امام صادق علیه السالم :

صاحب امتیاز :موسسه فرهنگی و هرنی راه روشن
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معــاون صنایعدســتی اســتان بوشــهر گفــت:
«نمایشــگاه عیدانــه صنایعدســتی در بوشــهر در
حــال برگــزاری اســت».
 ،لیــا رحیمــی امــروز چهارشــنبه  ۲۹دی ۱۴۰۰
گفــت« :محتــوای ایــن نمایشــگاه از محصــوالت
تولیــدی کارگاههــای خــرد و مشــاغل خانگــی
صنعتگــران هــم اســتانی بــوده کــه در گالــری
معاونــت صنایعدســتی بوشــهر برگــزار شــده
اســت».
معــاون صنایعدســتی اســتان بوشــهر افــزود:
«محصــوالت نمایشــگاه تولیــدات رشــتههای
حصیربافــی ،گلیمبافــی ،صنایعدســتی دریایــی،
زیــورآالت ســنتی ،نــازککاری ،ســراجی ســنتی،
ســفال و ســوزن دوزی بــوده کــه بــه نمایــش
گذاشــته شــده اســت».
او ادامــه داد« :هــدف از برگــزاری نمایشــگاه عیدانــه
صنایعدســتی حمایــت از صنعتگــران هــم اســتانی
بــوده کــه بــا فعالیــت در ایــن حــوزه بــه اشــتغال
خانگــی و کســب درآمــد مشــغول هســتند و تــا
پایــان فروردیــن  ۱۴۰۱برپــا خواهــد بــود».
نمایشــگاه عیدانــه صنایعدســتی صبــح از ســاعت
 ۸تــا ۱۳و عصــر از ســاعت  ۱۷تــا  ۲۰پذیــرای
عالقهمنــدان اســت.

بوشهر/سیدحسینجعفری

سراج
کلیسای گریگوری بوشهر
پاکسازی شد

معــاون میراثفرهنگــی اســتان بوشــهر از
پاکســازی کلیســای گریگــوری خبــر داد.
گردشــگری و صنایعدســتی اســتان بوشــهر،
نصــراهلل ابراهیمــی امــروز یکشــنبه  ۲۶دی ۱۴۰۰
گفــت« :کلیســای گریگــوری یکــی از آثــار تاریخــی
بــا اهمیــت و شــاخص شــهر بوشــهر اســت کــه
بــرای پایــش و آمــاده ســازی بــه منظــور بازدیــد
عالقهمنــدان مــورد پاکســازی قــرار گرفــت».
معــاون میراثفرهنگــی اســتان بوشــهر افــزود:
«پوشــش گیاهــی و رویــش درخــت در حیــاط و
محوطــه ایــن کلیســا موجــب آســیب رســاندن بــه
ایــن بنــا میشــد کــه بــا همــکاری شــهرداری و
شــورای اســامی بنــدر بوشــهر کار پاکســازی و
ســاماندهی آن انجــام شــد».
او ادامــه داد« :همچنیــن ســنگ قبرهایــی کــه
مربــوط بــه ایــن کلیســا بــود در ســالهای
گذشــته جمــع آوری شــده و در اتاقــی نگهــداری
میشــد و بــا توجــه بــه اینکــه شــرایط حفاظــت
پایــدار را نداشــتند بــا رعایــت تمامــی ضوابــط
انتقــال اشــیا تاریخــی ،بــرای تمیــزکاری و قــارچ
زدایــی بــه مــوزه منطقــهای خلیجفــارس انتقــال
داده شــد کــه در کارگاه مرمــت ایــن مــوزه بــا
اتمــام مراحــل پاکســازی ،کار مســتندنگاری و
ثبــت در ســامانه ثبــت اشــیا تاریخــی ،بــرای تــک
تــک ســنگ قبرهــا انجــام خواهــد گرفــت».
ابراهیمــی در پایــان یــادآور شــد« :ایــن ســنگها
بــا ثبــت و شــماره گــذاری ،دوبــاره در کلیســا
جانمایــی میشــود تــا پــس از انجــام مراحــل
پایــش ،زمینــه بازدیــد بــرای عالقهمنــدان فراهــم
شــود».
کلیســای گریگــوری بوشــهر بــا شــماره  ۶۵۱۴در
1
فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت رســیده اســت.

