363 بعنوان بازرس اصلی
ملی  شناسه  تهران  ثبت  اداره  در   12190 شماره  به  شده  ثبت  تهران  حساب  رهیافت  حسابرسی  -موسسه 
10100474104 به نمایندگی محمدحسین قربانی کدملی 2992832324 بعنوان بازرس اصلی و اتحادیه شرکتهای 
نمایندگی  به  ثبت زرند  اداره  به شماره 392 شناسه ملی 10630037756 در  ثبت شده  تولید زرند  تعاونی 
آقای احسان حسین زاده کدملی 3091509273 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

ج- روزنامه کثیراالنتشار واقعه برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. )1140266(
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

عمل پیوند دست مرد 36 ساله در رفسنجان با موفقیت انجام شد

 عدم رعایت پروتکل ها با پاسخ قانونی و قضایی مواجه خواهد شد

نتیجه نهایی اعتراض داوطلبان رد صالحیت شده شورای شهر تا 15 خرداد اعالم می شود

با آغاز غربالگریهای بینایی

نحوه بینایی سنجی ۳ تا ۶ ساله ها در استانهای قرمز، نارنجی و زرد اعالم شد
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان خبر داد

جمع آوری حدود ۷ میلیارد تومان زکات فطره در استان کرمان

ظرفیت نخبگان مشارکت انتخاباتی را افزایش می دهد



آغاز شناسایی و حمایت از ۲۰۰ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل
شناسایی و حمایت از ۲۰۰ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در مناطق محروم کشور توسط ستاد اجرایی فرمان امام)ره( در رویداد »رویش احسان« آغاز شد.، این اقدامات شامل تجهیز مدارس آموزش از راه دور برای ۲هزار نفر، هدایت و حمایت از ۲۵۰۰ دانش آموز 

نخبه و مستعد تحت پوشش کمیته امداد و شناسایی و ایجاد بانک اطالعاتی و حمایت از ۱۸۰ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل است.
3 چهار شنبه  5   خرداد  ماه 1400 

14 شوال  1442  /  26 می  2021
 سال پانزدهم /  شماره 3451

*  فروردین
امروز تقریباً برای شما آسان است که احساسات شخص دیگری را 
تحقیر کنید، اما اگر خیلی بی مالحظه باشید، احتماالً خیلی زود با 
عملی انتقام جویانه مواجه خواهید شد. اشكال روش شما در این 

است که شما کار خودتان را دست کم می گیرید.
*  اردیبهشت

شما وقتی هنگام رسیدگی کردن به مسئل مالی تان با ناسازگاری 
روبرو می شوید، دوست دارید که راحت و بی خیال باشید، البته 
مورد  در  فقط  موضوع  این  افتاد.  نخواهد  هم  اتفاق خطرناکی 
مسائل مالی صدق نمی کند، بلكه در مورد شخصی هم که شما 

بر او نظارت دارد اتفاق می افتد. تا زمانی که احساس امنیت را در 
خودتان به وجود نیاورده اید حرکت کردن برای شما مشكل است.

*  خرداد
آسانی  به  که  هستید  جذاب  و  باهوش  قدری  به  امروز  شما 
می توانید از خود بی خود شده و شخص دیگری را بسیار زیاد 
تحت فشار قرار دهید. اشخاص دیگر در حالیكه نسبت به آنچه 
که ظاهر می شود شما را بسیار غافلگیر می کنند، به اندازه شما 
آسان گیر نیستند. تا زمانی که این انرژی فرو نخوابیده، سعی 
نكنید از احساساتی که شما را تحریک می کنند کناره گیری کنید.

*  تیر
شما متن های پیچیده ای را از ذهن خودتان می نویسید، اما وفتی 
که این حوادث رمانتیک حقیقت پیدا می کنند، نگران خواهید 
شد. زمانی این اتفاق می افتد که عالیق شما احساسات شخص 
دیگری را تغذیه می کنند و نشان دهنده ترسهای شما هستند. 
به جای اینكه سعی کنی این نوشته هایتان را برای خودتان نگه 

دارید، آنها را با یک دوست سهیم شوید. 
*  مرداد

احتمال دارد که دوستان شما امروز نسبت به همیشه دوستانه تر 
با شما برخورد کنند، اما شما هنوز صداقت آنها را باور نكرده اید. 
شاید شما می ترسید شخصی که به شما خیلی نزدیک شده 
می خواهد از احساسات قلبی شما سوءاستفاده کند، اما احساس 

ناامنی خود شما باعث ایجاد تزلزل در افراد دیگر هم می شود. 
مكانی  به  شما  اگر  شماست.  ناراحتی  مایه  پشتیبان  نداشتن 

دوست داشتنی بروید، دیگر دلیلی برای ترسیدن وجود ندارد.
*  شهریور

شما امروز می توانید اثری بلند مدت در رفتارهای کوتاه مدت خود 
داشته باشید. این کار به شما این فرصت را می دهد تا با تغییرات 

کوچک به نتایج بزرگی برسید.
*  مهر

شما انتخابهای زیادی پیش رو دارید و می خواهید که قبل از 
اینكه پیشرفت خود را محدود کنید تمام آنها را امتحان کنید. 
اما اگر شما چیزی را که بسیار آن را می طلبید به دست آورید، 
می توانید فكرتان را با آن کامالً مشغول کنید. مواظب باشید که 

خیلی دلبسته آنچه که دوست دارید نشوید.
*  آبان

دیگران احساسات شما و خودشان را به آن اندازه که شما جدی 
می گیرید، جدی نمی گیرند. اگر که شما بخواهید به آنها بگویید 
که روششان اشتباه است بیشتر از شما فاصله می گیرند. سعی 
نكنید که با مجبور کردن دیگران به همفكری با شما آنها را زیر 

نظر بگیرید.
*  آذر

یک نفر در حالیكه امروز دور و بر شما می پلكد، شما را کاماًل 

خسته کرده است. اگر نمی توانید از شر مزاحمتهایش خالص 
شوید، بدون اینكه سعی کنید او را متوقف کنید کاری را که او 

انجام می دهد را تحسین کنید
*  دی

اگر شدت احساسات عاطفی شما نسبت به قبل بیشتر شود، 
بیشتر می توانید با دیگران روبرو شوید. حتی اگر شما به تنهایی 
سعی کنید که رابطه ای شیرین تر برقرار کنید، افراد دیگر شاید از 
این کار هراس داشته باشند. پنهان کردن احساسات به طور کامل 

تنها راه حل نیست.
*  بهمن 

وجود  به  تعادلی  احساستان  و  عقل  بین  که  است  بهتر  امروز 
بیاید، اما برای شما راحت تر است که با عقل تصمیم گیری کنید 
تا با احساس. اگر شما احساسات واقعی تان را با حاضر جوابی 
کنایه دار مخفی کنید، پایه ریزی کردن برای روابط دوستی های 

مهم سخت تر خواهد شد.
* اسفند

شما کارهای شخصی برای انجام دادن در منزل دارید و دوست 
دارید که پروژه ای خالقانه را شروع کنید. متأسفانه آنچه که امروز 
شما شروع می کنید تا انجام دهید فردا با مشكل مواجه می شود. 
اما باریک بینی در تصمیم گیریهای تان و آینده نگری شما را قادر 
می سازد در زمانی که حتی فكرش را هم نمی کنید پیشرفت کنید.

استقرار شرکت های خالق در مناطق 
مسكونی ممكن شد

معاونت علمی و فناوری اعالم کرد امكان استقرار در 
بافت مسكونی برای شرکت های خالق فراهم شد.

فعالیت های خود،  ماهیت  دلیل  به  شرکت های خالق 
ناچار هستند که در نواحی مسكونی و مناطق  بعضاً 
شهری دارای تراکم جمعیت، مستقر شوند. شهرداری 
تهران در صورت اطالع از استقرار یک شرکت در بافت 

مسكونی معموالً از ادامه کار آن جلوگیری می کند.
بر اساس توافق صورت گرفته میان معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و مجموعه شهرداری تهران، 
شرکت های دانش بنیان و خالق از این قانون مستثنی 
این  مشمول  خالق  شرکت های  چند  هر  می شوند. 
توافقنامه هستند، اما پیش از این چندان از این بسته 
خدمتی بهره مند نبود. با پیگیری ستاد فرهنگ سازی 
اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق، فرایند 

ارائه این خدمت به شكل قابل مالحظه ای تسهیل شد.
شرکت های خالق در صورت دریافت اختاریه شهرداری 
این  به مراجعه حضوری،  نیاز  تنها کافی است، بدون 
سایت  در  شرکت  معرفی نامه  همراه  به  را  اختاریه 
قرار  خالق،  شرکت های  زیست بوم  توسعه  دبیرخانه 
امور  فعاالن خالق،  جای  به  ستاد  کارشناسان  دهند. 
اداری را پیگیری می کنند و برای شرکت خالق متقاضی، 

مجوز استقرار در مناطق مسكونی دریافت می کنند.

