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امام خامنه ای ) مد ظله العالی  ( :

 من یک توّقعی هم از خود نامزدهای محترم 
دارم که عرض بکنم: وعده هایی را که مطمئن 
نیستند میتوانند آنها را انجام بدهند، ندهند؛ 
این وعده ها به ضرر کشور است؛ چرا؟ برای 
اینکه شما یک وعده ای میدهید، بعد اگر بفرض 
به ریاست جمهوری رسیدید آن وعده را عمل 

نمیکنید، مردم را دلسرد می کنید، 
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با توجه به تبلیغات رسانه ای و فضای مجازی و دیدارهای 
مردمی و حمایت گروه های سیاسی از داوطلبین ریاست 
جمهوری دوره سیزدهم ، آنچه را که مردم درتبلیغات 
را مد  اساسی  باید دواصل وموضوع  مشاهده می کنند 
نظرقرار دهندتا انتخاب اصلح صورت گیرد اول اینکه نکات 
وصفات برشمرده شده از سوی مقام معظم رهبری  که به 
اختصار عبارتند از : باید فردی را  انتخاب کرد که مؤمن، 
انقالبی، شجاع، دارای روحیه جهادی، کارآمد و به معنی 
واقعی کلمه طرفدار عدالت باشد همچنین دارای مدیریت 
و کفایت ،با ایمان ،عدالتخواه و ضدفساد،دارای عملکرد 
انقالبی و جهادی،معتقد به توانمندی های داخل،معتقد به 

جوانان،مردمی وامیدوارباشد 
»به داوطلبان ریاست جمهوری می گویم سنگینی کار را 
بدانید و بدانید که چه چیزی را بردوش می خواهید بگیرید. 
بدانید چه بارسنگینی است اگر می توانید وارد کارزار شوید 
ولی اینطور نباشد که سنگینی کار را ندارید. مشکالت و 
مسائل اصلی کشور را بشناسید. مسائل کشور صدها مورد 
است که ده ها مساله اصلی و مهم هستند، بدانید برای حل 
این مسائل چه راه حل و برنامه ای دارید ولو اجمالی- مساله 
اقتصاد را بشناسید، اقتصاد مهم است، رشد تولید ملی، رشد 
سرمایه گذاری، تورم، ارزش پول ملی و ...مهم است. مساله 
امنیت کشور و آسیب های اجتماعی بسیار مهم است. 
روبرو شدن با سیاست های پیچیده دنیا بسیار مهم است. 
مساله بسیار مهم فرهنگ و سیاست خارجی را باید بدانند. 
اگر می توانید این بار سنگین را بر دوش بگیرید وارد شوید 
واال وارد نشوید.«باید افرادی را انتخاب کرد که بتوانند پرچم 
عدالت اعم از عدالت اقتصادی، حقوقی و سیاسی را در کشور 

برافراشته نگه دارند.
موضوع مهم دیگری که باید موردتوجه انتخاب کنندگان 
باشد بررسی سوابق و کارنامه کاری وعملیاتی آن فرد در 
دوران تصدی مناصب حال و گذشته باشد وقطعا رای 
دهندگان در انتخابات رئیس جمهوری فردی اصلح را انتخاب 
کنند که در سوابق مدیریتی خود موفق و در کارش قاطع و 

دلسوز مردم باشد.
سومین موضوعی که باید مورد توجه رای دهندگان در 
انتخاب اصلح باشد این است که وی مهذب به اخالق باشد، 
به حاشیه ها نپردازد و وعده بی مبنا ندهد.مردم را دچار 
تشویش و نگرانی نکنند؛ البته وعده ی بیخود و بی مبنا هم 

ندهند،                                                 ادامه صفحه2
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شورای آموزش وپرورش باید بتواند با پتانسیل 

موجود درخود مشکالت این نهاد را برطرف کند

۶ چالش جدی استان کرمان به روایت رسدار 

معروفی / مردم ۷۰۰ روستا  آب رشب ندارند

پیامبــر اکرم)صلــی اهلل علیــه واله(فرمودند: نشــان منافق ســه چیز اســت: ســخن 
بــه دروغ بگویــد، از وعــده تخلف کنــد، در امانت خیانــت نماید.»تحــف العقــول ص 316«

فرد اصلح ، کسی است که 
دارای سوابق مدیریتی  
موفق و در کارش قاطع 

و دلسوز مردم باشد

راه حل مشکالت، انتخاب درست است نه کناره 
گیری از صندوق رای/ معرفت عمیق امام به اسالم 
و اعتامد عمیق به مردم، پشتوانه ی ایجاد و تحّقق 

نظرّیه ی جمهوری اسالمی است 
                                                     مصطفی شجاعی مسئول هیأت موکب زینبیه بردسیر: 

هیأتی که در یک سال 3زندانی 
آزاد کرد

                      فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان: 

کاندیــدای ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت 
جمهــوری گفــت: محور مناظــرات انتخاباتی ایــن دوره 
بایــد کارنامــه و برنامــه کاندیداهــا و وعده هــای صادق 
ــه یــک تصمیــم روشــن  ــا مــردم بتواننــد ب باشــد ت

برســند.
ــنیم،  ــزاری تس ــی خبرگ ــروه سیاس ــزارش گ ــه گ ب
ــیه  ــی در حاش ــم رئیس ــید ابراهی ــالم س حجت االس
ضبــط برنامــه تلویزیونــی گفتگو بــا جوانان در شــبکه 
3 ســیما، بــا اشــاره بــه ابعــاد زندگی امــام راحــل و نیاز 
امــروز کشــور بــه تاســی از ســیره رهبــر کبیــر انقالب، 
صداقــت بــا مــردم  را از مهمتریــن ویژگی های ایشــان 
ــت مردمــی وعــده  ــد کــرد کــه دول برشــمرد و تاکی

هــای صــادق و قابــل انجــام بــه مــردم مــی دهــد.
وی  ادامــه داد: واکاوی ابعــاد شــخصیتی و ویژگی هــای 
ــن  خــط امــام خمینــی )ره(  یــک ضــرورت و بهتری

فرصــت بــرای شــناخت امــام راحــل )ره( اســت.
ــان  ــا بی ــوری ب ــت جمه ــات ریاس ــدای انتخاب کاندی
اینکــه  دولــت به عنــوان مهــم تریــن بخش در کشــور 
اســت کــه متولــی امــور مــردم اســت، افــزود: رفتــار 
دولت مــردان بایــد بیــش از دیگــران بــه خــط و مشــی 
امــام )ره( و اخــالق و ســلوک سیاســی ایشــان نزدیک  

باشد.
رئیســی اضافــه کــرد: مــردم انتظــار دارند مدیرانشــان 
نســبت بــه رعایت اخــالق و اجــرای عدالــت و توجه به 
عقالنیــت و همچنین توجه به مشــکالت مــردم و رفع  

دغدغه هــای آنها پیشــتاز باشــند.
ــادی در  ــردم نه ــازمان های م ــا س ــزود: م وی  اف
کشــور داریــم کــه بــه صــورت خودجــوش و آتش 
بــه اختیــار خدمــات بســیاری بــرای مــردم انجــام 
می دهنــد ولــی در خــط مقــدم خدمــت رســانی 

بــه مــردم، دولــت قــرار دارد.
ایــن نامــزد انتخابــات ســیزدهمین دوره ریاســت 
جمهــوری از صداقــت  بــه عنــوان اولیــن عنصــری 
یــاد کــرد کــه مــردم انتظــار دارنــد دولــت بــه آن 

پایبنــد باشــد.                      ادامــه صفحــه 3

                                                     مهندس میرصادقی فرماندارشهرستان بردسیر :
        صفحه4

 رئیسی در حاشیه ضبط برنامه تلویزیونی گفتگو با جوانان در شبکه 3 سیما گفت:

مناظره ها عرصه ارائه »برنامه« و »کارنامه« 
باشد/ دولت مردمی وعده ای نمی دهد

بیانات مقام معظم رهبری در سالگرد رحلت بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی  :

      جناب حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبر کرمانی امام جمعه محترم بردسیر

احرتاما با نهایت تاســف و تاثر درگذشــت خواهر گرامیتان را تســلیت  عرض 
منــوده و از درگاه ایــزد منــان بــرای آن مرحومــه مغفــرت الهــی و بــرای شــام و 

ســایر بازمانــدگان صــر و اجــر آرزومندیم

مدیرعامل و مدیر روابط عمومی شرکت الستیک بردسیر 

مشاوره رایگان جهت احداث انواع ساختمان 

 از صفر تا صد   مهندس نظامی  0۹13۹3۹۵۵07
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رئیس کل دادگســتری اســتان کرمان 
در بــدو ورود به شهرســتان بردســیر از 
مجتمــع جهان فــوالد این شهرســتان 
بازدیــد و بــرای حــل مشــکالت ایــن 
واحــد اقتصــادی در زمینه هــای عرضه 
محصــوالت در بــورس و مشــکالت 
بانکــی آن دســتورات الزم را صــادر 

کــرد.
ــزان  ــزاری می ــزارش خبرگ ــه گ ــا ب بن
ــتری  ــس کل دادگس ــیر  رئی از بردس
ــد از  ــان بازدی اســتان کرمــان در جری
ــر  ــزرگ اقتصــادی ب ــن مجتمــع ب ای
ــیر  ــود در مس ــکالت موج ــل مش ح
فعالیــت ایــن کارخانــه تاکیــد و 
ــرای  ــای الزم ب ــی از پیگیری ه بخش

حــل مشــکالت را بــه صــورت تلفنــی 
ــام داد. انج

ــن  ــدی ای ــرد تولی ــه میلگ وی عرض
ــرای  ــی ب ــورس را راه ــع در ب مجتم
جلوگیــری از ورود دالالن بــه ایــن 
حــوزه دانســت و تاکیــد کــرد: در 
صــورت عرضــه این محصــول در بــازار 
آزاد، امــکان ورود دالالن و افزایــش بــی 

ــود دارد. ــرد وج ــت میلگ ــه قیم روی
ــل  ــور ح ــه منظ ــه داد: ب ــد ادام موح
ــدی در  ــد تولی ــن واح ــکالت ای مش
مســیر فــروش محصــوالت خــود، 
ــک  ــب ی ــای الزم در قال هماهنگی ه
ــا مجموعه هــای  نشســت مشــترک ب

مربوطــه انجــام می شــود.

میرمحمــدی، مدیــر دفتــر مدیرعامــل 
ــن  ــان ای ــز در جری ــوالد نی ــان ف جه
بازدیــد ضمــن تقدیــر از حمایت هــای 
ــه منظــور حــل مشــکالت  ــی ب قضای
واحد هــای وابســته بــه این مجتمــع از 
جملــه مجتمــع آلیــاژ و کارخانــه کابل 
ســازی، گفت: ایــن مجتمــع اقتصادی 
ظرفیــت صــادرات ۵۰۰ تــا ۶۵۰ هــزار 

تــن میلگــرد در ســال را دارد.
وی اظهــار کــرد: مجتمع جهــان فوالد 
ــی  ــه هفتگ ــت عرض ــیر ظرفی بردس
ــورس را  ــرد در ب ــن میلگ ــزار ت ۱۰ ه
دارد، امــا نهایتــا دو هــزار تــن میلگــرد 
بــه فــروش مــی رود و الزم اســت کــه 
ــل  ــور ح ــه منظ ــای الزم ب پیگیری ه

دربازدید رئیس کل دادگستری کرمان از مجتمع جهان فوالد شهرستان 
بردسیربرای حل مشکالت آن  دستورات الزم صادرشد 

حجــت االســالم علــی اکبــر کرمانــی امــام جمعــه بردســیردر 
خطبــه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه بــا دعــوت نمازگــزاران به 
تقــوای الهــی و بمناســبت ســالروز رحلت حضــرت امام خمینی 
)ره( گفــت :مکتــب امــام خمینــی ووالیت فقیه برمبنــای تقوای 
الهــی  بــه ســرانجام رســید تقــوا رابایــد درهمــه شــئونات زندگی 
رعایــت کنیــم ونبایــد زود در تصمیمــات قضــاوت کنیــم وتقــوا 
را فرامــوش کنیــم امــروز تقــوای سیاســی بــا توجــه به پیــش رو 
بــودن انتخابــات از اهــم امــور اســت و آنچه امام توانســت حکومت 
اســتبدادی طاغــوت  را و ســلطه پذیــری امریــکا را تغییــر دهــد 

تقــوای سیاســی امــام بــود 
 امام جمعه بردســیر ســالروز ارتحال معمار کبیر انقالب اســالمی 
حضــرت امــام خمینــی )ره( را به ســاحت امام عصر )عــج( و مردم 
ایــران تســلیت گفــت و افــزود: دشــمنان نظــام اســالمی بعــد از 
رحلــت امــام انتظــار فروپاشــی انقالب را می کشــیدند اما دســت 
خداونــد پشــتیبان ایــن انقــالب بوده و هســت و بــا انتخاب خلف 
صالــح امــام، مقــام معظــم رهبــری آن فقــدان شــدید، جبــران 
شــد.واکنون ۳۲ ســال اســت کــه در مقابــل ایــن همــه حیلــه و 
هجمــه هــای مختلــف علیه ملــت و نظام مــا، مدیریت و حســن 
تدبیــر و رهبــری مقــام معظم رهبــری، کشــور را در همــه بحران 
هــا حفــظ کرده اســت و دوســت و دشــمن به فضایل و شــاخصه 