بوشهر/سیدحسینجعفری 1

سراج

پسر بچه  ۱۰ساله پس از
تزریق واکسن فایزر دچار
ایست قلبی شد

مدیر مسئول :سید حسین ساداتی نژاد
مدیر بازرگانی :فاطمه بصیرتی

مدیر روابط عمومی :سید علی ساداتی نژاد
خربنگاران :محمدطاها منکی ،شیوا قزوینه
طراح و صفحه آرایی  :مهدی شمسی نژاد ،فرشاد مصاحبی محمدی ،علی دشتی منفرد
آدرس :کاشان-بلوار باهرن-کوی شهید متقی -پالک  -54مجتمع راه روشن
بازرگانی09139626386 :

دفرت03155548843_09132778124 :

سهم گلستان در طرح کارورزی  ۲۷۰۰نفر است

سراج
برگزاری نمایشگاه عیدانه
صنایعدستی در بوشهر

گلستان/آذری

مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان
گفــت :گلســتان در طــرح کارورزی دو هــزار و ۷۰۰
ســهمیه اســتانی دارد و تمامــی صنــوف ،رشــته
هــای کشــاورزی ،صنعتــی و خدماتــی میتواننــد
در ایــن طــرح ثبــت نــام کننــد.
ســعید مازندرانــی در گفتگــو بــا خبرنــگاران اظهــار
کــرد :طــرح کارورزی و مشــوقهای بیمــهای از
ســال گذشــته شــروع شــده و امســال هــم ادامــه
دارد.مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
گلســتان افــزود :گلســتان دو هــزار و  ۷۰۰ســهمیه
اســتانی دارد و تمامــی صنــوف ،رشــتههای
کشــاورزی ،صنعتــی و خدماتــی میتواننــد در
ایــن طــرح ثبــت نــام کننــد.وی بیــان کــرد :فــارغ
التحصیــان دانشــگاهی کــه رشــته آنهــا بــا فعالیــت
اقتصــادی آن شــرکت مرتبــط باشــد میتواننــد

در ایــن طــرح جــذب شــده و تــا دو ســال ســهم
بیمــه کارفرمــا توســط اداره کار پرداخــت میشــود.
مازندرانــی گفــت :افــرادی که میــزان تحصیــات آنها
کمتــر از کارشناســی اســت هــم میتواننــد در ایــن
طــرح شــرکت کنند.مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی گلســتان ادامــه داد :تمــام کارگاههایــی
کــه جدیــد تأســیس میشــوند هــم میتواننــد
در ایــن طــرح ثبــت نــام کــرده و از مشــوقهای
بیمــهای آن اســتفاده کنند.مازندرانــی هــدف از
اجــرای ایــن طــرح را جــذب و اشــتغال بیشــتر
دانــش آموختــگان دانشــگاهی عنــوان و گفــت:
انتقــال مهــارت و تجربــه و همچنیــن ایجــاد انگیــزه
کارآفرینــی و کســب و کار از اهدافــی اســت کــه
وزارت تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی در ایــن طــرح
دنبــال میکنــد.

منطقــهای و بینالمللــی مشــاهده میشــود .تقویــت
روابــط ایــران و روســیه در قالبهــای دوجانبــه
و چندجانبــه موجــب رونــق اقتصــاد دو ملــت و
تقویــت امنیــت منطقــهای و بینالمللــی میشــود.
ظرفیتهــای اقتصــادی و تجــاری فــراوان و مکمــل
دو کشــور ،کنــار قــدرت و اثرگــذاری هریــک از دو
کشــور مــا در مناطــق جغرافیایــی خــود ،میتوانــد
همگرایــی بیــن مناطــق را تقویــت کنــد.
جمهــوری اســامی ایــران بهدنبــال «تعامــل
حداکثــری» بــا همــه کشــورهای جهــان ،بهخصــوص
کشــورهای همســایه و همپیمــان خــود اســت.
هــدف و مبنــای ایــن همــکاری و تعامــل ،منافــع
متقابــل ملتهــا و شــکلدهی فزاینــده بــه یــک
«جامعــ ه جهانــی متمــدن» اســت .ایــن مســیر ،از
طریــق همــکاری کشــورهای مســتقل و صاحــب
فرهنگهــای متعالــی و توجــه بــه اصــول «عدالــت،
اخــاق و معنویــت» ،قابــل تحقــق اســت .بــدون
تردیــد ریشــه آنچــه جامعــه بشــری کنونــی از آن
رنــج میبــرد جدایــی سیاســت از اخــاق و معنویــت
اســت .خشــونت ،تروریســم ،فروپاشــی نهــاد خانــواده
و گســترش مــواد مخــدر از اندیشــه معنویتگــرا
برنمیآیــد .هــر بنایــی کــه بــر اســاس ایــن انفــکاک
ایجــاد شــود مصائــب بشــریت را تشــدید میکنــد
و بهجــای ترویــج عدالــت ،ظلــم را ســاختارمند
میکنــد و موجبــات ســلطه را پدیــد مــیآورد.
نمایندگان محترم
بینالمللــی مبتنــی بــر اســتیال و ســلطه
تجربــه نظــا ِم 