هوش مصنوعی به بهبود بیماران 
کرونایی کمک می کند

سرویس سالمت ملی انگلیس از هوش مصنوعی برای 
کمک به بهبود بیماران کرونا و کاهش زمان بستری 

شدن آنها در بیمارستان استفاده می کند.
»NHSX« شاخه نوآوری دیجیتال خدمات بهداشتی 
بیمارستان ها  دسترسی  حاضر  حال  در  کشور،  این 
ملی  داده  پایگاه  به  را  کشور  سراسر  دانشگاه های  و 
 )NCCID( تصویربرداری قفسه سینه ویروس کرونا
برای کمک به تسریع در تشخیص ویروس و کمک به 
بر روی بخش خدمات بهداشتی فراهم  کاهش فشار 
کرده  است.شاخه نوآوری دیجیتال خدمات بهداشتی 
بهبود  برای  را  اسكن ها  از  داده  پایگاه  یک  انگلیس 
وضعیت بیماران مبتال به ویروس کرونا و انجام دوره های 
درمانی سریع تر، تهیه کرده است.قرار است از هوش 
مصنوعی برای بهبود درمان بیماران  کووید ۱۹ و کوتاه 
بیمارستان استفاده شود؛  آنها در  اقامت  شدن مدت 
بستری مجدد بیماران در بیمارستان ها یا طوالنی شدن 
اقامت آنها یكی از چالش های جدی نظام های بهداشت 
و درمان در سراسر جهان است که هزینه های زیادی را 
نیز تحمیل می کند.این روند پزشكان را قادر می سازد 
تا برنامه های درمانی را سریعتر و موثرتر انجام دهند و 
به آنها امكان می دهد دقیقتر پیش بینی کنند که چه 

بیمارانی ممكن است در شرایط بحرانی قرار بگیرند.

دانش و فناوری
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687

58

314

132

19

96

اراذل و اوباش سیرجان در دام پلیس
فرمانده انتظامی سیرجان گفت: با حضور به موقع و مقتدرانه 
و  ضرب  هنگام  شهرستان  این  اوباش  و  اراذل  نفر  پلیس، ۴ 
جرح یكی از شهروندان دستگیر شدند.سرهنگ محمد رضا 
ایران نژاد، فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان گفت: در پی 
اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد درگیری 
با سالح سرد و ایجاد رعب و وحشِت ۴ نفر از اراذل و اوباش 
شهر  محالت  یكی  در  شهروندان  از  احدی  جرح  و  ضرب  و 
سیرجان، بالفاصله بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار پلیس قرار گرفت.او افزود: تیم های گشتی پلیس در کمترین 
زمان ممكن در محل حاضر شدند و طی عملیاتی مقتدارانه و 
منسجم ۳ نفر از این اراذل و اوباش را در محل دستگیر کردند.
سرهنگ ایران نژاد تصریح کرد: یكی از خاطیان که با حمله قصد 
خلع سالح ماموران را داشت با ضرب گلوله به پای او دستگیر 
و  اراذل  این  گفت:  انتظامی شهرستان سیرجان  شد.فرمانده 
اوباش دارای سوابق متعددی از جمله نزاع و درگیری، عربده 
کشی، ایجاد رعب و وحشت و اخالل در نظم و امنیت عمومی 
هستند که پس از معرفی به مرجع قضایی روانه زندان شدند.
سرهنگ ایران نژاد با اشاره به اینكه مقابله با مخالن نظم و 

امنیت عمومی و افزایش احساس امنیت برای شهروندان همواره 
اجازه  عنوان  هیچ  به  افزود:  دارد،  قرار  پلیس  کار  در دستور 

نمی دهیم، هیچ فردی این آرامش و امنیت را به خطر بیندازد.

کشف ۱۰۰ فقره سرقت سیم برق
فرمانده انتظامی استان گفت: با دستگیری ۳ سارق و یک مالخر 
در شهرستان »زرند« یک باند سرقت سیم های شبكه هوایی 

برق منهدم و۱۰۰ فقره سرقت کشف شد.
سردار »عبدالرضا ناظری« اظهار داشت: در پی وقوع سرقت های 
متعدد سیم های شبكه هوایی برق در سطح شهر »زرند« بررسی 
موضوع در دستور ماموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار 
گرفت.وی افزود: در این رابطه ماموران با انجام اقدامات اطالعاتی 
و بررسی شیوه و شگرد سارقان، سرنخ هایی از اعضای یک باند 
سرقت را به دست آوردند و بالفاصله ضمن هماهنگی قضائی در 
عملیاتی ضربتی و منسجم ۳ نفر از اعضای این باند را به همراه 
یک مالخر در مخفیگاهشان دستگیر و ۲دستگاه خودروی پژو 
۴۰۵ و یک دستگاه وانت پیكان متعلق به آنان را توقیف کردند.
فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به کشف یک تن سیم 
برق مسروقه از مخفیگاه متهمان بیان داشت: سارقان در روند 

تحقیقات پلیسی و پس از رویارویی با ادله موجود به ۱۰۰ فقره 
سرقت سیم های شبكه هوایی برق در سطح شهرستان های 
»زرند، راور، رفسنجان، سیرجان، بم و کرمان« اعتراف کردند که 
از سوی پلیس بازسازی صحنه ۵۰ فقره از این سرقت ها انجام 
و اموال مسروقه تحویل نماینده حقوقی شرکت برق شده است.
سردار ناظری در پایان خاطر نشان کرد: دستگیری همدستان و 

دیگر اعضای این باند در دستور کار پلیس قرار دارد.

۵ مصدوم در برخورد ۲ دستگاه پراید
رئیس اورژانس کرمان گفت: برخورد ۲ دستگاه پراید در زرند 
۵ مصدوم برجای گذاشت.صابری رئیس اورژانس کرمان گفت: 
گزارش  دریافت  دنبال  به  ماه  خرداد  دوشنبه، ۳  امروز  ظهر 
برخورد دو دستگاه خودرو پراید به یكدیگر در محور جالل آباد 
ـ یزدانشهر واقع در شهرستان زرند سریعاً ۴ تیم فوریت های 
پزشكی به محل حادثه اعزام شد.او افزود: مصدومان این حادثه 
بعد از رها سازی و اقدامات درمانی مناسب با تالش تیم فوریت 
های پزشكی به بیمارستان سینای زرند منتقل شدند. صابری 
تصریح کرد: این حادثه ۵ مصدوم برجای گذاشت که شامل ۲ 

زن و ۳ َمرد در رده های سنی ۲۶ تا ۶۵ ساله هستند.

وقایع ای چشم ها بخوانید و عبرت بگیریدحوادث

و اما اصحاب شومی و شقاوت )که نامه عملشان به دست 
چپ است( چقدر روزگارشان سخت است!

واقعه  - ۴۱

قرآن در صحنه

رای می دهم به ...
رای می دهم به آدمی که غش نمی کند به سمت انگلیس 

و  امریكا
آدمی که کار را نداده دست کدخدا

رای می دهم به بچه های زینبیه و حلب
رای می دهم به اشک های نیمه شب
آدمی که بی خیال نان مردم است

آدمی که هستۀ نبوغ را 
توی چاله خاک می کند 

بعد در خفا و آشكار
حال می کنند

با برادر  انگلیس 
سایه های با مدال و بی نشان 

افتخارشان  نه چون نشان افتخار همت است و باکری
خندۀ ژکوند می زنند با  »کری«

رای من به آدمی که فكر می کند که آخر جهان  فرانسه  
است نیست 

قهوۀ فرانسوی
بدتر از هالهل است و قهوۀ قجر

قهوۀ فرانسوی
 باعث زوال عقل و هوش می شود

جای هسته ای به نفت و پسته فكر می کنند
عاشقان چای  ترکمان و ترکمان قهوه 

آدمان لفت و لیس
در سفارت فخیمۀ برادر انگلیس

هیچ گاه 
رای من جماعت بنفش و زرد نیست

رای من به غیر رنگ درد نیست
رای می دهم به بچه های رنج
بچه های کربالی چار و پنج

رای می دهم به بچه های دردمند کوچه های زخمی دمشق
رای می دهم به عشق!