هــا و مدیریــت و رهبری ایشــان معترفند.
حجــت االســالم کرمانــی ضمن تســلیت به مناســبت شــهادت 
امــام صــادق علیه الســالم گفــت: انقــالب امــروز ما ثمــره انقالب 
فکــری  امــام صــادق علیــه الســالم اســت کــه پایــه گــذار همــه 
انقالب هاســت.امام صادق علیه اســالم با تشکیل دانشــگاه بزرگ 
کــه بیــش از دوازده هــزار دانشــجو داشــت یــک انقــالب فرهنگی 
وسیاســی در جامعــه آنزمــان ایجــاد کــرد و درتمامــی حــوزه هــا 
دانشــجو تربیــت کــرد اگر انقــالب فکــری و فرهنگی امــام صادق 
علیــه الســالم نبودمــا امروز شــاهد انقــالب اســالنی نبودیــم زیرا 
انقــالب اســالمی برگرفتــه از تفکــرات انقالبــی امــام صــادق علیه 

ــالم است.  الس
وی افــزود: انتخابــات همــان انــدازه که برای مــا اهمیــت دارد برای 
دشــمنان مــا نیــز حائــز اهمیــت اســت بنابرایــن به هــر طریقی 
دنبــال ایجــاد اختــالل و بــی رونــق کــردن انتخابــات در ایــران 
هســتند.طبق بیانــات مقــام معظــم رهبــری اگر مــردم پــای کار 
انقــالب باشــند هیــچ قدرتی نمــی تواند این کشــور را تــکان دهد 
و اگــر کشــوری بتوانــد در انتخاباتــش موفــق عمل کنــد در حوزه 

روابــط خارجــی و بیــن الملل هم مشــروعیت بیشــتری دارد.
ــات صداهــای سیاســی از  ــام انتخاب ــن ای ــروز در ای ــزود: ام وی اف
حنجــره هــای تاریک دشــمنان بیــرون می آیــد کــه در انتخابات 
شــرکت نکنیــد و برخی نیــز عــدم احراز صالحیــت برخــی افراد 
را موجــب کاهــش مشــارکت مــی دانند که ایــن حرف هــا آدرس 

غلــط دادن بــه مــردم اســت.
خطیــب جمعه بردســیر تصریــح کــرد: اگــر کاهش مشــارکتی 
هــم باشــد  به دلیــل ناکارآمدی برخی مســئوالن، سیاســت های 
غلــط در بحــث اقتصــاد، گالیه هــای مردم از وضعیت معیشــتی، 
ورود فســاد در برخــی دســتگاه هــا و بــورس اســت کــه بعضــی 
خانــواده هــا را از زندگــی ســاقط کــرد.و همیــن موارد باعث شــده 
کــه رســانه هــای معانــد با ســیاه نمایــی مــردم را از مشــارکت در 
انتخابــات دلســرد و نا امیــد کنند در حالی که کوتاهی مســئوالن 

را نبایــد پــای نظام نوشــت.
حجــت االســالم کرمانــی در پایــان تاکیــد کــرد: مــردم بایــد بــا 
حضــور حداکثــری و انتخــاب درســت و اصلــح جبــران مافــات 
کننــد و گــر نــه بــا عــدم مشــارکت مشــکالت حل نخواهد شــد 
و بدتــر هــم مــی شــود پــس ان شــاءاهلل بــا مشــارکت حداکثری 
هــم دشــمنان نظــام را ناامیــد کنیم و هم شــاهد بهبــود و تغییر 

وضعیت معیشــتی مردم باشــیم.

بامشارکت حداکثری شاهد بهبود و 
تغییر وضعیت معیشتی مردم باشیم

مشــکالت موجــود در مســیر فــروش ایــن 
مجتمــع انجام شــود تــا ایــن واحــد بتواند 
بــه صــورت مســتمر بــه تولیــد خــود ادامه 

دهــد.

دیــدار مدیــرکل کانــون پــرورش فکــری کرمــان بــا فرمانــدار 
ــری  ــز فرهنگی هن ــد از دو مرک ــا بازدی ــان ب ــیر همزم بردس

کانــون انجــام شــد.
ــان،  ــون اســتان کرم ــه گــزارش روابط عمومــی اداره کل کان ب
ســید حســن میرصادقی فرماندار بردســیر به همراه محســن 
روحــی مدیــرکل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان 
اســتان کرمــان و نجمه خاتــون خداتــرس معــاون فرهنگــی 
کانــون کرمــان، ۸ خــرداد ۱۴۰۰ از دو مرکــز فرهنگی هنــری 
کانــون بردســیر بازدیــد کردنــد و پیرامــون تامیــن اعتبــار و 

تجهیــز ایــن مراکــز گفتگــو کردند.
ــا  ــدای نشســت ب ــر، محســن روحــی در ابت ــن خب ــر ای بناب
میرصادقــی بــرای معرفی بیشــتر فعالیت های کانــون پرورش 
ــای  ــدازی انجمن ه ــه راه ان ــان ب ــودکان و نوجوان ــری ک فک
متنــوع اشــاره کــرد و گفــت: »مخاطــب فعالیت هــای کانــون 
پــرورش فکــری ســابق بــر ایــن بچه هــای هفــت تا ۱۷ ســال 
بودنــد و خوشــبختانه در چنــد ســال اخیــر بــا فعــال شــدن 
انجمن هــای ســرود، هنرهای نمایشــی، قصه گویی و عکاســی 
در کنــار انجمن هــای ادبــی حلقــه مفقــوده ارتبــاط نوجوانــان 
تربیت شــده و اعضــای ارشــد کانــون بــه فضــای حرفه ای تــر 
ــان  ــد و نوجوان ــی ش ــری بازشناس ــی هن ــع فرهنگ مجام
رشــدیافته مراکــز فرهنگــی هنــری کانــون بــا حضــور در این 
انجمن هــا بــا توانایــی و تخصــص قابــل قبولــی بــه جامعــه 

بزرگســال مرتبــط خواهنــد شــد.«
ــری و  ــز فرهنگی هن ــز مراک ــاوت تجهی ــه تف ــه ب وی در ادام
دیگــر ارگان هــای دولتــی پرداخــت و بیــان کــرد: »در حــال 
حاضــر مراکــز کانــون پــرورش فکــری نیازمنــد امکانــات بــه 
ــای  ــز بازی ه ــال، می ــمان نمای دیجیت ــون آس ــری چ روزت
فکــری و دیجیتــال و ... اســت تــا بتوانــد هم پــای پیشــرفت 
تکنولــوژی در فضایــی امــن و زیــر نظر یــک مربی متخصص 
ــت  ــی و هدای ــان را همراه ــودکان و نوجوان ــده ک و آموزش دی

کنــد.«
مدیــرکل کانــون کرمــان همچنیــن از تمرکزگریــزی کانــون 
پــرورش فکــری و توجــه بــه بچه هــای تمــام مناطــق ســطح 
اســتان و بــه خصــوص شهرســتان های کم برخــوردار اشــاره 
ــون کرمــان پخــش  کــرد و ادامــه داد: »ترجیــح اداره کل کان
و توزیــع عادالنــه امکانــات و تجهیــزات در تمامــی ۴۴ مرکــز 
ــه ای اســتان  ــت، ســیار، پســتی و مکاتب ــری ثاب فرهنگی هن
ــری ســیار روســتایی  ــز فرهنگی هن ــژه مراک ــه وی اســت و ب
ــرای  ــه ب ــن گزین ــدف بهتری ــن ه ــه ای ــت یابی ب ــرای دس ب

راه انــدازی و تجهیــز هســتند.«

فرماندار بردسیر از دو مرکز 
فرهنگی هرنی کانون بازدید کرد

حجت االسالم واملسلمین کرمانی امام جمعه بردسیر :

آگهی مزایده )خالصه(
خیریــه  امــور  و  اوقــاف  اداره 
شهرســتان بردســیر و متولــی 
ــرادی  ــا م ــاج غالمرض ــه ح موقوف
ــازه  ــاب مغ ــک ب ــر داردی در نظ
ــف  ــان وق ــه واعی ــاری عرص تج
بــه مســاحت 45 مترمربــع را 
ــل  ــال کام ــک س ــدت ی ــرای م ب
شمســی ازمورخ1400/4/1لغایــت 
1401/4/1 بــه مبلــغ اجــاره ماهیانــه 
ــی  ــق آگه ــال(از طری )3/000/000ری
مزایــده بــه اجــاره واگــذار نمایدلذا 
ــرکت در  ــب ش ــه طال ــرادی ک اف
مزایده هســتند مــی تواننــد ظرف 
مــدت 15روز کاری از تاریــخ انتشــار 
ــود  ــنهادات خ ــی پیش ــن آگه ای
را ارائــه نماینــد ضمنــا متقاضیــان 
جهت کســب اطالعــات بیشــتربه 

ــد  ــه نماین ــن اداره مراجع ای

۱۰ طرح آب و خاک و دامپروری  
در هفته جهاد کشاورزی به بهره 

برداری می رسد
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان بردســیر گفــت:۱۰ طــرح 
آب و خــاک و دامپروری در شهرســتان بردســیر در هفته جهاد 

کشــاورزی بــه بهــره بــرداری می رســد.
بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان هــای باشــگاه خبرنــگاران 
ــاورزی  ــاد کش ــر جه ــز، مدی ــبک خی ــان، س ــوان از کرم ج
شهرســتان بردســیر گفــت: در هفتــه جهــاد کشــاورزی ۱۰ 
طــرح آب و خــاک و دامپــروری بــا هزینــه کــرد قریب بــه ۷۶۲ 
میلیــارد ریــال کــه بیــش از ۱۳۰ میلیــارد ریــال آن از اعتبارات 

ــرداری می رســد. ــه بهــره ب دولتــی اســت، ب
او افــزود: ایــن طرح هــا شــامل ۳ طــرح آب و خــاک و هفــت 

طــرح دامپروری هســتند.
ســبک خیــز بیــان داشــت:۷ طــرح آب و خــاک شــامل یــک 
ــم  ــک و نی ــری ی ــا حجــم آبگی ــی ب ــد خاک ــرا س ــروژه اج پ
میلیــون مترمکعــب، یــک طــرح انتقــال آب بــه طــول ۴۹۰ 
متــر و هزینــه کرد اعتبــار دولتــی ۹۰۰ میلیون ریــال و مرمت 
قنــوات بــه طــول ۶۰ متــر بــا هزینــه کــرد ۳۲۰ میلیــون ریال 

اعتبــار دولتــی اســت.
ــح کــرد: همچنیــن طرح هــای دامپــروری  ســبک خیزتصری
ــرورش شــتر مــرغ ۲۰۰ قطعــه ای، دو  شــامل یــک طــرح پ
ــرح  ــک ط ــی، ی ــفند  ۲۳۵ و ۲۰۰ راس ــرورش گوس ــرح پ ط
پــرورش بوقلمــون ۵ هــزارو ۵۰۰ قطعــه ای، دو طــرح پــرورش 
ــرغ  ــرورش م ــرح پ ــک ط ــی و ی ــیری ۳۰ و ۱۰۰ راس گاو ش
ــن  ــاح ای ــا افتت ــه ب ــت ک ــه ای اس ــزار قطع ــذار ۴۵ ه تخمگ

ــود. ــاد می ش ــه ایج ــغل در منطق ــا ۱۶۴ ش طرح ه

خطبه های مناز جمعه

ــیر  ــه بردس ــب زینبی ــأت موک ــئول هی مس
کرمــان بــا اشــاره به اینکــه در یک ســال ۲۴۴ 
ــای  ــع گرفتاری ه ــرای رف ــان ب ــون توم میلی
مــردم کمک رســانی کردیــم، گفــت: از اربعین 
۹۹ تاکنــون توانســته ایم ۳ زندانــی را آزاد 

کــرده و بــه آغــوش خانــواده بازگردانیــم.
مصطفــی شــجاعی، مســئول هیــأت موکــب 
ــا  ــو ب ــان در گفت وگ ــیر کرم ــه بردس زینبی
ــار  ــأت اظه ــجد و هی ــوزه مس ــگار ح خبرن
موکب هــای  اولیــن  جــزو  مــا  داشــت: 
ــه  ــویم ک ــوب می ش ــور محس ــی کش داخل
ــران اربعیــن کشــور  در مســیر پیــاده روی زائ

۶ چالش جدی استان کرمان به روایت سردار هیأتی که در یک سال 3 زندانی آزاد کرد
معروفی / مردم ۷۰۰ روستا  آب شرب ندارند

ــه در  ــه اینک ــا اشــاره ب ــی ب ســردار معروف
اســتان کرمــان حــل مشــکل آب شــرب، 
ــر و محرومیــت، بهداشــت،  ــا فق ــارزه ب مب
ــگ و  ــان، فرهن ــینی، ازدواج آس حاشیه نش
ــم  ــت داری ــان را در اولوی مســکن مددجوی
افــزود: اســتان کرمــان جــزو چهار اســتانی 
ــا مشــکل شــدید آب شــرب  اســت کــه ب
مواجــه اســت، بیــش از ۷۰۰ روســتای فاقد 
آب شــرب داریــم و اولویــت نخســت مــا در 
اســتان کرمــان تامیــن آب شــرب اســت.

