فرمانده کل ارتش :قدرت نیروهای مسلح اهرم راهبردی در دیپلماسی است
قانونمندی برای منتخبین شورای اسالمی شهر

وزیر بهداشت:

موفقیت برآیند شکسـتها و تال شهای مکرر اســت.
بســیاری در بین چرخه تالش و شکســت دچار تعلیق میشــوند و انگیزهشــان از
دست میرود.
ایــن روند شکســت خوردگــی حتی منجر به زیر پا گذاشــتن قوانین و اصول مدنی
جامعه خواهد شــد از کارگر و کارمند و شــهروند ســاده گرفته تا وکیل و شــورا و
مسؤلین جامعه.
اما جهان فضای موفقیت و نشــاط برای افراد پرتالش اســت و برای انســانهایی با
اراده ضعیــف تبدیل به جهنم خواهد شــد.

با سوء استفادهکنندگان واکسن
پاکبانان باید برخورد شود
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افشاگری میدل ایست آمریکا

دبیــر کمیتــه امنیتــی ،اجتماعــی و انتظامــی ســتاد ملــی
مدیریــت بیمــاری کرونــا بــا بیــان اینکــه پیشــنهادها دربــاره
برگــزاری مراســم شــبهای قــدر بــه ســتاد ملــی مقابلــه
بــا کرونــا ارائــه شــده ،دربــاره جریمــه نشــدن افــرادی کــه
خــون اهــدا میکننــد توضیــح داد.

نشست هم افزایی و تبادل نظر

گــرگان در خصــوص ایجاد مرکز آموزش و توســعه فرهنگ شــهروندی در ســازمان فرهنگی،
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری گــرگان ،نخســتین هــم افزایــی بــرای تبــادل
نظــر و ارائــه پیشــنهاد بــا حضــور مدیــران ،مســئوالن آمــوزش و روابــط
عمومــی هــای ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی ،ســیما منظــر و
فضــای ســبز ،حمــل و نقــل و فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری گــرگان
تشکیل شد.

صفحه3

صفحه8

راهاندازی بیمارستان صحرایی

همه کاره تیم والیبال

محمــد باقــر بشــردانش بــا اعــام ایــن خبــر افــزود  :بــر
اســاس مــاده  ۳۸قانــون ششــم توســعه  ،اجــرای برنامــه
مدیریــت ســبز در شــش شــاخص پســماند ،انــرژی ،آب ،خــودرو،
ســاختمان در دســتور کار ادارات دســت انــدرکار قــرار گرفتــه
اســت

تومــاس توتولــو مربــی تیــم ملــی والیبــال امــروز
وارد اردوی تیــم ملــی شــد و بعــد از انجــام
مراســم معارفــه ،تمرینــات را بــه طــور رســمی
زیــر نظــر گرفــت.

صفحه3

صفحه6

سیلیبیکاریواعتیادبرچهرهکیست؟
مرعشی :کمیته انتخاباتی
دولت هنوز فعال است
صفحه2

خبر خوب برای هواداران

پرسپولیس از شکایت خطرناک
فدراسیون فوتبال هند

صفحه6

ماه رمضان بهترین فرصت برای
رسیدن به شیرینی یاد خداست

صفحه8

رنگ سیاه به رنگبندی کرونایی
شهرهای کشور اضافه نشده است

صفحه7

سراج،ســوالی که بارها مطرح می شــود این اســت که ســیلی این بیکاری ها برچهره چه کســانی خواهد خورد؟
ناکارآمــدی بخاطــر ضعــف در اجــرای بســیاری از برنامــه هــا دربعضــي از مديران و نجومي بگيــران موج می زند و هستندکســانی که در بخش هاي مختلف دولتــي حضور دارند و ناکارآمدی خود را به وســیله های مختلف و در
زمــان هــای متفــاوت فریــاد زده انــد و نمــي تــوان آن را انکار کرد امــا اينکه چرا اين ناکارآمدي ها صداي کســي را در نمي آورد جاي تعجب دارد و شــايد گمان مي کنند که اين مانند چوب خداســت که صدا ندارد !
آنچه مشــخص شــده اســت اين اســت که چوب ناکارمدي ها در بخش هاي مختلف مديريتي هم صدادارد و هم درد برای مردم دارد و نمونه آن صدا و جنجال مجري باســابقه رســانه ملي اســت که به خوبي حرف مردم را
زد که برخي دردشــان گرفت.