رای می دهم به آدمی که هیچ وقت 
تیتر اول رسانه های صهیونیست نیست

رای من به هست، هست 
رای من به نیست، نیست!                                       علیرضا قزوه

شعر و ادب فارسی

بخشی از وصیت نامه شهید محمود اعتصامي
مسایل  به  کنید،  عمل  )ره(  خمیني  امام  دستورات  به 
معنوي و حضور در نماز جمعه اهتمام فراوان داشته باشید 
و  الهي  به حدود  و مردان جامعه مي خواهم  زنان  از  و 

فرامین اسالم و قرآن عمل نمایند.

در وادی سرخ شهادت

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله:
همانانماز خواندن وسیله نزدیكی مؤمن به خداست.

)کنز العمال، حدیث ۱۸۹۰۷(

به سوی نماز

اماکن  و  دولتی  های  اداره  در  دخانیات  استعمال  س. 
عمومی چه حكمی دارد؟

ج. اگر بر خالف مقّررات داخلی ادارات و اماکن عمومی 
ضرر  یا  و  دیگران  ناراحتی  و  اذیت  موجب  یا  و  باشد 

رساندن به آنان شود، جایز نیست.

استفتائات حضرت آیت اهلل خامنه ای

* اولین اکتشاف نفت در ایران
* کشف عامل بیماري ماالریا توسط آلفونْْس الْوران

* درگذشت حاج رحیم موذن زاده

در این روز چه گذشت

معاون وزیر علوم خبر داد؛

نامه وزارت علوم به دانشگاه ها درباره 
پیامدهای قطعی برق

معاون آموزشی وزیر علوم از ارسال نامه ای به دانشگاه ها 
برای  جایگزین  روش های  آن  موجب  به  که  داد  خبر 
امتحاناتی که به دلیل قطعی برق ناتمام مانده پیشنهاد 

شده است.
علی خاکی صدیق درباره تدابیر وزارت علوم با توجه به 
ناتمام ماندن امتحانات مجازی برخی دروس دانشگاه ها 
امروز  گفت:  اینترنت  و  برق  قطعی  دالیلی همچون  به 
نامه ای به دانشگاه ها ارسال شد که در آن تاکید شده 
اگر امتحانات دانشجویان به دلیل قطعی برق ناتمام مانده 
باشد سازوکاری طراحی کنند تا دانشجویان این موضوع 

را به دانشگاه اطالع دهند.
وی ادامه داد: در صورت احراز شدن قطعی برق، اساتید 
می توانند امتحان مذکور را مجدد برگزار کنند یا اینكه 
اساتید می توانند ارزشیابی مستمر را که در طول ترم 

انجام داده اند به جای امتحان قرار دهند.
ارزیابی  اگر  یعنی  افزود:  علوم  وزیر  آموزشی  معاون 
مستمری در طول ترم برگزار شده باشد، می توانند نمره 

آن را به جای امتحان مذکور لحاظ کنند.

اخبار دانشگاهی

امام علی )علیه السالم(
آفِت کارها ، ناتوانی کارگزاران است .

غرر الحكم : ح ۳۹۵۸

مذهب و جامعه

معرفی کتاب

مجموعه آثار سه جلدی سیدعلی 
صالحی تجدید چاپ شد

دوره سه جلدی مجموعه آثار سیدعلی صالحی در نشر 
نگاه تجدید چاپ شد.

شعرهای  سه جلدی  مجموعه  نگاه،  انتشارات  مدیر 
سیدعلی صالحی در ۳۰۰۰ صفحه تجدید چاپ و در 
جلد  میان،  این  از  که  است  شده  توزیع  کتاب  بازار 

نخست به چاپ نهم رسیده است.

سال ۱۳۵۲  از  صالحی  شامل شعرهای  این سه دفتر 
در  ترتیب  به  که  است  هفتاد شمسی  دهه  اواخر  تا 
چاپ های نهم، چهارم و سوم هستند. از صالحی طی 
دهه هشتاد و نود نیز چندین کتاب شعر تازه منتشر 
شده است که در آینده از تجمیع این دفترها، جلد 
چهارم مجموعه آثار این شاعر تهیه و منتشر خواهد 

شد.
کتاب خاطرات سیدعلی صالحی )زندگی نامه( با عنوان 
»راه دور« که دو ماه پیش از سوی نشر چشمه به بازار 
آمد و سه چاپ از آن توزیع شد، اکنون به چاپ چهارم 

نزدیک می شود.
فعالیت های  درباره  اخبار،  این  اعالم  ضمن  صالحی 
حال حاضر خود توضیح داد: قریب به دو سال پیش 
بازسرایی انجیل یوحنا را شروع کرده ام و اگر عمری 

باقی بود، سرانجام آن را به پایان خواهم رساند.
صالحی پیش از این طی دهه  هفتاد و هشتاد بازسرایی 
کتاب مقدس )عهد عتیق( را شروع و به پایان رسانده 
بود. هنوز اعالم نشده است که این حجم از کار را کدام 
ناشر منتشر خواهد کرد. به گفته صالحی دفتر عهد 

عتیق قریب به ۲۰۰۰ صفحه در قطع رقعی است.
یَشت ها  بازسرایی  دهه ۶۰،  اوایل  در  و  این  از  پیش 
ترانه های  و  »زرتشت  عناوین  با  اوستا  گات های  و 
شادمانی« و »ارابه ران خورشید« از این قلم منتشر و 

به چاپ های متعدد رسید. پنجره طالیی
پسر کوچكی در مزرعه ای دور دست زندگی می کرد هر روز 
صبح قبل از طلوع خورشید از خواب بر می خاست و تا شب به 

کارهای سخت روزانه مشغول بود.
تا کمی  باال می رفت  ها  نرده  از  با طلوع خورشید  هم زمان 
استراحت کند. در دور دست ها خانه ای با پنجره هایی طالیی 
همواره نظرش را جلب می کرد و با خود فكر می کرد چقدر 
زندگی در آن خانه با آن وسایل شیک و مدرنی که باید داشته 

باشد لذت بخش و عالی خواهد بود.
از طال  را  آنها قادرند پنجره های خود  اگر  با خود می گفت: 

بسازند پس سایر اسباب خانه حتما بسیار عالی خواهد بود
باالخره یک روز به آنجا می روم و از نزدیک آن را می بینم...

یک روز پدر به پسرش گفت به جای او کارها را انجام می دهد 
و او می تواند در خانه بماند.پسر هم که فرصت را مناسب دید 
غذایی برداشت و به طرف آن خانه و پنجره های طالیی رهسپار 

شد.راه بسیار طوالنی تر از آن بود که تصورش را می کرد.
بعد از ظهر بود که به آن جا رسید و با نزدیک شدن به خانه 

متوجه شد که از پنجره های طالیی خبری نیست و در عوض 
خانه ای رنگ و رو رفته و با نرده های شكسته دید.

به سمت در قدیمی رفت و آن را به صدا در آورد.
پسر بچه ای هم سن خودش در را گشود. سوال کرد که آیا او 

خانه پنجره طالیی را دیده است یا خیر؟
پسرک پاسخ مثبت داد و او را به سمت ایوان برد. در حالی که 
آنجا می نشستند نگاهی به عقب انداختند و در انتهای همان 
با غروب آفتاب، خانه  بود و هم زمان  مسیری که طی کرده 

خودشان را دید که با پنجره های طالیی می درخشید.

امام خمینی )ره( می فرمایند: ما مكلفیم به اینكه در امور دخالت 
کنیم. ما مكلفیم در امور سیاسی دخالت کنیم؛ مكلیفم شرعاً.