وی بــا بیــان اینکــه بــرای اســتان ثروتمنــد کرمــان شــرم آور اســت که بــا وجــود این همه 
ثــروت، معــدن و ظرفیــت در حوزه هــای مختلــف بــا ایــن مشــکالت مواجــه باشــد گفت: 
قــرارگاه نهضــت آبرســانی مــرد میــدان تشــکیل شــده و از ســال گذشــته تــا کنــون بــه 
۶۴ روســتا آبرســانی انجــام شــده و ۲۸ روســتا نیــز تــا ۲۰ خــرداد تحویــل داده می شــود.

فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای ســال ۱۴۰۰ آمادگــی 
داریــم بــا کمــک دولــت بــه ۱۸۰ روســتا آبرســانی را انجــام دهیــم گفــت: در آبرســانی 
روســتایی بــا پیمانــکاری بــه شــدت مخالفیــم و باید بــه صــورت جهــادی ایــن کار انجام 

شــود.
وی بــا بیــان اینکــه در کنار دشــمنی بــا آمریکا و اســرائیل، دشــمن فقــر و محرومیت هم 
هســتیم و حــل ایــن مشــکالت بــا کار جهــادی و مــدل حاج قاســم شــدنی اســت افــزود: 
کار جهــادی مکتــب حــاج قاســم اســت و مکتــب حــاج قاســم مکتــب عمل بــه فرامین 

حجت خداســت.
ســردار معروفــی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه جــای دعــوای سیاســی و حرف هــای بی فایــده 
بایــد بــه فکــر حــل مشــکالت مــردم بــود تصریــح کــرد: در راه خدمــت بــه مــردم هیــچ 

تحریمــی مــا را بــه زمیــن نــزده و هیــچ زخــم زبانــی مــا را متوقــف نخواهــد کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن راه بــه دنبــال تشــکر مــردم نباشــید افــزود: بهتریــن پــاداش 
تالش هــای جهــادی، دعــای پنهــان دختــری ۱۰ ســاله در مناطــق محــروم کرمان اســت 
کــه مجبــور بــود ۸۰۰ متــر آب را بــر روی دوش تــا خانــه بیــاورد و نفــس پــاک این دختر 

بــرای مــا کافی اســت.
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه انتخابــات را در پیــش داریــم و 
شــرایط مــا شــرایط ســختی اســت گفــت: انتخابات یــک روز اســت امــا سرنوشــت چهار 

ســاله اجــرای امــور کشــور را رقــم می زنــد.
وی بــا بیــان اینکــه دشــمن بــه دنبــال بی ثبــات ســازی و کــم کــردن حضــور مــردم در 
پــای صندوق هــای رای اســت ادامــه داد: انتخــاب یــک فرد انقالبــی، جهــادی، تحولگرا که 
مبــارزه بــا فســاد و حل مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی مــردم مــا را در برنامــه دارد گره 

گشــای مشــکالت کشــور است.
ســردار معروفــی بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم مــا بــه انــدازه ای کــه از فســاد، تبعیــض و 
بی عدالتــی نگــران هســتند از کمبــود در معیشــت نگــران نیســتند تصریــح کــرد: امــروز 

کشــور مــا نیازمنــد تحــول و نــگاه تحول گرایانــه اســت.

صنعت ساختمان سازی

فرد اصلح ، کسی است که دارای سوابق مدیریتی  
موفق و در کارش قاطع و دلسوز مردم باشد

ادامــه ســرمقاله ...ســومین موضوعــی کــه بایــد مــورد توجــه رای دهنــدگان در 
انتخــاب اصلــح باشــد ایــن اســت کــه وی مهــذب به اخــالق باشــد، به حاشــیه ها نپــردازد 
و وعــده بی مبنــا ندهد.مــردم را دچــار تشــویش و نگرانــی نکننــد؛ البتــه وعــده ی بیخــود و 

بی مبنــا هــم ندهنــد، 
درِ بــاغ ســبزهای بی منطــق هــم بــاز نکننــد؛ منطقــی، معقــول، منطبــق بــا واقعیــت و با 

تــوکل بــه خــدای متعــال حرکــت را پیــش ببرند
چهــارم  شــعارهایی بدهــد کــه منطبــق با واقعیات کشــور باشــد بعضیها بــرای جلــب آراء، 
شــعارهائی میدهنــد کــه ایــن شــعارها از حــدود قــدرت و اختیاراتشــان بیرون اســت آنچه 
کــه بــا واقعیــات و امکانــات کشــور ســازگار اســت، آنچــه کــه بــه افزایــش قــدرت درونــی 

ملــت می انجامــد، آنهــا را در شعارهایشــان بگنجانند؛ 
پــر واضــح اســت وقتــی همــه نامزدهای ریاســت جمهــوری اعــالم برنامــه هایی هــم برای 
آینــده دارنــد کــه درقالــب شــعارهایی آنهــا را بــه ســمع و نظــر ملت مــی رســانند و در این 
میــان، مســاله تشــخیص ســره از ناســره توســط مــردم مطــرح مــی شــود مبنی بــر اینکه 
شــعارها و اعــالم برنامــه هــای کــدام یــک از نامزدهــا بــه واقعیــت نزدیک تــر اســت.و مردم 
بایــد بــه برنامــه  نامزدهــا رای بدهنــد هرچنــد کــه خــود شــخص نیــز مهم اســت امــا رای 
دهنــدگان بایــد ببیننــد کــه گفته هــا و شــعارهای کاندیداهــا در حــد توانشــان هســت یــا 

. خیر
اگــر نامــزدی وعده هــای غیرقابــل تحقــق بدهــد مــردم بایــد بررســی کننــد کــه آیــا آن 
وعــده، شــدنی هســت یا خیــر و بر آن اســاس دســت به انتخــاب بزنند.بنابرایــن پیگیری و 
رفــع مشــکالت معیشــت بایــد اولویــت رییس جمهــوری آینده کشــور باشــد و هــر دولتی 
کــه بخواهــد بــه اســتقامت و ادامــه مســیر تــا رســیدن بــه اهــداف انقــالب اســالمی ادامه 

دهــد بایــد ارکان ملــت، مکتــب و رهبــری را در کنــار خود داشــته باشــد.

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، ســردار عبدالرضــا ناظری 
اظهــار داشــت: مأمــوران پلیــس امنیــت عمومــی اســتان خراســان 
جنوبــی بــا انجــام اقدامات اطالعاتی دقیق و بســیار گســترده خــود از 
قصــد قاچاقچیــان فــرا اســتانی بــرای انتقــال یک محموله ســنگین 
مــواد مخــدر از شــرق کشــور بــه اســتان کرمــان و ســپس بــه مرکز 
کشــور مطلــع و در ادامــه بــا تکمیــل اقدامــات اطالعاتــی از ورود این 
محمولــه بــه حــوزه اســتان کرمــان از طریــق یــک دســتگاه کامیون 
مطلــع شــدند و بالفاصلــه این خبــر مهم را بــه پلیس اســتان کرمان 

اطــالع دادنــد.
وی افــزود: در همیــن رابطــه مامــوران پلیــس امنیت عمومی اســتان 
کرمــان در پــی هدایــت اطالعاتــی پلیــس امنیــت و یگان تــکاوری 
دهســلم اســتان خراســان جنوبی و بــا اســتقرار و ردزنی هــای ماموران 
پلیس شهرســتان کرمــان موفق شــدند این کامیــون را هنــگام تردد 

در محــور شــهداد - کرمــان شناســایی و متوقف کنند.
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان تصریــح کــرد: در ایــن عملیــات 
مأمــوران راننــده کامیــون را دســتگیر و در بازرســی از آن نیز 627 کیلو 
و 600 گــرم مرفیــن و یــک کیلوگــرم تریاک کــه به طــرز ماهرانه ای 
در چندیــن قســمت آن جاســاز شــده بــود را کشــف و به حــول و قوه 
الهــی در ســایه ایــن عملیــات پلیســی فــرا اســتانی از انتقــال و توزیع 

ایــن محمولــه در مناطــق مختلف کشــور جلوگیــری کردند.

ــر  ــن مگ ــد از بت ــث بع ــه بح درادام
ــراز داشــته  ــه بایســتی ســطحی ت ک
آرماتوربنــدی  بــه  نوبــت  باشــد 
ذکــر  شــایان  می رســیم  شــالوده 
اســت نقشــه هــای آرماتوربنــدی 
ــات الزم  ــام اطالع ــد تم ــالوده بای ش
بــرای آرماتوربنــدی صحیــح قطعــات 
واجــزا تشــکیل دهنــده شــالوده را در 
بــر گیــرد ۰ یعنــی نشــان دادن یــک 
میلگــرد طولــی ؛ یک میلگــرد عرضی 

بــا تمــام جزئیــات مثل،قطر،تعــداد، و۰۰۰ ســرانجام اندازهــای جزیــی الزم بــرای 
خــم کــردن آنهــا ومشــخص نمــودن محــدوده ای کــه ایــن میلگــرد هــا دران 
قــرار خواهنــد گرفــت ،درشــالودهای منفــرد ) کــه عمدتــاً در ســطح شهرســتان 
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد ( در هــر دو جهــت بایــد بوســیله کالفهــا بــه هــم 
بســته شــوند ۰ کالفهــا قطعــات کششــی تلقــی میگردنــد و دارای آرماتورهــای 
طولــی ,  عرضــی وســفره هــای آرماتورهــای عرضــی اســت کــه نقــش نگهدارنده 
آرماتورهــای اصلــی را بعهــده دارنــد ۰ بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه نمــود کــه در 
بتــن مســلح همیشــه بتــن نیروهــای فشــاری را تحمــل می کنــد و ارماتــور هــا 
نیروهــای کششــی پــس چســبندگی بیــن بتــن وارماتورهــای اجــدار تــا آنجــا 
کــه امــکان دارد صــورت پذیــرد کــه ایــن مــورد نــکات زیــادی را در بــر میگیــرد 
مختصــراً بــرای کنتــرل کارفرمــا بــه شــرح تعــدادی از آنهــا مــی پردازیــم ۱- 
میلگردهــا عــاری از زنــگ زدگــی باشــند چــون قشــر زنگزدگــی مانــع پیونــد 
ــا  ــی ی ــگ روغن ــه رن ــه اغشــتگی ب ــی شــود ۲- وجــود هرگون ــن م ــوالد وبت ف
قیــری، حتــی خــاک و روغنهــای مایــع در ســطح میلگردها،عمــل پیونــد بتــن و 
فــوالد رادر مرحلــه اول خودگیــری ســیمان غیــر ممکــن می ســازد ۳- پوشــش 
بتــن ،حفاظــت در مقابلــه اکســیده شــدن میلگردهــا را بعهــده دارد لــذا طبــق 
آیین نامــه فاصلــه آرماتورهــا تــا جــداره خارجــی بتــن بوســیله فاصلــه دهنــده 
هــا )) بتنــی، فلــزی، پالســتیکی،خرکها (( تثبیــت گــردد۴- نکتــه بســیار مهــم 
هیچــگاه نبایســتی کالفهــای طولــی و عرضــی در زیــر ســتونها قطــع گردنندوبه 
صــورت ارماتــور انتظــار بــه هــم وصــل شــوند۵- درخــم کــردن قالبهــای انتهای 
حتمــاً بایــد طــول قــالب ۱۰ برابــر قطــر انتخــاب شــود همچنیــن تحــت زاویــه 
۱۸۰ درجــه وکامــال مــوازی راســتا باشــد ...                                           ادامــه دارد  

پاکســتان قــرار داریــم و بــه آن هــا خدمت رســانی می کنیــم. موکب هــای داخلــی هماننــد 
موکب هــای اعزامــی بــه عــراق کــه متولی شــان ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات اســت، 
متولــی ندارنــد. مــا بــرای رســمیت دادن بــه کارمــان زیــر نظــر ســازمان تبلیغات اســالمی 

ــم. ــت می کنی ــأت فعالی ــک هی ــوان ی ــه عن ب
یک سال خدمت به اربعینی ها باقی خدمت به نیازمندان

وی بــا اشــاره بــه اینکــه از ســال ۹۸ کار خــود را در شهرســتان بردســیر کرمان آغــاز کردیم 
و در اربعیــن ایــن ســال بــه زائــران پاکســتانی خدمــت کردیــم، گفــت: بــا توجــه بــه برگزار 
نشــدن پیــاده روی اربعیــن در ســال ۹۹ بــه دلیــل شــرایط کرونایــی، از ایــن ســال تــوان و 
ظرفیــت خــود را بــرای کمــک به نیازمنــدان صــرف کردیم. بــرای ایــن امر بررســی کردیم 

کجــا خــال وجــود دارد کــه ضعــف را در کمــک بــه زندانیــان دیدیم.
شــجاعی گفــت: در ایــام اربعیــن ۹۹ توانســتیم دو زندانــی را آزاد کنیــم. یــک زندانــی کــه 
حــدود ۸ ســال بــه خاطــر ۸ میلیــون تومــان در زنــدان بــود بــا کمک مــردم و خیریــن آزاد 
شــد و بــه آغــوش خانــواده برگشــت. در شــب اربعیــن آن ســال نیــز توانســتیم نفــر دوم را 

کــه بــه خاطــر ۳۰ میلیــون تومــان در زنــدان بــود، آزاد کنیــم.

