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با توجه به وضع موجود ومطالبات مردم و مشکالت معیشتی 
،باید اولویت اول دولت سیزدهم تشکیل تیم با تجربه اقتصادی 
برای رفع مشکل گرانی و تنظیم بازار و...باشد. چون یکی از 
حساس ترین اقدام دولت تشکیل کابینه است که همانگونه 
مقام معظم رهبری در تشکیل دولت انقالبی فرمودند : »باید 
با انتخابی خوب و مطلوب کسی را روی کار آورد که مومن، 
انقالبی، با کفایت، مردمی، سرشار از امید، معتقد به جوانان 
و توانمندی های داخلی، و حقیقتا عدالت خواه و ضدفساد 

باشد.«
رئیس جمهور منتخب  هم پس از اعالم نتایج انتخابات در 
بیانیه ای خطاب به مردم ایران نوشت: »ان شاء اهلل دولتی 
پرکار، انقالبی و ضدفساد را تشکیل می دهم، و به سوی بسط 
عدالت، به عنوان مأموریت محوری انقالب اسالمی حرکت 
خواهیم کرد و تمام ظرفیت های دولت را برای ایجاد نهضت 
بزرگ خدمت به ایرانیان عزیز به کار خواهیم بست« وی 
همچنین در آخرین مورد از صحبت های خود در برنامه بدون 
تعارف نیز شرط همکاران آینده را »کارآمدی، فسادستیزی، 

روحیه انقالبی و مردمی بودن« معرفی کرد.
لذا هر کدام از اعضای کابینه و حتی مدیران میانی باید به 
تنهایی نمادی از مدیر انقالبی، کارآمد، ضدفساد و مردمی 
باشند. و انتخاب کابینه ومدیران توسط رئیس دولت منتخب 
از جدی ترین دغدغه ها و مطالبات  نیروهای انقالبی است. 
که همه امیدشان بعد از 42سال از انقالب به این انتخاب 
رئیس جمهور منتخب است که ضمن کارامدی الزم کابینه و 
مدیران کارامدی نظام اسالمی را به منصه ظهوربرساند گرچه 
احتمال اینکه جریاناتی برای عدم کارامدی در داخل و خارج 
توطئه بکنند ولی همانگونه که درقوه قضائیه با ایجادتحول و 
شفافیت و گزارش به مردم وحضور میدانی توانست کارامدی 
و کارنامه درخشانی از خود متجلی نماید انشااهلل با این روحیه 
امکان مرتفع شدن مشکالت حتمی است وانچه را که مردم 
در رنج و دغدغه دارند عدم عدالت وعدم تنظیم بازار و گرانی 
است که ضرورت دارد دولت سیزدهم با یک تیم اقتصادی 
مجرب با شاخصه هایی که بیان شد و مورد نظر رئیس دولت 
است تشکیل و با طرح های الزم امر تنظیم بازارو گرانی  
را تسهیل بخشد و با مافیای احتکار کاال برخورد کند و 
سایر کارخانه ها و کارگاهها را به تولید برگرداند و کاالهای 
اساسی و دامی را از گمرکات به بخش های مورد نیاز تامین 
کند که ضمن اینکه مانع گرانی میشود دربخشهایی ایجاد 
اشتغال هم می کند و به روابط تبعیض آمیز و مبارزه جدی 
با فساد و برخورد با مافیاها  خاتمه دهد که بیشترین گالیه 
مردم رفتارهای تبعیض آمیز در همه سطوح مدیریتی 
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234
جزئیات اعمال فوق العاده ویژه برای 
فرهنگیان در ۶ گروه

اعالم آمادگی شرکت های صنعتی 
و معدنی برای تامین واکسن

امــام جــواد علیــه الســالم فرمــود: ســه خصلــت جلــب محبت مــی کنــد: انصاف 
در معاشــرت بــا مــردم، هــم دردی در مشــکالت آنهــا، همــراه شــدن بــا معنویات.

)بحاراالنوار،ج75، ص82(                                                                

اولویت اول دولت سیزدهم 
،رفع مشکل گرانی و تنظیم 

بازار و... 

می توان با اولویت گذاری مسائل و کار 
جهادی، تحول را در کشور عملیاتی کرد

               مدیر طرح های اقتصاد مقاومتی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر:

طرح بزرگ پرداخت تسهیالت اشتغال زایی 
گل گهر برای شهروندان سیرجان  و بردسیر

                                     حسن پور مناینده سیرجان و بردسیر : 

دکتــر خطیبــی در مصاحبــه بــا خبرنــگار هفتــه 
نامــه ســپهر پیگیریهــای حقوقــی انجــام شــده 
ــای  ــش درآمده ــر را در افزای ــال اخی ــه س در س

ــر دانســت. شــهرداری بســیار موث
ــیونهای ۱۰۰ و 77  ــه کمیس ــان اینک ــا بی  وی ب
ــل  ــیار قاب ــرد بس ــیر عملک ــهرداری بردس در ش
توجهــی در ایــن دوره داشــته انــد گفــت: تــالش 
تیم حقوقــی شــهرداری و اعضای محترم شــورای 
شــهر اســتیفای حقوق شــهروندان بویــژه در حوزه 
عوارضــات صنایع و خطــوط انتقال اب بوده اســت. 
شــهردار بردســیر آرای مکتســبه از مراجع قضایی 
را در ایــن دوره بســیار کارســاز دانســت و گفــت:  
ــد در  ــرای کســب درام ــدی را ب مســیرهای جدی
ــه اعمــال  شــهرداری ترســیم کردیــم و نیــازی ب

فشــار بــر شــهروندان نیســت.
ــتم  ــود سیس ــت: نب ــگاه گف ــتاد دانش ــن اس  ای
حســابداری چــک و همینطــور فقــدان سیســتم 
ــک  ــیر ی ــهرداری بردس ــیون اداری در ش اتوماس
معضــل بــزرگ در همــه ادوار بــود کــه هــم اکنون 

ــورد مرتفــع شــده اســت.  هــر دو م
دکتــر خطیبــی افــزود: اگــر تــالش هــای صــورت 
گرفتــه در شــهرداری بــرای جــذب درامــد موثــر 
واقــع نشــده بــود بــا ایــن افزایــش قیمتهــا حتــی 

تــوان پرداخــت حقــوق هــم نداشــتیم. 
شــهردار بردســیر تــالش بــرای واقعــی ســازی 
ــور  ــیر را بمنظ ــهر بردس ــت ش ــار جمعی آم
افزایــش ســهم ارزش افــزوده از دســتاوردهای 
شــهرداری دانســت و افــزود: اجــرای چندیــن 
نهضــت بزرگ آســفالت ثمــره جــذب اعتبارات 
قابــل توجــه اســتانی و کشــوری بــوده اســت 
کــه در ایــن مســیر عوامــل حقوقی شــهرداری 
و اعضــای محتــرم شــورای شــهر و امــام جمعه 
محتــرم و فرمانــدار محتــرم نقش داشــته اند و 

جــای تقدیــر بســیار دارد.
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در این سه سال پیگیری های دقیق حقوقی میلیاردها 
تومان اعتبار نصیب شهرداری بردسیر کرد

رئیس جمهور منتخب در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: 

فضای مبارزه با فساد در کشور باید ادامه یابد/ 
نظام اداری چابک شود

دکتر توحیدی پور مدیر عامل مجتمع فناوران صنعت بردسیر  به 
عنوان مدیر برتر جشنواره  ملی حاتم انتخاب و  تقدیر شد

شــرکت مجتمــع فنــاوران صنعــت بردســیر  به 
عنــوان یکــی از شــرکت هــای برتر در جشــنواره 
ملــی حاتــم )حمایــت از تولیــد ملی( انتخــاب و 

مــورد تقدیــر قــرار گرفت .
بــه گــزارش روابــط عمومــی مجتمــع فنــاوران 
صنعت بردســیر: در گردهمایی مسئوالن دولتی 
ــور  ــر کش ــادی برت ــای اقتص ــران بنگاه ه و مدی
تحت عنــوان جشــنواره ملــی حاتم آقــای دکتر 
توحیــدی پــور مدیــر عامــل مجتمــع فنــاوران 
صنعــت بردســیر  بــه عنــوان یکــی از ده مدیــر 
برتــر ایــن جشــنواره انتخــاب و از ایشــان تقدیــر 

بــه عمــل آمــد.
ایــن انتخــاب بــه پــاس فعالیت هــای موثــر در 

راســتای تولیــد مجتمــع فنــاوران صنعت بردســیر 
ــن  و حرکــت چرخ هــای صنعــت و اشــتغال در ای

شــرکت انجــام گرفــت.
ــا حضــور  گفتنــی اســت ایــن رویــداد کشــوری ب
معــاون وزیــر صنعــت معــدن و تجــارت ، کار و رفاه 
اجتماعــی و مدیــران واحدهــای برگزیــده صنعت و 
اقتصــاد ایــران از 3۱ اســتان کشــور و بــا مشــارکت 
دولــت و مجلــس شــورای اســالمی در محل ســالن 
همایش هــای بین المللــی صــدا و ســیما بــا تمرکز 
بــر محــور ارزیابــی نقــش،  جایــگاه و توانمندی هاي 
بالقــوه و بالفعــل ســازمان های ملــی و نیــز 
ــد  ــش تولی ــی در افزای ــادی ایران ــای اقتص بنگاه ه

ناخالــص داخلــی برگــزار شــد.

مهندس ستوده مدیرعامل  شرکت فوالد مشیزبردسیر 
به عنوان مدیر شایسته ملی انتخاب و تجلیل شد

جناب دکتر توحیدی پور مدیرعامل مجتمع فناوران صنعت بردسیر
انتخــاب شایســته جنابعالــی بــه عنــوان مدیــر برتــر جشــنواره  ملــی حاتــم کــه بیانگــر تعهــد 
،کارآمــدی ،لیاقــت و شایســتگی  هــای بــر جســته آن بــرادر گرامــی در صحنه هــای خدمــت 
صادقانــه بــه نظــام و میهــن اســامی اســت تربیک عرض منــوده ، موفقیــت و رسبلندی شــا را 

از درگاه خداونــد منــان مســئلت دارم.
سعید نژادکهنوجی مسئول روابط عمومی مجتمع فناوران صنعت بردسیر

بــه مناســبت ۱۰ تیــر روز ملی صنعــت و معــدن، اجالس تجلیــل از مدیران 
شایســته و رهبــران اقتصــادی ۱4۰۰ ایــران در محــل ســالن همایــش های 

بیــن المللــی دانشــگاه الزهرا تهــران برگزار شــد.
در ایــن مراســم کــه بــا حضور تعــداد زیــادی از مدیــران صنعتــی و اقتصادی 
نهادهــا و شــرکت هــای معتبــر کشــور برگــزار گردیــد، از مدیرعامل محترم 
شــرکت صنایــع فــوالد مشــیز بردســیر جنــاب آقــای مهنــدس ســتوده، به 
عنــوان یکــی از مدیــران شایســته و رهبــران اقتصــادی ایــران در صنعــت بــا 

اهــدا تندیــس و لــوح یادبــود اجــالس تجلیل شــد.
مدیرروابــط عمومــی فــوالد مشــیز بردســیر  مهنــدس دهقــان بــه عنــوان 

نماینــده مدیرعامــل در ایــن مراســم ایــن نشــان هــا را دریافــت نمــود.

دکتر خطیبی شهردار بردسیر در مصاحبه با خبرنگار هفته نامه سپهر:

تعداد بیاران بسرتی دربیارستان ۱۵نفر که یکنفر ازآنها باحال 
عمومی  وخیم با دستگاه وینتیاتور  تنفس می کند 

مهنــدس برهانــی مدیــر مــر کــز بهداشــت 
درگفتگــو  بردســیر  شهرســتان  ودرمــان 
باخبرنگارسپهر)یکشــنبه(پیرامون آخرین وضعیت 
ــت  در  ــت :  وضعی ــار داش ــاا اظه ــروس کرون وی
وزارت  اعالمــی  رنگبنــدی  آخریــن  براســاس 
بهداشــت ودرمان ، شهرســتان بردســیر دروضعیت 
نارنجــی اســت و  گــروه هــای  شــغلی 3و4 تعطیل 
وورود خودروباپــالک غیربومــی وخــروج خودروهای 
شــخصی بومــی ازشهرســتان ممنــوع مــی باشــد 
همچنیــن فعالیــت مراکــز آموزشــی دولتــی 
وخصوصی تعطیل وازســاعت ۱۰ شــب تــا3 بامداد 
منــع تــردد درســطح شهربردســیراجراء میگــردد
وی افــزود: درحــال حاضرتعــداد بیمــاران بســتری 
دربیمارســتان ۱5نفــر کــه یکنفــر ازآنهــا باحــال 
عمومــی بــد وزیــر دســتگاه وینتیالتــور  می باشــد 
ودریــک هفته گذشــته تعدادبیماران عالمــت داربه 
مراکــز ســرپایی رونــد افزایشــی ودرصــد بیشــتری 
ازنمونــه هــای کوویــد ۱۹ مثبــت وعمدتــا عالئــم 

آنهــا شــبیه بــه ســرماخوردگی وگلــودرد می باشــند 
کــه مشــابه کروناهندی)دلتــا( مــی باشــد

ایــن بیماران بیشــتر ســابقه ســفر به مناطــق جنوبی 
ــی ازاســتان هرمــزگان  ــرای مهمانان ــا پذی کرمــان ی

وبندرعبــاس بــوده انــد
لــذا باتوجــه بــه قــدرت بیمــاری زایــی وســرایت این 
ویــروس از همــه مــردم تقاضــای رعایــت پروتکلهای 
بهداشــتی ازجمله  زدن ماســک، اجتنــاب ازحضوردر 
تجمعات)مراســم عزاوعروســی( ورعایــت فاصلــه 
اجتماعــی وشســت وشــوی مکــرر دســتها را داریــم

درصــورت  عزیــز  همشــهریان  وانتظارداریــم 
ــا  ــماره ۱۹۰ی ــه سرش ــع ب ــم وتجم ــاهده مراس مش

نماینــد. ارســال  پیــام   ۰۹۱38435755
مدیــر شــبکه بهداشــت ودرمــان بردســیر تصریــح 
نمــود: یکــی ازمهمتریــن راههــای پیشــگیری ازایــن 
ــی  ــن م ــت واکس ــی دریاف ــار اپیدم ــاری ومه بیم
باشــد درایــن راســتا بیــش از85درصــد )278۰نفــر( 
افــراد بــاالی 7۰ ســال درســطح شهرســتان واکســن 

دریافــت و الزم اســت مــردم بــدون توجــه بــه 
شــایعات بــه مرکــز تجمیعی واکسیناســیون 
کرونــا واقــع درخیابــان شــهید غالمحســین 

پــور مراجعــه وواکســن دریافــت نماینــد

مهندس برهانی مدیر مر کز بهداشت ودرمان شهرستان بردسیر:

هشدار : عالئم اولیه کرونای دلتا ویروس شبیه به سرماخوردگی است؟
پنــج نشــانه رایــج ابتــالی گونه هــای مختلــف ویــروس کرونا شــامل ســردرد، گلــو درد، آبریــزش بینــی، تب و 
ســرفه مــداوم می شــود. در حالــی کــه تــب و ســرفه از آغاز شــیوع بیمــاری کووید -۱۹ در سراســر جهــان جزء 
عالئــم رایــج ایــن بیمــاری در نظــر گرفتــه می شــد و برخی افــراد نیــز گلــو درد و ســردرد را تجربــه می کردند، 

امــا اخیــراً بــه نــدرت مشــاهده می شــود کــه افــراد آبریــزش بینی نیــز داشــته اند.
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مشــروح طرح بــزرگ پرداخت تســهیالت 
اشــتغال زایــی گل گهر بــرای شــهروندان 

ســیرجان  و بردسیر
شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر در 
ــتانداری  ــت و اس ــا وزارت صم ــم ب تفاه
ــادی  ــن اقتص ــوان معی ــه عن ــان ب کرم
ــتان  ــان )شهرس ــتان کرم ــه ۷ اس منطق
هــای ســیرجان و بردســیر( مشــخص و 
عهــده دار مجموعــه فعالیت هایــی در این 
دو شهرســتان شــده اســت. در ایــن راســتا 
اخیــراً شــرکت گل گهــر تفاهم نامــه ای بــا 
شــبکه توســعه اجتماعی رســالت اســتان 
امضــا کــرده  و بــه عنــوان ســازمان حامــی 
اعتبــاری، عهــده دار پرداخــت تســهیالت 
اشــتغالزایی در حــوزه اشــتغال هــای خرد 
خانگــی و کارگاه های تولیــدی و خدماتی 
ــزد  ــر ن ــاز حســاب گل گه از محــل امتی

بانــک رســالت شــده اســت.
هدف گــذاری طــرح در ســال ۱۴۰۰ ، 
ــا  ــهیالت ت ــره تس ــزار فق ــت ۲ ه پرداخ
ــزد  ــان و کارم ــون توم ــقف ۱۰۰ میلی س
صفــر تــا دو درصــد و بازپرداخــت ۳۶ ماهه 
ــهیالت  ــن تس ــه ای ــدف از ارائ ــت. ه اس
توســعه کســب و کارهــای کوچــک و 
ایجــاد اشــتغال پایــدار بــرای افرادی اســت 
ــخصی  ــب و کار مش ــب کس ــه صاح ک
نیســتند و در کنار آن توانمندســازی افراد 
نیازمنــد، زنــان سرپرســت خانــوار و افــراد 
تحــت پوشــش نهادهــای حمایتی اســت.

چگونگــی اعطــای تســهیالت 
بــه متقاضیــان

متقاضیــان در ۱۵۰ کانــون اجتماعــی 
کــه از طریــق بانــک رســالت در شــهرها 
بردســیر  و  ســیرجان  روســتاهای  و 
ــام کــرده و از  ســازماندهی شــده ثبــت ن
ــرای  ــا ب ــون ه ــن کان ــران ای ــق راهب طری
ــوند.  ــت می ش ــهیالت هدای ــت تس دریاف

شــبکه توســعه اجتماعــی رســالت مبنــا 
را بــر بانکــداری الکترونیــک و فعالیــت در 
ــرار داده و در  ــی ق ــبکه اجتماع ــتر ش بس
قالــب کانــون هــای اجتماعــی عضوگیری 
مــی کنــد و متقاضیــان بــدون مراجعــه به 
بانــک و از طریــق اینترنــت افتتاح حســاب 
می کننــد. تیم هــای کارآفرینی متشــکل 
ــر و  ــب و کار گل گه ــهیلگران کس از تس
کارشناســان ارزیابــی بانک رســالت وظیفه 
بازدیــد از طــرح هــا را دارنــد. در ایــن طــرح 
راهبــران نقــش واســط بیــن بانــک و مردم 
ــس از  ــت پ ــد و در نهای ــده دارن ــر عه را ب
ــی و اعتبارســنجی  ــم کارآفرین ــد تی بازدی
فــرد از طریــق ســامانه مــرآت، تســهیالت 
مــورد نظــر از امتیــاز حســاب گل گهــر و 
در قالــب طــرح پرداخــت اشــتغالزایی بــه 

متقاضــی داده می شــود.

شرایط دریافت کنندگان تسهیالت 
مشــمولین دریافــت ایــن تســهیالت 
ــی،  ــه کارفرمای ــد بیم ــکار و فاق ــراد بی اف
ــت  ــراد تح ــوار و اف ــت خان ــان سرپرس زن
پوشــش نهادهــای حمایتــی کمیتــه امداد 
ــت،  ــان دول ــتند. کارکن ــتی هس و بهزیس
کارگــران شــرکت هــا و بازنشســتگان 
مشــمول دریافت این تســهیالت نیســتند. 
جــوان های توانمند و مســتعدی هســتند 
ــه  ــرمایه اولی ــتن س ــل نداش ــه دلی ــه ب ک
ــه  ــورد عالق ــب و کار م ــد کس نمی توانن
ــرح  ــدف ط ــد؛ ه ــدازی کنن ــود را راه ان خ
کمــک بــه ایــن افــراد از طریــق پرداخــت 
تســهیالت جهــت خریــد تجهیــزات مورد 
نیــاز راه انــدازی شــغل تعیین شــده اســت.

-مراحل دریافت تسهیالت
متقاضــی در ابتــدا عضــو کانــون اجتماعی 
بانــک رســالت می شــود و از طریــق 
راهبرانــی کــه در شــهر و روســتا و از بیــن 
ــاب  ــوراها انتخ ــاران و ش ــدان، دهی معتم

شــده انــد، هدایــت مــی شــوند. همزمــان 
افتتــاح حســاب اینترنتــی هــم انجــام مــی 
شــو د. در مرحلــه بعــد اعتبارســنجی فــرد 
از طریــق ســامانه مــرآت انجــام می شــود. 
پــس از آن بازدیــد تیم کارآفرینی متشــکل 
از کارشناســان شــرکت گل گهــر و بانــک 
رســالت انجــام مــی شــود. متقاضــی بایــد 
مــکان راه انــدازی شــغل مــورد نظــر 
خــودش را داشــته باشــد، چــون ایــن 
ــزات  ــد تجهی ــه خری ــاً ب ــهیالت صرف تس
ــا  ــد ی ــه خری ــرد ن ــق می گی مشــاغل تعل
اجــاره مــکان و ســاخت و ســاز و در نهایــت 
پــس از تاییــد اعتبارســنجی و تاییــد تیــم 
ــوی  ــی از س ــوز کتب ــا مج ــی و ب کارآفرین
ــاب،  ــاز حس ــال امتی ــرای انتق ــر ب گل گه

تســهیالت پرداخــت مــی شــود. 

سخن پایانی
شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر بــه 
عنــوان بزرگتریــن واحــد تولیدکننــده مواد 
اولیــه صنعــت فــوالد کشــور نقــش تعیین 
کننــده ای در ایجــاد اشــتغال هــای جدیــد  
و کاهــش نــرخ بیــکاری منطقــه داشــته و 
اجــرای طــرح هــای اشــتغالزایی در حــوزه 
کســب و کارهــای کوچــک و متوســط در 

مشروح طرح بزرگ پرداخت تسهیالت اشتغال زایی گل گهر 
برای شهروندان سیرجان  و بردسیر

ــی در  ــر کرمان ــی اکب ــاج عل ــلمین ح ــالم والمس ــت االس حج
خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه در ادامــه دعــای مــکارم 
ــت و  ــوص زین ــالم در خص ــه الس ــجاد علی ــام س ــالق از ام اخ
قشــنگیهای متقین بیان داشــت : امام ســجاد علیه الســالم یکی 
از درخواســت هایــش در قالــب زینتهــا و قشــنگیهای تقوا اســت 
کــه خدایــا هــر چــه خوبــی دارم هر چنــد زیــاد کوچک بشــمار، 
هــر چــه اعمــال خیــر زیــاد چه بــا زبــان یــا در عمــل آنهــا را کم 
حســاب کــن امــا بدی هــا و شــر و گنــاه هــر چنــد کم باشــد آنها 
زیــاد حســاب کــن کــه ایــن باعــث می شــود توبــه کنــم و کمتر 

بــه ســمت گنــاه بــروم.
 امــام صــادق علیــه الســالم نیــز در ایــن مــورد می فرمایــد : هیچ 
گنــاه را کوچــک نشــمار که هر چند کوچک باشــد یــه روز به کار 
خواهــد آمــد و هیــچ حســنه و کار خیــری را کوچک نشــمار که 
ایــن نیــز روزی بــه دادت خواهــد رســید. و در ادامــه فرمایــش امام 
ســجاد علیــه الســالم که خوبیها هــر چند کم هســتند به خاطر 
اینکــه انســان کامــل شــود و چنــد درخواســت دارنــد کــه فرمود 
خدایــا خوبیهــا را کم حســاب کــن و بدی هــا را زیاد حســاب کن 
کــه ایــن بــرای من تکمیل کننــده اســت و طاعــت و بندگی من 
همیشــگی باشــد چــرا که بعضــی ها مقطعــی هســتند و نکته 
تربیتــی ایــن اســت کــه انســان در دنیــا همیشــه در حــال تغییر 
و تحــول اســت هــم از نظــر روحــی، جســمی، عقیدتی، عــزت و 
ذلــت و اعمالــی کــه انجــام می دهــد و بــا کوچکترین حادثــه ای 
بهــم مــی ریــزد. اینکــه انســان ممکن اســت یــک عمــرش را به 
پاکــی گذارنــده در آخــر عمــر همه چیــز برعکس شــود و عاقبت 
بــه خیر نشــود و برعکس کســی کــه آدم شــری بــوده و هیچ کار 
خیــری انجــام نــداده بــا یک اتفــاق عاقبــت به خیــر شــود.. و این 
اســت کــه امــام ســجاد علیــه الســالم از خداونــد مــی خواهد که 

بندگــی و کار خیرش دائمی و همیشــگی باشــد.
امیرالمؤمنیــن علی علیه الســالم بــه فرزندش امام حســین علیه 
الســالم مــی فرمایــد ای پســرم هیــچ گنهــکاری را از رحمت خدا 
مایــوس نکــن چــه بســا افــرادی کــه در حــال گنــاه و معصیــت 
هســتند امــا ختــم به خیــر مــی شــوند افــراد در بدترین شــرایط 
عاقبــت بــه خیــر مــی شــوند امــا چه بســا افــراد خوبــی بــوده اند 
امــا جهنمــی شــدند هفتاد ســال طاعــت و بندگــی خــدا را کرده 

انــد امــا در آخــر عاقبــت بــه خیــر نشــده اند.
نبــی مکــرم اســالم نیــز در این مــورد مــی فرماید همان طــور که 
شــراب بــرای خــودش مســتی دارد بــرای گنــاه نیــز یک مســتی 
اســت بلکه مســتی گناه شــدیدتر و بدتر از مســتی شــراب اســت 
مســتی گنــاه انســان را بــه جایــی مــی رســاند که چشــمش کار 
نمــی کند و گوشــش لذا بترســید از مســتی گنــاه که بــه مراتب 

خیلــی بدتــر اســت و انســان عاقبت بــه خیر نخواهد شــد.
حجــت االســالم علــی اکبــر کرمانی امــام جمعه بردســیر ضمن 
بزرگداشــت ســالروز ازدواج حضــرت علی )علیه الســالم( و فاطمه 
)ســالم ا... علیها( گفت: ازدواج آســان ســنت حســنه ای اســت که 

بایــد بــر آن تاکید و اهتمام داشــته باشــیم.
وی افــزود: ازدواج ســاده و بــه دور از تکلفــات غیــر ضــروری در حرم 
مطهــر امــام زادگان یــا قبور مطهر شــهدا خشــت اول یک زندگی 
پربرکــت صمیمانــه و پایدار اســت که باید فرهنگ ســازی شــود.

امــام جمعــه بردســیر اظهار کرد: در شــان نظام اســالمی نیســت 
کــه بیــش از ۳۰ درصــد ازدواج هــا بــه طــالق منجــر مــی شــود 
و طبــق تحقیقــات انجــام شــده اکثــر ایــن طــالق هــا بــه خاطر 

مســائل مالی نیســت کــه جــای تامــل دارد.
حجــت االســالم کرمانــی ضمــن اشــاره به ســالروز قیام مســجد 
گوهرشــاد و روز عفــاف و حجــاب گفــت: طبــق تصریــح قــرآن 
شــیطان و جنــودش همواره به دنبــال برهم زدن امنیت اجتماعی 
اســت و فســاد و فحشــا و برهم زدن امنیت و آســایش اجتماعی 
از اولین و موثرترین کارهای شــیطان اســت که دشــمنان اســالم 
و اخــالق در جوامــع همــواره بــه پیــروی از شــیطان به این مــوارد 

ــه اند. پرداخت
وی تصریــح کــرد: فرهنــگ برهنگــی مقدمــه ای بــر برهنگــی 
فرهنگی شــد و دشــمن از شــهرهای بزرگ و اجتماع های بزرگتر 
بــی حجابــی را ترویــج کــرد تا کــم کم به شــهرها و روســتاها نیز 

کشــیده شــده است.
بــی حجابــی مقدمــه ای بــرای آمارهــا و آســیب هــای بســیاری 
از جملــه طــالق و بــی ثباتــی بنیــان خانــواده هــا اســت کــه بــه 
همیــن منظــور بایــد بــا فرهنــگ ســازی و نظــارت خانــواده ها و 
گســترش اخــالق و ایمان این معضــل اجتماعی و دام پهن شــده 

توســط دشــمنان نظــام اســالمی را در جامعــه برطــرف کنیم.
خطیب جمعه بردســیر با ابراز تاســف از فــروش بی ســابقه دام در 
شهرســتان و کشورگفت: متاسفانه اخیرا به دلیل عدم هماهنگی 
در وزارت هــای مربوطــه و نبــود مدیریــت صحیــح شــاهد فروش 
بــی رویــه دام در شهرســتان  کشــور هســتیم کــه ایــن رونــد تا ۶ 
مــاه آینــده می تواند مشــکالت زیــادی را در بحــث فــرآورده های 
لبنــی و دامــی در کشــور و شهرســتان بــه وجــود آورد کــه جــای 

نظارت و رســیدگی دارد.