از چند ماه پیش از پیروزی انقالب اسالمی بارها از امام خمینی )ره( 
درباره نحوه اداره کشور سوال می شد و ایشان با بصیرت و اگاهی 
همواره نظام بعد از انقالب اسالمی را جمهوری اسالمی می خواندند.
ایشان نظام جمهوری اسالمی را نظامی مردمی می دانستند که 
توسط خود مردم اداره می شود و فرد یا گروهی که قرار است بر 
سر کار بیاید باید آراء مردم را کسب کند و مردم نیز باید در تمام 
تصمیمات کشور دخیل باشند. ایشان معتقد بودن که مردم باید 
متوجه شوند و باور کنند که رأیی که می دهند مؤثر است نه مثل 
رژیم شاهنشاهی امری تشریفاتی و بی اثر. با مرور بیانات گوهر بار 
امام خمینی )ره( متوجه ابعاد مختلفی که امام )ره( برای انتخابات 

در نظر داشتند می شویم.
رأی  است،  مؤثر  مردم  رأی  اینكه  بر  تأکید  با  )ره(  امام خمینی 
دادن را تكلیف الهی می خوانند و می فرمایند: »نگویید که دیگران 
رأی می دهند. من هم باید رأی بدهم، تو هم باید رأی بدهی، آن 
روستایی هم که در کنار مزرعه خودش کار می کند باید رأی بدهد؛ 
تكلیف است. این یک تكلیف الهی است... ما مكلفیم به اینكه در 
امور دخالت کنیم. ما مكلفیم در امور سیاسی دخالت کنیم؛ مكلیفم 
شرعاً؛ همان طور که پیغمبر می کرد؛ همان طور که حضرت امیر 
می کرد... این تكلیف آقایان است که راجع به مسائل اسالمی، که 
پیش می آید، چه وکیل بخواهید تعیین کنید و چهـ  عرض بكنم که 
ـ رئیس جمهور بخواهید تعیین کنید، باید در صحنه باشید؛ عذری 

ندارید که بروید کنار بنشینید.«

شرکت در انتخابات یک تکلیف الهی است

18 اخاللگر اقتصادی به حبس طویل المدت محکومیت شدند
سخنگوی قوه قضاییه گفت:  حضور آیت اهلل رئیسی در انتخابات 
مانع اجرای سند تحول قضایی نیست برای اینكه این سند مورد 
غفلت قرار نگیرد مرکز پیگیری اجرای سند تحول تشكیل شده 

است.
غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه، صبح امروز در چهل 
و چهارمین نشست خبری خود با خبرنگاران رسانه های مختلف، 
با اشاره به حضور آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در عرصه انتخابات 
و برخی نگرانی ها درباره سند تحول قضایی گفت: حضور ایشان 
در انتخابات مانع اجرای سند تحول قضایی نیست برای اینكه 

این سند مورد غفلت قرار نگیرد مرکز پیگیری اجرای سند تحول 
تشكیل شده است و مسئوالن قوه قضاییه و همكاران استقبال 

شایسته ای از این سند انجام دادند.
وی افزود: در خصوص اجرای این سند جای نگرانی وجود ندارد ما 
به این سند باور و اعتقاد داریم و ساز و کار آن را فراهم کرده ایم و 

اقدامات الزم برای پایش آن انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این سند بدون تغییر و قابل ارتقا 
در دستگاه قضاست و در ارتباط با اجرای سند تا امروز از زمانبندی 
نیز جلوتریم.اسماعیلی  با اشاره به در پیش بودن انتخابات گفت: 

قوه قضاییه در فرایند اجرا و نظارت بر نحوه برگزاری بر انتخابات 
ماموریت  سه  انتخابات  موضوع  در  تنها   و  ندارد  ای  مداخله 
پیشگیری از وقوع جرم، رسیدگی به جرایم و تخلفات احتمالی 
و نظارت بر حسن اجرای قانون در دستگاه های اجرایی را بر عهده 
خواهد داشت.سخنگوی قوه قضاییه مبارزه با مفاسد اقتصادی را 
یكی از اولویت های قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: پرونده های 
ما  محاکم  و  است  قضاییه  قوه  اولویت های  از  مالی  فساد  کالن 
کما فی السابق در حال رسیدگی هستند.وی افزود: در یكی از 
پرونده های بسیار مهم با داشتن بیش از یک هزار شاکی و مشتمل 

بر ۱۴۵ جلد در رسیدگی به پرونده شرکت انبوه سازان آبتین 
پایدار شكوه پارسیان قم این شرکت منحل شد و ۱۸ نفر از دست 
اندرکاران این شرکت محكوم به حبس های طویل المدت شدند.
اسماعیلی در توضیح بیشتر افزود: مهدی دورخوانی مدیرعامل 
شرکت به تحمل ۲۰ سال حبس، شالق، رد اموال، ضبط کلیه اموال 
نامشروع، محرومیت از عضویت در هیات مدیره و استرداد مال و 
جزای نقدی، علی کریمی به تحمل ۱۶ سال حبس، شالق  و رد 
مال و محسن اسدی به ۱۲ سال حبس، شالق، رد مال و جزای 

نقدی محكوم شدند.

حسین دهقان داوطلب انتخابات ریاست جمهوری در نامه ای به 
شورای نگهبان انصراف خود را به نفع آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 
اعالم کرد و نوشت: با درود به روح ملكوتی امام راحل )ره( و ارواح 
طیبه شهدا و آرزوی عزت و دوام عمر مقام معظم رهبری حضرت 
آیت اهلل خامنه ای، اینجانب حسین دهقان با توجه به حضور افرادی 
ادامه حضور  به  افراد مستقل ضرورتی  و  از جناح های سیاسی 
نمی بینم و انصراف خود را از کاندیداتوری اعالم و تمام ظرفیت خود 
را در خدمت نظام و انقالب و کاندیدای جبهه انقالب و در رأس آن 

جناب آقای رئیسی قرار می دهم.
انتخاباتی  برگزاری  امید  به  است:  آورده  نامه خود  پایان  در  وی 

پرشكوه و خلق حماسه ای دیگر در ۲۸ خرداد.
قبل از این، محمد عباسی دیگر نامزد ریاست جمهوری نیز در 
اقدامی مشابه  با صدور بیانیه ای به نفع ابراهیم رییسی از ادامه 

حضور در انتخابات انصراف داد.
متن بیانیه محمد عباسی به شرح زیر است:

باسمه تعالی
 ملت سرافراز ایران اسالمی

با عرض سالم و تقدیم احترام محضر شما تاریخ سازان عزتمند.
اینک که در آستانه تحولی بزرگ برای شكل گیری دولتی مقتدر، 
مردمی، توانمند و با نشاط می باشیم، همه ی ما بر عهدی که با امام 

راحل عظیم الشأن، رهبری عزیز و شهدای گرانقدرمان بسته ایم، 
وفادار استفاده ایم .تا امیدوارانه آینده ای بهتر از وضع موجود را 

با مدیرانی دلسوز، توانمند، پاک دست و از جنس مردم رقم زنیم.
اکنون که حضور چهره وفادار ملت جناب آیت اهلل  دکتر رئیسی 
کانون وحدت همه ی اقشار مردم را شكل داده و امید را بر چهره ی 
مستضعفین نشانده است، تكلیف بر حمایت از این اجماع انقالبی 
و مردمی است که در تقویت این انسجام مردمی تالش کنیم. لذا 
ضمن اعالم انصراف از کاندیداتوری این دوره و تشكر از الطاف 
بزرگوارانه و صمیمی همه شما عزیزان، بویژه دوستان گرامیم در 
ستادهای شكل گرفته سراسر کشور، مخصوصا جوانان مشتاق 

حضور  و سایر گروههای اجتماعی از جمله جمع کثیری از قهرمانان 
همكاران  و  دلسوز،فرهنگیان   تعاونگران  غیور،  ورزشكاران  و 
دانشگاهیم که با اعالم حمایت از این برادرشان دعوت به حضور 
کرده اند،قدردانی نموده،تاکید می نمایم در این شرایط حساس 
همه ظرفیت های مردمی ،انقالبی و اجتماعی جامعه باید متحد و 
منسجم در خلق حماسه ای پرشور و حمایتی بزرگ در این وفاق 
والیتمدارانه حضور یابند. بدینوسیله همه اعضای ستادها و کمیته 
ها وصنوف شكل گرفته را به همراهی با جناب اقای رئیسی به 
عنوان کاندیدای محوری جبهه مردمی و انقالبی این دوره  جهت 

تشكیل دولتی مردمی برای ایرانی قوی دعوت می نمایم.