آزادی یک راننده ماشین سنگین
مســئول هیــأت موکــب زینبیه بردســیر کرمــان افــزود: در مــاه رمضان امســال نیــز مجدداً 
بــرای آزادســازی زندانیــان برنامه ریــزی کردیــم. یکــی از مشــاغل اصلــی مــردم منطقــه ما 
رانندگــی ماشــین ســنگین و کامیــون اســت. از اتحادیــه ایــن صنــف به مــا گــزارش دادند 
کــه جوانــی بــه دلیــل ســهل انگاری و تصــادف در زنــدان اســت و جریمــه ای حــدود ۲۰۰ 

میلیــون تومان بایــد پرداخــت کند.
وی افــزود: بــا هماهنگــی انجمــن حمایــت از زندانیــان و جمــع آوری مبلغــی از مــردم و 

خیریــن ایــن جــوان را کــه تــوان مالــی هــم نداشــت از زنــدان آزاد کردیــم.

پرداخت بدهی بانکی یک خانواده
شــجاعی افــزود: کار دیگــری کــه موکــب مــا انجــام داد، کمــک بــه پرداخت بدهــی بانکی 
یــک خانــواده بــود کــه بانــک بنــا داشــت خانــه آن هــا را مصــادره کنــد. ایــن خانــواده ســه 
دختــر و یــک پســر داشــت کــه به دلیــل بدهــی ۱۲ میلیونی بــه بانــک، نزدیک بــود خانه 

خــود را از دســت بدهــد کــه ایــن بدهــی، پرداخــت و آرامــش بــه این خانــواده بازگشــت.
وی افــزود: در مجمــوع در ایــن یــک ســال ۲۴۴ میلیــون تومــان بــرای رفــع گرفتاری هــای 
مــردم کمک رســانی کردیــم کــه البتــه الحمــدهلل بخــش اعظــم ایــن پــول ریالــی جبــران 
نشــد؛ بلکــه توانســتیم بــا رایزنــی بــا افــراد تخفیــف بگیریــم یــا نهادهــای دیگــر را بــرای 
هم افزایــی پــای کار بیاوریــم و تنهــا ۷۴ میلیــون تومــان بــا کمک هــای مردمــی و خیریــن 

کمک رســانی کنیــم.
مســئول هیــأت موکــب زینبیــه بردســیر کرمــان در پایان خاطرنشــان کــرد: ان شــاءاهلل بنا 
داریــم بــرای برپایــی جلســات هیــأت در مناســبت های مختلــف مســجد یــا حســینیه ای 
ــه زائریــن پاکســتانی  ــرای خدمت رســانی های مــا ب ــا کنیــم کــه زیرســاختی هــم ب برپ
اربعیــن باشــد. در حــال حاضــر نیــز در مناســبت های مختلــف جــای برپایــی مجلــس، 
ــا آن هــا و هرچــه  کمک رســان هیأت هــای دیگــر هســتیم و توان مــان را در هم افزایــی ب

ــت)ع( گذاشــته ایم. ــس اهل بی ــر و باشــکوه تر شــدن مجال بهت

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر گفت:

توقیف محموله ۶2۷ کیلویی 
مرفین در کرمان

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بردسیر
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حکومت  جهانی عدالت

سیمای مهدویت در قرآن
سوره قصص، آیه 5

﴿ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی االرض ونجعلهم ائمة 
ونجعلهم الوارثین﴾.وما اراده کرده ایم که بر مستضعفان زمین 
منت نهیم وآنان را پیشوایان ووارثان زمین قرار دهیم.در این آیه 
خداوند بر سه مسئله تکیه نموده است که عبارتند از:۱- می 
خواهیم مستضعفان را مشمول نعمتهای خود سازیم.۲- آنان را 
پیشوایان قرار دهیم.۳- می خواهیم آنان را وارثان حکومت روی 

زمین مقرر داریم.
واین بشارتی است در زمینه ی پیروزی حق بر باطل وایمان بر 
کفر واین بشارتی است برای همه ی انسانهای آزاده وخواهان 

حکومت عدل وداد وبرچیده شدن بساط ظلم وجور.
ولذا در روایات واخبار حضرات ائمه ی معصومین )علیهم السالم( 
این آیه درباره ظهور وبروز چنین حکومتی تفسیر شده است که 

به بعضی از آنها اشاره می گردد.
امام امیرالمومنین )علیه السالم( در جمله ای چنین می فرماید: 
لتعطفن الدنیا علینا بعد شماسها عطف الضروس علی ولدها وتلی 
عقیب ذلک.ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی االرض و... 

دنیا پس از چموشی وسرکشی.
هم چون شتری که از دادن شیر به بچه اش خودداری می 
کند به ما روی می آورد وسپس همین آیه مورد بحث را تالوت 
فرمود)۵(: ودر حدیث دیگری می فرماید: هم آل محمد )صلی 
اهلل علیه وآله وسلّم( یبعث اهلل مهدیهم بعد جهدهم، فیعزهم 

ویذل عدوهم.
امام علی )علیه السالم( پیرامون آیه مورد بحث می فرماید: این 

گروه، آل محمد )صلی اهلل علیه وآله وسلّم( هستند.
خداوند مهدی آنان را بعد از زحمت وفشاری که برآنان وارد می 
شود برمی انگیزد وبه آنها عزت می دهد ودشمنانشان را خوار 

وذلیل می کند.
واژه ها

۱- کله ی مستضعف از ماده ضعف به معنای ناتوانی است ولی 
وقتی این کلمه را به باب )استفعال( می رود به معنی کسی است 
که او را به ضعف کشانده ودر بند وزنجیر وناتوانی نگاه داشته اند.

بنابراین مستضعف کسی نیست که ضعیف وناتوان وفاقد قدرت 
ونیرو باشد بلکه کسی است که نیروهای بالفعل وبالقوه دارد.

اما از ناحیه ظالمان وجباران سخت در فشار قرار گرفته. ولی با این 
حال در برابر بند وزنجیری که بر دست وپایش نهاده اند تسلیم 
نیست وپیوسته تالش می کند تا زنجیرها را بشکند وآزاد شود.

خداوند به چنین گروهی وعده ی یاری وحکومت در زمین داده 
است.نه افراد بی دست وپا وترسو که حتی حاضر نیستند فریادی 
بکشند.تا چه رسد به اینکه پا در میدان مبارزه بگذارند. البته 

مستضعف اقسامی دارد.
اقتصادی ۳-  ۱- مستضعف فکری وذهنی ۲- مستضعف 
مستضعف اخالقی ۴- مستضعف سیاسی وآنچه بیشتر قرآن 
روی آن تکیه کرده همان مستضعفین سیاسی واخالقی می 
باشند.وهمیشه در طول تاریخ این مستکبران بوده اند که برای 
تحکیم پایه های سیاست جابرانه خود قبل از هر چیزی سعی 
می کرده اند توده مردم را به استضعاف فکری وفرهنگی بکشانند 
وسپس به استضعاف اقتصادی تا قدرت وتوانی برای آنها باقی 
نماند.تا فکر قیام وگرفتن زمام حکومت را در مغز خود نپرورانند.

ادامه  آیه  159 سوره آل عمران :
6- چرا پیامبر )ص( مأمور به مشورت با مسلمانان می شود، مگر 

ایشان احتیاج به مشورت دارد؟
بعد از فرمان عفو عمومی، برای زنده کردن شخصیت آنها و تجدید 
حیات فکری و روحی آنان دستور می دهد که در کارها با مسلمانان 

مشورت کن.
این دستور به خاطر آن است که پیامبر )ص( همانطور که اشاره 
کردیم قبل از آغاز جنگ  »احد« در چگونگی مواجهه با دشمن با 
یاران خود مشورت کرد و نظر اکثریت بر این شد که اردوگاه، دامنه 
احد باشد و دیدیم که این نظر، محصول رضایت بخشی نداشت. در 
اینجا این فکر به نظر بسیاری می رسید که در آینده پیامبر )ص( 
نباید با کسی مشورت کند. قرآن به این طرز تفکر پاسخ می گوید 
و دستور می دهد که باز هم با آنها مشورت کن هر چند نتیجه 
مشورت در پاره ای از موارد، سودمند نباشد. زیرا از نظر کلی که 
بررسی کنیم منافع آن روی هم رفته به مراتب بیش از زیان های 
آن است و اثری که در آن برای پرورش فرد و اجتماع و باال بردن 

شخصیت آنها وجود دارد از همه اینها باالتر است.
7- پیامبر در چه موضوعات و مواردی باید با مردم مشورت کند؟

گرچه کلمه  »االمر« در  »شاورهم فی االمر« مفهوم وسیعی دارد 
و همه کارها را شامل می شود، ولی مسلم است که پیامبر )ص( 
هرگز در احکام الهی با مردم مشورت نمی کرد، بلکه در آنها صرفا 

تابع وحی بود.
بنابراین مورد مشورت، تنها شیوه اجرای دستورات و نحوه پیاده 
کردن احکام الهی بود. به عبارت دیگر پیامبر )ص( در قانون گزاری، 
هرگز مشورت نمی کرد و تنها در طرز اجرای قانون نظر مسلمانان 
را می خواست. لذا گاهی که پیامبر )ص( پیشنهادی را طرح می 
کرد مسلمانان نخست سؤال می کردند که آیا این حکم الهی و یک 
قانون است که قابل اظهار نظر نیست و یا مربوط به چگونگی تطبیق 
قوانین می باشد؟ اگر از نوع دوم بود اظهار نظر می کردند و اگر از نوع 

اول بود، تسلیم می شدند.
چنانکه در جنگ بدر لشکر اسالم طبق فرمان پیغمبر )ص( می 
خواستند در نقطه ای اردو بزنند یکی از یاران بنام  »حباب بن منذر« 
عرض کرد ای رسول خدا )ص( این محلی را که برای لشکرگاه 
انتخاب کرده اید طبق فرمان خدا است و تغییر آن جایز نباشد و یا 
صالحدید خود شما می باشد؟ پیامبر )ص( فرمود: »فرمان خاصی 
در آن نیست« عرض کرد: »اینجا به این دلیل و آن دلیل جای 
مناسبی برای اردوگاه نیست، دستور دهید لشکر از این محل حرکت 
کند و در نزدیکی آب برای خود محلی انتخاب نماید« پیغمبر اکرم 

)ص( نظر او را پسندید و مطابق رای او عمل کرد.
8 - چه فرقی میان افرادی که اهل مشورت هستند و افرادی که 

استبداد رای دارند وجود دارد؟
اصوال مردمی که کارهای مهم خود را با مشورت و صالح اندیشی 
یکدیگر انجام می دهند و صاحب نظران آنها به مشورت می نشینند، 
کمتر گرفتار لغزش می شوند. بعکس افرادی که گرفتار استبداد رای 
هستند و خود را بی نیاز از افکار دیگران می دانند، هر چند از نظر 
فکری فوق العاده باشند، غالبا گرفتار اشتباهات خطرناک و دردناکی 

می شوند.
از این گذشته استبداد رأی، شخصیت را در توده مردم می کشد و 
افکار را متوقف می سازد و استعدادهای آماده را نابود می کند. به این 
ترتیب بزرگ ترین سرمایه های انسانی یک ملت از دست می رود.

در حدیثی از پیامبر اکرم )ص( نقل شده که فرمود : »هیچ کس 
هرگز با مشورت بدبخت و با استبداد رای، خوشبخت نشده است.« 
همچنین در سخنان علی )ع( می خوانیم: »کسی که استبداد به 
رای داشته باشد هالک می شود و کسی که باافراد بزرگ مشورت 

کند در عقل آنها شریک شده است.«
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ادامه از صفحه اول ...
رئیســی اظهــار داشــت: صداقــت 
مســئله بســیار مهمــی اســت و یکــی 
از مهمتریــن دالیلــی کــه امــروز مردم 
را بســیار ناامیــد کــرده و گاهی شــاهد 
بعضــی از عکــس العمــل هــا از آنهــا 
هســتیم همیــن بی صداقتــی برخــی 

افــراد اســت.
ــد  ــی خواهن ــردم م ــه داد: م وی ادام
دولت مــردان بــا آنهــا صادقانــه حــرف 
بزننــد و راز محبوبیــت امــام )ره(  هــم 

برخــورد صادقانــه بــا مــردم بــود.
ایــن نامــزد ریاســت جمهــوری گفت: 
امــروز مــردم می پرســند چــرا بعضی 
هــا بــا صداقــت بــا آنهــا حــرف نمــی 
زننــد و آنهــا را در جریــان مســائل قرار 
ــان نمــی گوینــد  ــه آن نمی دهنــد و ب
قــرار اســت چــه کاری انجــام شــود تــا 
در مقابــل کار انجام شــده قــرار نگیرند 

و غافلگیر نشــوند.
رئیســی بــا بیــان این کــه همــه امــور 
زندگــی مــردم و مســائل کشــور بایــد 
قابــل پیش بینــی باشــد، خاطــر 
نشــان کــرد: دولــت آینــده بــا اتخــاذ 
ــردم و  ــور م ــه ام ــی، هم ــر واقع تدابی
مســائلی چــون نظــام تولیــد، توزیــع 
ــی  ــل پیش بین ــذاری را قاب و قیمت گ

می کنــد.
ــر این کــه کاندیداهــا  ــا تاکیــد ب وی ب
بایــد وعــده صــادق بدهنــد، تصریــح 
ــت  ــای دول ــی ه ــی از ویژگ ــرد: یک ک
ــه  ــکاران آن ک ــه هم ــی و هم مردم
در خدمــت مــردم خواهنــد بــود ایــن 
ــد. ــادق می ده ــده  ص ــه وع ــت ک اس
ــات ریاســت جمهــوری  ــزد انتخاب نام
دومیــن ویژگــی دولتــش را پیگیــری 
مطالبــه مــردم عنــوان کــرد و افــزود: 
بــا شــناختی کــه از مطالبــات مــردم 

داریــم تــالش می کنیــم صــدای 
مــردم باشــیم.