ــامی  ــورای اس ــس ش ــده مجل ــور نماین ــن پ حس
ــیر  ــه بردس ــن هفت ــه ای ــاز جمع ــور در نم ــا حض ب
گزارشــی از خدمــات انجــام شــده در بردســیر را بــه 
اطــاع نمازگــزاران رســاند و بــه بیــکاران ومشــاغل 
خانگــی اعــام کــرد کــه بــا دریافــت وام 100میلیون 
ــه اشــتغال و  ــا بهــره 2درصــد نســبت ب ــی ب تومان
ــا  ــق کارگاههــای کوچــک ومشــاغل خانگــی ب رون
پیگیری از ســوی فرمانــداری.اداره صمت.جهــاد و ...(

اقــدام کننــد
وی همچنیــن بــه دامــداران و عشــایر عنــوان کــرد 
کــه بــه امــور دام مراجعــه کننــد تــا مشکاتشــان 
برطــرف شــود و از توزیــع 500ســبد معیشــتی بــه 
افــراد کــم بضاعــت و افــراد تحــت پوشــش کمیتــه 

امــداد امــام خبــر داد

ازدواج آسان سنت حسنه ای است که 
باید بر آن تاکید و اهتمام داشته باشیم 

ســایر رســته های شــغلی، همت بلنــد مدیران 
ایــن شــرکت جهــت ایفــای نقــش مســئولیت 

هــای اجتماعــی را نشــان مــی دهــد. 
از نــگاه مدیــران گل گهــر، همــه فعالیت هــای 
ــی،  ــن شــرکت در راســتای اقتصــاد مقاومت ای
ــل  ــی قاب ــئولیت اجتماع ــد و مس ــق تولی رون
تعریــف اســت چــرا کــه هــر اقدامــی در جهت 
تکمیــل زنجیره فــوالد کشــور و ایجاد اشــتغال 
ــود  ــام ش ــه انج ــادی در منطق ــق اقتص و رون

مصــداق اقتصــاد مقاومتــی اســت. 
امیــد اســت در قالــب ایــن طــرح بــا پرداخــت 
۲۰۰۰ فقــره تســهیالت زمینــه اشــتغال پایدار 
بــرای۲۰۰۰ نفــر افــراد واجــد شــرایط فراهــم 

شــود. 
الزم میدانــم از دیدگاه های ارزشــمند و حمایت 
ــل  ــی مدیرعام ــدس عتیق ــای مهن ــای آق ه
ــای  ــرح ه ــا ط ــه ب ــرکت در رابط ــرم ش محت
اقتصــاد مقاومتــی و توجــه ویــژه به مســئولیت 

هــای اجتماعــی تقدیــر و تشــکر کنــم.
ــاد  ــای اقتص ــرح ه ــر ط ــن آرش - مدی محس
مقاومتــی شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهر

بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــه 
لینــک زیــر مراجعــه فرماییــد:

geg.ir/eshteghalzaie

مدیرعامــل جمعیــت هــالل احمــر اســتان کرمــان از تــالش 
۷ ســاعته نجاتگــران و غواصــان ایــن جمعیــت بــرای کشــف 
پیکــر ۳ جــوان در روســتای طویلــه چمِن بردســیر خبــر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان های باشــگاه خبرنــگاران 
جــوان از کرمــان، رضــا فــالح مدیرعامــل جمعیــت هــالل 
احمــر اســتان کرمــان گفــت: روز ۱۷ تیرمــاه در پــی تمــاس 
تلفنــی آتــش نشــانی بــا جمعیــت هــالل احمــر مبنــی بــر 
غــرق شــدن ۳ جــوان در محــل حفــره آبگیــر کارگاه صنعتی 
معدنــی در محــل روســتای طویلــه چمــن از توابــع بیدخوان 
ــه تیــم امدادونجــات ســیالب شهرســتان  بردســیر، بالفاصل
ســیرجان و تیــم پشــتیبان هــالل احمر شهرســتان بردســیر 

بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند.
او بــا اعــالم اینکــه نجاتگران جمعیــت هالل احمر در شــامگاه 
پنجشــنبه ۱۷ تیرمــاه وارد ایــن آبگیــر خاکی شــدند، افــزود: 
ــا توجــه  ــالش ب ــای هــالل احمــر طــی ۳ ســاعت ت نیرو ه
بــه شــرایط جغرافیایــی محــل حادثــه، تاریکــی هــوا و دیــد 
ــا تــالش مــردم  نداشــتن کافــی در آب هایــی کــه از قبــل ب
محلــی گل آلــود شــده بود، عملیــات را متوقــف و بــه روز بعد 

موکــول کردنــد.
فــالح بــا اشــاره بــه اعــزام ۲ تیــم امدادونجــات ســیالب بــه 
محــل حادثــه تصریــح کــرد: از ســاعت ۶:۳۰ صبــح امــروز بــا 
حضــور تیــم امــداد ونجــات ســیالب شهرســتان های کرمــان 
و ســیرجان عملیــات از ســر گرفتــه شــد و باالخــره پــس از 
تــالش ۴ ســاعته نیرو هــای امــدادی هــالل احمــر، پیکــر ۳ 

جــوان از آب خــارج و بــه عوامــل مربوطــه تحویــل شــد.
مدیرعامــل جمعیــت هــالل احمــر اســتان کرمــان بــا اشــاره 
ــه حضــور ســه تیــم امدادونجــات ســیالب و پشــتیبان از  ب
شهرســتان های ســیرجان، کرمــان و بردســیر بیــان داشــت: 
ایــن ســه جــوان ۱۵، ۱۷ و ۲۰ ســاله بــرای شــنا کــردن وارد 

محــل حفــره آبگیــر خاکــی معدنــی شــده بودنــد.

۷ ساعت تالش برای کشف پیکر ۳ 
جوان در بردسیر 

حجت االسالم والمسلمین کرمانی امام جمعه  بردسیر:

ــیردر  ــتان بردس ــي شهرس ــده انتظام فرمان
ــی  ــودکان ب ــز نگهــداری ک ــد از مرک بازدی
ــه  ــت ب ــه و محب ــت : توج ــت گف سرپرس
کــودکان بــی سرپرســت و بــد سرپرســت 
توفیقــی الهــی اســت که مســیر ســعادت و 

ــذرد. ــی گ ــت از آن م عافی
بــه گــزارش خبرنــگار پایگاه خبــری پلیس 
، ســرهنگ جعفــر غضنفــری در بازدیــد از 
ــیر  ــتان بردس ــن شهرس ــر آفری ــز مه مرک

افــزود: 
ــه نیازمنــدی هــا ومشــكالت  رســیدگی ب
ایــن عزیزان آســیب دیده تكلیفــی اخالقی 
ــراد  ــت اف ــا هم ــه ب ــت ک ــانی اس و انس
خداشــناس و بــی تكلــف بــا وجــود موانع و 
هزینــه هــای زیــاد آن ضمــن   پیشــگیری 
و  اجتماعــی  آســیب های  افزایــش  از 
رفتاری،خشــنودی خداونــد متعــال را بدنبال 

خواهــد داشــت.
وی درادامــه ایــن حضورضمــن گفتگــوی 

خطبه های مناز جمعه 

تزریق دوز اول واکسن کرونا به ۷۳ 
درصد افراد باالی ۷۰ سال در کرمان

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان بااشــاره بــه اینکــه ۷۳درصــد افــراد باالی ۷۰ســال 
حداقــل یــک دوز واکســن را دریافــت کــرده اند،گفت:امیدواریــم بــا رســیدن واکســن های 

جدیــد واکسیناســیون در هفتــه جــاری ســرعت بگیرد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، حمیدرضــا رشــیدی نژاد ظهر شــنبه در جلســه ســتاد اســتانی 
مدیریــت کرونــا بــا اشــاره بــه افزایــش آمــار مبتالیان بــه کرونا اظهــار کــرد: با وجــود افزایش 
تســت های مثبــت کرونــا و افزایــش بیمــاران ســرپایی، آمــار فوتی هــا در اســتان یــک رونــد 

ثابتــی دارد کــه روزانــه بــه طــور میانگیــن ۹ نفــر از شــهروندانمان را از دســت می دهیم.
رشــیدی نــژاد بــا تاکید بر اجــرای ســختگیرانه تر پروتکل های بهداشــتی افــزود: اســتفاده از 
ماســک، دوری از تجمعــات و رعایــت فاصله بیشــتر از دو متر همچنان اهمیت زیــادی دارد و 

بــا رعایــت کــردن می توانیــم زنجیره ویــروس را قطــع کنیم.
وی بــا اشــاره افزایــش ۱۰ درصــدی اشــغال تخت هــای بیمارســتان ها توســط افــراد کرونایی 
تحــت درمــان افــزود: طــرح شــهید ســلیمانی همچنــان در حــال اجراســت و توقــع داریــم 

مــردم نیــز بــرای بهتــر شــدن شــرایط در ایــن طــرح همکاری هــای الزم را انجــام دهنــد.

ــروه  ــداری بردســیر کارگ ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ســاماندهی امــور جوانــان به ریاســت مهنــدس وفایــی دردفتر 

معاونــت سیاســی تشــکیل شــد
حمــزه وفایــی معــاون سیاســی فرمانــداری ضمــن قدردانــی 
ــه نقــش مهــم ایــن ســتاد در  ــا توجــه ب از حضــور اعضــا ، ب
ــان گفــت تاکنــون  ــه جوان ــوط ب سیاســتگذاری مســائل مرب
اقدامــات خوبــی توســط ایــن ســتاد صــورت گرفتــه امــا بــه 
دلیل گســتردگی موضوع، پاســخگوی تمــام نیازهــای جوانان 
نبوده اســت و جلســات ســتاد ســاماندهی امــور جوانــان باید با 

برنامــه ریــزی دقیــق و منظمــی برگــزار شــود .
معــاون سیاســی فرمانــداری در ادامه بیــان کرد همــه ی ادارات 
و نهادهــا درراســتای هــدف خــود بــه نیــار جوانــان توجــه ودر 
ایــن رابطــه به مقولــه امــوزش، حرفه امــوزی و اگاهی بخشــی 
اهتمــام ویــژه ای داشــته باشــند. وی همچنیــن بــا اشــاره بــه 
بحــث نشــاط اجتماعی، خاطرنشــان کــرد: در ایــن زمینه باید 
توجــه داشــت کــه در جهــت یــک هــدف و افق مشــخص گام 
برداریــم و فرآینــد مــا نتیجــه و خروجــی مطلوبــی را در پــی 

ــته باشد. داش
ــن هفتــه ازدواج بحــث و  درادامــه جلســه درخصــوص عناوی
گفتگــو شــد و برنامــه هــای پیشــنهادی اعضــا مطــرح گردید.

همچنیــن طــرح المپیــاد جوانــان بــا موضــوع حرفه امــوزی و 
مهــارت در جلســه مطــرح ودر رابطــه با برگــزاری ایــن المپیاد 

تصمیــم گیری شــد
وظیفــه ایــن مراکــز، تطبیــق برنامــه هــای ترویــج فرهنــگ 
مطالعــه بــا فضــای ایجــاد شــده در جامعــه اســت کــه مراکــز 
ــازی مناســب در فضــای  ــر بسترس ــالوه ب ــد ع آموزشــی بای
مجــازی، بــه دنبــال اطالع رســانی و آمــوزش اســتفاده صحیح 

از امکانــات فرهنگــی باشــند

در ادامــه بحــث بتــن بایســتی بــه واکنــش ســیمان و اب دقــت زیــادی نمــود زیــرا ایــن ترکیــب 
تولیــد حرارتــی بــه نــام حــرارت هیدراســیون مــی کند که اساســاً بســتگی بــه ترکیب شــیمیایی 
ســیمان دارد میــزان گرمــا تحــت تاثیــر ترکیبــات شــیمیایی و ریــزی ســیمان و نیز دمــای عمل 
اوردن بتــن قــرار دارد ، نكتــه بســیار مهــم ایــن اســت کــه چنانچــه ایــن گرمــا بــه ســرعت 
مســتهلک نشــود، دمــای بتــن بســیار افزایــش خواهــد یافــت کــه نامطلوب مــی باشــد در ضمن 
خنــک کــردن غیــر یكنواخــت بتــن تــا رســیدن به دمــای محیــط پس از ســخت شــدن ممكن 
اســت تنــش هــای نامطلوبــی به دســت اورد. از ســوی دیگــر افزایــش دمای بتــن در اثــر حرارت 
هیدراســیون ایجــاد مــی شــود. اغلــب در هــوای ســرد ســوزمند اســت زیــرا ایــن گرمــا بــه حفظ 
دمــای عمــل اوردن مطلــوب بتــن کمــک مــی کنــد. شــایان ذکــر اســت کــه بحــث بتــن ریزی 
در هــوای ســرد و در هــوای گــرم مقولــه ایســت جداگانــه کــه رســاله گرفتــن مــدرک دکتــرا در 
خیلــی از نقــاط دنیــا مــی باشــد. بــرای رســیدن بــه یــک بتــن بــا کیفیــت عالــی بعــد از انتخاب 
ســیمان بحــث دانــه بنــدی یــا دانــه هــای ســنگی مهــم مــی باشــد کــه عمومــا شــصت الــی 
هشــتاد درصــد حجــم بتــن را اشــغال مــی کنــد و روی خــواص بتــن ، نســبت هــای اختــالط و 
اقتصــادی بــودن ان بســیار مهــم اســت. برای بهتریــن اســتفاده از مصالح ســنگی باید اســتاندارد 
هــای معینــی را دارا باشــد، انهــا بایــد تمیــز، ســخت، مقــاوم) در برابــر ســایش و ســر خــوردن، 
ــده،  ــذب ش ــیمیایی ج ــواد ش ــوده و از م ــی ب ــا دوام ــای ب ــه ه ــخ زدن و اب شــدن و...( و دان ی
پوشــش هــای رســی و مصالــح ریــز دیگــر در مقادیــری کــه روی هیدراســیون و چســبندگی 
خمیــر ســیمان تاثیــر میگــذارد ، اری باشــد. دانــه هایــی کــه تــرد و شــكننده بــوده یا متــورق می 
شــوند مناســب نیســتند بــه ویــژه بایــد از مصــرف دانــه هایــی کــه حاویــه مقادیــر زیادی شــیل 
یــا ســایر ســنگ هــای گســیل ، مصالــح نــرم و متخلخــل و.. اجتنــاب شــود. زیــرا ایــن دانــه هــا 
در برابــر اب و هــوا مقاومــت کمــی دارنــد و مــی تواننــد باعــث خرابــی ســطح بتــن مثــال بیرون 
پریــدن قســمتی از ســطح بشــوند و در هنــگام وارد شــدن نیــروی زلزلــه بســیار خطرنــاک مــی 
باشــد. دانــه هایــی کــه بــه طــور معمول بیشــتر اســتفاده می شــوند، مانند ماســه شســته ، شــنه 
شكســته شــده)نخدی(، ســنگ شكســته) بادامــی( و روبــاره اهنگــدازی خنــک شــده در هــوا در 
تولیــد بتــن معمولــی بــه کار مــی رونــد کــه وزن مخصــوص ان در حــدود ۲۱۵۰ تــا۲۵۵۰  کیلــو 

گــرم بــر متــر مكعــب مــی باشــد.    ادامــه دارد
 چنانچــه در ایــن ارتبــاط بیشــتر اطالعــات میخواهیــد میتوانید از طریــق تماس مشــاوره بگیرید.
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جلسات ستاد ساماندهی امور 
جوانان باید منظم برگزار شود

       فرمانده انتظامي شهرستان بردسیردر بازدید از مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست: 

سعادت و عافیت از مسیر محبت به 
فرشتگان زمینی می گذرد

صنعت ساختمان سازی 
بازداشت یکی از مدیران جهاد 

کشاورزی استان کرمان 
بازداشــت یکــی از مدیــران جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان  / 

متهــم در  بخــش واگــذاری اراضــی »رشــوه« می گرفــت
ــران  ــی از مدی ــان از دســتگیری یک ــازرس کل اســتان کرم ب
جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان در بخــش واگــذاری اراضــی 

بــه اتهــام دریافــت رشــوه خبــر داد.
ــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، احمــد آبیــار در  ب
جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه دســتگیری یکــی از مدیــران 
جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان در بخــش واگــذاری اراضــی 
اظهــار داشــت: ایــن مدیــر بــه اتهــام دریافــت رشــوه بازداشــت 

شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه جزئیــات بیشــتر ایــن خبر بیــان کــرد: مدیر 
مذکــور چندیــن ســال در مــوارد متعــدد اقــدام بــه دریافــت 
ــرس  ــم بازپ ــا حک ــه ب ــرده ک ــوع می ک ــاب رج ــوه از ارب رش

پرونــده دســتگیر و بازداشــت شــده اســت.