آقایان دهقان و عباسی به نفع آیت اهلل رئیسی از رقابت انتخاباتی کنار رفتند

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری ضمن بیان اینکه حضور آیت اهلل رئیسی در انتخابات مانع اجرای سند تحول قضایی نیست، عنوان کرد: 
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نامزدهاازسیاهنماییدربارهمسائل
داخلیکشورپرهیزکنند

آقایمحمدحسنآصفرینایبرئیسکمیسیون
امورداخلیکشوروشوراهابهنامزدهایداوطلبان
انتخاباتریاستجمهوریتوصیهکردتاازوعدههایی
کهتواناییعملیکردنآنراندارندپرهیزکنند،
گفت:مردمازمسئوالنانتظاروفایبهعهددارند،
وعدههایدادهشدهازسوینامزدهابایدازنظر
اجراییدرتوانکشورباشدوزیرساختهایشرا
داشتهباشیم.درصورتعدمتوجهبهاینموضوعات،
بدبینیمردمراشاهدخواهیمبودبههمیندلیلاز
نامزدهاتوقعمیرودکهضمنمعرفیخودشاناز
سیاهنماییدربارهمسائلیداخلکشورپرهیزکنند.
آقایآصفریبیانکرد:پسازگذشت40سالاز
انقالباسالمیایرانخدماتبسیاریبرایمردمو
کشورراشاهدبودهایمکهنمیتوانآنهارانادیده
را نظام اصل نباید ها نامزد دلیل بههمین گرفت
تخریبکردهوآنرازیرسوالببرند،چوناینگونه
رفتارهاواقداماترامردمنمیپذیرند.انتقادباید
همراهبانقدمنصفانهباشدتامردمبتوانندانتخاب
درستیرادرانتخاباتریاستجمهوریخردادماه
برایتعیینآیندهسیاسیشانداشتهباشند.نایب
ابراز امورداخلیکشوروشوراها رئیسکمیسیون
کرد:سیاهنماییوانتقاددومقولهجداازهمبودهبه
همینجهتکاندیداهابایدازهرگونهسیاهنماییکه
میتواندآبشخوریبرایدشمنانمردمونظامباشد،
خودداریکنند.ویادامهداد:کسیکهقصدبرعهده
و نظام نبایستی دارد، را ریاستجمهوری گرفتن
قانوناساسیکشوررازیرسوالببردلذاکاندیداها
بایدتواناییوجایگاهریاستجمهوریراخوببدانند
تافردانخواهدناکارآمدیخودرابهگردنعدمکافی

بودناختیاراتبیاندازند.
آقایآصفرییادآورشد:نامزدهابایدضمنمعرفی
برنامههایخودشان،ازهرگونهسیاهنماییپرهیز
کردهودرمقابلتخریبنظاموانقالباسالمیایران

ایستادگیکنند.

 خانه ملت 

قیمتجدیدمحصوالتسایپاپساز
مصوبهشورایرقابت

براساستصمیمشورایرقابتبرایافزایشقیمت
بطور افزایش داخلی، خودروسازان محصوالت
برایمحصوالتگروهسایپا متوسط۸.۹درصدی
اعمالشدهولیستقیمتجدیدمحصوالتاین

گروهخودروسازیمشخصشد.
۱۳اردیبهشتماهسالجاریمجوزافزایشقیمت
هدف با کشور بزرگ خودروساز دو محصوالت
متعادلسازیقیمتدربازارخودروتوسطشورای
رقابتصادرشد.اینافزایشقیمتبراساستورم
بخشییکسالهاعالمشدهتوسطبانکمرکزیوپس
ازکسرتورمهایاعمالشدهقبلیدرسهماههاولو
دومسال۱۳۹۹ودرنهایتپسازاعمالمتغیرهای
تمامی برای که بهرهوریمحاسبهشده و کیفیت
خودروهایمشمولدستورالعملقیمتگذاریشورا،

تاپایانشهریور۱400اعمالواجرامیشود.
براساسمصوبهمذکور،بهقیمتمحصوالتگروه
ایرانخودروبطورمتوسط۸.۲درصدوبهمحصوالت
افزودهشده متوسط۸.۹درصد بطور گروهسایپا
است.البتهاینمصوبهشاملتمامیافرادیکهتا
پایانسال۱۳۹۹جهتخریدخودرواقداموثبتنام

کردهوپیشپرداختهمداشتهاند،نمیشود.
برایناساس،قیمتمحصوالتگروهخودروسازی
سایپابرایاردیبهشتوخردادماهسالجاریبدین
صورتخواهدبودکهساینادندهای۱04میلیونو
۶4۹هزارو۶00تومانوسایناSمعادل۱4۲میلیون

و۵۳۶هزارو۷00تومانتعیینقیمتشدهاند.
همچنیندرمحصوالتخانوادهتیبا،پسازاعمال
افزایشقیمتها،تیباصندوقداربه۱00میلیونو
۶۳0هزارو۵00تومانوتیبا۲به۱0۶میلیونو۵۱۸
هزارو۸00تومانرسیدهاند.درمحصوالتجدیداین
گروهخودروسازینیزکوییکدندهای۱4۱میلیونو
۶۱هزارو400تومان،کوییکSمعادل۱۵4میلیون
و۹۹4هزارو۹00تومانوشاهین۲۹۱میلیونو۸۷۱

هزارو۲00تومانقیمتخوردهاند.

اقتصادی

اسامیبازیکنانتیمملیفوتبال
ایراناعالمشد

دیدار به نسبت ایران فوتبال ملی تیم سرمربی
جام مقدماتی بازیهای برای سوریه با تدارکاتی
جهانیتغییراتزیادیدرفهرستخودایجادکرده

است.
فوتبال ملی تیم سرمربی اسکوچیچ، دراگان
اردوی در برایحضور را بازیکن اسامی۲۶ ایران
آمادهسازیکیشوچهاردیدارحساساینتیمدر
دوربرگشتمرحلهمقدماتیجامجهانی۲0۲۲کهاز
۱۳تا۲۵خرداددربحرینبرگزارمیشوداعالمکرد.
نیازمند، پیام عابدزاده، امیر بیرانوند، علیرضا
محمدرضااخباری،شجاعخلیلزاده،محمدحسین
مجید گنجی، پورعلی مرتضی زادگان، کنعانی
جعفر محمدی، میالد محرمی، صادق حسینی،
سلمانی،دانیالاسماعیلیفر،احسانحاجصفی،
احمدنوراللهی،سعیدعزتاللهی،کمالکامیابینیا،
وحیدامیری،علیقلیزاده،سامانقدوس،علیرضا
مهدی آزمون، سردار ترابی، مهدی جهانبخش،
ومهدی کاوهرضایی ، فرد انصاری کریم طارمی،
کشورمان ملی تیم به شده دعوت نفرات قائدی
هستند.دربینبازیکناندعوتشدهپرسپولیسبا
۵بازیکنرکورداراستوپسازاینتیمهمسپاهان
باسهملیپوشقرارگرفتهاست.استقاللوتراکتور
همسایرتیمهایلیگبرتریایرانهستندکهدر
فهرستنهاییتیمملیبرایدوربرگشتمقدماتی
جامجهانینمایندهدارندوازاینتیمهایکبازیکن

بهاردودعوتشدهاست.
بانظراسکوچیچدرلیست ۱۶بازیکنلژیونرهم
هنگ با برگشت دیدارهای برای ملی تیم نهایی
وبحرینحضوردارندکه4 کنگ،کامبوج،عراق
بیرانوند، )علیرضا بلژیک لیگ در شاغل بازیکن
علیقلیزاده،کاوهرضاییومیالدمحمدی(درتیم
ملیحضوردارند.ازلیگپرتغال)عابدزاده،سلمانی
وطارمی(همسهبازیکندراردویتیمملیشرکت

خواهندکرد.
و )جهانبخش انگلیس قطر)خلیلزاده( کشور از
)عزتاللهی( دانمارک )محرمی( کرواسی قدوس(
یونان)انصاریفرد(روسیه)آزمون(ترکیه)حسینی(
وچین)پورعلیگنجی(همدیگرلژیونرهایفوتبال

ایرانخودرابهاسکوچیچمعرفیخواهندکرد.
غیبتامیدابراهیمیورامینرضاییان،علیکریمی
وامیدنورافکِنمصدومازدیگرنکاتقابلتوجه
اردویتیمملیدراردویکیشوحورتیمملیدر
منامهخواهدبود.تیمملیفوتبالایراندراولینبازی
دردوربرگشتانتخابیجامجهانی،روز۱۳خردادبه
مصافهنگکنگمیرودودرروزهای۲۳،۱۷و۲۵
خردادهمبهترتیبمقابلبحرین،کامبوجوعراق

قرارمیگیرد.