 رئیســی عنــوان کــرد: صــدای مــردم 
بــودن، مــردم را بــه دولــت نزدیــک و 
ــی  ــرمایه اجتماع ــر و آن س نزدیک ت
کــه امــروز در بخــش هــای مختلفــی 
دچــار آســیب شــده، احیــا می کنــد.
وی بــا بیــان این کــه کار بــرای دولــت 
فاقد ســرمایه اجتماعی بســیار دشــوار 
اســت متذکــر شــد کــه ایــن ســرمایه 
اجتماعــی بــا صداقــت دولت مــردان با 
مــردم و بیــان خواســت آن هــا و توجه 
بــه رفــع دغدغه هــای آنهــا بــه دســت 

مــی آیــد.
مهم تریــن  از  داد:  ادامــه  رئیســی 
ــت  ــده آن اس ــت آین ــای دول برنامه ه
کــه هــم در وعده هــا صداقــت داشــته 
ــه ای عمــل کنــد  باشــد و هــم به گون
کــه مــردم احســاس صداقــت در رفتار 
و گفتــار دولتمــردان داشــته باشــند.

ــات ریاســت جمهــوری  ــزد انتخاب نام
ســوال  بــه  پاســخ  در  ســیزدهم 
واردات  خصــوص  در  خبرنــگاری 
ــردن  ــم ک ــی و فراه ــای مصرف کااله
ــی  ــای ایران ــا کااله ــت ب ــکان رقاب ام
ــرای تامیــن زندگــی  گفــت: دولــت ب
ــه  ــل ب ــد داخ ــق تولی ــردم از طری م
مســأله  تولید، کیفیــت و فــرآوری کاال 
و بهبــود زنجیــره تامیــن و تولید توجه 

ویــژه دارد.
رئیســی بــا اشــاره بــه ســؤال برخــی 
کــه می پرســند آیــا اشــکال دارد 
کاالی  دارای مشــابه داخلــی وارد و 
بــازار رقابــت ایجاد شــود، متذکر شــد: 
اگــر واردات موجــب تضعیف و آســیب 
ــاً  ــود حتم ــل ش ــد داخ ــدن تولی دی

ــکال دارد. اش

وی ادامــه داد امــروز مــا باندهــای ثــروت 
ــیاری در  ــات بس ــوداگران و ارتباط و س
دســتگاه ها را مــی بینیــم که متاســفانه 
علــی رغــم هشــدار هایــی که تــا کنون 
ــه  ــه واردات بی روی ــت ب ــده دس داده ش

می زننــد.
رئیســی بــا بیــان این کــه نبایــد اجــازه 
داد واردات بی رویــه کمــر تولیــد را 
بشــکند، افــزود: کاالهایــی کــه در داخل 
امــکان تولیــد دارنــد بــا واردات بــی رویه 
بازارشــان را از دســت می دهنــد و از بین 

می رونــد.
ــت  ــر کیفی ــرد: اگ ــح ک ــی تصری رئیس
ــود  ــدازه ای ب ــه ان ــی ب ــای داخل کااله
کــه زمینــه رقابــت بــا کاالهــای مشــابه 
در  توانســت  و  داشــت  را  خارجــی 
ــاز  ــای خارجــی جــای خــود را ب بازاره
ــی  ــدارد کاالی خارج ــکال ن ــد اش کن
در کنارشــان قــرار گیــرد امــا در وضــع 
ــا  ــه ی ــی روی ــه واردات ب ــی هرگون فعل
ــی  ــابه داخل ــای دارای مش واردات کااله

ــی اســت. ــد مل ــه ضــرر تولی ب
کاندیــدای انتخابــات ریاســت جمهوری 
ســیزدهم در پاســخ بــه ســوالی در 
خصــوص برنامــه دولــت بــرای عرضــه 
اینترنــت رایــگان گفــت اینترنــت و 
فضــای مجــازی ماننــد بــرق و تلفــن از 
مهــم تریــن ســاخته های دســت بشــر 
اســت کــه زندگــی مــردم را تحــت تاثیر 

ــت. ــرار داده اس ق
رئیســی افــزود: البته ســرعت و گســتره 
ــه دیگــر  ــت نســبت ب فراگیــری اینترن
ــت و  ــتر اس ــری بیش ــاخته های بش س
امــروز می بینیــم کــه بســیاری از امــور 
زندگــی شــهری و روســتایی و باســواد و 
ــوان و  ــر و ج ــرد و پی ــواد و زن و م بیس
کــودکان در فضــای ســایبری انجــام می 

شــود.

بهلول عاقل
روزی هــارون بــه بهلــول گفــت ؛ای بهلــول دانــا میتوانــی از 

قیامــت و ســوال و جــواب ان دنیــا مــرا بــا خبــر کنــی؟
بهلــول گفــت اری و بــه هــارون گفــت کــه بــه خادمیــن 
خــود بگــو تــا در همیــن محــل آتــش نماینــد و تابه بــر آن 

نهنــد تــا ســرخ و خــوب
داغ شــود هــارون امــر نمــود تــا آتشــی افروختنــد و تابــه بر 

آن آتــش گذاردنــد تــا داغ شــد .
 آنگاه بهلول گفت :

ای هــارون مــن بــا پــای برهنــه بــر ایــن تابــه مــی ایســتم 
و خــود را معرفــی مــی نمایــم و آنچــه خــورده ام و هرچــه
پوشــیده ام ذکــر مــی نمایــم و ســپس تــو هــم بایــد پــای 
خــود را ماننــد مــن برهنه نمایــی و خــود را معرفــی کنی و
آنچــه خــورده ای و پوشــیده ای ذکــر نمایــی . هــارون قبول 

. نمود 
 آنــگاه بهلــول روی تابــه داغ ایســتاد و فوری گفــت : بهلول و 

خرقــه و نــان جــو و ســرکه و فــوری پاییــن آمد که
ابــداً پایــش نســوخت و چــون نوبــت بــه هــارون رســید بــه 
محــض اینکه خواســت خــود را معرفــی نماید تــاج و تخت 

و زمیــن و...نتوانســت همــه اموالــش را معرفــی کندو
پایش بسوخت و به پایین افتاد .

سپس بهلول گفت :
ای هــارون ســوال و جــواب قیامــت نیــز بــه همیــن صورت 

اســت . آنهــا کــه از تجمــالت دنیایی
بهــره ندارنــد آســوده بگذرنــد و آنهــا کــه پایبنــد تجمــالت 

دنیــا باشــند بــه مشــکالت گرفتــار آینــد

مارها وقورباغه ها 
مارهــا قورباغــه هــارا مــی خوردنــد و قورباغــه هــا غمگیــن 

بودند 
قورباغه ها به لک لک ها شکایت کردند 

ــد و قورباغــه هــا شــادمان  ــک هــا مارهــا را خوردن ــک ل ل
شــدند 

لــک لــک هــا گرســنه ماندنــد و شــروع کردنــد به خــوردن 
ــه ها  قورباغ

قورباغه ها دچار اختالف دیدگاه شدند 
عــده ای از آنهــا ...  بــا لــک لــک هــا کنــار آمدنــد و عــده ای 

دیگــر خواهــان بــاز گشــت مارها شــدند 
ــه  ــاز گشــتند و همپــای لــک لــک هــا شــروع ب مارهــا ب

ــد  ــا کردن ــه ه خــوردن قورباغ
ــرای  ــه ب ــد ک ــد شــده ان ــا متقاع ــه ه ــر قورباغ حــاال دیگ

ــد  ــی آین ــا م ــه دنی ــدن  ب ــورده ش خ
تنهــا یــک مشــکل بــرای آنهــا حــل نشــده باقــی مانــده 

اســت 
اینکــه نمــی داننــد توســط دوستانشــان خــورده می شــوند 

یا دشمنانشــان

داستان های  جالب وآموزنده

عمودی:
1 – چــاق و فربــه – دارای فکــری صــاف و بــی غــش2 – دردهــا – پناهگاهــی بــرای نــور خورشــید – 
آب منجمــد3 – همــدم – کهــن و دیرینــه – نظــرات4 – اثــری از آب – خانــدان تیمورخــان – موقــر5 
– جابــه جایــی – فــرار – جدیــد6 – طــرد شــده – پرســتار بچــه – پرنــده ای شــکاری7 – منتخــب و 
رسآمــد – حجمــی هندســی – ثناگــو8 – دیــوار بلنــد – شــکل پذیــر – چــه کســی اســت؟9 – کاشــف 
الکل – اطاق پزشــک – وســیله برف روبی10 – کشــور خجســته – درختی جنگلی – نامی برای خانم 
هــا11 – عنــر شــیمیایی – اولیــن – اهــل پایتخــت خودمانــی12 – ظــرف و حجمی برای مایعــات – 
بــی اعتقــادی – بــاب روز13 – جمــع امــت – کشــور اروپایــی – جــرس14 – بــوی ماندگــی – ایالتــی در 

آمریــکا – کنــاری15 – رفیــق نابــکار – درختــی بــا بــرگ هــای پنجــه ای
افقی:

1 – یکــی از پــر اســتفاده تریــن خدمات ســایت تبیــان2 – درود و تهیت – خــاک رسخ – یار عــروس3 – 
از خزنــدگان – رشاکــت بــه لفــظ قدیــم – تکیــه دادن4 – دریا – بــزرگ عامیانه – طرف راســت – صدای 
پنجــری5 – گیــاه کوتــاه قــد – منقــار کوتــاه – وســیله6 – دزد – بت – دیگر معمول نیســت7 – مخرتع 
ماشــین حســاب – اســانس خوشــبو کننده – منایش موزیکال8 – عالمه فقید صاحب تفســیر املیزان9 
– کوچکرتان – بانک مهیب – پراندن10 – ســاختامن ها – رایگان – خواب شــیرین11 – لوله تنفســی 
– خداوند – ضمیر جمع مفعولی12 – رودی در روســیه – مکروه نیســت – وســعت – از ســوره قرآن 
کریــم13 – گوشــت ترکــی – رساینــده مجموعــه مــوش و گربــه – از گناهــان کبیــره14 – از مــزه هــا – 

ماندنی نیســت – کرســی ســخرنانی15 – یکی از بخش های محتوایی پرطرفدار ســایت تبیان

مناظره ها عرصه ارائه »برنامه« و »کارنامه« 
باشد/ دولت مردمی وعده ای نمی دهد 

ــه  ــه داد: برخــی اقشــار در جامع وی ادام
امــکان پرداخــت هزینه اینترنــت را ندارند 
ــهیل  ــا و تس ــن نیازه ــرای تامی ــا ب و م
ــت و فضــای  ــه اینترن ــا ب دسترســی آنه
ســایبر، یک میــزان حداقلــی از اینترنت را 

ــم. ــه می دهی ــگان ارائ ــورت رای ــه ص ب
رئیســی در عیــن حــال گفــت کــه  کــه 
میــزان اینترنتی که قرار اســت بــه صورت 
رایــگان در اختیــار آحــاد مــردم خصوصــاً 
افــراد و اقشــار کــم درآمــد و بــی درآمــد 
قــرار گیــرد را در آینــده اعــالم مــی کنــد.