مهندس وفایی معاون سیاسی فرمانداری: 

توقیف تیبا با 148کیلو تریاک در گلزار
فرمانــده انتظامــی بردســیر از توقیــف یــک دســتگاه خــودروی تیبا و 
کشــف ۱48کیلــو و 4۱۰ گــرم تریــاک در عملیــات مامــوران انتظامی 

بخــش گلــزار این شهرســتان خبــر داد
ســرهنگ جعفر غضنفــری در گفــت و گو بــا خبرنگار پایــگاه خبری 
ــا انجــام  ــزار ب پلیــس، اظهارداشــت: مامــوران انتظامــی بخــش گل
اقدامــات اطالعاتــی از عبــور یــک دســتگاه خــودروی تیبــا حامــل 
مقادیــری مــواد مخــدر در محــور گلــزار بــه کرمــان مطلع و بررســی 

موضــوع را در دســتور کار خــود قــرار دادنــد.
وی افــزود:  بالفاصلــه مامــوران بــا کنتــرل مســیر تــردد قاچاقچیــان 
خــودروی حامــل مــواد را مشــاهده و بــه آن دســتور ایســت دادنــد که 
راننــده و سرنشــین خــودرو بــدون توجــه بــه ایســت پلیــس، بــا رهــا 
ــا اســتفاده از کوهســتانی بــودن  کــردن خــودرو در یــک نقطــه و ب
منطقــه از محل متواری شــدند. تــالش برای دســتگیری قاچاقچیان 

متــواری ادامــه دارد.

ــز  ــا نونهــاالن عزی ــه ب صمیمــی و پدران
حاضــر در ایــن مرکــز بیــان داشــت اگــر 
همــه مســئولین و خیریــن خــود را الیــق 
خدمــت رســانی به ایــن کــودکان را مانند 
ــر شــرایط  ــد حداکث ــدان خــود بدانن فرزن
مناســب بــرای آنهــا فراهــم خواهــد شــد.

ســرهنگ غضنفــری در پایــان ایــن دیدار 
آمادگــی  مســاعدت همه جانبه خــود را در 
جهــت پیگیــری ورفع مشــكالت موجود 

مرکــز اعــالم کرد.

بستری ۷۳4 بیمار کرونایی در بیمارستان های کرمان
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمان، مهدی شــفیعی بعــد از ظهر روز شــنبه در تشــریح آخرین 
وضعیــت بیمــاری کرونــا در اســتان کرمــان اظهــار کــرد: موارد قطعــی بســتری کرونا هم اکنــون در 
بیمارســتان های اســتان کرمــان 734 مــورد اســت کــه به تفكیــک در کرمــان، 33۲ نفر، رفســنجان 

۶۱ نفــر، جیرفــت ۱8۲ نفــر، بــم 74 نفر و ســیرجان 8۵ نفر بســتری هســتند.
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــكی کرمــان تعــداد کل مــوارد بســتری مثبــت کرونــا در اســتان 
کرمــان از ابتــدا تاکنــون را ۲4 هــزار و 944 نفــر و  مــوارد جدیــد بســتری در ۲4 ســاعت گذشــته در 
بیمارســتان های اســتان را ۱4۵ مــورد عنــوان کــرد.وی تعــداد فوتی هــای قطعــی بــه علــت ابتــال به 
کرونــا  در ۲4 ســاعت گذشــته در اســتان را 9 نفــر و مجمــوع فوتی هــای کرونــا در اســتان را 3۲۱۱ 

ــمرد. نفر برش

رسدار قاآنی فرمانده سپاه قدس : رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان اعالم کرد؛

مکتب  شهید سلیمانی همچنان باقیست.. 
ایــن مکتــب جایــی اســت کــه بایــد 
پــرورش دهــد کســانی را کــه در 
می کننــد..  حرکــت  مســیر  ایــن 
بــر مســیر عــزت  مــا همچنــان 
مقاومــت  حفــظ  بــا  آزادگــی  و 
مقابــل  در  زمینه هــا  همــه ی  در 
سرســخت تریــن دشــمنان دنیــا 
ایســتاد  خواهیــم  و  ایســتاده ایم 
ــیر  ــی مس ــوه ی اله ــول و ق ــه ح و ب
مقاومــت هــر روز قوی تــر شــده. 
ــد  ــر می کن ــتی فک ــم صهیونیس رژی
کــه بــا تالش هــای مذبوحانــه اش 
ــد مقاومــت را تضعیــف کنــد  می توان
کــه اگــر می توانســت باالتریــن و 
باارتفاع تریــن دیوارهــای بتنــی را 
دور خــودش نمی کشــید. آمریــکا 
هــم همینطــور.. آمریــکا آن روزی 
کــه آمــد داخــل عــراق و افغانســتان 
چگونــه بــود االن چــه وضعــی دارد و 
جمهــوری اســالمی چگونــه اســت در 

ــن مســیر مقاومــت  ــا؛ ای کل دنی
ــد  ــه دیدی ــی ک ــت؛ همچنان اس
خــون شــهدای عالــی مقــام مان 
ــال را  ــدس راه کرب ــاع مق در دف
ــه  ــد ک ــد دی ــرد، خواهی ــاز ک ب
چگونــه خون ارزشــمند شــهدای 
مقاومت راه قــدس را آزاد خواهد 

ــرد... ک
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حکومت  جهانی عدالت

سیمای مهدویت در قرآن
سوره نساء، آیه ۶۹

»ومن یطع اهلل والرسول، فاولئک مع الذین انعم اهلل 
علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین 

وحسن اولئک رفیقا«
وکسی که خدا وپیامبر را اطاعت کند )در قیامت( هم نشین 

کسانی خواهد بود که خدا نعمت خود را بر آنها تمام کرده.
که عبارتند از پیامبران. صدیقان. شهداء وصالحان وآنها رفیقهای 
خوبی هستند. در این آیه یکی دیگر از افتخارات کسانی که 
مطیع فرمان خدا وپیامبر باشند بیان شده ودر حقیقت امتیازاتی 
را برای آنها مطرح کرده است وآن هم نشینی با کسانی است 
که خداوند نعمت خود را بر آنها تمام کرده است. وسپس در 
توضیح این مطلب وبیان کسانی که خداوند نعمت خویش را 
برآنها تمام کرده است. اشاره به چهار طایفه می کند که در واقع 

ارکان چهارگانه این موضوع هستند.
واژه ها:

۱- انبیاء: فرستادگان مخصوص خداوند هستند که نخستین گام 
را برای هدایت ورهبری مردم ودعوت به صراط مستقیم برمی 

دارند.
۲- صدیقان: یعنی کسانی که هم در سخن راست می گویند 
وهم با عمل وکردار صدق گفتار خود را اثبات می کنند. ودر 
بعضی از روایات صدیق به علی )علیه السالم( وائمه معصومین 

)علیه السالم( تفسیر شده است.
۳- شهداء: یعنی کشته شدگان در راه هدف وعقیده پاک الهی 
ویا افراد برجسته ای که روز قیامت شاهد وگواه اعمال انسانها 

هستند.
۴- صالحان: یعنی افراد شایسته وبرجسته ای که با انجام کارهای 
مثبت وسازنده ومفید وپیروی از اوامر انبیاء به مقامات برجسته 

ای نائل شده اند.
وبه همین جهت در پاره ای از روایات صالحین به یاران برگزیده 
ائمه )علیهم السالم( تفسیر شده است. قال الصادق )علیه السالم(: 
النبیین: رسول اهلل. والصدیقین: علی )علیه السالم(. والشهداء: 
الحسن والحسین )علیهما السالم(، والصالحین: االئمة. وحسن 

اولئک رفیقا: القائم من آل محمد.
علی بن ابراهیم، در تفسیرش که منسوب به امام صادق )علیه 
السالم( است گوید: امام )علیه السالم( فرمود: نبیین رسول 
خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلّم( وصدیقان علی )علیه السالم( 
وشهیدان: حسن وحسین وصالحان: ائمه )علیهم السالم( می 

باشند. ونیکو رفیقان، قائم از آل محمد )علیه السالم( است.

آیه  1۶4 سوره آل عمران :
به یقین خدا بر مؤمنان منت نهاد )که( پیامبری از خودشان در میان آنان 
برانگیخت تا آیات خود را بر ایشان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت 

به آنان بیاموزد قطعا پیش از آن در گروهی آشکاری بودند.
1- شأن نزول آیه شریفه چیست؟

پاسخی است به سؤاالتی که در ذهن بعضی از تازه مسلمانان، بعد از 
جنگ احد خطور می کرد، که چرا ما این همه گرفتار مشکالت و مصائب 
شویم؟ قرآن به آنها می گوید: اگر در این راه، متحمل خسارت هایی شده 
اید، فراموش نکنید که خداوند، بزرگ ترین نعمت را در اختیار شما گذاشته، 
پیامبری مبعوث کرده که شما را تربیت می کند و از گمراهیهای آشکار باز 
می دارد هر اندازه برای حفظ این نعمت بزرگ، تالش کنید و هر بهایی 

بپردازید باز هم ناچیز است.
2- منظور از واژه  »من« چیست؟

راغب در کتاب مفردات می گوید: این کلمه در اصل از  »من« به معنی 
سنگ هایی است که با آن وزن می کنند و به همین دلیل هر نعمت سنگین 
و گران بهایی را  »منت« می گویند از جنبه علمی یعنی اگر کسی عمال 
نعمت بزرگی به دیگری بدهد کامال زیبا و ارزنده است، اما اگر کسی کار 
کوچک خود را با سخن، بزرگ کند و به رخ افراد بکشد، کاری بسیار زشت 
است. بنابراین منتی که نکوهیده است به معنی بزرگ شمردن نعمت ها در 
گفتار است، اما منتی که زیبنده است، همان بخشیدن نعمت های بزرگ 
است. اینکه خداوند در آیه فوق می فرماید : »پروردگار بر مؤمنان منت 

گذارد« یعنی عمال نعمت بزرگی در اختیار آنها نهاده است.
3- مگر بعثت پیامبر برای هدایت عموم بشر نیست، پس 

چرا فقط نام مؤمنان بیان شده است؟
اینکه چرا تنها نام مؤمنان برده شده، در حالی که بعثت پیامبر )ص( برای 
هدایت عموم بشر است، به خاطر این است که از نظر نتیجه و تاثیر، تنها 
مؤمنان هستند که از این نعمت بزرگ استفاده می کنند و آن را عماًل به خود 

اختصاص می دهند.
4- چرا تعبیر به  »من انفسهم« آمده است؟

یکی از مزایای پیامبر )ص( این است که او از جنس خود آنها و از نوع بشر 
است. )من انفسهم( نه از جنس فرشتگان و مانند آنها، تا احتیاجات و نیازمندی 
های بشر را دقیقا درک کند و دردها، مشکالت، مصائب و مسائل زندگی آنها 

را لمس نمایند و با توجه به آن به تربیت آنها اقدام کنند.
5- اینکه پیامبر )ص( از جنس بشر است، چه تاثیری دارد؟

مهمترین قسمت برنامه تربیتی انبیاء تبلیغات عملی آنها است. به این معنی 
که اعمال آنها بهترین سرمشق و وسیله تربیت است، زیرا با  »زبان عمل« 
بهتر از هر زبانی می توان تبلیغ کرد. این در صورتی امکان پذیر است که 
تبلیغ کننده از جنس تبلیغ شونده باشد، با همان ویژگی های جسمی و با 
همان غرائز و ساختمان روحی. اگر پیامبران مثال از جنس فرشتگان بودند، 
این سؤال برای مردم باقی می ماند که اگر آنها گناه نمی کنند، آیا به خاطر 
این نیست که شهوت و غضب و نیازها و غرائز گوناگون بشری ندارند؟ به 
این ترتیب برنامه تبلیغات عملی آنها تعطیل می شد. لذا پیامبران از جنس بشر 
انتخاب شدند با همان نیازها و غرائز تا بتوانند سرمشقی برای همگان باشند.

6- سه برنامه مهم و اصلی پیامبر )ص( چیست؟
این پیامبر )ص( برنامه مهم را درباره آنها اجرا می کند، اول: خواندن آیات 
پروردگار برای آنها و آشنا ساختن گوش ها و افکار با این آیات. دوم: تعلیم، 
یعنی وارد ساختن این حقایق در درون جان آنها. سوم: تزکیه نفوس و تربیت 
ملکات اخالقی و انسانی. اما از آنجا که هدف اصلی و نهایی تربیت است، 
در آیه، قبل از  »تعلیم« بیان شده است در حالی که از نظر تربیت ظاهری، 

تعلیم بر تربیت مقدم است.
7- مگر تعلیم بر تربیت و تزکیه مقدم نیست، پس چرا در 

آیه شریفه تربیت و تزکیه مقدم بر تعلیم شده است؟
جمعیتی که به کلی از حقایق انسانی دورند، به آسانی تحت تربیت قرار 
نمی گیرند، بلکه باید مدتی گوش های آنها را با سخنان الهی آشنا ساخت 
و وحشتی را که قباًل از آن داشتند، از آنها دور کرد. سپس وارد مرحله تعلیم 

اصولی شد و به دنبال آن محصول تربیتی آن را گرفت.
این احتمال نیز در تفسیر آیه وجود دارد که منظور از تزکیه، پاک ساختن آنها از 
پلیدی های شرک و عقاید باطل و خرافی و خوهای زشت حیوانی می باشد، 
زیرا مادام که نهاد آدمی از این آلودگی ها پاک نشود، ممکن نیست آماده 
تعلیم کتاب الهی و حکمت و دانش واقعی شود. همان طور که اگر لوحی 

را از نقوش زشت، پاک نکنی هرگز آماده پذیرش نقوش زیبا نخواهد شد.

