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با انتخابات بیست وهشتم خرداد و مطالبه گر ی مردم 
تغییرات   ، معیشتی  بهبودوضعیت  و  عدالت  ایجاد  در 
درمسئولیتها و مدیریتها امری طبیعی است وبرای برون 
و تخصص  وکارنامه  تجربه  به  توجه  از مشکالت  رفت 
ضروریست تا مدیر با تجربیات وسوابق کارامدی بتوانند 
درکوتاه مدت مشکالت عمده واساسی جامعه را برطرف 
کند و یا به اصطالح امید انجام امور رابه بهبود بخشی تجلی 

نمایند 
از سویی یک سنت نادرست درادوار گذشته وجود داشته 
که با تغییر دولتها همه مسئوالن تغییر می کردند وتوجه 
به توان ونیاز وتخصص انها کمتر موردتوجه بودبلکه سالیق 
وجناح بیشتر مورد توجه بود که که درهمه رده های 
باال ومیانی وپایین تاثیرگذار بود لذا ضرورت نیاز به اینکه 
این سنت به یکدفعه از جامعه رخت بربندد و مالکها ی 
تخصص وتوانمندی و خیروصالح جامعه درنظر گرفته شود 
باعث قوام مدیریت و دست یابی به اهداف مطلوب است  

همانگونه که حجت االسالم والمسلمین رئیسی با حضور 
درانتخابات بدون وابستگی جناحی و به صورت مستقل 
وارد عرصه رقابتهای انتخاباتی شد و شایسته ساالری را 
سرلوحه کارخودقرارداده است که این خود میتواند یک 
سنت شکنی باشد و این چرخه معیوب تغییرات را سرلوحه 
کارخودش قرار دهد زیرا که تجربه وتخصص وکاراموزدگی 
مانع از به هدر رفتن سرمایه های اجتماعی می شود و در 
شرایطی که کشور دچار مشکالت فراوان اقتصادی و... است 
و فرصت حل آنها تسریع   شود.و دربعضی سطوح برای 
اینکه نیروهای نو وجدید وجوان وارد چرخه مدیریت شوند 

دردستور کار مدیران باتجربه قرار گیرد 
از نگاه اجتماعی و روان شناختی نیز، هرگونه تغییرات 
نصب های  و  عزل  و  جابجایی  در  گسترده  و  افراطی 
بیهوده، به تولید ناامنی شغلی و روانی برای خیل عظیم 
مدیران کشور خواهد انجامید که پیامدهای آن دامنگیر 
همه خواهد شد؛ تبعاتی که بیش از هر چیز برنامه های 
جهادی وعده داده شده را دچار اختالل جدی خواهد کرد. 
در این مسیر البته حساب دست های ناپاک و سوءاستفاده 
کنندگان احتمالی از خزانه بیت المال جداست.که باید 

موردتوجه منصوب کنندگان قرارگیرد 
مالحظات  وبدون  کارشناسی  غیر  نصب های  و  عزل 
توانمندی و کارامدی ، می تواند فرصت های طالیی حل 
معضالت و جلب رضایت مردم را کاهش داده و زمینه را 
برای پدیدآیی معضالت نو فراهم کند.و باعث ناامیدی مردم 

برای حل مشکالت شوند                  ادامه صفحه3

234
ضرب االجل برای نهایی کردن طرح 
تحول در نحوه مقابله با کرونا

پیامبــر خــدا صلــى اهلل علیــه و آلــه فرمــود : دو گــروه از اّمــت مــن هســتند کــه اگــر آنهــا 
درســت شــوند اّمتــم درســت شــود و اگــر آنهــا فاســد گردنــد اّمتــم فاســد گــردد. عــرض 

شــد: اى رســول خــدا! آن دو گــروه کدامنــد؟ فرمــود: فقیهــان و زمــام داران. »الخصــال : 12/37.«

ضرورت توجه به 
تخصص ها و تجربه های 
مدیریتی در انتصابات 

پیام رای مردم در انتخابات تحول خواهی و 
عدالت طلبی است/ تحریم ها علیه ملت ایران 

باید لغو شود/ وعده های دولت مردمی، وعده ی 
صادق است. ما خود را متعهد به آرمان های انقالب 

اسالمی می دانیم.
                                         رئیس پلیس فتا استان کرمان:

هشدار نسبت به ارسال لینک های 
جعلی ویژه ماه محرم

                                       رئیس دولت سیزدهم دراولین ستاد مقابله با کرونا :

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان تعــداد واکســن هــای کرونا که 
بــه اســتان وارد شــده را 7۰۵ هــزار و ۴۴۶ دوز اعــالم کــرد و افــزود: تا روز 
پنجشــنبه 1۴ مردادمــاه جــاری ۴۶3 هــزار و 33۹ نفر در اســتان دوز اول 

و ۹2 هــزار و 72۶ نفــر دوز دوم را دریافــت کــرده انــد.
حمیدرضــا رشــیدی نــژاد روز 1۶ مردادمــاه در ســتاد مقابلــه بــا کرونای 
اســتان کرمــان گفــت: تا شــب گذشــته 17۵2 نفــر در بیمارســتان های 
اســتان بســتری بــوده انــد و حداقل تــا صبح روزهفدهــم مــرداد  ۵۰ نفر 

دیگــر بــه ایــن آمــار اضافه شــده اســت.
وی بــه بســتری بــودن 227 نفــر در بخــش هــای آی ســی یــو و 7۴ نفر 
تحــت ونتیالتــور در اســتان اشــاره کــرد و در ادامــه رونــد ابتال در اســتان 
را افزایشــی دانســت و بیــان کــرد: ســرعت افزایشــی از هفتــه پیــش در 
اســتان کمتــر شــده و انتظار داریــم همکاری هــای بین بخشــی و مردم 

همچنــان ادامــه یابد.
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان تعــداد واکســن هــای کرونا که 
بــه اســتان وارد شــده را 7۰۵ هــزار و ۴۴۶ دوز اعــالم کــرد و افــزود: تا روز 
پنجشــنبه 1۴ مردادمــاه جــاری ۴۶3 هــزار و 33۹ نفر در اســتان دوز اول 

و ۹2 هــزار و 72۶ نفــر دوز دوم را دریافــت کــرده انــد.
وی بیــان کــرد: از هفتــه آینــده تزریــق دوز دوم افــرادی کــه یــک مــاه 
گذشــته دوز اول را دریافــت کــرده انــد، آغــاز مــی شــود بنابرایــن روزانــه 
حــدود 22 هــزار نفــر بــرای تزریــق واکســن بایــد بــه مراکــز مــا مراجعه 
کننــد لــذا از مــردم تقاضــا داریــم کــه طبــق نوبــت بــه مراکــز تزریــق 

واکســن مراجعــه نمایند.
رشــیدی نــژاد بــا بیــان اینکه در اســتان کرمان ســنین ۴3 ســال بــه باال 
مشــمول دریافــت واکســن کرونــا شــده انــد، اظهار کــرد: احتمــاال صبح 
)17 مردادمــاه( محمولــه جدیــد واکســن وارد اســتان مــی شــود و قصد 
داریــم کــه تزریــق واکســن در اســتان به صــورت مســتمر انجام شــود و 

حتــی یــک روز هم تعطیلی نداشــته باشــیم.

وی بــا انتقــاد از بــی مهــری هــای برخــی از 
مــردم در زمینــه تــالش هــای کادر درمــان 
گفــت: همــه ســعی مــا بــر ایــن اســت که 
ــر  ــرو و روی ویلچ ــاری در راه ــچ بیم هی
خدمــات درمانــی دریافــت نکنــد و تــا ایــن 
لحظــه اینگونــه بــوده، امــا منکــر شــلوغی 

مراکز ســرپایی نیســتیم.
ــان  ــوم پزشــکی کرم رییــس دانشــگاه عل
ادامــه داد: تــا کنــون هیچ کمبــودی در دارو 
و تجهیــزات پزشــکی در اســتان نداشــتیم 
امــا ظرفیت بیمارســتان ها محدود و ســیر 

ابتــال نیــز افزایشــی اســت.
وی بــا بیــان اینکه  مجــددا در بیمارســتان 
شــهید باهنــر کرمــان 3۰ تخــت بســتری 

ظرفیــت ســازی کردیــم، 

                                                                               محمدصادق بصیری معاون سیاسی، امنیتی :

        صفحه۴

واکسیناسیون کامل 93 هزار نفر در استان کرمان
تعداد واکسن های کرونا که به استان وارد شده را 

۷0۵ هزار و 44۶ دوزاعالم کرد

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسى ، رئیس جمهور در مراسم تحلیف ریاست جمهورى: 

حمیدرضا رشیدی نژاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان: 

جناب آقای دکتر وحید خطیبی شهردار محترم بردسیر
احترامــا بــا اهــداى نیکوترین تحیــات، انتصــاب شایســته مجــدد جنابعالى را 
بعنــوان شــهردار بردســیر  تبریــک مى گویــم. امیــدوارم در ســایه ایــزد منان 
و بــا اســتفاده از تجــارب و توانمنــدى خــود و دیگــر همــکاران و بــا شــناخت 
جامعــى کــه از نیازمندیهــاى شــهردارید در اعتــاى  ایــن رســالت خطیــر 

همچــون گذشــته موفــق و موید باشــید.
مدیرمسئول نشریه سپهر بردسیر 

هیات رئیسه دوره ششم شورای 
اسالمی بردسیرانتخاب  شدند
پــس از مراســم تحلیف اعضای شــورای اســالمی شــهر 
بردســیر با تشــکیل جلســه وارد انتخابات هیات رئیســه 
شــدند و محمدنخعی به عنــوان رئیس شــورا که بمدت 
ســه ســال متوالــی بــه عنــوان رئیــس شــورا انتخــاب 
مــی شــود . محمدایمانــی بــه عنــوان نایب رئیس شــورا 
کــه در دوره قبــل هــم همیــن ســمت را داشــت . رضــا 
خســروی بــه عنــوان خزانــه دار و امیــن زارع عســکری 
بــه عنــوان منشــی انتخــاب شــدند و خبرهاحاکیســت 
کــه رضــا پرتونیــا بــه عنــوان نماینــده شــورای بردســیر 
در شــورای شهرســتان معرفــی خواهدشــد . وســرانجام 
ــا اتفــاق  ــرای انتخــاب شــهردار وارد شــور شــدند و ب ب
ــا کســب۵  ــی شــهردار دوره پنجــم ب ــر خطیب آرا دکت
ــا عنــوان شــهردار درســمت خــود  رای کامــل اعضــا ب
ابقــاء گردید.علــت زودانتخــاب وی بــه عنــوان شــهردار 
کارنامــه قابــل قبولــی کــه موردتاییــد اکثــر شــهروندان 
بردسیریســت کــه درطول۴۴مــاه در دوره پنجم کارهای 
مانــدگاری در زیباســازی و آســفالت وعمــران شــهری و 
تعریــض خیابانهــای اصلی وتامیــن بودجه شــهرداری و 
دریافــت عــوارض ازشــرکتهای  فــوالدی و آب انتقالــی 
به رفســنجان و خدمــات فرهنگی واجتماعی و... داشــته 
اســت ضمــن اینکــه تعامــل خوبــی بــا همــه طیفهــای 
مختلــف از جملــه نماینــده دولــت ، نماینــده مجلــس 
ــه  ــدون اصطــکاک و زاوی ــه ب ــه داشــت ک ــام جمع وام
داشــتن بــا تدبیــر الزم توانســت کارنامــه خوبــی ارائــه 
دهــد وبــرای ایشــان واعضای شــورای اســالمی بردســیر 
دردوره جدیــد آرزوی موفقیــت و توفیق خدمــات ارزنده 
ــه اشــراف کاملــی کــه از  کــم وکاســتیهای  باتوجــه ب

شــهردارند از خداونــد منــان خواســتاریم 

پیام کانون انجمن های صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران ایران/
 دولت آیت اهلل رئیسی زمینه مطالبه گری رسانه های انقالبی را گسترش دهد

کانــون انجمن هــای صنفــی خبرنــگاران و روزنامه نــگاران ایــران 
در پیامــی به مناســبت روز خبرنــگار،  خواســتار گســترش زمینه 
مطالبه گــری رســانه های ایــران در دولــت آیــت اهلل رئیســی شــد.

بیــش از 2 دهــه از شــهادت مظلومانــه خبرنــگار شــهید محمود 
ــا  ــاس مجاهدت ه ــاه به پ ــذرد. 17 مردادم ــان می گ ــی زم صارم
و تالش هــای شــبانه روزی جهادگــران عرصــه آگاهی بخشــی و 

ــذاری شــده اســت. ــگار نام گ ــی روز خبرن بصیرت افزای
روز خبرنــگار فرصتــی گرانبهــا را بــرای پاسداشــت مقــام 
نویسندگان، گزارشــگران فرهیخته، متعهد و انقالبی فراهم آورده 
اســت کــه در راه روشــنگری،  بصیرت افزایــی و آگاهی بخشــی بــه 

جامعــه از بــذل جــان خویــش دریــغ ندارنــد.
از تالش هــا و مجاهدت هــای  نبایــد  امــروزه نمی تــوان و 
ــی  ـ ایران ــگاران در حفــظ و تقویــت ارزش هــای اســالمی  خبرن
ــار و  ــمن و وادادگان آن و از ایث ــنگین دش ــم س ــر تهاج در براب
ازخودگذشــتگی خبرنگاران در مرزبانی از اندیشــه و تفکر متعهد 

ــرد. ــور ک ــادگی عب ــوق به س ــت و حق ــی،  آزادی، عدال و انقالب
امســال روز خبرنــگار تفــاوت قابل توجهــی در مقایســه بــا 
ــه  ــات جامع ــاً انتظــارات و توقع ســال های گذشــته دارد و طبع
رســانه ای کشــور رنگ وبــوی تازه تــری بــه خــود گرفتــه اســت:

الــف( جامعــه رســانه  ای هنــوز داغ عــروج مظلومانــه 2 خبرنــگار 
زن فعــال و پرتــالش خبرگزاری هــای ایرنــا و ایســنا را در حادثــه 
واژگونــی اتوبــوس در آذربایجــان  غربــی بــر دل دارد، خبرنگارانــی 
کــه در مســیر اطالع رســانی از یکــی از پروژه هــای ملــی به دلیــل 

ــی، جــان  ــران دولت ــای مدی ــا و کم توجهی ه برخــی از بی مباالتی ه
خــود را از دســت دادنــد.

کمتریــن توقــع جامعــه رســانه ای، پیگیری ســریع و صحیــح پرونده 
ــرای  ــه ب ــی اســت ک ــوق خبرنگاران ــاق حق ــی و احق ــن بی مباالت ای
ــه دعــوت شــده  ــای دریاچــه ارومی ــروژه احی پوشــش بخشــی از پ

بودنــد.
ب( طلــوع و ظهــور دولــت ســیزدهم بــا شــعار دولــت مردمــی وفــاق 
ملــی فرصــت نابی را بــرای تقویت و گســترش روحیــه عدالت طلبی، 

پرسشــگری و مطالبه گــری مهیــا کرده اســت.
دولتمــردان و مدیــران جدیــد عرصــه اجرایــی کشــور بایــد زمینــه 
مطالبه گــری رســانه های متعهــد و انقالبــی را بــا هــدف تقویت یکی 

از ارکان اثرگــذار و مؤثــر  در گســترش دموکراســی را فراهــم کننــد.
ــت آیــت اهلل  ــد، حمایت هــا و همراهی هــای دولتمــردان دول بی تردی
ــا هــدف  ــری ب ــه مطالبه گ ــد زمین ــم رئیســی می توان ســید ابراهی
مرزبانــی از آزادی، عدالــت و حقــوق عامــه مــردم در نظــام جمهــوری 

اســالمی ایــران را گســترش دهــد.
ــی و ائتــالف مذمــوم  ــد صف آرای ــوان و نبای ج( از دیگــر ســو، نمی ت
ــا و  ــا،  ارزش ه ــر آرمان ه رســانه های فارســی زبان ضدانقــالب در براب

ـ اســالمی را نادیــده گرفــت. باورهــای ایرانــی 
ــی در  ــانه مل ــژه رس ــی و به وی ــانه  های گروه ــت رس ــظ و تقوی حف
ــبهه افکنی ها و  ــانتاژآفرینی ها، ش ــا ش ــه ب ــارزه و مقابل ــه مب عرص
القائــات مســموم یکــی از ضرورتی تریــن اقداماتــی اســت کــه دولــت 

آیــت اهلل رئیســی بایــد بــه آن توجــه بهینــه  ای داشــته باشــد.

