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دغدغه های مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ به خصوص 
در حوزه فرهنگ غنی دینی و اسالمی نشان از اهمیت این 
موضوع است به همین دلیل متولیان امور فرهنگی نباید  

بسادگی ویا باغفلت از امور فرهنگی عبور کنند 
چون توسعه و تقویت فرهنگ و باورهای دینی در کشور 
امری اجتناب ناپذیر است و دین مبین اسالم در همه ابعاد 
مختلف جوامع بشری دارای برنامه و راهبرد است و از این 
ظرفیت عظیم فرهنگی باید به صورت تمام و کمال بهره 

جست.
با توجه به گسترش روز افزون آسیب های فرهنگی در 
جامعه، گسترش برنامه های میدانی فرهنگی فراتر از کمیته 
های کالسیک و تئوری که گاها منجر به دالیلی دربعضی از 
آسیبهای اجتماعی شده باید مسئوالن فرهنگ با تشکیل 
قرارگاه جامع فرهنگی بصورت جهادی و میدانی و عملیاتی 
وارد کارزار کاهش آسیبهای اجتماعی شوند و با تشکیل یک 
قرارگاه فرهنگی و تقسیم وظایف میان دستگاه های اجرایی 

جلوی گسترش آسیب ها گرفته شود.
تاکنون اقدام ریشه ای در مقابله با آسیب های فرهنگی انجام 
نشده وتنها در برخی از موارد انهم جزیی نه جهادی کارهایی 
کوتاه مدت صورت پذیرفته است بلکه باید برای برون رفت 
از این مشکل تدبیر اساسی صورت گیرد.ومتأسفانه برخی 
مسئوالن دغدغه جدی نسبت به این مسائل ندارند، و به 
همین دلیل باید قرارگاه فرهنگی فراتر از مسئوالن فرهنگی 
و با دخالت وحضور مردم ونخبگان و بدون درنظرگرفتن 
سالیق سیاسی و حزبی ، همه دلسوختگان وصاحب نظران 

در این مهم را شرکت داد 
چون دشمن برای ضربه زدن به دلیل و معارف الهی لحظه 
ای بیکار ننشسته و همه امکانات خود را در این راستا به کار 
گرفته است، حرکت های منفعالنه نهادهای فرهنگی بستر را 
برای نفوذ فرهنگی دشمنان در جامعه اسالمی فراهم کرده 

است .
وظلم سلطه با ابزار بزک کرده ضد فرهنگی خود، اعتقادات 
جوان ایرانی هدف قرار داده و هدف امروز انها  از بین بردن 
هویت دینی جامعه اسالمی است ودشمن می داند اگر هویت 
دینی جوان ایرانی را کمرنگ کند به راحتی می تواند بر فکر و 
ذهن او تسلط پیدا کند به همین دلیل امروز همه هجمه ها و 
آثار مخرب فرهنگی به سمت نسل جوان روانه می شود و این 
نیازمند هوشیاری جوانان دیندار کشورمان است.ضمن اینکه 
برنامه ریزی به منظور کاهش حداقلی آسیب های وارده امری 

ضروری است که وظیفه نهادهای فرهنگی و دینی است.
                                                   ادامه صفحه2
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از شما جوانان می خواهیم مطالبه گری بحق از 
همه مسئوالن و از خودتان داشته باشید

پیشرفت میسر نمی گردد مگر   
در سایه وحدت و همدلی مردم 

پیامبــر اکرم)صلــى اهلل علیــه واله(فرمودنــد:   هــر کس بخشــى از کار مســلمانان را 
بــر عهــده گیــرد و در کار آن هــا ماننــد کار خــود دلســوزى نکنــد، بــوى بهشــت را 
استشــمام نخواهــد کــرد.                                                                        » کنزالعمــا ل، ج ۶، ص 2۰، ح ۱۴۶۵۴« 

ضرورت تشکیل قرارگاه 
جامع فرهنگی برای کاهش 

آسیبهای   اجتماعی 

این انتخابات حقاً و انصافاً حامسه بود/ 
رویکرد تحولی در قوه قضائیه شدت یافت

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی  گفت:

ازسرمایه گذاران درشهرستان ها ازطریق پنجره 

واحد حمایت می کنیم

                مهندس وفایی  در جلسه   شورای فرهنگ: 

ســامانه »یــاران رییســی« برای مشــارکت مــردم در معرفی 
اعضــا و مدیــران دولــت ســیزدهم بــه رییــس جمهــوری 

منتخــب راه انــدازی شــد.
بــه گــزارش ایرنــا، در ایــن ســامانه کــه بــا عنــوان »یــاران 
رییســی« راه انــدازی شــده، از همــه نخبــگان، فرهیختگان، 
گروه هــا، احــزاب، تشــکل ها و آحــاد مــردم دعــوت شــده 
تــا چنانچــه فــردی را در تــراز دولــت مردمی می شناســند، 

نســبت بــه معرفــی وی اقــدام کنند.
کارآمــدی، فسادســتیزی، روحیــه انقالبی و مردمی بــودن از 
جملــه ویژگی هایــی اســت کــه رییس جمهــوری منتخب 

بــر آنهــا تاکیــد کرده اســت.
حجــت االســالم ســید ابراهیــم رییســی در معرفــی ایــن 
ســامانه خطــاب بــه مــردم و نخبــگان عنــوان کــرده اســت: 
بــا حمــد و ثنــای الهــی و ضمن تشــکر و قدردانی مجــدد از 
یکایــک ملــت بــزرگ ایــران جهت خلق حماســه باشــکوه 
ــه ایــن  ــات ریاســت جمهــوری و حســن اعتمــاد ب انتخاب
بنــده خــدا و خــادم مــردم، آنگونــه کــه قبــال نیــز بیــان 
کــردم اعضــای دولــت و همــکاران بنده بر مبنای شایســته 
ســاالری و براســاس شــاخص هایی نظیــر کارآمــدی، 
فسادســتیزی، روحیــه انقالبــی و مردمــی بــودن انتخــاب 

خواهنــد شــد.
ازآنجــا کــه عمیقــا بــر ایــن بــاورم هرجــا زمینــه مشــارکت 
مــردم در تصمیــم ســازی هــا و تصمیــم گیــری هــا فراهم 
شــود نــرخ موفقیــت باالتــر مــی رود و همانگونــه کــه وعده 
داده بــودم ســامانه ای جهــت مشــارکت مــردم در معرفــی 

اعضــای دولــت آمــاده شــده اســت.
ــزاب،  ــا، اح ــگان، گروه ه ــگان، فرهیخت ــه نخب از هم
تشــکل ها و آحــاد مــردم تقاضــا دارم چنانچــه فــردی 
بــا شــاخص های فــوق الذکــر و در تــراز دولــت مردمــی 
می شناســند نســبت بــه معرفــی وی در ســامانه اقــدام 

. کنند
امیــدوارم بــه لطــف و مــدد خداونــد متعــال و پشــتوانه 
ــاد  ــرای ایج ــت را ب ــای دول ــام ظرفیت ه ــردم تم م
نهضــت بــزرگ خدمــت بــه ایرانیان عزیــز بــه کار بندم.
ــا آدرس https://yaran.raisi.ir/managers در  ــن ســامانه ب ای

دســترس عمــوم مــردم قــرار گرفتــه اســت.

                                                              درنشست هم اندیشی رئیس دادگستری و دادستان بردسیر با جوانان :

        صفحه۴

سامانه معرفی مدیران دولت سیزدهم به 
رئیس جمهوری منتخب راه اندازی شد

بیانات مقام معظم رهبرى  در دیدار رئیس و مسئوالن قوه قضائیه :

رویکرد تحولی در قوه  قضائیه مسأله بسیار مهمی بود، این 
باید ادامه پیدا کند، متوقف نشود بلکه باید شدت یابد.

 آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکار 
تامین نیروی کارگاه ساخت بردسیر

»شماره 6-00-خ«
  رشکــت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان در نظــر دارد نســبت بــه " تامین نیــروی کارگاه ســاخت" خــود در کارخانه 

میلگــرد جهــان فــوالد )واقــع در بردســیر( اقــدام منایــد؛ لــذا از رشکــت های واجد صالحیت بومی شهرســتان بردســیر 

دعــوت بعمــل مــی آورد حداکــر تــا تاریــخ 1400/04/19، نامــه اعالم آمادگی خــود را به همــراه مدارک زیر بــه آدرس 

ایمیــل                                                                                    ارســال مناینــد.

***اسناد و مدارک: 
1-درخواســت رســمی بــا ذکــر شــامره و موضــوع مناقصــه) اعــالم آدرس ایمیــل، شــامره متــاس تلفن ثابــت و همراه 

ــت. ( الزامی اس

2-اساسنامه و مدارک ثبتی. ) شامره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و ... (

3-رزومــه، ســوابق اجــرا و منونــه قراردادهــا و توافقنامــه هــای انجــام شــده مرتبــط بــا موضــوع مناقصه.)قــرارداد و 

رزومــه ارســالی بایــد مربــوط بــه ســال 95 تــا کنــون و مرتبــط بــا موضــوع مناقصــه باشــد(

4-مدارک و مستندات مربوط به کادر فنی و توان مالی با اسناد و مدارک مثبته )صورتهای مالی سه سال اخیر(

5-گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه

6-دانلود،تکمیل وارسال فرم "خوداظهاری تامین کنندگان" از نشانی اینرتنتی SJSCO.IR قسمت خرید وفروش

***شرایط :
1-محل اجرا؛ شهرستان بردسیر، کیلومرت 2 جاده بردسیر-کرمان ، کارخانه میلگرد جهان فوالد سیرجان

2-ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد منی کند.

3-رشکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

4-جهت کسب اطالعات بیشرت با شامره 09139964877 متاس حاصل منایید. ) پاسخگویی در ساعات اداری (

5-هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

واحد خرید خدمات مجتمع جهان فوالد سیرجان

روابط عمومی شهرداری و شورای شهربردسیر
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ــداری  ــط عمومــی فرمان ــه گــزارش رواب ب
بردســیر کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع 
تولیــد اســتان ویــژه شهرســتان بردســیر 
،روز ســه شــنبه مــورخ ۸تیرمــاه بــه 
ــت  ــی سرپرس ــدس مهراب ــت مهن ریاس
معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی 
ــدار  ــان و باحضــور فرمان ــتانداری کرم اس
ــتانی و  ــران اس ــی از مدی ــیر، جمع بردس
مدیــران دســتگاههای اجرایی شهرســتان 
در ســالن اجتماعــات فرمانداری تشــکیل 

شــد
درایــن جلســه کــه نماینــدگان واحدهای 
حضورداشــتند  تولیــدی  و  صنعتــی 
اقســاط  جملــه  از  آنهــا  درخواســت 
وام،دریافــت تســهیالت ،صــدور و تمدیــد 
مجوزهــا  توســط دســتگاههای مربوطــه 

ــت ــرار گرف ــی ق ــورد بررس م

سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور 
اقتصــادی  گفت:هرگونــه فرصت ســرمایه 
گــذاری و یــا نیــاز بــه اخــذ مجــوز 
ازطریــق پنجــره واحــد اســتان یــا همــان 
مرکزخدمــات ســرمایه گــذاری پیگیــری 
خواهدشــد و هرفــردی در شهرســتان 
ــذاری  ــرمایه گ ــر س ــی ب ــی مبن تقاضای
داشــته باشــد بــدون معطلــی نســبت بــه 
ــره  ــق پنج ــدام و ازطری ــوز اق ــدور مج ص
واحــد اســتان از تولیــد کننــده تــا مرحلــه 

ــرد ــم ک ــت خواهی ــر حمای آخ
دکتــر مهرابــی درجلســه رفع موانــع تولید 
بیــان کــرد  بــه منظــور بررســي و تبــادل 
ــل  ــل و فص ــراي ح ــي ب ــر و هماهنگ نظ
ــاي  ــراروي واحده ــع ف ــکالت و موان مش
تولیــدي، “کارگــروه تســهیل و رفــع موانع 
تولیــد” در همــه ی شهرســتان هــای 

اســتان و باحضــور اعضــای مربــوط برگــزار 
ــه  ــاره ب ــن بااش ــد وی همچنی ــد ش خواه
ــان در ســامانه  ــام متقاضی ــت ن لینــک ثب
ــت  ــا ثب ــت :ب https://tashil.stsm.ir گف
نــام فعاالن اقتصادی درســامانه درخواســت 
هــا ضمــن بررســی توســط دســتگاههای 
اجرایــی مدیریت و پاســخ داده خواهد شــد
درادامــه آقــای میرصادقی فرماندار بردســیر 
ــی  ــهیل وهم افزای ــتای تس ــت درراس گف
ــوان  ــه عن ــال ب ــعار س ــق ش ــت تحق جه
محــور و مبنــای توســعه کشــور و راهــکار 
موثــر خــروج از وضعیــت فعلی، رفــع موانع 
تولیــد بایــد در اولویت قــرار گیــرد. و دراین 
راســتا از تولیــد کنندگان حمایــت خواهیم 
کــرد و تمامــی روســای ادارات موظــف 
میباشــند کــه همــکاری الزم بــا ســرمایه 

گــذار و تولیــد کننــده راداشــته باشــند

ازسرمایه گذاران درشهرستان ها ازطریق پنجره واحد حمایت می کنیم 

ــی در  ــر کرمان ــی اکب ــاج عل ــلمین ح ــالم والمس ــت االس حج
خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفته ضمــن دعوت نمــاز گــزاران 
بــه تقــوای الهی بیان داشــت : روز یازدهم تیرماه ســالروز شــهادت 
چهارمیــن شــهید محــراب حضــرت آیــت اهلل صدوقی اســت که 
ایــن مــرد خــدا در همــه عرصــه هــا خدمــت کــرد و بــه جوانــان 
اهمیــت مــی داد و منافقیــن کــوردل ایــن بزرگــوار را به شــهادت 

رساندند.
وی افــزود: روز دوازدهــم تیرمــاه ســالروز حملــه ددمنشــانه ناوگان 
آمریــکای جنایتکار به هواپیمای مســافربری جمهوری اســالمی 
ایــران در ســال 67 و شــهادت نزدیــک بــه ســیصد نفــر از افــراد 
بیگنــاه که بــه عنــوان روز حقوق بشــر آمریکایی نامگذاری شــده 
اســت. و روز بیســت و پنجــم ذی القعــده روز دحــو االرض اســت و 
ایــن خشــکی از زیــر کعبه شــروع شــد و ایــن روز را خــدا برگزید 
و روز خلقــت خورشــیدی و قابــل ســکونت مــردم بــر روی زمین 
اســت و روزی اســت کــه خداونــد بــا نظــر بــه کــره زمیــن بــه 
جهــان حیــات بخشــید و کســی ایــن روز را روزه بگیــرد عبــادت 