ورزشی 
یافتهجدیدمحققان؛

دارویدیابتنوع۲برایبیماران
مبتالبهآسممفیداست

* سرویس  سالمت  واقعه:

محققانپیبردندبرخیداروهایمورداستفادهبرای
دیابتنوع۲برایبیمارانمبتالبهآسمهممفید

است.
هستند آسم به مبتال که ۲ نوع دیابتی بیماران
نیزمیتوانندازدارویدیابتبهرهمندشوند؛این
داروهامعموالًبرایکمکبهتولیدانسولینبیشتر
درلوزالمعدهاستفادهمیشودکهعالئمآسمرانیز
بهبودمیبخشدوممکناستالتهابریهومجاری
به موسوم داروها نوع دهد.این کاهش را تنفسی
جدیدی دسته ،۱-GLP گیرنده های آگونیست
امریکا تاییدسازمانغذاودارو ازداروهایمورد
هستندکهمعموالًعالوهبرمتفورمینبرایکنترل
قندخونیاکاهشوزندربیمارانچاقاستفاده
میشوند.محققانمرکزپزشکیدانشگاهوندربیلت
ایالتتنسیآمریکا،ازدادههایالکترونیکیسوابق
بهداشتیبیمارانمبتالبهآسمودیابتنوع۲که
شروعبهدرمانباآگونیستهای۱R-GLPکرده
بودند،استفادهکردندوبهنرخکمترتشدیدبیماری
آسموکاهشعالئمآسمدراینگروهازافراددر
مقایسهباافراددیگریکهسایرداروهایدیابترا

مصرفمیکردندپیبردند.

مصرفصبحگاهیسرکهسیبدر
کاهشوزنموثراست

بهگفتهمحققان،سرکهسیبنهتنهاموجببهبود
هضموسالمترودهمیشود،بلکهباایجادسیری

طوالنیمدتبهکاهشوزنکمکمیکند.
ژاپنیهاقرنهاستکهسرکهسیبرادربرنامه
صبحانهشأنگنجاندهاند.محققانمعتقدنداستفاده
ازسرکهسیببهاینشیوهفوایدطوالنیمدتیبرای

سالمتدارد.
میتوانبرایبهرهمندیازفوایدسرکهسیب،ازآن
همراهباآب،افزودنبهاسموتیهاوموادخوراکی

صبحانهاستفادهکرد.
سرکهسیبازسیبتخمیرشدهکهرشدباکتریها
درآنبیشتراست،تولیدمیشود.باکتریهاالکل
بهاسیداستیکتبدیل را موجوددرسرکهسیب
ترکیب رود، بین از الکل تمام زمانیکه میکنند.

بدستآمدهسرکهسیبخواهدبود.
دانشمنداننشاندادهاندکههمراهبارژیمکمکالری
وورزشمنظم،سرکهسیبمیتواندبهکاهشوزن

کمککند.
افزودنفقطچندقاشقچایخوریسرکهسیببه

رژیمغذاییمیتوانددرکاهشوزنمؤثرباشد.

 بهداشت و درمان 

* سرویس  ورزشی  واقعه:
مدیرکلورزشکرمانگفت:تاکنون۲۲0خانهورزشروستایی
درسطحاستانتجهیزشدهاستکهطی۲ماهآینده۷0خانه

دیگرنیزبهاینتعدادافزودهخواهدشد.
آقایمیثمپاریزیمدیرکلورزشوجواناناستانکرماندر
شهرستانهای جوانان و ورزش ادارت روسای گردهمایی
بیانگزارشیدرخصوصوضعیتورزش به استانکرمان
وجواناناستانکرمانپرداختوگفت:ادارهکلورزشو
جواناناستانکرماندرحوزههایگوناگونحائزرتبههایی
شدهاست،بهویژهدربحثهمگانیرتبهسومودرروابط
قابل این که ایم کرده کسب را کشور برتر رتبه عمومی

تحسیناست.
ویبااشارهاینکهطی۲سالگذشتهبیشاز۱۶0هزارفضای
ورزشیدراستانافتتاحشده،افزود:ایندرحالیاستکهکل
سرانهفضایورزشیساختهشدهدراستانازابتدایتاسیس
ازسویسازمانتربیتبدنیووزارت،حدودیکمیلیونمتر
مربعبودهکهدرمقایسهبااینرقمطی۲سالاخیر،رشد

بسیارچشمگیروخوبیبودهاست.
از۸0تیم ازاستانکرمانبیش بیانداشت: آقایپاریزی
رشته از4۵ بیش که داریم کشوری لیگهای در ورزشی
ورزشیدرسطحلیگهایبرترقرارگرفتهکهاینرقمنسبت

بهسایراستانهاازجایگاهخوبیبرخوردارشدهاست.
ویبااشارهبهاینکهتاکنون۲۲0خانهورزشروستاییدر
سراسراستانتجهیزشده،تصریحکرد:طی۲ماهآیندهنیز،
۷0خانهورزشروستاییدیگرتجهیزمیشودکهجمعاًاین
میزانرابهحدود۳00خانهورزشروستاییمیرساندکهآمار

قابلقبولیاست.
بابیاناینکهقریببههزارو400باشگاهدر آقایپاریزی
استانداریم،گفت:تاکنون۵۷0پروندهدرقالب۶44نفربا
اعتبار۱۱میلیاردتومانتسهیالتبهباشگاهدارانمتضرراز
شیوعبیماریکروناپرداختشدهکهدراینزمینه،استان

کرمانجزو۵استانبرترپرداختتسهیالتبودهاست.
به توجه با افزود: کرمان استان وجوانان ورزش کل مدیر
نزدیکشدنبهمسابقاتالمپیکوپارالمپیک۲0۲۱توکیو،
4سهمیهبرایاستانکرمانفیکسشدهکهبرایرشتههای
تیراندازیباکمان،پرتاببانیزه،دومیدانیووزنهبرداریتعلق
گرفتهوامیدواریماینچهارسهمیه،چهارسکویبرتربرای

کشورواستانمانباشد.
آقایپاریزیتصریحکرد:استانکرمانظرفیتهایاستثنائی
وخوبیدرحوزهورزشداردکهامیدواریمباهدفمندشدن
سراسر بومی ظرفیتهای با و صنعتی باشگاههای بودجه

استان،شرایطخوبیبرایورزشرقمبزنیم.

کاریکاتور

»حفظجدولضرب...وحفظجدولخاموشیها!«تاریخاجرا:جوادعلیزاده،سال۱۳۶۸درزیرنورشمع!

تجهیز حدود 300 خانه ورزش روستایی در استان کرمان

نمایندهولیفقیهدراستانکرمانگفت:آثارتفکربلندشهید
سلیمانیدرپیروزیاخیرمردممظلومفلسطینهویداومشخص

است.
حجتاالسالمحسنعلیدادیسلیمانیدرمراسمرونماییاز
رابردرجوارقبور یادبودسرداردلهادرروستایقناتملک
مطهرشهداومرقدوالدینشهیدسلیمانیاظهارکرد:سردار
سلیمانیهمهدلهارامتوجهخودکردوسرداردلهالقبگرفت.
پدرومادراینسردارعزیزدوشخصیتبرجستهاخالقیبهشمار

میروند.
شهید سلیمانی آینده تاریخ را تحت تأثیر شخصیت خود 

قرار داده است
ویبیانکرد:روستایقناتملکمفتخراستشخصیتیدراین
روستارشدونموکردهکهجهانراتحتتأثیرخودقرارداده
است؛شهیدسلیمانینهفقطجهانامروزبلکهآیندهتاریخرا
تحتتأثیرشخصیتخودشقراردادهاست.شهیدسلیمانیبرای
همیشهماندگاراستواسمروستایقناتملکراتبدیلبهیک

اسمجهانیوماندگارکرد.
فراوانی تشنه افراد گفت: کرمان استان در فقیه ولی نماینده
همانگونهکهشوقزیارتمرقداینشهیدرادارند،دوستدارندبه
روستایقناتملکهممسافرتکنندومحلابتدایزندگیاین
شهیدعزیزراببیند.حجتاالسالمعلیدادیسلیمانیاظهارکرد:
حیاتطیبهشهیدسلیمانیدراینچنددههزندگیمؤثرودوران
مستمروطوالنیجهاداودرسهمحورعمدهخالصهمیشودورمز