1۵ شهرستان کرمان در وضعیت 
قرمز و فوق قرمز کرونایی قرار دارد
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ــوزش و    ــی آم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
پرورش شهرستان بردســیر، در ابتدای این 
جلســه، جــواد ادیبــی نیــا مدیــر آمــوزش 
ــن  ــیر ضم ــتان بردس ــرورش شهرس و پ
خیرمقــدم بــه اعضــای شــورای آمــوزش 
ــتورکارهای  ــوص دس ــرورش، در خص و پ
واکسیناســیون  جملــه  از  جلســه، 
فرهنگیان، برگــزاری آزمــون نمونه دولتی 
مقطع متوســطه دوم و همکاری دســتگاه 
هــای اجرایی در راســتای توســعه آموزش 

هــای مهارتــی توضیحاتــی ارائــه کــرد.
ــان  وی پیرامــون واکسیناســیون فرهنگی
واکسیناســیون  اجــرای   در  گفــت: 
فرهنگیان شــاغل همــه مدیران مــدارس، 
ــی،  ــای خدمات ــان، نیروه ــان، معلم معاون
مربیان پیــش دبســتانی، مربیان مــدارس 
غیردولتــی و آموزشــگاه های علمــی آزاد و 
زبــان هــای خارجــی، راننــدگان ســرویس 
مــدارس و همــه اشــخاصی کــه بــه هــر 
نحــو ممکــن بــا دانــش آمــوزان در ارتباط 
هســتند طبــق زمــان بنــدی اعالم شــده، 

واکســینه خواهنــد شــد.
جــواد ادیبــی نیــا افــزود: مقدمــات 

واکسیناســیون فرهنگیان شهرستان بردسیر 
ــتان  ــتقلی در دبیرس ــای مس ــم و فض فراه
دخترانــه مهدیــه بــه تایید شــبکه بهداشــت 
و درمــان در نظــر گرفتــه شــده اســت و بــر 
ــع  ــنل مقط ــاز پرس ــت، در آغ ــاس اولوی اس
ــع  ــپس مقاط ــی س ــدارس دولت ــی م ابتدای
متوســطه دوره اول و دوم را واکســینه خواهیم 

کــرد.
ــای  ــر نیروه ــداد 1063 نف ــه داد: تع وی ادام
رســمی آمــوزش و پــرورش شهرســتان 
هســتند کــه از ایــن مجموعــه، افــراد بــاالی 
45 ســال و برگزارکننــدگان انتخابــات 1400 
ــان  ــیون فرهنگی ــروع واکسیناس ــل از ش قب
مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه مراکز بهداشــت، 

واکســن دریافــت کننــد.
مدیر آمــوزش و پرورش شهرســتان بردســیر 
ــیون  ــه اول واکسیناس ــرد: مرحل ــح ک تصری
فرهنگیــان شهرســتان بردســیر در مــرداد و 
مرحلــه دوم در شــهریورماه زیــر نظــر علــوم 
پزشــکی کرمــان و همزمــان بــا مرکز اســتان 

انجــام مــی شــود.
وی بیــان داشــت: آزمــون ورودی پایــه دهــم 
مــدارس نمونــه دولتــی متوســطه دوم ســال 

 15 روز  در   1400-1401 تحصیلــی 
مردادمــاه برگــزار مــی شــود و 157 نفــر 
ــتان  ــر در شهرس ــر پس ــر و 134 نف دخت
بردســیر بــا هــم بــه رقابــت مــی پردازنــد.
ادیبــی نیــا در مــورد همــکاری دســتگاه 
هــای اجرایی در راســتای توســعه آموزش 
ــق  ــت: طب ــار داش ــی اظه ــای مهارت ه
ــد  ــی بای ــت تحصیل ــتورالعمل هدای دس
ــه رشــته  ــوزان ب ــش آم 50 درصــد از دان
هــای فنــی و حرفــه ای هدایــت شــوند و 
بــا توجــه به اینکه شهرســتان بردســیر در 
ایــن خصــوص کمــی از میانگیــن اســتان 
پاییــن تــر بــود بــا پیگیــری هــای صورت 
گرفتــه توانســتیم مجوز چند رشــته فنی 
اعــم از تاسیســات و معــدن را بگیریــم و به 

مــدارس شهرســتان اضافــه کنیــم.
ــز  ــازی و تجهی ــزود: اداره کل نوس وی اف
مــدارس اســتان کرمــان در خصــوص 
تجهیــز ملزومــات رشــته تاسیســات 
مــدارس و همچنیــن مرکــز آمــوزش 
ــیر  ــتان بردس ــه ای شهرس ــی و حرف فن
ــات کارگاه  ــتفاده از امکان در خصــوص اس

ــد. ــاعد داده ان ــول مس ــش ق های

در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان بردسیرچه مواردی مطرح شد 

ــه بردســیر در جلســه  ــام جمع ــی ام حجــت االســالم کرمان
ــم  ــرد: تکری ــیرعنوان ک ــرورش بردس ــوزش و پ ــورای آم ش

ــود. ــازی ش ــگ س ــد فرهن ــه بای ــان در جامع معلم
بــه گــزارش روابــط عمومــی آمــوزش و پــرورش شهرســتان 
بردســیر، حجــت االســالم کرمانی امــام جمعه بردســیر ضمن 
اشــاره بــه روز خانــواده و تکریــم بازنشســتگان، پایــه و اســاس 
فرهنــگ و تعلیــم و تربیــت را در آمــوزش و پــرورش دانســت 
و بــا تاکیــد بــر اینکــه برونــداد نظــام آموزشــی اســالمی بایــد 
ــت: در  ــد، شــجاع و حــق شــناس باشــند گف ــرادی متعه اف
آمــوزش و پــرورش اســالمی اصــل بــر ارتقــاء بعــد معنــوی و 
تربیــت روحــی اســت و مقابلــه با ناهنجــاری ها و آســیب های 
اجتماعــی بایــد در اولویت برنامه های دســتگاه تعلیــم و تربیت 
ٰ( اظهار داشــت:  قــرار گیــرد.وی بــا اشــاره به ســوره )َهــْل أَتـَـی
تکریــم معلمــان در جامعــه بایــد فرهنگ ســازی شــود و یکی 
از پتانســیل هــای مهــم در ایــن خصــوص خانواده ها هســتند.
ــاط و  ــت ارتب ــر اهمی ــد ب ــا تاکی ــی ب حجــت االســالم کرمان
اســتفاده از ظرفیــت هــای موجــود در اولیــا و مربیــان تصریــح 
نمــود: بایــد بســتری فراهــم شــود  تــا از ایــن ظرفیــت بســیار 
قــوی، بــرای توســعه برنامــه های آمــوزش و پــرورش اســتفاده 

گــردد.

تکریم  معلمان در جامعه باید 
فرهنگ سازی شود

ــرورش شهرســتان  ــوزش و پ ــدار و رئیــس شــورای آم فرمان
ــت:  ــرورش گف ــوزش و پ ــورای آم ــه ش ــیر در جلس بردس
مشــارکت اجتماعی هر کشــوری نشــانه توســعه یافتگــی آن 

جامعــه اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی آمــوزش و پــرورش شهرســتان 
بردســیر، ســید حســن میرصادقــی رئیس شــورای آمــوزش و 
پرورش شهرســتان بردســیر، نقــش و جایگاه شــورای آموزش 
و پــرورش را مهــم دانســت و گفــت: مشــارکت اجتماعــی هر 
کشــوری نشــانه توســعه یافتگی آن جامعه اســت و پتانســیل 
هــای موجــود در شــورای آمــوزش و پــرورش آینه تمــام نمای 

ایــن مشــارکت اجتماعی اســت.
ــی  ــال تحصیل ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش وی اظه
گذشــته تحــت تاثیــر بیمــاری کرونا بــود، شــورای آمــوزش و 
پــرورش توانســت با جــذب مشــارکت صنایع، تعــدادی تبلت 
ــرات در  ــا همــکاری مخاب ــه و ب ــوزان تهی ــش آم ــرای دان را ب
مناطــق محــروم شهرســتان دسترســی بــه اینترنــت را فراهم 

کنــد و دانــش آمــوزان را بــه چرخــه آمــوزش برگردانــد.
ســید حســن میرصادقی تصریح کــرد: امیدواریم با واکســینه 
شــدن همــه معلمــان و تمهیــدات خــوب پیــش بینی شــده 
ــل  ــاره تحصی ــد دوب ــا بتوانن ــاه ه ــد از م ــوزان بع ــش آم دان
حضــوری را تجربــه کننــد و از شــرایط روحــی و روانــی ایجــاد 

شــده رهــا شــوند.

مشارکت اجتماعی هر کشوری نشانه 
توسعه یافتگی آن جامعه است

فرمانــده انتظامــی شهرســتان بردســیر از توقیــف یــک دســتگاه خــودرو پژو 
پــارس و کشــف ۳۷۲ کیلوگــرم تریــاک در ایــن شهرســتان خبــر داد

 ســرهنگ جعفــر غضنفــری در گفتگــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیس 
اظهــار داشــت مامــوران انتظامــی پلیــس مبــارزه با مــواد مخدر شهرســتان 
بردســیر در اجــرای طــرح پاکســازی و بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی یــک 
دســتگاه خــودرو پــژو پــارس حامــل مــواد مخــدر را در محورهــای اصلــی 

شهرســتان بردســیر شناســایی و تحــت تعقیــب قــرار دادند
 وی افــزود: راننــده خــودرو تحــت تعقیــب، بــه محــض مشــاهده مأمــوران 
بــا حرکــت در مســیر خــالف جهــت و بــا ســرعت خطرنــاک قصــد فــرار از 
محاصــره پلیــس را داشــت که در یکی از مســیرهای کوهســتانی خــودرو را 

رهــا و سرنشــینان آن متواری شــدند 
فرمانــده انتظامــی شهرســتان بردســیر بــا اشــاره بــه کشــف ۳۷۲ کیلوگــرم 
تریــاک از خــودرو ی مذکــور بیــان داشــت: اقدامات پلیس برای شناســایی و 

دســتگیری متهمان در دســتور کار قــرار دارد

ــه در  ــک کالس ــه ی ــاب مدرس ــاخت دو ب ــه س ــم نام تفاه
روســتاهای بنکــوه و بــاب کهنوج از توابع شهرســتان بردســیر 

ــه امضــا رســید ــورد کرمــان ب ــا مجتمــع ذوب آهــن و ن ب
مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر از انعقــاد تفاهم 
نامــه ســاخت دو بــاب مدرســه یــک کالســه در روســتاهای 
بنکــوه و بــاب کهنــوج از توابــع شهرســتان بردســیر با مجتمع 

ذوب آهــن و نــورد کرمــان خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی آمــوزش و پــرورش شهرســتان 
بردســیر، جــواد ادیبی نیــا مدیر آمــوزش و پرورش شهرســتان 
بردســیر بــا اعــالم این خبــر، گفت: مــدارس روســتاهای بنکوه 
از توابــع بخــش اللــه زار و بــاب کهنــوج از توابــع بخــش گلــزار 
شهرســتان بردســیر علــی رغم وجــود مســتمر دانش آمــوز، از 
بــدو تاســیس فاقــد فضــای آموزشــی اســتاندارد و بــه صــورت 

کانکــس دایــر بودند.
وی ضمــن قدردانــی از همــکاری مجتمــع ذوب آهــن و نــورد 
ــار  ــیر اظه ــتان بردس ــرورش شهرس ــوزش و پ ــا آم ــان ب کرم
داشــت: طبــق ایــن تفاهــم نامــه دو باب مدرســه یک کالســه 
بــا اعتبــاری بالــغ 4 میلیــارد و 500 میلیــون ریــال ســاخته 
می شــود کــه تمامــی هزینــه هــای احــداث را مجتمــع ذوب 

آهــن و نــورد کرمــان متقبــل مــی شــود.
در رابطــه بحــث دانــه بنــدی بــا توجــه بــه دامنــه وســیع و گســردگی آن تنهــا بــه چنــد 
نکتــه رضوری اکتفــا میکنــم ۱_جــذب آب و رطوبت ســطحی دانه ها این مســئله عمومآ 
درماســه صــورت می پذیــرد هنگامــی کــه ماســه خیــس باشــد حتــی اگرهــم قبــاً بــه طور 
کامــل مراکــم شــده باشــند دراثــر هر نــوع جابجایــی حتی با بیــل درانها انبســاط حجمی 
ظاهــری رخ می دهــد و ایــن انبســاط حجمــی ظاهــری بــا مقــدار رطوبــت ودانــه بنــدی 
تغییــر میکنــد بصــورت عامیانــه تــر یعنــی هنگامــی که ماســه خیس باشــد روی نســبت 
آب بــه ســیامن وهمچنیــن باعــث افزایــش در حجم )انبســاط حجمی ظاهــری ( ،زمانیکه 
بــن ســازی بصــورت حجمی صورت گیرد ممکن تغییــرات وســیعی در مقادیر مصالح هر 

پیامنــه بوجــود ایــد کــه درایــن صــورت بــه بــن مطلــوب دســت منیابیم 
۲ -  تهیه دانه ها شامل مراحل زیر میباشد 

الــف ( مراحــل اصلــی عبــارت اســت از خــورد کــردن ؛ رسنــد کــردن ؛ شســن وطبقــه بندی 
کــردن بــا اب بــرای اطمینــان از دانــه بنــدی صحیــح ومتیز 

ب( اصــاح کــه عبــارت اســت از بــاال بــردن کیفیــت دانــه هــا بــا روش هــای دیگــری کــه 
برخــی از انهــا شــامل جــدا کــردن در محیط غلیظ ؛ لرزانــدن ؛   طبقه بندی کــردن با جریان 

بــاال رونــده وخــرد منودن میباشــد۰
مــواد افزودنــی دربــن _ مــواد افزودنــی بــر حســب نــوع عملکرد  بــن اندکی قبــل اختاط 

یــا حیــن اختــاط بــا ان بر اســاس درصد مشــخص اضافه میشــود 
کــه انــواع انهــا عبارتنــد از  ۱_ مــواد افزودنــی حبــاب زا ۲_مــواد افزودنــی کاهنــده اب ۳_ 
مــواد افزودنــی کنــد گیــر کننــده بــن ۴_مــواد افزودنــی زودگیــر کننــده بــن ۵_ پــزالن هــا  

۶_ روانســاز هــا
۷_ مــواد متفرقــه ماننــد مــواد پیونــد ســاز ؛ ضد رطوبــت ؛ کاهنده نفــوذ پذیــری ؛ دوغ اب 
ســاز ؛ گاز ســاز  در کل بــن بایــد کارا ؛قابــل پرداخت ؛ قــوی؛ بادوام؛ اب بند و مقــاوم در برابر 
ســایش باشــد  ایــن ویژگــی هــا وبــا انتخــاب  مصالــح مناســب اغلــب بــه راحتــی و بطــور 
اقتصــادی بــدون اینکــه نیــازی بــه مــواد افزودنــی باشــد میتوانــد بــه دســت ایــد مگــر در 
مــوارد خــاص کــه تامیــن این خواص با انتخاب مناســب نوع ســیامن عملی نباشــند برخی 
از ایــن خــواص عبارتنــد از طوالنــی کــردن زمــان گیــرش؛ ترسیــع در کســب مقامــت اولیه ؛ 
کنــرل واکنــش هــای قلیایــی بــا بعضــی از دانه های ســنگی وکاهش حــرارت هیدراســیون 
۰تاثیــر یــک مــاده افزودنــی بــا عواملــی از جملــه نــوع ؛ رقم؛ مقــدار ســیامن؛ مقــدار اب ؛ 
شــکل دانــه هــای ســنگی؛ دانــه بنــدی ونســبت مصالــح؛ مــدت زمــان اختــات و درجــات 
حــرارت بــن وهــوا بســتگی دارد امــا قویــٱ تاکیــد ایــن نکتــه رضوری اســت کــه هیــچ ماده 
افزودنــی از هــر نوعــی کــه باشــد نبایــد بــه عنوان جانشــین بــرای اجــرای خــوب بن تلقی 