و ارزش صــد ســال برایــش نوشــته مــی شــود.
خطیــب جمعــه بیــان داشــت: از هفــت تیــر تــا دوازده تیــر مــاه 
حــوادث تلخــی رخ داد و این هفته را هفته حقوق بشــر آمریکایی 
نامگــذاری شــده اســت در حقــوق بشــر از باطــن خبری نیســت 
اصــل حقــوق بشــر مبتنــی بــر کرامــت انســانی اســت و تنهــا 
مطلبــی کــه دم از حقــوق بشــر مــی زنــد در تاروپــود آمــوزه های 
دینــی اســت و آن مکتــب حیــات بخــش اســالم نــاب محمدی 
اســت و آمریکا ظــرف این هفته بزرگترین جنایــات را انجــام داده. 
و در مــورد حقــوق بشــر امیرالمؤمنین علــی علیه الســالم در نامه 
ای بــه مالــک اشــتر مــی نویســد: مالــک دلــت آکنــده از لطــف و 
محبت نســبت بــه مردم باشــد چــون ایــن مــردم بــرادران دینی 
تــو هســتند اگــر مســلمان هم نباشــند هــم نــوع تو هســتند و 
ایــن حقــوق بشــر اســت و تــو وظیفــه داری نســبت بــه همنــوع 

خــود رحمــت و رأفــت داشــته باشــی.
امــام جمعــه بردسیردربخشــی از خطبــه بــه دیــدار رئیــس قــوه 
قضائیــه و مدیــران دســتگاه قضــا بــا ولــی امــر مســلمین مقــام 
معظــم رهبــری وبــه نــکات محــوری کــه مقــام معظــم رهبری 
بیــان داشــتند گفــت: اوال راجــع حرکــت جهــادی در قوه قضاییه 
در ایــن چنــد ماهــی کــه آیت اهلل رئیســی رئیــس قوه بودنــد کار 
جهــادی و شــبانه روزی انجــام دادند کــه دو اثر داشــت 1 - اعتماد 
ســازی، اعتمــاد مردم بــه قوه قضائیه دو چنــدان شــد 2 - افزایش 
امیــد مــردم به قــوه قضائیــه و افزایش آن ســرمایه اجتماعی نظام. 
و انشــااهلل همــان طــور کــه آیــت اهلل رئیســی در قــوه قضاییــه 
رضایــت ولی امر مســلمین را بدســت آورد در دســتگاه اجــرا و قوه 

مجریــه ایــن کار جهــادی را دنبــال کند.
وی در ادامــه افــزود:  نکتــه بعــدی کــه حضــرت آقــا فرمودنــد 
ــود و  ــات 2۸ خــرداد یــک حماســه ب :شــرکت مــردم در انتخاب
مــردم بــا شــرکت در انتخابات حماســه آفریدنــد و عللــی دارد اوال 
ایــن اتفاقــات در زیــر ســنگین ترین تهاجم رســانه های دشــمن 
بــود و مــا در ســال صدهــا انتخابــات داریــم و تنهــا ایــن انتخابات 
مــورد توجــه خــاص دنیاســت. و علــل دوم آن رویدادهــای اصیلی 
کــه پــس از انتخابــات رخ داد مواجــه کاندیداهــا و رئیــس جمهور 
نســبت بــه رئیــس جمهور منتخــب، کــه حضــور پیــدا کردند و 
بــه منتخــب مــردم تبریــک گفتنــد. و بــا ایــن کار مــا به ســمت 
ســوی نظــام و دولــت ایــده آل مــی رویــم و نکتــه ســوم اجمــاع 
نظریــه کاندیداهــا مبنی بــر وجود فقدان بن بســت اســت و بیان 
کردنــد کــه مــا راه بــن بســت نداریــم و این اجمــاع کاندیداهــا راه 
حلی اســت بــرای آینده. و نکتــه آخر اینکه بازنده اصلی اســتکبار 
جهانــی و همــه همراهــان غربــی و عربــی و برخــی از سیاســیون 
داخلــی و برنــده مــردم ایــران هســتند. و گلــه ای که حضــرت آقا 
داشــتند اینکــه برخــی از بداخالقی هــا در مناظــرات و در خــارج 
از مناظــرات رخ داد کــه در شــأن نظــام اســالمی نیســت و ایــن 

بداخالقــی هــا باعــث تضعیــف ســرمایه نظــام می شــود.
وی در آخــر در خصــوص ویــروس کرونــا افــزود : قضیــه کرونــا در 
کشــور و اســتان رشــد قابــل توجهــی داشــته اســت و نزدیــک به 
قرمــز شــدن هســتیم و مــردم بایــد تا مــی تواننــد رعایــت و این 

قضیــه را مدیریــت کننــد تــا ایــن ویــروس کــم رنگ شــود.

اصل حقوق بشر مبتنی بر 
کرامت انسانی است 

درادامــه ی جلســه درخواســت هــای کارخانــه 
همیارمــس  شــبنم،معدنگاری  دارویــی  
ایرانیان،فــوالد آلیــاژی بردســیر،کارخانه تولیــد 
کنســروجات گوشــتی و غیــر گوشــتی پــارس 
اللــه زار  مــورد بررســی قــرار گرفــت و 
ــان و  ــع مشــکالت بی ــت رف ــی جه راهکارهای

ــد ــاد گردی ــات الزم اتخ تصمیم

فرمانده انتظامی شهرســتان بردســیر در تشــریح جزئیات این 
خبرگفــت: دو گروه شــکارچی برای شــکارغیرمجاز در منطقه 
دهنــو بیــد خــوان در کمیــن گــراز بــوده انــد کــه متاســفانه 
گــروه اول بــا احســاس حرکــت البــه الی بوتــه ها،بــه تصــور 
ورود شــکار ، اقــدام بــه شــلیک مــی کننــد و پــس ازمراجعــه 
بــه محــل شــلیک ، متوجــه  اصابــت گلولــه بــه شــکارچی 

دیگــری مــی شــوند.
وی افزود:شــکارچی قاتــل بــه همــراه همدســتانش به محض 
رویــت ایــن صحنــه از محــل متــواری شــده کــه  بــا اطــالع و 
پیگیــری موضوع توســط عوامل انتظامــی و باانجام  تحقیقات 
ــر از 12 ســاعت از  الزم  درپلیــس  آگاهــی ، در مــدت  کمت
ــر از همدســتان وی دســتگیر و   ــل و۴نف ــه ، قات ــوع حادث وق
۳قبضــه ســالح شــکاری  غیــر مجاز کشــف و ضبــط گردیده 

اســت .
ــده ،  ــان هشــدار داد:براســاس تجــارب بدســت آم وی درپای
شــکار غیــر مجــاز بــرای شــکارچیان در نهایــت عاقبــت تلــخ 
و ناگــواری داشــته اســت ،ضمــن اینکــه پلیــس بــا دارنــدگان 
ســالح غیرمجــاز و هرگونــه شــکار برابــر قانــون رفتــار خواهد 
ــه خشکســالی  ــا توجــه ب ــردم خواســت ب ــه م ــرد ،از هم ک
موجــود و حضــور حیوانــات در حاشــیه شــهر و روســتاها از 
اینگونــه  اقدامــات بــی رحمانــه وشــکار مخلوقــات خداونــد 
بطــور جــدی  پرهیــز نمایند.یــادآور می شــودتمامی متهمان 

بــا صــدور قــرار در  بازداشــت بســر مــی برنــد

مرگ   شکارچی با شلیک  شکارچی 

حجت االسالم والمسلمین کرمانی امام جمعه  بردسیر:

معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار کرمــان گفــت: آمارهــا نشــان از شــروع 
پیــک پنجــم کرونــا در اســتان دارد کــه بایــد تصمیمــات جــدی در جهت افزایش ســطح 
مراقبت هــای بهداشــتی، پیشــگیری از تجمعات مــردم در مراکــز پر ازدحام، کنترل بیشــتر 

نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی و ...در ســطح اســتان گرفتــه شــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، محمدصــادق بصیــری در جلســه ســتاد کرونا 
کــه بــا حضــور اعضای تامین اســتان در ســالن شــهید مرتضــوی اســتانداری برگزار شــد، 
اظهــار داشــت: در اســتان کرمــان از ۵ تــا ۹ تیرمــاه ســال جــاری هفــت شهرســتان در 

وضعیــت زرد،۱۱ شهرســتان نارنجــی و ۵ شهرســتان در وضعیــت قرمــز قرار داشــتند.
ــا ۱۲ تیرمــاه ۴  معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری کرمــان افــزود: از ۹ ت
شهرســتان در وضعیــت زرد،۱۰ شهرســتان به صــورت نارنجی و ۹ شهرســتان در وضعیت 

قرمــز قــرار دارنــد.
بصیــری تصریــح کــرد: امــروز ۳ شهرســتان راور،انــار و کوهبنــان در وضعیــت زرد  قــرار 
دارنــد و ۴ شهرســتان زرنــد، بافــت، بردســیر و شــهربابک وضعیــت هشــدار نارنجــی و ۱۶ 
شهرســتان کرمــان، رابــر، ارزوئیــه، بــم، جیرفــت، رفســنجان، ســیرجان، رودبــار جنــوب، 
ریــگان، کهنــوج، منوجــان، عنبرآباد، فاریاب، نرماشــیر و فهــرج در وضعیت قرمــز کرونایی 

قــرار دارنــد.
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری کرمــان بــا اشــاره  بــه اینکــه ایــن آمــار 
نشــان از شــروع  پیــک پنجــم کرونــا در اســتان دارد، گفــت: بایــد  تصمیمــات جــدی در 
جهــت افزایــش ســطح مراقبت هــای بهداشــتی، پیشــگیری از تجمعــات مــردم در مراکز 
پــر ازدحــام، کنتــرل بیشــتر نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی و ...در ســطح اســتان گرفتــه 

شــود.
وی عنــوان کــرد: طــرح محدودیــت هوشــمند در حوزه هــای اداری، تجــاری، آموزشــی، 
فرهنگــی و ترددهــا بایــد به شــدت اجــرا و بــا تخلفــات به نحــو مطلوبــی برخــورد شــود.

بصیــری خاطرنشــان کــرد: امــروز نامــه ای بــه دســتور اســتاندار بــرای قــرارگاه ســتاد ملی 
کرونــا کشــور  تنظیــم شــد تــا بــه مــا اجــازه دهنــد تصمیمــات اقتضایــی آنچــه فراتــر از 
ســتاد ملــی کرونــا اســت، در مناطقی کــه وضعیــت حــادی دارد بگیریــم و این تصمیمات 

اجــرا شــود کــه بــا جدیــت بیشــتری می توانیــم ایــن کارهــا را انجــام دهیــم.

کشف ۱۰ دستگاه استخراج ارز 
دیجیتال قاچاق در منزل مسکوني 

در عملیــات مامــوران شهرســتان بردســیر، 1۰ دســتگاه 
اســتخراج ارز دیجیتال)ماینــر( قاچــاق از یــک منزل مســکوني 

کشــف شــد. 
ــده انتظامــي شهرســتان  ســرهنگ جعفــر غضنفــری  فرمان
بردســیر در تشــریح این خبر گفــت: مأموران پلیــس اطالعات، 
بــا اطالع از وجود ماینر درمنزل مســکونی، بالفاصله رســیدگی 
موضــوع را در دســتور کارقــرار گرفــت و در بازرســی از آن موفق 
بــه کشــف تعــداد 1۰ دســتگاه اســتخراج ارز دیجیتــال قاچاق 

کشــف و ضبــط شــد.
وی ارزش تقریبــی دســتگاه هــای کشــف شــده را برابــر اعــالم 
کارشناســان قاچــاق کاال و ارز حــدود ســه میلیــارد ریــال اعالم 

کرد.
فــرد دســتگیر شــده در این عملیــات پــس از تشــکیل پرونده 
بــرای ســیر مراحــل قانونــی بــه دســتگاه قضائی معرفی شــد

خطبه های مناز جمعه 

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانداری بردســیر ،جلســه اضطراری ســتاد مبــارزه بــا کرونا 
بــه ریاســت مهنــدس وفایــی معــاون سیاســی و اجتماعــی فرمانــداری و باحضــور اعضــا 

درســالن اجتماعــات فرمانداری تشــکیل شــد
معــاون سیاســی فرمانــداری ضمــن تبریــک روز صنعــت و معــدن و هفتــه ی مبــارزه بــا 
مــواد مخــدر از اوضــاع خطرناک بیماری درشهرســتان بردســیر خبر داد و خواســتار رعایت 

پروتــکل هــا  و دســتورالعمل هــای بهداشــتی بصــورت جــدی تر شــد.
 وی افــزود :شهرســتان بردســیر در وضعیــت نارنجی قــراردارد و باتوجه به گســترش انتقال 
بیمــاری و عــادی انــگاری توســط شــهروندان احتمال بدتر شــدن وضعیــت در روزهای اتی 

وجــود دارد لــذا مجبــور به اعمال شــدیدتری از محدودیت ها درشهرســتان میباشــیم 
*** درستاد کرونای شهرستان مصوب شد:

***باهمــکاری دســتگاههای قضایــی از برگــزاری مراســماتی کــه بــر خــالف دســتور 
العملهــا برگــزار میگــردد ممانعــت وبــا عوامــل برابــر مقــررات برخــورد گــردد.

*** نقاهت گاهها جهت استفاده درزمان ضرورت اماده باشند
***دورکاری و فاصله گذاری اجتماعی در ادارات رعایت شود

*** شــهرداران نســبت بــه کاهــش  خدمــات در پــارک هــا اقــدام و ورود بــه بوســتان ها 
،پــارک هــا و تفرجگاهها ممنوع میباشــد

***ورود به مناطق گرد شگری ممنوع و اعمال مقررات صورت میگیرد.
مقــرر شــد توســط مدیریــت مهمانشــهر بــا همــکاری نیــروی انتظامــی ضمــن تاکیــد بر 
رعایــت شــیوه نامــه های بهداشــتی  مــراودات ســاکنین مهمانشــهر بصورت جــدی رصد 

و پیشــگیری گردد.