ناکارآمدان به مردم
سیلی نزنند
همین صفحه

«از دیار مینودری تا ُحمص سوریه»؛ روایتی از فعالیت جهادگران بدون مرز

گروه جهادی بنیاد بین المللی اربعین با همکاری و مشــارکت حوزه علمیه اســتان قزوین در سفری به سوریه
اقدام به تهیه و توزیع هزاران پرس غذای گرم و ارائه خدمات فرهنگی به آوارگان ســوری کرد.

چندیــن ســال از حملــه وحشــیانه و غیــر انســانی داعــش
بــه ســوریه و جنــگ خونیــن و بــی رحمانــه ایــن گروهــک
تروریســتی مــی گــذرد و ایــن کشــور در طــول ایــن ســالها
زندگــی خــود را بــا ســختی و مشــقت هــای فــراوان ســپری
کــرده انــد.
هــر چنــد کــه بــا عنایــات حضــرت زینــب (س) و مجاهــدت
هــای مدافعــان حــرم بــه فرماندهــی ســردار مقاومــت شــهید
حــاج قاســم ســلیمانی ،شــجره خبیثــه داعــش نابــود شــد و
دیگــر مزاحمتــی بــرای مــردم ســوریه نــدارد ،امــا همچنــان
ایــن کشــور متاثــر از جنــگ بــا خرابــی هــا ،مشــکالت و
فرزنــدان یتیــم زیــادی رو بــرو اســت.
تعــداد بــاالی فرزنــدان یتیــم و زنــان سرپرســت خانــوار در
اردوگاه هــای حاشــیه شــهر حاکــی از آن اســت کــه مــردم
ســوریه از جنــگ داعــش خســارت هــای فراوانــی را متحمــل
شــده انــد و همچنــان هــم بــا مشــکالت زیــادی زندگــی مــی
کننــد .در ایــن بیــن فعالیــت هــای جهــادی و خداپســندانه
زیــادی در طــول یکــی دو ســال اخیــر از ســوی مجموعــه
هــای مختلــف انجــام شــده تــا بتواننــد مــردم و مســئوالن
ســوری آثــار جنــگ را هــر چــه ســریعتر از بیــن ببرنــد.
یکــی از ایــن گــروه هــای جهــادی ،گــروه جهــادی بنیــاد
بیــن المللــی اربعیــن اســتان قزویــن اســت کــه تــا امــروز
چهــار مرحلــه بــه ســوریه اعــزام شــده و خدمــات و اقدامــات
جهــادی و فرهنگــی مختلفــی را انجــام داده اســت .خدماتــی
کــه تنهــا محــدود بــه ســوریه نمــی شــود و در عــراق ،پیــاده
روی اربعیــن ،مقابلــه بــا کرونــا ،آزادســازی زندانیــان ،ســیل
اخیــر ،کمــک هــای مومنانــه ،و  ...هــم خدمــات خوبــی ارائــه
داده اســت .خدماتــی کــه تمامــی آنهــا بــه صــورت مردمــی
و بــدون حمایــت ارگان هــا و ســازمان هــای دولتــی انجــام
شــده اســت.
ایــن گــروه جهــادی در آخریــن برنامــه خــود بــه ســوریه
اعــزام شــد و خدمــات معیشــتی و فرهنگــی مختلفــی را بــه
آوارگان مظلــوم ســوری در یکــی از اردوگاه هــای حمــص
ارائــه داد .حجــت االســام حمیــد احمــدی ،قائــم مقــام
دبیــر کل بنیــاد بیــن المللــی اربعیــن در گفــت و گویــی
اظهــار داشــت :اربعیــن ســاحتی بــرای تمریــن زیســت
حســینی اســت ،زندگــی طیبــه ای کــه در آن تمامــی
انســانها محتــرم و مومنــان عزیزهســتند.
قائــم مقــام دبیــر کل بنیــاد بیــن المللــی اربعیــن
خاطرنشــان کــرد :در همیــن راســتا ،اســاس حرکــت بــزرگ
اربعیــن بــر محبــت برادرانــه و مشــفقانه اســتوار اســت کــه
اوج ایثــار ،تعــاون و خدمــت کریمانــه و مومنانــه در آن بــه