بقاوحیاتطیبسردارسلیمانیدراینسهمحوراست.
ویتصریحکرد:محوراولعبارتازاخالصوکاربرایخداست؛
شهیدسلیمانیمصداقاینجملهنورانیامامحسین)ع(است
کهفرمود»خدایامرابهگونهایقراربدهکهخدارادرهرصحنه

وعملیببینم«.
که اینکهکسی به اشاره با علیدادیسلیمانی االسالم حجت
کارمخلصانهانجاممیدهدتوقعمزد،تعریفوتمجیدندارد،
افزود:امروزدرسالگردحماسهبزرگفتحخرمشهرقرارداریم؛
حماسهایکهباعثشدسرنوشتجنگکشوربهطورکلیعوض
شودودرجبههپیروزمیدانقراربگیریم.فتحخرمشهربهوسیله

کسانیرخدادکهایندوویژگیگفتهشدهرادارابودند.
نمایندهولیفقیهدراستانکرمانبیانکرد:مطمئنباشیدآن
کرد، وعملخلق میدانعملیات در را اینحماسه که ملتی
حماسهتاریخیدیگریکهدرآیندهدرپیشاسترارقمخواهد

زد.
آثار تفکر شهید سلیمانی در پیروزی اخیر مردم مظلوم 

فلسطین هویداست
ویادامهداد:محوردومزندگیشهیدسلیمانیایناستکهدر
طولزندگیاشتالشکردسختترینکارراانجامدهداوبینکار

آسانوسختهمیشهکارسختراانتخابکرد.
حجتاالسالمعلیدادیسلیمانیبیانکرد:درروایاتآمدهاست
که»باالترینعمل،عملیاستکهسختترباشد«سختترین
عملمیدانجنگاستچراکهدرهرلحظهدههاحادثهممکن

استبرایانسانرخدهدکههمهسختهستند.
ویگفت:40سالجهادرادردستورکارخودقراردادن،مرد
میدانهایسختبودنوسختترینکارمتصورراانجامدادن

حتماًچهرهشهیدسلیمانیراماندگارمیکند.
امامجمعهکرمانمحورسومزندگیشهیدسلیمانیرانگاهبلندو
بزرگدانستوافزود:ذهنوفکراومحدودبهجغرافیایکوچک
نبود،اوبهاندازهسعهوجودیخودشنگاهبلندداشتوبلندفکر
میکردبههمیندلیلجبههمقاومتراهمگسترشدادکهآثارو
برکتشرادرپیروزیاخیرمردممظلومفلسطینششاهدبودید.

ویگفت:درآتشبسیکطرفهرژیمجعلیوغاصباسرائیل،
فلسطینیهاییکهدرگذشتهتنهاوسیلهدفعشانسنگبود،با
موشکهاینقطهزندرهمانروزهایاولاسرائیلرازمینگیر

کردند؛اینهاآثارنگاهبلندشهیدسلیمانیاست.
نمایندهولیفقیهدراستانکرماناظهارکرد:نگاهشهیدسلیمانی
متوجهکلجغرافیایپهناورجهاناسالماست؛شهیدسلیمانی
درخصوصدغدغهحمایتازمظلوماندربرابرظالمدرهرنقطه

ازجهانراداشت.

فرماندهسپاهثاراهللکرمان:
حفظخرمشهردرپایانجنگمدیونتدبیرراهبردی

شهیدسلیمانیاست
فرماندهسپاهثاراهللکرمانحفظخرمشهردرپایانجنگرا

مدیونتدبیرراهبردیشهیدسلیمانیدانست.
اگر کرد: اظهار مراسم این در نیز معروفی حسین سردار 
ویژگیهایشخصیتیسردارسلیمانیدرمدیراننهادینهشود

کشوردیگرمشکلنخواهدداشت.
ویاخالص،سختیپذیریودوراندیشیراازویژگیهایشهید
مسند بر که افرادی اکثریت امروز گفت: و برشمرد سلیمانی
دوراندیشی و پذیری سختی ویژگی دارای هستند مدیریت
بست بن به و شده مشکل دچار دلیل همین به و نیستند
میخوریم.فرماندهسپاهثاراهللکرمانبیانکرد:مکتبحاجقاسم

بنبستشکناستچونمکتبعاشورااست.
سردارمعروفیباگرامیداشتسالروزفتحخرمشهرافزود:دریک
سالابتدایجنگایراننتوانستموفقعملکندکهدلیلشنوع
نگاهحاکمبرسیستماجراییکشوروفرماندهیکلقوابود،درآن
زمانرئیسجمهورماکههمرئیسجمهوروهمفرماندهکلقوا
بود،یکفردلیبرالبود.اینتفکرلیبرالیکهزمینرابدهوزمان
رابگیرکمکیبرایحفظخرمشهرنکردواینشهربعدازمقاومت

جانانهتاریخیسقوطکرد.
ویباتاکیدبراینکهاینمواردحرفایجناحی،گروهیوحزبی
نیست،گفت:مادرانقالباسالمیازتفکرپوسیدهلیبرالغربی
لطمهخوردیم.حضرتامامفرماندهیکلقواراازاینانسانبی
خردگرفتوبنیصدرراازریاستجمهوریعزلکرد.مجلس
شورایاسالمیهمبهعدمکفایتسیاسیاینفردرأیدادودر
نهایتاوازایرانفرارکرد.سردارمعروفیبیانکرد:بعدازبنی
صدر،تفکرانقالبیشهیدرجاییدرمسندحاکمیتانقالبو

دولتاسالمیایرانقرارگرفت.
فرد انقالبی از کنار نامالیمات مردم به سادگی عبور 

نمی کند
فرماندهسپاهثاراهللکرمانبااشارهبهاینکهتفکرانقالبیهمان
استکهامامانقالبترسیمکردند،افزود:انقالبیکسیاستکه
فرمانامامراگردننهدوسپربالیملتششود.کسیکهازکنار
نامالیماتمردمبهسادگیعبورکندانقالبینیستحاالدرهر

جایگاهیکهمیخواهد،باشد.
ویگفت:مشاهدهمیکنیموقتیتفکرانقالبیبرکشورحاکمشد
چهتغییراتیدرجنگوفرماندهیسپاهپاسدارانوفرماندهی
عملیاتارتشبهوجودآمد؛درحالیکهطییکسالجنگ
هیچدستاوردینداشتیمظرف۱0ماهعملیاتهایبزرگیانجام
معروفی فتحشد.سردار ازجملهخرمشهر مناطقمختلفی و
بیانکرد:وقتیتفکرانقالبیجایگزینتفکرلیبرالشود»مامی
توانیم«محققمیشود.باهمینتفکرحاجقاسمیکتنهنگاه
جهاناسالمرانسبتبهانقالباسالمیوحقیقتشیعهعوض
کرد.»مامیتوانیم«رابایدازمردمیداندروجودماننهادینه

کنیمچراکهاینتفکرانقالبیاست.
امروز کشور درگیر تفکر نولیبرال است

ویگفت:امروزکشوردرگیرنگاهبهبیرون،نگاهبهغربوتفکر
نولیبرالاست،تفکریکهتوجهبهتوانداخلینداردوتوانمندی
انتخاباتریاست نام داخلرامسخرهمیکند.درجریانثبت

انقالبو برخیهاچگونهجریان جمهوریمشاهدهکردیدکه
دلسوزانرایکیپسازدیگریزدند.درجریانانتخاباتمقابله
باتفکرامامینانقالبوتفکرانقالبوتفکرحاجقاسمسلیمانی

رادیدید.
فرماندهسپاهثاراهللکرماندرخصوصانتشارصوتسخنانوزیر
امورخارجهگفت:اینصوتبایکحرکتحسابشدهپخششد
وکسانیهمباالفاظیهمانمسالهرابهشکلیدیگرمطرحکردند.
ویبابیاناینکهبایدمراقبباشیمچراکهتفکرنولیبرالغربی
باهمهتواندرمقابلتفکرواندیشهانقالبیقرارگرفتهاست،
افزود:برخیمیگویندکهتببینسخنانرهبریازسویمابه
معنایدخالتاست؛اگرماحرفاماممانراتبییننکنیمپس
ضدانقالبتبیینکند؟اگرائمهجمعه،نمایندگانولیفقیه،جبهه
انقالبوسپاهدراینخصوصصحبتنکنندپسچهکسیباید
ازاینانقالبدفاعکندوآرمانشهیدسلیمانیرادرجهاناسالم

ترویجدهد؟
تفکر حاج قاسم راه برون رفت از تمامی مشکالت است
ویگفت:سینهچاکاینصحنهدرانقالباسالمیبایدحاج
قاسمسلیمانیهاباشند.تفکرحاجقاسم؛راهبرونرفتازتمامی

مشکالتاستچراکهجامعاالطرافاست.
فرماندهسپاهثاراهللکرمانبیانکرد:ببینیداینروزهادشمناز
چهکسیوچهتفکریتعریفمیکند؛امامفرمودند»هرکسکه

دشمنازاوتعریفکرداودرمقابلانقالبشماست«.
برابر در نمیتواند وقت هیچ غربی نولیبرال تفکر گفت: وی
مشکالتمردمسینهسپرکنداماتفکرانقالبیاروندرامیشکافد،
اینتفکربنبستشکناست.تفکرانقالبییعنیاینکه»مامی
توانیم«وبرایاینانقالبمانعنمیبینیمواینانقالببنبست

ندارد.
حفظ خرمشهر در پایان جنگ مدیون تدبیر راهبردی 

شهید سلیمانی است
ویهمچنینبیانکرد:حاجقاسمسلیمانیهمدرفتحخرمشهر
نقشقهرمانانهوجاویدداشتوهمدرآخرجنگشهیدسلیمانی

حافظخرمشهرشد.
سقوط خرمشهر زمان آن در اگر کرد: اظهار معروفی سردار
میکرد،برگبرندهبهدستعراقمیافتاداماشهیدسلیمانی
سهگردانلشکررابهمقابلهبادشمنفرستاد.حفظخرمشهردر
پایانجنگمدیونتدبیرراهبردیسلیمانیاست.اگرایناتفاق
نمیافتاددرآخرجنگکهایرانقطعنامهراپذیرفتهبودوصدام
نپذیرفتهبودمادچارخسارتجدیمیشدیم.ویتاکیدکرد:حاج
قاسمدرپایانجنگحافظبزرگخرمشهراست،کاربزرگیکه
لشکرثاراهللبهفرماندهیاینمردبزرگانجامداد.نقشاینمرد

بزرگدرجنگودفاعمقدسرابایدتبیینکنیم.
دشمنان به دنبال تضعیف انتخابات هستند

فرماندهسپاهثاراهللکرمانگفت:رهبرمعظمانقالبدردانشگاه
امامحسین)ع(بهدانشجویانپاسدارفرمودند»فرزندانممراقب
باشیدخرمشهرهادرپیشاست«.۲۸خردادامسالیکیازاین
خرمشهرهاستهمهدنیایکفرواستکبارباهمهبداندیشانوکج
خواهانانقالبدردرونکشوربسیجشداندکهجریانانتخاباتبا

عدمحضوروعدمانتخابصحیح،تضعیفکنند.
سردارمعروفیگفت:شهیدسلیمانیبهمردمکرمانیکسفارش
داردوآنایناستکه»مندوستدارممردمکرماندرکنار

والیتباقیبمانند«بایداینسفارشراسرلوحهامورخودقرار
دهیم.

ویتاکیدکرد:دشمنمیگویدمردمپایصندوقنیایندوعملیات
روانیانجاممیدهد؛بدخواهانهمبرایدیدگاهمادیوحقیرشان
اینمسیررادنبالمیکنندامااماممامیگویدمردمپایصندوق

بیاییدومشروعیتسیاسیوبازدارندگیکشورراباالببرید.
فرماندهسپاهثاراهللکرمانبابیاناینکهدشمنقصدداردمقاومت،
جهادوشهادتراازمابگیرد،افزود:اگراینسهمسالهازکشور
اسالمیوشیعهگرفتهشوددیگرنیازبهجنگنداردوخودبهخود
تسخیرمیشود.اینهدفگذاریدشمناستامامکتبحاج
قاسمایناجازهرانمیدهدومعیارشبنبستشکنیعاشورایی

استواینمعیاررااماممسلمینهدایتمیکند.
ویخصوصروستایقناتملکهمگفت:امروزنگاهبهقنات
ملکبهصورتیکروستاازشهرستانرابرنیستبلکهروستایی
استکهدرپازلمکتبشهیدسلیمانیتعریفمیشودوجهانی

است.
روایتآخرینوداع؛

حاجقاسمسهبارازمادرطلبحاللیتکرد
با حاجقاسم وداع آخرین خصوص در سلیمانی شهید برادر 
مادرشگفت:اوسهمرتبهازمادرحاللیتطلبید،کارعجیبیکرد

وبهماهمهدرسدادکهمادربهچهمعناست.
آقایحسینسلیمانیاظهارداشت:راهیکهشهیدسلیمانی
انتخابکردامروزرهروانزیادیداردونامسردارسلیمانینهتنها

درنظامجمهوریاسالمیبلکهدردنیایاسالمبرجستهاست.
ویافزود:موشکهاییدیدیمکهرویآننوشته»قاسم«وبه
قلبدشمنصهیونیستیواردمیشدکهمایهمباهاتاستودر
همهفتحهایبزرگجهاناسالمعلیهکفرنامحاجقاسمهست.

ویتاکیدکرد:حاجقاسممتعلقبهیکخانوادهنیستبلکه
متعلقبههمهدنیایاسالمونظاممقدسجمهوریاسالمیاست

کهخداوندتوفیقدهدرهروراهاینشهیدانباشیم.
برادرشهیدحاجقاسمسلیمانیدرادامهروایتیازآخرینوداع
حاجقاسمبامادربزرگوارشانبیانوعنوانکرد:مادردربستر
بیماریبود،ایشانروانهسوریهبودندمنهمشاهدوناظربودم.
حاجقاسمآمددوزانودرمقابلمادرنشستوگفت»منراحالل
میکنی؟«مادرمگفت»بلهمادرحاللکردم«،تاسهمرتبهاین
جملهراتکرارکردومادرمگفت»بلهمادر،گفتمحاللکردم«.
حاجقاسمرفتدوبارهبرگشتودستایشانرابوسیدورفت
دوبارهبرگشت،کارعجیبیکردوبهماهمهدرسدادکهمادربه
چهمعناست.رفتکفپایمادررابوسیدمتوجهشدماینوداع
آخریناست.آقایسلیمانیادامهداد:زمانیکهمادربهرحمت
خدارفتند،حاجقاسمدرسوریهبودند،آقایقالیبافباایشان
تماسمیگیردومیگویدکارمهمیپیشآمدهبرگردیدایران،
حاجقاسمهممیگوید»کارمهممیدانمچیست«وتأکیداین
بودماجنازهرانگهداریمتاایشانبیایند.وقتیآمدگفت»من

میدانستمآخرینباراستکهمادررامیبینم«.
برادرحاجقاسمسلیمانیاظهارکرد:ماخیلیدوستداشتیم
پدرمانرابغلبگیریمببوسیموحاجقاسمخیلیبیریاهمیشه

اینکاررامیکردواحترامعجیبیبهپدرومادرمانداشت.
بهوصیتنامه ازسخنانخود آقایسلیمانیدربخشدیگری
حاجقاسماشارهوتصریحکرد:دروصیتنامهسیاسیومعنوی
حاجقاسمآمده»اگرمیخواهیدعاقبتبخیرباشیدمسیرتانرا
درستانتخابکنیدودرمسیروالیتحرکتکنیدوآنچهوالیت
برایشمامشخصمیکند،همانمسیررابروید.«مسیروالیت
آناستکههرچهعلیهدشمناستهراجتماعیکهدشمن
نمیخواهدمانداشتهباشیم،امادرآنشرکتکنیمکهیکیاز

اینمواردهمینانتخاباتاست.
ویتاکیدکرد:اگرمیخواهیمبهوصیتنامهسردارسلیمانیتوجه
کنیمهمهبایددرانتخاباتشرکتکنیم.دشمنمیخواهدمردم
حضورپیدانکنند،البتهمشکالتوگرانیهامانعحضورمردم
پایصندوقهایرأینخواهدشدچونمردممسیرشانراخوب
انتخابکردند.همهدرانتخاباتشرکتخواهندکردوبایدبه
کسیرأیدهیمکهدرکناروالیتودرمسیروالیتودرمسیر

عدالتوبرعلیهظلمباشد.

نمایندهولیفقیهدرمراسمرونماییازیادبودسرداردلهادرروستایقناتملکرابر:

آثار تفکر شهید سلیمانی در پیروزی اخیر مردم مظلوم فلسطین مشخص است