نشــان میدهــد کــه بــرونداد آن چیــزی جــز
جنــگ و خشــونت و ناامنــی و تفرقــه میــان ملتهــا
نبــوده اســت .شکســت سیاســت لشگرکشــی
و اشــغال و مجبــور شــدن آمریــکا بــه فــرار از
عــراق و افغانســتان ،ناشــی از یــک مفهــوم اســت؛
مقاومــت ملتهــا .اندیشــه مقاومــت ،در خدمــت
اســتقالل کشورهاســت .در دوران جدیــد ،مفهــوم
مقاومــت ،نقــش محــوری در معــادالت بازدارندگــی
ایفــا میکنــد .الگــوی موفــق همــکاری ایــران و
روســیه در ســوریه نیــز در ادامــ ه مقاومـ ِ
ـت ملــت و
دولــت ســوریه ،تضمینکننــد ه اســتقالل کشــورها
منطقــهای بــوده اســت ،در

و قوامبخــش امنیــت
ایــن مســیر ،از همــکاری فدراســیون روســیه بــا
راهبــری هوشــمندانه جنــاب آقــای پوتین برخــوردار
بودهایــم کــه جــای قدردانــی دارد و میتوانــد
الگویــی کارآمــد ،بــرای توســعه همکاریهــا در
عرصههــای مختلــف ،قلمــداد گــردد.
بــا ایــن حــال ،جنــگ علیــه تروریســم بخشــی از
جنــگ علیــه ســلطهطلبی بــوده اســت؛ چــرا کــه
تروریســم ،یکــی از محصــوالت جانبــی ســلطهطلبی
اســت .اکنــون راهبــرد ســلطهگری شکســت خــورده
اســت و آمریــکا در ضعیفتریــن وضعیــت خــود
قــرار دارد و قــدرت کشــورهای مســتقل در ُرشــدی
تاریخســاز قــرار دارد .مســئله مهــم در ایــن دوران
کــه نیازمنــد هوشــیاری اســت ،آن اســت کــه امیــال
ســلطهطلبانه از بیــن نرفتــه و شــکلهای جدیــدی
از ســلطهگری در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.

سراج /ایران بهدنبال «تعامل حداکثری» با همه کشورهای جهان است
رئیسجمهــور در مجلــس دومــای روســیه گفــت:
«ائتــافِ شــیطانی» آمریــکا بــا تروریســتها ،بــرای
جهانیــان بهخصــوص ملتهــای غــرب آســیا از
ســوریه تــا افغانســتان چــون روز روشــن اســت.
آیــتاهلل ســید ابراهیــم رئیســی رئیــس جمهــور
کشــورمان در جریــان برنامههــای ســفر خــود
بــه روســیه ،بــا حضــور در دومــای روســیه بــا
بیــان اینکــه جمهــوری اســامی ایــران بهدنبــال
«تعامــل حداکثــری» بــا همــه کشــورهای جهــان،
بهخصــوص کشــورهای همســایه و همپیمــان
خــود اســت ،گفــت :هــدف و مبنــای ایــن همــکاری
و تعامــل ،منافــع متقابــل ملتهــا و شــکلدهی
فزاینــده بــه یــک «جامعـ ه جهانــی متمــدن» اســت.
متــن کامــل ســخنان آیـتاهلل رئیســی بهشــرح زیــر
ا ست ؛
بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای والودین
رئیس محترم دومای دولتی روسیه!
نمایندگان محترم!
خانمها و آقایان!
در آغــاز مراتــب خرســندی خویــش را از دولــت و
ملــت کشــور دوســت ،فدراســیون روســیه ،بــرای
اســتقبال و میزبانــی گــرم از اینجانــب و هیئــت
همــراه ،در شــهر زیبــای مســکو ابــراز مــیدارم.
فرصــت را غنیمــت میشــمارم و میــاد حضــرت
مســیح(ع) و ســال نــوی میــادی را بــه ملــت و
دولــت روســیه تبریــک میگویــم .ملــت ایــران

و جهــان اســام احتــرام ویــژهای بــرای حضــرت
عیســی(ع) و مــادر پــاک وی مریــم مقــدس قائــل
اســت و بــر اســاس آموزههــای قــرآن ،اعتقــاد
دارد کــه مهمتریــن پیــام مشــترک همــه ادیــان
ابراهیمــی ،تکامــل معنــوی بشــریت از طریــق
عبــادت پــروردگار جهانیــان اســت کــه خــود موجــب
ترویــج صلــح و صمیمیــت و ظهــور جامعـهای الهــی
و در نتیجــه انســانی میشــود ،در عیــن حــال،
عبــادت خداونــد همــواره کنــار اجتنــاب از اطاعــت
و عبــادت غیرخداونــد ،معنــا دارد.
بســیار خوشــحالم کــه در برنامههــای ایــن ســفر،
فرصــت حضــور در دومــای دولتــی و دیــدار بــا
شــما نماینــدگان مــردم بــا فرهنــگ و تمــدن
دیرینــه روســیه فراهــم شــد ،در همیــن راســتا از
جنــاب آقــای والودیــن ،رئیــس محتــرم دومــای
دولتــی روســیه ،معــاون دومــا ،رئیــس کمیتــه
روابــط خارجــی و ســایر اعضــای دومــای دولتــی
بــرای تنظیــم ایــن برنامــه و فراهــم کــردن فرصــت
ســخنرانی تشــکر میکنــم.
همانگونــه کــه در دیــدار صمیمــی و گفتگوهــای
ســازند ه بــا جنــاب آقــای والودیــن ،بههنــگام
شــرکت هیئــت سیاســی روســیه در مراســم تحلیــف
اینجانــب ،اشــاره کــردم؛ جمهــوری اســامی ایــران
از اراده و آمادگــی الزم بــرای توســعه و گســترش
روابــط بــا فدراســیون روســیه برخــوردار اســت.
امــروزه خوشــبختانه ،افقهــای بســیار روشــنی
بــرای همکاریهــای دو کشــور در ســطوح دوجانبــه،