نمایــش گذاشــته میشــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه حفــظ و اســتمرار ایــن فرهنــگ در
طــول ســال و در عرصــه هــا و ســاحت هــای مختلــف همــان
مصــداق بــارز حضــور زایــران در جهــان اســت ،افــزود :بنیــاد
بیــن المللــی اربعیــن بــا ایــن نــگاه و بــا اســتفاده از ظرفیــت
عظیــم مردمــی و بــا کمــک عناصــر خــدوم و فعــال ،گــروه
جهــادی اربعیــن را ایجــاد کــرده تــا در نقــاط مختلــف و
کشــورهای مختلــف بــا کمکهــای مومنانــه بــه یــاری و
کمــک نیازمنــدان از محبــان اهــل بیــت علیهــم الســام و
مســلمانان بشــتابند.
قائــم مقــام دبیــر کل بنیــاد بیــن المللــی اربعیــن ادامــه داد:
در همیــن راســتا گــروه جهــادی فعــال ،پرنشــاط و خــدوم
بنیــاد بیــن المللــی اربعیــن از اســتان قزویــن بــه سرپرســتی
حجــت االســام عبــاس افشــار بــا جمــع آوری کمکهــای
مردمــی ،در مــاه شــعبان المعظــم عــازم ســوریه شــد و بــا
تجاربــی کــه داشــتند ،در اردوگاه حســیا از اســتان حمــص
مســتقر و بــا اجــرای مراســم هــای خــوب و توزیــع صدهــا
بســته هدایــا بــه کــودکان و نوجوانــان ۱۲ ،هــزار پــرس
غــذای گــرم طبــخ و بیــن ســاکنان اردوگاه توزیــع کردنــد.
وی ادامــه داد :از خداونــد ســبحان بــرای ایــن عزیــزان کــه
در یــک اقــدام جهــادی همــراه بــا ســختی و مشــقت هــای
زیــاد ایــن خدمــت مومنانــه و شایســته را بــه مظلومیــن و
ســتم دیــدگان از جنــگ تحمیلــی نظــام ســلطه و ایــادی
جاهــل و ســیاه بخــت شــان مــورد حمایــت قــرار دادنــد اجر،
ســامتی ،عاقبــت بخیــری و توفیقــات بیشــتر مســئلت دارم .
حجــت االســام عبــاس افشــار ،مســئول بنیــاد بیــن المللــی
اربعیــن اســتان قزویــن هــم در گفتوگــو یــی بــا اشــاره
بــه فعالیــت گــروه جهــادی اعزامــی از اســتان قزویــن بــه
ســوریه ،اظهــار کــرد :گــروه جهــادی بنیــاد بیــن المللــی
اربعیــن بــا همــکاری حــوزه علمیــه اســتان قزویــن ســال
گذشــته بــا همراهــی تیــم  ۱۰نفــره عــازم کشــور ســوریه و
اردوگاه حســیا از توابــع اســتان حمــص شــد تــا کار خدمــت
رســانی را بــه مــردم ســوریه انجــام دهنــد.
وی خاطرنشــان کــرد :در فروردیــن ســال  ۱۴۰۰نیــز بــه
مــدت  ۱۰روز بــه مناطــق یــاد شــده اعــزام و روزانــه یــک
هــزار و  ۵۰۰پــرس غــذا طبــخ و صدهــا بســته معیشــتی و
یــک هــزار بســته فرهنگــی بیــن نیازمنــدان و خانــواده هــای
آواره از جنــگ ســوریه تهیــه و توزیــع کردنــد.
مســئول دفتــر نمایندگــی خبرگــزاری حــوزه در اســتان
قزویــن بــه تاثیرگــذاری فعالیــت هــای جهــادی پرداخــت
و بیــان کــرد :بــه فرمــوده مقــام معظــم رهبــری امــروز
مصــداق بــارز مبــارزه بــا آمریــکا ایــن اســت کــه هرکســی
هرجایــی هســت ،خــوب کار کنــد و الزامــا فــرد نبایــد بــه
مکانــی ،چــون منطقــه محــروم هجــرت کنــد ،بلکــه در
هرجایــی هســت بایــد وظیفــه اش را بــه نحــو احســن انجــام
دهد.مســئول کمیتــه فرهنگــی آموزشــی ســتاد اربعیــن
اســتان قزویــن تصریــح کــرد :اینکــه اکنــون افــراد بــدون
اجبــار بــرای کار جهــادی بــه مناطــق محــروم میرونــد
یــک فرهنــگ اســت ،البتــه ایــن فعالیــت هــای جهــادی
فرقــی نــدارد کــه در کــدام از نقطــه شــهر و یــا کشــور
باشــد .
وی ادامــه داد :اقداماتــی کــه در کشــور ســوریه توســط
همیــن گــروه جهــادی انجــام م ـی شــود ،نعمــت و توفیقــی