تشدید  رعایت دستورالعملهای بهداشتی 
با توجه به افزایش مبتالیان در استان 

ضرورت تشکیل قرارگاه جامع فرهنگی 
برای کاهش آسیبهای اجتماعی 

ادامه سرمقاله...                  اما فلسفه وجودی قرارگاه فرهنگی چیست ؟
قــرارگاه فرهنگــی بایــد همــه ظرفیت هــای مردمــی، نهــادی و تشــکیالتی در عرصــه های 
مختلــف حیــات اجتماعــی را بــرای ارتقــاء فرهنــگ انقالبی، اســالمی و شــناخت و مســدود 
کــردن راههــای نفــوذ و آســیب پذیــر فرهنگــی بــکار گیــرد . بــر ایــن اســاس به مهندســی 
فرهنــگ ،پایــش و رصــد و برنامــه ریــزی، ســازماندهی، تصمیــم ســازی و تصمیم گیــری و 
هدایــت و کنتــرل و نظــارت و بازخوردگیــری در مجموعه فعالیت هایی اســت که مســتقیم 
یــا غیــر مســتقیم دارای آثــار فرهنگــی اســت، مبــادرت ورزد. و بــا ســاماندهی ظرفیت های 
ســطوح متعــدد آحــاد افــراد و تشــکل هــای مــردم نهــاد و دســتگاههای فرهنگــی تعامــل، 

مشــارکت اجتماعــی و اعتمــاد اجتماعــی بــه نظــام و انســجام اجتماعــی را  بیافزاید.
هویت قرارگاه چیست و مسئول قرار گاه کیست ؟

قــرارگاه در ذیــل نهــاد امامــت جمعــه بــا هویت فرهنگــی وقــرارگاه نظیر نهــاد امامت جمعه 
ماهیتــی فراجناحــی دارد.وکلیــه فعالیــت هــای قــرارگاه در چارچــوب قوانیــن مصــرح نظام 
بــوده و در قالــب فعــال ســازی نهــاد امامــت جمعــه بــه عنــوان نهــادی سیاســی اجتماعــی 
و در پرتــو زعامــت والیــت فقیــه صــورت مــی پذیــرد.و همانگونــه کــه در ضــرورت تشــکیل 
قــرارگاه فرهنگــی بیــان شــد قــرارگاه ماهیتی انســجام بخــش و هماهنــگ کننده داشــته و 
بــرای افزایــش بهــره وری و بهــره گیــری از ظرفیت های نهفته در نهادها، ســازمانها ، تشــکل 

هــای مردمــی و عمــوم مــردم فعالیــت  کند.
همچنیــن  قــرارگاه در دو بعــد فرهنــگ پذیــری ) رویکــرد تربیتــی- اصالحــی( و کنتــرل 
اجتماعــی) رویکــرد بازدارندگی-بهــره گیــری از دو فریضــه امر بــه معروف و نهــی از منکر در 

ســطح عمــوم و هدایــت نیروهــای انتظامــی در ســطح نهــادی( فعالیــت  کند.
وشــکل گیــری قــرارگاه در امــور فرهنگــی بــر ایــن مبنــا اســتوار اســت کــه از یــک ســو 
موضــوع و مســئله فرهنــگ در اولویــت برخــوردار اســت و نیازمنــد توجه ویــژه و فــوق العاده 
اســت . بنابــر ایــن بــر اســاس بایســته هــای زیــر فعالیــت  کنــد: همــه امکانــات و ظرفیــت 
هــای موجــود در ایــن مســیر باید بــکار گرفته شــود.از تشــتت و پراکندگی و بخشــی نگری 
بایــد پرهیــز شــود.کوتاهی در ایــن مهــم ممکــن اســت خســران وزیان غیــر قابل جبــران به 

دنبال داشــته باشــد
باتوجــه بــه شــکل گیــری قــرارگاه فرهنگــی در دفتــر امام جمعــه و با صــدرات امــام جمعه 
ایــن نــکات مــورد توجــه باشــد: ایــن قــرارگاه دارای وجهــه دینــی اســت.این قــراگاه دارای 
وجهــه مردمــی اســت.این قــرارگاه زمینــه تقویت مشــارکت های سیاســی اجتماعی اســت.

فرهنگ جامعه، محور حرکت فعالیت های اجتماعی سیاسی اقتصادی است
ــا  ــه و همــراه ب ــر عملیــات و اقدامــات داوطلبان ــرارگاه کار فرهنگــی ب چــون اســاس کار ق
اعتقــاد اســتوار اســت. بایدمشــارکت هــای مردمــی و تشــکل هــای مــردم نهــاد را در جهت 
پیشــبرد اهــداف فرهنگــی نظــام ســازماندهی و جهــت دهی کند نقطــه عزیمت خــود را بر 
ایجــاد اعتمــاد عمومــی ، مشــارکت اجتماعــی و انســجام اجتماعی بــه عنوان ســرمایه های 
اجتماعــی اســتوار ســازد. تــالش کند فعالیــت های مختلــف نهادهــا و ســازمانهای دولتی و 

غیــر دولتــی را بــا پیوســت فرهنگــی قابــل قبــول هماهنــگ، کنتــرل و نظــارت کند.

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان بردســیر پیــش بینــی کــرد: 7۵ تــن ســیب 
زمینــی از مزرعــه هدف محصول ســالم در دشــتکار بردســیر برداشــت و روانــه بازار 

مصــرف شــود.
بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان هــای باشــگاه خبرنــگاران جــوان از کرمــان، 
ــا حضــور  ــت: ب ــاد کشــاورزی شهرســتان بردســیر گف ــر جه ــز مدی ســبک خی
کارشــناس آمــوزش زنــان روســتایی و عشــایر ســازمان، نماینــده شــرکت بازرســی 
تــاک، مســئول ترویــج مدیریت شهرســتان و کارشناســان منطقه دشــتکار از مزارع 

محصــوالت ســالم ســیر و ســیب زمینــی، بازدیــد بــه عمــل آمــد.
او افــزود: در ایــن بازدیــد ضمــن نمونــه بــرداری از محصــوالت از رونــد برداشــت 
ســیب زمیــن در مزرعــه هــدف محصــول ســالم در دشــتکار بردســیر به مســاحت 

۳ هکتــار بازدیــد انجــام شــد.
ســبک خیــز تصریــح کــرد: مزرعه هدف محصول ســالم ســیب زمینــی در منطقه 
دشــتکار بــه مســاحت ۳ هکتــار در تاریــخ 2۸ اســفند مــاه ۹۹ کاشــته شــده و بــه 

روش آبیــاری کالســیک ثابت ســیراب شــده اســت.
ــا کــود و ســم در حــد ضــرورت و در حــد  ــه، تنه ــن مزرع ــان کــرد: در ای وی بی
نیــاز محصــول اســتفاده شــده و پیــش بینــی می شــود کــه از هــر هکتــار بــه طور 

متوســط، 2۵ تــن محصــول برداشــت شــود.

سرپرســت قــرارگاه عملیاتی ابوذر اســتان از کشــف 21۹ کیلو 
و ۵۰۰ گــرم حشــیش از خــودروی یــک زوج جــوان هنــگام 

عبــور از محور»گلزار-کرمان« خبــر داد.
ــگار  ــا خبرن ســرهنگ »مهــدی توســنگ« در گفــت و گــو ب
پایــگاه خبــری پلیــس، اظهــار داشــت: مامــوران دســته رزمی 
ــگان  ــت ی ــه تحــت مدیری شــهید خواجویی»بهرامجــرد« ک
ــر  ــد ب ــت مــی کنن ــکاوری 12۴ »شــهداد« اجــرای ماموری ت
اســاس اقدامــات اطالعاتــی از عبــور یــک دســتگاه خــودروی 
پــژو حامل مــواد مخــدر از محور»گلزار-کرمان« مطلع شــدند.

وی بــا اشــاره به اینکــه ماموران یگان تــکاوری 12۴ »شــهداد« 
در ایــن رابطــه بــا همــکاری مامــوران انتظامــی بخش»گلــزار« 
ــا اســتقرار نامحســوس در ایــن محــور، خــودروی  بردســیر ب
مــورد نظــر را کــه یــک زوج جــوان سرنشــین و راننــده آن بود، 
متوقــف کردنــد، افــزود: مامــوران در بازرســی از ایــن خــودرو 

21۹کیلــو و۵۰۰ گــرم حشــیش کشــف کردنــد.
سرپرســت قــرارگاه عملیاتــی ابــوذر اســتان با اشــاره بــه اینکه 
متهمــان قصــد داشــتند ایــن محموله ســنگین موادمخــدر را 
در قالــب مســافرت خانوادگــی بــه مرکز کشــور منتقــل کنند، 
ــی  ــی معرف ــه مراجــع قضائ خاطــر نشــان کــرد: متهمــان ب

شدند.

سازه های بتنی :
قبــل از شــروع بحــث بتــن الزم یــاداوری گــردد کــه هزینــه قالبنــدی بــر حســب مورد بیــن ۲۰ 
درصــد تــا ۴۰ درصــد قیمــت اســکلت بتــن ارمــه صــرف قالبنــدی و چــوب بســت مــی شــود و 
ایــن مخــارج در مقاومــت و اســتحکام بعــدی ســاختمان  نــا چیــز مــی باشــد از ایــن رو دقــت در 
قالبنــدی و چــوب بســت کامــا قابــل توجــه مــی باشــد و نبایــد بــا کــم کــردن ســطوح  قالــب 
و ضعیــف کــردن انتخــاب چــوب بســت ســعی در صرفــه جویــی نمود کــه زیــان حاصــل از این 
روش جبــران نــا پذیــر خواهــد بود.تعریــف بتــن: از دیــدگاه اینجانــب بتــن موجــودی زنده اســت  
هماننــد کودکــی کــه متولــد مــی شــود ایــن کــودک نوپــا ) بتــن ( نیــاز بــه مراقبــت و رســیدگی 
شــدید دارد همانگونــه کــه کــودک نیــاز بــه اب و غــذا  و... دارد تــا بتوانــد روی پــای خود بایســتد  
بتــن نیــز بــه شــدت حداقــل بیــن ۲8 تــا ۴8 روز بایســتی  بــه ان رســیدگی کامــل نمــود تــا 
بتــوان پــس از بهــره بــرداری  تحــت بــار هــای  وارده ) زنــده مــرده  زلزلــه بــاد( مقاومت کــرده و 
جــان انســان هــا را نجــات دهــد. از دیــدگاه علمــی بتن  یکــی از مصالح ســاختمانی که بوســیله 
امیختــن مخلــوط  متناســبی از ســیمان مصالــح ســنگی ) شــن و ماســه ( و اب بوجــود مــی اید) 
کــه البتــه هــر ســه مــورد ذکــر شــده  نیــاز بــه شــناخت  اندکــی حتــی  بــرای افــراد معمولــی 
دارد ( بتــن مــاده ای اســت  کــه دارای مقاومــت زیــادی در فشــار اســت و از ایــن رو اســتفاده از 
ان بــرای قطعــات تحــت فشــار ماننــد ســتون هــا  و قــوس هــا بســیار مناســب اســت  لیکــن 
علیرغــم  مقاومــت  فشــاری قابــل توجــه  دارای  مقاومــت کششــی ضعیفی می باشــد  خصوصا 
در برابــر  نیــروی زلزلــه بــرای رفــع  ایــن نقیصــه اعضــا بتنــی  را بــا قــرار دادن فــوالد در انهــا 
تقویــت  مــی کننــد . مــاده ترکیبــی کــه بدیــن ترتیــب حاصــل مــی شــود  بتــن ارمــه یــا بتــن 
مســلح نامیــده مــی شــوند بــرای ســاخت یــک بتــن خــوب مــوارد ترکیبــی ان را بــه صــورت 
خاصــه  بررســی مــی نماییــم . ســیمان : ســیمان ترکیبی اســت از اهــک اهن ســیلیس الومین 
و در نهایــت  مقــدار کمــی  گــچ بــرای تنظیــم زمــان گیــرش ســیمان بــه ان  افــزوده مــی شــود  
. بــا توجــه بــه شــرایط  اب و هــوا ۵ تیــپ ســیمان تولیــد مــی شــود . ســیمان تیــپ ۱: کــه برای 
اســتفاده هــای عمومــی  و مناســب  بــرای کار هایــی اســت  ماننــد جــاده ها پیــاده رو ها  و ســازه 
هــای بنایــی کــه در مجــاورت  ســولفات  خــاک و اب هــای نــا مناســب نباشــند . ســیمان تیــپ 
۲ : اصــوال ایــن نــوع ســیمان  بــرای ســاختمان هــای کــه در مجــاور ســولفات هــا قــرار  داشــته  
باشــد  مــورد اســتفاده  قــرار مــی گیــرد و مــی تــوان گفــت  کــه تــا 7۰ درصــد در کشــورمان 
ــرد دارد خصوصــا اســتان کرمــان کــه  خــاک ان معمــوال  دارای ســولفات  مــی باشــد .  کارب
ســیمان تیــپ ۳: ایــن ســیمان کــه مقاومــت هــای بــاال را در مــدت زمــان  کوتاهــی  معمــوال  
یــک هفتــه یــا کمتــر  کســب مــی کنــد  بــه ســیمان بــا مقاومــت زودرس معــروف اســت از این 
ســیمان  زمانــی کــه قالــب هــا  بایســتی زودتــر بــاز شــوند  یــا ســازه بایــد  ســریعا مورد اســتفاده 
قــرار گیــرد و همچنیــن در هــوای ســرد باعــث  کاهــش دوره  عمــل اوردن کنتــرل شــده بتــن 
مــی شــود اســتفاده مــی گــردد. ســیمان تیــپ ۴: در جایــی کــه میــزان و مقــدار حــرارت تولیــد 
شــده بایــد حداقــل باشــد مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد ماننــد  ســازه هــای  بتنــی  حجیــم  و 
ســد هــای ثقلــی بــزرگ بــه کار مــی رود . ســیمان تیــپ ۵ : یــک ســیمان ضــد ســولفات کــه  
در بتــن هایــی کــه در معــرض اثــر شــدید ســولفات هــا قــرار دارنــد اســتفاده مــی گــردد در ایران 
خصوصــا بــرای ســازه هایــی کــه  در شــهر هایــی ماننــد بنــدر عبــاس و...  کــه در مجــاورت اب 

دریــا و هــوای شــرجی قــرار دارنــد بیشــترین اســتفاده را دارد و...   ادامــه دارد
 چنانچــه در ایــن ارتبــاط بیشــتر اطاعــات میخواهیــد میتوانید از طریــق تماس مشــاوره بگیرید.
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حمل حشیش در قالب  مسافرت خانوادگی

رسپرست معاونت هامهنگی امور اقتصادی  گفت:

فرمانده انتظامی شهرستان بردسیر ؛

پیش بینی برداشت ۷۵ تن سیب زمینی 
از یک مزرعه در دشتکار بردسیر

         معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان: 

شروع پیک پنجم کرونا در کرمان/۱۶ 
شهرستان در وضعیت قرمز کرونایی

صنعت ساختمان سازی 

اطالعیه
از  بردســیر  خواهــران  علمیــه  حــوزه   
بیــن خواهــران واجــد رشایط)متولدیــن 

۵۹ بــه بعــد(  طلبــه می پذیــرد: جهــت 

 paziresh.whc.ir:ثبــت نــام بــه ســایت

ــه  ــا دردســت داشــن مــدارک خــود ب ــا ب ی

در  واقــع  )س(  فاطمیــه  علمیــه  حــوزه 

خیابــان امــام کوچــه گلســتان ۸ )بــرق( 

فرعی۹مراجعــه مناییدجهت اطالعات بیشــر 

ــاس  ــاعات اداری مت ــاره۳۳۵۲۵۰۳۰در س ــا ش ب

حاصــل مناییــد

پذیرش دانشجوی علوم حوزوی

مدیر جهاد کشاورزی بردسیر اعالم کرد:

پیش بینی برداشت 4۰۰۰ تن گل محمدی در 
بردسیر/ خسارت ۶۰ درصدی محصول

مدیــر جهاد کشــاورزی شهرســتان بردســیر گفت: اگر امســال 
محصــول گل محمــدی در اثــر حــوادث غیرمترقبــه از جملــه 
ــت  ــد، برداش ــی دی ــارت نم ــالی خس ــرمازدگی و خشکس س
امســال نزدیــک بــه ۹۰۰۰ تــن محصــول بــرآورد مــی شــد 
و بــا توجــه بــه خســارت 6۰ درصــدی ایــن محصــول براثــر 
ســرمازدگی در زمســتان ۹۹ و فروردیــن امســال، پیــش بینــی 
مــی کنیــم کــه در ســال زراعــی جــاری حــدود ۴۰۰۰ هــزار 

تــن گل از مــزارع گل محمــدی برداشــت شــود.
ــیر ۳۳۰۰  ــتان بردس ــرد: در شهرس ــوان  ک ــز عن ــبک خی س
هکتــار گلســتان وجــود دارد که 2۹۵۰ هکتــار آن بــارور و ۳۵۰ 

هکتــار آن نهــال یــا غیــر بــارور اســت.
ســبک خیــز تصریــح کــرد: شهرســتان بردســیر رتبــه  اول 
تولیــد گل و گالب را در اســتان کرمــان و رتبــه دوم کشــوری 

ــه خــود اختصــاص داده اســت. را ب
وی اظهــار کــرد: عطــر و اســانس گل ایــن منطقــه از کیفیــت 
و مرغوبیــت بســیار باالیــی برخــوردار اســت و ایــن مرغوبیــت 
ــون  ــهرهایی چ ــی در ش ــازار بســیار خوب ــا ب ــده ت ــبب ش س
ــد  ــا ۳۵ واح ــود تقریب ــد و وج ــته باش ــان داش ــیراز و کاش ش
کارخانــه صنعتــی و کارگاه هــای گالب گیــری نیمــه صنعتی 
در شهرســتان بردســیر رونــق چشــمگیری بــه ایــن محصــول 

ــت. داده اس
 ســبک خیــز تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت 
غنچــه در ســال جــاری اکثــر کشــاورزان محصــول خــود را به 
صــورت غنچــه برداشــت می نماینــد و تولید گالب دو آتشــه و 
معمولــی، اســانس گل محمــدی، عرقیجات گیاهی و ... ســبب 

رونــق اقتصــادی و شــهرت جهانــی منطقه شــده اســت.
وی خاطرنشــان کرد: صادرات غنچه خشــک، اســانس و روغن 
گل محمــدی بــه کشــورهایی چــون فرانســه، آلمــان، چیــن، 
امــارات، دوبــی و ... ارزآوری بســیار خوبــی بــرای کشــور در پــی 

داشــته اســت .
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حکومت  جهانی عدالت

سیمای مهدویت در قرآن
سوره آل عمران، آیه ۲۰۰

﴿یا ایها الذین امنوا اصربوا وصابروا ورابطوا واتقوا 
الله لعلکم تفلحون﴾.

ای کسانی که ایمان آورده اید صبر بیشه سازید ودر برابر 
دشمنان نیز استقامت کنید واز مرزهای خود مراقبت کنید، واز 
خدا بپرهیزید. شاید رستگار شوید.این آیه آخرین آیه سوره آل 

عمران است وبر چهار برنامه ارزشی تکیه نموده.
واژه ها:

۱- کلمه صبر به معنای ایستادگی در برابر مشکالت. تمایالت 
وحوادث است که در حقیقت ریشه اصلی هرگونه پیروزی مادی 

ومعنوی است.
۲- صابروا. صیغه امر از باب مفاعله است یعنی از مصابره وبه 
معنای صبر وپایداری در برابر صبر واستقامت دیگران است. 
بنابراین قرآن در مرحله اول دستور به استقامت می دهد که هر 
گونه جهاد با نفس وپایداری در برابر حوادث ومشکالت را شامل 
می شود ودر مرحله دوم دستور به استقامت در برابر دشمن 
را می دهد واین خود نشانگر این است که تا ملتی در جهاد با 
نفس واصالح نقاط ضعف درونی پیروز نشود پیروزی او بر دشمن 

خارجی ممکن نیست.
۳- رابطوا نیز از باب مفاعله است از ماده ی )ربط ورباط( گرفته 
شده واین واژه در اصل به معنای بستن چیزی در مکانی است. 
)مانند بستن اسب واالغ در یک محلی( وبه همین جهت به 

کاروانسرا )رباط( می گویند.
وربط قلب. به معنای آرامش دل وسکون خاطر است.

گویا رشته قلب ودل به نقطه ای بسته شده است. ومرابطه ها 
به معنای مراقبت از مرزها آمده است. زیرا سربازان ومرکب ها 
ووسائل جنگی را در آن محل نگاهداری می کنند برای دفاع 
از مرز این جمله به مسلمانان دستور آماده باش در برابر دشمن 
ومراقبت دائم از مرزها وسرحدات کشورهای اسالمی می دهد تا 

هرگز گرفتار حمالت غافلگیرانه دشمن نشوند.
در هر حال مرابطه معنای وسیعی دارد که هرگونه آمادگی برای 
دفاع از خود وجامعه اسالمی را شامل می شود. ودر فقه اسالمی 
نیز در باب جهاد بحثی تحت عنوان مرابطه یعنی آمادگی برای 

حفظ مرزها در برابر هجوم احتمالی دشمن مطرح شده است.
در برخی از روایات حضرات ائمه معصومین )علیهم السالم( ذیل 
این آیه شریفه مرابطه با امام )علیه السالم( مطرح شده است. 
ومرابطه با امام یعنی رشته والیت وسرپرستی او را محکم گرفتن 
ودر اطاعت وپیروی او اصرار داشتن که خود یکی از ارکان ایمان 
است ودر یک جمله انسان خود را با ولی خدا مربوط سازد واز او 

جدا نشود وخود را به او بسپارد.
قال الباقر )علیه السالم(: اصبروا علی اداء الفرائض، وصابروا عدوکم 
ورابطوا امامکم. المنتظر. امام باقر )علیه السالم( پیرامون آیه شریفه 
مورد بحث که می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید صبر 
کنید ویکدیگر را به صبر وادارید ومرابطه نمایید فرموده است: 
صبر کنید.بر ادای فرائض. وپایداری واستقامت کنید در مقابل 
دشمن وبا امامتان که انتظار ظهورش را می کشید مرابطه نمایید 

وخود را به رشته والیت او ببندید.

ادامه آیه  16۲ سوره آل عمران :
2- چرا در آیه شریفه از روش مقایسه ای مؤمنان استفاده 

شده است؟
در قرآن مجید بسیاری از حقایق مربوط به معارف دینی، اخالقی و اجتماعی 
در قالب سؤال طرح می گردد و طرفین مسأله در اختیار شنونده گذارده می 
شود تا او با فکر خود یکی را انتخاب کند. این روش که باید آن را روش 
غیرمستقیم نامید، اثر فوق العاده ای در برنامه های تربیتی دارد. زیرا انسان 
معموأل به افکار و برداشت های خود از مسائل مختلف بیش از هر چیز 
اهمیت می دهد. هنگامی که مسأله به صورت یک مطلب قطعی و جزمی 
طرح شود، گاهی در مقابل آن، مقاومت به خرج می دهد و همچون یک 
فکر بیگانه به آن می نگرد. ولی هنگامی که به صورت سؤال طرح شود و 
پاسخ را از درون و وجدان و قلب خود بشنود، آن را فکر و تشخیص خود می 
داند و به عنوان  »یک فکر و طرح آشنا« به آن می نگرد، لذا در مقابل آن 
مقاومت نمی کند. این شیوه تعلیم مخصوصا در برابر افراد لجوج و همچنین 

در برابر کودکان مؤثر است.
در قرآن از این روش استفاده فراوان شده که در اینجا به چند نمونه از آن 

اشاره می کنیم :
الف( قل هل یستوی الذین یعلمون والذین ال یعلمون، آیا دانایان با نادانان 

مسا ویند؟
ب( قل هل یستوی االعمی والبصیر افال تتفکرون، بگو آیا نابینا با شخص 

بینا مساوی است آیا فکر نمی کنید؟
ج( هل یستوی االعمی و البصیر ام هل تستوی الظلمات والنور، بگو آیا 
شخص بینا با شخص نابینا مساوی است آیا تاریکی با روشنایی یکسان 

است؟
آیه 163 سوره آل عمران :

)هر یک از( ایشان را نزد خداوند درجاتی است و خدا به آنچه می کنند بینا 
است.

1- چرا در آیه شریفه از خود انسان ها به  »درجات« تعبیر شده است؟
در آیاتی از قرآن می خوانیم که برای افراد درجاتی است. مانند آیه 4 سوره 
انفال : »لهم درجات عند ربهم« و یا آیه 75 سوره طه: »لهم الدرجات العلی« 
اما در این آیه از خود انسان ها به  »درجات« تعبیر می شود. همانگونه که 
انسان در اول کار طبق میزان حرکت می کند، ولی بعد خود او میزان می 
شود. یا اینکه اول  »ذاکر« است بعد  »ذکر« می شود، به نحوی که با یاد 
او دل ها آرام می گیرد. اول دور محور حق می گردد، بعد خود او محور حق 

می شود.
2- تفاوت درجه و موقعیت مؤمنین و منافقین بر چه اساسی 

است؟
نه تنها منافقان تن پرور و مجاهدان با هم فرق دارند، بلکه هر یک از کسانی 
که در این دو صف قرار دارند به تفاوت درجه فداکاری و جانبازی و یا نفاق و 
دشمنی با حق در پیشگاه خدا درجه خاصی خواهند داشت که از صفر شروع 
می شود و تا ما فوق آنچه تصور شود ادامه می یابد.در روایتی از امام علی بن 
موسی الرضا )ع( نقل شده که فرمود: »هر درجه ای به اندازه فاصله میان 
آسمان و زمین است« و در حدیث دیگری وارد شده که بهشتیان، کسانی 
را که در درجات علیین )باال( قرار دارند، آن چنان می بینند که ستاره ای در 

آسمان دیده می شود«
3- منظور از  »درجه« چیست؟

 »درجه« معموال به پله هایی گفته می شود که انسان به وسیله آنها به 
نقطه مرتفعی صعود می کند، اما پله هایی که از آن برای پایین رفتن به 
نقطه گودی استفاده می شود »درک« )بر وزن مرگ( می گویند. لذا درباره 
پیامبران در سوره بقره آیه 253 می خوانیم : »ورفع بعضهم درجات« و 
درباره منافقان در سوره نساء آیه 145 می خوانیم : »ان المنافقین فی الدرک 
االسفل من النار« ولی در آیه مورد بحث چون سخن از هر دو طایفه در میان 
بوده، جانب طایفه مؤمنان گرفته شده و تعبیر به درجه شده است. )این طرز 

بیان را در اصطالح ادبی تغلیب می گویند.(
4- خداوند  »بصیر بما یعلمون« است، یعنی چه؟

خدا بصیر و بینا به اعمال است و می داند هر کسی در چه درجه ای از پیروی 
سخط و یا رضای او است پس خیال نکنید که خیر و یا شر مختصر از قلم 
او می افتد و به خاطر این خیال باطل در این نوع خیر و شرها مسامحه کنید.
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جلســه مشــترک شــورای فرهنــگ 
عمومــی بــا ســتادامر بــه معــروف ونهــی 
از منکــر در دفتــر امــام جمعــه برگزارشــد 
ــران  ــت ق ــس از قرائ ــه  پ ــن جلس درای
کریــم ، دســتور کار جلســه توســط دبیــر 
شــورای فرهنــگ عمومــی رجایــی نــژاد 
ــاد اســالمی  ــگ و ارش ــس اداره فرهن رئی
قرائــت شــد ســپس حجــه االســالم 
کرمانــی امــام جمعــه بردســیرضمن 
ــورای  ــاء  ش ــت اعض ــدم خدم ــر مق خی
در جلســه شــورای  فرهنــگ عمومــی و 
اعضــای ســتاد امــر بــه معــروف ونهــی از 
منکرگفت:خــدا را شــکر که مردم شــریف 
ایــران بــه نــدای رهبــری لبیــک گفتند و 
در انتخابــات شــرکت کردنــد با مشــارکت 
۴۹درصــدی در ســطح کشــور  بــا هجمه 
هــای تبلیغاتــی گســترده دشــمنان رقــم 

قابــل قبولــی شــرکت کردنــد 
ــا  ــه ب ــیر ک ــردم بردس ــزود:  از م  وی اف
مشــارکت ۷۶ درصــدی  بــا  همه تالشــی 
کــه دشــمن جهــت عــدم حضــور مــردم 
ــات داشتندتشــکر  ــه منظــور در انتخاب ب
ــردم حضــور حماســی  ــرد وگفــت ، م ک
داشــتند و چــون جلســه بــا حضــور 
ــورای شــهر دوره  ــن اعضــای ش منتخبی

ششــم تشــکیل شــده بــود ضمــن خیــر 
مقــدم بــه  انــان اظهــار امیــدواری کــرد 
اعضــای شــورا شــهر بتواننــد بــا کار 
ــترش  ــی در گس ــات خوب ــادی اتفاق جه
شــورای فرهنــگ عمومــی شهربردســیر 

رقــم بزننــد 
پیرامــون  حجــت االســالم کرمانــی 
آســیبهای اجتماعــی و کارفرهنگــی 
ــر و  ــم ت ــا محک ــه باوره ــر چ ــت:  ه گف
ــار ســالم  ــر باشــد اخــالق و رفت ــوی ت ق
ــه  ــبهاتی ک ــده ش ــود عم ــد ب ــر خواه ت
در فضــای مجــازی ایجــاد مــی کنــد در 
بحــث اعتقــادات و باورهاســت لــذا وظیفه 
داریــم در جهــت تقویت اعتقــادات تالش 
کنیــم مســئولین مــی توانند الگو باشــند 
و شــخصیتها حتی قانــون را رعایت کنند 
چــون مــردم مــی بیننــد انســان مومــن 
همیشــه در حــال خــوف اســت. خــوف 
نســبت بــه گذشــته ، خــوف نســبت بــه 

آینــده
درایــن جلســه  وفایــی معــاون سیاســی 
فرمانــدار عنــوان داشــت: مشــارکت خوب 
مــردم بردســیر قابــل تقدیــر اســت و بــا 
تبریــک بــه منتخبیــن شــورا گفــت، مــا 
بایــد واقعیــات کشــور را نــگاه کنیــم و بــر 

اســاس واقعیــات بــه موضوعــات نــگاه کنیم. 
امــروز بیشــتر از هــر زمــان کشــور ما نیــاز به 
وحــدت و آرامــش و امیــد دارنــد.و این وظیفه 
همــه را زیــاد میکنــد خصوصــا از منتخــب 
ــوان رئیــس جمهــور مردمــی  و  مــردم بعن
امــروز شهرســتان میتوانــد پیشــرفت کنــد 
.واین پیشــرفت میســر نمی گــردد مگــر   در 
ســایه وحــدت و همدلــی مردم و  مســئولین 
باشــد.و اگــر در شــورا وحدت باشــد شــهردار 
خــوب انتخــاب میشــود وکارهــای خوبی هم 

ــود  انجام میش
وی افــزود: مســئولین بایــد اعتقــاد بــه ایــن 
آیــه شــریفه قــرآن داشــته باشــند ))وقفوهم 
ــرفت  ــا« پیش ــئولون (( مطمئن ــم مس آنه
خواهیــم داشــت ،ضمنا پیشــنهاد داد تمرکز 
بــر روی یــک موضوع در دســتور کار شــورای 
ــا نتیجــه  ــرد ت ــرار گی ــی ق ــگ عموم فرهن
مطلوب بدســت آیــد و از پراکندگــی موضوع 

جلــو گیــری شــود 
ــر  ــم دکت ــرکار خان ــه  س ــن جلس    در ای
فیــروز آبــادی رئیــس کار گــروه فرهنگــی و 
اجتماعــی گزارشــی از جلســه کار گــروه ارائه 
دادنــد و از مصوبــات جلســه کارگــروه بحــث 
ــی  ــواده و زندگ ــه خان ــای دهگان ــارت ه مه

خــوب را پیشــنهاد دادنــد 

داستان عاشقانه زیبا
زن وشــوهر جوانی ســوار برموتورســیکلت در دل شــب می راندند.