 73درصد بودجه  1401اصفهان صرف عمران شــهر می شود
تعییــن  10اولویــت نخســت اجرایــی
شــهرداری در بودجــه ســال آینــده شــهر
معــاون برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی
شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه از بودجــه
ســال آتــی شــهرداری ،ســه هــزار و  ۲۹میلیــارد
تومــان بــه هزین ـه هــای جــاری اختصــاص پیــدا
کــرده و هشــت هــزار و  ۲۷۱میلیــارد تومــان بــه
مباحــث عمرانــی اختصــاص یافتــه اســت ،گفــت:
بــا ایــن حســاب ســهم بودجــه جــاری  ۲۷درصــد
و عمرانــی  ۷۳درصــد اســت.
بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری
اصفهــان ،ســعید ابراهیمــی در خصــوص ویژگــی
هــای بودجــه  1401شــهرداری اصفهــان اظهــار
کــرد :بودجــه ســال آینــده از نظــر منابــع و
مصــارف در شــهرداری اصفهــان  ۱۱هــزار و ۳۰۰
میلیــارد تومــان و در شــرکتها و ســازمانهای
تابعــه چهــار هــزار و  ۷۸۵میلیــارد تومــان اســت
کــه البتــه از ایــن رقــم حــدود یکهــزار و ۱۶۹
میلیــارد تومــان ارقــام تکــراری اســت کــه در
بودجــه ســازمان و در بودجــه شــهرداری وجــود
دارد کــه اگــر ایــن ارقــام مشــترک کســر شــود،
مجمــوع بودجــه شــهرداری اصفهــان و ســازمانها
و شــرکتهای بــا مالکیــت بــاالی  ۵۰درصــد
بــرای ســال آینــده بالــغ بــر  ۱۲هــزار و ۹۱۶
میلیــارد و  ۷۰۰میلیــون تومــان خواهــد بــود.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه از ایــن بودجــه ســه هــزار
و  ۲۹میلیــارد تومــان بــه هزینــه هــای جــاری
اختصــاص پیــدا کــرده و هشــت هــزار و ۲۷۱
میلیــارد تومــان بــه مباحــث عمرانــی اختصــاص
یافتــه اســت ،گفــت :بــا ایــن حســاب ســهم بودجــه
جــاری  ۲۷درصــد و عمرانــی  ۷۳درصــد اســت.
معــاون برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی
شــهرداری اصفهــان تصریــح کــرد :بودجــه ســال
آتــی مجموعــه شــهرداری و ســازمانها جمع ـاً ۳۵
درصــد رشــد دارد.
*اجــرا و تکمیــل بیــش از  3هــزار میلیــارد تومــان
پــروژه شــاخص در شــهر اصفهــان
وی ادامــه داد :ســه هــزار و  ۸۷۷.۵میلیــارد تومــان
از بودجــه بــرای پــروژه هــای شــاخص شــهری،
یکهــزار و  ۱۳۲.۲میلیــارد تومــان پــروژه هــای
مهــم منطقــهای ۶۲۷.۳ ،میلیــارد تومــان پــروژه
هــای منطق ـهای ۴۰۵ ،میلیــارد تومــان پروژههــای
محلــه محــور ،یکهــزار و  ۱۵۰میلیــارد تومــان
پروژههــای مســتمر ۴۹۰ ،میلیــارد تومــان بــرای
پرداخــت دیــون و  ۵۸۸.۶میلیــارد تومــان بــرای
ســایر پروژههــای عمرانــی شــهرداری هزینــه
خواهــد شــد.
ابراهیمــی بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــترین اعتبــار
در بودجــه بــرای بخــش حمــل و نقــل شــهر لحــاظ
شــده اســت ،گفــت :بــرای ایــن حــوزه بیــش از 4