                     تفسیر سوره آل عمران - قسمت 388بسوی نور

شــهباز حســن پــور بــا اشــاره بــه اینکــه 
جهــت تهیــه و تأمیــن واکســن برکــت و 
کوویــد ۱۹ تــالش هایــی را آغــاز کــرده 
ایــم، گفــت: خوشــبختانه شــرکت هــای 
صنعتــی و معدنــی نیــز در ایــن زمینــه 
اعــالم آمادگــی از واکســن داخلــی و 
چنانچــه نیــاز باشــد واکســن وارداتــی با 
تأمیــن ارز از ســایر کشــورها وارد شــود، 

کــرده انــد.
ــانی راه  ــزارش شــبکه اطــالع رس ــه گ ب
دانــا؛ شــهباز حســن پــور در گفتگــو بــا 
ــا  ــه شــیوع کرون ــا اشــاره ب ــان؛ ب راه آرم
در ســطح کشــور گفــت: روز گذشــته از 
دو بیمارســتان امــام رضــا علیــه الســالم 
و غرضــی شهرســتان ســیرجان بازدیــد 
ــی و  ــاران کرونای ــار بیم داشــتم و در کن
ســایر بیمــاران بــودم و از نزدیــک شــاهد 
تــالش گســترده تمــام پرســنل اعــم از 
ــوم پزشــکی، کادر  روســای دانشــگاه عل
درمانــی، پزشــکان و پرســتاران قــرار 

گرفتــم.
نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در 

ــه داد:  ــالمی ادام ــورای اس ــس ش مجل
ــن دســتگاه  همچنیــن از پیشــرفته تری
ام آر آی نصــب شــده در بیمارســتان 
شهرســتان ســیرجان بازدیــد داشــته ام 
و ایــن موضــوع مــی توانــد خبــر خوبــی 
ــه  ــتان باشــد ک ــرب اس ــردم غ ــرای م ب
مــی تواننــد جهــت انجــام امور پزشــکی 
در ایــن زمینــه از دو بخــش خصوصــی و 
دولتی در شهرســتان ســیرجان اســتفاده 

کننــد.
ــس  ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض
ــا بیــان اینکــه طــی  شــورای اســالمی ب
ــت،  ــئوالن وزارت بهداش ــا مس ــاس ب تم
ــا ظــرف ســه مــاه آینــده  مقــرر شــد ت
ــیرجان  ــتان س ــه بیمارس ــت ب ۸۵ تخ
ــد  ــرد: در بازدی ــوان ک ــود، عن ــه ش اضاف
از بیمارســتان غرضــی، بیــش از هــزار و 
۶۰۰ متــر در حــال احــداث و تعمیــرات 
اساســی اســت و امیدواریــم طــی شــش 
مــاه آینــده شــاهد کارهــای بــزرگ 
ــه  ــت ب ــی من ــت ب ــه خدم ــت ارائ جه

ــیم. ــتان باش ــن بیمارس ــردم در ای م

ــه و  ــت تهی ــه جه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
تأمیــن واکســن برکــت و کوویــد ۱۹ تالش 
ــرد:  ــوان ک ــم، عن ــرده ای ــاز ک ــی را آغ های
خوشــبختانه شــرکت هــای صنعتــی و 
معدنــی نیــز در ایــن زمینــه اعــالم آمادگــی 
ــاز باشــد  ــی و چنانچــه نی از واکســن داخل
ــایر  ــن ارز از س ــا تأمی ــی ب ــن واردات واکس

ــد. ــرده ان ــود، ک ــورها وارد ش کش
حســن پــور اظهار کــرد: کارگــران در محیط 
ــی، پرســنل شــهرداری،  ــوده معدن هــای آل
مجموعــه راننــدگان، دامپزشــکان، معلمان، 
ــرای ســال  ــش آمــوزان ب دانشــجویان و دان
جــاری و همچنیــن ســایر خدمــت رســانان 
بــه صــورت شــبانه روزی در حال انجــام کار 
هســتند و بنابرایــن واکسیناســیون را بایــد 
پیگیــری کنیــم، همچنیــن اعــالم آمادگی 
ــون را در  ــت واکسیناس ــت جه ــاد برک بنی

دنبــال خواهیــم کــرد.
ــیر در  ــیرجان و بردس ــردم س ــده م نماین
ــان  ــر نش ــالمی خاط ــورای اس ــس ش مجل
کــرد: صادقانــه و شــفاف مــی گویــم کــه در 
ــن  ــت در ای خصــوص واکسیناســیون ، دول

ابراهیم و عزرائیل
چــون خــدای تبــارک و تعالــی خواســت جــان ابراهیــم را بگیــرد 

ملــک المــوت را فرســتاد و او گفــت: یــا ابراهیــم درود بــر تــو.
ابراهیــم فرمــود: ای عزرائیــل بــرای دیــدن مــن آمــدی یــا بــرای 

مرگم؟گفــت: بــرای مــرگ و بایــد اجابــت کنــی.
ابراهیم گفت: دیدی که دوستی دوست خود را بمیراند؟

خطــاب آمــد: ای عزرائیــل بــه ابراهیــم بگــو: دوســتی را دیدی که 
مالقــات دوســتش را بــد بدارد؟براســتی کــه هــر دوســتی خواهان 

مالقات دوســت اســت.
دنبال من

ــک مشــکل  ــل ی ــه دلی ــزرگ ب ــک شــرکت ب ــس ی روزی رئی
اساســی در رابطــه بــا یکــی از کامپیوترهــای اصلی مجبور شــد با 
منــزل یکــی از کارمندانــش تماس بگیــرد. بنابراین، شــماره منزل 

او را گرفــت.
کودکی به تلفن جواب داد و نجوا کنان گفت: سالم

رئیس پرسید: بابا خونه اس؟
صدای کوچک نجواکنان گفت: بله

- می توانم با او صحبت کنم؟
کودک خیلی آهسته گفت: نه

رئیــس کــه خیلــی متعجــب شــده بــود و مــی خواســت هــر چــه 
ســریع تــر بــا یــک بزرگســال صحبــت کنــد، گفــت: مامانــت 
اونجــاس؟- بلــه- مــی توانــم بــا او صحبــت کنم؟دوبــاره صــدای 
کوچــک گفــت: نــه رئیــس بــه امیــد ایــن کــه شــخص دیگری 
در آنجــا باشــد کــه او بتوانــد حداقــل یک پیغــام بگذارد پرســید: آیا 
کــس دیگــری آن جــا هســت ؟کــودک زمزمــه کنــان پاســخ داد: 
بلــه، یــک پلیس!رئیــس کــه گیــج و حیــران مانــده بــود که یک 
پلیــس در منــزل کارمنــدش چــه می کنــد، پرســید: آیا مــی توانم 
بــا پلیــس صحبــت کنم؟کــودک خیلی آهســته پاســخ داد: نــه، او 

مشــغول اســت.- مشــغول چــه کاری اســت؟
کــودک همــان طــور آهســته بــاز جــواب داد: مشــغول صحبت با 
مامــان و بابــا و آتــش نشــان.رئیس کــه نگــران شــده بــود و حتی 
نگرانــی اش بــا شــنیدن صــدای هلیکوپتــری ار آن طرف گوشــی 

بــه دلشــوره تبدیــل شــده بــود پرســید: آن جــا چــه خبر اســت؟
کــودک بــا همــان صدای بســیار آهســته کــه حاال تــرس آمیخته 
بــه احترامــی در آن مــوج مــی زد پاســخ داد: گــروه جســت و جــو 

همیــن االن از هلــی کوپتــر پیاده شــدند.
ــود،  ــه صــدا در آمــده ب رئیــس کــه زنــگ خطــر در گوشــش ب
نگــران و حتــی کمــی لــرزان پرســید: آن هــا دنبــال چــی مــی 
گردند؟کــودک کــه همچنــان بــا صدایــی بســیار آهســته و نجــوا 
کنــان صحبــت مــی کــرد بــا خنــده ی ریــزی پاســخ داد: دنبــال 

مــن.

داستان   های جالب وآموزنده

اعالم آمادگی شرکت های صنعتی و معدنی برای تامین واکسن 

زمینــه ضمــن آنکــه کارهــای خوبــی را انجام 
ــرده  ــل نک ــود عم ــدات خ ــه تعه ــا ب داده؛ ام
ــر  ــیرجان ۳۰۰ نف ــتان س ــت؛ در شهرس اس
جانبــاز شــیمیایی شــرایط حــاد هســتند که 
کال ۷۰ واکســن رســیده اســت و ســایر نقــاط 
اســتان را کــه بررســی کــرده ام وضعیــت بــه 
همیــن صــورت بــوده اســت؛ امــا بــرای تأمین 
ــده  ــرح ش ــوال مط ــه س ــت ک ــن برک واکس
شــما بــوده اســت بــه صــورت ویــژه و خــاص 

پیگیــری خواهیــم داشــت.

هدف های  سیاست های  اقتصادی  دولت  علوی 
بسط  عدالت  اجتماعی  - اقتصادی 

ــام  حکومــت   ــه الســالم( زم ــام  علی)علی هنگامــی  کــه  ام
را بــه  دســت  گرفــت، جامعــه  دچــار فقــر شــدیدی  بــود، 
و ایــن  امــر شــکاف  عمیقــی  میــان  دو طبقــة  ثروتمنــد و 
تهیدســت  بــه  وجــود آورد. از ایــن  رو امام)علیــه الســالم( 
ــة   ــرة  جامع ــا چه ــرد ت ــالش  خــود را صــرف  ک ــتِ  ت نهای
اســالمی  را از ایــن  ظلــم  مهلــک  پــاک  نمایــد و مناســبات  
عادالنــه ای  را کــه  پیامبر)صلــی اهلل علیــه والــه( آورده  بــود، 
از نــو حیــات  تــازه ای  بخشــد. مبــارزة  همه جانبه  و مســتمر 
امــام  در راه  عدالــت، موجــب  شــد تا نویســندگان  از ایشــان  
بــه  عنــوان  صــدای  عدالــت  و شــهید راه  عدالــت، نــام  برنــد 
و در وصــف  دادگســتری های  حضــرت، دوســت  و دشــمن  
ســخن  براننــد. آنچــه  عدالــت  را بــه  عنــوان  هــدفِ  برنامه ها 
ــت  علــوی  شــاخص  کــرد،  و سیاســت های  اقتصــادی  دول
ــة  امام)علیــه  ــاب  و حکیمان ــت  در اندیشــة  ن ــگاه  عدال جای
الســالم( اســت. عدالــت  عهــد الهــی  اســت  که  حضــرت  در 

خطبــة  شقشــقیه  چنیــن  می فرمایــد:
»بــه  خدایــی  کــه  دانــه  را شــکافت، و جــان  را آفریــد، اگــر 
ــر مــن  تمــام   ــاران، حجــت  ب ــد و ی بیعت کننــدگان  نبودن
ــا ســتمکار  ــود ت ــد، و خــدا علمــا را نفرمــوده  ب نمی نمودن
ــاری  گرســنگان  ســتمدیده   ــه  ی شــکمباره  را برنتابنــد و ب
بشــتابند، رشــتة  ایــن  کار را از دســت  می گذاشــتم  و 

ــتم.« ــازش  می انگاش ــون  آغ ــش  را چ پایان
در اندیشــة  امام)علیــه الســالم( نظــام  حکومــت  بــر پایــة  
ــتوار.حکومت   ــدل  اس ــر ع ــردم  ب ــوام  م ــت و ق ــدل  اس ع
پایــدار نمی مانــد، مگــر بــر محــور عــدل. یــاری  خداونــد 
در صورتــی  شــامل  دولــت  می شــود کــه  بــر پایــة  عــدل  و 

عقــل  بنــا شــود؛ آن  چنــان  کــه  فرمــود:
ــود و از  ــا ش ــدل  بن ــای  ع ــر پایه ه ــت  ب ــرگاه  حکوم »ه
حمایــت  عقــل  برخــوردار باشــد، خداونــد طرفــداران  
حکومــت  را یــاری  نمــوده، دشــمنانش  را خــوار می ســازد.«

احقــاق  حــق  ســتمدیدگان  و جلوگیــری  از هرگونــه  ظلم  و 
جــور، معیــار مشــروعیت  حکومت  اســت  و تمام  دلخوشــی  
و انگیــزة  علــی  در قبــول  زمامــداری، از کالمــش  بــه  

ابن عبــاس  آشــکار می شــود.
ــه  ــه  علی)علی ــی  ک ــد: هنگام ــاس  می گوی ــن  عب ــدا ب عب
الســالم( عــازم  جنــگ  بــا اهــل  بصــره  )جنــگ  جمــل( بود، 
در ذی  قــار بــر او وارد شــدم، در حالی کــه  پارگــی  کفــش  
ــن   ــن  گفــت: قیمــت  ای ــه  م ــس  ب خــود را می دوخــت. پ
کفــش  چنــد اســت؟ عــرض  کــردم  ارزشــی  نــدارد، فرمود:
ــارت  و  ــن  از ام ــزد م ــش  ن ــن  کف ــدا ای ــه  خ ــوگند ب »س
حکومــت  بــر شــما محبوب تــر اســت؛ مگــر آن کــه  حقــی  

ــدازم...« ــی  را بران ــا باطل ــم  ی ــت  گردان را ثاب

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

                                                          حسن پور مناینده سیرجان و بردسیر در مجلس:

اولویت اول دولت سیزدهم ،رفع 
مشکل گرانی و تنظیم بازار و...

ــرمقاله..  وقتــی در مجموعــه دولــت مدیــر، معــاون یــا وزیــر  ــه س ادام
ضدفســاد باشــند و شــائبه فاســد بــودن آن مســئول یــا اطرافیــان وی  وجــود 
نداشــته باشــد. واینکــه یــک مدیــر خــود فاســد نباشــد و حتــی اطرافیــن 
ســالمی داشــته باشــد، معیــاری حداقلــی بــرای دولــت آینــده اســت. زیــرا 
مدیــران عالــی دولــت نه تنها فاســد نباشــند، بلکه مبــارزه بــا فســاد را به طور 
جــدی در کارنامــه خود نمایش داده باشــند. امــروز همگان این انتظــار را دارند 
کــه فــرد معرفــی شــده در مجموعه های تحــت مدیریــت  دولت ســیزدهم  در 
مســئولیت های گذشــته کارنامــه مدیریت شــفاف، ضدفســاد، مبارزه بــا رانت  
و... را بــه خوبــی بــه نمایــش گذاشــته باشــند و بــه اصطالح ســابقه ای ســفید 
داشــته باشــند و ایــن مســاله بــه ویژگــی مدیریتــی وی تبدیل شــده باشــد 

تنظیــم بازاربایــد یکــی از اولویــت هــای دولــت بــرای ایجــاد تعــادل در قیمت 
ــدن  ــت مع ــه:ادارات صنع ــط ازجمل ــا باشــد.وهمه دســتگاههای مرتب کااله
تجــارت ، اتــاق اصنــاف ، تعزیــرات حکومتی ، جهــاد کشــاورزی و ... بــه عنوان 
دســتگاههای مرتبــط و متولیــان توزیــع و ناظــر بــر وضعیت بــازار بایــد تالش 
خــود را مضاعــف کنند.ومهمترین وظیفه ســتاد تنظیــم بازار تامیــن به موقع 
کاالهــای اساســی مورد نیــاز مردم  ، قیمت گــذاری کاالها و نظارت و بازرســی 
بــر واحدهــای صنفــی اســت واعضــای ســتاد تنظیــم بــازار مــی بایســت بــا 
حضــور در اقصــی نقــاط شهرســتانها نظارت جــدی بر نــرخ کاالهای اساســی 
داشــته باشــند تــا ارامــش بــه جامعــه بــاز گــردد و بــا گرانفروشــان ومحتکران 
و ســودجویان برخــورد جــدی و بــدون تبعیــض شــود کــه ضمــن امیــد مردم 