انهــا از صمیــم قلب یکدیگر را دوســت داشــتند.زن جوان: یواشــتر 
بــرو مــن می ترســم مــرد جــوان: نــه ، اینجــوری خیلــی بهتره!

زن جــوان: خواهــش مــی کنــم ، مــن خیلی میترســم مردجــوان: 
خــوب، امــا اول باید بگی دوســتم داری؟زن جــوان: دوســتت دارم ، 

حاالمــی شــه یواشــتر برونی.مــرد جــوان: مــرا محکم بگیر
زن جــوان: خــوب، حــاال مــی شــه یواشــتر برونی؟مــرد جــوان: 
باشــه ، بــه شــرط ایــن کــه کاله کاســکت مــرا بــرداری و روی

ــی  ــم م ــم، اذیت ــت برون ــم راح ــی تون ــه نم ــذاری، اخ ــرت ب س
کنــه.روز بعــد روزنامــه هــا نوشــتندبرخورد یــک موتورســیکلت با 
ســاختمانی حادثــه آفریــد.در ایــن ســانحه کــه بدلیل بریــدن ترمز 
موتــور ســیکلت رخ داد،یکــی از دو سرنشــین زنده مانــد و دیگری 
در گذشــت مــرد جــوان از خالــی شــدن ترمــز آگاهــی یافتــه بــود 
پــس بــدون ایــن کــه زن جــوان را مطلــع کنــد بــا ترفنــدی کاله 
کاســکت خــود را بر ســر او گذاشــت و خواســت بــرای آخریــن بار 
دوســتت دارم را از زبــان او بشــنود و خــودش رفــت تــا او زنده بماند

و این است عشق واقعی. عشقی زیبا  
حکیم و زن خانه

حکیمــی جعبــه ای بــزرگ پــر از مــواد غذایی و ســکه و طــال را به 
خانــه زنــی بــا چندیــن بچه قــد و نیــم قــد برد.

زن خانــه وقتــی بســته های غــذا و پــول را دیــد شــروع کــرد بــه 
بدگویــی از همســرش و گفت:شــوهر مــن آهنگــری بــود کــه از 
ــک  ــش را در ی ــف صورت ــت و نص ــت راس ــی دس روی بی عقل
حادثــه در کارگاه آهنگــری از دســت داد و مدتــی بعد از ســوختگی 

علیــل و از کار افتــاده گوشــه خانــه افتــاد تــا درمــان شــود.
وقتــی هنــوز مریــض و بی حال بــود چندین بــار در مورد برگشــت 
ســر کارش بــا او صحبــت کــردم ولی بــه جــای اینکه دوباره ســر 
کار آهنگــری بــرود می گفــت کــه دیگــر بــا ایــن بدنــش چنیــن 

کاری از او ســاخته نیســت و تصمیم دارد ســراغ کار دیگر برود.
مــن هــم کــه دیــدم او دیگــر بــه درد مــا نمی خــورد برادرانــم را 
صــدا زدم و بــا کمــک آن هــا او از خانــه و دهکــده بیــرون انداختیم 

تــا الاقــل خــرج اضافــی او را تحمــل نکنیم.
بــا رفتــن او ، بقیــه هــم وقتــی فهمیــدن وضــع ما خــراب شــده از 
مــا فاصلــه گرفتنــد و امــروز که شــما ایــن بســته های غــذا و پول 

را برایمــان آوردیــد مــا بــه شــدت به آنهــا نیاز داشــتیم.
ای کاش همــه انســان ها مثــل شــما جوانمــرد و اهــل معرفــت 
بودند!حکیــم تبســمی کــرد و گفــت: حقیقتــش من این بســته ها 
را نفرســتادم. یــک فروشــنده دوره گــرد امــروز صبــح بــه مدرســه 
مــا آمــد و از مــن خواســت تــا اینهــا را بــه شــما بدهــم و ببینــم 
حالتــان خوب هســت یــا نــه!؟ همین!حکیم ایــن را گفــت و از زن 
خداحافظــی کــرد تــا بــرود.در آخرین لحظــات ناگهان برگشــت و 
ادامــه داد: راســتی یــادم رفــت بگویــم کــه دســت راســت و نصف 

صــورت ایــن فروشــنده دوره گردهــم ســوخته بــود

داستان   های جالب وآموزنده

پیشرفت میسر نمی گردد مگر   در سایه وحدت و همدلی مردم و  مسئولین 

ــتان  ــر صالحــی دادس ــن جلســه دکت  در ای
ــا  ــه ب ــکیل جلس ــوص تش ــیر در خص بردس
حضــور نخبــگان کــه بمناســبت هفتــه قــوه 
قضائیه تشــکیل شــده بــود توضیحاتــی ارائه 
ــت شناســی  ــوان داشــت: ظرفی ــود و عن نم
منابــع انســانی شهرســتان بخصــوص قشــر 
جــوان  مــد نظــر می باشــد. چــون ایــن افراد 
دغدغه مند هســتند.در قشــر جوان بردســیر 
جمعیــت خاکســتری بســیار باالســت . و انها 
بایــد حضور بیشــتر داشــته باشــند و مطالبه 

گرباشند 

 

هدف های  سیاست های  اقتصادی  دولت  علوی 
ــا توجــه   ــوان  ب اهــداف  اقتصــادی  دولــت  علــوی  را می ت
ــن   ــکیل  آن  و همچنی ــی  تش ــت  و مبان ــف  دول ــه  تعری ب
وظایــف  دولــت، اســتخراج  و بــه  غائــی  و میانــی، تقســیم  
ــی   ــر و اقدامات ــز تدابی کــرد. سیاســت های  اقتصــادی  نی
ــداف   ــن  اه ــه  ای ــیدن  ب ــرای  رس ــه  ب ــزار( هســتند ک )اب
اتخــاذ می شــوند. هــدف  غایــی  دولــت  اســالمی، اصــالح  
ــه  کــه  بیــان   ــی  افــراد جامعــه  اســت، و همان گون و تعال
شــد اصــوالً  هــدف  تشــکیل  حکومــت  اســالمی  برقــراری  
حاکمیــت  الهــی  )ارزش هــا و حــدود الهــی( و نزدیک تــر 
نمــودن  مــردم  بــه  ســوی  خداونــد اســت. امــام  علی)علیه 

ــد: ــاره  می فرمای ــن  ب الســالم( در ای
ــه   ــم  ن ــا کردی ــه  م ــه  آنچ ــی  ک ــو می دان ــروردگارا، ت »پ
ــگ   ــه  چن ــلطنتی  ب ــک  و س ــه  مل ــود ک ــن  ب ــرای  ای ب
آوریــم  و نــه  بــرای  این کــه  از متــاع  پســت  دنیــا چیــزی  
بیندوزیــم؛ بلکــه  بــه  خاطــر آن  بــود کــه  نشــانه های  از 
بین رفتــة  دینــت  را بازگردانیــم  و اصالح  را در شــهرهایت  
آشــکار ســازیم؛ تــا بنــدگان  ســتمدیده ات، امــان  یابنــد 
و قوانیــن  و مقرراتــی  کــه  بــه  دســت  فراموشــی  ســپرده  

شــده  بــود، بــار دیگــر عملــی  گــردد...«
امام)علیــه الســالم( در طــول  حکومــت  خود بیــش  از هر 
چیــزی  مــردم  را بــه  تقــوای  الهــی  می خوانــد و آنــان  را 
از افتــادن  در دام  دنیــا و مادیگــری  نهــی  می فرمــود. وی  
بــرای  نیــل  بــه  ایــن  هــدف  عالــی، اهــداف  میانــی  را در 
حوزه هــای  فرهنگــی، سیاســی، اجتماعــی  و اقتصــادی  
ــادی  او،  ــداف  اقتص ــن  اه ــه  مهم تری ــرد، ک ــری  ک پیگی
بســط  عدالــت  اجتماعــی  - اقتصــادی، عمــران  و آبــادی  
)توســعه  و رشــد اقتصــادی( و ثبــات  قیمت هــا بود.هــر 
یــک  از ایــن  اهــدافِ  میانــی  را بــه  شــرح  بــاز می گوییــم.
ادای  حــق  خــدا بخــل  مــی ورزد تــا بــر ثروتــش  بیفزایــد 
ــا  ــنیدن  اندرزه ــرای  ش ــش  ب ــه  گوش ــردی  ک ــا متم ی
گــران  شــده  اســت، چیــز دیگــری  خواهــی  دیــد؟ 
اخیــار و صالحــان  کجاینــد؟ آزادگان  و بخشــندگان  چــه  
ــه  در داد و ســتد پارســایی   ــان  ک ــد آن شــده اند؟ کجاین
می کردنــد و راه  و روش  پاکیــزه  داشــتند. آیــا نــه  چنیــن  
اســت  کــه  همگــی  از ایــن  جهــان  پســت  بــه  جــای  آنهــا 
مانده ایــد؟ در میــان  گروهــی  فرومایــگان  کــه  لب هــا از 
به هــم  خــوردن  و بــردن  نامشــان  و نکوهــش  اعمالشــان  
ــه   ــا و اناالی ــت: ان ــد گف ــال  بای ــن  ح ــگ  دارد. در ای نن

ــم راجعــون.« مــن و مــن برمــی گردی

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

آگهی   پذیرش کاندیداتوری هیئت مدیره بازرسان 
انجمن صنفی رانندگان حمل و نقل جاده ای مسافر 

شهرستان بردسیر)اتوبوس و مینی بوس(

بدیــن وســیله بــه اطــاع کلیــه راننــدگان فعــال در حــوزه 
ــتان  ــهری شهرس ــرون ش ــافر درون و ب ــل مس ــل و نق حم
بردســیر مــی رســاند بــا توجــه بــه اینکــه انجمــن صنفی 
فــوق در شــرف تاســیس مــی باشــد لــذا از کلیــه کســانی 
کــه تمایــل بــه کاندیداتــوری هیئــت مدیــره و بازرســین 
انجمــن را دارنــد میتواننــد حداکثر ظــرف 2 هفتــه از تاریخ 
انتشــار آگهــی تقاضــای کاندیداتــوری خــود را بــه هیئــت 
موســس یــا اداره کار شهرســتان بردســیر تحویــل نماینــد.. 

                                                                                 هیئت موسس

مهندس وفایی  در جلسه مشترک  شورای فرهنگ عمومی و ستاد امر به معروف ونهی از منکر گفت:

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

اداره کل منابع طبیعی استان کرمان
آگهی ممیزی مراتع

جهت صدور پروانه مرتعداری )پروانه چرای دام(
در حوزه استحفاظی شهرستان بردسیر استان کرمان

باســتناد تبصــره یــک مــاده 3 قانــون حفاظــت و بهــره بــرداری از جنگلهــا و مراتع 
کشــور مصــوب 1346/5/30 و اصالحــات بعــدی و در اجــرای بند 24 و 29 دســتور 
العمــل ضوابــط و شــرایط بهــره بــرداری صحیــح از مراتــع بمنظــور چــرای دام به 
اطــالع کلیــه مرتعــداران ، دامــداران ذینفــع و صاحبــان پروانــه مرتعــداری )پروانــه 
چــرای دام( مــی رســاند هیــات ممیــزی مراتع بمنظــور تعییــن دامــداران ذیصالح 
ــرای دام( در  ــه چ ــداری )پروان ــه مرتع ــدور پروان ــت ص ــع ی جه ــزی مرات و ممی
تاریخهــای ذکــر شــده براســاس جــدول ذیــل در مراتــع حضــور خواهنــد داشــت 
ــورد  ــع در تاریخهــای م ــداران ذینف ــه مرتعــداران و دام ــذا مقتضــی اســت کلی ل
اشــاره ضمــن حضــور در مرتــع، درخواســت کتبــی و مــدارک و ســوابق قانونــی که 
دامــداری آنهــا را بــه اثبــات مــی رســاند بــا اخذ رســید بــه هیــات اعزامــی تحویل 
تــا برابرمقــررات درخواســت آنها مورد رســیدگی قــرار گرفتــه و اقدام قانونــی الزم 
صــورت پذیــرد بدیهــی اســت در صــورت عــدم مراجعــه در زمــان تعییــن شــده 

اعتراضــات و تقاضــای بعــدی مــورد رســیدگی قــرار نخواهــد گرفت.