وی بــا اشــاره بــه فعالیــت زنــان و مــردان 
در تولیــد محتــوا در فضای مجــازی اضافه 
کــرد: امــروز مــی بینیــم یک معلم بســته 
آموزشــی ایجــاد مــی کنــد یــا یــک خانم 
خانــه دار آمــوزش آشــپزی مــی دهــد اما 

درآمــد آن بــه جیــب دیگــران مــی رود.
ــی  ــاب م ــت ایج ــت: عدال ــی گف رئیس
کنــد تــا ســاز و کاری طراحــی کنیــم که 
درآمــد حاصــل از ایــن نــوع اشــتغال بــه 
کســانی برســد کــه در این حــوزه فعالیت 

دارنــد.
نامــزد انتخابــات ریاســت جمهــوری 
فقــدان  بــه  اشــاره  بــا  ســیزدهم 
زیرســاخت های الزم بــرای توســعه و 
ــه  ــزود: ک ــازی، اف ــای مج ــت فض تقوی
ــا  ــاخت ه ــن زیرس ــده تامی ــت آین دول
و اجــرا طرح هایــی چــون تخصیــص 
اینترنــت تخصصــی بــه اقشــار خــاص را 

می کنــد. پیگیــری 

جدول شماره :484  

ساختارمنطقیمسائلسیاستهایاقتصادی
مســائل  فراوانــی  کــه  سیاســت  اقتصادی  بــا آنهــا درگیر اســت، جدا 
از ویژگی هــای  خــاص  زمــان  و مــکان  وقــوع  آنهــا، ســاختار منطقی  
مشــابه  و واحــدی  دارنــد. در واقع  مســئلة  سیاســت  اقتصادی  از ســه  

عنصر تشــکیل  می شــود.
وضعیت؛اهداف؛ابزارها

وضعیــت  بــه  منزلــة  اولین  عنصــر، عبــارت  اســت  از وضعیت  کنونی  
اقتصــاد. وضعیــت، همچنیــن  شــامل  عوامــل  علــی  و چگونگــی  
ــز می شــود. ایــن   ــده  نی ــی  آن  در آین ــد احتمال ادامــة  توســعه  و رون
وضــع  ممکــن  اســت  مســتقل  از هــر فعالیــت  سیاســی  و صرفــًا  از 
طریــق  تحقیقــات  اقتصــادی  تحلیــل  شــود. بــه  هــر روی  بایــد در 
نظــر داشــت  کــه  همیشــه  هدف هــا و ابزارهــا بــه  وســیلة  عامــان  

سیاســت ها بــه  یــک  وضعیــت  معیــن  مرتبــط  می شــوند.
ــة  عناصــر تشــکیل دهندة  سیاســت  اقتصــادی،  ــه  منزل اهــداف، ب
گویــای  مســیر حرکــت  عمــل  سیاســی اند. اصــواًل  بــرای  این کــه  
بتــوان  دســت  بــه  عمــل  زد، مقامــات  سیاســی  باید ذهنیت  روشــنی  
دربــارة  ایــن  کــه  در اصــل  چــه  می خواهنــد و چــه  شــرایطی  را در 
ــن  رو  ــند. از ای ــته  باش ــد، داش ــوب  می دانن ــت  مطل بررســی  وضعی
ــت   ــه  وضعی ــوط  ب ــورات  مرب ــی  تص ــا را نوع ــوان  هدف ه می ت

مطلــوب  سیاســی  تعریــف  کــرد.
یــک  هــدف  ممکــن  اســت  در عیــن  حــال  ابــزاری  در راه  نیــل  بــه  
اهــداف  باالتــر باشــد. در چنیــن  حالتــی، ایــن  هــدف  از هدف هــای  
اولیــه  یــا هدف هــای  بینابیــن  اســت. در حالــی  کــه  هــدف  باالتــر را 
می تــوان  هــدف  نهایــی  یــا عالــی  نامیــد. ویژگی  هــدف  نــاب  - اگر 
بخواهیــم  ایــن  اصطــاح  را در جــای  خــود و بــا دقــت  بــه  کار بریــم  
- در ایــن  اســت  کــه  بــه  ســهم  خــود ابــزار رســیدن  بــه  هدف هــای  

دیگــر قــرار نگیرد.
در تشــریح  مســائل  سیاســت  اقتصــادی، ایــن  مشــکل  هســت  که  
در قلمــرو خــاص  اقتصــاد بــه  هیــچ  وجــه  هــدف  نهایــی  مطــرح  
نمی شــود، حتــی  رفــاه  ملــی  و اعتــای  ســطح  زندگــی  مــردم  کــه  
همــواره  و بیش تــر بــه  منزلــة  هــدف  نهایــی  سیاســت  اقتصــادی  
در نظــر گرفتــه  می شــود، در نهایــت  فقــط  ابــزاری  بــرای  تحقــق  
ــن   ــط  بی ــت. رواب ــت  اس ــی  دول ــی  - سیاس ــای  اجتماع هدف ه
هدف هــا از وضعیتــی  ناشــی  می شــود کــه  در آن  چندیــن  هــدف  
ــته  از  ــه  دس ــان  س ــد می ــورت  بای ــن  ص ــد. در ای ــرح  می باش مط

ــت؛ ــاوت  گذاش ــا تف هدف ه
 یعنــی: 1. اهــداف  خنثــا؛ 2. اهــداف  رقیــب؛ 3. اهــداف  مکمــل  و

 هماهنگ.                                                             ادامه دارد...

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

آگهی مزایده عمومی امالک تجاری و آموزشی 
مدیریــت آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر در نظــر دارد تعــداد 2 بــاب 

ملــک تجــاری نوســاز واقــع در بلــوار امــام رضــا )ع( _ جنــب مدرســه شــبانه 

روزی امــام خمینــی )دوراهــی دشــتکار( و تعداد دو باب مدرســه مــازاد  واقع 

در روســتای قلعه عســکر را به صورت اجاره ســه ســاله و تعداد 2 باب کالس 

از کانــون حــرت رقیــه )س( را بــه صــورت اجــاره یکســاله از طریــق مزایــده 

setadiran.( عمومــی بــا بهره گیــری از ســامانه تــدارکات الکرتونیکــی  دولــت

ir( بــه بخــش خصوصــی واگــذار مناید.

زمان انتشار در سایت: 1400/03/18

مهلت دریافت اسناد مزایده : از تاريخ 1400/03/18 لغایت 1400/03/23

نحوه دریافت اسناد مزایده : از طریق سامانه ستاد الکرتونیکی دولت )ستاد(

مهلــت تکمیــل و تحویل اســناد مزایــده : حداکــر تا پایــان وقــت اداری مورخ 

1400/03/29 از طریــق ســامانه ســتاد ایــران و تحویــل اصــل فیــش واریــزی 

ودیعــه بــه دبیرخانه مدیریــت آموزش و پرورش شهرســتان بردســیر از طریق 

مراجعــه حضوری یا پســت سفارشــی.

تاریــخ بازگشــایی اســناد مزايــده: ســاعت ۱0 مــورخ 1400/03/30 در محــل 

دفــرت مدیــر آمــوزش و پــرورش 

جهــت آگاهــی از رشایــط عمومــی و توضیحــات برگــزاری و ســایر اطالعــات 

مزایــده بــا مراجعــه بــه ســامانه ســتاد بــه نشــانی Setadiran.ir یــا بــا تلفــن 

هــای 33522697 و 33527212 متــاس حاصــل شــود. 14م الــف

روابط عمومی اداره آموزش وپرورش شهرستان بردسیر 

اطالعیه
 قابل تو جه شهروندان گرامی
فعال شدن شیفت عصر کلینیک 

تخصصی بیمارستان قائم )عج( بردسیر
ــاند  ــی رس ــیر م ــتان بردس ــف شهرس ــردم رشی ــاع م ــه اط ب

کلینیــک تخصصــی بیامرســتان قائــم )عــج( در شــیفت عــر  

فعــال گردیــده اســت کــه برنامــه ویزیــت متخصصیــن  در 

ایــن کلینیــک بــه رشح ذیــل مــی باشــد:

تخصــص هــای ارتوپــدی، جراحــی عمومــی، داخلــی ، زنــان 

و ارولــوژی در شــیفت عــر  قلــب و عــروق، ســونوگرافی ، 

اطفــال، عفونــی، اعصــاب و روان و بیهوشــی شــیفت صبــح 

ــم )عــج( فعــال مــی  در کلینیــک تخصصــی بیامرســتان قائ

باشــد. مراجعیــن محــرم جهــت دریافــت نوبــت کــام فــی 

ســابق مــی تواننــد از طریــق ســایت نوبــت دهــی دانشــگاه 

و   /http://nobat.kmu.ac.ir آدرس  بــه  پزشــکی  علــوم 

تلفــن گویــا بــه شــامره متــاس 1677 اقــدام مناینــد.

روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان 
شهرستان بردسیر



بزرگان آسمانی شهر من پیامک های شما

                                       

10000100005588 شماره ارسال پیامک

شــهید الــه مــراد عظیمــی باغبــزم نــام پــدر: کــرم ، متولــد: ۱۳۴۵ روســتای باغبــزم 
از توابــع بردســیر،تحصیالت: دوم راهنمائــی ومجردتاریــخ  شــهادت: 67/۱/۴  ،محــل 

شــهادت: ُخرمــال ومــزار شــهید: گلــزار شــهدای بردســیر
زندگینامه:

شــهید الــه مــراد عظیمــی در منطقــه کوهســتانی باغبــزم در خانــواده ای کشــاورز و 
مذهبــی بــه دنیــا آمــد. در ســن ۱۱ ســالگی مــادر خــود را از دســت دادنــد.

تحصیــالت ابتدائــی را در همــان روســتا تمــام کــرد و بــرای ادامــه تحصیل به بردســیر 
)منــزل یکــی از آشــنایان (آمــده و مشــغول درس و مدرســه مــی شــود؛ امــا ســال دوم 
راهنمائــی بعلــت گرفتــاری و مشــکالت پیــش رو، مجبور به تــرک تحصیل شــده و با 

اینکــه هنــوز ســن و ســال کمــی داشــت، اقــدام به کارگــری نمــود ...
ــان  ــه زم ــم ک ــراد ه ــه م ــید. ال ــربازی رس ــت س ــد خدم ــا گذشــت و موع ــال ه س
ســربازیش همــراه شــده بــود بــا جنــگ تحمیلــی، عــازم جبهه نبــرد حق علیــه باطل 
شــد. ۲۲ مــاه خدمــت بــدون حتــی یــک روز غیبــت، ســندی گویــا بــرای دالوری ها و 

ســخت کوشــی هــای ایــن شــهید عزیــز در جبهــه بــوده اســت.
ســرانجام پــس از شــرکت در عملیــات های مختلفــی چون کربــالی ۵، والفجــر۱۰ و ... 

در منطقــه خرمــال کردســتان بــه مدال زیبای شــهادت دســت میابنــد ...
رهــا نکــردن پســت:تو اون هــوای گــرم اهــواز الــه مــراد تو قســمت پدافنــد هوایی، 
ســر پســت بــود. ســاعت ۲ بعــداز ظهــر بایــد پســت رو تحویــل مــی داد. دونفــر بعدی 
کــه بایــد پســت رو تحویــل مــی گرفتــن ســر اینکه کــی تو ســایه و کــی تو آفتــاب رو 
صندلــی بشــینه، دعــوا مــی کــردن. /صــدای دعــوا رو که شــنیدم اومــدم بیــرون. دیدم 
الــه مــراد ســر پســِت و کاری بــه اونــا نداره!/گفتــم: الــه مــراد چــرا بینشــون میونجــی 
گــری نمــی کنی؟گفــت: مــن ســر پســتم، اگــه االن هواپیمــای دشــمن بیا، کــی باید 

شــلیک کنــه؟! مــن تــا پســت رو کســی تحویل نگیــره، اینجــا رو رهــا نمی کنــم ...
                                                              راوی: آقای علی اکبر ایمانی، همرزم شهید

شجاعت:شــب شیشــه بچــه یکــی از آشــناها، بــرا ســرگرمی گفتیــم کی مــی تونه 
تنهایــی بــره قبرســتون و بیــا .../از میــان جمــع، الــه مــراد قبــول کــرد. با اینکه ســنش 

ازهمــه کمتــر بــود. / شــب، تنهایــی، رفت و برگشــت ...       
                                                                     راوی: آقای علی عظیمی)برادر شهید(

ــا هــم ســوار دوچرخــه بودیــم و مــن تــرک دوچرخــه نشســته بــودم.  همدردی:ب
تعادلــم رو از دســت دادم و افتــادم زمیــن. /الــه مــراد هــم فــورا بــرای اینکــه مــن کــم 
نیــارم و خجالــت نکشــم خودشــو انداخت زمین و شــروع کــرد به دلــداری دادن مــن ...                                                                                                                                              

                          راوی: آقــای غالمعبــاس خدامــی )همســایه و همبــازی شــهید(
کردســتان، ســکوی پرواز:مــا رو بــه کردســتان اعــزام کردنــد. منطقــه برفــی و 
ســرد ... پوتیــن هــارو از مــا گرفتن و بجــای اون چکمــه دادن تا بهتر تو بــرف بتونیم راه 
بریــم.  هــر چــی برفــای روی زمیــن رو پــاک میکردیــم تــا بتونیــم چادرمــون رو نصب 

کنیــم، فایــده نداشــت. ناچــار اول چــادر زدیــم  بعــد زیرشــو تمیز کردیــم ...
الــه مــراد همــراه بقیــه نیروهــا، قبــل از ما تــو منطقه بودنــد./ قرار شــد نیروهــای قبلی 
بــرن بــرا اســتراحت. الــه مــراد هــم جــز ایــن نیروهــا بــود. مــن هــر چــی بــه مســئول 
گــروه اصــرار کــردم بــذار الــه مــراد پیــش مــن باشــه، بعــد مــا بــا هــم بریــم مرخصی، 
قبــول نکــرد. مــی گفــت: ایــن نیروها چــن وقته تــو منطقــه ان، خســته ان، بایــد برن 
عقــب بــرا اســتراحت. /  وقتــی بچــه هــا مــی رســن بــه ســنگر اســتراحت، یکــی از 
فرماندهــان زرنــدی کــه دنبــال نیــروی زبــده و کارآمــد مــی گشــته، از راه مــی رســه 
و پــس از انتخــاب الــه مــراد، ازش مــی پرســه بــا مــن میایی؟الــه مــراد هــم بــا وجــود 

خســتگی ایــن چنــد روز، بــاز قبــول میکنــه و راه مــی افتــه...
حــدود دو روز بعــد در حالــی کــه الــه مــراد داشــته از تانــک بــاال میرفتــه تــا وسایلشــو 
بــرداره، و عراقیــا هــم کــه گــرای تانــک رو زده بــودن، بــا گلولــه ... بــه ســمت تانــک 
شــلیک مــی کنــن ...مــوج انفجــارش بــه حدی بــود کــه همون جــا الــه مــراد رو راهی 

بهشــت مــی کنــه ....                    راوی: آقــای علــی اکبــر ایمانــی، همــرزم شــهید