شــود۰۰۰

چنانچه در این ارتباط بیشتر اطالعات میخواهید میتوانید از طریق 
تماس مشاوره بگیرید.مهندس نظامی 9139395507

تفاهم نامه ساخت دو باب 
مدرسه یک کالسه

کشف محموله ۳۷2 کیلوگرم 
تریاک در بردسیر  وجود گلخانه های توت 

فرنگی و ُرز در بردسیر
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان بردســیر گفــت:در 
ــال  ــه فع ــع گلخان ــر مرب ــزار مت ــر 1۲ ه ــال حاض ح

درشهرســتان بردســیر وجــود دارد.
ــگاه  ــای باش ــتان ه ــروه اس ــگار گ ــزارش خبرن ــه گ ب
خبرنــگاران جــوان از کرمــان، رضــا ســبک خیــز، 
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان بردســیر گفــت: در 
شهرســتان بردســیر درحــال حاضــر 1۲ هــزار متــر مربع 
گلخانــه فعــال داریــم کــه تولیــد محصوالتــی از قبیــل 
تــوت فرنگــی و گل رز شــاخه بریــده و پــرورش قــارچ در 

ــود. ــام می ش ــا انج آن ه
او افــزود: بــا توجــه بــه سردســیری بــودن منطقه بیشــتر 
گلخانه هــای گل رز شــاخه بریــده در شهرســتان مــورد 
توجــه واقــع می شــود وبرگــزاری کالس هــای آموزشــی 
بــرای متقاضیــان گلخانــه، همچنین آمــوزش بهــره وری 
از گلخانه هــا، ارســال توصیه هــای فنــی از طریــق ســامانه 
پیامــک جهادکشــاورزی از راه هــای ترغیب کشــاورزان به 

احــداث گلخانه اســت.
ســبک خیــز تصریــح کــرد: بیــش از ۹0 درصــد از 
ــتند. ــک هس ــتان هیدروپونی ــن شهرس ــای ای گلخانه ه
او بــه مزایــای ایــن نــوع گلخانــه هــا اشــاره کــردو گفــت: 
ــه  ــی ب ــت های خاک ــطح در کش ــد س ــرد در واح عملک
ازای هــر متــر مربــع 15 تــا ۲0 کیلوگــرم اســت، ولــی در 

کشــت هیدروپونیــک 30 تــا 35 کیلوگــرم اســت.
ســبک خیــز بیــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه عملکــرد 
در گلخانه هــای هیــدرو پونیــک نســبت بــه کشــت های 
خاکــی و فضــای باز بیشــتر اســت، لذا برگشــت ســرمایه 
خیلــی بهتــر و زودتــر اتفــاق می افتــد و در کشــت های 
هیدروپونیــک تغذیــه محصــول به صــورت کنترل شــده 
ــه انجــام واز سمپاشــی هــم  و طبــق اتوماســیون گلخان

ــود. ــودداری می ش خ

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بردسیر: 

هشدار پلیس فتا کرمان نسبت به ارسال 
لینک های جعلی ویژه ماه محرم

ــان در  ــا اســتان کرم ــس فت ــس پلی رئی
خصــوص ارســال لینک هــای جعلــی در 
قالــب اینترنــت رایــگان ویــژه مــاه محرم 

ــدار داد. ــی هش ــبکه های اجتماع در ش
ــگاه  ــل از پای ــه نق ــا و ب ــزارش ایرن ــه گ ب
خبــری پلیــس کرمــان، ســرهنگ امین 
یادگارنژاد افزود: آن دســته از شــهروندانی 
کــه قصــد فعــال ســازی بســته اینترنتی 
رایــگان ویــژه مــاه محــرم را دارنــد، فقــط 
از طریــق پورتال رســمی وزارت ارتباطات 
ــام  ــه ثبت ن ــدام ب و فنــاوری اطالعــات اق

. کنند
وی ادامــه داد: در ایــن رابطــه امــکان 
دارد کالهبــرداران بــا ارســال لینک هــای 
جعلــی، بــه بهانــه در اختیــار قــرار 
دادن اینترنــت رایــگان در شــبکه های 
ــایت های  ــه س ــران را ب ــی، کارب اجتماع
ــرقت  ــه س ــدام ب ــت و اق ــی هدای جعل
ــا  ــرده و ب ــا ک ــی آن ه ــات هویت اطالع
داشــتن ایــن اطالعــات در آینــده از آنهــا 

ــد.  ــتفاده کنن سواس
ــه داد: بیشــتر  ــژاد ادام ســرهنگ یادگارن
ــه صفحــات  ــران را ب ایــن لینک هــا کارب
ــا داشــتن  ــد و ب ــاع می دهن ــی ارج جعل
ــن  ــی از ای ــه راحت ــی ب ــات هویت اطالع
اطالعــات علیه خود شــهروندان اســتفاده 

می کننــد .
ــهروندان  ــه ش ــی ب ــام انتظام ــن مق ای
ــی از  ــب برخ ــراد فری ــرد: اف ــه ک توصی
پیام هــا و آگهی هــای تبلیغــات منتشــر 
ــا  ــازی در کانال ه ــای مج ــده در فض ش

ــگان را  ــت رای ــده  اینترن ــا وع ــا ب و گروه ه
ــط از  ــند فق ــته باش ــه داش ــد و توج نخورن
ــات  ــی وزارت ارتباط ــایت اینترنت ــق س طری
ــام و  ــه ثبت ن ــدام ب ــات اق ــاوری اطالع و فن
دریافت بســته اینترنتــی رایگان ویــژه محرم 
کــرده و به هیــچ وجــه لینک هــای ارســالی 
در کانال هــا و شــبکه های اجتماعــی بــا 
عنــوان ثبت نــام و دریافــت اینترنــت رایــگان 
ــا اطالعــات خــود را در  را دانلــود نکــرده و ی

آنهــا ثبــت نکننــد.
ســرهنگ یادگارنــژاد بــا بیــان اینکــه بــرای 
دریافــت بســته هیــچ نیــازی بــه ارســال کد 
فعــال ســازی یــا برقــراری تمــاس نیســت، 
ــق  ــط از طری ــام فق ــرد: ثبت ن ــح ک تصری
https:// ســایت اینترنتــی بــه نشــانی

صــورت می گیــرد.  ictgifts.ir
ــی  ــه م ــهروندان توصی ــه ش ــت: ب وی گف
شــود مــوارد نامتعــارف و مشــکوک را از 
www.طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه آدرس

cyberpolice.ir لینــک مرکــز فوریت هــای 
ســایبری با کارشناســان پلیس فتــا در میان 

صنعت ساختمان سازی )14(بگذارنــد.

مدیــر آمــوزش و پرورش شهرســتان بردســیر 
ــا  ــدن، ب ــته مع ــوص رش ــه داد: درخص ادام
توجــه بــه هماهنگــی انجام شــده بــا اداره کل 
آمــوزش و پــرورش اســتان و همچنیــن انعقاد 
تفاهــم نامــه بــا مجتمع مــس سرچشــمه در 
صــورت جــذب نیــرو متخصــص مــی توانیــم 
آمــوزش ایــن رشــته را از ابتــدای ســال 

تحصیلــی آینــده شــروع کنیــم.
در پایــان، جــواد ادیبــی نیــا از تکمیــل ســه 
پــروژه عمرانــی در حــال ســاخت و آســفالت 
تعــدادی مدرســه بــا مســاعدت اداره کل 
نوســازی و تجهیــز مــدارس اســتان تــا آغــاز 

ــد خبــر داد. ســال تحصیلــی جدی

عامل اصلی توزیع چک پول های تقلبی 
در بردسیر   شناسایی و دستگیرشد

ســرهنگ جعفــر غضنفری بیــان کــرد: در پی گــزارش یکی از شــعبه 
هــای بانک کشــاورزی شهرســتان بردســیر مبنــی بر پخش تعــدادی 
وجــوه تقلبــی در مبــادالت پولــی شــهروندان و ایــن بانک، موضــوع در 
دســتور کار پلیــس شهرســتان قــرار گرفــت. در ایــن زمینه مامــوران با 
توجــه بــه حساســیت موضــوع ســریع وارد عمــل شــدند و بــا پــرس و 
جــو و انجــام تحقیقــات از فــردی کــه پــول تقلبــی بــه بانــک ارائــه 
داده بــود عامــل اصلــی توزیــع چــک پــول هــای تقلبــی را شناســایی 
و دســتگیر کردنــد. در ادامــه نیــز مامــوران ۲ متهــم دیگــر مرتبــط بــا 
ایــن فــرد کالهبــردار را دســتگیر و در بازرســی اولیه از آنــان 10 میلیون 
ریــال اســکناس جعلــی 500 هــزار ریالــی طــرح جدیــد کشــف شــد 
کــه تحقیقــات تکمیلــی بــه منظــور کشــف مرجع اصلــی تولیــد این 
اســکناس هــای تقلبــی و جلوگیری از انتشــار آنهــا در بــازار ادامــه دارد

حجت االسالم کرمانی امام جمعه بردسیر:میرصادقی رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان بردسیر:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر گفت:

مناینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی :

لزوم حفظ روحیه خوداتکایی و 
جو علمی در جهاد دانشگاهی

ــورای  ــس ش ــیر در مجل ــیرجان و بردس ــردم س ــده م نماین
اســالمی بــا توصیــه بــر اینکه بایــد جّو علمــی و خــود اتکایی 
در جهــاد دانشــگاهی همچنــان حفــظ شــود، تصریــح کــرد: 
نقــش جهــاد دانشــگاهی در پیشــرفت های علمــی مشــهود 
اســت و انتظــار داریــم کــه همچــون گذشــته در حرکت های 

علمی پیشــرو باشــد.
ــاره  ــا اش ــنا ب ــا ایس ــو ب ــت و گ ــور در گف ــن پ ــهباز حس ش
ــه چهــل و یکمیــن ســالگرد تاســیس جهــاد دانشــگاهی  ب
ــه  ــار ده ــن چه ــی در طــول ای ــاد انقالب ــن نه ــات ای و اقدام
گفــت: جهــاد دانشــگاهی نهــادی انقالبی بــا هویت اســالمی، 
برخــوردار از منابــع انســانی متعهــد و کارآمــد اســت کــه در 
راســتای تحقــق اهــداف انقالب اســالمی با کمتریــن امکانات 
ــی،  ــای علم ــه ه ــی در زمین ــتاوردهای بزرگ ــت دس توانس

صنعتــی، فرهنگــی و ... کســب کنــد.
ــوآوری، خالقیــت و ابتــکاری کــه جهــاد  ــا تحســین ن وی ب
دانشــگاهی دارد، عنــوان کــرد: جهــاد دانشــگاهی تاکنــون بــا 
ابتــکار و خالقیت توانســته بســیاری از مســائل کشــور را حل 
کــرده و دســتاوردهای خوبــی داشــته و بایــد بــا اســتفاده از 
ظرفیــت نیروهــای متخصــص خالءهــای فنــی و تکنولــوژی 

کشــور را پــر کــرد.
ــورای  ــس ش ــیر در مجل ــیرجان و بردس ــردم س ــده م نماین
اســالمی بــا توصیــه بــر اینکه بایــد جّو علمــی و خــود اتکایی 
در جهــاد دانشــگاهی همچنــان حفــظ شــود، تصریــح کــرد: 
نقــش جهــاد دانشــگاهی در پیشــرفت های علمــی مشــهود 
ــای  ــته در حرکت ه ــون گذش ــم همچ ــار داری ــت و انتظ اس

علمــی پیشــرو باشــد.
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه جهــاد دانشــگاهی خواســتن، 
توانســتن اســت را بــه خوبــی در ایــن چنــد دهــه بــه منصــه 
ظهــور رســانده، اظهــار کرد: بــرای بــرون رفت مشــکالت باید 
بــه تــوان داخلــی اتکا کــرد و یکــی از راه های توســعه عبــور از 
اقتصــاد مبتنــی بــر منابــع و رفتــن به ســمت اقتصــاد متکی 
بــه دانــش اســت کــه جهــاد دانشــگاهی در ایــن راســتا گام 

هــای خوبی برداشــته اســت

عوارض واکسن کرونا تا چند روز پس 
از تزریق ادامه پیدا می کند؟

ــوارض  ــروز ع ــان ب ــدت زم ــاره م ــی درب ــای عفون پزشــک متخصــص بیماری ه
ــه داد. ــی ارائ ــا، توضیحات واکســن کرون

ــگار بهداشــت و درمــان باشــگاه  ــا خبرن دکتــر شــیرین افهمــی در گفت وگــو ب
خبرنــگاران پویــا؛ در پاســخ بــه ایــن ســؤال که تا چنــد روز پــس از تزریق واکســن 
کرونــا ممکــن اســت عــوارض واکســن بــروز پیــدا کنــد، اظهــار داشــت: حــدوداً تا 
ســه روز پــس از تزریــق واکســن کرونــا، عالئــم تــب، درد محــل تزریــق، احســاس 

ســرماخوردگی، کســالت و ... طبیعــی اســت.
وی افــزود: اگــر ایــن عالئــم بیشــتر از ســه روز ادامــه پیــدا کنــد بایــد فــرد بــه 
پزشــک مراجعــه کنــد زیــرا ممکن اســت کســی بــه کرونــا مبتال شــده باشــد و از 
ابتــالی خــود خبــر نداشــته باشــد و واکســن را در مرحلــه اول ابتالیــش بــه کرونا 
تزریــق کــرده باشــد و چنــد روز پــس از تزریــق واکســن عالئــم بیمــاری اش بــروز 
پیــدا کنــد؛ بــه همیــن دلیــل گفتــه می شــود کــه بــروز عــوارض در پــی تزریــق 
واکســن کرونــا بــه طــور معمــول تــا ســه روز پــس از تزریق، طبیعــی اســت و اگر 
بیشــتر از آن شــود نمی تــوان آن را بــه تزریــق واکســن مربــوط دانســت و باید فرد 
از لحــاظ ابتــال بــه کرونــا بررســی شــود؛ درواقع اگــر عالئم تــب و ســرماخوردگی و 
... بیــش از ســه روز طــول بکشــد، می تــوان گفــت کــه ایــن بــروز عالئم به واســطه 
تزریــق واکســن کرونــا نیســت بلکــه بــه دلیــل همزمانــِی تصادفــی شــروع عالئم 

ابتــال بــه کرونــا بــا تزریق واکســن اســت.
احتمال بروز لخته خون پس از تزریق واکسن آسترازنکا چه قدر است؟

ــول  ــه معم ــون، عارض ــه خ ــه داد: لخت ــی ادام ــای عفون ــص بیماری ه متخص
واکســن های کرونــا نیســت و در واکســن آســترازنکا بــه ازای هر یک میلیــون دوز، 
ممکــن اســت در 6 نفــر از افــراد لختــه خــون رخ دهــد کــه به همین منظــور بهتر 
اســت افــرادی کــه ایــن ایــن واکســن را تزریــق می کننــد تــا چهــار هفته پــس از 

تزریــق، تحــت نظــر و پایــش از نظــر "ترمبوز" باشــند.