اســت کــه بــه برکــت انقــاب اســامی و رهبــری داهیانــه
و مدبرانــه مقــام معظــم رهبــری و شــهدای مدافــع حــرم
نصیــب مــا شــده تــا بــه مــردم مظلــوم ســوریه خدمــت
کنیــم .
مســئول بنیــاد بیــن المللــی اربعیــن اســتان قزویــن تصریــح
کــرد:
براســاس آیــات قرآنــی ماموریــت اصلــی امــروز مــا کار
کــردن بــرای مــردم ،اطاعــت امــر رهبــری کــردن و انجــام
تکالیــف خــدای متعــال اســت کــه بــرای انجــام آن نیــازی
بــه پســت و جایــگاه نیســت وامــروز خوشــحال هســتیم
کــه بــه اتفــاق جمعــی از خیریــن وبــا همیــاری وهمــکاری
حجــت االســام دکتــر حمیــد احمــدی توانســته ایــم بــه
خوبــی فعالیتهــای فرهنگــی را نــه تنهــا در کشــور خــود
بلکــه در کشــورهایی مثــل عــراق – ســوریه انجــام دهیــم .
حجــت االســام افشــار ضمــن گرامیداشــت یــاد وخاطــره
شــهدای مدافــع حــرم بیــان کــرد :مدافعــان حــرم ثابــت
کردنــد کــه جمهــوری اســامی محــدود بــه جغرافیــای
ایــران نیســت و اگــر الزم باشــد بــرای دفــاع از مظلومــان در
هــر نقطــه ای حاضــر مــی شــوند و امــروز بــه برکــت خــون
شــهدا امنیــت کشــور در دنیــا زبانــزد عــام و خــاص اســت .
وی بیــان کــرد :همــه مــا یــک امــت واحــده هســتیم و
بــرای دفــاع از حــرم اهــل بیــت و حریــم اســامی فرزنــدان
و همســران خــود را در ایــن معرکــه فرســتادیم و در حقیقــت
همــه مــا منتظــران واقعــی ظهــور امــام زمان(عــج) هســتیم.
حجــت االســام میثــم عباســپور هــم از فعــاالن جهــادی
کــه ســالها بــا گــروه هشــت نفــره عــازم کشــورهای ســوریه
وعــراق شــده و بــه مــردم مظلــوم ایــن کشــورها در زمینــه
هــای فرهنگــی و تبلیغــی ،خدمــت رســانی کــرده اســت.
ایــن روحانــی جهــادی در گفتوگــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری
حــوزه گفــت :بزرگتریــن امتیــاز شــهدای مدافــع حــرم ایــن
اســت کــه از حریــم اهــل بیــت(ع) در عــراق و ســوریه دفــاع
مــی کننــد و در ایــن راه بــه شــهادت مــی رســند.
وی خاطرنشــان کــرد :فــداکاری و ایثــار رزمنــدگان و
شــهدای مدافــع حــرم در ســوریه و عــراق باعــث تامیــن
امنیــت در مرزهــای کشــورمان شــده و بــه جــرأت مــی
تــوان گفــت کــه حضــور مدافعــان حــرم و مستشــاران
نظامــی مــا در ســوریه بــرای حفــظ امنیــت کشــور ،یــک
ضــرورت بــود .عباســپور بیــان کــرد :بنــده بــرای دومیــن
بــار بــه ســوریه اعــزام شــدم .خانــواده هــای ســوری بــر اثــر
ویرانــی منــازل خــود بــه برخــی از اردوگاه هــا پنــاه آورده
انــد و وظیفــه داریــم بــه کمــک ایــن عزیــزان بشــتابیم.
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یادداشت امروز:

ایرانی ترین ایرانی
کوتاه نوشت ها

یــک کارشــناس مذهبــی گفــت :مــاه مبــارک رمضــان
بهتریــن فرصــت بــرای رســیدن بــه شــیرینی یــاد خداســت
و مداومــت در یــاد الهــی لــذت مناجــات را در انســان ایجــاد
میکنــد.
پیامبــر اکــرم (ص) در چهارمیــن روز از مــاه مبــارک رمضان
ـم َق ّ ِونِــی فِیـ ِه َعلَــی إ ِ َقا َمـ ِة أَ ْمـ ِرک
اینگونــه دعــا کردنــد :اَللّ ُهـ َّ
َو أَ ِذ ْق ِنــی فِیـ ِه َحــا َو َة ذِکـ ِرک َو أَ ْو ِز ْع ِنــی فِیـ ِه ِلَ َدا ِء شُ ــک ِرک
َ
ــر
ِکرمِــک َو ْ
احف َْظنِــی فِیــ ِه ب ِحِ فْظِ ــک َو سِ ــ ْت ِرک یــا أب ْ َص َ
ب َ
یــن خدایــا مــرا در ایــن مــاه بــرای برپــا داشــتن
ال َّنا ِظ ِر َ
امــرت نیرومنــد ســاز و شــیرینی ذکــرت را بــه من بچشــان،
و ادای شــکرت را بــه مــن الهــام فرمــوده و بــه نگهــداری و
پوششــت نگاهــم بــدار ،ای بیناتریــن بیننــدگان.
حجــت االســام علیرضــا شــاه فضــل قمصــری بــه گفــت:
در فــرازی از دعــای ایــن روز از خــدا درخواســت میکنیــم
کــه بــه مــا نیــرو بدهــد تــا بتوانیــم دســتورات الهــی را بــه
انجــام برســانیم .بســیار اتفــاق مــی افتــد کــه انســان مــی
دانــد در برابــر دســتورات الهــی چــه اقدامــی را بایــد انجــام
بدهــد امــا یــا بــه دلیــل ضعــف جســمانی یــا بــه دلیــل
ضعــف معنــوی و روحانــی تــوان انجــام آن دســتور را نــدارد
و چــه خــوب اســت کــه انســان نیــروی انجــام کارهــای
نیــک را از خــدا طلــب کنــد و همــت خــود را در راســتای
پیــروی از دســتورات الهــی مصــروف بــدارد.
وی افــزود :یکــی از امــوری کــه نیــروی کار نیــک و انگیــزه
رفتارهــای خیــر را از انســان میگیــرد ،مشــغول شــدن بــه
گناهــان و مجــذوب شــدن بــه دنیــا اســت .مــاه مبــارک
رمضــان بهتریــن فرصــت بــرای عــادت دادن خــود بــه
بندگــی خــدا و دور شــدن از محبــت دنیاســت کــه ایــن
دو امــر قــوای انســان را بــرای انجــام کارهــای خیــر چندیــن
برابــر افزایــش میدهد.ایــن حافــظ قــرآن کریــم ادامــه داد:
در فــراز دیگــر ایــن دعــا از خــدا طلــب مــی کنیــم کــه
لــذت و شــیرینی ذکــر خــود را بــه مــا عنایــت نمایــد.
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پیام امام خامنهای بهمناسبت روز ارتش :آمادگیها را
تا سرحد نیاز افزایش دهید