شهید  معظم    اله مراد عظیمی   

ــی  ــمت معرف ــه س ــد ب ــا می توانن ــالم نامزده * باس
تیــم اداره کشــور برونــد، یکــی از جذابیت هایــی 
کــه می توانــد کمک کننــده باشــد، ایــن اســت 
ــه  ــا بلک ــه در حــد همــه وزارتخانه ه ــا ن ــه نامزده ک
به عنــوان مثــال می تواننــد تیــم اقتصــادی، فرهنگی، 
سیاســت خارجــی و... را بــا راهکارهای مدیریتــی ارائه 
دهنــد تــا فضــا بــرای انتخــاب مــردم شــفاف تر شــود.
۳۴----9۱68                                                     

ــم  ــرم نمیدان ــهردار محت ــن تشکرازش ــالم ضم *س
چراباخیابــان شــهیدصانعی قهر هســتید بابت فضای 
ســبز نیمــه کاره کــه بلوکهــای ان همــه لــه شــدند                                                                                                                                             

۱۲----9۱۳۰                                               
*قطعــاً کســانی کــه خودشــان در ایجــاد مشــکالت 
ــا  ــد ب ــتند، نمی توانن ــی داش ــش اساس ــور نق کش
ــد. ــردم بگذارن ــری در آرای م ــود تأثی ــای خ حرف ه
ــه  ــی توج ــای انتخابات ــوع را نامزده ــن موض ــد ای بای

ورعایــت کننــد باتشــکر            9۳6۴-----99
*ســالم ایــن شــاید هشــداری باشــد بــرای کســانی 
کــه نمــی خواهنــد درانتخابات شــرکت کننــد »مردم 
ــهدا  ــون ش ــد و خ ــالب بمان ــد انق ــر می خواهن اگ
پایمــال نشــود و مشــمول دعــای شــهیدان باشــند و 
خون شــهید ســلیمانی و هــزاران انســانی که قــدم در 
راه دفــاع از کشــور گذشــتند از بیــن نــرود در انتخابات 
مشــارکت گســترده داشــته باشــند.«  9۱۳۱----۱7

ــا ســالم بازهــم شــعارها ی پوپولیســتی یعنــی  * ب
عــوام فریبــی از ســوی بعضــی ازنامزدهــای انتخاباتی 
، افزایــش مبلــغ یارانــه نقــدی اســت و چنــد نفــر  از 
ــت  ــات ریاس ــیزدهمین دوره انتخاب ــای س ، نامزده
جمهــوری ۱۴۰۰ اعــالم کــرده اســت: »بــا رأی قاطــع 
شــما و تشــکیل دولــت ، یارانــه بــه مبلــغ ۴۵۰ هــزار 
تومــان تــا یــک میلیــون تومــان ماهانــه بــه چهــل 
میلیــون ایرانــی  کــه درآمــد کمتــری دارنــد واریز می 
شــود.«                                        9۲6----۱۵

بــا ســالم بــه شــهادت تاریــخ و ثبــت اظهارات ،ســند 
رزومــه آقــای رئیســی همیــن ســایت هــای اصــالح 
طلبهــا و اعتدالیــون  هســتند کــه در ایــن دوســال 
بارهــا از عملکــرد ایشــان تقدیــر کردنــد. منتهــا اونهــا 
فکــر نمیکردنــد کــه آقــای رییســی کاندیــدا بشــن. 
االن نمیتونــن آقــای رئیســی رو بــه خاطــر رزومــه ی 
درخشــان و اثبــات شــده تخریــب کننــد تنها ابــزار و 
ترفندشــون زدن گفتمــان انقالبــی اســت تــا نماینده 

ــاره           9۱۳۲----6۰ ــان رای نی ــن گفتم ی ای
*بــا ســالم بلــوار ورودی امــام رضــا که از جلو مدرســه 
بعــد از تقاطــع دشــتکار جــاده باریــک میشــود و بــه 
پــل ورودی میرســد بــدون تابلــوی هشــدار دهنــده 
ــل و  ــا پ ــروز برخــورد ب و نصــب شــب نمــا باعــث ب
ــک  ــورای ترافی ــه میشودش ــوی رودخان ــراف بس انح
وپلیــس راهنمایــی اقــدام کننــد      ۰9۱۲8---۵۱

*باتوجــه بــه اینکــه جــاده کرمان بــه بردســیر قریب 
یکســال از روکــش آســفالتش میگــذرد عینــا مثــل 
قبــل شــده و چاله و ترک برداشــته و فراز ونشــیبهای 
زیــادی مثــل قبــل دارد مثــل اینکه هیچکارنشــده ایا 
کســی براجــرای اســفالت نقش داشــته ناظر ازســوی 
کارفرمــا نبــوده تــرک فعــل وعــدم نظــارت از ســوی 
هرکــس بــوده اســت بایــد از ســوی فرمانــدار محتــرم 
پیگیــری شــود                                9۳۵۰----۱8

رهبــر انقــالب همچنیــن بــا اشــاره بــه تأکیــد 
ــرورت  ــاره ض ــی درب ــام خمین ــگی ام همیش
ــات، انتخــاب  ــردم در انتخاب شــرکت آحــاد م
فــردی شایســته را راه حــل نابســامانی ها 
ومشــکالت خواندنــد و بــا بیــان نکاتــی مهــم 
دربــاره لــزوم پایبنــدی رییس جمهــور آینــده 
بــه ایجــاد عدالــت اجتماعــی، مبــارزه صریــح 
ــد  ــت تولی ــا فســاد وتقوی ــدون مالحظــه ب وب
ــه  ــود را ب ــردم خ ــاد م ــد: آح ــی افزودن داخل
ــه  ــات و تشــویق دیگــران ب شــرکت در انتخاب

ــزم بداننــد. ایــن کار مل
رهبــر انقــالب با اشــاره به جــاری شــدن دوباره 
یــاد و خاطــره امــام در ایــام رحلــت آن بزرگــوار 
افزودنــد: ملت و کشــور همیشــه بــه نگاهبانی 
از یــاد و رهنمودهــای »آن شــخصیت عظیــم، 
آن رهبــر بی جایگزیــن و آن خردمنــد حکیم و 
برخــوردار از اراده پوالدیــن، دل عطــوف و ایمان 

عمیــق« نیازمند اســت.
رهبــر انقــالب بــا اشــاره بــه اول انقــالب 
وحجــم بی ســابقه پیش بینی هــای مکــرر 
ــودی دو  ــر ناب ــی مبنــی ب زیاده خواهــان جهان
ماهــه، شــش ماهــه و یــا حداکثــر یک ســاله 
جمهــوری اســالمی افزودنــد: صالبــت و 
قاطعیــت امــام و پیروزی هــای درخشــان 
ملــت در جنــگ و مســائل دیگــر، این همهمه 
ــام  ــت ام ــد از رحل ــا بع ــرد ام ــگ ک را کمرن
خمینــی، دشــمنان و بدخواهــان بــار دیگــر به 
تکــرار آرزوی خــود مبنــی بــر زوال جمهــوری 

ــد. اســالمی پرداختن
ــالم رســمی  ــه ای، اع ــت اهلل خامن حضــرت آی
یــک حــزب فرســوده و پرمدعــا در ســال 69، 
نامــه چنــد ســال بعــد گروهــی از نماینــدگان 
مجلــس مبنــی بــر رو بــه پایــان بــودن مهلت 
ــی  ــی برخ ــالم علن ــالمی و اع ــوری اس جمه
مقامــات آمریکایــی  مبنــی بــر نرســیدن 
ــالگی را از  ــل س ــه چه ــوری اســالمی ب جمه
ــرای زوال  ــط ب ــای پیشــگویی های غل نمونه ه
ــد:  ــر شــمردند و گفتن ــوری اســالمی ب جمه
ایــن افــراد و گروه هــا در پیشــگویی های خــود، 
ــه شکســت  ــان آرزوهایشــان، ب ــر بی ــالوه ب ع
ــتناد  ــز اس ــان نی ــای جه ــودی انقالب ه و ناب

می کردنــد.

رهبــر انقــالب افزودنــد: حتــی در داخل کشــور نیز 
دو نهضــت مشــروطیت و نهضــت ملی چند ســال 
بعــد از شــکل گیری بــا روی کار آمــدن دیکتاتوری 
کامــالً ســیاه رضاخــان و اســتبداد کودتایــی، 
پیچیــده و عمیــق محمدرضــا شکســت خوردنــد 
بنابرایــن پیش بینی هــا دربــاره نابــودی جمهــوری 
اســالمی بــه این مســائل تاریخــی نیز متکــی بود.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره به شکســت 
کامــل پیشــگویی های دشــمنان و اقتــدار و 
پیشــرفت و توســعه مســتمر جمهــوری اســالمی 
افزودنــد: راز پرشــکوه و افتخارآمیز مانــدگاری نظاِم 
ــام خمینــی، همراهــی دو کلمــه جمهــوری و  ام

اســالمی اســت.
ــه جمهــوری اســالمی را کار  ــداع نظری ایشــان، اب
ــام  ــد: ام ــد و افزودن ــام خمینــی خواندن ــزرگ ام ب
بزرگــوار ایــن نظریــه را در عرصه نظریات سیاســی 
بیــن المللــی وارد کــرد و با قــدرت مــردم و معرفت 
ــید و  ــت بخش ــود آن را عینی ــق خ ــیار عمی بس

محقــق کــرد.
ــام  ــع ام ــناخت و تســلط جام ــالب، ش ــر انق رهب
خمینــی بــر معــارف اســالمی را پشــتوانه ایجــاد و 
تحقــق نظریــه جمهــوری اســالمی برشــمردند و 
گفتنــد: امــام لــزوم حاکمیــت اســالم و اعتقــاد به 
مــردم را از دل اســالم نــاب بــه دســت آورده بــود و 

بــه آنهــا عمیقــاً ایمــان داشــت.
ایشــان بــا اشــاره بــه مخالفــان سرســخت دو وجه 
ــالمی  ــوری اس ــودن جمه ــی ب ــالمی و مردم اس
ــد: بخشــی از مخالفــان حاکمیــت اســالم،  افزودن
»ســکوالرهای غیرمذهبــی« بــوده و معتقدند دین 
شــأنیت تشــکیل نظام سیاســی و مدیریت کشــور 
را نــدارد و محصــور بــه مســائل فــردی و عبــادات 
ــه عــده ای از ســکوالرها هــم معتقــد  اســت، البت
بودنــد دیــن اصــوالً مضــر و افیــون جامعــه اســت.

رهبــر انقــالب افزودنــد: دســته دیگــری از مخالفان 
ــا  ــد ام ــاد دارن ــن اعتق ــه دی ــالم، ب ــت اس حاکمی
ــوده  ــت آل ــه سیاس ــد ب ــالم نبای ــد اس می گوین
شــود، ایــن افــراد در واقــع »ســکوالرهای مذهبی« 
هســتند و بــه دخالــت و حاکمیت دین در شــئون 

زندگــی سیاســی- اجتماعــی، اعتقــادی ندارنــد.
ــی  ــان مردم ــه ای، مخالف ــت اهلل خامن حضــرت آی
بودن جمهوری اســالمی را نیز دو دســته دانســتند 
و گفتنــد: جمعــی از ایــن مخالفــان، »لیبرال هــای 

ســکوالر« هســتند کــه می گوینــد دموکراســی و مردم ســاالری را 
بایــد لیبرال هــا و تکنوکرات هــا ایجــاد کننــد و ایــن مســئله ربطی 

بــه دیــن نــدارد.
ایشان در ادامه چند توصیه مهم به نامزدهای محترم داشتند.

رهبــر انقــالب اســالمی بــا توصیــه مؤکــد بــه کاندیداها بــه پرهیز 
از بیــان وعده هایــی کــه از انجــام آنهــا مطمئــن نیســتند، گفتنــد: 
دادن وعده هــای بــدون پشــتوانه عملــی جایــز نیســت و اینگونــه 
وعــده هــا، گنــاه و بــه ضــرر کشــور اســت چــون با محقق نشــدن 
آنهــا مــردم از انتخابــات و نظــام دلســرد می شــوند بنابرایــن فقــط 

وعده هایــی بدهیــد کــه اهــل فــن آنهــا را تأییــد می کننــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، توقــع دیگــر از کاندیداهــا را صداقــت 
بــا مــردم و بیــان شــعارهایی دانســتند کــه در دل خــود بــه آنهــا 
کامــالً اعتقــاد دارنــد و افزودنــد: کاندیداها بــا مردم صادق باشــند و 

شــعارهایی ندهنــد کــه بــه آنهــا اعتقــاد ندارند.
ــات را  ــه مشــارکت در انتخاب ــر انقــالب اســالمی، تشــویق ب رهب
وظیفــه تــک تــک مــردم دانســتند و گفتند: تــک تک مــردم خود 
را موظــف بداننــد کــه همــه آحاد مــردم اعــم از خانواده، دوســتان و 
آشــنایان را بــه مشــارکت در انتخابــات دعوت کنند و ایــن، مصداق 

»تواصــی بــه حق« اســت.
ایشــان افزودنــد: توقــع دیگــر از کاندیداها این اســت کــه در صورت 
پیــروزی، خــود را بــه »عدالــت اجتماعــی«، »کاهــش فاصلــه فقیر 
و غنــی«، »مبــارزه بــدون مالحظــه بــا فســاد«، »تقویــت تولیــد 
ــا  ــه و افــرادی کــه ب ــا قاچــاق و واردات بی روی داخلــی و مبــارزه ب
پــر کــردن جیــب خــود از طریــق واردات کمــر تولیــد داخلــی را 

می شــکنند« متعهــد بداننــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای تأکیــد کردنــد: کاندیداهــا  صراحتــاً 
دربــاره ایــن موضعــات موضــع بگیرنــد تــا اگــر بعــد از انتخــاب، 
ــا ســؤال و  ــد از آنه ــی بتوانن ــد، دســتگاه های نظارت عمــل نکردن

مؤاخــذه کننــد.