بــه دولــت باعــث جلــب اعتمــاد همــه گروهها خواهدشــد 
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
 نظــر باینکــه آگهــی تحدیــد حــدود ششــدانگ اراضــی مزروعــی  پــالک ۶۷۵  اصلــی واقــع در  
بخــش ۲۰ کرمــان منتشــر امــا تحدیــد حــدود نســبت بــه آن بعمــل نیامــده و ســابقه روشــنی 
در پرونــده مشــهود نمــی باشــد لــذا بنــا بدرخواســت کتبــی وارده شــماره ۱۸۴۷ _1400  مــورخ 
۱۴۰۰/۴/۱۴ شــرکت تعاونــی مســکن کارکنــان شــبکه مرکــز بهداشــت بردســیر بشــماره ثبــت 
۲۷۸ بعنــوان احــد از مالکیــن مشــاعی )مــوازی ۳ ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ( تحدیــد حدود 
اختصاصــی ششــدانگ پــالک فوق  از ســاعت ۹ صبــح روز  دوشــنبه مــورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱  در محل 
شــروع و بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار می گــردد کــه راس 
ســاعت و روز مقــرر در محــل حضــور بهــم رســانند واال تحدیــد حــدود بــه معرفــی مالک یــا قائم 
مقــام قانونــی وی بــا رعایــت مــواد ۱۴ و ۱۵ قانــون و ۶۸ الــی ۷۳  آئیــن نامه قانــون در محل انجام 
و اعتــراض مجاوریــن و دارنــدگان احتمالــی حقــوق ارتفاقــی برابــر مــواد ۲۰ قانــون و ۷۴ آئین نامه 
قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلس تحدیــدی بمــدت ۳۰ روز پذیرفتــه  و به اســتناد ماده 
۸۶ آئیــن نامــه قانــون ثبــت معتــرض بایــد عــالوه بــر آن ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم 

اعتــراض، دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضایــی تقدیــم نماید..
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۱
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
 چــون ششــدانگ یکبــاب مغــازه مشــتمل بــر طبقه فوقانــی پــالک ۴۱ فرعــی ۲۰۳  اصلــی واقع 
در  بخــش ۲۰ کرمــان مــورد تقاضــای اقــدس میرمحمــدی ماهونکــی فرزند ســعداله طبــق رای 
شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۱۰۰۳۱۴۰ مــورخ ۹۹/۱۲/۲۵ هیــات   قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی در مالکیــت نامبــرده قــرار گرفتــه و آگهــی 
موضــوع مــاده ۳ قانــون  و مــاده ۱۳ آئیــن نامــه قانــون مذکــور منتشــر و مــورد واخواهــی ســپری 
گردیــده اســت و نیــاز بــه تحدیــد حــدود دارد و اعمــال تبصــره ذیــل مــاده ۱۵ قانون ثبت میســر 
ــک  ــورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ مال ــذا حســب تقاضــای شــماره ۱۴۰۰/۱۱۰۱۸/۱۸۷۴/و م نمــی باشــد ل
بدینوســیله آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی آن باســتناد تبصره ذیــل مــاده ۱۳ قانــون مذکور 
و مــاده ۱۳ آئیــن نامــه آن منتشــر و عملیــات تحدیــدی آن از ســاعت ۹ صبــح روز  چهارشــنبه 
۱۴۰۰/۵/۱۳ محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بــه مالــک )مالکیــن( و صاحبــان امــالک 
مجــاور رقبــه مزبــور اخطــار می گــردد در موعــد مقــرر در ایــن اعــالن در محل وقــوع ملک حاضر 
و در صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیــات تحدیــدی بــا معرفــی مالــک یــا نماینــده قانونی 
وی وفــق مقــررات مــواد ۱۴ و ۱۵ قانــون و ۷۰ آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام و اعتراض اشــخاص 
بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی برابــر مــواد ۲۰ قانــون و ۷۴ آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلــس تحدیــدی بمدت ۳۰ روز پذیرفته شــده و معتــرض باید ظرف مدت یکمــاه از تاریخ 
تســلیم اعتــراض، دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضایــی تقدیــم نمایــد واال پــس از گذشــت 

مهلــت یــک ماهــه و عــدم تســلیم دادخواســت برابــر مقــررات اقــدام خواهد شــد..
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۱ 
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آغاز تزریق واکسن ایرانی کوو ایران برکت در شهرستان بردسیر
تزریــق واکســن ایرانــی کــوو ایــرا ن برکت در بردســیر آغــاز و تــا تاریــخ ۱۷ تیر مــاه، ۲۷۶۵نفر 

از افــراد بــاالی ۷۰ســال موفــق بــه دریافت واکســن علیه بیمــاری کووید ۱۹ شــدند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان بردســیر، بــه تمامــی افراد 
گــروه هــای ســنی مشــمول طرح ملی واکسیناســیون کــه تاکنون موفــق به دریافت واکســن 
نشــده انــد توصیــه مــی شــود بــه نزدیکتریــن واحــد بهداشــتی محــل زندگــی مراجعــه، این 

واکســن را دریافــت و توجهــی به شــایعات نداشــته باشــند.
ــه مرکــز  ضمنــا ســاکنین شــهر بردســیر و روســتاهای همجــوار جهــت واکسیناســیون ب
تجمیعــی واکسیناســیون کوویــد۱۹ واقــع در خیابــان شــهید غالمحســین پــور ســاختمان 

مرکــزی مراجعــه نماینــد.

رقابت 102۹ داوطلب کنکور سراسری 1400 در شهرستان بردسیر
مدیــر آمــوزش و پــرورش بردســیر از رقابــت ۱۰۲۹ داوطلب بردســیری برای کســب ســهمیه 

دانشــگاهی، خبر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومی آموزش و پرورش شهرســتان بردســیر، همزمان با سراســر کشــور، 
ماراتــن کنکــور سراســری ۱۴۰۰ از صبــح روز چهارشــنبه ۹تیــر آغــاز و تــا شــنبه ۱۲تیرمــاه، 
بــه منظــور پذیــرش دانشــجو در دوره  هــای روزانه، شــبانه، نیمه حضــوری، مجازی، دانشــگاه 
فرهنگیــان و موسســات آمــوزش عالــی و دانشــگاه پیــام نــور، بــا  رعایــت کامل دســتورالعمل 

هــای بهداشــتی در ۵ حــوزه  شهرســتان بردســیر برگزار شــد.
جــواد ادیبــی نیــا مدیــر آمــوزش  و  پــرورش شهرســتان بردســیر با اعــالم این خبــر افــزود: در 
کنکــور سراســری امســال در شهرســتان بردســیر ، ۱۰۲۹ داوطلــب بــا هــم رقابــت کردند که 
ســهم گــروه هنــر ۱۲۴ داوطلــب، گــروه علــوم تجربــی ۳۰۰ داوطلــب، گــروه ریاضــی و فنــی 
۱۲۶ داوطلــب، گــروه انســانی ۳۱۵ داوطلــب و گــروه زبــان هــای خارجــی ۱۶۴ داوطلــب بود. 

همچنیــن ۷۰ درصــد از کل داوطلبــان شهرســتان را دختران تشــکیل مــی دهند.
شــایان ذکــر اســت، حجــت االســالم کرمانــی امــام جمعــه بردســیر، جــواد ادیبــی نیــا مدیر 
آمــوزش  و  پــرورش و حمــزه وفایــی معــاون فرمانــدار ضمــن بازدیــد از محــل حــوزه هــای 
برگــزاری آزمــون، مراتــب قدردانــی و رضایتمنــدی خــود را از نحــوه برگــزاری کنکــور اعــالم و 

بــرای داوطلبیــن آرزوی موفقیــت و ســربلندی کردنــد.
گفتنــی اســت، بــا اعــالم ســازمان ســنجش، پــس از برگــزاری آزمــون و تصحیــح برگه هــا، 
کارنامــه اولیــه در دهــه دوم مردادمــاه ۱۴۰۰ منتشــر می شــود و داوطلبانــی کــه مجــاز بــه 
انتخــاب رشــته می شــوند بــا در نظــر گرفتــن ظرفیــت دانشــگاه  هــا در مهلــت اعــالم شــده 
نســبت بــه انتخــاب رشــته اقــدام خواهند کــرد و نتایج نهایــی آزمون سراســری در نیمــه دوم 

شــهریورماه ۱۴۰۰منتشــر می شــود.

اقدامات پیشگیرانه در امر مبارزه با مواد مخدر بسیار ضروری است
ــا  ــارزه ب ــی مب ــورای فرع ــه ش ــیر جلس ــداری بردس ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
موادمخدرشهرســتان بردســیر بــه ریاســت مهنــدس میرصادقــی و باحضــور اعضــا درســالن 

ــداری تشــکیل شــد ــات فرمان اجتماع
آقــای میرصادقــی بــا قدردانــی از اقدامــات صــورت گرفته در شهرســتان در راســتای مبــارزه با 
مــواد مخــدر   اقدامــات پیشــگیرانه را در امــر مبــارزه بــا مــواد مخــدر بســیار ضروری دانســت 
و افــزود برنامــه ریــزی هــا در ایــن خصــوص بایــد بــه گونــه ای باشــد تــا بــا آگاهــی بخشــی 
و دادن آمــوزش هــای الزم  بــه افــراد جامعــه بتوانیــم تــالش کنیــم کــه جوانــان ســالم آلــوده 

ند نشو
وی یکــی ازراههــای پیشــگیری وجلوگیــری ازاعتیادجوانــان بــه موادمخدرراایجادفرصتهــای 
شــغلی دانســت وازمســئولین ادارات خواســت تادرایــن راســتاازهیچ کوششــی دریــغ نکننــد.

فرمانــدار بردســیر  درخصــوص تاســیس کمــپ ترک اعتیــاد، اختصــاص مکان مناســب برای 
ــطح  ــای س ــرا ه ــاماندهی قلیانس ــر و س ــن متجاه ــاماندهی معتادی ــز DIC ، س مرک
شهردســتوراتی راصادروازمســئولین مربوطــه خصوصــااداره بهزیســتی خواســت کــه 
ــان  ــرای آقای ــرک اعتیادب ــپ ت ــدازی کم ــوع راه ان ــام وموض ــای الزم راانج پیگیریه

ــد. ــری کنن وخانمهاراپیگی
اختصاص مبلغ 2۵ میلیاردریال به ورزش روستایی ، الیروبی قنوات 

میرصادقــی  مهنــدس  بردســیر  فرمانــداری  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
فرمانداربردســیربه اتفــاق جنــاب آقــای حســن پورنماینــده محتــرم مــردم بردســیرو 
ــرم رئیــس  ــاون محت ــای دکترامیدمع ــا آق ــس شــورای اســالمی ب ســیرجان درمجل

ــد ــو کردن ــدار و گفتگ ــان دی ــر ایش ــل دفت ــتایی درمح ــق روس جمهوردرمناط
درایــن جلســه کــه  آقــای دکترامیــد  مبلــغ ۲۵ میلیاردریــال بــه ورزش روســتایی ، 
الیروبــی قنــوات وهمچنیــن جــاده دســتجردونخودان درمنطقــه کــوه پنــج اختصاص 

وجهــت سایرمســائل ومشــکالت مناطــق روســتایی قــول مســاعدداد.
تایید حوزه های انتخابیه شهرهای بردسیر  نگار،الله زار ،گلزار و دشتکار

سیدحسن میرصادقی فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان بردسیر اعالم کرد :
بدینوســیله صحــت انتخابــات در حوزه های انتخابیه شــهرهای بردســیر  نگار،اللــه زار ،گلزار و 
دشــتکار مــورد تاییــد هیــات نظــارت و هیــات اجرایــی انتخابــات شهرســتان  قرار گرفــت لذا 
برطبــق آیین نامــه اجرایــی انتخابــات شــوراهای اســالمی شــهر چنــان چــه کســی بــه تایید 
صحــت برگــزاری انتخابــات معتــرض باشــد مــی توانــد حداکثــر ظــرف مــدت دو روز پــس از 
انتشــار ایــن آگهــی شــکایت خــود را به هیات نظــارت اســتان مســتقر در اســتانداری تحویل 

نماید.



بزرگان آسمانی شهر من پیامک های شما

                                       

10000100005588 شماره ارسال پیامک

شــهید محمــد حقگوئــی در ســال هــزار ســیصد و چهــل و هفــت در محلــه بهجــرد 
بردســیر بــه دنیــا آمــد. دوران ابتدائــی و راهنمائــی را در همیــن محلــه بــه مدرســه 
رفــت تــا اینکــه بخاطــر کمــک بــه آقا حبیــب الــه کفــاش دســت از تحصیل کشــید 
تــا بیشــتر از پیــش کمــک حــال پــدر باشــد. در کنــار بنایــی و کســب درآمــد حالل، 
از رســیدگی بــه مــادر هــم غفلــت نمــی کــرد و مثــل یــک دختــر بــرای کــم کــردن 

زحمــات مــادر، کارِ خونــه انجــام مــی داد. 
عضــو پایــگاه بســیج بــود و همــواره به مســجد امــام حســن عســکری)ع( رفــت و آمد 
داشــت. در زمانــی کــه دشــمن بــه مرزهــای کشــورش هجــوم آورده و دیــن و ناموس و 
کشــورش را تهدیــد مــی کــرد، در حالــی کــه دوران نوجوانــی را طــی مــی کــرد، بــرای 
رفتــن بــه جبهــه و مقابلــه بــا دشــمن پافشــاری مــی کــرد. امــا ســن کــم و مخالفــت 
اطرافیــان مانــع از حضــورش در میــدان نبــرد گردیــد تا اینکــه بالخره توانســت پس از 
ســال هــا چشــم انتظــاری، در گــردان ۴۲۳ الحدیــد لشــکر ۴۱ ثارالّل مشــغول خدمت 
شــود. هفــده مــا در جبهــه در واحــد ادوات بــه فعالیــت مــی پرداخــت تــا اینکــه در 
تاریــخ 67/۳/۱5 در ســرزمین شــلمچه بــه آرزوی خــود کــه شــهادت در راه خــدا بــود، 
دســت یافــت. پیکــر مطهــرش پــس از تشــییع در گلــزار شــهدای شــهر بردســیر بــه 

خاک ســپرده شــد.
تمیــز بــود و آراســته. بــه لبــاس پوشــیدنش اهمیــت مــی داد. شــب حتما حمــام می 
کــرد. بــه بقیــه هــم بــرای رعایــت نظافــت و پاکیزگــی ســفارش مــی کــرد. تــو حیاط 
مدرســه کــه بچــه هــا اشــغال مــی ریختنــد، تذکــر مــی داد و گاهــی خــودش زباله ها 
رو جمــع مــی کــرد./ بیشــتر، بنایــی مــی کــرد. کاری کــه بــه عهــده ش بــود،  صاحب 
کار حضــور داشــت یــا نداشــت، بــه خوبــی انجــام مــی داد. بــه مــن هــم این ســفارش 
رو داشــت. تــا مــی شــد کار رو بهتــر از اونچه ســفارش شــده بــود، تحویل مــی داد. اگه 
خــوب هــم از کار در نمــی آمــد ناراحــت مــی شــد. تقریبــا بیــش از نیمــی از حقوقش 
رو هــم تحویــل خانــواده مــی داد.          راوی: آقــای حمیــد رباطی)خواهــرزاده شــهید(

ــر مــی داشــت، بهمــون نشــون مــی داد چطــور بایــد  یــک روســری از رو طنــاب ب
روســری بپوشــیم کــه حجابمــون رعایت بشــه. وقتی موهــای مادر از گوشــه روســری 

مــی آمــد بیــرون، مــی گفــت: مــادر! موهاتــو بپوشــون.
ظهــر کــه مــی رســید خونــه، مــی رفت ســر قنــات وضــو مــی گرفــت. مــادر ازش می 
خواســت ناهــار بخــوره، امــا محمــد مــی گفــت: اول میــرم مســجد نمــاز مــی خونــم، 

بعــد میــام خونــه.                       راوی: خانــم معصومــه انصاری)همســربرادر شــهید(
بابــا بنــدر عبــاس خدمــت مــی کــرد و عمــو محمــد اهــواز. بــا توجــه بــه اینکــه عمــو 
فرزنــد کوچــک خونــه بــود تــالش صــورت گرفــت تــا محــل خدمــت دو بــرادر جابجا 
بشــه. امــا عمــو بخاطــر عالقــه ای کــه به جبهه و شــهادت داشــت قبــول نکــرد و علی 

رغــم درســت شــدن کار انتقالــی، راضــی بــه عقــب آمــدن از مناطــق عملیاتی نشــد.
                                                         راوی: آقای محمد حقگوئی)برادرزاده شهید( 

رابطــه ش بــا تمــام اقــوام خــوب بود و بهشــون ســر مــی زد. متواضعانه رفتــار می کرد 
و اگــر بحــث و دعوایــی رخ مــی داد، ســکوت مــی کــرد؛ بــا ایــن حــال از زمانــی کــه 

جبهــه رفتــه بــود، اخالقــش بهتر شــده بــود.راوی: آقــای حســین حقگوئی)برادر شــهید(
به خواهر بزرگشون که تک دختر خونه بود، احترام ویژه می گذاشت.