هــزار و  276میلیــارد تومــان بودجــه اختصــاص
داده شــده اســت و در رده بعــدی بخــش خدمــات
شــهری اســت کــه یکهــزار و  ۹۴۸میلیــارد
تومــان از ردیــف هــای بودجــه را بــه خــود
اختصــاص داده اســت.
 100میلیــارد تومانــی
*ســهم
هوشمندســازی شــهر از بودجــه 1401
وی افــزود :حــوزه برنامهریــزی و توســعه ســرمایه
انســانی ،یــک هــزار و  ۲۹۶میلیــارد تومــان ،حــوزه
مالــی و اقتصــادی یکهــزار و  ۴۰۳میلیــارد
تومــان ،حــوزه فرهنگــی و اجتماعــی ۹۸۹
میلیــارد تومــان ،حــوزه شهرســازی و معمــاری
 ۱۷۰میلیــارد تومــان و حــوزه عمــران شــهری
 ۱۹۵میلیــارد تومــان در بودجــه  1401شــهرداری
اعتبــار بــه خــود اختصــاص مــی دهنــد.
معــاون برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی
شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه نقــش پــروژه
هــای مشــارکتی و ســرمایه گــذاری در بودجــه
آتــی شــهرداری اظهــار کــرد :بیــش از  2هــزار
میلیــارد تومــان از بودجــه ســال آینــده شــهرداری
بــه ســرمایه گــذاری و مشــارکتها اختصــاص
دارد.
وی هوشمندســازی و فناوریهــای نویــن را از
دیگــر نقــاط مــورد تاکیــد در بودجــه شــهرداری
عنــوان و تصریــح کــرد :بــرای ایــن حــوزه بیــش از

یکصــد میلیــارد تومــان اعتبــار لحــاظ شــده اســت.
*تطبیــق ردیــف هــای بودجــه ای  1401بــا
اهــداف «اصفهــان »1405
ابراهیمــی بــا اشــاره بــه ارتبــاط تدویــن ردیــف
هــای بودجــه بــا برنامــه  1405اصفهــان اضافــه
کــرد ۴۸ :درصــد بودجــه بــه هــدف اول بــا
موضــوع آلودگــی هــوا اختصــاص پیــدا میکنــد،
 ۱۴درصــد بحــث ارتقــای جایــگاه شــهر بــا تاکیــد
بــر گردشــگری و فرهنــگ و هنــر را شــامل
میشــود ،ســه درصــد بــه هــدف بهــرهوری
ســرمایه ســازمانی مرتبــط اســت و  ۳۵درصــد از
ایــن بودجــه مباحــث اقتضایــی اســت کــه فــارغ
از برنامــه بایــد بــرای رونــد جــاری امــور ،صــرف
شــود.
وی بــه موضوعــات دارای اولویــت اجرایــی در
بودجــه ســال آینــده شــهر اشــاره کــرد و یــادآور
شــد 10 :موضــوع نخســت ســال آتــی بــه بخــش
هــای حمــلو نقــل همگانــی ،شــبکه معابــر ،مراکــز
فرهنگــی ،اجتماعــی و تفریحــی ،پروژههــای
ویــژه چنــد منظــوره ،فضــای ســبز ،پارکینــگ،
شــبکه آبیــاری و پســاب ،بافــت تاریخــی ،ایمنــی
و مدیریــت بحــران و پیــادهراه و پیادهروهــا در
مناطــق اختصــاص دارد.

اصفهان/مریمرحیمی

درج قیمــت تولید کننده بر روی کاالها اجباری اســت
معــاون نظــارت  ،بازرســی و حمایــت از حقــوق
مصــرف کننــده ســامان صنعت،معــدن وتجــارت
اســتان بوشــهرگفت  :درج قیمــت تمــام شــده
کاالهــا توســط تولیدکننــدگان اجبــاری اســت.
بــه گــزارش ســراج اســتان بوشــهر؛ رضــا جمالــی
اظهــار داشــت :بــه منظــور شــفاف ســازی قیمــت
هــا و بهــره منــدی قانونــی و منطقــی هــر یــک
از عوامــل زنجیــره تولیــد  ،توزیــع و عرضــه از
ســودهای مصــوب قانونــی اجــرای طــرح درج
قیمــت تولیــد کننــده توســط تولیدکننــدگان
در اســتان بوشــهر همزمــان بــا سراســر کشــوردر
حــال اجــرا اســت.
جمالــی اضافــه کــرد :حــذف واســطه هــای غیــر
ضــروری و کاهــش قیمــت تمــام شــده کاال بــرای
اصنــاف ،روز آمــد ســازی شــیوه هــای نظــارت در
بــازار ،روان ســازی نظــام قیمــت گــذاری ،کاهــش
بهــای پرداختــی توســط مصــرف کننــدگان و
همچنیــن کوتــاه شــدن دســت واســطه هــا و
قیمــت هــای کاذب از دیگراهــداف طــرح درج
قیمــت تولیــد کننــده بــر روی کاال هــا میباشــد.