مهدی رجبی زاده
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

11 باور غلط درباره آسم /آسم مسری نیست
11 باور غلط درباره آسم /آسم مسری نیست

 اولیــن بــاور غلــط ایــن اســت کــه فکــر کنیــم آســم بیمــاری دوران کودکــی اســت و تنهــا کــودکان بــه بیمــاری مبتــال می شــوند؛ در حالــی کــه چنیــن نیســت و این 
بیمــاری در هــر گــروه ســنی می توانــد رخ دهــد. هرچنــد در ســنین کودکــی و نوجوانی شــیوع آســم بیشــتر اســت امــا در هر حــال حتی در ســنین باالتر هــم احتمال 
بــروز بیمــاری وجــود دارد. بــاور غلــط دوم ایــن اســت کــه برخــی تصــور می کننــد آســم یــک بیمــاری عفونــی و مســری اســت کــه به هیــچ وجــه اینگونه نیســت و ما 

از آســم بــه عنــوان یــک بیمــاری التهابــی یــاد می کنیــم و نیــازی نیســت اطرافیــان یک فــرد مبتال بــه آســم از او فاصلــه بگیرند.

ورزش در مبتالیان آسم آری یا خیر؟
بــاور ســوم و نادرســت ایــن اســت کــه برخــی فکــر می کننــد مبتالیــان بــه آســم نبایــد ورزش کننــد چــون آســم وابســته بــه ورزش هــم داریــم و این بــاور بــه غلط به 
تمامــی مبتالیــان بــه آســم تعمیــم داده می شــود؛ در حالــی کــه مبتالیــان آســم تنهــا زمانی کــه بیمــاری در فاز حــاد قــرار دارد نبایــد ورزش کننــد و در مابقی شــرایط 

منعــی بــرای ورزش ندارنــد؛ ولــی بایــد بــا توصیــه پزشــک خود بــه شــیوه ای که آســیب نبیننــد ورزش کنند.

باورهای غلط درباره مصرف کورتون در مبتالیان آسم
 بــاور غلــط چهــارم: برخــی تصــور می کننــد بــرای درمــان آســم بایــد از ُدزهــای بــاالی کورتــون اســتفاده شــود؛ درحالــی کــه عمومــا بیمــاران مبتال به آســم بــا ُدزهای 
پاییــن کورتــون استنشــاقی درمــان می شــوند و تنهــا در مــوارد حــاد و شــدید مجبوریــم بــرای دوره ای کوتــاه کورتــون خوراکــی بــه بیمــار داده یا از اســپری استنشــاقی 
بــا ُدز بــاال اســتفاده کنیــم امــا پــس از کاهــش فــاز التهابــی مجــددا ُدز کورتــون کاهــش پیــدا خواهــد کــرد. بــاور پنجــم غلــط ایــن اســت کــه فکــر می کننــد مصــرف 
کورتــون در کــودکان مبتــال بــه آســم ســبب تاخیــر رشــد و کوتاهــی قــد می شــود؛ درحالــی کــه چــون از کورتــن استنشــاقی بــا ُدز پاییــن اســتفاده می کنیــم تاثیری 

در رشــد کــودکان نخواهد گذاشــت.
 بــاور ششــم غلــط پیرامــون آســم را اســتفاده از درمان هــای جایگزیــن معرفــی کــرد و گفــت: برخــی افــراد از طــب ســوزنی، حجامــت، طــب ســنتی و... را بــرای درمــان 
و کنتــرل آســم اســتفاده می کننــد در حالــی کــه هیــچ کــدام از مــوارد یــاد شــده تاثیــر ثابــت شــده ای بــر بیمــاری آســم نــدارد و چــه بســا برخــی از آنها ممکن اســت 

ســبب تشــدید بیمــاری فرد شــوند.

تاثیر مکمل ها در درمان آسم
بــاور غلــط هفتــم ایــن اســت کــه تصــور کنیــم اســتفاده از مکمل هــای غذایــی ماننــد ویتامین هــا، امــگا۳ و... در پیشــگیری و درمــان آســم موثــر اســت؛ در حالــی کــه 
هیــچ مدرکــی بــرای اینکــه ایــن مکمل هــا درمــان بیمــاری باشــند وجــود نــدارد و تنهــا توصیــه می کنیم مبتالیــان آســم از میوه هــا و ســبزیجات اســتفاده کننــد. باور 
هشــتم غلــط اســتفاده از دود اســپند بــرای پیشــگیری از ابتــال بــه آســم اســت کــه نــه تنها نقش مثبتــی نخواهد داشــت بلکــه دود اســپند و هــر دود دیگــری می تواند 
ســبب تشــدید بیمــاری آســم و بــروز حملــه آســمی شــود. بــاور نهــم ایــن اســت کــه تصــور می کننــد بــا افزایــش ســن، بیمــاری آســم بهبــود پیــدا می کنــد در حالی 
کــه شــاید یــک مبتــال بــه آســم ســال ها بــدون عالمــت باشــد ولــی ایــن بــه معنای بهبــود بیمــاری فــرد نیســت و باید همــواره هشــیار باشــد زیــرا امــکان بــروز عالئم 

در هــر ســنی وجــود دارد.

بیماری های روحی؛ منشاء آسم نیستند
بــاور دهــم ایــن اســت کــه تصــور می کننــد آســم یــک بیمــاری روحــی- روانــی اســت. بیماری هــای روحــی ماننــد اضطــراب و افســردگی می تواننــد ســبب تشــدید 
بیمــاری شــوند امــا منشــا بیمــاری آســم نیســتند. آخریــن بــاور نادرســت این اســت که فکــر می کننــد داروهــای درمان آســم و اســپری ها بــرای فــرد ایجاد وابســتگی 
کــرده و دیگــر امــکان قطــع دارو وجــود نداشــته باشــد. درســت اســت کــه مبتالیــان بــه آســم بایــد طوالنــی مــدت دارو مصــرف کنند، امــا این موضــوع هیــچ ربطی به 

اعتیــاد بــه دارو و وابســتگی ندارد

آگهی استخدام
ــور  ــه منظ ــر دارد ب ــیر در نظ ــهرداری بردس ش
ــین آالت  ــت ماش ــانی جه ــروی انس ــل نی تکمی
عمرانــی از بیــن افــراد واجــد شــرایط و براســاس 
ــذب  ــه ج ــبت ب ــه نس ــی و مصاحب ــون عمل آزم
ــدام  ــل اق ــرح ذی ــراردادی بش ــورت ق ــده بص رانن

ــد: نمای
1- راننده پایه یکم )ویژه لودر(

2- راننده پایه یکم )ویژه تراکتور بیل بکهو(
ــه  متقاضیــان جهــت دریافــت اطاعــات بیشــتر ب
واحــد نقلیــه شــهرداری بردســیر مراجعــه و یــا بــا 

شــماره 03433521497 تمــاس حاصــل نماینــد

روابط عمومی شهرداری و شورای شهر بردسیر



بزرگان آسمانی شهر من پیامک های شما

                                       

10000100005588 شماره ارسال پیامک

شــهید اصغــر رنجبــر کریــم آبــادی نــام پــدر: محمــود متولــد : ،۱۳۴۵ تاریخ شــهادت: 
62/2/۱0  درعملیــات رمضــان ومجــرد  مــزار: گلزار شــهدای بردســیر

زندگینامه:
شــهید اصغــر رنجبــر در محلــه کریــم آبــاد بردســیر بــه دنیــا آمــد. در کودکــی مــادر 
خــود را از دســت داد و پــس از آن در دامــان همســر پــدر که محبتی مادرگونه داشــت، 
بــزرگ شــد.دوران کوتــاه عمــر اصغــر  سرشــار از کمــک بــه غریــب و آشــنا بــوده، بــه 
گونــه ای کــه بارهــا از کالس درس غیبــت کــرد تــا کار بــه زمیــن مانــده دیگــران را به 
دوش بکشــد؛ امــا اســتعداد و کارنامــه درخشــانش مانــع از ناراحتــی معلمــان مدرســه 
میشــد.با شــروع جنــگ تحمیلــی، علــی رغــم مخالفــت اطرافیــان، پــس از گذرانــدن 
دوره هــای آمــوزش نظامــی در بســیج دانــش آمــوزی، در مــاه رمضــان ســال 62 عــازم 

جبهــه شــد و دیگر برنگشــت ...
ســرانجام پــس از ۱۹ ســال بیخبــری، در حالــی کــه چشــمان منتظــر پدر دیگــر برای 
همیشــه بســته و زیــر خــاک مدفــون گردیــده بــود، پیکــر مطهــر شــهید بــر روی 

دســتان مــردم بردســیر تشــییع و بــه خــاک ســپرده شــد ...
هم و غمش برداشتن باری از دوش دیگران بود.

گاهــی بــرای کمــک بــه پــدر بــرای آبیــاری، یــا کارهــای زمیــن مانــده خواهــر برادرها 
قیــد مدرســه رو مــی زد و ســر کالس حاضــر نمی شــد ولی اینقد بــا اســتعداد و درس 
خــوان بــود کــه نــه تنهــا بخاطــر غیبــت هــا تنبیــه نمی شــد کــه حتــی معلم هــا با 

دیــدن نمــرات و کارنامــه درخشــان اصغر بیشــتر، تشــویقش می کــردن...
بعــد از شــهادت اصغــر وقتــی معلمــاش منــو مــی دیــدن، افســوس مــی خوردنــد که 

چــرا فرصتــی نشــد اصغــر از لحــاظ علمــی به جایــی برســه ... 
                                                    راوی: آقای حسین رنجبر نظام آبادی)برادر شهید(

 بــا چرخــش مــی آمد مــی پرســید: بابام کجاســت؟ می گفتــم: ســرِ آب. چرخــش رو 
برداشــت مــی رفــت. از خونــه بــی بــی گرفتــه تا خونــه تک تــک خواهر بــرادر رو ســر 
مــی زد. احوالــی کــه از همــه مــی گرفــت، دیگه مــی رفت ســر زمین کمــک بابــاش ...

  حواســش بــه کــم و کســری خونــه بــود. خریــد خونــه بــه عهــده خــودش بــود. هــر 
چــی الزم داشــتیم فراهــم مــی کــرد. بخاطــر همیــن بابــاش خیالــش  راحــت بــود و 
خیلــی بــه فکــر این چیــزا نبــود ...      راوی: خانم حلنســاء رنجبر)همســر پدر شــهید(
هــر کــی موتــور و چرخــش رو مــی خواســت دریغ نمــی کرد.یه بــار بــرادرش چرخش 
رو برداشــت بــرد. تــو راه تصــادف مــی کنــه و چــرخ خــراب میشــه. وقتــی بــه اصغــر 

خبــر دادیــم، گفــت: )طــوری نیســت( دوبــاره مــی رویــم می خریــم ...
                                                             راوی: خانم حلنساء رنجبر)همسر پدر شهید(
بعــد از فــوت مــادرم خونــه مادربزرگــم زندگــی مــی کــردم. اصغــر هــر روز بهــم ســر 
میــزد. اگــه مــن یــا بــی بــی کاری داشــتیم برامــون انجــام مــی داد. خونــه بــی بــی رو 
جــارو مــی زد، بــه گوســفندا مــی رســید، از بــی بی می خواســت لباساشــو بــده براش 
بشــوره و ... وقتــی بــا بــرادرام کــه راننــده بودنــد، از ســفر بــر می گشــت، همیشــه برام 
هدیــه ای میــاورد /   تــازه ازدواج کــرده بــودم. داشــتیم وســایل خونــه رو مــی چیدیــم 
کــه اتفاقــی آیینــه عروســیم شکســت ... اصغــر کــه طاقــت ناراحتــی منــو  نداشــت، 
ســریع رفــت و آیینــه ام رو عــوض کــرد و آورد خونــه ...در مــی زد. ولــی راضــی نمــی 
شــد مــن بیــام در رو بــاز کنــم. خــودش از رو دیــوار مــی پریــد تــو حیــاط ... کــه مــن 
بــه زحمــت نیفتــم.           راوی: خانــم کبــری رنجبــر کریــم آبــادی) خواهــر شــهید(

همســرم پســرخاله ام بــود. گاهــی اوایــل زندگــی با همســرم دعــوام میشــد. اصغر منو 
نصیحــت میکرد.اگــه شــوهرت چیــزی میگــه، تــو حاضــر جوابــی نکــن. برا شــوهرت 
خــوب بــاش و ... بعــد هــم مــی گفــت: از خالــه خجالــت نکشــیدی بــا شــوهرت ایــن 
طــور حــرف زدی؟!             راوی: خانــم کبــری رنجبــر کریــم آبــادی) خواهــر شــهید(
آقــام راننــده بــود و بیشــتر وقــت هــا رو جــاده بود. اصغــر مرتب بهم ســر میــزد، خرید 
خونــه رو بــرام انجــام مــی داد. گاهــی منــو مــی رســوند خونــه بابــام ،بهشــون ســر می 
زدیــم دوبــاره بــر مــی گشــتیم خونــه.  /موقــع اثاث کشــی،  کل وســایل رو بار ماشــین 
زد آورد خونــه جدیــد. خونــه رو رنــگ زد و ...  /بخاطــر مشــغله آقــام و نبودنــاش، منــو 

دلــداری مــی داد: منــم مثــل بــرادرت؛ هــر کاری داری بــه مــن بگــو ...
                                                            راوی: خانم مریم گرکانی)همسر برادر شهید(

مــی خواســت بــره جبهــه. مــن مخالفــت مــی کــردم؛  راضــی نمــی شــد. مــی گفت: 
تــو هــر کاری مــی خواهــی بــرا مــن انجــام بــدی بــرا ســعید انجــام بــده ...

ســعید شــش ماهــه بــود کــه دایــی ش رفــت جبهــه؛ اســم ســعید هــم خــودش بــرا 
بچــه م انتخــاب کــرد.          راوی: خانــم کبــری رنجبــر کریــم آبــادی) خواهــر شــهید(
عضــو بســیج مدرســه و محلــه بــود. گاهــی بــا من تــو پایــگاه کریــم آبــاد فعالیت می 
کردیــم. از جملــه اینکــه از اهالــی کریــم آبــاد بــرا ســاخت مســجد کمــک مــی گرفت 
و تــو دفترچــه ش یادداشــت مــی کــرد ...   راوی: آقــای حســین رنجبر)بــرادر شــهید(

از طــرف بســیج مدرســه مــی رفتــن اطــراف بردســیر)نگار و اللــه زار( آمــوزش نظامی 
مــی دیدنــد ولــی بــه مــا چیــزی نمــی گفــت. /یــه بــار اتفاقــی متوجــه شــدم پــاش 
زخمــی شــده. ازش پرســیدم: پــات چــی شــده؟ گفــت: بخاطــر کالس هــای ورزش 
مدرســه اینطــور شــده ...              راوی: خانــم مریــم گرکانــی )همســر بــرادر شــهید(
هیــچ کــس بهــش اجــازه رفتــن بــه جبهــه رو نــداد. روزی کــه مــی خواســت بــره، از 
مــن یــک کیــف خواست.پرســیدم بــرا چــی مــی خواهــی؟ گفــت: مســافرت. احتمال 
مــی دادم بــرا جبهــه میخــواد. گفتــم: راستشــو بگــو. گفــت: بــرا یــه مســافرت خــاص 
مــی خــوام ... / دو تــا شناســنامه داشــت. از خونه زن باباش، یواشــکی شناســنامه ش رو 
برداشــته بــود. یکــی هــم خونــه ما داشــت کــه من بهــش نــدادم. امــا بالخــره، پنهون 

از بقیــه بــه هــر طریــق کــه شــده بــود کارهاشــو بــرا رفتــن بــه جبهــه کــرده بود.
اومــد پیــش مــن و گفــت: مــن دارم میــرم مأموریتــی. از برادرهــم خداحافظی کــن ... و 
رفــت. /بعــد هــم یکــی از آشــناها دیــده بــود اصغر لباس بســیجی بــه تن،همــراه بقیه 
عــازم جبهــه بودند./ســه روز بعــد از رســیدن بــه جبهــه، یــک نامــه نوشــته بــود کــه: 
شــب 2۱ مــاه رمضــان هســت. مــا تــو لشــکر ثــارالّل هســتیم و قــراره بریم عملیــات ...