                                                       راوی: آقای حمید رباطی زاده)خواهرزاده شهید(
هر موقع از جبهه زنگ می زد، دلداری می داد: خواهر: نگران نباش من خوبم.

ســفارش مــی کــرد: اگــه مــن شــهید شــدم، جیــغ و فریــاد نکنیــد، حواســتون بــه 
محــرم و نامحــرم باشــه.

وقتــی حــرف از شــهادت مــی زد، مــادر مــی گفــت: نگــو، مــن ناراحت میشــم. محمد 
هــم دلداریــش مــی داد و مــی گفــت: نــه مــادر باید خوشــحال باشــی، مثــل من چند 
تــا پســر دیگــه هــم داری... /وقتــی می آمــد مرخصــی، اولین کارش ســر زدن بــه گلزار 

شــهدا بــود                              راوی: خانــم معصومــه انصاری)همســر بــرادر شــهید(
ســفر آخــر از همــه حاللیــت طلبیــد. نامــه هایــی کــه از جبهــه مــی فرســتاد رو زیــر 
فــرش گذاشــته بودنــد. همــه رو جمع کــرد و یکجا تــوی باغچه آتیــش زد.آقــام گفت: 
چــرا اینــکار مــی کنــی؟ گفــت: ایــن دفعــه کــه من بــرم، شــهید میشــم، نمــی خوام 

مــادر بــا خونــدن ایــن نامــه هــا اذیت بشــه، مــی خــوام یــادگاری ازم نداشــته باشــه.
                                                              راوی: خانم زهرا رنجبر)همسر برادر شهید(

آخریــن ســفری کــه اومــد مرخصــی، بــا دوســتاش آمــدن گلــزار شــهدا. ســر مــزار 
بــرادرم حســن نشســته بودیــم. بعــد از خوندن فاتحه، اشــک مــی ریخت و بــا خودش 
صحبــت مــی کــرد. ســنگ کوچکــی کــه تــو دســتش بــود رو پــرت کــرد. ســنگ 
حــدود یــک متــر پاییــن تــر از مــزار حســن بــه زمیــن افتــاد. گفت: حســن جــان! اگه 
پیــش خــدا آبرویــی داری، کاری کــن منــم بیــام پیشــت. مدتــی بعــد، همــون جا که 

اشــاره کــرده بــود، بــه خــاک ســپرده شــد.
                             راوی: آقای علی بهرامی فرد)درکی علی آبادی()همشهری شهید(

شهید  معظم   محمد حقگویی    

*باســالم بلوارشــهید ملک قاســمی باتوجه بــه اینکه 
ــع  ــی واق ــالف و پزشــکی قانون ــوراهای حــل اخت ش
شــده ودر ایــن منطقــه جمعیــت زیــادی ســاکنند و 
افــراد زیــادی از داخــل شهرســتان و اســتان بــه ایــن 
مراکــز مراجعــه مــی کننــد  ایــن بلوارنیاز بــه تعویض 
جــداول و زیباســازی دارد و ضمنــا دوربرگــردان 
ــتانداردی را  ــر اس ــک غی ــتند و ی ــتاندارد را بس اس
جایگزیــن کردنــد انهــم بــا فاصلــه کــه باعــث شــده 
بعضــی از راننــده هــا ازمســیر مخالــف حرکــت کنند 
کــه بســیار خطرافریــن اســت             9۱۳۳----7۱

*ســاکنان بــه اصطــالح شــهرک فرهنگیــان کــه در 
زمینهــای عبــاس ابــاد چندسالیســت و قریــب بیش 
از 500 خانــه درانجــا هســتند فاقدهــر گونــه پــارک و 
فضــای اموزشــی و مذهبــی اســت حتی محلــی برای 
ســاخت یــک مســجد درایــن منطقــه منظور نشــده 
ــن موضوعــات  ــه ای ــری ب ــر کارب اســت چــرا درتغیی

توجــه نشــده اســت باتشــکر           9۱۲6----90
ــا تشــکر از زحمــات شــبانه روزی کادر بهداشــت  *ب
ــزوم  ــه ل ــه ب ــا توج ــا ب ــا کرون ــارزه ب ــان در مب ودرم
قرنطینــه مــوارد مثبــت لطفــا دفــع زبالــه و فاضــالب 
خانوارهــا بخصــوص مــوارد مثبت یــا ناقل هــم دقیق 
کنتــرل بشــه چــون در شــهرهای دیگــر مــواردی از 
قرمــز شــدن یــه شــهر بخاطــر رهــا بــودن فاضــالب 
تعــدادی در آبهــای کشــاورزی و صیفی جــات گزارش 
شــده                                          9909----۱0

ــژه دوره پنجــم  ــا اینکــه درســالهای گذشــته بوی *ب
شــورای بردســیر بلواروخیابــان وپارکهــای زیــادی در 
مرکــز شــهر و محــالت احداث شــده شــورای ششــم 
نســبت بــه تعریــض خیابانهای اصلــی شــهر و ترمیم 
پارکهــا اقــدام کنــد و همچنیــن محــل پارکینــگ در 
خیابانهــای اصلــی شــهر توجــه کننــد و ایــن ســوال 
ــه  ــاده را ب ــران پی ــه چــرا حــق عاب مطــرح اســت ک
خودروهــا دادیــد در اکثــر شــهرهای وقتــی خیابانــی 
ترافیــک زیــادی دارد انــرا یکطرفــه مــی کننــد جایی 
ــد                                                                                                                                              ــان وصــل کنن ــه خیاب ــاده رو را ب ــه پی نیســت ک

99----9۳8۲                                                
*چــرا صبح هــا هواروشــن اســت برقهــای توخیابانها 
هنوز یکســاعت بعدش روشــن هســتند برا ی کاهش 
ــوش  ــا ادارات را خام ــا و المپه ــن المپه ــرف ای مص
کنید                                                       9۱۳۲----60

* باســالم همــه بایــد تــالش کننــد کــه مدرســه هــا 
اول مهربازگشــایی شــوندواقعا تدریــس مجــازی برای 
دبســتانی هــا انهــم بــا کمــک والدین بســیار ســخته
۲6----9۱۳۴                                                         

*ســالم ســپهراین وامها تاحــاال کجابودند حــاال نوبت 
پاســخگویی رســیده همــه بدنبــال علنــی کــردن انها 
هســتند وقتــی نظــارت ومطالبــه گــری درکارباشــد 

ــن                                 9۱۳۱----57 میشــود ای

رئیس جمهــور منتخــب در دیــدار بــا اعضــای 
جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قم گفــت: با 
توجــه بــه شــناختی کــه از امکانــات مــادی و 
معنــوی، نیــروی انســانی کارآمــد، اراده جــدی 
مدیــران و تــوان جوانــان دارم معتقــدم کــه راه 

برون رفــت از مشــکالت کشــور وجــود دارد.
بــه گــزارش گــروه سیاســی خبرگــزاری 
ــی  ــم رئیس ــید ابراهی ــت الل س ــنیم، آی تس
عصــر روز جمعــه در دیــدار بــا اعضــای جامعه 
مدرســین حوزه علمیــه قم، جامعه مدرســین 
ــه در  ــرد ک ــوان ک ــذار عن ــه ای اثرگ را مجموع
ــان  ــه در جری ــود چ ــات خ ــول دوران حی ط
مبــارزه بــا حکومــت ستم شــاهی و حمایــت از 
برپایــی نظــام اســالمی و چه پــس از پیــروزی 
انقــالب اســالمی گام هــای اساســی برداشــته 

اســت.
حرکت هــای  بــه  اشــاره  بــا  رئیســی 
ــین و  ــه مدرس ــای جامع ــانه علم زمان شناس
ــت: از  ــان گف ــع ایش ــای بموق موضع گیری ه
نقش آفرینــی هدایت گــر و روشــنگرانه جامعــه 
مدرســین حــوزه علمیــه قــم در ایــام انتخابات 

ــم. ــکر می کن ــر و تش تقدی
رییــس جمهــور منتخــب گفــت: بــا توجــه به 
ــادی و معنــوی،  ــات م شــناختی کــه از امکان
نیــروی انســانی کارآمــد، اراده جدی مدیــران و 
تــوان جوانــان دارم معتقــدم کــه راه برون رفــت 

از مشــکالت کشــور وجــود دارد.
ــه ای از  ــه » مجموع ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب رئیس
دیدگاه هــا و سیاســت ها از جملــه بیانیــه گام دوم 
انقــالب و سیاســت های ابالغــی اقتصــاد مقاومتی 
را به عنــوان اســناد باالدســتی در اختیــار داریــم«، 
افــزود: ایــن سیاســت ها پایــه ای بــرای برنامه ریــزی  

در راســتای تحــول در جامعــه خواهنــد بــود.
وی همچنیــن بــا تأکیــد بــر لــزوم ارج نهــادن بــه 
تمــام خدمــات و تالش هــای دولت هــا و مجالــس 
ــات  ــال ها زحم ــن س ــرد: در ای ــه ک ــی اضاف قبل
بســیاری کشــیده شــده اســت کــه قابــل توجــه 
هســتند امــا در شــرایط موجود کــه مــردم ناراضی 
هســتند و نخبــگان و دغدغه منــدان نگراننــد، 
ــا شــناخت مشــکالت، اولویت گــذاری  ــوان ب می ت
مســائل کشــور، کار جهــادی و شــناخت راهکارهــا 
ــرد. ــی ک ــا تحــول را در کشــور عملیات و راه حل ه

ــری از  ــور منتخــب در بخــش دیگ ــس جمه رئی
ایــن دیــدار و در پاســخ بــه پیشــنهادات و نظــرات 
مطرح شــده از ســوی اعضــای جامعــه مدرســین، 
اظهــار داشــت: در دولــت جدیــد اســتفاده از 
ــه  ــال و جامع ــا، فض ــای علم ــرات و دیدگاه ه نظ
مدرســین حــوزه علمیــه را در عرصه هــای مختلف 
اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی پشــتوانه محکمی 
بــرای خــود می دانیــم و از پیشــنهادات و انتقــادات 

ــم. ــتقبال می کنی اس
ــا  ــارزه ب ــروز فضــای مب ــرد: ام وی خاطرنشــان ک

فســاد در کشــور ایجــاد شــده اســت و بایــد بــا ادامــه ایــن رونــد 
و همچنیــن افزایــش کارآمدی، ســرمایه اجتماعی و اعتمــاد مردم 

بــه نظــام را افزایــش دهیــم.
رئیــس جمهــور منتخــب بــا تأکیــد بــر لــزوم چابک ســازی نظــام 
اداری تصریــح کــرد: تحقــق وعده هــا نیازمنــد نظــام اداری چابــک 
اســت و بــه دور از بروکراســی معمــول در مســیر تحقــق وعده هــا 

ــم. ــر می داری گام ب
در ایــن دیــدار رئیــس و اعضــای جامعــه مدرســین حــوزه 
علمیــه قــم انتخــاب آیــت الل رئیســی در انتخابــات ســیزدهمین 
ــه  ــخنانی جداگان ــه در س ــک گفت ــت جمهوری را تبری دوره ریاس
پیشــنهادات و دیدگاه هــای خــود را در حوزه هــای مختلــف 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی بــا رئیــس جمهــور منتخــب در 

میــان گذاشــتند.
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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

می توان با اولویت گذاری مسائل و کار جهادی، تحول را در کشور عملیاتی کرد

دردا که گشت با من، بیگانه یار جانی
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من از نفس فتادم، بر خاک رخ نهادم
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اشعار شهادت امام 
جواد)علیه السالم( 

رئیس جمهور منتخب در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: 

افرادی که قبال کرونا گرفتند، به ویروس دلتا مبتال می شوند/ از منزل خارج نشوید
یــک متخصــص بیمــاری هــای عفونــی و 
گرمســیری گفــت: ســویه دلتــا جمعیــت هــای 
زیــادی را تهدیــد مــی کنــد و افــرادی کــه قبــال 
کرونــا گرفتنــد مــی تواننــد بــا ایــن ســویه دلتــا 
بــه بیماری شــدیدتری مبتــال شــوند و حتی آنها 
را بــه بســتری، حتــی بخــش مراقبت هــای ویژه 
پیــش ببــرد و حتــی افــرادی قبال کرونــا گرفتند 
و شــاید بســتری ســاده داشــته و خــوب شــدند، 
درگیــری شــان بــا دلتــا آنقــدر شــدید باشــد که 

حیــات آنهــا را بــا خطــر مواجــه کنــد.
دکترایمــان قاســم زاده در گفــت و گــو با خبرنگار 
ــاره ویــروس دلتــا اظهــار کــرد: دلتــا  ایســنا درب
ــان  ــت و در زم ــروس کروناس ــدی وی ــویه هن س
گســترش جهانــی، صــالح ویــروس هــا در مقابل 
سیســتم ایمنی بــدن افــراد و داروهایی کــه برای 
درمــان بــه کار مــی رود، تغییرات ژنتیکی اســت.

ــی  ــر م ــود را تغیی ــم خ ــروس دائ ــزود: وی وی اف
ــد و  ــای خــود را حفــظ کن ــد بق ــا بتوان دهــد ت
در نتیجــه بــرای بقــا و رســیدن بــه ایــن مســئله 
تغییــرات ژنتیکــی مــی دهــد و در هــر لحظــه 

در هــر گوشــه از دنیــا ممکــن اســت ایــن موتاســیون 
پیــش بیایــد.