د ر شــهر لنکو آ  -پا ئو لیســتا بر ز یــل یــک
کــو د ک  ۱ ۰ســا له  ۱ ۲ســا عت پــس ا ز
و ا کســینه شــد ن علیــه و یــر و س کر و نــا
بــا و ا کســن فا یــز ر  ،د چــا ر ا یســت قلبــی
شــد .
پســر بچــه  ۱ ۰ســا له بر ز یلــی پــس ا ز
ا نجــا م و ا کســن تو ســط و ا کســن فا یــز ر
د چــا ر ا یســت قلبــی شــد .
د ر شــهر لنکو آ  -پا ئو لیســتا بر ز یــل یــک
کــو د ک  ۱ ۰ســا له  ۱ ۲ســا عت پــس ا ز
و ا کســینه شــد ن علیــه و یــر و س کر و نــا
بــا و ا کســن فا یــز ر  ،د چــا ر ا یســت قلبــی
شــد .

رضــا جمالــی بــا اشــاره بــه دامنــه شــمول کاالیــی
ایــن طــرح اضافــه کــرد :در گام اول  14گــروه
کاالیــی از قبیــل انــواع آب میــوه و آب معدنــی
،انــواع نوشــابه و دلســتر ،انــواع کنســرو،رب و
ترشــیجات ،لــوازم خانگــی کوچــک و بــزرگ،
انــواع شــوینده و پــودر لباسشــویی ،پوشــک بچــه
و دســتمال کاغــذی ،انــواع لنــت ترمــز و روغــن
موتــور  ،مشــمول درج قیمــت تولیــد کننــده بــوده
و بــه مــرور زمــان دامنــه کاالیــی ایــن طــرح
افزایــش پیــدا میکنــد.
معــاون ســازمان صمــت اســتان بوشهرخاطرنشــان
کرد:میــزان ســود در نظــر گرفتــه شــده بــرای
زنجیــره توزیــع اعــم از شــرکت پخــش ،عمــده
فــروش و خــرده فروشــی برابــر مصوبــات هیــات
عالــی نظــارت برســازمانهای صنفــی بــوده و
تخطــی از آن تخلــف محســوب مــی گــردد.

بوشهر/سیدحسینجعفری

روابط عمومی09139618098 :