هزاران معترض ضد دولت فرانسه به خیابان ها آمدند
بــه گــزارش گــروه بین الملــل خبرگــزاری فــارس، هــزاران نفــر از شــهروندان معتــرض 
فرانســه بــه خیابان هــای شــهرهای مختلــف فرانســه آمــده و اعتــراض خود را نســبت به 
اجــرای مجــوز بهداشــتی اجبــاری کرونا بــرای عمــوم مــردم و همچنین واکسیناســیون 

اجبــاری اعــالم کردند.
بــه گــزارش وبــگاه شــبکه خبــری »راشــاتودی« اعتراض هــای سراســری از شــنبه در 
ــرای تشــدید  ــت ب ــای دول ــر برنامه ه ــزاران نف ــاز شــد و ه ــن شــهر فرانســه آغ چندی

ــد. ــوم کردن ــا را محک ــای ضــد کرون محدودیت ه
 بــر اســاس ایــن گــزارش، راهپیمایــی بزرگــی در پاریــس  بــا حضــور گســترده پلیــس 
ــده و  ــزار ش ــه برگ ــچ حادث ــدون هی ــون ب ــا کن ــراض ت ــن دور از اعت ــد. ای ــزار ش برگ
برخــوردی بیــن پلیــس و مــردم صــورت نگرفتــه اســت.  تجمعــات اعتراضــی دیگــری 
ــوب و  ــه شــهر ســاحلی »ال روشــل« در جن ــز در شــهرهای دیگــر فرانســه از جمل نی

»لیــل« در شــمال فرانســه برگــزار شــد.
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سیمای مهدویت در قرآن

سوره اسراء، آیه ۸۱
»وقل جآء الحق وزهق الباطل. ان الباطل کان زهوقا«

بگو که حق آمد وباطل نابود شد که البته باطل رفتنی ونابود 
شدنی است. در این آیه شریفه، طبیعت حق وباطل مورد بحث 
است که باطل نابود شدنی است اگرچه جوالنی دارد ولی دوام 
وبقایی نخواهد داشت وسرانجام پیروزی از آن حق وطرفداران 
حق خواهد بود. در برخی از روایات جمله )جاء الحق وزهق 
الباطل( به قیام مهدی موعود )علیه السالم( تفسیر شده است. 

قال الباقر )علیه السالم(: )اذا قام القائم ذهبت دولة الباطل(.
امام باقر فرمود: معنای این آیه این است: هنگامی که امام قائم 
)علیه السالم( قیام کند. دولت باطل برچیده می شود. در روایت 
دیگری به ما رسیده است هنگامی که مهدی )علیه السالم( تولد 
یافت بر بازویش این جمله نقش بسته بود. )جاء الحق وزهق 
الباطل. ان الباطل کان زهوقا(. البته مفهوم این چنین اخبار 
وروایات انحصار معنای وسیع آیه به این مصداق نیست. بلکه قیام 
مهدی موعود )علیه السالم( از روشنترین مصداقهای آنست که 
نتیجه اش پیروزی نهایی حق بر باطل در سراسر جهان است. در 
روز فتح مکه پیامبر خدا وارد مسجد الحرام شد وتعداد زیادی بت 
را که مربوط به قبائل عرب برگرد خانه کعبه چیده شده بود هر 
یک را پس از دیگری با عصای خود سرنگون ساخت وپیوسته 

می فرمود: )جاء الحق وزهق الباطل. ان الباطل کان زهوقا(.
)۱۵( سوره طه، آیه ۱۱۰

»یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم وال یحیطون به علما«.
خداوند آنچه بر خالئق گذشته وآنچه را در پیش رو دارند همه 
را می داند ولی آنها احاطه ی علمی به پروردگار ندارند. این آیه 
بیانگر احاطه علمی خداوند است هم نسبت به اعمال خلق وهم 
نسبت به جزای آنها واین دو در حقیقت دو رکن قضاوت کامل 
وعادالنه است که قاضی از حوادثی که رخ داده کامال آگاه باشد 
وهم از حکم وجزای آن. قال الصادق )علیه السالم( )ما بین 
ایدیهم( ما مضی من اخبار األنبیاء )وما خلفهم( من اخبار القائم 
)علیه السالم(. علی ابن ابراهیم در تفسیرش از امام صادق )علیه 
السالم( نقل می کند که فرمود: آنچه بر آنان گذشته یعنی اخبار 
وحوادث پیامبران گذشته. وآنچه در آینده بر آنان خواهد آمد 

یعنی اخبار حضرت قائم )علیه السالم(.

آیه ۱6۸ سوره آل عمران:
همان کسانی که )خود در خانه( نشستند و درباره دوستان خود 
گفتند اگر از ما پیروی می کردند کشته نمی شدند بگو اگر راست 

می گویید مرگ را از خودتان دور کنید.
1- گفته های بی اساس منافقان به مسلمین بعد از جنگ احد 

چه بود؟
منافقان عالوه بر اینکه خودشان از جنگ احد کناره گیری کردند 
و سعی در تضعیف روحیه دیگران نمودند، به هنگام بازگشت 
مجاهدان زبان به سرزنش آنها گشودند و گفتند: »اگر آنها از فرمان 

ما پیروی کرده بودند کشته نمی دادند.«
2- پاسخ قرآن به گفتار بی اساس منافقین چه بود؟

قرآن در آیه فوق، به گفتار بی اساس آنها پاسخ می دهد و می گوید: 
»آنها که از جنگ کناره گیری کردند و در برادران خود گفتند اگر از 
ما اطاعت کرده بودند هیچ گاه کشته نمی شدند، به آنها بگو اگر قادر 
به پیش بینی حوادث آینده هستید مرگ را از خودتان دور سازید، 
آگر راست می گویید.« یعنی در حقیقت شما با این ادعا ، خود را 
عالم به غیب و باخبر از حوادث آینده می دانید کسی که چنین است 
باید علل و عوامل مرگ خود را بتواند پیش بینی کرده و خنثی سازد. 

آیا چنین قدرتی دارید؟
اگر شما در میدان جهاد و در راه سربلندی و افتخار کشته نشوید، آیا 
عصر جاویدان خواهید داشت؟ آیا می توانید مرگ را برای همیشه از 
خود دور سازید؟ بنابراین شما که نمی توانید قانون مسلم مرگ را از 
میان ببرید، پس چرا در میان بستر با ذلت بمیرید؟ چرا با افتخار در 

میدان جهاد در برابر دشمن شربت شهادت ننوشید؟
3- چرا در آیه شریفه از مؤمنان تعبیر به  »برادر« برای منافقین 

شده است؟
در آیه فوق، نکته دیگری وجود دارد که باید به آن توجه کرد در این 
آیه از مؤمنان تعبیر به  »برادر« شده در حالی که هرگز مؤمنان برادر 
منافقان نیستند. این یک نوع سرزنش به آنها است که شما مومنان 
را برادر خود می دانستید، چرا در این لحظات حساس، دست از 
حمایت آنها برداشتید؟ لذا بالفاصله بعد از تعبیر  »اخوانهم« جمله  
»قعدوا« یعنی  »از جنگ دوری کردند« ذکر شده، آیا انسان ادعای 

برادری می کند و بالفاصله از حمایت برادر خود اجتناب می کند؟
4-در جهان بینی منافقین، اصالت با چیست؟

در جهان بینی منافقین اصالت با زندگی مادی و رفاه است.  »ما 
قتلوا« در بینش آنان شهادت و سعادت اخروی جایگاهی ندارد.

آیه ۱69 سوره آل عمران:
هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند مرده مپندار بلکه زنده 

اند که نزد پروردگارشان روزی داده می شوند.
1-شأن نزول آیه شریفه چیست؟

بعضی از مفسران معتقدند که آیات فوق درباره شهدای احد نازل 
شده و بعضی دیگر درباره شهدای بدر می دانند. ولی حق این است 
که پیوند این آیات با آیات گذشته نشان می دهد که این آیه بعد از 
حادثه احد نازل شده است. اما مضمون و محتوای آیات تعمیم دارد 
و همه شهدا حتی شهدای بدر را که چهارده نفر بودند، شامل می 
شود. لذا در حدیثی از امام باقر )ع( نقل شده که فرمود: »آیات درباره 

شهدای احد و بدر هر دو نازل شده است«
ابن مسعود از پیامبر اکرم )ص( نقل می کند که خداوند به ارواح 
شهیدان احد خطاب کرد و از آنها پرسید:  »چه آرزویی دارید؟« 
آنها گفتند: »پروردگارا ما باالتر از این چه آرزویی می توانیم داشته 
باشیم، که غرق نعمت های جاویدان تو هستیم و در سایه عرش 
تو مسکن داریم. تنها تقاضای ما این است که بار دیگر به جهان 
برگردیم و مجدداً در راه تو شهید شویم.« خداوند فرمود : »فرمان 
تخلف ناپذیر من این است که کسی دوباره به دنیا باز نگردد.« عرض 
کردند: »حاال که چنین است تقاضای ما این است که سالم ما را به 
پیامبر )ص( برسانی و به بازماندگانمان ، حال ما را بگویی و از وضع 
ما به آنها بشارت دهی که هرگز نگران نباشند.« در این هنگام آیات 

فوق نازل شد.
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ــل  ــا دادن ضرب االج ــوری ب رییس جمه
یــک هفتــه ای بــرای نهایــی کــردن طرح 
تحــول در نحــوه مقابلــه بــا کرونــا گفــت: 
طــرح جامــع تحــول در نحــوه مقابلــه بــا 
ــا بــا اســتفاده از تجربیــات  ویــروس کرون
یک ســال و نیــم اخیــر کشــور در کمیتــه 
ویــژه ای تدویــن و هفتــه آتــی در دســتور 
ــد  ــرار خواه ــی ق ــتاد مل ــه س کار جلس

گرفــت.
ــگاه  ــا از پای ــنبه ایرن ــزارش روز ش ــه گ ب
اطالع رســانی ریاســت جمهوری، آیــت 
اهلل ســید ابراهیم رئیســی در جلسه ستاد 
ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــا تاکید بــر اینکه 
بایــد از انفعــال در نحــوه مقابلــه بــا کرونــا 
خــارج شــویم و رویکردهــای فعاالنه اتخاذ 
شــود، تصریــح کــرد: ضــروری اســت کــه 
ــیج  ــرای بس ــب ب ــازوکارهای متناس س
ــب و نهادهــای مردمــی  نیروهــای داوطل

طراحــی شــود.
ــه  ــا اشــاره ب ــت ســیزدهم ب ــس دول ریی
ضــرورت دریافــت پیشــنهادات تخصصی 
دانشــگاههای علــوم پزشــکی و تجربیات 

ــر  ــی سراس ــتگاه های اجرای ــی دس عمل
کشــور بــرای نهایــی کــردن طــرح 
تحــول در مقابلــه بــا کرونــا، خاطرنشــان 
ــکی و  ــوم پزش ــای عل ــگاه ه ــرد: دانش ک
ــه  ــور هرچ ــر کش ــتانداری های سراس اس
زودتــر تجــارب یــک ســال و نیــم اخیــر 
ــش رو و  ــع پی ــا، موان ــا کرون ــه ب در مقابل
ــه وزارت  ــود را ب ــی خ پیشــنهادات تحول
بهداشــت و وزارت کشــور ارســال کننــد.
رییســی ادامــه داد: طــرح جامــع تحــول 
ــا  ــا ب ــروس کرون ــا وی ــه ب در نحــوه مقابل
ــم  ــال و نی ــات یک س ــتفاده از تجربی اس
اخیــر کشــور در کمیتــه ویــژه ای تدویــن 
و هفته آتی در دســتور کار جلســه ســتاد 

ملــی قــرار خواهــد گرفــت.
رییس جمهــوری خاطرنشــان کــرد: طرح 
جامــع تحــول شــامل پروتکل هــای 
بهداشــتی، ســازوکارهای درمانــی، فرآیند 
تامیــن و تولیــد واکســن، ســازوکار 
واکسیناســیون عمومــی، بــرآورد وضعیت 
ــگیری  ــای پیش ــا و راهکاره ــده کرون آین
و نحــوه مواجهــه بــا انــواع جهــش یافتــه 

ــب  ــت از کس ــازوکارهای حمای ــروس، س وی
و کارهــای متضــرر از کرونــا، نحــوه حمایــت 
شایســته از کادر درمــان و افزایش مشــارکت 
مــردم و نهادهــای مردمــی در بخــش هــای 

مختلــف خواهــد بــود.
ــن  ــان اینکــه تدوی ــا بی ــت اهلل رئیســی ب آی
ــا  ــا کرون ــه ب ــوه مقابل ــول در نح ــرح تح ط
بالفاصلــه پــس از پایــان انتخابــات، زیــر نظر 
دفتــر رییــس جمهــور آغاز شــده بــود، اظهار 
ــای  ــرات کارگروه ه ــت نظ ــا دریاف داشــت: ب
تخصصــی و فراخــوان پیشــنهادات نــو و اخذ 
ــی  ــی و تخصص ــع علم ــات از مجام تجربی
ــه  ــرح وارد مرحل ــن ط ــور، ای ــر کش سراس
ــا  ــی کرون ــتاد مل ــب در س ــی و تصوی نهای

خواهــد شــد.
مقــام عالــی دولــت ســیزدهم بــا بیــان اینکه 
بایــد خودمــان را مجهز کنیــم که اگــر کرونا 
ادامــه داشــت چگونــه کشــور را اداره کنیــم، 
گفــت: در عیــن حمایــت از تولیــد داخلــی 
واکســن، بــرای واردات واکســن از خــارج نیــز 

از هیــچ اقدامــی فروگــذار نخواهیــم کــرد.
رییســی همچنیــن در ایــن جلســه وضعیت 

داســتان دیــد محــدود: مــردی بــا دوچرخــه بـــه خــط 
ــور  ــود دارد، مام ــراه خ ــزرگ هم ــه ب ــد، او دو کیس ــرزی می رس م
ــد:  ــه داری؟” او می گوی ــا چ ــه ه ــد: “در کیس ــی پرس ــرزی م م
“شــن” مامــور وی را از دوچرخــه پیــاده مــی کنــد و چــون بـــه او 
مشــکوک بــود، یــک شــبانه روز وی را بازداشــت مــی کنــد، ولــی 
پــس از کنتــرل فــراوان، واقعــاً جــز شــن چیــز دیگــری نمییابــد. 
بنابــر ایــن بـــه او اجــازه عبــور می دهد.هفتــه بعــد دوباره ســر و کله 
همــان شــخص پیدا مــی شــود و مشــکوک بــودن و بقیه ماجــرا... 
ایــن موضــوع بـــه مــدت ســه ســال هر هفتــه یک بــار تکــرار می 
شــود و پــس از ان مــرد دیگــر در مــرز دیــده نمی شــود. یــک روز 
ان مامــور در شــهر وی را میبینــد و پس از درود و احوال پرســی، بـــه 
او می گویــد: مــن هنــوز هــم بـــه تــو مشــکوکم و می دانم کـــه در 
کار قاچــاق بــودی، راســتش را بگــو چــه چیــزی را از مــرز رد مــی 
کردي؟قاچاقچــی می گویــد: در کار قاچــاق دوچرخــه! بــودم و تــو 
در کســیه شــن دنبــال مــدرک بــودی بعضــی وقــت هــا دیــد مــا 
محــدود میشــود و موضوعــات فرعــی ما را بـــه کلــی از موضوعات 

اصلــی غافــل مــی کنــد!
ــت: روزی مهنــدس ســاختمانی، از  ــکر نعم ــتان ش  داس
طبقه ششــم میـــــخواهد کـــه با یکــی از کارگرانش حــرف بزند، 
خیلــی وی را صــدا میزنــد امــا بـــه خاطــر شــلوغی و ســر و صــدا، 
کارگر متوجه نمیشود.بـــه ناچار مهندس، یک اســکناس ۱۰دالری 
بـــه پاییــن مــی انــدازد تــا بلکــه کارگــر بــاال را نــگاه کنــد، کارگــر 
۱۰دالر را برمیــدارد و تــوی جیبــش میگــذارد و بــدون این کـــه باال 

را نــگاه کنــد مشــغول کارش مــی شــود.
بــار دوم مهنــدس ۵۰دالر مــی فرســتد پاییــن و دوباره کارگــر بدون 
ایــن کـــه بــاال را نــگاه کنــد پــول را در جیبــش میگــذارد، بار ســوم 
مهنــدس ســنگ کوچکــی را مــی انــدازد پایین و ســنگ بـــه ســر 
کارگــر برخــورد مــی کنــد. درایــن لحظــه کارگــر ســرش را بلنــد 
میکنــد و بــاال را نــگاه میکنــد و مهنــدس کارش را بـــه او میگوید.

ایــن داســتان همان داســتان زندگی انســان اســـت. خــدای مهربان 
همیشــه نعمتها را برای ما می فرســتد اما ما سپاســگزار نیســتیم و 
لحظــه اي بــا خــود فکــر نمی کنیم ایــن نعمتهــا از کجا رســید. اما 
وقتی کـــه ســنگ کوچکی بر ســرمان میافتد کـــه در واقع همان 
مشــکالت کوچــک زندگــی اند بـــه خداونــد روی می آوریــم. بنابر 
ایــن هــر زمــان از پروردگارمــان نعمتــی بـــه ما رســید الزم اســـت 
کـــه سپاســگزار باشــیم قبل از این کـــه ســنگی بر ســرمان بیفتد.

داســتان کوتــاه فســاد:فردی بـــه پزشــک مراجعه کــرده 
بــود. در حیــن معاینــه، یــک نفــر بــازرس از راه میرســه و از پزشــک 
میخواد کـــه مــدارک نظــام دکتری شــو ارائه بــده. پزشــک بازرس 
رو بـــه کنــاری میکشــه و پولی دســت بــازرس میــزاره و میگه: من 
پزشــک واقعــی نیســتم. شـــما ایــن پــول رو بگیــر بی خیال شــو. 
بــازرس کـــه پولــو میگیــره از در خــارج میشــه.مریض یقه بــازرس 
رو میگیــره و اعتــراض میکنــه. بــازرس میگــه منــم بــازرس واقعی 
نیســتم و فقــط بــرای اخــاذی اومــده بــودم ولــی تــوی مریــض 
میتونــی از پزشــک قالبــی شــکایت کنــی. مریــض لبخنــد تلخی 
میزنــه و میگــه: اتفاقــا مــن هم مریض نیســتم و فقــط اومــده بودم 
گواهــی بگیــرم نــرم ســرکار!در جامعــه اي کـــه هرکــس بنوعــی 
آلــوده بـــه فســاد یــا حداقــل خطــا !! می باشــد، چگونــه میشــود با 

فســاد بــه طــور قطعــی و ریشــه اي مبــارزه کــرد؟

داستان   های جالب وآموزنده

ضرب االجل رییس جمهوری برای نهایی کردن طرح تحول در نحوه مقابله با کرونادر بیمارستان ها

و  گلســتان  جملــه  از  اســتان ها  برخــی 
خراســان رضــوی کــه شــرایط حادتــری دارنــد 
ــت و  ــی و در گف ــو کنفرانس ــاط ویدئ را درارتب
گــوی مســتقیم بــا اســتانداران ایــن اســتان ها، 

پیگیــری کــرد.
اعضــای ســتاد ملــی کرونــا نیــز در ســخنانی 
ــت اهلل رئیســی در  ــام آی ــی از اهتم ــا قدردان ب
ــی و  ــای تخصص ــه کمیته ه ــکیل جلس تش
ــم  ــد از مراس ــه بع ــا بالفاصل ــتادملی کرون س
تنفیــذ و تحلیــف، گزارشــی از عملکــرد 

حوزه هــای خــود ارائــه کردنــد.

سیاست های  مالی : زکات  ) بخش دوم(
پــس  زکات  منبــع  مالــی  دولــت  اســت  و بخشــی  از آن  بــرای  حفــظ  

امنیــت  شــهروندان  هزینــه  می شــود.
2. ادب  مأمــور مالیاتــی  در هنــگام  شناســایی  مؤ دیــان. مأمور مالیاتی  
بایــد پرهیــزگار، نرم خو و متواضــع  باشــد و آشــنایی  الزم  را با قوانین  
زکات  داشــته  باشــد. امام)علیــه الســالم( در نامــة  26 نیز مأمــوران  را 
بــه  تقــوا در پنهــان  و خلــوت  امــر می نمایــد؛ زیــرا بــرای  مأمورانــی  
کــه  در ارتبــاط  پنهانــی  بــا مؤ دیــان  هســتند، امــکانِ  لغزش  و ســوء 

اســتفاده  )رشــوه  گرفتن( بســیار اســت.
ــا مســئول   ــوری  و ی ــچ  مأم ــون. هی ــق  قان 3. مالیات ســتانی  مطاب
حکومتــی  نمی توانــد بیــرون  از قانــون، مالیاتــی  را وضــع  نمایــد و یا 

بیــش  از مقــدار مقــرر در قانــون  از مــردم  مالیــات  بگیــرد.
4. زمینــة  اعتقــادی  و فرهنگــی  زکات. زکات  واجب  حقی  اســت  که  
از ســوی  خداونــد تعییــن  شــده  اســت. شــاید بدیــن  روی  کــه  منابع  
طبیعــی  از آنِ  عمــوم  اســت  و خداونــد تبــارک  و تعالی  بــه  بندگانش  
اجــازه  داده  اســت  تــا از آن  بهره بــرداری  کننــد، ولــی  بــرای  دیگــران  
کــه  بــه  نحــوی  در ایــن  مــال  الهــی  شــریک اند، حقــی  را واجــب  
ــا ایــن  اعتقــاد، تکلیــف   نمــوده  اســت. از ایــن  رو مؤ دیــانِ  زکات  ب
ــد و  ــش  ادا می نماین ــد و نعمت های ــر خداون ــود را در براب ــی  خ اله
ــر  ــب  خاط ــا طی ــود را ب ــی  خ ــد، بده ــاره  ش ــه  اش ــه  ک همان گون

می پردازنــد تــا بــر درجــات  خــود نــزد خداونــد بیافزاینــد.
۵. اصــل  اعتقــاد و خودتشــخیصی. پرداخــت  زکات  بــه  عنــوان  یک  
واجــب  شــرعی  بــر عهــدة  مــؤ د ی  گذاشــته  شــده  اســت. از ایــن  رو، 
اظهــارات، ارزیابــی  و حتــی  ادعــای  پرداخــت  از طــرف  او مســموع  
اســت. وقتــی  مــؤ د ی  اظهــار مــی دارد کــه  زکات  بــر گــردن  نــدارد، 
مأمــور نبایســتی  متعــرض  او گــردد؛ در ایــن  صــورت  طبیعی  اســت  
همچنیــن  از ایــن  رو اســت  که  امــام)ع( در نامــة  26 به  مأمــور زکات  
ســفارش  می کنــد کــه  نبایــد بــه  مــردم  بهتــان  زد و نســبتِ  دروغ  

بــه  آنــان  داد.
6. رفتــار مأمــور مالیاتی  هنگام  جمــع آوری  زکات. امام)علیه الســالم( 
ــه  بدهــکاری  خــود اقــرار  ــا مــؤ د ی  کــه  رأســًا  ب ــارة  برخــورد ب درب

ــد: ــه  می نمای ــد، چنیــن  توصی می کن
یــک. مأمــور نبایســتی  موجــب  ترس  و وحشــت  مــؤ د ی  شــود حال  
آنکــه  در طــول  تاریــخ  در بســیاری  از جاهــا مأمــور مالیاتــی  در نــزد 

مــردم  ترســناک ترین  افــراد بحســاب  می آمــده  اســت.
دو. مأمور نبایستی  مؤ د ی  را تهدید نماید.

ســه. مأمــوران  حــق  ندارنــد بــر مؤ د ی  ســتم  کننــد و بیــش  از مقدار 
مقــرر از او بگیرند.

چهــار. مأمــور نبایســتی  در جمــع آوری  زکات  بر مؤ د ی  ســخت گیرد. 
بنابرایــن  بایســتی  بــا مــؤ د ی  نهایــت  مــدارا و همراهــی  را در پیــش  
گیــرد. امام)علیــه الســالم( حتی  هنــگام  جمــع آوری  جزیــه  مراعات  
حــال  مــؤ د ی  را می کردنــد و از هــر صاحــبِ  حرفــه ای  کاالی  او را به  

عنــوان  جزیــه  می پذیرفتنــد. ابوعبیــد روایــت  می کنــد:
»علی)علیــه الســالم( از هــر صنعتگــری  چنیــن  جزیــه  می گرفت: 
از ســازندة  ســوزن، ســوزن  و از ســازندة  مســان، مســان  و از بافنــدة  

ــمان...« ریسمان، ریس
پنــج. مأمــور نبایــد ســرزده  وارد ملــک  دیگــری  شــود؛ زیــرا بیش تر 
مــال  از آنِ  صاحــب  آن  می باشــد. امــام)ع( همچنیــن  در نامــة  26 
می فرماید:»زیــرا مــردم، بــرادران  دینی  و یــاوران  حکومــت  در احقاق  

حقــوق  می باشــند.«
7. مراعــات  نظــر مــؤ د ی  در هنــگام  وصــول. امام)علیــه الســالم( 
بــه  مأمــور خــود ســفارش  می کنــد کــه  بــه  مــؤ د ی  اختیــار دهــد 
تــا زکات  را از هــر قســمت  از مــال  خــود، بــا حفــظ  شــرایط  آن، بــه  
دلخــواه  تحویــل  دهد؛ حتی  درخواســت  تجدیدنظــر او را نیــز بپذیرد.
8. رعایــت  مصالــح  بیت المــال. امام)علیــه الســالم( همان گونــه  کــه  دربارة  
ــد  ــه  می نمای ــز توصی ــال  نی ــارة  بیت الم ــد، درب ــفارش  می کن ــان  س مؤ دی
کــه: او اًل  آنچــه  بــه  عنــوان  زکات  گرفتــه  می شــود بایســتی  ســالم  باشــد 
)پیــر، ضعیــف، معلــول، بیمــار و معیــوب  نباشــد( و دوم  این کــه  آنهــا را بــه  

دســت  امینــی  بســپارد کــه  از ســالمت  دینــش  اطمینــان  دارد.

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

ضرورت توجه به تخصص ها و تجربه های 
مدیریتی در انتصابات 

ادامه سرمقاله.. 
و در ایــن فرصــت بــروز مشــکالت فراگیــر ازمــون وخطــا در انتصابــات جایــز نیســت 
وآنچــه اولویــت امــروز ایــران اســالمی اســت، گام های بلند، درســت و ســریع به ســوی 
اصــالح مشــکالت اســت و ایــن رونــد در ســطح کالن و بدنــه عظیــم دولــت، نیــاز 

مبرمــی بــه راهبــرد علمــی و عقالنــی دارد.
بی شــک هــر تــالش مجاهدانــه و مبتنــی بــر نیازهــای واقعــی و اولویــت دار مــردم نــه 
تنهــا بــه ســرمایه اجتماعی کشــور خواهــد افــزود، بلکــه پایه هــای اعتمــاد و نزدیکی 
اقشــار مختلــف را بــه دولــت جدیــد و در نهایت نظام جمهوری اســالمی مســتحکم تر 
خواهــد کــرد؛ امــری کــه بــه هیــچ وجــه خوشــایند بوق هــای تبلیغــی ســعودی- 

ــتی نخواهد بود. صهیونیس
در شــرایط کنونــی کــه کشــور درگیــر مشــکالت انباشــته شــده ناشــی از تحریــم و 
کرونــا و خشکســالی اســت، بــا اولویــت بنــدی در کوتــاه مــدت راهکارهایــی بــرای  
بــرون رفــت از مشــکالت  تنظیــم کــه درحداقــل زمــان تاثیــر بهبــودی درامورجــاری 
ومعیشــتی در  جامعــه ملمــوس شــود و تجربــه نشــان داده کــه بامدیریــت جهــادی 
وانقالبــی وبــا برخــورداری از تجربــه وکارنامــه مفید مــی توان کارهــای بزرگــی را انجام 
داد   همانگونــه کــه در بعضــی از صنایــع و حــرف مثــل همیــن تولیــد واکســن – 
صنعــت نانــو وهوش مصنوعی و ســاخت ابــزار دفاعی و نظامی و... توســط دانشــمندان 
مســتعد و جــوان بــه باالترین ســطح در دنیا وهمطراز با بعضی کشــورهای پیشــرفته 

دنیــا برابــری مــی کنیــم و جــز کشــورهای برترجهان شــناخته شــدیم 
بنابرایــن اگــر شایســته ســاالری با تــوان علمــی وتخصصی وتجربــه درفــردی عجین 
شــده باشــد و بــا نصــب در جایــگاه مدیریتــی می توانــد نقش آفرین باشــد وضــرورت 
توجــه بــه تخصص هــا و تجربه هــای مدیریتــی در انتصابــات متجلی خواهدشــدالبته 
شــناخت وجــذب نیروهــای مســتعد جــوان درالیــه هــای مدیریتــی بــرای کســب 

تجربــه را نبایــد دوراز اذهــان نگــه داشــت بلکــه بایدتوجــه کرد
ازانجایی که  علـــم مـــدیریت را در ردیـــف مهـــم تـــرین وپیچیده ترین رشته هاي 
علــوم انســاني محســوب کــرده انــد و قــرن بیســتم عصر مدیریــت و دنیــاي امـــروز را 
دنیاي مدیران آگاه نامیده اند . هر یک از سازمان ها براي تحقق هـــدف یـــا اهـــدافي 
خـــاص ایجـــادشده و بــه منظور دســت یابي به اهــداف خــود، از منابع انســاني، مالي، 
تجهیــزات و فـــن آوري روز بهـــره مــي گیرنــد. موفقیت ســازمان هــا در تأمین هدف 
هــا و انجام دادن مســئولیت هاي اجتمـــاعي، تـــا حـــدودزیادي به مدیــران و عملکرد 
آنان بستگي دارد. اگـر مـدیران وظـایف خـود را بـه نحـو عـالي انجـام دهند، عملکرد 
ســازمان هــا نیــز بهبــود مــي یابــد . بهبود عملکرد ســازمان هـــا در یـــک جامعـــه و 
عملکـــردتوأم بــا کارآیــي و اثر بخشــي مجموعه ي ســازمان ها، موفقیت نظــام کالن 
حـــاکم بـــر آن جامعـــه را دربخش هــاي گوناگون اقتصــادي، سیاســي و فرهنگي به 
دنبــال خواهــد داشــت زیرا ایـــن مـــدیران هـــستندکه از طریــق ایجــاد هماهنگي و 
کاربرد صحیح منابع انساني و مـــادي، فعالیـــت هـــاي سـازمان و افـــرادسازماني را در 

جهــت تحقــق اهــداف مــورد نظــر هدایــت و راهبــري مــي کننــد
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بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه ۰۰۰۰۱2۱ اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر در نظــر دارد ۱- یــک 
بــاب منــزل مســکونی - باغچــه - دامــداری و محــل نگهــداری دام کــه ملــک مذکــور شــامل یــک بــاب 
منــزل مســکونی قدیمی ســاز به مســاحت ۱۵۰ مترمربع با ســازه خشــتی و اجــرای و پــاکار 3۰/2۰ متر قابل 
ســکونت کــه براســاس نظریــه کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ و اعیــان ۱۵۰ متر 
مربــع آغــل بــا دیــوار و بــدون ســقف بــه مبلــغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال و ۱۵۰ مترمربــع آغــل با ســقف اجرای 
و ارتفــاع پــاکار دو متــر بــا احتســاب قدمــت ســاخت بــه ارزش روز 33۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال و عرصــه ۱۵۰۰ 
مترمربــع بــا اشــجار _ امتیــازات بــا در نظــر گرفتن کاربــری مســکونی و دامــداری بــه مبلــغ 4۵۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریــال کــه ارزش روز عرصــه و اعیــان ملــک مذکــور بطــور کامــل اعــم از منزل مســکونی و دامــداری جمعا 
بــه مبلــغ ۱/48۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال معــادل یــک میلیــاردو چهارصــد و هشــتاد میلیــون ریــال( بــرآورد قیمت 
گردیــده 2- یــک دســتگاه خــودرو ســواری پــژو 4۰۵ جــی ال ایکــس آی 8/۱ مــدل ۱38۵ بــه شــماره 
انتظامــی 6۵- 936 م 28 نقــره ای رنــگ بــا قیمــت کارشناســی مبلغ ششــصدو هفتاد میلیون ریــال )معادل 
67/۰۰۰/۰۰۰ تومــان( بــرآورد قیمــت گردیــده اســت کــه هــر دو از طریــق مزایــده در تاریــخ ســه شــنبه 
۱4۰۰/۰6/9  ســاعت ۱2 ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت در مزایــده و خرید می 
باشــند مــی تواننــد جهــت بازدیــد ملــک و ارائه پیشــنهاد تا قبــل از مورخه یاد شــده بــه اجرای احــکام مدنی 
مراجعــه و قیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمام فیــش بانکی دائــر بــه واریــز ده درصد مبلغ کارشناســی را 
یــک روز قبــل از تاریــخ مزایــده بــه اجــرای احــکام ارائــه نماینــد، هزینــه آگهــی و کلیــه هزینه هــای مربوط 
بــه نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و در صورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجام 
مزایــده نســبت بــه واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننماید مبلــغ ســپرده به نفــع دولت ضبــط خواهد 

شــد بــه درخواســت هایــی کــه در روز مزایــده ارائــه شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد 
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جانشــین فرماندهــی انتظامــی اســتان کرمان از کشــف 67 دســتگاه اســتخراج ارز 
دیجیتــال غیرمجــاز کــه در یــک واحــد صنعتــی متروکه در حاشــیه شــهر کرمان 

نصــب و راه انــدازی شــده بودنــد، خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، عبدالعلــی روانبخــش اظهــار داشــت: 
مامــوران پلیــس امنیــت عمومــی اســتان در پــی کســب خبــری مبنــی بــر نصب 
و راه انــدازی شــمار زیــادی دســتگاه اســتخراج ارز دیجیتــال غیرمجــاز در یکــی 
ــه شــرایط خــاص  ــا توجــه ب از شــهرک های صنعتــی اطــراف شــهر کرمــان و ب
مصــرف بــرق در ایــن فصــل ســال، موضــوع را بــه صــورت ویــژه دنبــال کردنــد.
وی افــزود: در ایــن رابطــه مامــوران با حضور در این شــهرک و انجــام پی جویی های 
بعــدی موفــق شــدند محــل نصــب شــمار زیــادی دســتگاه اســتخراج ارز دیجیتال 
را در یــک کارگاه متروکــه شناســایی و ضمــن هماهنگــی قضائــی در بازرســی از 
ایــن محــل 67 دســتگاه ماینــر کــه در حــال بهره بــرداری بودنــد را کشــف کننــد.

جانشــین فرماندهــی انتظامــی اســتان کرمــان ارزش ایــن دســتگاه ها را برابــر نظر 
کارشناســان بیــش از 15 میلیــارد ریــال اعــالم و بــا اشــاره به دســتگیری دو متهم 
در ایــن رابطــه بیــان کــرد: اخیــرا طــی جلســات متعــددی کــه بــا مســئوالن برق 
ــایی و  ــوزه شناس ــری را در ح ــیار موث ــر بس ــا و تدابی ــتیم طرح ه ــتان داش اس
جمــع آوری دســتگاه های اســتخراج ارز دیجیتــال غیرمجــاز بــه عنــوان یکی 
از مــوارد افزایــش مصــرف بــرق در دســتور کار قــرار داده و در حــوزه کشــف 
ــز دســت  ــی نی ــات خوب ــه اطالع ــف اســتان ب ــاط مختل ــالم در نق ــن اق ای

ــم. یافته ای
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کشف 67 دستگاه ماینر از یک واحد صنعتی متروکه در کرمان

 در نخســتین نشســت عمومــی اعضــای ششــمین دوره شــورای اســالمی شــهر 
کرمــان علیرضــا نــادری بــا برگــزاری انتخابات به عنــوان رئیس شــورا انتخاب شــد.

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، نخســتین نشســت عمومــی اعضــای 
ششــمین دوره شــورای اســالمی شــهر کرمان بعد از مراســم تحلیف در فرمانداری 
کرمــان بــا حضــور تمــام اعضــا برگــزار و با برگــزاری انتخابات هیئت  رئیســه شــورا 

ــدند. مشخص ش
در ایــن نشســت علیرضــا نــادری بــا 10 رای به عنــوان رئیــس شــورا و محمــود 

ــس شــورا در ســال اول انتخــاب شــدند. ــوان نایب ریی ــا 10 رای به عن ــی ب بابای
همچنیــن ســیدمحمدصادق تقــوی بــا 11 رای به عنــوان منشــی شــورا و عضــو 
هیئت رئیســه، ســیدمحمد موســوی بــا 10 رای به عنــوان خزانــه دار شــورا و عضــو 
ــا 11 رای به عنــوان ســخنگوی شــورا و  هیئت رئیســه و محمدرضــا کمســاری ب

عضــو هیئت رئیســه انتخــاب شــدند.
بــه گــزارش تســنیم اعضــای جدید شــورای شــهر کرمــان بعــد از مراســم تحلیف 
بــا حضــور در گلــزار شــهدای کرمان و مزار ســپهبد شــهید حاج قاســم ســلیمانی 

بــا آرمان هــای شــهدا تجدیــد میثــاق کردند.
منصــور ایرانمنــش، محمــود بابایــی، عشــرت کردســتانی، ســیدمحمد موســوی، 
محمــد امیــن زاده، علیرضــا نــادری، حســین چناریان نخعــی، فتــح اهلل مویــدی، 
محمدامیــن شمسی گوشــکی، محمدرضــا کمســاری بنانی و ســید محمدصــادق 
تقوی یــزدی بــه عنــوان اعضــای اصلــی ششــمین دوره شــورای اســالمی شــهر 

کرمــان فعالیــت خــود را آغــاز کردنــد.

هیئت  رئیسه ششمین دوره شورای اسالمی 
شهر کرمان معرفی شد

*
*

اگهی مزایده عمومی)نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد بردسیر

  در نظــر دارد نســبت بــه فــروش 3 قطعــه زمیــن ) ملکــی  هــر یــک بــه مــراژ250 مــر مربــع(

واقــع در روســتای طاهرآبــاد را از طریــق مزایــده عمومــی بــه فروش برســاند.

متقاضیــان مــی تواننــد جهــت تهیــه اســناد مزایــده از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت10روز 

همــه روزه، بــه جــز روزهــای پنــج شــنبه و جمعــه در ســاعت اداری بــه دفــر رشکــت تعاونــی 

دانشــگاه آزاد واقــع در دانشــگاه آزاد اســامی واحــد بردســیر مراجعــه و در صــورت نیــاز بــا 

شــاره 09132433825و09133978828و 09133978717متــاس حاصــل مناینــد.

شرایط شرکت در مزایده:
ــه  ــز ب ــه صــورت نقــدی واری ــده معادل5درصــد قیمــت کارشناســی ب ــه ســپرده در مزای 1-ارائ

حســاب رشکــت تعاونــی ،ارائــه ضانــت نامــه بانکــی یــا چــک معتــر بانکــی

2-در صورتیکــه برنــده مزایــده از انجــام معاملــه خــودداری مناید،ســپرده ، وجــه نقــد واریــزی 

و یــا چــک  بــه نفــع رشکــت تعاونــی ضبــط خواهــد شــد.

3-رشکت در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشد.

4-سایر اطاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.

5-رشایط فروش به صورت نقد می باشد.

6-واریــز مبلــغ200،000 ریــال بــه حســاب شــاره 10630032504بانــک توســعه تعــاون بنــام 

رشکــت تعاونــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد بردســیر

7-هزینه درج اگهی به نسبت بر عهده برنده یا برندگان مزایده می باشد.



بزرگان آسمانی شهر من پیامک های شما

                                        

      

10000100005588 شماره ارسال پیامک

شــهید حســین ســاالری در ســال هزار و ســیصد و چهل و پنج در روســتای دیشــکان 
بــه دنیــا آمــد. ســه ســال اول دبســتان را در همــان روســتا بــه مدرســه رفــت و بــرای 
ادامــه تحصیــل بــه درونوئیه بردســیر خانه یکــی از اقوام آمــد. دوری از خانواده، ســختی 
هــا و کمبــود امکانات ســبب گشــت تــا مدرســه را در همــان دوران ابتدائی رهــا نماید. 
بــرادر بــزرگ ازدواج کــرده و حســین  کــه دیگــر پســر بــزرگ خانــه محســوب مــی 
گشــت، نمــی توانســت پدر را در ســختی هــای زندگی تنهــا بگــذارد؛ از ایــن رو بعنوان 
تنهــا بــازوی کمکــی آقــا محمــد حســین، بــا کار و تــاش بــه یاری پــدر شــتافت. کم 
کــم روزگار از حســین مــردی ســاخت تــا در زمانــی کــه دشــمن بــه کشــور حملــه ور 
شــده بــود، خــود را بــه میــدان نبــرد رســاند و بــرای دفــاع از دیــن و ناموســش ســینه 

ــپر کرد.  س
 پــس از گذرانــدن دوران آموزشــی در پــادگان ۰۵ کرمــان، بــه لشــکر۲۱ حمــزه تهران 
منتقــل شــد و از آن جــا عــازم میمــک و باختــران گردیــد. ســرانجام پــس از حــدود 
هجــده مــاه خدمــت در مناطــق عملیاتــی در تاریــخ 66/۲/۱3 در منطقــه میمــک بــا 
اصابــت ترکــش خمپــاره به ســر، به شــهادت رســید و پس از تشــییع پیکــر مطهرش 

در گلــزار شــهدای شــهر بردســیر بــه خــاک ســپرده شــد.
توانــی نداشــت امــا وقتــی ظلــم اربــاب رعیتــی رو مــی دیــد، مــی گفــت: خدایــا! یــه 
روزی بشــه مــن بتونــم جلــوی ظلــم ایــن اربــاب هــا رو بگیــرم کــه اینقــدر رعیــت ها 
رو اذیــت نکننــد.                                 راوی:  آقــای محمــود مرادی)دوســت شــهید(
موتــور ســواری بلــد نبــودم. حســین منــو مــی گذاشــت جلــو و می گفــت: فرمــون رو 

بگیــر. تــا مــی رســیدیم بردســیر، دو ســه دفعــه مــی خوردیم زمیــن ...
بابــا کــه از کســی طلبــکار بــود، گاهی حســین رو دنبال طلبش می فرســتاد. حســین 
هــم وقتــی مــی دیــد طــرف وضــع مالــی خوبــی نــداره، مــی نشســت یــه چایــی می 

خــورد و بــدون اینکــه چیــزی بگه، برمی گشــت. 
                                                                   راوی: آقای ناصر ساالری)برادر شهید(

ــا  ــی ب ــار خوب همســر منــو خیلــی دوســت داشــت. بهــم ســفارش مــی کــرد: رفت
همســرت داشــته بــاش، اگــه از دســتش ناراحــت بــودی و خواســتی چیــزی بگــی، 
بــه مــن بگــو.                                       راوی: خانــم نصــرت ســاالری)خواهر شــهید(
یکــی از اقــوام نزدیکشــون موتــور ســواری بلــد نبــود. حســین خجالــت مــی کشــید 
جلــوی ایــن آقــا، رو موتــور بشــینه. بــه همیــن خاطــر مــی نشســت پشــت ســرش، و 
از عقــب گاز و کاچ موتــور رو مــی گرفــت. گاهــی هــم تــا رســیدن بــه مقصــد زمیــن 
مــی خــورد...                                        راوی: آقــای محمــود مرادی)دوســت شــهید(
عشــق چــرخ ســواری داشــتم. وقتــی حســین از جبهــه مــی آمــد مرخصی، تــو کوچه 
هــا بهــم چــرخ ســواری یــاد مــی داد. مــن رکاب مــی زدم و حســین عقــب چــرخ رو 

مــی گرفــت و هــل مــی داد.              راوی: آقــای علیرضــا ســاالری)برادر شــهید(
هیئــت ســید عبــاس بــا هــم شــرکت مــی کردیــم. طبــل و ســنج مــی گرفتیــم امــا 
تــو دســته راهمــون نمــی دادنــد؛ بــه همیــن خاطــر مــی رفتیم تــه صــف و عــزاداری 
مــی کردیــم. حســین مــی گفــت: کی باشــه خودمــون بــزرگ بشــیم و بتونیم هیئتی 
تشــکیل بدیــم. بعــد از شــهادت حســین بــا کمــک حــاج آقــا قلنــدری، تــو روســتای 

درونوئیــه بــه یــاد شــهید حســین ســاالری هیئتی تشــکیل داده شــد.
 تــو جمــع بچــه هــا بودیــم. مــی خواســتیم ببینیــم که مــی تونــه موتــور ایــژ رو بلند 

کنــه. از بیــن بچــه هــا حســین موفــق شــد موتــور رو از زمیــن بلنــد کنه.
تــو دعــوا ســر پســر همســایه رو شکســته بــودم. بهم گفــت: ایــن کارها زشــته، خیلی 

تنــد مــی ری، رفتارتــو درســت کــن، جــواب مــادرش رو چی مــی دی؟!
                                                            راوی: آقای محمود مرادی)دوست شهید(

 بــرادر بزرگمــون بایــد خدمــت ســربازی مــی رفت. همســرش پا به مــاه بــود و چیزی 
بــه تولــد فرزندشــان نمانــده بــود. دو ســالی بــه موعــد  ســربازی حســین مانده بــود؛ با 

ایــن وجــود گفــت: بــرادر مــن میرم، شــما بچــه ت کــه بدنیــا آمد، بیــا...
 مــادر مخالــف جبهــه رفتنــش بــود. مــی گفــت: شــهید مــی شــی! امــا حســین از 
حرفــش کوتــاه نمــی آمــد و مــی گفــت: اگــه مــا جبهــه نریم، کــی بــره! اگه شــهادت 

قســمتم باشــه، اگــه ســعادت داشــته باشــم شــهید مــی شــم...
                                                                   راوی: آقای ناصر ساالری)برادر شهید(

از ســربازی کــه مــی آمــد بــه مــا هــم کــه اطــراف بندرعبــاس عشــایر بودیم، ســر می 
زد. دو تــا عکــس از دخترهــای مــن بــا خــودش بــه جبهــه برد امــا تو ســفر آخر عکس 

هــا رو پــس داد و گفــت: شــاید اونجــا گم بشــن ..
                                                               راوی: خانم نصرت ساالری)خواهر شهید(

شهید  معظم   حسین ساالری

*ســام االن بــا ایــن همــه مشــکات شــیوه انتخــاب 
مدیــران بــا آزمایــش وخطــا گذشــته بایــد از نیروهــای 
کارآمــد و کارنامــه داربهــره بــرد و درکنــار آنهــا افــراد 
ــه  ــوند و تجرب ــی ش ــی میان ــد وارد کادرمدیریت جدی
انــدوزی بــرای دوره هــای بعدی شــوند واال صرفــا بدون 
ســابقه وکارنامــه وتنهــا بــا تخصــص بــاال امــکان عــدم 
تحقــق شــعارهای دولت مردمــی خواهدشــد داوطلبان 
جدیــد الورودهــا صبــور باشــند و بــه دنبــال  کســب 
تجربــه وکارنامــه موفــق . چــون  ضــرورت توجــه بــه 
تجربه هــای تخصصــی مدیریتــی و کارشناســی نیروها 
بــرای موفقیــت در حــل مشــکات اولویتــی اساســی
 است                                                9۱33----7۱

* از زمــان شــرکت وحضــور نیروهــای دریایــی ارتــش 
درمانــور دریایی روســیه در دوردســت وبعــد از پیمودن 
کیلومترهــا در بندســن پطرزبــورگ روســیه خبرهایی 
ــتی در  ــد کش ــن چن ــه قرارگفت ــورد حمل ــاره م درب
دریــا عمــان وخلیــج فــارس توســط صهیونیســتها و 
غربیهــا و کشــورهای منطقــه وبوقهــای تبلیغاتی علیه 
ــدم  ــا ع ــان الق ــد و هدفش ــدازی ش ــورمان راه ان کش
تامیــن کشــتی  درابهــای ازاد توســط ایــران اســت ان 
نامردهــا یادشــان رفتــه کــه انگلیــس کشــتی بــاری 
مــارا توقیــف کــرد حــاال بــه ماتهمــت مــی زننــد کــه 
ابهــای ازاد تامیــن امنیــت نــدارد و بــه دنبال جوســازی 
و شــیطنت و جریــان ســازی و عملیات روانی هســتند 
چــون نمــی تواننــد قــدرت دریایــی مــا را در آبراههــای 
ــد                                                                                                                                              ــل کنن ــد وتحم ــی ببینن ــن الملل ــه ای وبی منطق
98----9۱3۲                                                   

*بــا ســام شــورای شــهرجدید بردســیر  چنــدکار را 
دراولویــت قراربدهنــد .ادامــه تعریــض خیابــان امــام و 
شــریعتی - ایجــاد پارکینــگ درایــن دوخیابــان - عدم 
احــداث پــارک جدیــد  چــون در دوره پنجــم خیلــی 
ــه  ــارک درمحــات ایجــاد شــد - اطــاع  رســانی ب پ
ــل  ــه دردوره قب ــات ک ــات و مصوب ــع از تصمیم موق
مــردم بــی اطــاع بودنــد - توجــه بــه احــداث فاضاب 
شــهری و جلوگیــری از بــه هدررفتــن ابهــای فاضــاب 
- ایجــاد و احــداث کارخانــه اســتفاده از زباله و پســماند 
هــا - ســرمایه گــذاری درجهــت کســب درامــد پایــه 
دار- دریافــت حــق عــوارض واقعــی از کارخانــه جــات 
ــور  ــرای عب ــه ب ــی ک ــل ســازی گودالهای ــم وپ - ترمی
ــوی  ــل تقاطــع جل ــا درســت شــده مث اب درخیابانه
شــهرداری و تقاطــع خیابــان ســلورد بــه امــام جمعــه 
و...                                                     9۱۲9----۰4

*بــا ســام ایــن رودخانــه ای کــه ازوســط شــهر عبــور 
می کنه و بوســتان و گلســتان شــورا را طی میکند و از 
کنــار پارک شــهر مــی گــذرد  اکثر بخشــهای آن مثل 
گلســتان شــورا شــده محــل تجمــع زباله هــا که حتما 
همســایگان ومجــاروان مــی ریزند لذا بــرای عدم تجمع 
ابتــدا بــه همســایگان آمــوزش بدهیــد و پاکــت زبالــه 
رایــگان دراختیارشــان بگذاریــد و از خودشــان بخواهید 
حراســت وحفاظــت کنند کســی زبالــه انجا نریــزد که 
حتمــا مجــاوران رودخانــه مواظبــت خواهند کــرد حاال 
ایــن دفعــه پاکســازی شــود وتحویــل مجــاوران گــردد                                                                                                                                             
۲6----9۱34                                                       

*بــا اینکه مجــددا دکترخطیبی توســط همــه اعضای 
ــرای دومیــن دوره شــهردار بردســیر انتخــاب  شــورا ب
شــده ضمــن تبریــک بــه ایشــان و آرزوی موفقیت می 
خواهــم کــه نســبت به تعریــض پیــاده روهــای خیابان 
ســلورداقدام کنــد بــا توجــه بــه ترافیــک ایــن خیابــان 
وورودی بســیاری از روســتاهای بــه ایــن خیابــان الزم 

اســت توجه بیشترشــود باتشــکر
99----9367                                                    

* شــورای شهربردســیر انتخــاب درســتی انجــام دادند 
و وارد جــو سیاســی نشــدند کــه متاســفانه عــده ای در 
فضــای مجــازی بدنبــال تفرقــه بیــن اعضــای شــورا 
ــا  ــه الحمــدهلل ب برســر انتخــاب شــهردار داشــتند ک
هوشــیاری همــه اعضــا ایــن اتفــاق نیفتــاد و شــهردار 
ــا رای قاطــع همــه اعضــا انتخــاب شــده مــی  کــه ب
تواندکارایــی بیشــتری نســبت بــه دوره قبــل داشــته با
شــد                                           9۱۲8----۰3

ــه  ــه هم ــی میش ــدت یکماه ــره م ــام باالخ *باس
مســئوالن بــازار را فرامــوش کردنــد و کاری بــه بــازار و 
افزایــش مبتایــان بــه کرونــا نداشــتند کــه هــم امــار 
مبتایــان زیادشــد و همــه نــرخ خواروبــار ومخصوصــا 
ــوری ــان چط ــا 4۰ توم ــی 3۰ت ــوه کیلوی ــوه ومی می
 بخریم                                             9۱33----9۰

ــردم در  ــام رای م ــت: پی ــور گف ــس جمه رئی
انتخابــات ۲8 خــرداد، پیــام تحــول خواهــی و 
عدالــت طلبــی بود.مــا مدافــع واقعــی حقــوق 

بشــر و حقــوق انســان هســتیم.
به گــزارش خبرنــگار حــوزه دولت خبرگــزاری 
فــارس، آیــت اهلل ســید ابراهیم رئیســی رئیس 
ــم  ــاه ۱4۰۰ در مراس ــور روز ۱4 مردادم جمه
تحلیــف ریاســت جمهــوری در صحــن علنــی 
مجلــس شــورای اســامی ضمــن خیــر مقدم 
بــه حاضرین در جلســه، گفــت: طلــوع انقاب 
اســامی در ایــران فصــل نوینــی از آزادی، 
مشــارکت سیاســی و مــردم ســاالری در تاریخ 

کشــورمان بــه ثبت رســانید.
رئیــس جمهــور تصریــح کــرد: ظلــم و جنایت 
ــکا باشــد چــه در  ــا و آمری ــب اروپ چــه در قل
آفریقــا و چــه در یمــن و ســوریه و فلســطین، 
مــا در کنــار مظلــوم خواهیــم بــود و در داخــل 
هــم، مــردم و جوانــان ایــن مــرز و بــوم، از مــا 
می خواهنــد کــه صــدای مســتضعفین و ولــی 

نعمتــان انقاب باشــیم.  
وی بیــان داشــت: مــردم می خواهنــد کــه بــا 
رفــع تنگناها و معیشــت؛ ســفره آنهــا را بهبود 
ببخشــیم و نشــاط ملــی و شــور اجتماعــی را 
در جامعــه بگســترانیم. دولت برخاســته از اراده  
ــرای تامیــن منافــع مــردم و اجــرای  ملــت، ب
ــیر،  ــن مس ــتاد و در ای ــد ایس ــت، خواه عدال

خســتگی ناپذیــر، بــه پیــش خواهــد رفــت
در طلیعــه ی قــرِن جدیــد و آغــاز گام دوم 
انقــاب، بســیار مفتخــرم کــه امــروز اینجانــب 
ــران و از  ــان ای ــت قهرم ــطه رأی مل ــه واس ب
ســوی آنــان بــه نگاهبانــی از چنیــن میــراِث 
گرانبهایــی موظــف شــده ام و خداوند متعــال را 
سپاســگزارم که نعمــت خویش را نصیــِب این 
بنــده خــود نمــود و فرصــِت بــزرگ خدمت به 

مــردم را عطایــم فرمــود.
اراده ملــت بــزرگ ایــران، در حالــی ایــن 
جلــوه ای  و  آفریــد  را  بــزرگ  حماســه 
ــی  ــاالری دین ــام مردم س ــک برانگیز از نظ رَش
را در تاریــخ معاصــر، بــه رخ جهانیــان کشــید 
کــه در اوج دشــمنی بدخواهــان ملــت ایــران از 
تحریم هــای ناجوانمردانــه اقتصــادی تــا جنگ 

روانــی گســترده و دشــواری های ناشــی از شــیوع 
ــرار داشــتیم. ــا، ق گســترده کرون

ــات، نقطــۀ آغــاِز  امــا نیــک می دانیــم کــه انتخاب
ــاِن آن؛ و  ــۀ پای ــه نقط ــردم اســت، ن مشــارکِت م
دولــت مردمــی بــه دنبــال تحقــق خواســت مردم 
و پیــام آنــان در ایــن انتخابــات خواهــد بــود. پیــام 
ــرداد ۱4۰۰  ــه ۲8 خ ــران در حماس ــردم ای رأی م
بــود.  عدالت طلبــی  و  تحول خواهــی  پیــام   ،
ــت در  ــتقال طلبی و مقاوم ــردم، اس ــت م خواس
ــتکبر و  ــدرت مس ــد ق ــی چن ــل زیاده خواه مقاب
ــا  ــترده ب ــازنده و گس ــل س ــن تعام ــم، در عی ظال
همــه جهــان بود.مــردم، امــروز از مــا می خواهنــد 
کــه بــه وعــده ی خــود مبنــی بــر تحقــق دولــت 
تبعیض گریــز،  و  فسادســتیز  عدالت گســتر، 
و  علم خــواه  برنامه محــور،  و  دغدغه منــد 

ــم. ــل کنی ــه، عم اندیشه پیش
ــد  ــود می خواهن ــده ی خ ــِت برگزی ــردم از دول م
مدافــع حقــوق انســان ها در عالـَـم باشــد و بــه ظلم 
و بی عدالتــی و تبعیــض در هیــچ کجــای جهــان 

راضــی نشــود. 
مــا مدافــع واقعــی حقوق بشــر هســتیم و ســکوت 
ــوِق  ــه حق ــاوز ب ــت و تج ــم و جنای ــر ظل در براب
انســان های بــی گنــاه و بــی دفــاع را قبــول نداریم. 
ــکا  ــا و آمری ــب اروپ ــه در قل ــت چ ــم و جنای ظل
ــا و چــه در یمــن و ســوریه  باشــد چــه در آفریق
و فلســطین، مــا در کنــار مظلــوم خواهیــم بــود و 
در داخــل هــم، مــردم و جوانــان ایــن مــرز و بــوم، 
ــتضعفین و  ــدای مس ــه ص ــد ک ــا می خواهن از م

ــیم. ــاب باش ــان انق ولی نعمت
و  اجتماعــی  آزادی هــای  مــردم می خواهنــد 

ــود. ــری ش ــه پیگی ــا مجدان ــی آنه فرهنگ
مــردم می خواهنــد کــه بــه معنای حقیقــی کلمه، 
انقــاب اســامی محقــق شــود و همــه ویژگی ها و 
خصائص انقاب اســامی، در ســاختارها، فرآیندها 
ــای دولتمــردان مشــاهده  پذیر  ــن باوره و همچنی

باشد.
مــردم می خواهنــد کــه با رفــع تنگناها، معیشــت 
و ســفره آنهــا را بهبــود ببخشــیم و نشــاط ملــی و 

شــور اجتماعــی را در جامعه بگســترانیم.
ــن  ــرای تأمی ــت، ب ــته از اراده ی مل ــت برخاس دول
منافــع مــردم و اجــرای عدالــت، خواهــد ایســتاد و 

ــه پیــش خواهــد رفــت. ــن مســیر، خســتگی ناپذیر، ب در ای
اینجانــب، امــروز خــادم همــه جمهــور و خدمتگــزار بیــش از 8۰ 
میلیــون ایرانــی هســتم. مردِم ایــران، همانانی هســتند کــه بارها و 
بارهــا وفــاداری خــود را بــه انقــاب در عرصه هــای مختلــف اثبــات 

کرده انــد و امــروز نوبــت ماســت کــه ادای امانــت کنیــم.
ــی،  ــت مردم ــی اســت. در دول ــاق مل ــِت وف ــی، دول ــِت مردم دول
جناح هــای سیاســی، دســته بندی های قومــی و مذهبــی و 
گروهــی رنــگ می بــازد و همــه ی مــردم دســت در دســت یکدیگر 
بــرای تحقــق ایــران قــوی ذیــل پرچم مقــدس جمهوری اســامی 

هم پیمــان می شــوند. 
ــوام  ــه اق ــردم، هم ــف م ــگان و اقشــار مختل ــه نخب ــروز از هم ام
ــوزه و  ــی، ح ــای سیاس ــا و جریان ه ــزاب و گروه ه ــب، اح و مذاه
دانشــگاه، جــوان و پیــر و زن و مــرد می خواهــم تــا دولــت مردمــی 

را دولــت خــود بداننــد.
بیاییــد تــا بــرای اعتــای اســام عزیــز، بــرای عــزت آیندگان مــان 
و بــرای ســربلندی ایــران عزیزمــان در جهــان، دســت در دســت 
همدیگــر بــا وحــدت و انســجام ملــی به پــا خیزیــم و آرمــاِن ایران 

قــوی را محقــق کنیــم.
ــا خــود را  ــده ی صــادق اســت. م ــی، وع ــت مردم وعده هــای دول

ــم.  ــامی می دانی ــاب اس ــای انق ــه آرمان ه ــد ب متعه
ایجــاد شــفافیت حداکثــری در اقتصــاد، خشــکاندن ریشــه های 
ــا،  ــل تَکانه ه فســاد و رانت خــواری، مقاوم ســازی اقتصــاد در مقاب
ــدن  ــی و بازگردان ــول مل ــت ارزش پ ــی، تقوی ــورم و گران ــار ت مه
ثبــات بــه اقتصــاد کشــور، حمایــت از تولیــد ملــی و تــاش بــرای 
خودکفایــی در تأمیــن نیازهای اساســی مــردم، پیشــرفت فناورانه 
و دانــش بنیــان، مدیریــت بهینــه معــادن و منابــع آب و گاز و نفت 
کشــور، توجــه بــه تغییرات اقلیمــی و صیانــت از محیط زیســت را 
بــا قــدرت دنبــال خواهیــم کــرد. بــه فضــل پــروردگار امیدواریــم و 
ــر از  ــی قوی ت ــران، و ایران آینــده ای درخشــان و در شــأن ملــت ای

گذشــته را در دســترس می بینیــم.
ــود کــه دل در گــرو  ــی خواهــد ب ــت مدیران ــت مردمــی، دول دول

منافــع مــردم دارنــد

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
تلفن : 33521188-034 ، 09133414471 فاکس : 034-33528860

     www.sepehrbrd.ir : پایگاه اینترنتی

Email : sepehrbrd@yahoo.com : ایمیل
لیتوگرافی و  چاپ : طاها

پیام رای مردم در انتخابات تحول خواهی و عدالت طلبی است/ تحریم ها علیه ملت ایران باید لغو شود

 یازده ماه از خدا این روزها را خواستم
دیدۀ تر خواستم حال بکا را خواستم

 اذن دق الباب این خانه برای ما بس است
 استجابت پیشکش فیض دعا را خواستم

 یازده ما هست می خواهم که سلطانی کنم
پشت این در ماندن و دست گدا را خواستم

 قول دادم این محرم معصیت کمرت کنم
 همت توبه به درگاه خدا را خواستم

از علی موسی الرضا رزق لباس مشکیه
 دستباف حرضت خیرالنسا را خواستم

هر محرم زیر دین صلح آقاییم ما
 یا امام مجتبی اشفع لنا را خواستم

کربالیی نیستم اما تو شاهد باش که
 هردعایی کردم اول کربال را خواستم

شصت شب از صبح تا شب نوکری در روضه ها
 طعنه خوردن،سوخنت پای شام را خواستم
 گرچه ناقابلرت از این حرف ها هستم ولی

 یک زیارت اربعین پایین پا را خواستم
 از نجف تا کربال پای پیاده دست جمع

روضه خواندن بین این صحن و رسا را خواستم
 اهل عامل دارد از ره ماه ماتم میرسد

هیئتی ها یاعلی! دارد محرم میرسد...

اشعار ورود به ماه محرم

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در مراسم تحلیف ریاست جمهوری گفت:

 ۱۵ شهراستان  کرمان در وضعیت قرمز و فوق قرمز
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمان، براســاس 
ــط  ــه توس ــور ک ــدی کش ــه رنگ بن ــن نقش آخری
وزارت بهداشــت منتشــر شــده، در حال حاضــر از 23 
شهرســتان اســتان کرمــان 11 شهرســتان اســتان 
ــز، 4 شهرســتان در وضعیــت  ــت فوق قرم در وضعی
ــرار  ــی ق ــت نارنج ــتان در وضعی ــز و 8 شهرس قرم
دارنــد و هیچ شهرســتانی بــا وضعیــت زرد و نارنجی 

در اســتان کرمــان نیســت.
واقعیــت ایــن اســت کــه شــرایط اســتان روزبــه روز 
وخیم تــر می شــود و شــیوع کرونــا در اســتان 
صعودی تــر؛ مــوج پنجــم کرونــا در نیمــه تابســتان 
در بزرگتریــن اســتان کشــور در قلــه قــرار داشــته و 
هنــوز بــه طــور دقیــق مشــخص نیســت کــه ایــن 

ــی ادامــه دارد. ــا چــه زمان ــد افزایشــی ت رون
ــی  ــی، امنیت ــاون سیاس ــری مع ــادق بصی محمدص
و اجتماعــی اســتاندار کرمــان نیــز در ایــن جلســه 
اظهــار داشــت: امــروز نخســتین جلســه ســتاد ملــی 
کرونــا بــا حضــور رئیــس جمهور جدیــد برگزار شــد 

کــه نشــان از اهمیــت ســامت مــردم دارد.

وی بــا عنــوان اینکــه بیش از 4 میلیــون و 200 هــزار نفر 
در دنیــا بــر اثــر ابتــا بــه کرونــا جــان خــود را از دســت 
دادنــد کــه از ایــن تعــداد بیــش از 93 هــزار نفــر مربــوط 
بــه ایــران اســت گفــت: وضعیــت کشــور وضعیــت خوبی 

نیســت و تعــداد شــهرهای قرمــز زیــاد اســت.
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار کرمــان 
ــی و  ــتان آب ــان شهرس ــتان کرم ــه در اس ــان اینک ــا بی ب
ــم افــزود: در حــال حاضــر هشــت شهرســتان  زرد نداری
در وضعیــت نارنجــی و 15 شهرســتان وضعیــت پرخطــر 

قرمــز کرونایــی قــرار دارنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مراســم عــزاداری مــاه محــرم با 
رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و بــا نظــارت ســازمان 
ــت:  ــود گف ــزار می ش ــتان برگ ــامی در اس ــات اس تبلیغ
ــام شهرســتان ها در فضــای  ــاه محــرم در تم مراســم م
بــاز برگــزار می شــود و زمــان برگــزاری مراســم دو 

ســاعت اســت.
بصیــری بــا بیــان اینکــه دســته روی هیئت هــای مذهبی 
به صــورت محلــه ای برگــزار می شــود ادامــه داد: اســتفاده 

از طبــل و ســنج در برگــزاری مراســم ممنوعیتــی ندارد.

مهــدی شــفیعی ســخنگوی دانشــگاه علوم  پزشــکی کرمــان 
ــت  ــان از وضعی ــتان کرم ــار اس ــن آم ــه آخری ــاره ب ــا اش ب
مــوارد مثبــت بســتری و مــرگ و میــر ناشــی از کرونــا بیــان 
ــا در  ــی کرون ــت قطع ــتری مثب ــوارد بس ــداد کل م ــرد: تع ک
ــورد اســت. ــزار و 137 م ــان ه ــتان کرم ــتان های اس بیمارس
ــوزه  ــورد در ح ــداد 644 م ــن تع ــه از ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــزود:  ــان بســتری هســتند اف ــوم پزشــکی کرم دانشــگاه عل
70 مــورد در حــوزه دانشــگاه علــوم پزشــکی رفســنجان، 227 
مــورد در حــوزه دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت، 83 مــورد 
در حــوزه دانشــگاه علــوم پزشــکی بــم و 113 مــورد در حــوزه 
دانشــکده علوم پزشــکی ســیرجان تحــت درمــان قــرار دارند.

ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان بــا اشــاره بــه 
بســتری 220 بیمــار جدیــد قطعــی کرونــا در بیمارســتان های 
اســتان کرمــان گفــت: تعــداد کل موارد بســتری مثبــت کرونا 
در اســتان از ابتــدای شــیوع کوویــد 19، تاکنــون بــه 30 هــزار 

374 مــورد رســیده اســت.
وی بــه فــوت 26 بیمــار کرونایــی دیگــر در اســتان کرمــان 
ــا در  ــگان کرون ــان باخت ــوع ج ــزود: مجم ــرد و اف ــاره ک اش
اســتان کرمــان از ابتــدا بــه 3 هــزار و 701 نفــر رســیده اســت.

ازدواج موفق کدام است؟ مثل خودم یا کسی که من را تکمیل کند؟
آرزو شــیروانیان، مشــاور خانــواده گفــت: زندگــی 
مشــترک شــبیه یــک االکلنــگ اســت کــه یــک 
طــرف آن احســاس و عاطفــه و طــرف دیگــر آن 
ــی اســت و اگــر هــر  نیازهــای منطقــی و عقان
کــدام از ایــن پارامترهــا بــه حــد تعــادل برطــرف 
نشــود و یــا بــه آن توجــه نشــود ناخواســته یــک 
جــای ایــن رابطــه بــا مشــکل مواجــه می شــود و 
باعــث بــه هــم خــوردن تعــادل رابطــه می شــود.

ــو  ــواده، در گفت وگ ــاور خان ــیروانیان، مش آرزو ش
بــا ایســنا بابیــان اینکــه هــر فــردی بــا توجــه بــه 
ــت دارد،  ــی از موفقی ــف متفاوت ــش تعری نیازهای
ــاط  ــک ارتب ــر در ی ــی دو نف ــرد: وقت ــوان ک عن
قــرار می گیرنــد تــا زمانــی کــه نیازهــای اولویــت 
دارشــان برطــرف شــود، آن ارتبــاط یــک ارتباط و 

زندگــی مشــترک موفــق اســت.
ــی  ــک زندگ ــه وارد ی ــرادی ک ــه داد: اف وی ادام
مشــترک می شــوند بــا حفــظ حریــم شــخصی 
ــم  ــه حری ــد ک ــاد می کنن ــه ای را ایج ــک رابط ی
ــم مشــترک  ــل آن حری مشــترک دارد و در مقاب

نســبت بــه هــم مســئول و متعهــد هســتند.
وی بیــان کــرد: زندگــی مشــترک شــبیه یــک 
ــک طــرف آن احســاس  االکلنــگ اســت کــه ی
و عاطفــه و طــرف دیگــر آن نیازهــای منطقــی و 
عقانــی اســت و اگــر هــر کــدام از ایــن پارامترهــا 
ــه آن  ــا ب ــود و ی ــرف نش ــادل برط ــد تع ــه ح ب
توجــه نشــود ناخواســته یــک جــای ایــن رابطــه 
ــم  ــه ه ــث ب ــا مشــکل مواجــه می شــود و باع ب

ــود. ــه می ش ــادل رابط ــوردن تع خ
وی اظهــار کــرد: بــرای اینکــه به یک ارتبــاط مؤثر 
برســیم الزم اســت که خودمان را بشناســیم و به 
توانمندی هــا، محدودیت هــا و نیازهایمان تســلط 
داشــته باشــیم؛ زیــرا اگــر توانمندی هــا و نیازهای 

خــود را بشناســیم فــردی را انتخــاب می کنم کــه در 
راســتای توانمندی هــا، اهــداف  و نیازهایمــان باشــد تا 
ــه  ــه اهــداف ب ــع نیازهــا و رســیدن ب بتوانیــم در رف

یکدیگــر کمــک کنیم.
 وی افــزود: بایــد بدانیــم کــه ازدواج شــبیه یــک اعام 
شــراکت و حســاب بــا دو امضــا اســت کــه اگــر ۵۰ 
درصــد مــن موجودیــت دارم ۵۰ درصــد هــم طــرف 
مقابــل موجودیــت دارد و مــن بایــد چیزی بــرای ارائه 
بــه فــرد دیگــر داشــته باشــم یعنــی اگــر می خواهــم 
کــه طــرف مقابــل همــه موجودیــت خــود را در میان 
بگــذارد مــن هم بایــد تمــام موجودیت زندگــی خود 

را به اشــتراک بگــذارم.
ایــن روانشــناس بــا تأکیــد بــه اینکــه زوجیــن بایــد 
شــبیه بــه هــم و بلد هــم باشــند، بیــان کــرد: عوامل 
موثــر در ارتقــای موفقیت؛ نحــوه گفت وگــو، برقراری 

ارتبــاط موثــر و آمــوزش دیــدن اســت.
وی ادامــه داد: زمانــی کــه می خواهیــم یــک 
ــی  ــدون هیــچ ادعای ــد ب رابطــه را رشــد بدهیــم بای
ــا انعطاف پذیــری و پذیــرش شــرایط و شــخصیت  ب
طــرف مقابــل آمــوزش ببنیــم، خودمــان را توانمنــد 
کنیــم و بــه هنــر برقــراری ارتبــاط مــان را افزایــش 
دهیــم تــا زندگــی بــه صــورت دو طرفــه ادامــه پیــدا 

کنــد.
شــیروانیان بیــان کــرد: اگــر فــردی در یــک ارتبــاط 
ــد و روی  ــودش را ببین ــای خ ــط نیازه ــره فق دو نف
افــکار خــودش تمرکــز کنــد و تأکیــد داشــته باشــد 
کــه فقــط آنچــه خــودش می گوینــد درســت اســت 
باعــث دوری طــرف مقابــل می شــود و ایــن امــر در 

هــر ارتباطــی مؤثــر اســت.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه پذیــرش و انعطــاف پذیــری 
از عوامــل موثــر در یــک رابطــه اســت، تصریــح کــرد: 
ــا دو  افــراد بایــد بپذیرنــد کــه دو انســان متفــاوت ب
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 االمامــی کــه خاطراتــش از روزهــای ســخت ترکمن های شــیعه تمامــی نــدارد، خاطره 
دیگــری تعریــف کــرد و گفــت : »حســن دانایــی فــر« ســفیر وقــت جمهوری اســامی 
ایــران در عــراق در ایــام اولیــه جنــگ بــه منطقــه آمدنــد در آن موقــع داعــش بشــیر را 

تســخیر کــرده بــود و تعــدادی از زنــان و کــودکان ترکمــن را بــه اســارت گرفتــه بــود.
در آن زمــان فریــاد »هــل مــن ناصــر ینصرنــا« مــی زدیــم امــا کســی بــه فکــر مــا نبود؛ 
دولــت عــراق اصــا بــه مــا نظــر نداشــت، آمریکایــی ها هــم فقط بــه کردهــا کمک می 
کردنــد و ایــن فقــط جمهــوری اســامی ایــران بــود کــه در آن برهــه بــه دادمان رســید.
آقــای دانایــی فــر بــه مــن گفــت کــه آقــای امامــی! نبایــد نامــوس شــیعه بــه دســت 
داعــش بیفتــد و همــه اینهــا کــه در عــراق هســتند همــه نامــوس مــا هســتند و نبایــد 

اجــازه داد بــه آنهــا تعــرض شــود.
االمامــی، گفــت و گــو را اینچنیــن پایــان داد کــه  ســرانجام فرماندهــان نیــروی قــدس 
و الحشــد الشــعبی همــه بــه منطقــه آمدنــد و نیروهــا از راه رســیدند و محاصــره آمرلی 
بعــد از 9۰ روز مقاومــت شکســته شــد و در نهایــت، بشــیر، زرگــه، تلعفر و ســایر مناطق 
ترکمــن نشــین را آزاد کردنــد. هرگــز حــاج قاســم ســلیمانی و ابومهــدی المهنــدس را 

فرامــوش نمــی کنیم..
ترکمــن هــای شــیعه عــراق در جریــان هجــوم داعــش در ســال ۲۰۱4 مظلومتریــن 
عراقــی هایــی بودنــد کــه از هــر ســو مــورد تهاجــم قــرار گرفتنــد؛ خانــه هایشــان در 
تلعفــر، ســهل نینــوا در اســتان نینــوا و همچنیــن بشــیر و آمرلــی ویران شــد ؛ مــردان و 
پســران جــوان زیــادی از آنان شــهید شــدند و زنــان و کــودکان زیــادی از آنان به اســارت 

داعــش در آمــد کــه هنــوز از سرنوشــت تعــدادی از آنــان خبــری نیســت.
حــاال ترکمــن هــای منطقــه شــمال عــراق، خاطــرات زیــادی از حــاج قاســم دارنــد؛ 
خاطــرات آن مجاهــدی  کــه در روزهــای ســخت در کنارشــان ایســتاد؛ با خندهایشــان 

خندیــد و بــا گریــه هایشــان اشــک ریخــت.

خاطرات ترکمن ها از حاج قاسم؛
روزهایی که کسی به فکر ترکمن های شیعه نبود 

تربیــت، تجربــه و بــاور متفــاوت هســتند و قــرار نیســت 
ــد  ــل در مســیری کــه آن هــا تعییــن می کن طــرف مقاب
قــدم بگــذارد و فــداکاری نیــز یعنــی بپذیرنــد کــه طــرف 
مقابــل متفــاوت اســت و بــه عللــی مانند دوســت داشــتن، 
تمایــل بــه ادامــه ارتبــاط، حفــظ کیــان زندگــی و... تاش 
ــد  ــا رون ــد ت ــه از برخــی نیازهایشــان بگذرن ــد ک می کنن

موفقیــت ادامــه داشــته باشــد.
ــه  ــد دو طرف ــر بای ــن ام ــه داد: ای ــر ادام ــن زوج درمانگ ای
باشــد؛ زیــرا در صــورت یــک طرفــه بــودن روزی صــدای 
ــل بلنــد می شــود و مجــدد رابطــه  اعتــراض طــرف مقاب
بــه مشــکل می خــورد.وی یــادآور شــد: بخــش عظیمــی 
از زندگــی هــر انســان ارتبــاط عاطفــی آن اســت و اگــر در 
ایــن ارتبــاط عاطفــی رضایــت وجــود داشــته باشــد فــرد 
ــر  ــای دیگ ــد در زمینه ه ــش بیشــتری دارد و می توان آرام

ــد. ــی کســب می کن ــای گوناگون ــز موفقیت ه نی
شــیروانیان بیــان کــرد: بخــش رابطــه عاطفــی و زندگــی 
ــن  ــرد را تأمی ــه ف ــاس و عاطف ــش احس ــترک بخ مش
می کنــد و در توانمنــدی فــرد در ســایر رفتارهایــش مثــل 
شــغلی، فرزنــد پــروی و... تأثیــر می گــذارد؛ چــون از یــک 
ــای  ــتری روی رابطه ه ــرژی بیش ــت دارد و ان ــد رضای بع
دیگــر می گــذارد؛ امــا اگــر رضایــت نداشــته باشــد همــه 
ــرژی  ــد و ان ــود آن رابطــه می کن ــرد صــرف بهب ــرژی ف ان
کافــی بــرای بهبــود رابطه هــا و موقعیت هــای دیگــر نــدارد 
تــا آن هــا را نیــز بهبــود ببخشــد و ایــن گونــه احســاس 

خوشــبختی فــرد کاهــش پیــدا می کنــد.