ــرات  ــی تغیی ــه برخ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــم زاده ب قاس
ویــروس هــا اینقــدر جزئــی اســت کــه شــاید متوجه 
نشــویم و بیمــاران را بــه شــکل ســویه هــای قبلــی 
ببینیــم و درمــان کنیــم، گفــت: امــا برخــی تغییرات 
فــوق العــاده بــارز اســت و مــی توانــد در بقــای ویروس 
ــوده و تغییــر مشــخصی اســت کــه  ــی مهــم ب خیل
سیســتم ایمنــی فــرد را بــا چالــش مواجــه و افــرادی 
کــه بــا این ویــروس ســر و کار داشــتند را دوبــاره دچار 
بیمــاری شــدیدتری بکنــد و دربــاره دلتا همیــن اتفاق 
و تغییــر ژنتیکــی مهــم رخ داده و در دلتاپــالس نیــز 

تغییــر اضافــه تــری دارد.
ایــن متخصــص بیمــاری هــای عفونــی بیــان کــرد: 
ســویه دلتــا جمعیــت هــای زیــادی را تهدیــد مــی 
کنــد و افــرادی کــه قبــال کرونــا گرفتنــد مــی تواننــد 
بــا ایــن ســویه دلتــا بــه بیمــاری شــدیدتری مبتــال 
ــی بخــش  ــه بســتری، حت ــا را ب ــی آنه شــوند و حت
ــرادی  ــی اف ــرد و حت ــژه پیــش بب ــای وی ــت ه مراقب
قبــال کرونــا گرفتنــد و شــاید بســتری ســاده داشــته 

و خــوب شــدند، درگیــری شــان بــا دلتــا آنقــدر شــدید 
باشــد کــه حیــات آنهــا را بــا خطــر مواجــه کنــد.وی بــا 
اشــاره بــه اینکــه ایمنــی ابتــال بــه کرونــا ماندگار نیســت، 
تصریــح کــرد: ایمنــی برخــی مانند ســرخک مــادام العمر 
اســت امــا ایمنــی آنفلوانــزا تقریبا ســالیانه اســت تا ســویه 
جدیــد وارد شــود. لــذا ایمنــی ابتــال بــه کوویــد۱9 ماندگار 
نیســت و ممکــن اســت افــراد ســه تــا چهــار مــاه دیگــر 
مجــددا مبتــال شــوند و در ویــروس دلتــا که عمال با ســویه 
جدیــد مواجه هســتیم، شــاید اینجــا اثــر حفاظتی مهمی 

در مقابــل ســویه دلتــا نداشــته باشــیم.

اصالح طلبان توپ خطاهای خود را به زمین شورای نگهبان انداختند/ 
اصالحات به یک خانه تکانی جدی نیاز دارد

ــن  ــت خورده ای ــت: شکس ــمی گف ــزه هاش فائ
ــد. اصالح طلبــان  ــات اصالح طلبــان بودن انتخاب
در ۴ ســال اخیــر تغییــر هویــت داده و پایــگاه 
ــول  ــد. در ط ــت دادن ــود را از دس ــی خ مردم
ایــن ۴ ســال نیــز بــا انداختــن تــوپ در زمیــن 
ــه  ــر ب ــان حاض ــان و اصول گرای ــورای نگهب ش

پذیــرش خطاهــای خــود نشــدند.
رســانه های  دیگــر  گــروه  گــزارش  بــه 
ــال  ــمی، فع ــزه هاش ــارس، فائ ــزاری ف خبرگ
سیاســی اصالح طلــب و از اعضــای کارگــزاران 
ســازندگی گفــت: شکســت خــورده ایــن 
ــد. اصالح طلبــان  ــات اصالح طلبــان بودن انتخاب
در ۴ ســال اخیــر تغییــر هویــت داده و پایــگاه 
ــول  ــد. در ط ــت دادن ــود را از دس ــی خ مردم
ایــن ۴ ســال نیــز بــا انداختــن تــوپ در 
زمیــن شــورای نگهبــان و اصولگرایــان حاضــر 
ــاال  ــود نشــدند. ح ــای خ ــرش خطاه ــه پذی ب
ــرار  ــا را تک ــن حرف ه ــا همی ــر آنه ــم اکث ه

می کننــد. هنــوز نیــز اکثریــت آنهــا فرافکنــی 
می کننــد.

ــه  ــزود: اصالحــات در احــزاب و ارکان خــود ب وی اف
ــزاب  ــاج دارد. اح ــدی احتی ــی ج ــه تکان ــک خان ی
ــت و  ــردم را دریاف ــام م ــتند پی ــب نتوانس اصالح طل
تحلیــل درســتی ارائــه بدهنــد. آنهــا بــرای حفــظ و 
بقــای خــود دچــار فرافکنی شــدند، به نظرســنجی ها 
و آمارهای ســازی های غیــر واقعــی روی آوردنــد و از 
ــد.  ــه گرفتن ــود فاصل ــی خ ــگاه اجتماع ــردم و پای م

هــدف، اصالحــات نبــود بلکــه بقــا بــود.
ــه  ــعه یافت ــورهای توس ــه داد: در کش ــمی ادام هاش
ــا  ــران حــزب ی ــن شکســتی، رهب ــا چنی معمــوال ب
رهبــران جبهــه شکســت خــورده اســتعفا می دهنــد 
و میــدان را در یــک رونــد دموکراتیــک بــه دیگــران 
ــدام،  ــن اق ــد ای ــه معتقدن ــد، چراک ــذار می  کنن واگ
ــزاب  ــی رود اح ــار م ــه انتظ ــت ک ــل کاری اس حداق
دچــار خطــا ماننــد اصالح طلبــان در ایــن انتخابــات 
ــت  ــاره گیری هاس ــن کن ــد از ای ــد. بع ــام دهن انج

کــه مابقــی قــادر خواهنــد بــود آســیب شناســی جــدی 
و واقعــی را در درون تشــکیالت انجــام داده و راه درســت را 

بــرای آینــده پیــدا کننــد.
ــای  ــه دوره اول آق ــان اینک ــا بی ــی ب ــال سیاس ــن فع ای
روحانــی دوره موفــق و قابــل دفاعــی بود و توانســت برخی 
انتظــارات را بــرآورده ســازد ولــی عملکــرد آقای روحانــی 
ــود،  ــت اول ب ــالف دول ــان در دوره دوم برخ و اصالح طلب
ــی  ــای روحان ــکالت آق ــر مش ــه اکث ــم ک ــت: می دانی گف
توســط اصولگرایــان ایجــاد شــد، امــا رای نــدادن مــن و 
عــده بســیاری دیگــر از مــردم ناشــی از ناامیــدی از بــی 
ارادگــی آقــای روحانــی و اصالح طلبــان در برابــر اقدامــات 
منفــی اصولگرایــان و تــالش بــرای بقــای خودشــان بــود.
ــه ســخنان روحانــی در روزهــای پایانــی  ــا اشــاره ب وی ب
ــان دوره هــا  ــزود: معمــوالً نطــق همــه در پای دولتــش اف
ــه گفتــن آنچــه می کننــد کــه  ــاز می شــود و شــروع ب ب
ــال  ــه در ح ــی ک ــی زمان ــد، یعن ــر می گفتن ــد زودت بای
رفتــن هســتند و دیگــر تاثیــری حتــی در بیــن مدیــران 
ــد. ــت می کنن ــه صحب ــد، شــروع ب ــم ندارن خودشــان ه

دکتر قاسم زاده  متخصص بیماری های عفونی:
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ابومصطفــی االمامی معــاون فرماندهی الحشدالشــعبی )محــور شــمال( از نیروهای موثر 
در جریــان جنــگ علیــه داعــش در شــمال عــراق کــه خاطــرات زیــادی از حــاج قاســم 
ســلیمانی کــه او را »حاجــی بــزرگ« مــی خوانــد و ابومهــدی المهنــدس دارد. روزی کــه 

حــاج قاســم تنهــا بــه دل دشــمن زد مــی گویــد:
بــه همــراه حــاج قاســم در تمامــی عملیات هــا در منطقه حــاج ابومهــدی المهندس نیز 
حضــور داشــت. مــا در چنــد عملیــات بــا حــاج قاســم و ابومهــدی بودیــم، یکــی همین 

علمیــات آزادســازی آمرلــی و دیگــری »زرگــه« بود.
از »ینگجــه« عملیــات شــروع شــد، در همــان ابتــدا یــک تــک تیرانــداز داعشــی اجــازه 
پیشــروی بــه نیروهــا بــرای عبــور از پــل زرگــه را نمــی داد و نیروهــا را زمیــن گیــر کرده 
بــود.در آن لحظــات، حــاج قاســم شــخصا یک موتــور درخواســت کــرد، موتــور را آوردند، 
ســوار موتــور شــد؛ فرماندهــان از او ســوال کردنــد کــه مــی خواهیــد چه بکنید؟ ایشــان 
گفتنــد: »هیــچ کــس حرکــت نکنــد، بایــد ببینــم قضیــه چیســت تــا نیروهــا بتواننــد 
پیشــروی کنند.«ایشــان ســوار موتــور شــد و بچــه هــا التمــاس مــی کردنــد کــه حاجی 
شــما خودتــان را بــه خطــر نینــداز، امــا ایشــان اصــرار داشــتند کــه خودشــان بــرای 

بررســی و شناســایی جلــو بــرود.
یکــی از فرماندهــان نیــروی قــدس در محــل، بســیار اصــرار کــرد، امــا حــاج قاســم از آن 
همــه اصــرار ناراحــت شــد و گفــت کــه خــودش باید گــره ماجــرا را بــاز کند و ســرانجام 
حرکــت کرد.ایشــان نزدیــک ۲00 تــا ۳00 متــر خــط عملیاتــی را دور زد و برگشــت. در 
آن لحظــات همــه نگــران بودنــد کــه نکنــد ســردار شــهید شــود، چــون امیدمــان در آن 
لحظــات اول خــدا و اهــل بیــت عصمــت و طهــارت )ع( بــود و بعــد حاج قاســم زیرا عمال 

ایشــان فرمانــده برجســته دفــاع از عــراق بودند.
ایشــان کــه برگشــت محــل دقیق اســتقرار تــک تیرانــداز را بــه نیروهــا داد و دســتور داد 
نقطــه کمیــن تــک تیرانــداز را بزننــد و اینگونه مکانــی را که حاج قاســم مشــخص کرده 
بــود، بچــه هــا زدنــد و تــک تیرانــداز خامــوش شــد و نیروهــا از پل زرگــه عبــور کردند و 
دســت آخــر توانســتیم زرگــه را آزاد کنیــم. مــا در ایــن عملیــات هیچ خســارتی نه جانی 
نــه مالــی ندادیــم، حتــی مجــروح هــم نداشــتیم.این پیــروزی هــا درســایه فرماندهــی 

محقــق مــی شــد کــه در همــه عملیــات، پیشــاپیش نیروهــا حرکت مــی کرد.

خاطرات ترکمن ها از حاج قاسم؛ روایت روزی 
که حاجی یک تنه به دل دشمن زد

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش گفت: 

جزئیات اعمال فوق العاده ویژه برای فرهنگیان در ۶ گروه
رئیــس مرکــز برنامه ریــزی منابــع انســانی و امور 
ــار  ــت: چه ــرورش گف ــوزش و پ اداری وزارت آم
گــروه از معلمــان ۲0 درصــد فــوق العــاده ویــژه 
ــه دو گــروه ۲۲ و ۲۴ درصــد  دریافــت کننــد و ب
فــوق العــاده ویــژه پرداخت می شــود تــا میانگین 

عــددی آن از ۲۱ درصــد عبــور نکنــد.
ــزی  ــز برنامه ری ــس مرک ناصــر ســلیمان زاده رئی
ــوزش و  ــور اداری وزارت آم ــانی و ام ــع انس مناب
ــی  ــگار اجتماع ــا خبرن ــو ب ــرورش در گفت وگ پ
ــاده  ــال فوق الع ــاره اعم ــزاری تســنیم، درب خبرگ
ویــژه فرهنگیــان، اظهــار کــرد: در گذشــته فــوق 
ــدی از  ــه بن ــوان رتب ــت عن ــژه را تح ــاده وی الع
9 درصــد تــا ۲۱ درصــد بــه معلمــان پرداخــت 

ــم. کردی
وی افــزود: معلمــان در دوره ابتدایــی نســبت بــه 
دبیــران یــک درصــد بیشــتر فــوق العــاده ویــژه 
دبیــران می توانســتند  دریافــت می  کردنــد، 
ــژه تحــت  ــاده وی ــوق الع ــر ۲0 درصــد ف حداکث
ــد  ــوزگاران  ۲۱ درص ــدی و آم ــه بن ــوان رتب عن

دریافــت کننــد.
رئیــس مرکــز برنامه ریــزی منابــع انســانی و امــور اداری 
ــاس  ــرد: براس ــح ک ــرورش تصری ــوزش و پ وزارت آم
ــدارس داشــتند ســازمان  ــه همــکاران م اعتراضــی ک
برنامــه و بودجــه پذیرفــت میــزان فــوق العــاده ویــژه ای 
ــت پرداخــت می کنــد و  ــه تمــام کارکنــان دول کــه ب
میانگیــن آن ۲۱ درصــد اســت را بــه کادر آموزشــی هم 

پرداخــت کنــد.
ســلیمان زاده اضافــه کرد: در جلســه ای که برگزار شــد، 
ســازمان برنامــه و بودجــه اعالم کرد بــه تمام فرهنگیان 
۲۱ درصدفوق العــاده ویــژه بــه شــکل مســاوی پرداخت 
کنیــم یعنــی همــه معلمــان بــا صفــر ســال ســابقه تا 
افــرادی که در آســتانه بازنشســتگی هســتند همــه ۲۱ 
درصــد فــوق العــاده ویــژه دریافت کننــد و ایــن موضوع 
ــا  ــت معلمــان جدیداالســتخدام شــد ام باعــث رضای

معلمان باســابقه معترض شــدند.
ــه  ــم ک ــالم کردی ــن جلســه اع ــرد: در ای ــان ک وی بی
۱86 هــزار نفــر بــا بیــش از ۲۴ ســال ســابقه کار داریــم 
بنابرایــن پیشــنهاد شــد چهــار گــروه ۲0 درصــد فــوق 

العــاده ویــژه دریافــت کننــد و بــه دو گــروه )دارای ســابقه کار 
باالتــر( ۲۲ و ۲۴ درصــد فــوق العــاده ویــژه پرداخــت شــود 
کــه میانگیــن عــددی آن از ۲۱ درصــد عبور نکنــد و در عین 

حــال همــه راضــی باشــند.
رئیــس مرکــز برنامه ریزی منابــع انســانی و امــور اداری وزارت 
آمــوزش و پــرورش ادامــه داد: صحبــت هــا انجــام شــد و قرار 
شــد آقــای طاهری ســازمان برنامــه و بودجــه نامــه ای را بزند 
و بــه محــض اینکه ارســال شــود احــکام صــادر و به معلمان 
داده می شــود کــه بــه طــور میانگیــن از ۳00 تــا 700 هــزار 

تومــان بــه حقــوق فرهنگیــان اضافه خواهد شــد.