فرمانــده معظــم کل قــوا در پیامــی بهمناســبت
روز ارتــش جمهــوری اســامی و نیــروی زمینــی
فرمودنــد :امــروز ارتــش در صحنــه و آمــادهی
انجــام مأموریــت اســت .ایــن آمادگیهــا را
همچنــان تــا ســرحد نیــاز افزایــش بدهیــد و
نقشآفرینــی کنیــد.
بــه گــزارش ســراج حضــرت آی ـتاهلل خامن ـهای
فرمانــده معظــم کل قــوا بهمناســبت ســالروز
ارتــش جمهــوری اســامی و حماس ـهآفرینیهای
نیــروی زمینــی ،پیامــی صــادر کردنــد.
متــن پیــام حضــرت آی ـتاهلل خامن ـهای بــه ایــن
ســید عبدالرحیــم
شــرح اســت:امیر سرلشــکر
ّ
موســویفرمانده محتــرم کل ارتــش جمهــوری
اســامی ایــران ســام مــن را بــه همـهی کارکنان
عزیــز ارتــش و خانوادههــای محترمشــان
برســانید .امــروز ارتــش در صحنــه و آمــادهی
انجــام مأموریــت اســت .ایــن آمادگیهــا را
همچنــان تــا ســرحد نیــاز افزایــش بدهیــد و
نقشآفرینــی کنیــد.

اخوان محترم مهرانفر برزکی
درگذشــت پــدر گرامیتــان مرحــوم مغفور شــادروان اســتاد امرالــه مهرانفر
را تســلیت عــرض مینماییــم .ضمــن ابــراز همــدردی و تســلیت خدمــت
صاحبــان عــزا ،از درگاه خداونــد تبــارک و تعالــی بــرای بازمانــدگان صبــر
جمیــل و اجــر جزیــل مســئلت داریــم خداونــد روح ایــن پــدر بزرگــوار را
میهمــان رحمــت بــی انتهــای مــاه میهمانــی خویــش نمایــد.
مدیر مسئول و تحریریه روزنامه سراج

آگهی مفقودی

ســند کمپانــی ،بــرگ ســبز ،کارت شناســایی وســیله نقلیــه ،کارت ســوخت یــک دســتگاه ســواری پــژو ۴۰۵
مــدل  GlXبــا شــماره شاســی  NAAM۰۱CA۷۹E۱۰۱۲۴۱و شــماره موتــور  ۱۲۴۸۸۰۵۷۵۷۴رنــگ
مشــکی مــدل  ۱۳۸۸بــه شــماره انتظامــی  ۵۱۴ب  ۸۶ایــران  23بــه نــام علــی اکبــر جمشــیدی فــر مفقــود
گــرده اســت واز درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