حــدود یــک مــاه بعــد نامــه ش بــه دســت مــا رســید، امــا از خــودش خبــری نبــود 
کــه نبــود. برادرهــا بــرای پیــدا کــردن اثــری از شــهید به منطقــه رفتنــد اما فایــده ای

 نداشت، تا اینکه بعد از ۱۹ سال پیکرش برگشت ...
                                                        راوی: خانم مریم گرکانی )همسر برادر شهید(

مــاه رمضــون بــود. اصغــر ســحری خونــه مــا بــود. حــدود یــک ســاعت و نیم مشــغول 
نمــاز بود.صبــح هــم خداحافظــی کــرد و رفــت ...آخریــن دیدارمــون بود

پســر یکــی از نزدیــکان با دختر خانمــی نامزد بودنــد. من از اینکه بینشــون محرمیتی 
نیســت ناراحــت بــودم. شــب اصغــر اومــد بــه خوابــم و گفت: بــه فالنــی بگو بــرو خانِم 
پســرت رو بــراش عقــد کــن ...    راوی: خانــم کبــری رنجبر کریم آبادی)خواهر شــهید(
چنــد وقتــی بخاطــر آســفالت کردن جلــوی مســجد، دیگه مســجد نمی رفتــم. البته 
یــه مقــدار هــم خــودم کاهلــی مــی کــردم. دایــی اصغــر اومــد بــه خوابــم و گفــت: 
بخاطــر چی مســجد کــم مــی ری؟! راوی: خانم ســمیرا نژاد کهنوجــی )خواهرزاده شــهید(
خــواب دیــدم بــا همســرم رفتیــم کربــال. اصغــر بــا ســر تراشــیده شــبیه ســربازا اومــد 
پیــش مــا و گفــت مــن کربــال دفــن هســتم. بــا آقــام صحبــت مــی کــرد. مــن ازش 
مــی پرســیدم تــو چطــوری شــهید شــدی؟ جــواب نمــی دادو بعــد از ســه مرتبــه که 
پرســیدم، بــاالی قــوزک پاشــو نشــون داد گفت:یــک تیــر به اینجــا و یک تیــر به قلبم 
خــورد. بعــد بــا هــم رفتیم تــو حــرم زیــارت کردیــم، موقع برگشــتن گفت مــن دیگه 

نمــی تونــم باهاتــون بیــام و رفــت تــوی یــک قبــر و گفــت: ایــن مــزار منــه ...
                                               راوی: خانم کبری رنجبر کریم آبادی)خواهر شهید(

شهید  معظم    اصغر رنجرب    

*باســالم خیلــی جــای تعجــب کســانی کــه د رپــی 
عــدم حضــور مــردم ماههــا تــالش کردند وبــه نحوی 
آب د راســیاب دشــمن ریختنــد حــاال هرروزمدعینــد 
و راهــکار ارائــه مــی دهنــد و خواســتار پاســخگویی 
رئیــس جمهــور منتخــب هســتند حتــی انهاحاضــر 
نشــدن بــه نامزدخودشــان را ی بدهنــد و انهــا ر ا تنها 
گذاشــتند و فقــط یــک ایــده داشــتند عــدم حضــور 
ــارکت  ــرایط مش ــن ش ــی ازواجدی ــه نیم ــاال ک وح
داشــتند و جــز روســیاهی بــرای انهــا چیــزی نمانــده 
ــد       ــی کنن ــری مطــرح م ــه گ خودشــان را در مطالب

7۱----۹۱۳۳
* حــاال کــه کرونــای انگلیســی را در مــوج چهــارم رد 
کردیــم رســیدیم بــه مــوج پنجــم وویــروس کرونــای 
دلتــای هندی .ایا نمیشــد مرزهــا را کنترل و ازشــیوع 
آن جلوگیــری کــرد متخصصــان امر نظرشــان مثبت 
ــای  ــاب در مرزه ــاب و ذه ــرل ای ــا کنت ــه ب اســت ک
ــرا  ــاال چ ــد ح ــیوع ان ش ــع ش ــد مان ــی میش جنوب
مســئولین بــی توجهی و یاغفلــت دارند و پاســخگوی 

مــردم هــم نیســتند                       ۹۱۳2----60
* بــا ســالم بــا توجــه بــه اوج گیــری مجددویــروس 
کرونــا انهــم از نــوع هندی ، مســئولین محتــرم توجه 
داشــته باشــند اوال : ســالنهای ورزشی را تعطیل کنید 
دوم گداهای پاکســتانی را از ســطح شــهر جمع آوری 
کنیــد کــه امــکان ناقل بــودن انهاهســت یــک فکری 
هــم بــرای زبالــه گردهــا بکنیــد           ۹۱۴0----۴۱

* بــرای اینکــه بفهمیــم ایران مــا، کشــوری قدرتمند 
و پیشــرفته اســت یــا نه؛ تنهــا کافیه ببینــی، غربی ها 
بر ســر چــه موضوعاتــی بــا ایــران اختــالف دارن مثال 
ــی  ــه موضوع ــه ای س ــکی و منطق ــته ای، موش هس

ــدار،  ــن دی ــه ای در ای ــت الل خامن ــرت آی حض
شــهید آیــت الل بهشــتی را عالمــی متفکــر و 
نظریه پــرداز، شــخصیتی برجســته و حقیقتــاً 
انقالبی، مؤمن، متشــرع و بســیار مؤثر خواندند 
و افزودنــد: شــهید بهشــتی بــا پایه گــذاری کار 
دشــوار و بــزرگ ایجــاد دادگســتری اســالمی و 
نقش آفرینــی در تدویــن قانــون اساســی حــق 
بزرگــی بــر گــردن کشــور و ملــت دارد و ایــن 

حــق بایــد شــناخته و ادا شــود.
رهبــر انقــالب بــا اشــاره بــه جنایــت فجیــع 
ــت الل  ــاندن آی ــه شــهادت رس ــن در ب منافقی
ــخصیت ها  ــر از ش ــدود 70 نف ــتی و ح بهش
گفتنــد: ایــن قاتل هــا صراحتــاً به ایــن جنایت 
بــزرگ اعتــراف کرده انــد امــا امــروز بــا حمایت 
ــوق  فرانســه و دیگــر کشــورهای مدعــی حق
بشــر آزادانــه فعالیــت می کننــد کــه انســان از 
وقاحــت غربی هــا در ادعاهــای حقــوق بشــری 
و دادن تریبــون و حمایــت از ایــن تروریســت ها 

ــد. ــرت می کن حی
حضــرت آیــت الل خامنــه ای بــا تشــکر از 
فعالیت هــای مســئوالن و همــه عناصــر فعــال 
دســتگاه قضایــی در سراســر کشــور، حرکــت 
ــداق  ــدی را مص ــی در دوران تص ــای رئیس آق
حرکــت جهــادی خواندنــد و بــا تشــکر از آقای 
ــبانه روزی  ــالش ش ــن ت ــد: ای ــی افزودن رییس
و پرانگیــزه بــه فضــل الهــی بــه آثــار و نتایــج 

ــی نیــز منجــر شــده اســت. خوب
ایشــان، زنــده شــدن امیــد و افزایــش اعتمــاد 
ــر  ــن اث ــا را مهم تری ــتگاه قض ــه دس ــردم ب م
حرکــت جهــادی دو ســال اخیــر در قــوه 
ــد و  ــن امی ــد: ای ــه برشــمردند و افزودن قضائی
اعتمــاد ســرمایه گرانقــدر اجتماعــی اســت که 

ــد. ــری نمی کن ــا آن براب ــزی ب ــچ چی هی
رهبــر انقــالب بــا اشــاره بــه تغییــر و تحــول 
طبیعــی در قــوه قضائیــه بعــد از انتخــاب آقای 
ــب  ــور منتخ ــوان رئیس جمه ــی به عن رئیس
ملــت، چنــد نکتــه را در ترســیم مســیر آینده 

دســتگاه قضــا بیــان کردنــد.
ایشــان، ادامــه رویکــرد تحولــی در قــوه قضاییه 
ــد  ــروری خواندن ــالً ض ــم و کام ــیار مه را بس

ــا شــدت و حتــی  ــد ب ــد: ایــن مســیر بای و افزودن
ــن،  ــند خــوب، متق ــد و س ــه یاب ــتاب تر ادام پرش
عملیاتــی، غیرنمایشــی، غیرشــعاری و زمان بندی 
شــده تحــول در دســتگاه قضــا، همچنــان مــالک 

حرکــت تحولــی باشــد.
حضــرت آیــت الل خامنــه ای، اطــالع و درک همــه 
نیروهــای قــوه قضاییــه از ســند تحــول را ضــروری 
دانســتند و افزودند: دســتگاه قضــا در رفع خألهای 
مقرراتــی بــرای اجــرای ســند تحــول فعــال شــود 
ــل و  ــت، کام ــرای درس ــرای اج ــوه را ب ــه ق و بدن
ــف  ــکل های مختل ــه ش ــند ب ــن س ــه ای پیگیران

تشــویق کنــد.
ــراز رضایــت از ورود دســتگاه  ــا اب رهبــر انقــالب ب
قضــا به بحــث احیــای حقــوق عامــه گفتنــد: این 
کارِ بســیار الزم و پــر ارزش، جــزو وظایــف حتمــی 
قــوه قضائیــه اســت و دایــره عمــل بــه آن بایــد از 
احیــای واحدهــای تولیــدی و رفــع تصــرف منابــع 
ــالمت،  ــون س ــی همچ ــه عرصه های ــی، ب طبیع
آمــوزش، محیــط زیســت و امر بــه معــروف و نهی 

از منکــر گســترش یابــد.
رهبــر انقــالب در بخــش دیگــری از سخنانشــان 
بــه حماســه آفرینی ملــت در انتخابــات 2۸ خــرداد 
اشــاره کردنــد و بــا بیهــوده خواندن برخی تالشــها 
در فضــای مجازی و رســانه ای برای انــکار کار بزرگ 
مــردم، گفتنــد: ایــن انتخابــات حقــاً و انصافــاً یک 
حماســه بود و تحلیلگرانی که چشــم بــه انتخابات 
ایــران داشــتند، فهمیدنــد چــه اتفــاق مهمــی رقم 

خورد.
ــی از  ــتگاه تبلیغات ــزاران دس ــت ه ــان فعالی ایش
جملــه رســانه های آمریکایــی، انگلیســی و برخــی 
کشــورهای مرتجع و روســیاه و بکارگیــری تعدادی 
ــرای منصــرف کــردن  ــی ب ــن ایران از عناصــر خائ
مــردم از حضــور در انتخابــات را در دنیــا بی ســابقه 
دانســتند و افزودنــد: آنهــا بــه برخی بهانه هــا مانند 
ــه  ــی ک ــی حوادث ــا بعض ــتی ی ــکالت معیش مش
بعــداً رخ داد ماننــد بحــث احــراز یــا عــدم احــراز 

صالحیتهــا نیــز امیــد بســته بودنــد.
حضــرت آیــت الل خامنــه ای خاطرنشــان کردنــد: 
البتــه بنــده ممکــن اســت بــا بعضــی از نظــرات 
شــورای محتــرم نگهبــان مثــالً در بــاره یکــی دو 

مــورد یــا کمتــر و بیشــتر موافــق نباشــم امــا اعضــاء محتــرم ایــن 
ــی  ــه دین ــه وظیف ــد ب ــزگار و مقی ــراد متشــرع، پرهی ــورا را اف ش
می دانــم کــه بــر طبــق قانــون و وظیفــه دینــی عمــل می کننــد.
ایشــان افزودنــد: امیــد بیگانــگان ایــن بــود کــه بر اثــر ایــن بهانه ها 
مشــارکت در انتخابــات بــه 20 تــا 2۵ درصــد برســد که ایــن امید 

محقق نشــد.
رهبــر انقــالب، مســئله کرونــا و تأثیــر حــدود ۱0 درصــدی آن بــر 
مشــارکت بر اســاس محاســبات کارشناســان را نیز یادآور شــدند و 
افزودنــد: بــا وجــود همــه ایــن مســائل، مــردم بــا صفــوف پر شــور 
و اظهــارات پــر انگیــزه خــود از ســاعات اول صبــح، حماســه عظیم 
و واقعــی آفریدنــد و مشــت محکمــی بر ســینه تحریم کننــدگان و 

مخالفــان و معارضان انتخابــات زدند.
ایشــان در تبییــن برنــدگان و بازندگان انتخابــات 2۸ خرداد گفتند: 
برنــده انتخابــات، ملــت ایــران و همه کســانی هســتند که به شــور 
و هیجــان انتخابــات کمــک کردنــد بنابرایــن نامزدهایــی هــم کــه 
رأی نیاوردنــد جــزو برنــدگان هســتند و در مقابل، بازنــده انتخابات 
کســانی هســتند کــه همه تــالش خــود را کردنــد کــه مــردم را از 
صنــدوق رأی دور کننــد امــا مــردم بــا حضــور خــود، آنهــا را طرد و 

امیــد و طمع شــان بــه نتیجــه انتخابــات را نــاکام کردند.
حضــرت آیــت الل خامنــه ای بــه برخــی تحلیل هــای غلــط دربــاره 
آراء باطلــه نیــز اشــاره کردنــد و گفتنــد: ایــن آراء، ابــداً بــه معنــای 
جدایــی آنهــا از نظــام نیســت، بلکــه بــر عکس اســت، زیرا کســی 
کــه پــای صنــدوق رأی آمــده و فــرد مقبــول خــود را در لیســت 
نامزدهــا ندیــده ولی اســم شــخص مــورد نظرش را نوشــته یــا رأی 
ســفید داده، در واقــع عالقه منــدی خــود را به صنــدوق رأی و نظام 

نشــان داده اســت.
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این انتخابات حقاً و انصافًا حماسه بود/ رویکرد تحولی در قوه قضائیه شدت یافت

جانا ز فراق تو این محنت جان تا کی
دل در غم عشق تو رسوای جهان تا کی

چون جان و دمل خون شد در درد فراق تو
بر بوی وصال تو دل بر رس جان تا کی

نامد گه آن آخر کز پرده برون آیی
آن روی بدان خوبی در پرده نهان تا کی

در آرزوی رویت ای آرزوی جانم
دل نوحه کنان تا چند، جان نعره زنان تا کی

بشکن به رس زلفت این بند گران از دل
بر پای دل مسکین این بند گران تا کی

دل بردن مشتاقان از غیرت خود تا چند
خون خوردن و خاموشی زین دلشدگان تا کی

گر طالب دلداری از کون و مکان بگذر
هست او ز مکان برتر از کون و مکان تا کی

گر عاشق دلداری ور سوخته یاری
بی نام و نشان می رو زین نام و نشان تا کی

گفتی به امید تو بارت بکشم از جان
پس بارکش ار مردی این بانگ و فغان تا کی

عطار همی بیند کز بار غم عشقش
عمر ابدی یابد عمر گذران تا کی

اشعار آیینی حضرت 
مهدی موعود )عج(

شــهید ســلیامنی: -بــرادران و خواهرانــم! جهــان 
اســام پیوســته نیازمنــد رهــری اســت؛ رهــری متصــل به 

و منصــوب رشعــی و فقهــی معصــوم. خــوب می دانیــد 

منزّه تریــن عالـِـم دیــن که جهــان را تــکان داد اســام را احیا 

کــرد، یعنــی خمینــی بــزرگ و پاک مــا، والیت فقیــه را تنها 

نســخه نجات بخــش ایــن امــت قــرار داد؛ لــذا چــه شــام 

کــه به عنــوان شــیعه بــه آن اعتقــاد دینــی داریــد و چــه 

شــام به عنــوان ســّنی اعتقــاد عقلــی داریــد، بدانیــد ]باید[ 

ــرای نجــات اســام خیمــه  ــه اختــاف، ب ــه دور از هرگون ب

والیــت را رهــا نکنیــد. خیمــه، خیمــه رســول الله اســت. 