محورهایاساسیمبارزاتسیاسی
حضرت زهرا ( س) (قسمت )5

استادحوزهودانشگاه:
حجتالسالماستادمجتبیخندان
مقابلــه بــا توطئــه تــرور شــخصیت علــی علیــه الســام :
مخالفــانامیرمؤمنانپسازرحلتپیامبرصلیاهللعلیــهوآله،
آنبزرگـواررابهشــدتتحتسانســورتبلیغاتــیقـراردادند،به
طوریکهدرجریانســقیفه،هیچیکازسـرانمهاجــرنامیاز
علــیعلیهالســامبهعنـوانفردالیــقخالفتبهمیاننیــاورد،
اصحــابسـابقهدارومتنفــذبهکلیخدمــاتوایثارگــریهای
علیعلیهالســامرامســکوتگذاشــتند،حتیباآنبزرگواردر
مــوردخالفــتمشــورتنکردنــدوبــهدورازچشــمعلیعلیه
الســامابوبکــررابهخالفتبرگزیــدهوبـرایاوبیعتگرفتند.
علــی علیه الســام به خاطــر محذوراتی  -کــه برخــی از آن ها
درمقدمــهگذشــت-نمیتوانســتازحقوقخــوددفاعکند.
در چنیــن شـرائطی حضرت زهـراء علیها الســام  -با توجه
به شــناخت دقیقــش از توطئه حــذف علی علیه الســام از
خاطــره هــا ،و پیامدهای ناگـوار آن  -معرفی شــخصیت واال
و ممتــاز علــی علیــه الســام را سـرلوحه اهـداف مبارزاتــی
خــود قـرار داد  .آن بانــوی بزرگوار در شـرائطی که هیچکس
جـرات نمــی کــرد از علــی علیه الســام ســخنی بــه میان
آورد ،س ـوابق درخشــان امیــر مؤمنــان را در خطبــه هــای
خــود مطــرح کــرده و چهــره ممتــاز آن حضــرت را بــه تازه
مســلمانان معرفی نمود .
گاه از مجاهــدت هــای علــی علیــه الســام در لحظــه های
سرنوشــت ســاز جنــگ هــای صــدر اســام یــاد مــی کــرد
و رشــادت هــا و جانبــازی هــا و دالوری هــای مولــی را بــه
خاطــر مــردم مــی آورد و مــی فرمــود:
«کلمــا او قــدوا نارا للحــرب اطفاهــا اهلل او نجم قرن الشــیطان
او فغــرت فاعــرة مــن المشــرکین قذف اخــاه فــی لهواتها فال
ینکفی ء حتی یطاصماخها باخمصه و یخمد لهبها بســیفه
هــرگاه آتــش جنــگ را برافروختند خـدا آن را خامــوش کرد
یا هرگاه شــاخ شــیطان ســر بــرآورد یــا اژدهایی از مشــرکین
دهــان بــاز کــرد[ ،رســول خدا صلــی اهلل علیــه و آله] بـرادرش
[علــی بن ابــی طالب علیــه الســام] را در کام [اژدها و شــعله
فتنــه هــا] افکنــد ،و [علی علیه الســام] هم باز نمی گشــت
مگــر آن که گردن سرکشــان را پایمال شــجاعت خود ســازد
و آتــش آنــان را بــا [آب] شمشــیرش خاموش کنــد ».
و گاه از شــان و منزلــت علــی علیه الســام در پیشــگاه الهی و
نــزد پیامبــر صلــی اهلل علیه و آله ســخن به میــان مــی آورد و
بدیــن وســیله با صـدای بلنــد و فریاد رســا اعالن می داشــت
کــه آن کــه او را خانــه نشــین کــرده انــد پــس از رســول خدا
صلــی اهلل علیــه و آله بیشــترین حــق را در اعالن کلمــة اهلل و
احیای حاکمیت اســام داشــته اســت ،بــه طوری کــه هرگاه
اســام بــه خطر مــی افتــاد ،نبی اکــرم صلــی اهلل علیــه و آله
بــه کمــک او اســام را از خطــر مــی رهاند .
زهـرای مرضیــه علیهــا الســام حکومت علی علیه الســام
را همــان حکومــت پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آله و اســتمرار
نبــوت و رسـالت می دانســت  .خانــه امیرالمؤمنین را مهبط
وحــی و شــخصیت آن حضــرت را شــخصیتی دانــا بــه امور
دنیــا وآخــرت معرفــی مــی نمــود و کنــار زدن آن بزرگـوار را
خســارتی بــزرگ و روشــن می شــمرد .
یکــی دیگــر از اقـدام هــای روشــنگرانه آن حضــرت ،افشــای
ماهیــت جریــان بران ـدازی و بیــان ریشــه هــای سیاســت
ســتیز بــا علــی علیــه الســام بــود  .آن حضرت معتقــد بود
کسـانی کــه علــی علیــه الســام را از صحنــه بیــرون کــرده
انــد ،از شــدت عمــل او در برابر مخالفان دیــن و قاطعیتش در
مقابــل دشــمنان اســام و زیاده خواهــان و افــزون طلبان بیم
دارنــد ،آنــان مــی داننــد علی علیــه الســام در اجـرای عدالت
ذره ای کوتاهــی نخواهــد کــرد و در راه تحقــق احــکام الهی از
مــرگ نمــی هراســد ،از ایــن رو او را کنــار زدنــد تا به آسـانی به
اهداف شــخصی و خواســته های نفسانی شــان دست یابند .
دختــر پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه مــی فرمود:
«ماالذینقموامنابیالحسن؟!
نقمـوا واهلل منــه نکیــر ســیفه و قلــة مباالتــه لحتفه و شــدة
وطاتــه و نــکال وقعتــه و تنمــره فــی ذات اهلل به چــه دلیلی از
ابوالحســن انتقام گرفته اند؟ به خدا قسـم! به خاطر ســختی
شمشــیرش و بی باکی نســبت به مردنش و شدت تاختنش
[بــر آنــان] و مجــازات [کــردن با] آســیب زدنش در جنــگ ،و
خشــم کــردن او در راه خـدا ،از او انتقــام گرفتند ».
شــاید آن روزهــا بســیاری از اصحــاب و تابعیــن و کس ـانی
کــه تــازه مســلمان شــده بودند نمــی توانســتند بــاور کنند
دســت هایــی کــه علــی علیــه الســام را کنــار زده اند از ســر
هواپرســتی چنین ظلمی را مرتکب شــده باشــند چون آن
هــا نیــز ظاهرا ســال هــا در رکاب نبــی اکرم صلــی اهلل علیه و
آلــه شمشــیر زده و به اســام گرویــده بودند ،به عــاوه برخی
از آن هــا جــزء دانشــمندان جامعــه به حســاب می آمــده اند،
لـذا کســی جـرات نمــی کــرد به آنــان گمــان بــد بــرده و آن
هــا را بــه بــی دینــی و خیانــت متهــم نماید .
مــردم دو دســته بودن ـد :یــک دســته از ریشــه دشــمنی و
مخالفــت با علی علیه الســام خبر نداشــتند و دســته دیگر
شــهامت بیان حقایق را نداشــتند ،ولی حضــرت زهراء علیها
الســام با کمال شــجاعت ماهیت کینــه توزانــه آنان را افشــا
کــرد و ریشــه هــای فاســد عـداوت با مولــی را برمال ســاخت .
حضــرت فاطمــه علیها الســام بــا این حرکــت خود تحلیل
وقایــع پیچیــده ســقیفه را آســان کــرد و رمــز و راز غربــت و
مظلومیــت علی علیه الســام را گشــود .
-3مبارزهباتساهلخواص
توطئــه کنــار زدن اهــل بیت علیهم الســام و غصب حقوق
سیاســی ،مالــی و اجتماعــی آنــان ،تنهــا به وســیله فرصت
طلبــی چنــد تــن از اصحاب شــکل نگرفــت ،بلکه حقیقت
آن اســت کــه تســاهل و تســامح برخــی از اصحــاب موجب
شــد تــا برخــی عناصر جــاه طلــب و زیــاده خـواه ،اهل بیت
علیهم الســام را از حقوق مســلم الهی شــان محروم ســازند
 .اگــر انصــار و ســایر عالقمنـدان خانـدان پیامبــر صلــی اهلل
علیــه و آلــه از مهاجریــن و قبایل قریش ،به صورت فعــال در
صحنــه حضور داشــتند و بــه طور جــدی خواهــان خالفت
علــی علیــه الســام و حقــوق مالــی حضــرت زهـراء علیها
الســام می شـدند ،هرگــز آن حـوادث تلــخ رخ نمــی داد .

شهرداری کاشان

آگهي فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی(نوبت دوم)

آگهی مزایده عمومی شماره ۱۴۰۰/۸۱

ـران
ـي حميـ
ـه مصنوعـ
ـي ﻃﺮح ﺗﻐﺬيـ
ـاه جذبـ
ـر چـ
ـی و حفـ
ـک خاکـ
شــركت ســهامي آب منطقــه اي هرمــزگان درنظــر دارد اﺟﺮاي ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ،دایـ

بــا حــدود بــرآورد هزینــه اجــرای کار بــه مبلــغ  9.100.318.918ریــال بــر اســاس فهرســت بهــاي ســال  1400از طريــق مناقصــه عمومــي يــك
مرحلــه اي بــه پیمانــکار واجــد صالحیــت پایــه 5رشــته آب واگــذار نمايــد.

نوبت اول

موضوع مزایده :فروش دو قطعه (شماره های ۱۰و )۱۱زمین موقوفه واقع در بلوار قطب راوندی ،روبروی پارک انقالب مطابق شرح مندرج در اسناد و مدارک و شرایط مزایده.

ـا( ۱/۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ :یــک میلیــارد و یکصــد و ده میلیــون ریــال )بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی بــا اعتبــار حداقــل ســه ماهــه یــا ســپرده
ـده جمعـ
ـرکت در مزایـ
ـپرده شـ
ـغ سـ
مبلـ

نقــدی در وجــه شــهرداری کاشــان .

ـناد حداکثــر تــا تاریــخ۱۴۰۰/۱۱/۲۱از اداره پیمان و رســیدگی ،مهلــت قبول پیشــنهادات حداکثــر تــا تاریــخ  ۱۴۰۰/۱۱/۲۳و بازگشــایی پاکتهــا در مــورخ۱۴۰۰/۱۱/۲۴در
ـت دریافت اسـ
مهلـ

ـرکت در فرآیند ارجاع کار 455.000.000ریال از نوع ضمانتنامــه بانكي و یا واريز وجه نقد.
ـغ تضمين شـ
مبلـ

محــل شــهرداری کاشــان خواهــد بود.

ـامانه ســتاد ایــران(  ) www.setadiran.irبــا پرداخــت مبلــغ 4.235.000ریــال از تاریــخ درج ایــن آگهــی و حداکثــر
ـناد از سـ
ـد اسـ
ـت خریـ
مهلـ
تــا مــورخ ،1400/11/04
مهلــت بارگــذاری پیشــنهاد قیمــت و اســناد مربوطــه تــا ســاعت  13مــورخ  1400/11/17بــوده و تاریــخ بازگشــایی پیشــنهادات ســاعت10مورخ
 1400/11/23مــی باشــد.

روابــط عمـومــي شركت سهامي آب منطقه اي هرمزگان

رسدبیر :محمد ادریسی
دبیر پژوهشی :مجتبی خندان
امور چاپ :چاپخانه ریحان

شناسه آگهی1261084 :

 هــرگاه برنــدگان اول تــا ســوم مزایــده  ،حاضــر بــه انجــام معاملــه در مهلــت مقــرر نشــوند  ،ســپرده شــرکت در مزایــده ایشــان بــه نفــع شــهرداری بــه ترتیــب ضبــطخواهــد گردیــد.
 شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است. سایر اطالعات و جزئیات مورد معامله در اسناد مزایده درج شده است. تلفن۰۳۱۵۵۴۴۰۰۵۵-۸ :شناسه آگهی 1255439 :

شهردار کاشان  -حسن بخشنده امنیه