هفته نامه ی فرهنگیـ  سیاسی استان کرمانـ  تحلیلی خبری
صاحب امتیاز ، مدیر مسئول : محمد رضا شجاعی باغینی
جانشین مدیر مسئول و سردبیر : عمید شجاعی باغینی 

صفحه آرایی : سپهر بردسیر )09134423926(
گستره ی توزیع استان کرمان
آدرس : بردسیرـ خیابان امام)ره(ـ  ساختمان خطیبی - طبقه  اول - جنب دفتر ازدواج
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راه حل مشکالت، انتخاب درست است نه کناره گیری از صندوق رای
بیانات مقام معظم رهبری در سالگرد رحلت بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی  :

مهندس میرصادقی فرماندارشهرستان بردسیر :

شــورای آمــوزش وپــرورش بایــد بتوانــد بــا پتانســیل 
موجــود درخــود مشــکالت ایــن نهــاد را برطرف کند

ــوزش و  ــورای آم ــس ش ــدار و رئی فرمان
پرورش شهرســتان بردســیر در جلســه 
شــورای آمــوزش و پــرورش گفــت: 
شــورای آمــوزش وپــرورش بایــد بتوانــد 
بــا پتانســیل موجــود درخود مشــکالت 

ایــن نهــاد را برطــرف کنــد.
بــه گــزارش روابط عمومــی فرمانــداری 
بردســیر و بــه نقــل از روابــط عمومــی  
آمــوزش و پرورش شهرســتان بردســیر، 
جلســه شــورای امــوزش و پــرورش 

خطاب به سیاسیون کشور...
ــه سیاســیون کشــور دارم:  ــاه خطــاب ب ــه ای کوت نکت
ــد  ــود را می نامن ــب خ ــه[ اصالح طل ــی ]ک ــه آنهای چ
و چــه آنهایــی کــه اصولگــرا. آنچــه پیوســته در رنــج 
بــودم این کــه عمومــاً مــا در دو مقطــع، خــدا و قــرآن 
و ارزش هــا را فرامــوش می کنیــم، بلکــه فــدا می کنیــم. 
عزیــزان، هــر رقابتــی بــا هــم می کنیــد و هــر جدلــی  
ــا  ــا هــم داریــد، امــا اگــر عمــل شــا و کالم شــا ی ب
مناظره هایتــان به نحــوی تضعیف کننــده دیــن و 
انقــالب بــود، بدانیــد شــا مغضــوب نبی مکرم اســالم 
و شــهدای ایــن راه هســتید؛ مرزهــا را تفکیــک کنیــد. 
اگــر می خواهیــد بــا هــم باشــید، رشط بــا هــم بــودن، 
ــح حــول اصــول اســت. اصــول،  ــان رصی ــق و بی تواف
مطــوّل و مفّصــل نیســت. اصــول عبــارت از چند اصل 

مهــم اســت:
اول آنهــا، اعتقــاد عملــی بــه والیت فقیه اســت؛ یعنی 
ــا جــان و دل بــه  ایــن کــه نصیحــت او را بشــنوید، ب
توصیــه و تذکــرات او به عنــوان طبیــب حقیقی رشعی 
و علمــی، عمــل کنید. کســی که در جمهوری اســالمی 
می خواهــد مســئولیتی را احراز کنــد، رشط اساســی آن 
]ایــن اســت کــه[ اعتقــاد حقیقــی و عمــل بــه والیــت 
فقیــه داشــته باشــد. مــن نــه می گویــم والیت تنــوری 
ــن  ــک از ای ــچ ی ــی؛ هی ــت قانون ــم والی ــه می گوی و ن
دو، مشــکل وحــدت را حــل منی کنــد؛ والیــت قانونــی، 
خاّص عامه مردم اعم از مســلم و غیرمســلان اســت، 
امــا والیــت عملــی مخصــوص مســئولین اســت کــه 
می خواهنــد بــار مهــم کشــور را بــر دوش بگیرنــد، آن 

هــم کشــور اســالمی بــا ایــن همه شــهید!
اعتقــاد حقیقــی به جمهــوری اســالمی و آنچــه مبنای 
آن بــوده اســت؛ از اخــالق و ارزش هــا تا مســئولیت ها؛ 
چــه مســئولیت در قبــال ملــت و چــه در قبال اســالم.

فرازهایی از:
 وصیت نامه شهید سلیمانی 

ــا و  ــل ش ــر عم ــلیانی: اگ ــهید س ش
کالم شــا یــا مناظره هایتــان به نحــوی 
تضعیف کننــده دیــن و انقــالب بــود، 
ــرم  ــی مک ــوب نب ــا مغض ــد ش بدانی
اســالم و شــهدای ایــن راه هســتید؛ 

مرزهــا را تفکیــک کنیــد.

کارنامه  آیت اهلل رئیسی در قوه قضاییه 
بهترین معرف برای اصلح بودن است 

رئیسی: اینرتنت را با حداکرث رسعت در اختیار مردم قرار می دهیم/ از هرنمندان حامیت می کنیم
رئیسی: 29 خرداد روز پایان فساد و رانت در کشور است

رئیسی: برای اشتغال جوانان و راه اندازی ظرفیت های تولیدی کشور برنامه داریم
رئیسی: کم ترین تنش را در اداره کشور خواهد داشت / رئیسی به دنبال وعده های هیجانی نیست

رئیسی: معیشت و سفره مردم، اولویت دولت من است
اگر کســی بخواهد ایشــان  را به درســتی بررســی کند متوجه می شــود کارنامه او شــفاف اســت و ایشــان بیش 

از ۱۴۰۰ روز اســت کــه  بــرای احیــای عدالت و  فســاد ســتیزی کار می کنند.
موضــوع یارانــه هــا مهــم اســت و بایــد پرداخــت شــود و پرداخــت هــم مــی شــود و مــا هــم تصمیم مــان این 

اســت کــه پرداخــت کنیم ولــی بایــد عادالنــه پرداخت شــود.
رئیسی ، مرد میدان با کارنامه ای شفاف ودرخشان بدون مالحظه کاری و ارشافیت و سیاست زدگی

رئیسی چه کارنامه ای دارد؟ او مرد تحول و تغییر است
بــا مافیــای قطعــه ســازی خــودرو برخــورد کــرد-  بانــد طبــری را منهــدم کــرد- 6۰قضــات فاســد را برکنــار کــرد - هفــت 
تپــه را از دســت مافیــای دولــت نجــات داد- غول هایــی مثــل حســین فریــدون و مهــدی جهانگیــری را پــای میــز محاکمه 
کشــید-   ویالهــای غیرقانونــی آقازاده هــا را خــراب کــرد -زندانیــان امنیتــی را آزاد کــرد - صــدور بخشــنامه »نحــوه احضــار 
اشــخاص حقوقــی«- دســتورالعمل ســاماندهی زندانیــان و کاهــش جمعیــت کیفــری زندان هــا-  بــاز کــردن مســیر بــرای 
احیــای کارخانه هــای تعطیــل و نیمه تعطیــل -آغــاز اصــالح ســاختار قــوه قضائیــه - تقلیــل 6۳ حســاب قــوه قضائیــه به ۵ 
حســاب - برخــورد بــا فســاد درون قــوه قضائــی - عــزل اکبــر طبــری - دســتور بــرای بررســی ویــژه تحقیــق و تفحص های 
ارجاعــی بــه قــوه قضاییــه - برخــورد قاطــع با مفســدان - حکم ۱۵ ســال حبــس ریخته گران و بــرادرش بــه اتهام اخــالل در 
نظــام اقتصــادی -حکــم هــادی رضــوی - حکــم متهمان بانک ســرمایه -رســیدگی نهایی بــه پرونده پدیــده شــاندیز و اعالم 
حکــم مــال باختــگان پرونــده پدیــده شــاندیز- 978 حکم قطعی برای مفســدین اقتصادی -حکم حســین فریــدون - حکم 
متهمــان پرونــده کیمیــا خودرو- حکــم تخریب ویالهــای غیر مجــاز )تخریب بزرگترین ســازه ویالیــی در رشــت(- طراحی 
ســامانه ثبــت امــوال و دارایی هــای مســؤوالن - آغــاز گزارش دهــی فســاد یــا همــان ســوت زنــی - پیگیــری پرونــده ۱7 
متهــم جاسوســی - پیشــنهاد ارائــه طرحــی در رابطه با ممانعــت از تحصیل فرزندان مســئوالن در خارج از کشــور-  دســتور 
بــرای تهیــه الیحــه جامــع احتــرام بــه آزادی هــای مشــروع و حفــظ حقــوق شــهروندی -عــزم جــدی بــرای ورود بــه فســاد 
خودروســازان - بررســی الیحــه مقابلــه بــا خشــونت علیــه زنــان - نشســت نتیجــه دار بــا تعــدادی از فعاالن محیط زیســت 
-حکــم قصــاص قاتــل شــیرعلی محمــد - تحــول  جــدی در راه هــای ارتباطــی قــوه قضائیه بــا مردم بــه خصــوص در فضای 
مجــازی - توقــف اســتفاده از چــادر بــرای پوشــش متهمیــن - ابــالغ آیین نامــه اجــرای احــکام کیفــری - بررســی امــکان 
اعــدام و قصــاص بــه روشــی غیــر از طنــاب دار و اهــدای عضو محکــوم - دســتورالعمل حفظ کرامــت و ارزش های انســانی در 
ق.ق بــا ۳۳ مــاده - بررســی پرونــده تمامــی زندانیــان بدهــکار مالــی و اعمــال حداکثر مســاعدت قضایــی و قانونی -  دســتور 
اعــالم نتیجــه و رونــد بررســی احکام به مــردم -ممنوعیت مطالبــه وجــه در دفاتر خدمــات الکترونیک قضایــی - بازدیدهای 

ســرزده- اقدامــات ایجابــی بــرای ارتقای اقتصــاد و...

کارنامه امید بخش قوه قضائیه ، امید وتحول  درقوه مجریه را  به ارمغان خواهد آورد  

شهرســتان بردســیر به ریاســت مهنــدس میرصادقــی و باحضور اعضا تشــکیل 
شــد

ســید حســن میرصادقی فرماندار بردســیر ضمن گرامیداشــت ســالگرد ارتحال 
ملکوتــی بنیانگــذار جمهــوری اســالمی ایــران حضرت امــام خمینــی)ره( و قیام 
۱۵ خــرداد، گفــت: آمــوزش و پــرورش نهــادی اســت کــه بایــد توجــه ویــژه ای 
بــه آن شــود و قــدم اول بایــد از طریــق اعضــای شــورای آمــوزش وپــرورش انجام 
شــود و شــورای آمــوزش وپــرورش بایــد بتواننــد با پتانســیل موجود، مشــکالت 

ایــن نهــاد را برطــرف کند.
وی افــزود: معلمــان و فرهنگیــان پرتــالش، ســرمایه هــای ارزشــمند کشــور 
هســتند کــه در تربیــت و سرنوشــت دانــش آمــوزان نقــش موثــری دارنــد و بــر 
کلیــه رفتارهــا و عملکــرد آنهــا تاثیــر گــذار هســتند و تکریــم معلمــان بایــد در 

اولویــت قــرار گیــرد.
ســید حســن میرصادقــی خاطــر نشــان کــرد: بحــث کنکــور داوطلبــان بســیار 
جــدی اســت و بایــد تــالش شــود  بهتریــن فضــای فیزیکــی و عوامــل اجرایــی 
مســتعد انتخــاب شــوند تا محیطــی آرام بخش بــرای دانــش آموزان مهیا شــود.
وی تصریــح کــرد: کلیــه ادارات از جمله شــبکه بهداشــت، آب، برق، شــهرداری و 
نیــروی انتظامی و ســایر دســتگاه هــای مرتبط موظف هســتند نهایت همکاری 
را بــا آمــوزش و پــرورش جهــت هرچــه بهتــر  برگــزار شــدن  آزمــون سراســری 

داشــته باشند.
رئیــس شــورای آمــوزش و پرورش شهرســتان بردســیر بیان داشــت: درخصوص 
انجــام مســئولیت هــای اجتماعــی از تــوان صنایــع شهرســتان بــرای آمــوزش و 
پــرورش بهــره گیــری شــده و تــا بــه اینجــا کارهــای خوبــی انجام شــده اســت.
در پایــان فرمانــدار و رئیــس شــورای آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر، 
جهــت تکمیــل پــروژه هــای نیمــه تمــام آمــوزش و پــرورش قــول مســاعد داد 
و افــزود: اعتبــارات ترجیحــا بــه فضاهایــی کــه بــاالی 8۰ درصــد پیشــرفت کار 

داشــته انــد، اختصــاص خواهــد یافــت.