اســاس دشــمنی جهــان بــا جمهــوری اســامی، آتــش زدن 

و ویــران کــردن ایــن خیمــه اســت، دور آن بچرخیــد. واللــه 

واللــه واللــه ایــن خیمــه اگر آســیب دیــد، بیت اللــه الحرام 

و مدینــه حرم رســول اللــه و نجف، کربا، کاظمین، ســامرا 

و مشــهد باقــی منی مانــد؛ قــرآن آســیب می بینــد.

بیانات مقام معظم رهبری  در دیدار رئیس و مسئوالن قوه قضائیه :

از شما جوانان می خواهم مطالبه گری بحق از همه مسئوالن و از خودتان داشته باشید 
در هفتــه قــوه قضائیــه مقام های قضایی بردســیر 

پــای صحبت جوانان نشســتند
ــتری و  ــس دادگس ــی ریی ــم اندیش ــت ه نشس
ــان و نخبــگان ایــن  ــا جوان دادســتان بردســیر ب
شهرســتان روز دوشــنبه همزمــان بــا هفتــه قوه 
قضاییــه در محــل آمفــی تئاتــر ارشــاد اســالمی 

برگــزار شــد.
ــدادی از  ــن نشســت تع ــا در ای ــزارش ایرن ــه گ ب
ــف  ــای مختل ــوزه ه ــگان در ح ــان و نخب جوان
اجتماعــی، فرهنگــی، هنــری و علمــی بــه بیــان 

ــد. ــای خــود پرداختن ــدگاه ه دی
بــا اینکــه ایــن جلســه شــروع و مبنایــی بــرای 
تشــکیل کارگروههــای تخصصی تــر بــود امــا در 
آن مســائل مهمــی از جملــه راه انــدازی مجــدد 
فرهنگســرای شــهرداری )کــه اولیــن فرهنگســرا 
ــی  ــال متوال ــن س ــان و چندی ــتان کرم در اس
تعطیــل بــوده(، بازآفرینــی روابــط عمومــی های 
شهرســتان بــا افــراد توانمنــد حــوزه رســانه، راه 
انــدازی مجــدد کارخانــه قنــد، راه اندازی پیســت 
موتورســواری و ســاماندهی معتــادان متجاهر نیز 
مطــرح و از مدعــی العمــوم برای پیگیــری حقوق 
شــهروندان در خصــوص این مســائل درخواســت 

کمــک و همــکاری شــد.
انتقاد هم از جوانان داریم

ــه  ــن جلس ــیر در ای ــتری بردس ــس دادگس ریی
ــه جــوان و  ــوان عضــوی از جامع ــه عن ــت: ب گف
در مقــام نمایندگــی قــوه قضاییــه در شهرســتان 
بــرای رفــع مشــکالت و تبعیــض ها ، کاســتی ها 
و نابرابــری هــا، و جلوگیــری از ادامــه محرومیــت 
هــا دســت یــاری بــه ســوی شــما جوانــان فهیم 

شــهر دراز مــی کنــم.
ــات  ــکیل هی ــا تش ــزود: ب ــاالری اف ــد س محم
اندیشــه ورز مرکــزی متشــکل از جوانــان نخبــه 
و ایجــاد کارگروه هــای تخصصــی الزم در زمینــه 

هــای مختلــف ســعی داریــم بــه شناســایی معضــالت و 
ارائــه طــرح و راهــکار بــرای رفــع ایــن مــوارد و کاســتی 

هــا گام برداریــم.
ایــن مقــام قضایــی خاطــر نشــان کــرد: زیبنده بردســیر 
نیســت کــه با ظرفیــت های مختلــف و ســابقه فرهنگی 
و تاریخــی از مشــکالت مختلــف اقتصــادی، اجتماعــی و 

فرهنگــی رنــج ببرد.
وی افــزود: تصویــر نازیبایــی کــه بــه واســطه وجــود ایــن 
مشــکالت و بــه تبــع آن بــروز آســیب هــای اجتماعــی 
در شــهر بردســیر ایجــاد شــده، دلخــراش و نازیباســت و 

شایســته شــهر تاریخــی و فرهنگی بردســیر نیســت.
ســاالری بــا گالیــه از جوانــان و نخبــگان گفــت: از شــما 
جوانــان توانمنــد و فرهیختــه بردســیری گالیــه دارم که 
ــال و  ــدی، فع ــارکت ج ــتان مش ــور شهرس ــرا در ام چ
حداکثــری نداریــد و چــرا نقــش شــما جوانــان در چــاره 
اندیشــی بــرای مشــکالتی که در شهرســتان وجــود دارد، 

بســیار کــم رنــگ اســت یــا اصــالً دیــده نمــی شــود.
از توان جوانان استفاده نشده

افشــین صالحــی نــژاد دادســتان بردســیر نیــز در ایــن 
جلســه بــا انتقــاد از وضعیــت موجود گفــت: در اســتفاده 
از توانمندی هــای جوانــان و در شناســایی آنهــا کوتاهــی 

صــورت گرفتــه اســت.
وی خاطــر نشــان کــرد: شناســایی جمــع حاضــر کاری 
ســخت و دشــوار بــود و همــکاران مــا مــدت هــا بــرای 

برگــزاری ایــن نشســت وقــت گذاشــتند.
صالحــی نــژاد ضمــن تشــکر از همــکاری دانشــگاه آزاد 
اســالمی، اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و پایــگاه 
ــه در  ــا ک ــت: از ســایر ســازمان ه ــت بســیج گف مقاوم
شناســایی نخبــگان حــوزه کاری خــود کوتاهــی کردنــد 
گلــه منــدم و در مقــام دادســتان شهرســتان اعــالم مــی 
کنــم اگــر ایــن کوتاهــی هــا ادامــه پیــدا کنــد، برایشــان 

پایــان خوشــی نخواهــد داشــت.
وی افــزود: از شــما جوانــان مــی خواهــم مطالبــه گــری 
بحــق از همــه مســئوالن و از خودتــان داشــته باشــید که 

بــه عنــوان یــک جــوان چــه توانایــی هایــی بــرای خدمت 
ــه شــهرتان دارید.  ب

صالحــی نــژاد خطــاب بــه مســئوالن گفــت: بایــد در همه 
رده هــای مدیریتــی بحث اســتفاده از جوانان مطرح باشــد؛ 
یک جمعیت جوان بســیار بااســتعداد بردســیری در مرکز 
اســتان داریــم کــه کامــال ناشــناخته مانــده انــد. اینهــا در 
جوامــع علمــی، پزشــکی، قضایــی و هیــات هــای علمــی 
دانشــگاه هــای اســتان ســرآمد هســتند و ایــن موضــوع 
غیرقابــل انــکار اســت لــذا بایــد با شناســایی ایــن ظرفیت، 
ایــن اســتعدادها را بــه ســمت بخــش هایــی از شهرســتان 

بردســیر ســوق دهیم.
ــای کار  ــوند و پ ــدان ش ــت وارد می ــان خواس وی از جوان
بیاینــد نــه اینکــه صرفاً بــه انتقاد و خــدای نکــرده تخریب 
روی بیاورنــد و افــزود: خــود مــن در مقــام دادســتان بــه 
فرمــوده مقــام معظــم رهبــری از پشــت میــز بــه میــان 
مــردم مــی روم تــا از نزدیــک مشــکالت آنهــا را ببینــم و 

بتوانــم بــا اختیاراتــی کــه دارم آنهــا را حــل کنــم.
دادســتان صالحــی نیــز بــا انتقــاد از وضعیــت موجــود و 
بــروز آســیب های اجتماعــی در بردســیر گفــت: جلســات 
متعــددی بــرای رفــع آســیب هــای اجتماعی برگزار شــده 
ــده شــهر  ــم زیبن ــه در حــال حاضــر می بینی و آنچــه ک

تاریخــی، باقدمــت و بااصالــت بردســیر نیســت.

اصاح طلبانی که رأی ندادند حرف سعودی و رژیم صهیونیستی را زدند/ 
جبهه اصاحات راهش را از تندروها جدا کند

محمــد هاشــمی رفســنجانی گفــت: اصالح طلبانــی 
کــه رأی داده انــد بــا نیــت افزایــش مشــارکت در جبهه 
نظــام قــرار دارنــد و آن هایــی کــه رأی نــداده و تحریــم 
کرده انــد خواســته یــا ناخواســته حــرف آمریکایی هــا، 

ســعودی و رژیــم صهیونیســتی را می زننــد.
بــه گــزارش گــروه دیگــر رســانه های خربگــزاری فــارس، 
محمد هاشــمی، عضو ســابق حــزب کارگــزاران و برادر 
رئیــس فقــد مجمــع تشــخیص نظــام گفت وگویــی با 
ــم آن در  ــای مه ــه بخش ه ــت ک ــته اس ــرق داش م

ادامــه آمــده اســت.
***پزشــکیان و جهانگیری منی توانستند رقیبی جدی 

برای رئیســی باشند
- آرایــش سیاســی شــکل گرفته در انتخابــات به گونه ای 
بــود کــه اصــالح طلبــان بــا چنــد فــرد کــم تجربــه وارد 
رقابــت شــدند؛ از ســویی جبهــه اصالحــات در اقدامی 
اشــتباه اعــالم کــرد کــه در انتخابات نامــزد نــدارد. البته 
جبهــه اصالحــات معتقــد بــود قصــد اقــدام اعرتاضــی 
دارد و بــه دنبــال تحریــم نیســت؛ امــا به هرحــال عدم 

رشکت در انتخابات با تحریم نتیجه مشــابه ای دارد. هرچند 
کــه من معتقــدم اصالح طلبانی چون پزشــکیان و جهانگیری 
اگــر تائید صالحیت می شــدند منی توانســتند رقیبی قدرمتند 

در برابر رئیســی باشند.
- نتیجــه نیامدن پشــت همتی چه بــود؟ اصالح طلبــان کاری 
کــه بایــد از اول انجــام می دانــد، روز آخــر انجــام دادنــد؛ هــر 
کاری بایــد به موقــع خــود انجــام شــود؛ این اتفاق باعث شــد 
همتــی بــدون پشــتوانه حزبــی وارد انتخابــات شــود. بــا دو 

هفتــه کار انتخاباتــی کــه منی تــوان رئیس جمهــور شــد.
***تحریم کنندگان انتخابات با دشمن هدف مشرتک داشتند

- برخــی افــراد بــا دالیلــی کــه بــرای مــن مشــخص نیســت 
در شــب انتخابــات روایتــی از ماجــرای رد صالحیــت مرحــوم 
هاشــمی را منتــر کردنــد. هــدف ایــن جریــان آن بــود که با 
زیــر ســؤال بــردن شــورای نگهبــان میــزان مشــارکت را پاییــن 
آورد. ایــن جریــان و خــط تحریمــی در خــارج و داخــل هــر 
ســه یــک هــدف مشــرتک در ســه زمیــن مختلــف را دنبــال 

ــد. می کردن
- نکتــه جالــب آنکــه حــاال برخــی از آن هایــی کــه رأی 

نداده انــد؛ آن هایــی کــه رأی داده انــد را رسزنــش می کننــد، همــه 
ــش  ــت افزای ــا نی ــد ب ــه رأی داده ان ــی ک ــه اصالح طلبان ــد ک بدانن
مشــارکت در جبهــه نظــام قــرار دارنــد و آن هایــی کــه رأی نــداده 
ــا ناخواســته حــرف آمریکایی هــا،  ــد خواســته ی ــم کرده ان و تحری

ــد. ــتی را می زنن ــم صهیونیس ــعودی و رژی س
 در جبهــه اصالحــات برخــی افــراد شــخصیت های مقبولــی دارند؛ 
مــن بــه آقــای خامتــی پیشــنهاد می کنــم راه جبهــه اصالحــات را از 
برخــی تندروهــا را جــدا کند. البتــه او چنین نظری نــدارد و معتقد 
ــد  ــن می گوی ــه م ــه ب ــرد؛ تجرب ــری ک ــد جــذب حداک اســت بای
ایــن افــراد به جــز هزینــه ســازی چیــزی بــه اصالح طلبــان اضافــه 

منی کننــد؛ صــالح مصلحــت خویــش خــروان داننــد!
***مــدل دولــت داری رهــر انقــاب بایــد الگــوی همــه دولت هــا 

ــد در ایران باش
- انتظــارم آن اســت کــه آقــای رئیســی طبــق فرمایــش خودشــان 
رئیس جمهــور همــه مــردم ایــران باشــد و از بدنه کارشناســی همه 
نیروهــای معتقــد به نظــام اســتفاده کنــد. مقــام معظم رهــربی در 
دوران ریاســت جمهــوری فراجناحــی بــود؛ مــدل دولــت داری رهرب 

انقــالب بایــد الگــوی همــه دولت هــا در ایــران باشــد.

درنشست هم اندیشی رئیس دادگستری و دادستان بردسیر با جوانان و نخبگان:


