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همانگونه که اکثریت دلسوزان نظام معتقدو معترفند که 
حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای و انتخاب 
اصلح نقش و تاثیر بسزایی در رسیدن به اهداف ملی و فراملی 
نظام دارد.واین مشارکت حداکثری در انتخابات ١۴٠٠ تاثیر 
مضاعفی براین روند خواهد داشت  چون مشارکت باالی 
مردم در تقویت نظام اسالمی موثر است، از این منظر هر 
اندازه که مشارکت مردمی در انتخابات بیشتر باشد، رسیدن 
به اهداف و اجرایی شدن برنامه ها نیز بیشتر عملی می گردد.
وعالوه بر اینکه مشارکت باال در انتخابات می تواند به ثبات 
و استحکام بیشتر نظام اسالمی بینجامد، انتخاب اصلح نیز 
تأثیر بسزایی در رسیدن به اهداف ملی و فراملی نظام خواهد 
داشت.از این رو مشارکت حداکثری و انتخاب اصلح در شرایط 
کنونی که مسائل کالن و مهمی پیش روی کشور است، 
ضرورتی اجتناب ناپذیر است.همچنین مشارکت حداکثری 
در توسعه پایدار نظام جمهوری اسالمی بسیار موثر است زیرا 
این مهم باعث می شود دولت از پشتوانه مردمی برخوردار 
باشد و با تکیه بر این پشتوانه خواهد توانست برنامه ها و اهداف 
بلندمدتی را تدوین کند.ضمن اینکه دارا بودن برنامه های 
کالن و عملیاتی کردن آنها باعث می شود همه امکانات و 
توانمندی های کشور در راستای هدفی مشخص به کار گرفته 

شود و میزان هزینه ها نیز کاهش یابد.
مشارکت حداکثری در افزایش قدرت تصمیم گیری مسئوالن 
تاثیر بسزایی دارد و تصمیم گیری های کالن و عملی ساختن 
آنها یکی دیگر از الزامات نیل به توسعه پایدار است و زمانی  که 
دولت از پشتوانه مردمی بیشتری برخوردار باشد، قدرت اخذ 

تصمیم های مهم در ابعاد داخلی و خارجی افزایش می یابد.
حضور ومشارکت حداکثری وانتخاب اصلح دردو بعد داخلی 
و خارجی اثر بی بدیلی دارد در بُعد داخلی به جهت پذیرش 
و حمایت بیشتر مردم، تصمیم گیری ها از زمینه اجرایی 
شدن بیشتری برخوردارند و در بُعد خارجی نیز توافق و 
پشتیبانی اکثریت مردم در مورد یک مساله باعث می شود 
سیاستمداران با انگیزه و شجاعت بیشتری اهداف خود را 
دنبال کنند، همچنین مشارکت حداکثری مردم باعث باال 

رفتن روحیه کار و مسئولیت پذیری دولتمردان می شود.
آنچه که امروزه سران دولت های اروپایی و سیاستمداران 
آمریکایی از آن سخن می گویند اعتراف به نقش و جایگاه 
ممتاز ایران در تحوالت بین المللی و منطقه ای است، عالوه 
بر این برخی از سیاستمداران رژیم غاصب صهیونیستی به 
صراحت از ناتوانی این رژیم در مقابله با ایران سخن می گویند، 
حال ارتقاء و تداوم این اقتدار منطقه ای و بین المللی با 
استقبال و حمایت گسترده مردم و مشارکت حداکثری آنان 

در انتخابات پیش رو میسر می شود             ادامه صفحه3

222
روابط عمومی باید پل ارتباطی 
بین مسئولین و عامه مردم باشد

جمع آوری 5 و نیم میلیارد تومان 
زکات در سال گذشته

امــام علــی علیــه الســالم: خردمندتریــن فرمانــروا کســی اســت کــه خــود را چنان سیاســت 
)تربیــت( کنــد کــه جایــی بــرای بهانــه و اعتــراض مّلــت بــر او باقــی نمانــد و بــا مــردم چنــان 

سیاســتی در پیــش گیــرد کــه حّجــت خــود را بــر آنــان تمــام کنــد         )غــرر و درر آمــدی،335٠(.

تاثیرمشارکت حداکثری 
وانتخاب اصلح در رسیدن به 

اهداف ملی و فراملی 

حضور حداکرثی مردم در 
انتخابات ۱۴۰۰ آینده و امنیت 

کشور را تضمین می کند
                                       مهندس وفایی معاون سیاسی و اجتامعی فرمانداری بردسیر: 

همه دستگاههای اجرایی  درکاهش 
آسیب های اجتماعی مسئولیت دارند

           ستاری معاون علمی رییس جمهوری :

رییس دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان درباره واکسیناسیون 
کرونــا گفــت: واکسیناســیون توصیــه علمــِی بیــن المللی، 
جهانــی و کشــوری اســت و ما نمــی توانیم کســی را مجبور 
بــه واکسیناســیون کنیــم امــا توصیــه و تشــویق می کنیم 
و انتظــار داریــم از تبلیغــات ســوء علیــه واکســن ممانعت و 

ایــن تبلیغــات خنثی شــود.
دکترحمیدرضــا رشــیدی نــژاد در جلســه ســتاد اســتانی 
مدیریــت کرونــا اظهــار کــرد: بــا توجه بــه وضعیت اســتان 
هــای هرمــزگان و سیســتان و بلوچســتان کــه هنــوز در 
ــاق  ــا اتف ــی در آنه ــی واضح ــیر نزول ــتند و س ــک هس پی
ــای  ــروس ه ــا ورود وی ــی شــود ب ــاده، حــدس زده م نیفت

جهــش یافتــه مدتــی ایــن وضعیــت بمانــد.
ــه  ــی ک ــه مراودات ــه ب ــا توج ــر ب ــزود: از ســوی دیگ وی اف
بیــن شهرســتان های اســتان کرمــان بــا دو اســتان مذکور 

وجــود دارد، بایــد موضــوع را جــدی بگیریــم.
رشــیدی نــژاد تصریــح کــرد: در هفتــه گذشــته نســبت به 
هفتــه هــای قبــل ســیر نزولــی بیمــاری کرونــا در اســتان 
کرمــان متوقــف شــده و می تــوان براســاس تعداد بیمــاران 

بســتری گفــت تفاوتــی بــا قبل نداشــتیم.
وی بیــان کــرد: در حــال حاضــر 76٠ بیمــار بســتری در 
کل اســتان کرمــان داریــم و وضعیــت بســیار شــکننده ای 
داریــم و امیدواریــم بــا رعایــت پروتــکل ها و جــدی گرفتن 
موضــوع توســط مــردم و مســئوالن اتفاقــی نیفتــد و رونــد 

نزولــی ادامــه یابــد.
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان در ادامــه دربــاره 
واکسیناســیون کرونــا اظهــار کــرد: واکسیناســیون توصیــه 
علمــِی بیــن المللــی، جهانــی و کشــوری اســت و مــا نمی 
ــا  ــم ام ــه واکسیناســیون کنی ــور ب ــم کســی را مجب توانی

توصیــه و تشــوق مــی کنیم و انتظــار داریــم از تبلیغات 
ســوء علیــه واکســن ممانعــت و ایــن تبلیغــات خنثــی 

شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه از امــروز واکسیناســیون افــراد 
7٠ ســال بــه بــاال آغاز شــده، افــزود: یکی از شهرســتان 
های اســتان کرمان متاســفانه در واکسیناسیون همپای 

جاهــای دیگــر پیش نمــی رود.
رشــیدی نــژاد بیــان کــرد: بیــش از 6٠ درصد جمعیت 
بــاالی 75 ســال اســتان کرمــان واکســینه شــده امــا 
یکــی از شهرســتان هــا حــدود 35 درصــد افــراد جامعه 
ــتقبال،  ــدم اس ــل ع ــرده و دلی ــینه ک ــدف را واکس ه
ــردم را از  ــه م ــود ک ــی ش ــرح م ــوء مط ــات س تبلیغ

واکســن زدن ترســانده انــد.
وی تصریــح کــرد: هــر جــای دنیــا کــه مردم واکســینه 
ــم  ــر ک ــرگ و می ــتری و م ــت بس ــد، جمعی ــده ان ش
شــده و بایــد رســانه هــا توصیــه و ترغیــب مــردم بــه 

واکسیناســیون را داشــته باشــند.

                                                        میرصادقی فرماندار بردسیر گفت: 
        صفحه3

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

واکسیناسیون کرونا توصیه علمِی جهانی است/ 
وضعیت شکننده ای در کرمان داریم

آگهی شناسایی و جذب نیروی 
انسانی مرد متخصص بردسیر

رشکــت مجتمــع جهــان فوالد در نظــر دارد از طریق برگزاری آزمون، مصاحبه تخصصی و روانشــناختی در مقاطع 
و رشــته هــای زیــر در شــهر بردســیر بــرای خــود و یــا پیامنــکاران تحت قــرارداد نســبت به شناســایی و بکارگیری 
نیــروی متخصــص مــرد اقــدام منایــد. لــذا واجدیــن رشایــط مــی تواننــد بــرای آگاهــی و کســب اطالعــات بیشــر 
www.hrdms.irاز رشایــط آزمــون و ثبــت نــام ، از تاریــخ 1400/03/01 لغایــت 1400/03/07 بــه آدرس اینرنتــی

مراجعــه و پــس از مطالعــه دقیــق مفــاد آگهی نســبت به نام نویســی اقــدام منایند.

شرایط   اولیهوضعیت  بومیرشته   تحصیلی   مقطع    تحصیلیردیف

دیپلم1
بردسیرمکانیک

عمومی
 )کلیه گرایش ها(

دارای گواهینامه پایه یکم و 
حداقل قد 175 سانتی متر و 
bmi مناسب– جهت تصدی 

پست راننده و آتش نشان
بردسیر

افراد با سابقه دارای اولویتبرق )کلیه گرایش ها( بردسیر

فوق دیپلم2
افراد با سابقه دارای اولویتبردسیربرق )گرایش های الکترونیک//قدرت(

افراد با سابقه دارای اولویتبردسیر        مکانیک )کلیه گرایش ها(

لیسانس3

برق گرایش الکترونیک
مکانیک )کلیه گرایش ها(

متالورژی )کلیه گرایش ها(
صنایع )گرایش صنایع/تحلیل 

سیستم ها(
کامپیوتر
کشاورزی

محیط  زیست
بهداشت حرفه ای

فوریت های پزشکی/ پرستاری/ 
هوش بری

ارایه تعهد عدم اشتغال در مراکز 
115 درمرحله مصاحبه الزامی 
است. "جهت تصدی پست 
تکنیسین اورژانس")داشتن 
مدرک کاردانی یا کارشناسی(

استان کرمان
استان کرمان

بردسیر

بردسیر
بردسیر

بردسیر

بردسیر
بردسیر

بردسیر

بومی استان کرمان)اولویت با افراد بومی شهرستان(

افراد با سابقه دارای اولویت
)فقط گرایش الکترونیک(

افراد با سابقه دارای اولویت

افراد با سابقه دارای اولویت
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جلســه اضطــراری کنتــرل و راههــای 
ــا  ــی ب ــای اجتماع پیشــگیری از اســیب ه
محوریــت پیشــگیری از خودکشــی بــه 
ریاســت مهنــدس وفایــی معاون سیاســی و 
اجتماعی فرمانــداری باحضور اعضا درســالن 

ــداری تشــکیل شــد ــات فرمان اجتماع
ــداری  ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
بردســیر جلســه اضطراری کنتــرل و راههای 
ــا  ــی ب ــای اجتماع پیشــگیری از اســیب ه
محوریــت پیشــگیری از خودکشــی بــه 
ریاســت مهنــدس وفایــی معاون سیاســی و 
اجتماعی فرمانــداری باحضور اعضا درســالن 

اجتماعــات فرمانــداری تشــکیل شــد
 معــاون سیاســی فرمانــداری گفــت  عوامل 
متعــددی در افزایش اســیب هــای اجتماعی 

ــه  ــود دارد. ک ــه خودکشــی وج ــن جمل م
طــی بررســی هــای کارشناســی عواملــی 
ــردی  ــای کارب ــوزش ه ــدم ام ــون ع همچ
در ابعاد مختلف،معیشــت، اشــتغال ،تــورم ، 
اعتیــاد، عــدم اگاهــی والدیــن ،رابطــه های 
غیــر کارشناســی والد فرزنــد ،عــدم اموزش 
فرزنــدان درحــل مســائل، اختالفــات 
خانوادگــی و ...  در بحــث خودکشــی  

میتواننــد بســیار تاثیــر گــذار باشــند.
وی افــزود تمامی مســئولین دســتگاههای 
اجرایــی موظــف هســتند درراســتای 
کاهش اســیب هــای اجتماعی مســئولیت 
هــای مربوطــه بــه حــوزه وظایف خــودرا به 
نحــو احســن اجــرا کنند.ایشــان با اشــاره به 
فعالیــت شــماره اختصاصی صدای مشــاور 

ــن در  ــژه والدی ــهروندان بوی )1480( از ش
خواســت نمود مســائل و مشــکالت موجود 
در خانــواده هــا را بــا ایــن شــماره در میــان 
و مشــاوره هــای الزم را دریافــت نمایند.وی 
در ادامــه بــه فعالیت مرکز ســالمت روان در 
ســطح شهرســتان  بعنوان یکــی از محدود 
مراکــزی در کشــور بــا کادری متخصــص و 
مجــرب اشــاره و تصریــح کــرد ایــن مرکــز 
کــه در ســاختمان اورژانــس قدیــم فعالیت 
ــورت  ــود را بص ــات خ ــد خدم ــی نمای م
رایــگان به مــردم شهرســتان ارائــه میدهد.
ــوادی  ــای ج ــه اق ــن جلس ــه ی ای در ادام
جانشــین دادســتان، اقــای برهانــی مدیــر 
شــبکه بهداشــت درمــان وســایر اعضــا بــه 
بیــان مســائل موجــود شهرســتان در حوزه 

همه دستگاههای اجرایی  درراستای کاهش آسیب های اجتماعی مسئولیت دارند 

حجــت االســالم علــی اکبر کرمانــی در خطبه های نمــاز  جمعه 
ایــن هفتــه از کادر درمــان بردســیر به جهــت زحمات آنــان که در 
خــط مقدم ســالمت قرار دارند تقدیروتشــکر نمــود وهمچنین از 
مــر دم بردســیر بــه خصــوص اصناف بــه خاطــر رعایــت پروتکل 
های بهداشــتی و پیشــگیری از شــیوع کرونا قدردانی کردوگفت: 
تــا ریشــه کنی کامــل این ویــروس منحــوس همه بایــد مراقبت 

کنیــم تا دوبــاره دچــار محدودیت های شــدید نشــویم.
امــام جمعه بردســیرپیرامون خلق حماســه ســوم خــرداد وازادی 
خرمشــهر  بیــان کــرد: ســوم خــرداد یــادآور سلحشــوری مــردان 
باایمــان و بــا اخالصــی اســت کــه بــا دســت خالــی دشــمن تــا 
دنــدان مســلح را از خــاک کشــور بیــرون کردنــد و خرمشــهر آزاد 

شــد .
حماســه آزادســازی خرمشــهر و عملیــات بیــت المقــدس یــک 
حماســه تاریخــی نیســت یــک حماســه پویا و جــاری اســت که 
در هــر قالــب تکــرار شــدنی اســت و امــروز یــک عملیــات بیــت 
المقــدس در قالــب اقتصــادی برای ایجاد حماســه اقتصــادی نیاز 

اســت و مقدمــه آن انتخابات پرشــور اســت.
درســی کــه امــروز مــا از حماســه ســوم خــرداد و فرمــان تاریخی 
امــام کــه فرمودنــد فتــح خرمشــهر نبایــد فرامــوش شــود بایــد 
بگیریم حماســه ســازی در صحنه انتخابات اســت کــه با انتخاب 
اصلــح و تشــکیل یــک دولت جــوان و حزب اللهی حماســه ســاز 

باشیم.
حجــت االســالم کرمانــی پیرامــون موضــوع فلســطین وهجــوم 
صهیونیســتها به غزه گفت: فلســطین امــروز روزهای ســختی را 
پشــت ســر مــی گــذارد و آمــار بــه خــاک و خون کشــیده شــدن 
زنــان و کــودکان در غــزه بــی ســابقه اســت و مجامــع بین المللی 
کــه دم از حقــوق بشــر می زنند در این کشــتارها دم نمــی زنند و 

دچــار ســکوت مرگبــاری شــده انــد که جــای تاســف دارد.
امــروز در دفــاع مقــدس مــردم فلســطین موشــکهای پرقــدرت و 
پرحجــم را بــه جای ســنگ به مواضــع ومراکز نظامی و حســاس 
رژیــم صهیونیســتی پرتاب می کنند  و شــاهد حجم بی ســابقه 
شــلیک موشــک بــر ســر رژیــم صهیونیســتی هســتیم و بــرای 
اولیــن بــار شــاهد حملــه ی فلســطین بــه رژیــم اشــغالی بودیم.
امــروز یــک حمایــت مردمــی در جهان نســبت به مــردم مظلوم 
فلســطین و محکوم کردن صهیونیســت ها شــکل گرفته اســت 

کــه ان شــاءاهلل نویــد پیــروزی فلســطین را بــه زودی مــی دهد.
خطیــب جمعــه بردســیر بــا اشــاره بــه تقویــم انتخابــات و لــزوم 
شــرکت و حضــور حداکثــری در انتخابــات از تدابیــر و مصوبــات 
خــوب شــورای نگهبــان قدردانی کــرد و افزود: انتخابــات باید مایه 
تحکیــم و ثبــات نظــام باشــد پــس کاندیداهــا بایــد از جوســازی 
و تخریــب و دلســرد کــردن مــردم نســبت بــه نظــام و انتخابــات 

پرهیــز کنند.
امــام جمعــه بردســیر تاکید کــرد: کاندیداها بایــد از افشــاگری ها 
و بداخالقــی هــا دوری کننــد و بــه بیــان برنامــه هــا و راهکارهای 
خــود بپردازنــد و از بــردن آبــروی نظــام در قالــب ادعاهــای بــی 
اســاس و ســیاه نماهــی هــای واهی بپرهیزنــد و مــردم نیز ضمن 
رعایــت اخــالق و قانــون در طرفــداری از کاندیداهــای خود حضور 

پرشــوری در انتخابات داشــته باشــند.

کاندیداها باید از افشاگری ها 
و بداخالقی ها دوری کنند

ی اســیب هــای اجتماعــی پرداختــه و 
پــس از بحــث و تبــادل نظــر تصمیمــات 
ــرر شــد اعضــا گزارشــات  الزم اتخــاذ ومق
اقدامــات انجــام شــده را در جلســه ی اتــی 

اعــالم نماینــد

معــاون فنــی جهــاد کشــاورزی شهرســتان بردســیر گفــت: 
امســال ســرما، ۵0 میلیــارد تومــان بــه گل هــای محمــدی 

شهرســتان بردســیر خســارت وارد کــرد.
فــردوس رحیمــی، معــاون فنی جهاد کشــاورزی شهرســتان 
بردســیر در گفــت و گــو با خبرنگار گروه اســتان های باشــگاه 
ــه اینکــه ســاالنه  ــا اشــاره ب ــان، ب ــگاران جــوان از کرم خبرن
حــدود 8 هــزار تــن گل محمــدی در  شهرســتان بردســیر 
برداشــت می شــود، گفــت: امســال پیــش بینی شــده  بــود، ۹ 
هــزار تــن محصــول برداشــت شــود که متاســفانه ۵ هــزار تن 

ایــن محصــول در اثــر ســرمازدگی از بیــن رفتــه اســت.
او بــا اشــاره بــه خســارت ۵0 میلیــارد تومانــی ســرمازدگی به 
گل محمــدی در شهرســتان بردســیر، پیش بینی کــرد: طی 
امســال 4 هــزار تــن محصــول گل محمــدی در شهرســتان 

بردســیر برداشــت شود.
رحیمــی ســطح زیــر کشــت گل محمــدی در بردســیر را ۳ 
هــزار و ۳00 هکتــار اعــالم کــرد و  بیان داشــت: از ایــن میزان، 
۲ هــزار و 800 هکتــار بــارور و بقیــه  مــزارع نهــال  هســتند. 

او تصریــح کــرد: امســال در ایــن شهرســتان، حــدود ۳0 تــا 
100 درصد خســارت ســرمازدگی داشــتیم کــه باعت کاهش 
برداشــت محصول در این شهرســتان شــده اســت و خســارت 
وارده طــی امســال، حداکثــر تــا ۳ســال آینــده، اثرمنفــی بــر 

روی عملکــرد گل محمــدی خواهد گذاشــت.
معــاون فنــی جهــاد کشــاورزی شهرســتان بردســیر گفــت: 
عمده تریــن ســطح زیــر کشــت در ایــن شهرســتان به بخش 

اللــه زار اختصــاص دارد.
او ادامــه داد: محصــول برداشــتی ایــن شهرســتان بــرای 1۲ 
کارخانــه فرآوری اســتحصال گالب، اســانس ،غنچه و گلبرگ 

خشــک ارســال می شــود.
رحیمــی افــزود: اگــر قــرار شــود طــی امســال از هــر 4 هــزار 
ــتحصال  ــدی، گالب اس ــتی گل محم ــول برداش ــن محص ت
شــود، حــدود 8 هــزار لیتــر از گل هــای ایــن منطقــه گالب 

گیــری مــی شــود. 
برداشــت گل محمــدی در شهرســتان بردســیر از 1۵ 
اردیبهشــت از منطقــه نــگار شــروع شــده اســت و تــا 10 تیر 

ــه دارد. ــتانی ادام ــق کوهس در مناط

خسارت ۵۰ میلیارد تومان به گل 
های محمدی شهرستان بردسیر 

حجت االسالم واملسلمین کرمانی امام جمعه بردسیر :

صنعت ساختمان سازی

تاییدوضعیت استقرارشعب 
اخذرای توسط هیات اجرایی 

معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر: 

پی سازی  »فونداسیون یا به فرانسه فوندیشن« یا شالوده
پــس از امتــام شــفته بــا دوغــاب آهکــی و اطمینــان کامــل از 
مقاومــت آن نوبــت بــه پــی ســازی مــی رســد البتــه بصــورت 
زیــر مطالــب دســته بنــدی مــی گردننــد 1_ انــواع پــی هــا 2_ 
بــنت مگــر 3_ آرماتوربنــدی 4_ قالب بنــدی 5_ بنت ریزی، ســعی 
مــی گــردد در حــد امــکان از اصطالحــات قابــل فهــم عمــوم 
اســتفاده گــردد. الــف( انــواع شــالوده هــا و پــی هــا، در تعییــن 
ایــن موضــوع کــه چــه نــوع شــالوده ای بــرای ســازه اقتصــادی 
و ایمــن اســت مهنــدس طــراح بایــد بــار وارده از ســازه، رشایــط 
تحــت االرضی و نشســت یا اختالف نشســت مجــاز را در نظر 
بگیــرد. بــرای شــناخت بهــر از رشایــط تحــت االرضی بایســتی 
مــوارد زیــر را عــرض منایــم 1_ انتخــاب نــوع و عمــق شــالوده 
ای کــه بــرای ســاز مناســب اســت 2_ تعییــن ظرفیــت باربــری 
پــی 3_ تعییــن نشســت احتاملــی ســازه 4_ تعییــن پتانســیل 
های مســئله ســاز خــاک مثل قابلیــت تــورم، رمبندگــی و غیره 
5_ تعییــن ســطح آب زیرزمینــی 6_ تعییــن فشــارهای جانبی 
خــاک بــرروی ســازه هــای نظیــر دیوارهــای حائــل، ســپر، ســازه 
نگهبــان در ترانشــه مهــار شــده 7_ تغییــر روش هــای اجرایــی 
بــرای رشایــط تحــت االرضــی. یــک مهنــدس پــی باید همــواره 
بــه خاطــر داشــته باشــد که خــاک منطقه مــورد نظــر معموال 
ناهمگن اســت یعنی مقطع خاک ممکن متغیر باشــد که این 
احتیــاج بــه قضاوت مهندســی در تفســیر آزمایشــات مکانیک 
خــاک دارد  »قبــال در مقالــه دوم بــه آنهــا اشــاره شــده اســت« 
یــک شــالوده یــا پــی ســطحی وقتــی دارای عملکــرد صحیحی 
اســت کــه دو رشط زیــر را بــرآورده کنــد 1_ گســیختگی برشــی 
در خاک زیر پی رخ ندهد 2_ نشســت های بیشــر از مجاز در 
زیر شــالوده رخ ندهد  »حساســیت چهار مقاله شــفته دوغاب 
آهکــی در رابطــه بــا همیــن دو مطلــب اصلــی مــی باشــد«  
در حالــت کلــی شــالوده ســاختامنها وپــل هارامــی تــوان بــه 
دونــوع اصلــی تقســیم بنــدی کــرد ۱_ شــالوده هــای ســطحی 
۲_ شــالوده هــای عمیــق البتــه شــالوده هــای ســطحی که مد 
نظــر مــی باشــندبه شــالودهای تک،شــالوده هــای پــای دیــوار 
وشــالوده هــای گســرده. ) مرکــب ( تقســیم بنــدی کــرد ،نکته 
مهــم در اکــر شــالوده های ســطحی عمق شــالوده مســاوی یا 
کمــراز ســه چهــارم عــرض شــالوده اســت ) جهت اطالع شــمع 

هــا وصنــدوق هــا از انــواع شــالوده هــای عمیق هســتنند(.          
                                                                           ادامه دارد

وضعیــت استقرارشــعب اخــذرای بررســی وموردتاییــد هیــات 
اجرایــی قرارگرفــت

بــه گــزارش روابط عمومــی فرمانداری بردســیر جلســه هیات 
اجرایــی انتخابــات شهرســتان بردســیر بــه ریاســت مهنــدس 
ــالن  ــا درس ــور اعض ــیر و باحض ــدار بردس ــی فرمان میرصادق

اجتماعــات فرمانــداری تشــکیل شــد
درایــن جلســه آقــای میرصادقــی برگــزاری انتخاباتــی ســالم  
ــرای  باحضورحداکثــری تاکیدواعــالم کردتمــام تدابیــرالزم ب

برگــزاری انتخابــات درشهرســتان اندیشــیده شــده اســت
ــی ونظــارت   ایشــان همچنیــن ازهمــکاری هیاتهــای اجرای
شهرســتان تشــکرکردوازهمه روســای ادارات خواســت درایــن 
ــد. ــکاری نماین ــات هم ــدرکاران امرانتخاب ــه بادســت ان زمین

درپایــان وضعیت استقرارشــعب اخــذرای بررســی وموردتایید 
هیــات اجرایــی قرارگرفــت

مدیریت مجتمع فناوران صنعت بردسیر 
از روابط عمومی های فعال تقدیر کرد

ــی و  ــط عموم ــاه روز رواب ــت م ــم اردیبهش ــت و هفت در بیس
ارتباطات،مدیریــت مجتمــع فناوران صنعــت بردســیر از روابط 

عمومــی هــای فعــال شهرســتان بردســیر تقدیــر کــرد
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر در بیســت و 
هفتم اردیبهشــت مــاه روز روابط عمومــی و ارتباطات،مدیریت 
مجتمــع فنــاوران صنعــت بردســیر از روابــط عمومــی هــای 

فعــال شهرســتان بردســیر تقدیــر کرد
در ایــن مراســم معاون سیاســی فرمانــداری ضمن تبریــک روز 
روابــط عمومــی و ارتباطــات بــه حضــار ،از تــالش هــای ارزنده 
مدیریــت کارخانه الســتیک در بحث مســئولیتهای اجتماعی 
قدردانــی کــرد وی بــه نقــش بــا اهمیــت مســئولین روابــط 
عمومــی هــا اشــاره و افــزود در شــرایط فعلــی همه بایــد تالش 
نماینــد تــا زمینــه ی برگــزاری انتخاباتی پرشــور فراهــم گردد. 
در ادامــه ی ایــن جلســه اقــای دکتــر توحیــدی مدیــر عامــل 
کارخانــه فنــاوران صنعــت ضمــن بیــان اقدامــات انجــام شــده 
در ایــن مجتمــع تصریــح کــرد تــالش مجموعــه ی مدیریــت 
ــرای  ــدار ب ــن اســت کــه ضمــن اشــتغال پای ــر ای ــه ب کارخان
ــان شهرســتان در حــوزه مســئولیتهای اجتماعــی نیــز  جوان
برنامــه ریــزی و اقــدام شــود . ســپس  اقــای رجایی مدیــر اداره 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی   و ســایر اعضــای حاضر در جلســه 
بــه طرح مســائل مربــوط در حــوزه روابــط عمومــی  پرداخته و 

پــس از بحــث و تبــادل نظــر تصمیماتــی اتخــاذ شــد.
درپایــان ایــن جلســه از روابــط عمومــی هــای فعــال توســط 

کارخانــه الســتیک قدردانــی شــد

دپوی ۱۳۵ کیلو تریاک در یک منزل در شهر نگار

ــا کار  ــت: ب ــیر گف ــتان بردس ــی شهرس ــده انتظام فرمان
ــه  ــک محمول ــی ، ی ــات ضربت ــی  و طــی عملی اطالعات
ــگار«  1۳۵کیلویــی تریــاک از یــک منــزل  در شــهر »ن

کشــف شــد.
ــایی  ــس از شناس ــوران پ ــن رابطــه مام ــزود: در ای وی اف
ــک  ــی ی ــی ط ــی قضائ ــزل و هماهنگ ــن من ــق ای دقی
عملیــات ضربتــی وارد این مکان شــده و در بازرســی از آن  
1۳۵ کیلــو تریــاک کشــف و یــک متهم را دســتگیرویک 

دســتگاه خــودرو را توقیــف کردنــد.

خطبه های مناز جمعه مهندس وفایی معاون سیاسی و اجتامعی فرمانداری بردسیر:

مقاومــت مــردم خرمشــهر، حماســه ای از یــاد نرفتنــی اســت؛ چرا که مــردم این شــهر در 
حالــی بــه مبــارزه بــا دشــمن پرداختنــد کــه از پیش بــرای ایــن تهاجــم و تجــاوز آمادگی 
نداشــتند. ســوم خــرداد و فتــح خرمشــهر، آیینــه گویایــی از تاریــخ و جغرافیــای دفــاع 

مقــدس و جهــاد آگاهانــه و شــجاعت مظلومانــه ملــت ایران اســت.
روز ســوم خــرداد 1۳61 یکــي از بارزتریــن جلوه هــاي نصرالهــي و یکــي از مهمتریــن و 
ــز  ــاوم خی ــن روز شــهر مق ــران مي باشــد. در ای ــاي انقــالب اســالمي ای ــن روزه زیباتری
خرمشــهر کــه پــس از ۳۵ روز پایــداري و مقاومــت در 4 آبــان 1۳۵۹ به اشــغال دشــمن در 
آمــده بــود، پــس از ۵78 روز )1۹ مــاه( ، بــار دیگــر توســط رزمنــدگان اســالم فتــح شــد و 
پرچــم اســالم بــر فــراز مســجد جامــع و پــل تخریــب شــده خرمشــهر بــه اهتــزاز در آمد.

عملیات آزادسازی خرمشهر
آزادســازی خرمشــهر در روز ســوم خــرداد ســال 1۳61 بعنــوان مهم تریــن هــدف عملیات 
بیت المقــدس در دوره جنــگ ایــران و عــراق توســط ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران 
)بــه فرماندهــی علــی صیــاد شــیرازی( و ســپاه پاســداران انقالب اســالمی )بــه فرماندهی 

محســن رضایــی( انجــام گرفت.
آزاد سازی خرمشهر در حقیقت یکی از اهداف عملیات بیت المقدس بود

در پــی آغــاز عملیــات بیت المقــدس در نیمــه شــب دهــم اردیبهشــت ســال 1۳61 چند 
هــدف عمــده اســتراتژیک و تاکتیتکــی از جانــب نیروهــای ایرانــی دنبــال می شــد ایــن 

اهــداف عبــارت بودنــد از:
*** بیرون راندن نیروهای متجاوز به پشت مرزهای بین المللی

*** نشــان دادن برتــری قــدرت سیاســی -نظامی و اجتماعــی جمهــوری اســالمی بــه 
عــراق و حامیــان او در منطقــه

*** انهدام نیروهای متجاوز در منطقه بین غرب کارون تا خط مرزی
*** آزادسازی خرمشهر از اشغال متجاوزین

ــات بیت المقــدس  ــارم عملی ــه چه آزاد ســازی خرمشــهر در حقیقــت از اهــداف مرحل
بــود. در ســاعت ۲۲:۳0 شــامگاه شــنبه، 1خردادمــاه 1۳61 ،مرحلــه چهــارم ایــن عملیات 
ــه  ــال ب ــرارگاه مرکــزی کرب ــا اعــالم رمــز یامحمدبن عبــداهلل ، از بی ســیم فرماندهــی ق ب
واحدهــای عمل کننــده، بــا هــدف آزادســازی خرمشــهر آغــاز شــد. در پایــان ایــن نبــرد 
عــالوه بــر پایــان بخشــیدن به 1۹ ماه اشــغال بخشــی از حســاس ترین مناطق خوزســتان 
و آزادســازی خرمشــهر، ضربــه ای ســنگین به تــوان رزمــی و روحیــه نیروهای عراقــی وارد 
آمــد.در جریــان آزادســازی خرمشــهر حــدود 16 هــزار نیــروی عراقــی کشــته و زخمــی 
شــدند و همچنیــن 1۹ هــزار نفــر نیــروی عراقــی بــه اســارت نیروهــای ایرانــی درآمدنــد. 
ایــران در جریــان عملیــات ۲6 روزه بیت المقــدس کــه بــه آزادی خرمشــهر انجامیــد ۶٬۰۰۰ 

کشــته )۴٬۴۶۰ کشــته ســپاه و ۱٬۰۸۶ کشــته ارتــش( و ۲4 هــزار مجــروح داد.

سوم خرداد , سالروز آزادسازی 
خرمشهر، حماسه ای از یاد نرفتنی است

معاون علمی رییس جمهوری :

سهم اقتصاد دانش بنیان در تولید ناخالص 
داخلی ساالنه ۵۰ درصد رشد دارد

معــاون علمی و فنــاوری رییــس جمهوری 
ــان در  ــش بنی ــاد دان ــهم اقتص ــت: س گف
ــش  ــص کشــور )Gdp( افزای ــد ناخال تولی
ــا 60 درصــد  یافتــه اســت و ســاالنه ۵0 ت

ــد دارد. رش
بــه گــزارش ایرنــا، ســورنا ســتاری در 
حاشــیه مراســم افتتاح ســاختمان اندیشه 
۲ و بازدیــد از دســتاوردهای شــهرک علمی 
و تحقیقاتــی اصفهان در جمــع خبرنگاران، 

افــزود: میــزان فــروش محصــوالت و خدمــات دانــش بنیان کشــور بــه بیــش از ۲00 هزار 
میلیــارد تومــان رســیده و ارزش صــادرات آنهــا یــک میلیــارد دالر اســت.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه این رشــد و پیشــرفت نویــد بخش اتفــاق هــای خوب در کشــور 
اســت، اظهــار داشــت: بطــور متوســط هــر 6 مــاه یــک بــار بــه اصفهــان ســفر دارم و امروز 

بلــوغ و بالندگــی شــهرک علمــی و تحقیقاتــی این شــهر را بــه وضوح مــی بینیم.
ســتاری بــا اشــاره بــه فعالیــت شــرکت هــای جدیــد و جوانــان در ایــن شــهرک، اضافــه 
کــرد: امــروز در بازدیــد از شــرکت های فنــاور اصفهــان ، محصوالت جدید و پیشــرفته ای 
را دیــدم کــه امیــد اســت این رشــد ســریع حــوزه فنــاوری همچنــان ادامــه یابد و هــر روز 

شــاهد خبرهــای خوب باشــیم.
معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری تاکیــد کــرد: میــزان فــروش شــرکت هــای 
دانــش بنیــان رشــد پیــدا کــرده و در کشــور اقدامــات خوبــی بــرای حمایــت از آنهــا انجام 

شــده اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ، امــروز با حضــور معاون علمــی و فنــاوری رییس جمهوری ســاختمان 
اندیشــه ۲ در شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان با هزینــه 1۵ میلیارد تومــان از محل 
اعتبــارات دولتــی و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهــوری در ۲ هــزار و ۵00 

متــر مربــع زیربنا و اســتقرار ۳0 شــرکت فناور افتتاح شــد.
همچنیــن ســورنا ســتاری در ســفر خــود بــه شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان از 
محصــوالت دانــش بنیــان مختلف مانند اتــاق رویشــگر خــوراک دام هیدروپوتیک، شــیر 
فــوق ایمــن بــر علیــه ویــروس کرونا و سیســتم های تنفســی، پــارک تجهیزات پزشــکی 

و ســالمت و کارگاه هــای جدیــد تجــاری ســازی و فنــاوری بازدیــد کــرد.

 میرصادقی فرماندار بردسیر گفت: 

روابط عمومی باید پل ارتباطی بین 
مسئولین و عامه مردم باشد 

واکسیناسیون کرونا در استان کرمان با 
چه نوع واکسن هایی انجام می شود؟

واکسیناســیون کرونا از اســفند ماه ســال گذشــته آغاز شــده و فاز دوم این واکسیناســیون 
بــرای افــراد بــاالی 7۵ ســال بــا واکســن های معتبــر دنیــا در حــال انجام اســت.

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، فــاز نخســت واکسیناســیون کرونــا در اســتان 
کرمــان همزمــان با سراســر کشــور از ۲1 اســفندماه ســال گذشــته با واکســن اســپوتنیک 
روســی آغــاز شــده و در ایــن مرحلــه پرســنل بهداشــت و درمانــی، جانبــازان بــاالی 70 
درصــد، جانبــازان شــیمیایی و ســالمندان ســاکن در آسایشــگاه ها و خانه هــای ســالمندان 

اســتان کرمان واکســینه شــدند.
هفتــم اردیبهشــت مــاه بــود کــه واکسیناســیون کرونــا بــرای افــراد 80 ســال بــه بــاال در 
اســتان کرمــان کلیــد خــورد و فــاز دوم واکسیناســیون کرونــا در اســتان کرمان بــا فراخوان 
ــه از ۲۵ اردیبهشــت  ــاز شــده و در ادام ــاالی 80 ســال ســن در اســتان آغ ســالمندان ب
واکسیناســیون ســالمندان بــاالی 7۵ ســال در کرمــان آغــاز شــده اســت در حــال حاضــر 

واکسیناســیون ایــن گــروه ســنی در حــال انجــام اســت.
بــه گفتــه مســئوالن در حــال حاضــر بــه جــز واکســن های کرونــای تولیــد آمریــکا تمامی 
ــه واکســن  ــود از جمل ــتفاده می ش ــول اس ــه صــورت معم ــا ب ــه در دنی واکســن هایی ک
ســینوفارم تولیــد چیــن و آســترازنکای تولیــد کــره جنوبــی همــه در دســترس مــا قــرار 

ــا نیــز بــه زودی بــه تولیــد انبــوه می رســند. دارنــد و واکســن های ایرانــی کرون
ســعید صحبتــی عضــو ســتاد مقابلــه بــا کرونــای اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه جزئیــات 
واکسیناســیون کرونــا در کشــور و اســتان کرمــان اظهــار داشــت: در حــال حاضــر انــواع 
مختلــف واکســن را در کشــور داریــم کــه عمده تریــن واکســنی کــه در دســترس اســت 

واکســن ســینوفارم تولیــد چیــن و آســترازنکای تولیــد کــره جنوبــی اســت.

غرق شدن مرد ۴۰ ساله در سد الله زار بردسیر
بــه گــزارش خربگــزاری فــارس از کرمــان، رئیــس اورژانــس کرمــان گفــت: در پــی واژگــون 

شــدن قایــق در ســد اللــه زار بردســیر گــروه فوریت هــای پزشــکی بــه محــل حادثــه اعــزام 

شــدند و در ایــن حادثــه متاســفانه یــک مــرد ۴۰ ســاله جــان باخــت.

 صابــری عنــوان کــرد: چهــار مصــدوم کــودک ایــن حادثــه )شــامل ســه دخــر و یــک پــر( 

بــا رده ســنی ۴ تــا۱۱ ســال پــس از ارائــه خدمــات فوریت هــای پزشــکی بــا حــال عمومــی 

مســاعد بــه بیامرســتان شــهید باهــر کرمــان منتقــل شــدند.

 میرصادقــی فرمانــدار بردســیر گفــت: 

ــط عمومــی یــک نقــش کلیــدی  رواب
و مهــم در هــر اداره و نهــاد اســت کــه 
ــی  ــط عموم ــاب رواب ــران در انتخ مدی
زیــر مجموعــه ی خــود دقت بیشــتری 

داشــته باشــند.
وی افــزود: انتقــال شــرح وظایــف یــک 
مجموعــه بــه مــردم از وظایــف روابــط 
ــاء  ــبب ارتق ــه س ــت ک ــی هاس عموم

ــه آن مجموعــه مــی شــود. ــاط گیــری درســت مــردم نســبت ب آگاهــی و ارتب
میرصادقــی بیــان کــرد: روابــط عمومــی بــا کار تبلیغاتــی فــرق مــی کنــد، روابــط 
عمومــی بایــد پــل ارتباطــی بیــن مســئولین و عامه مردم باشــد تــا آن مجموعــه در 

تحقــق اهدافــش موفق باشــد.
وی افــزود: ایجــاد انگیــزه، ارتبــاط صحیــح بــا کارمنــدان و کارگــران یــک مجموعه و 

عامــه مــردم از کارهــای ارزشــمند روابــط عمومی اســت.
فرمانــدار بردســیر تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه گســترش شــبکه هــای اجتماعــی و 
فضــای مجــازی در دورترین نقــاط، روابــط عمومــی هــا بایــد بــا  اســتفاده از این فضا، 

کارهایــی را کــه در مجموعــه انجــام مــی شــود را بــه مــردم اطــالع رســانی کنــد.
وی تاکیــد کــرد: تکریــم و نحــوه برخــورد بــا اربــاب رجــوع و همچنیــن نــوع ارتباط 
گیــری بــا مــردم و جلــب رضایــت آنهــا حتــی در مــواردی کــه کارشــان انجــام نمی 
شــود از وظایــف مهمــی اســت کــه بــر عهــده ی همه بــه خصــوص روابــط عمومی 

هــا در یــک نهــاد و ســازمان اســت.
میرصادقــی اظهــار کــرد:  قصــد دشــمنان دلســرد کــردن مــردم و ناامیــدی آنهــا از 

نظــام و در نتیجــه عــدم مشــارکت مــردم در انتخابــات اســت.
وی افــزود: بــا توجــه بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری و لــزوم حضــور پرشــور 
مــردم در انتخابــات نقــش روابــط عمومــی هــا بــرای امیدآفرینــی و بیــان کارهــای 

کوچــک و بزرگــی کــه در شهرســتان انجــام شــده، بســیار مهــم اســت.
میــر صادقــی گفــت: کارهــای خوبی کــه در گســترش صنایــع و بحث فوالد ســازی  
و همچنیــن کارهــای عمرانــی و فرهنگــی و اجتماعی که در شهرســتان انجام شــده 
اســت کــه بایــد بــرای مــردم بیــان شــود تــا موجــب انگیــزه و روحیــه و تشــویق 

حضــور مــردم پــای صنــدوق هــای رای مــی شــود.
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حکومت  جهانی عدالت

مهدویت از دیدگاه نهج البالغه
اما در تحلیل این کالم امیرمؤمنان)علیه السالم( به طور خالصه 
باید گفت: حضرت به دو ویژگی مهم یاران مهدی موعود)علیه 

السالم( اشاره نموده است:
الف ( ویژگی های فرهنگی

چون حضرت مهدی)علیه السالم( برای اجرای عدالت و اصالح 
بشر در تمام شئون وجودی آن قیام می کند، الزم است کارگزاران 
دولت کریمه او بدین وصف، که نقش اساسی در پیشبرد اهداف 
الهی حضرت دارد، مجّهز باشند; زیرا اگر درک معرفت و حکمت 
نداشته باشند چگونه می توانند مسئولیتی بر عهده بگیرند که 
علم و معرفت در آن اساس کار است; چرا که اصالح و هدایت بر 
آگاهی و شناخت استوار است و چون در دوران ظهور حضرت 
مهدی)علیه السالم(اصالح امور در تمام ابعاد فردی، خانوادگی، 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مانند آن در سایه احیا و ظهور 
حقیقت اسالم و معارف زالل قرآن کریم تأمین می شود، پس 
مجریان این برنامه بزرگ جهانی نیز باید از باالترین معرفت و 
آگاهی نسبت به رهاورد وحی و حقایق قرآنی برخوردار بوده، 
جام معرفت و زمزم توحید را عاشقانه سرکشیده، مهّذب و 
خودساخته باشند تا بتوانند به اصالح دیگران اقدام کنند; چنان 
که حضرت امیرمؤمنان)علیه السالم( در روایت دیگری در تبیین 
سیمای توحیدی و معنوی یاران حضرت مهدی)علیه السالم( می 
ـ بها کنوزاً لیست من  ـ عّزوجل  فرماید: »ویحاً للطالقاِن، فاِنَّ لّل 
ذهب ولکن بها رجاٌل مؤمنوَن َعرفوا اللَّ حقَّ معرفِته و هم انصار 
المهدی فی آخرِالزمان«;خداوند در سرزمین طالقان گنجینه 
هایی دارد که از طال و نقره نیستند، بلکه مردان مؤمن اند که خدا 
را خوب می شناسند و آن ها یاران مهدی در آخرالزمان هستند.

در این حدیث نیز بر معنویت یاران مهدی موعود)علیه السالم( 
و معرفت و توحید آنان تأکید شده و بزرگ ترین صفت شاخص 
آنان را ایمان و معرفت حق دانسته است. پس معلوم می شود 
کسانی که می خواهند جزو یاران او محسوب شوند )چه توفیق 
درک حضور پیدا کنند و چه در عصر غیبت آن حضرت در 
جهت اهداف او حرکت نمایند( اولین قدم و اساسی ترین کارشان 
باید تحصیل معرفت و حکمت و تهذیب و خودسازی باشد، 
وگرنه بسیارند کسانی که ادعای پی روی و شاگردی حضرت 
مهدی)علیه السالم( دارند، اما لکه ننگی هستند بر دامان او! چه 
بسا گفتار و کردارشان باعث دل سردی مردم از معنویت و اهداف 

آن حضرت شود.
ب (ویژگی نظامی

نکته دیگر، که در کالم امیرمؤمنان)علیه السالم( در نهج البالغه 
در وصف یاران حضرت مهدی)علیه السالم( مورد اشاره قرار 
گرفته، آن است که یاران آن حضرت برای در هم کوبیدن فتنه 
ها و اصالح در تمام ابعاد زندگی بشر همچون شمشیر صیقل 
زده با صالبت، قدرت و پر حرارت و کوبنده وارد صحنه کارزار می 
شوند; چون سّنت الهی بر آن است که کارها از راه عادی و 
مجرای معمولی و طبیعی انجام گیرند، گرچه معجزه و کرامت و 
دعا الزم و مؤثرند و در جای خود اعمال می شوند، اما قرار نیست 
همه کارها از طریق غیرطبیعی انجام شوند. بدین روی در روایات، 
بر قدرت شمشیر حضرت مهدی)علیه السالم( اصرار شده و در 
رهاورد بزرگان اهل معرفت نیز از شمشیر حضرت مهدی)علیه 
السالم( زیاد سخن به میان آمده است. این مسئله حکایت از آن 
دارد که اجرای عدالت و اصالح جامعه بشری در زمان ظهور 
حضرت مهدی)علیه السالم(، نیازمند قدرت و توان برتر و باالتری 
است و حضرت با یاران پر صالبت و پر تالش وارد صحنه اصالح 

و هدایت بشر می شود.

ادامه  آیه  156 سوره آل عمران :
3-  نتیجه توجه به سخنان گمراه کننده منافقین چیست؟

اگر شما مؤمنان تحت تاثیر سخنان گمراه کننده آنان قرار بگیرید و 
همان حرف ها را تکرار کنید، طبعا روحیه شما ضعیف گشته و از 
رفتن به میدان جهاد و سفر در راه خدا خودداری خواهید کرد به این 
ترتیب آنها به هدف خود نائل می شوند. ولی شما این کار را نکنید 
و با روحیه قوی به میدان جهاد بروید تا این حسرت بر دل منافقان 

برای همیشه باقی بماند.
4 -  پاسخ قرآن به سمپاشی و تبلیغات منفی منافقان چیست؟

سپس قرآن به سمپاشی آنها سه پاسخ منطقی می دهد :
الف( مرگ و حیات در هر حال به دست خداست و مسافرت و یا 
حضور در میدان جنگ نمی تواند مسیر قطعی آن را تغییر دهد و 
خدا از همه اعمال بندگان باخبر است.  »والل یحیي و یمیت والل 

بما تعلمون بصیر«
ب( تازه اگر در راه خدا بمیرید یا کشته شوید و به گمان منافقان 
مرگی زودرس دامن شما را بگیرد، چیزی از دست نداده اید. زیرا 
آمرزش و رحمت پروردگار از تمام اموالی که شما یا منافقان با ادامه 

حیات برای خود جمع آوری می کنید باالتر است.
ج( از اینها گذشته، مرگ به معنی فنا و نابودی نیست که این قدر از 
آن وحشت دارید، بلکه دریچه ای است به سوی زندگانی دیگری در 

سطحی بسیار وسیع تر و آمیخته با ابدیت.
5-  آیا  »منافق« کافر است؟

منافق کافر است، چون گویندگان این سخنان منافقان بودند و قرآن 
از آنها به  »کالذین کفروا« یاد می کند.

6 -آیه شریفه مؤمنین را از چه چیزی نهی می کند؟
معنای آیه نهی مؤمنین است از اینکه مثل کافران باشند و درباره 
کسانی که در بیرون شهر یا در غیاب بستگان و یا در جنگ از دنیا 
بروند بگویند:  »اگر نزد ما مانده بودند نمی مردند و کشته نمی 
شدند.« زیرا این سخن آدمی را به سوی عذابی قلبی و شکنجه ای 
الهی که همان حسرت باشد گرفتار می کند. عالوه بر این سخنی 
ناشی از جهل است، زیرا دوری فالن شخص از خانواده و بستگانش، 
نه او را زنده می کند و نه می میراند اصوال زندگی و مرگ از شئون 
مختص به خدای تعالی است. خداوند یکتا که شریکی برای او 

نیست. پس زنهار که شما مسلمانان مثل آن کفار نباشید.
7 - منظور از  »ضربوا فی االرض« که کنایه از مسافرت است، 
چیست؟منظور از آن مسافرت هایی بوده که در راه خدا و برای 
خدا انجام می دادند. مانند سفر به سوی میدان جنگ و یا سفرهای 
تبلیغی و مانند آن و چون مسافرت در آن زمان آمیخته با مشکالت 
و خطرات و بیماری های فراوان بود، لذا مرگ در آن گاهی کمتر از 

کشته شدن در میدان جنگ نبود.
آیه 157 سوره آل عمران:

و اگر در راه خدا کشته شوید یا بمیرید قطعا آمرزش خدا و رحمت 
او از )همه( آنچه )آنان( جمع می کنند بهتر است.

1- آیا می توان زندگی دنیایی را با جهاد و شهادت مقایسه کرد؟
اصوال نباید این دو را با هم مقایسه کرد ولی در برابر افکار پستی که 
چند روز زندگی و ثروت اندوزی را بر افتخار جهاد و شهادت مقدم 
می داشتند، راهی جز این نبود که بگوید : »آنچه را شما از طریق 
شهادت و مردن در راه خدا بدست می آورید، بهتر است از آنچه 
کافران از راه زندگی نکبت بار و آمیخته با شهوات و دنیا پرستی 

خویش جمع آوری می کنند.«
2 -چرا در آیه شریفه قتل را جلوتر از موت کرده است؟

اگر در این جمله  »قتل« را جلوتر از  »مرگ« ذکر کرد، برای این 
بود که کشته شدن در راه خدا نزدیک به مغفرت است تا مردن.

3 -  پیام آیه شریفه چیست؟
الف( در جهان بینی الهی و بینش آسمانی، مرگ و شهادت در راه 

خدا از همه دنیا و ثروت های آن بهتر است.
ب( مغفرت و رحمت نتیجه ای ابدی دارد ولی مال و ثروت آثارش 

موقت است.
ج( مهم در راه خدا بودن است. خواه شهادت در راه او و یا مرگ.
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نظــام جمهــوری اســالمی ایــران بــا 
برگــزاری انتخابــات متعدد در چهــار دهه 
حیــات سیاســی خــود، جلــوه بی نظیری 
از دموکراســی را در قالــب مــردم  ســاالری 
دینــی در معــرض دید جهانیان گذاشــته 
و مــردم در طــول 42 ســال گذشــته 
ــا حضــور حداکثــری خــود در  همــواره ب
پــای صندوق هــای رأی، پشــتیبانی خــود 

ــد. ــت کرده ان ــه نظــام ثاب را ب
ــا  دشــمن در طــول 42ســال گذشــته ب
نقشــه های متعــدد درصــدد آســیب زدن 
بــه نظــام و کشــور بــوده امــا در طــول این 
ســال ها نــه تنهــا ایــن نقشــه عملیاتــی 
نشــده بلکــه جــواب عکــس داده و حضور 

ــوده اســت. ــر ب مــردم پررنگ ت
ــی  ــه خوب ــالمی ب ــام اس ــمنان نظ دش
ــدازی  ــا راه ان ــد ب دریافتنــد کــه نمی توانن
غائله، جنگ ســخت، شــبیخون فرهنگی 
و جنــگ نــرم بــا ملــت ایــران مقابلــه کرد 
ــاد  ــرای ایج ــی ب ــه توطئه های ــت ب و دس
شــکاف بیــن مــردم و حاکمیــت می زنند.

دشــمنان داخلــی وخارجــی بــا توطئه هــا 
ــردن  ــگ ک ــدی و کمرن ــال ناکارآم بدنب
ــای صندق هــای رای  حضــور مــردم در پ
هســتند زیــرا اینکــه انتخابات یــک رابطه 
ــدی نظــام اســالمی  ــا کارآم مســتقیم ب

دارد، 
آمریــکا و متحدانــش بــرای ناامیــد کردن 
مــردم در انتخابــات 28 خــرداد 1400 
ــاه  ــن م ــمومی را از چندی ــات مس تبلیغ
ــون دوازده  ــد و تاکن ــاز کرده ان ــش آغ پی
ــا  ــوری ب ــت جمه ــژه ریاس ــات وی انتخاب
شــکوه خــاص برگــزار شــده و امســال هم 

ــد ادامــه خواهــد داشــت. ــن رون ای
ــه  ــکل ب ــن مش ــم ای ــش مه ــه بخ البت
رفتــار غیــر انســانی ســردمداران کاخ 
ســفید نســبت بــه تحریم هــای گســترده 
ــی  ــود و بخش ــوط می ش ــورمان مرب کش
هــم بــه ســردرگمی مســئوالن اقتصادی 
کشــور در ســاماندهی ایــن امــور مربــوط 

اســت.
اینکــه اگــر مــردم خواســتار زندگــی بهتر 

هســتند کــه حــق همــه آنــان اســت، بایــد 
براســاس رهنمودهــای مقام معظــم رهبری 
در انتخــاب فــرد اصلــح دقــت کننــد تــا بــا 
تشــکیل یــک دولــت انقالبــی، بتوانیــم بــا 
گــذر از مشــکالت اقتصادی، بــه یک زندگی 
تــوام با آرامش و آســایش دســت یابیم.چون  
انتخابــات ایــران نشــانه دموکراســی و مردم 
ســاالری واقعــی اســت و برخــالف آنچــه در 
انتخابــات ایــران روی می دهــد، دنیــا شــاهد 
اتفاقــات زشــتی در فرآینــد انتخابــات اخیر 
آمریــکا کــه خــود را ســردمدار دموکراســی 

جهــان معرفــی می کنــد، بــود.
ــالب  ــری انق ــای رهب ــه رهنموده مطالع
نقــش مهمی در شناســایی بهتریــن گزینه 
انتخابات ریاســت جمهــوری دارد و امیدوارم 
ــرد  ــود در انتخــاب ف ــا در روز موع ــه م هم
اصلــح بــا هــدف گــذر از مشــکالت کشــور 

بتوانیــم نقــش آفرینــی کنیــم.
هرچنــد در حــال حاضــر مردم با مشــکالت 
زیــادی دســت و پنجــه نــرم می کننــد امــا 
ــد کــه در چنــد ســال  همیــن مــردم بودن

داستان قایق زندگی
تــوي يــه قايــق كوچــك يــه دختــر و پســر بودنــد كــه عاشــقانه 
همديگه و قايقشــونو دوســت داشــتند.اونها با قايق از مردابها رودها 
و رودخونــه هــاي زيــادي گذشــته بودند و ســختي هاي زيــادي رو 

پشــت ســر گذاشــته بودنــد و حــاال بــه دريــا رســيده بودند.
تــو قايــق دختــر و  پســر احســاس خوشــبختي مــي كردنــد هــر 
وقــت پســر خســته ميشــد دختــر پــارو ميــزد و هــر وقــت دختــر 
خســته ميشــد پســر پارو ميزد اونها از اين همه خوشــبختي شــاد 
بودنــد  ولــي يــه روز قايق ســوراخ شــد. دخترك ترســيد. پســر كه 
ديــد دختــر ترســيده دســتهاي دختــرك رو گرفت و گفــت نترس 
عزيــزم االن درســتش ميكنم.ولــي دختــرك خيلــي ترســيده بود 
و حرفهــا و دلداريهــاي پســر اثــري نداشــت پســر تموم تالششــو 
كــرد تــا دختــرك رو آروم كنــه ولي نتونســت پســر يــواش يواش 

داشــت ميفهميــد كه دختــرك موندني نيســت.
تــو هميــن موقــع يــه كشــتي بــزرگ و زيبــا بــه قايــق نزديــك 
شــد دختــرك از كشــتي كمك خواســت پســرك بــا تمــام وجود 
از دختــرك خواســت تــا تــو قايــق بمونــه ولــي دختــرك تصميم 
خــودش رو گرفتــه بــود و خواهشــها و التماســهاي پســر رو نمــي 
شــنيد در آخــر هــم دختــر ســوار كشــتي شــد و رفت.بعــد از رفتن 
دختــر، پســر رفــت و يــه گوشــه قايــق نشســت وهيــچ كاري هم 

بــراي بســتن ســوراخ قايــق نكــرد
 پســر قايــق رو بــدون دختــرك نمــي خواســت.پس از مدتــي آبي 
كــه از ســوراخ وارد قايــق ميشــد تمــام قايق رو پــر كــرد و قايق رو 

بــا پســرك غرق كــرد.
ابراهیم و عزرائیل

چــون خــدای تبــارك و تعالــی خواســت جــان ابراهيــم را بگيــرد 
ملــك المــوت را فرســتاد و او گفــت: يــا ابراهيــم درود بــر تــو.

ابراهيــم فرمــود: ای عزرائيــل بــرای ديــدن مــن آمــدی يــا بــرای 
مرگم؟گفــت: بــرای مــرگ و بايــد اجابــت كنــی.

ابراهيم گفت: ديدی كه دوستی دوست خود را بميراند؟
خطــاب آمــد: ای عزرائيــل بــه ابراهيــم بگــو: دوســتی را ديدی كه 
مالقــات دوســتش را بــد بدارد؟براســتی كــه هــر دوســتی خواهان 

مالقات دوســت اســت.
ابلیس و فرعون

روزی ابليــس نــزد فرعون رفت. فرعون خوشــه ای انگور در دســت 
داشــت و تنــاول می كرد.ابليــس گفــت: آيــا می توانــی اين خوشــه 

انگــور تــازه را بــه مرواريــد تبديــل كنــی؟ فرعون گفــت: نه.
ابليــس بــه لطايف الحيــل و ســحر و جــادو، آن خوشــه انگــور را 
بــه خوشــه ای مرواريــد تبديــل كرد.فرعــون تعجــب كــرد و گفت: 
احســنت! عجب اســتاد ماهری هســتی.ابليس خــود را بــه فرعون 
نزديــك كــرد و يــك پــس گردنــی بــه او زد و گفــت: مــرا بــا اين 
اســتادی و مهــارت حتــی بــه بندگــی قبــول نكردنــد، آن وقت تو 

بــا ايــن حماقــت، ادعــای خدايــی می كنــی؟

داستان های  جالب وآموزنده

عمــودی:1 – واحــد پــول مكزيك – مــاه كامــل – دم كــرده اين ل مفرح قلــب و اعصــاب اســت . 2 – از مرتبه 
هــاي اعــداد- اســتفاده ايــن جانــور در حجامــت رايــج بــوده – شــهر مذهبــي بودائيــان 3 – حرامــي و دزد – همــراه 
ليقــه – شــنهاي روان 4 – ظلــم و بيــداد – زائــر ترســان – طالــب آب – امتــي كــه الكــرون بگــرد يــا از دســت بدهــد 
5 – اســتان صاحــب غــار عــي صــدر – تنهــا و منفــرد  6 – نــوار باريــك كــان – آب رشعــي – همســايه ي عــريب – 
گيســو – ناراســت  7 – خانه كرم ابريشــم – رهرب كاتوليكهاي جهان – شهرســتاين در جنوب اســتان كرمان  8 – خطي 
در دايــره و مثلــث – بهشــت – ســپر – وســيع يب پايــان!  9 – تــر انداخــن بــا تفنــگ – بليــغ و شــيوا – واحــد توليــد 
نفــت خــام در اوپــك  10 – عنــر مفيــد بــراي بيــاري تروئيــد – درس نخوانــده و يب ســواد – آدم بــد اخــاق مــي 
زنــد ! 11- همــر پيامــرب در جنــگ جمــل – يــار و يــس 12- از تقســيات كشــوري كوچكــر از شــهر – فلــز دوران 
باســتان – بله خودماين – آرزو 13 – نهنگ – خايل و بدون چيزي – قســمتي از ســاختان 14 – كاخ معروف ســيايس 
پاريــس – محــل منايــش و نگهــداري عتيقــه – غــزوه ي معــروف امــام عــي )ع( 15 – شــهر مســقطي – قســمت 

خارجــي ماشــن – عدل و قســط
افقــی:1 – بقعــه ي زياريت در نزدييك روســتاهاي ســامانجرد و قنات ســر – علــم بقراط – پايــه و بنيــاد 2 – از 
فــروع ديــن – موســس حــزب نــازي – نانجيبــي كــه رس مطهــر امــام حســن را در تنــور قــرار داد 3 – تــرس و دلهــره 
– گويــش مــردم خــرم آبــاد – گاهــي ييــاق مــي رونــد و گاهــي قشــاق  4 – از آن طــرف مكمــل مــرد – شــهر ظهور 
اســام – مر زبان – ليز و چســبناك 5 – موســس سلســله افشــار – كشــت بدون آب – عامت جمع فاريس  6 – ســد 
معــروف در نزديــيك دزفــول – نفــي عــريب – انــدرز – ركعتــي از منــاز شــب 7 – جوامنــرد – امــام حســن )ع( ســفينه 
ي آن اســت – مقــربه ي فراعنــه مــر  8 – كويــر جنــوب رشق ايــران – بــاالي فرنگــي – مــي گوينــد اين شــهر را ببن 
بعــد مبــر – وقتــي خورشــيد مــي خوابــد 9 – از نامهاي قديم بردســر – در بند و گرفتار – شــهر شــريني و باقلــوا 10 
– ظــرف ماهــي قرمــز – ســود حــرام – ســوداي ناله – نفس خســته 11 – رهــا و آزاد – درياچه اي در سيســتان – بازي 
حــرام 12 – ســاح كشــنده ي مــار – برنامــه عــادل فــردويس پــور – متنفــر – حــرف درد 13 – شــريني مــاه رمضان – 
رئيــس جمهــور جنــگ طلــب امريــكا – نام ديگــر ســياره زهــره 14 – پايتخت نــروژ – پرنده اي شــبيه طوطــي – در 
ســفره صبحانــه بجوييــد 15 – تــوان و رمــق – كشــور افريقايي توليد كننــده ي نفت – از محله هاي قدميي بردســر 

حضور حداکثری مردم در انتخابات 1۴۰۰ آینده 
و امنیت کشور را تضمین می کند

اخیــر بــا وجــود همه ســختی های معیشــتی 
ــردم  ــن م ــد. همی ــت کردن ــم مقاوم و تحری
همیشــه ثابــت کرده انــد در تمــام صحنه هــا 
حاضــر می شــوند و بــه دنیــا ثابــت می کننــد 
ــام  ــع نظ ــالب و مداف ــی انق ــا حام ــه م ک

. هستیم
ــم را اجــرا  ــن مه ــد ای ــران بای ــردم ای ــا م »م
ــدار نظــام جمهــوری  ــن اقت ــم. همچنی کنی
اســالمی ایــران بــا حضــور حداکثــری مــردم 
در پــای صندوق هــا رای تضمیــن و افزایــش 

خواهــد یافــت.«

جدول شماره :۴82  

در تشــكيالت  ســادة  دولــت  علــوی، امــور دارای  ويژگی هــای  خاص  
اســت. هــر چنــد قانــون  حكومتــی  در دايــرة  شــرع  تعيين  می شــود، 
حكومــت  علــوی  در ســه  زمينــة  زير بــرای  خــود اختيــارات  حقوقی  

ــود: قائل  ب
     الف. اختیار قانونگذاری  در قلمرو آزاد

در مقابــل  احــكام  ثابــت  و دائمــی، احــكام  متغيــری  وجــود دارد كــه  
ــد. محــدودة   ــه  وجــود آمده ان ــح  زمــان  ب ــات  و مصال ــر مقتضي بناب
پيدايــش  ايــن  احــكام  متغيــر، مباحــات  اســت. ولی امــر بــر مبنــای  
ــرف   ــات  تص ــن  مباح ــرة  اي ــه  دارد، در داي ــر جامع ــه  ب ــی  ك واليت
می كنــد و بنابــر مقتضيــات  و مصالــح  مــورد نظــر حكــم  الزامــی  را 

ــد تشــريع  و وضــع  می نماي
     ب. تشخیص  اولویت ها و نیازها و عناوین  ثانویه 

اجــرای  حقــوق  اقتصــادی  در بعضــی  مــوارد موجــب  تزاحــم  دو حق  
اجتماعــی  و يــا يــك  حــق  اجتماعــی  و يك  حق  فــردی  می گــردد. 
تشــخيص  حــق  و حكــم  اهــم  و تقديــم  آن  بــر حكــم  الزامــی  از 

وظايــف  و اختيــارات  حقوقــی  ولــی  امــر اســت.
     ج. والیت  بر تطبیق  اقتصاد اسالمی 

ــت  و  ــر، والي ــی  ام ــی  ول ــئوليت های  حقوق ــر از مس ــی  ديگ يك
اختيــارات  وی  دربــارة  اجــرا و تطبيــق  قوانيــن  و احــكام  اســالمی  و 
تعييــن  شــكل  و قالــب  مناســب  بــا روح  ايــن  قوانيــن  اســت. تعيين  
ُقضــات، اســتانداران، كارگــزاران، بازرســان  و ناظــران  بــر بازارهــا و 
ــه   ــوة  آن  ب ــق  و نح ــرای  دقي ــرای  اج ــرت  ب ــه  حض ــتوراتی  ك دس
كاركنــان  دولــت  می دادنــد، بــر پايــة  هميــن  اختيــار حقوقــی  بــوده  

اســت.
حفــظ  امنيــت، مبــارزه  بــا ظلم  و تعــد ی  و احقــاق  حقــوق  مظلومان  
در دســتگاه  حكومــت  علــوی  - همچنان  كــه  گذشــت  - از اهميت  
بســيار بااليــی  برخــوردار اســت. از ايــن  رو امام)عليــه الســالم( دربارة  
دســتگاه  قضــاوت  می نويســد:»آن  گاه، بــا جديــت  هــر چــه  بيش تر 
قضاوت هــای  قاضــی  را بررســی  و زندگــی  او را كامــالً  تأميــن  كــن. 
آن چنــان  كــه  نيازمنديــش  از بيــن  بــرود و حاجــت  و نيازی  بــه  مردم  
پيــدا نكند.«همچنيــن  روايــت  شــده  كــه  حضــرت  نمی پســنديدند 
حقــوق  قاضــی  از طرفيــن  دعــوا گرفتــه  شــود؛ بلكــه  بيت المــال  
را منبــع  تأميــن  حقــوق  قاضــی  می دانســتند. معتقــد بودنــد وضــع  
زندگــی  كارمنــدان  دولــت  بايســتی  از چنان  كيفيتــی  برخوردار باشــد 

كــه  جلــوی  خيانــت  آنــان  را از بيت المــال  بگيــرد.

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

آگهی مزایده ملک
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 980275 اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر در نظــر دارد 
ملــک واقــع در 6 کیلومتــری شــمال غربــی شهرســتان بردســیر مســیر جــاده ســیرجان بــه نام 
مزرعــه پهلــوان آبــاد کــه بــه میــزان 128 ســهم مشــاع از 864 ســهم برابــر با 14 ســهم مشــاع از 
64 ســهم )4 دانــگ( مشــاع از 6 دانــگ عرصــه و اعیــان پــالک ثبتــی شــماره 0 فرعــی از 5696 
اصلــی بخــش 20 کرمــان فعــال فاقد آب که براســاس نظریه کارشــناس رســمی دادگســتری هر 
ســهم بــه مبلــغ 27/343/750 ریــال کــه میــزان 128 ســهم جمعــا بــه مبلــغ 3/500/000/000 
ریــال بــرآورد قیمــت گردیده اســت از طریــق مزایــده در تاریخ یکشــنبه 1400/3/30 ســاعت 12 
ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت در مزایــده و خریــد مــی باشــند مــی 
تواننــد جهــت بازدیــد ملــک و ارائــه پیشــنهاد تــا قبــل از مورخــه یــاد شــده بــه اجــرای احــکام 
مدنــی مراجعــه و قیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیــش بانکی دائــر بــه واریــز ده درصد 
مبلــغ کارشناســی را یــک روز قبــل از تاریــخ مزایــده به اجــرای احــکام ارائه نماینــد، هزینه آگهی 
و کلیــه هزینه هــای مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و در صورتــی 
کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقی مبلــغ پیشــنهادی اقدام 
ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه نفع دولــت ضبط خواهد شــد بــه درخواســت هایــی کــه در روز مزایده 

ارائــه شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد 
                                             مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بردسیر - عظیمی / 9 م الف

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بردسیر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهــی تجدیــدی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی برابــر رای شــماره 139960319011001940 
-99/9/29 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک بردســیر و پیــرو آگهــی شــماره  
ــم  ــید کاظ ــی س ــارض متقاض ــال مع ــه ب ــات مالکان 139960319011002364 -99/10/18 تصرف
حســینی ده کوســه فرزنــد ســید محمــود بشــماره شناســنامه 1016 صــادره از بردســیر در یــک باب 
خانــه بــه مســاحت 249/94 متــر مربــع پــالک 10 فرعــی از 346 اصلــی بخــش 20 کرمــان واقــع در 
بردســیر خیابــان کاشــانی کوچــه جهــاد خریــداری از مالــک رســمی آقــای هدایــت الــه عراقــی پــور 
محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت به صــورت تجدیــدی آگهی 
مــی گــردد در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار آگهــی به مدت یــک ماه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجع 
قضایــی تقدیــم نماینــد در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد ضمنــا در آگهی قبلی مســاحت ملــک فــوق اشــتباه 249/44 متر 

مربــع قیــد گردیده اســت.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/2/20 -تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/3/3
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آگهی مزایده ملک مسکونی
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 980201 اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر در نظــر دارد 
پــالک ثبتــی  63 فرعــی از 3354 اصلــی بخــش 20 کرمــان واقــع در بردســیر بلــوار امــام ســجاد 
)ع( کوچــه روبــروی پیرجارســوز بــا مشــخصات ملــک مســکونی مســاحت شــش دانــگ عرصه 
ملــک مــورد نظــر 26/244 مترمربع حــدود اربعه : شــماال جای درب و دیواریســت بطــول 10متر 
بــه کوچــه جنوبــا: دیــوار مشــترک بطــول 10 متــر بــه قطعــه مجــاور شــرقا : جــای پــی بطــول 
24/43 متــر بــه قطعــه مجــاور غربــا: جــای پــی بطــول 24/43 متــر به قطعــه مجاور، ملــک فاقد 
اعیانــی مــی باشــد کــه براســاس نظریــه کارشــناس رســمی دادگســتری 6/400/000/000ریال  
بــرآورد قیمــت گردیــده اســت از طریــق مزایــده در تاریــخ ســه شــنبه 1400/04/01  ســاعت 12 
ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت در مزایــده و خریــد مــی باشــند مــی 
تواننــد جهــت بازدیــد ملــک و ارائــه پیشــنهاد تــا قبــل از مورخــه یــاد شــده بــه اجــرای احــکام 
مدنــی مراجعــه و قیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیــش بانکی دائــر بــه واریــز ده درصد 
مبلــغ کارشناســی را یــک روز قبــل از تاریــخ مزایــده به اجــرای احــکام ارائه نماینــد، هزینه آگهی 
و کلیــه هزینه هــای مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و در صورتــی 
کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقی مبلــغ پیشــنهادی اقدام 
ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه نفع دولــت ضبط خواهد شــد بــه درخواســت هایــی کــه در روز مزایده 

ارائــه شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد 
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
 نظــر باینکــه آگهــی تحدیــد حــدود ششــدانگ قنــات و مزرعــه پــری آبــاد دارای پــالک 5730 اصلــی 
واقــع در بخــش 20 کرمــان منتشــر و بموجــب رای هیــات محترم نظارت ثبت اســتان کرمان بشــماره 
1/2395 مــورخ 61/5/1 بعلــت اینکــه صورتمجلــس تحدیــد حدود بــه امضای مالک نرســیده و تحدید 
حــدود قنــات بــا توجــه بــه اینکــه در آگهــی تحدیــدی ذکــر قنــات و مبــدا و مظهــر آن شــده انجــام 
نشــده اســت اشــتباه موثــر تشــخیص داده شــده و مقــرر گردیــده آگهــی تجدید شــود، آگهی منتشــر 
گردیــده امــا تحدیــد حــدود بــدون ذکــر دلیــل بعمــل نیامده اســت، لــذا بنــا بدرخواســت کتبــی وارده 
شــماره  845- 1400 مــورخ 1400/2/30 آقــای ســید مهــدی حســینی بعنــوان مالک مشــاعی )قهری 
ارث از ســید محمــد حســینی( تحدیــد حــدود اختصاصــی، ششــدانگ پــالک فــوق از ســاعت 9 صبح 
روز چهارشــنبه 1400/4/2 در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه مالکیــن و مجاورین  
اخطــار می گــردد کــه راس ســاعت و روز مقــرر در محــل حضــور بهــم رســانند واال تحدیــد حــدود بــه 
معرفــی مالــک یــا قائــم مقــام قانونــی وی بــا رعایــت مــواد 14 و 15 قانــون و 68 الــی 73 آئیــن نامــه 
در محــل انجــام و اعتــراض مجاوریــن و دارنــدگان احتمالــی حقــوق ارتفاقــی برابر مــواد 20 قانــون و 74 
آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیم صورتمجلــس تحدیــدی بمــدت 30 روز پذیرفته و به اســتناد 
مــاده 86 آئیــن نامــه قانــون ثبــت معتــرض بایــد عــالوه بــر آن ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم 

اعتــراض دادخواســت بــه مرجــع ذیصالح قضایــی تقدیم نمایــد. تاریــخ انتشــار : دوشــنبه 1400/3/3
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ادامــه ســرمقاله ... حــال ارتقــاء و تــداوم ایــن اقتــدار منطقــه ای و بین المللــی بــا 
اســتقبال و حمایــت گســترده مردم و مشــارکت حداکثــری آنــان در انتخابات پیش رو میســر 

ــود   می ش
چنانچــه مشــارکت حداکثــری و هدفمنــد در انتخابــات پیــش رو تحقق یابــد، زمینه 
نیــل بــه پیشــرفت و تعالــی هموارتــر می شــود و ایــن پیشــرفت و پویایــی بــر مــدار 
ارزش هــا و اصــول اساســی نظــام مقــدس جمهوری اســالمی و گفتمــان امــام راحل و 

مقــام معظــم رهبــری و شــهدا شــکل خواهــد گرفت.
یکــی از تاثیــرات حضــور حداکثــری و انتخــاب اصلــح تحقــق عدالت اجتماعی اســت 
کــه بایــد درعرصــه هــای مختلــف اثــر گــذار و اجرایی شــود چــون عدالــت اجتماعی 
یکــی از دالیــل  ارســال رســوالن درطــول تاریخ بشــریت بوده اســت و جامعه اســالمی 
بــا انســجام وپشــتوانه مردمــی می توانــد تحقق عدالــت اجتماعــی را فراهم ســازد زیرا 
ایــن موضــوع همــواره مــورد تاکیــد مقــام معظــم رهبــری بوده اســت کــه انشــااالل با 

انتخــاب اصلــح و بــا آرای بــاال ایــن امــر تحقــق یابد 

تاثیر مشارکت حداکثری وانتخاب اصلح 
در رسیدن به اهداف ملی و فراملی 

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، ســردار عبدالرضا ناظــری اظهار داشــت: 
بــا هــدف ارتقــاء امنیــت اقتصــادی در اســتان کرمان  طــرح مبــارزه با قاچــاق کاال 
بــه مــدت 3 روز بــا محوریــت پلیــس امنیت اقتصــادی و همــکاری ســایر رده های 

انتظامــی اجرا شــد.
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان افــزود: بــا تــالش مامــوران در ایــن طــرح انــواع 
کاالهــای قاچــاق اعــم از لوازم الکترونیکــی، تجهیزات دریافــت از ماهواره، پوشــاک، 
لــوازم خانگــی، ســوخت و کاالهــای اساســی کــه در مجمــوع ارزش آنهــا از ســوی 

کارشناســان 29 میلیــارد ریــال برآورد شــده اســت، کشــف شــد.
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان با اشــاره به دســتگیری 50 متهم،  تشــکیل 44 
فقــره پرونــده، توقیــف 5 دســتگاه اتوبــوس و 11 دســتگاه وانت بــار  بیــان داشــت: 
ــن  ــد و  ای ــه اقتصــاد کشــور وارد می کن ــری ب ــات جبران ناپذی ــاق کاال ضرب قاچ
موضــوع در شــرایط کرونایــی حساســیت بیشــتری نیــز دارد کــه در ایــن راســتا  

پلیــس به صــورت مســتمر و قاطــع  بــا قاچاقچیــان کاال برخــورد خواهــد کــرد.

کشف ۲۹ میلیارد ریال کاالی قاچاق در کرمان
سردار ناظری فرمانده انتظامی استان کرمان:



بزرگان آسمانی شهر من پیامک های شما

                                       

10000100005588 شماره ارسال پیامک

شــهید امــان اهلل غالمحســین پــور در ســحرگاه روز دهم شــهریور ســال۱۳۳۳ هجری 
شمســی در خانــواده ای مذهبــی و متدین و پیرو ائمه اطهار)ع( در شهرســتان بردســیر 
از توابــع اســتان کرمان چشــم بــه جهــان گشــود.  دوران کودکــی را در محیط مذهبی 
و پــر از آرامــش خانــه در دامــن مــادری پــاک و در ســایه پــدری مهربــان و زحمتکــش 
ســپری کــرد و راهــی مدرســه شــد. تحصیــالت ابتدایــی را در زادگاهش بردســیر آغاز 
نمــود و بــا نبــوغ و تیــز هوشــی خاصــی که داشــت، بین محصلین درخشــش ویــژه ای 
یافــت.   او دوران ابتدایــی را تــا کالس ششــم در یــک آموزشــگاه به تحصیــل پرداخت. 
هــوش و زکاوت خاصــش او را مــورد توجــه معلمیــن و دبیــران قــرار داد و بــه دلیــل 
اســتعداد بــاال دو ســال را بــا هــم خوانــد. ایشــان در انجــام تکالیــف شــوق و ذوق خاص 
داشــت و اکثــر شــبها بــا چــراغ فانــوس نفتــی تــا دیــر وقــت بیــدار مــی مانــد و بــا 
ســلیقه و دقــت خــاص بــه امور درســی خود مــی پرداخــت و همیــن امــر او را در خانه 
از ســایر فرزنــدان و در مدرســه از ســایر دانــش آمــوزان ممتــاز می کــرد.   پــس از اتمام 
دوره-ی دبســتان قدیــم- کــه مــی بایســت مدرک ششــم را بگیرنــد و وارد دبیرســتان 
شــوند- ایشــان در دبیرســتان ســعید در بردســیر ثبــت نام کــرده و شــروع به تحصیل 
نمــود.  پــدر بزرگــوارش کــه مــی بایســت بــا درآمد کفاشــی خــرج خانــه را در بیــاورد 
بــا تحمــل ســختی فــراوان کار مــی کــرد، امــا بــه دلیــل بــی رونق بــودن کار کفاشــی 
آن زمــان، وضعیــت خانــه از نظــر اقتصــادی نابســامان بــود و اینجا بــود که ایــن فرزند 
وظیفــه شــناس بــا ارده ی آهنیــن خــود بــه کمک پــدر می شــتافت،  ضمن رســیدن 
بــه دروس خــود هــرگاه اوقــات فراغــت گیــر مــی آورد و در ایــام تعطیــالت، دســت بــه 
کارهــای مختلفــی از جملــه بنایــی و غیــره مــی زد تــا خــرج تحصیــل خــود و مخارج 
دیگــر خواهــر و بــرادران محصلــش را در آورد.  تــا کالس دهــم دبیرســتان را به ســبک 
آمــوزش قدیــم در دبیرســتان ســعید بردســیر بــا موفقیــت گذرانــد و به دلیــل نبودن 
رشــته ی طبیعی در بردســیر عازم مرکز اســتان شــد. تحصیالت خود را در دبیرســتان 
ســعادت کرمــان ادامــه داد تــا اینکــه پــس از ســه ســال تــالش و کوشــش در امــور 
تحصیــل بــا ایــن کــه در کنــار درس بــه کارهــای ســخت هــم مشــغول بــود، موفق به 
اخــذ دیپلــم در رشــته ی طبیعــی قدیــم گردیــد.   در آزمــون دانشســرای تربیت معلم 
کرمــان نیــز پذیرفتــه شــد، و شــروع به تحصیــل در رشــته زبان انگلیســی جهت نیل 
بــه مقــام واالی معلمــی کــرد. . پــس از پایان تحصیالت خــود در دانشســرا با وضعیتی 
ایــده آل، او را بــه عنــوان ســپاه دانــش قدیــم انتخــاب کردنــد و پــس از گذرانــدن یــک 
دوره شــش ماهــه بــه یکــی از روســتاهای دور افتــاده سروســتان فــارس بــه نــام هــزاره 
دره رفــت و بــه مــدت دو ســال بــه خدمــت به مــردم محــروم و مســتضعف آن منطقه 
پرداخــت.   او کــه در دانشســرا فــوق دیپلــم زبــان انگلیســی اخــذ کــرده بــود، پــس 
از اتمــام دوره ســپاه دانــش، کــه هــم بــه تعلیــم و تربیــت روســتائیان محــروم همــت 
مــی گمــارد و هــم خدمــت ســربازی خــود را انجــام مــی داد بــه آمــوزش و پــرورش 
کرمــان مراجعــه و تقاضــای تدریــس نمود که شــهرهای بافت، زرنــد و جیرفــت را به او 
پیشــنهاد مــی کننــد. او محرومتریــن و دورتریــن شــهر یعنــی جیرفــت را انتخاب می 

کنــد و عــازم خدمــت بــه نســل نــو نهــال آن منطقــه می شــود. 
ســال57- 56 کــه ســال انفجــار رژیــم پوســیده ی پهلــوی و شــکل گیری انقــالب بود. 
شــهید در شــیراز بــه همــراه دوســتش که دانشــجوی پزشــکی شــیراز بود بــه محافل 
سیاســی راه یافتــه و آگاهــی کامــل از اوضــاع روز پیــدا کــرد و از وضعیــت مبــارزات 
شــدید مردمــی در شــهرهای بــزرگ کشــور مطلــع گردیــد،  لــذا همزمــان بــا ورود به 
منطقــه ی جیرفــت فعالیــت خــود را آغاز نمــود و همــواره به رهنمــود و هدایــت دانش 
آمــوزان مــی پرداخــت و آنهــا را بــه مبــارزه ی جــدی تــر تشــویق و ترغیــب مــی کــرد. 
او منبــع پخــش کتــاب، پوســتر و نوارهــای امــام خمینــی )ره( در بیــن مــردم بــود و 
باالخــره ســاواک وی را در بیــن راه عنبــر آبــاد- جیرفــت دســتگیر کــرده و بــه زنــدان 
مــی اندازنــد.   پــس از دســتگیری او خبر به همــکاران فرهنگی او در جیرفــت و کرمان 
مــی رســد. کــه بــا پیــام متحصنیــن عــده ای از فرهنگیــان شــریف کرمــان در آموزش 
و پــرورش موجبــات آزادی اش  فراهــم مــی شــود. بــا اوج گیــری انقــالب و مبــارزات 
مردمــی بــه فرمــان حضــرت امــام)ره( دانشــگاه هــا،  مــدارس و مراکــز علمــی تعطیل 
شــده و همــه یکپارچــه بــه خیابانهــا ریختنــد و شــهید بزرگــوار غالمحســین پــور از 
هدایتگــران اصلــی ایــن مبــارزان در منطقــه عنبرآبــاد و جیرفت بــود. او نه تنهــا در آن 
منطقــه فعالیــت جــدی داشــت، بلکــه در تظاهــرات و حرکتهــای کلیــدی کرمــان بــا 
هماهنگــی گروههــای مبــارز نقــش فعــال داشــت و مرتــب در رفــت و آمد بــود.   پس 
از پیــروزی انقــالب آن بزرگــوار در هدایــت و روشــن کردن مردم نقش بســزایی داشــت 
و همــراه بــا آن، ســنگر مهــم تدریــس را نیــز رها نکــرد و بــه هدایت و تعلیــم نوجوانان 
آن منطقــه ی محــروم پرداخــت. ایشــان همچنیــن بــا ســتاد نمــاز جمعــه ی شــهر 
همــکاری تنگاتنگــی داشــت و همــواره خطبه هــا را ضبــط مــی کــرد و در روزهــای 

عــادی از بلندگوهــای مســجد پخــش مــی کــرد و یــا بــه اطــراف مــی فرســتاد.  
بــا همــه ی ایــن فعالیت هــا در پایــگاه مقاومــت شــهری نیز فعاالنه شــرکت مــی نمود 
و در گــردان اســامه عضــوی مهــم بــه شــمار مــی رفــت و بارهــا جهت ســرکوب اشــرار 
و قاچاقچیــان منطقــه ی زاهــدان بــا برادران ســپاه همــکاری گرماگرمی داشــت. و اینها 

در حالــی بــود کــه هنــوز جنــگ تحمیلــی صــدام علیه ایــران شــروع نشــده بود. 
پــس ازمدتــی خدمــت صادقانــه و اتمــام مأموریــت از ســنگر جهــاد به ســنگر تدریس 
رجــوع کــرد. ولــی روحــش را در جبهــه جــا گذاشــته بــود، بــه هــر حــال بــا آن کــه 
وجــود او در ســنگر تدریــس نیــز ضــرورت داشــت و جــای خالــی او را هیــچ چیــز پــر 
نمــی کــرد امــا هیــچ چیــز و هیــچ کــس جلــو دار او نبــود و دوبــاره بــه منطقــه اعــزام 
شــد و در عملیــات طریــق القدس شــجاعانه شــرکت جســت کــه همانجا بــرای اولین 
بــار از ناحیــه ی شــکم مجــروح شــد که به بیمارســتان اهــواز منتقــل گردید و پــس از 
مدتــی جهــت بهبــود کلــی او را بــه بیمارســتان شــهید چمران شــیراز منتقــل کردند 

و در آنجا بســتری شــد.
بــا اینکــه پزشــک بــه او دســتور اســتراحت مطلــق داده بــود و بــر شــکم او تمــام آثــار 
جراحــت باقــی بــود، امــا طاقــت نیــاورد و مجــددا اعــزام شــد. همچنیــن در عملیــات 
بــزرگ آزادســازی خرمشــهر حضوری شــجاعانه و شــهادت طلبانه داشــت و در همین 
عملیــات مــورد اصابــت ترکــش قــرار گرفــت و از ناحیــه ی ســاق پــا مجــروح شــد که 
او را بــه پشــت خــط انتقــال مــی دهنــد. حضــور در عملیاتهــای فتــح المبیــن، بیــت 

المقــدس، والفجــر8، کربــالی یــک، از افتخــارات ایــن شــهید دالور اســت.
در طــول مــدت جبهــه، بــا آن کــه مســئولیت هــای مهمــی هــم بــه او محــول مــی 
شــد، امــا یــک بــار هم نشــد که شــهید لــب بــاز کنــد و از فعالیتهــای درون جبهه اش 
بگویــد و تنهــا بیانش و عشــقش بســیجی بــودن بــود و خانــواده ی او هرگز از رشــادتها 

و فعالیــت هــای او بــا خبر نشــدند.
اگــر تعبیــر شــهید غالمحســین پــور از بســیجی بــودن، فعــال بــودن در همــه عرصه 
هــای زندگــی باشــد ایشــان ایــن عشــق را در فعالیتهــای اجتماعــی نیــز بــه ظهــور 
رســانیده بــود بــه طــوری کــه حتــی تابســتان ها هــم لحظــه ای بیــکار نمــی نشســت 
و عــالوه بــر بنایــی، شــب ها در کارخانــه ی قنــد بردســیر کار مــی کــرد. و بــه مــدت 
یــک ســال نیــز در کارخانــه ســیمان کرمــان مشــغول بــه کار شــد کــه تمامــی درآمد 
حاصلــه را صــرف امــور خانــواده و کمــک بــه اعضــای خانــواده می کــرد. یکی دو ســال 
هــم در امــر ریشــه کنــی ماالریا با مســئولین امــر همــکاری فراوانــی نمــود.ازدواج کرد 
و تشــکیل خانــواده داد. شــهید بزرگــوار در انجــام وظایــف محولــه کوشــا و جــدی بود. 
پــرورش روح و جســم خــود را تــوأم کــرده بــود بــه گونــه ای کــه هــم بــه ورزش کردن 
بــه خصــوص ورزشــهای باســتانی عالقــه داشــت و هــم رفتــن به مســاجد. و بــه انجام 

وظایــف دینــی، از جملــه نمــاز، حساســیت خاصــی به خــرج مــی داد. 

شهید  معظم    امان الله غالمحسین پور   

نگهبــان؛  شــورای  از  افکارعمومــی  *مطالبــه 
صالحیت هــا را بــدون مصلحت ســنجی بررســی 
کنیــد ســوابق، برنامه هــا و وعده هــای عمل نشــده را 
در تأییــد صالحیت هــا درنظــر بگیریــد مــا خواســتار 
ــام  ــت ام ــان وصی ــه شــورای نگهب ــن هســتیم ک ای
راحــل را بــه طــور کامــل انجــام دهنــد و از انتخــاب 
کاندیداهایــی کــه صالحیــت ندارنــد، پرهیــز و نامــزد 
ریاســت جمهــوری را بــر اســاس قانــون و تقــوای افراد 

و کارنامــه  انهــا در  جامعــه انتخــاب کننــد.
7۱----09۱۳۳                                                  

*باســالم ضمــن تقدیروتشــکر از شــهردار خــدوم وبــا 
کفایــت خواهشــمندم کــه خیابــان شــهید کالنتری 
ــاز  ــه دارد ونی ــه وچول قســمت شــرق ان بســیار چال
بــه ترمیــم وهمچنیــن خیابــان غــرب کارخانــه قنــد 
کــه اخیــرا بلــوار شــده نیــا زشــدید بــه اســفالت دارد 
انشــااهلل با نهضتی کــه دراســفالت راه انداختیداگر این 
دو مــورد هــم توجــه شــود قطعــا نهضــت پیشــرفت 
بهتــری خواهــد داشــت باتشــکر        09۳62----99

*باســالم از شــورای محتــرم نگهبــان قانــون اساســی 
درخواســت می کنیــم، در احــراز و رد صالحیتهــا بــا 
نهایــت دقــت عمــل کننــد تــا افــراد بی صالحیــت، 
امــکان تســلط بــر مقــدرات مســلمین را پیــدا نکنند. 
مــا از هجمــه  آمریــکا باکــی نداریــم، اما از مســئولینی 
کــه توجهــی بــه مشــکالت مــردم نمی کننــد، 
در عذابیم                                              9۱۳2----40

ــد،  ــت می کنن ــا دریاف ــن کرون ــه واکس ــرادی ک * اف
ناقــل نیســتند و امــکان دارد از فاصلــه ی تزریــق دوز 
اول تــا دوز بعــدی بــه ویــروس کرونــا مبتــال شــوند.
ایــن یــک هشــدار بهداشــتی اســت      9۳80----۳۱
*باســالم علــی رغــم تــالش های چشــمگیر شــورای 
ــه  ــالش وفرهیخت ــهردار پرت ــم و ش ــالمی پنج اس
انشــااهلل دردوره جدید شــاهدتالش بیشــتر مخصوصا 
ــیم  ــریعتی باش ــام وش ــان ام ــض خیاب ــرای تعری ب
وهمچنیــن طــرح ایجــاد پارکینــگ در ایــن خیابانهــا 
ــر ــام چندصــد مت ــان ام ضروریســت اینکــه درخیاب

درســه طبقــه داده شــده وپارکینــگ درنظــر گرفتــه 
نشــده خــوب مراجعیــن بــه این طبقــات درهــرکاری 
کجــا ماشــین خــود را پــارک کننــد کاری کــه ســالها 
درکرمــان شــده و مجوزها بــدون پارکینگ داده شــده 
دربردســیراین اتفــاق را مانــع شــوید چــون شــهر در 
حــال گســترش و تراکــم جمعیــت وماشــین اســت 
باتشــکر ازاینکــه مطلبــم از پیامــک بــه متــن بلندی 
تبدیــل شــد باعــرض پــوزش از ســپهرصدای ملــت
 بردسیر                                           9۱۳2----60

*ســالم باتوجــه بــه خشکســالی هــای اخیــر 
وفرونشســت آبهــای زیرزمینــی وتامیــن اب مصرفــی 
ــرورت دارد  ــاز و ض ــیر نی ــوالدی بردس ــرکتهای ف ش
کــه طــرح فاضــالب شــهر بردســیر دردســتور کارقرار 
گیــرد ضمــن منــع از به هــدر رفتــن ابهای ســطحی 
وتامیــن اب فوالدهــا ، در ســالهای آتــی نســبت بــه 
تامیــن اب کشــاورزی وشــرب مشــکلی پیــش نیایــد                                                                                                                                            
42----922۱                                                

*ســالم امــروز ملــت مابــرای چندمیــن بــار دیدنــد 
کــه مقاومــت و قــوی شــدن دربرابــر دشــمن ســفاک 
جــواب مــی دهــد امریــکا ، غــرب و صهیونیســتها در 
مبــارزات مــردم فلســطین درایــن ۱۱ روز پــی بردنــد 

قــوی شــدن اقتــدار میــاورد              9۱86---95

ــر  ــالها ی اخی ــری در س ــم رهب ــام معظ مق
ضمــن توجــه بــه موضــوع اقتصــاد جامعــه ؛ 
ــد  هیچــگاه از بعــد فرهنگــی غفلــت نورزیدن
ــن موضــوع توجــه داشــتند و  ــه ای و مکــررا ب
ــی شــدند  ــر م مســئولین فرهنگــی را متذک
ایشــان درتعبیــری مــی فرمایند:) کــه فرهنگ 
ــه  ــم ل ــت ( معظ ــم مهمتراس ــاد ه از اقتص
درفروردیــن 9۳ درســخنرانی در حــرم مطهــر 
ــالح  ــالم فرمودند:))اص ــه الس ــا علی ــام رض ام
ــر  ــگ آن میس ــالح فرهن ــدون اص ــه ب جامع
نیســت. تــالش هــای اقتصــادی و اجتماعــی 
زمانــی مــی توانند شــاهد مقصــود را در آغوش 
ــا در  ــر آنه ــورد نظ ــات م ــه الزام ــد ک بگیرن
فرهنــگ جامعــه نهادینــه شــده باشــد. ابعــاد 
فرهنــگ و تأثیــر آن، بــر خــالف بــاور برخــی، 
ــه احــداث مراکــز آموزشــی خالصــه نمــی  ب
شــود. گســتره فرهنــگ و کار فرهنگــی از 
جزئــی تریــن فعالیــت هــای فــردی تــا جدی 
ــای اجتماعــی کشــیده  ــن مســئولیت ه تری
شــده اســت. بــه تعبیــر رهبــر معظــم انقــالب 

ــر اســت(( »فرهنــگ از اقتصــاد هــم مهمت
ــروزه همــه مســائل ومشــکالت فرهنگــی  ام
ــه موضوعــات اقتصــادی مــی زننــد  را گــره ب
گرچــه تاثیرگذاراســت امــا نــه به تمــام وکمال 
ــر  ــت ، اگ ــی اس ــت منف ــد جمعی ــر رش ، اگ
اعتیــاد گســترش یافته ، اگر ســرقت جــرم اول 
جامعــه اســت ، اگر گریــزاز دین دربیــن جوانان 
رو بــه گســترش اســت ،اگــر قبــح طــالق بــه 
حســن تبدیــل شــده ، اگــر خودکشــی واقدام 
بــه خودکشــی افزایــش یافتــه و دههــا اگرهای 

دیگــر وبــی پاســخ ....
ــدام چــه  ــد هرک ــرم بفرمایی مســئولین محت
برنامــه وکار وتــالش وایــده ای در کاســتن 
ــکیل  ــه تش ــتید؟ چندجلس مواردمذکورداش
دادیــد؟ و مشــکالت را مطــرح نمودید و منجر 

بــه اتخــاذ تصمیــم عملــی و اجــر ایــی ومنتــج به 
نتیجــه شــد  ؟

باذکــر ایــن موضــوع وخــال قــرارگاه فرهنگــی در 
ــم  ــرض کن ــار ع ــم باختص ــی خواه ــیر ، م بردس

فلســفه وجــودی فرهنگــی چیســت ؟
اوال:قــرارگاه فرهنگــی بایــد از همــه ظرفیــت 
ــادی و تشــکیالتی در عرصــه  ــی، نه ــای مردم ه
هــای مختلــف حیــات اجتماعــی را بــرای ارتقــاء 
فرهنــگ انقالبــی، اســالمی و شــناخت و مســدود 
کــردن راههــای نفــوذ و آســیب پذیــر فرهنگــی 
بــکار گیــرد . لــذا بــر ایــن اســاس بــه مهندســی 
فرهنگــی یعنــی ، پایــش و رصــد و برنامــه ریــزی، 
ســازماندهی، تصمیــم ســازی و تصمیــم گیــری و 
ــری در  ــرل و نظــارت و بازخوردگی ــت و کنت هدای
ــه مســتقیم  ــی اســت ک ــت های ــه فعالی مجموع
ــت،  ــی اس ــار فرهنگ ــتقیم دارای آث ــر مس ــا غی ی
ــای  ــت ه ــاماندهی ظرفی ــا س ــت .و ب نیازمنداس
ــای  ــراد و تشــکل ه ــاد اف ــدد آح درســطوح متع
مــردم نهاد و دســتگاههای فرهنگی تعامــل، باعث 
مشــارکت اجتماعــی و اعتماد اجتماعی بــه نظام و 

انســجام اجتماعــی را مــی افزایــد.
ثانیــا: هویت قــرارگاه چیســت ؟ قــرارگاه در دو بعد 
فرهنــگ پذیــری ) رویکــرد تربیتــی- اصالحــی( 
ــره  ــرد بازدارندگی-به ــی) رویک ــرل اجتماع و کنت
ــی  ــروف و نه ــه مع ــر ب ــه ام ــری از دو فریض گی
ــای  ــت نیروه ــوم و هدای ــطح عم ــر در س از منک
انتظامــی در ســطح نهــادی( فعالیــت مــی کنــد.
ایــن قــرارگاه دارای وجهه دینی اســت،این قــرارگاه 
ــه  ــرارگاه زمین دارای وجهــه مردمــی اســت؛این ق
ــی  ــی اجتماع ــای سیاس ــارکت ه ــت مش تقوی
اســت؛زیرا فرهنــگ جامعه، محــور حرکت فعالیت 

هــای اجتماعــی سیاســی اقتصــادی اســت.
ــی هشــیار تحــرکات  ــرارگاه چــون دیدبان ــن ق ای
دشــمنان نظــام در عرصــه های سیاســی، اعتقادی 
و هویتــی را رصــد کــرده و با بکارگیری شــیوه های 

مختلــف مــورد تأییــد نظــام در جهت خنثی ســازی عملیــات آنها 
اقــدام مــی کنــد.

ایــن قــرارگاه از تجربــه موفــق دفاع مقــدس در اعتماد بــه نیروهای 
ــه  ــا ارائ متعهــد و انقالبــی بهــره جســته و در عیــن حــال کــه ب
راهبردهــای و نظــارت و بهــره گیــری از مشــاوره بــرای ســالمت 
حرکــت پشــتوانه قــوی ایجــاد مــی کنــد؛ از هرگونــه رفتــار آمرانه 
و تحکمــی غیــر ضــروری پرهیــز کــرده و بــه حرکــت خودجــوش 

مردمــی اعتمــاد مــی کنــد.
ثالثا :راهبردهای کالن قرارگاه چیست؟ 

راهبردهــای کالن قــرارگاه عبارت اســت از : ۱(    حاکمیت فرهنگ 
تمســک بــه قــرآن و عتــرت )ع( در کلیــه فعالیــت هــا و جهــت 

ــری ها گی
2(    تعمیــق فرهنــگ عمــل بــه احــکام و فــروع دینــی و نهادینــه 
شــدن شــعائر ، نمادهــا و آییــن هــا بــه ویــژه نمــاز، امر بــه معروف 

و نهــی از منکــر و عفــت عمومــی و حجاب
۳(    تعمیــق و نهادینــه کــردن والیــت مــداری و تقویــت روحیه و 

هویــت انقالبی اســالمی
ــه  ــژه نهادین ــای اســالمی بوی ــت اخــالق و ارزش ه 4(    حاکمی
شــدن روحیــه همگرایــی ، کارجمعــی ، تعــاون اجتماعــی مبتنی 
ــی ،  ــاد اجتماع ــف، اخــوت اســالمی و اعتم ــاء تال ــوا، ارتق ــر تق ب
امیــدواری، نشــاط ، صداقــت، نظــم و انضبــاط و قانــون پذیــری و 

امنیــت عمومــی و اجتماعــی
5(    اســتقرار و تعمیــق الگوهــا و ســبک هــای زندگــی اســالمی 

ایرانــی در عرصــه هــای مختلــف حیــات فــردی و اجتماعــی
6( توسعه و اشاعه و تبلیغ ارزشها، هنجارهای اسالمی ایرانی
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اشعارانتظار 
ای پادشه خوبان 

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی

دایم گل این بستان شاداب منیامند
دریاب ضعیفان را در وقت توانایی
دیشب گله زلفش با باد همیکردم

گفتا غلطی بگذر زین فکرت سودایی
صد باد صبا این جا با سلسله میرقصند
این است حریف ای دل تا باد نپیامیی

مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد
کز دست بخواهد شد پایاب شکیبایی

یا رب به که شاید گفت این نکته که در عامل
رخساره به کس ننمود آن شاهد هرجایی

ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست
شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی

ای درد توام درمان در بسرت ناکامی
و ای یاد توام مونس در گوشه تنهایی

در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم
لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی

فکر خود و رای خود در عامل رندی نیست
کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی

زین دایره مینا خونین جگرم می ده
تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی

حافظ شب هجران شد بوی خوش وصل آمد
شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی

خاطرات ازشهید  سپهبد  حاج قاسم سلیمانی 
کتــاب خوش خــوان »صبــح شــام« 
شــامل خاطرات حســین امیرعبداللهیان 
اســت در بخش هایــی از ایــن کتــاب 

می خوانیــم: 
مالقــات حــدود 50 دقیقه ای مــا که تمام 
شــد، بالفاصلــه ســردار همراه مــن بیرون 
آمــد. همــان موقــع شــهید پورجعفــری 
گفــت ســردار در حــال عزیمــت بــه خط 
ــای  ــم از ویژگی ه ــن ه ــدم اســت. ای مق
ســردار بــود کــه مثــل بعضــی از ژنرال ها 
ــودش را  ــر، خ ــرارگاه و مق ــل  ق در داخ
حبــس نمی کــرد و در خــط مقــدم 
بــود. در ایــن فضــا و محیــط نظامــی که 
ــری  ــرای بازپس گی ــات ب ــت عملی هدای
منطقــۀ مهمی از ریــف دمشــق - اطراف 
دمشــق- توســط ســردار ســلیمانی و آن 
ــردار  ــاً س ــد و طبع ــال می ش ــم دنب تی
ســلیمانی قلــب ایــن مرکــز فرماندهی و 
اتــاق عملیــات بــود، ایشــان چــه رفتاری 
ــا  ــاده ام ــتان س ــت؟ داس ــن داش ــا م ب
عجیبــی رخ داد، فصــل تابســتان بــود و 
در مقابــل ســردار ســلیمانی یــک ظــرف 
ــرار داشــت. میوه هــای منطقــۀ  ــوه ق می
ــت خاصــی  ــت و معروفی شــامات کیفی
ــرکات  ــه ب ــن منطق ــد در ای دارد. خداون

خاصــی قــرار داده اســت.
مــن دیــدم در ظــرف میــوه، انجیــر هــم 
ــر را  ــتایی زاده، انجی ــِن روس ــت. م هس
خیلــی دوســت دارم. همیــن طــور کــه 
بــا ســردار ســلیمانی صحبت می کــردم، 
ــر  ــت س ــر را پش ــا انجی ــج ت ــار، پن چه
هــم خــوردم. البــه  الی صحبــت، ســردار 
ــری  ــردار پورجعف ــای س ــلیمانی آق س
ــر  ــم انجی ــاز ه ــت ب ــرد و گف را صــدا ک

شهید سلیمانی : جامعه ای صالح میشود 

هک ارفاد صالح ربآن حاکم باشند 
ارفاد منزه جامعه را منظم می کند 

                                                        ؟؟؟

داریــم؟ چــون ممکــن بــود افــراد در آن اتاق 
فرماندهــی یــک هفتــه یا یــک مــاه بمانند، 
ــاج  ــه و مایحت ــه آذوق ــتند ک ــاری داش انب
ــترک در آن  ــات مش ــاق عملی ــن ات همی
نگهــداری می شــد. آقای پورجعفــری گفت 
االن نــگاه می کنــم. ایشــان رفــت و بعــد از 
دقایقــی یکــی از افــرادی کــه آنجا بــود، یک 
ظــرف انجیــر آورد. مــن نگاهــی بــه ظــرف 
ــا انجیــر  قبلــی میــوه کــردم و دیــدم دو ت
ــه  ــور ک ــن همین ط ــده و م ــتر نمان بیش
حواســم نبــوده همــه را خــورده ام. به ســردار 
ســلیمانی گفتــم مثــل اینکــه من همــه را 
خــوردم، هیــچ چیــز بــرای شــما نمانــد. بــا 
لبخنــدی گفت نــه مــن انجیر نمی خــورم، 
دیــدم انجیــر دوســت داری گفتــم برایــت 
بیشــتر بیاورنــد، بخور نــوش جانــت و اصرار 

کــرد بــاز هــم انجیــر بخــورم.
مالقــات مــا تمــام شــد و مــن را بــه ســمت 
فــرودگاه آوردنــد. داخــل هواپیمــا به مقصد 
تهــران، خانــم ســرمهماندار پــرواز کــه گویا 
ســردار ســلیمانی را چنــدان نمی شــناخت 
امــا بــا چهــره  نســبتاً رســانه ای مــن آشــنا 
بــود، آمــد و گفــت: کســی به نام ســلیمانی 
ــما  ــرای ش ــر ب ــزرگ انجی ــه ب ــک جعب ی
ــرواز  ــن پ ــل کابی ــه را داخ ــتاده، جعب فرس
آورده انــد، مــن ایــن را چــه کار کنــم؟ از این 
ــت روحــی ســردار  ــه و ظراف ــار کریمان رفت
متعجــب شــدم. البتــه بــا نــگاه بــه ســوابق 
رفتــاری ایشــان نبایــد تعجــب کــرد. اینکه 
ســردار ســلیمانی در شــرایط که استرس در 
اوج خــود بــر فضــا حاکم بــود، می توانســت 
ــب  ــه جزئیــات توجــه کنــد، بســیار جال ب
ــی روح  ــاده از بزرگ ــتان س ــن داس ــود. ای ب
ایــن ســردار عزیــز حکایــت می کنــد. 

ســرداری کــه از رویش هــای بــزرگ انقــالب امــام خمینــی)ره( بــود. مــن بــه 
خانــم ســرمهماندار گفتــم آیــا می توانــم خواهــش کنــم انجیرهــا را در دیس 
بگذاریــد و بیــن همه  مســافران توزیــع کنید؟ مســافران، همــه مدافعین حرم 
و تعــدادی مجــروح بودنــد و بقیــه هــم در پایــان مأموریت شــان بــه ایــران بــاز 
می گشــتند یا مرخصــی داشــتند. مهماندارها دیســیپلین خاص خودشــان را 
دارنــد. خانــم مهمانــدار گفــت بــه لحاظ پروتکلی کار ســختی اســت ولــی اگر 
مقــدور شــد ایــن کار را انجــام می دهیــم کــه لطــف کردنــد و انجــام دادنــد.
در همــه جــای دنیــا یــک ژنــرال نظامــی، در اتــاق فرمــان و وســط معرکــه  
جنــگ، توجــه چندانــی به ظرایــف اخالقی نــدارد. این کار نشــان  دهنــده  روح 
بــزرگ ســردار ســلیمانی اســت که در ســخت ترین شــرایط چنین رفتــاری از 
ایشــان دیــده می شــود. رفتــاری کــه در نهایــت لطافت و ســعه صــدر و اخالق 

محمــدی)ص( بــروز پیــدا می کنــد. ...

آگهی مزایده  عمومی )نوبت اول (
شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد بردسیر

درنظــر دارد نســبت بــه فــروش 7قطعــه زمیــن )شــامل 4قطعــه ملکــی  
هریــک بــه متــراژ 250مترمربــع و 3 قطعــه وقفــی بــه متــراژ  253و 261و 
301مترمربــع واقــع در روســتای طاهرآبــاد را از طریــق مزایــده عمومــی به 

فــروش برســاند 
متقاضیــان مــی تواننــد جهــت تهیــه اســناد مزایــده از تاریــخ انتشــار 
آگهــی بــه مــدت 10روز همــه روزه بــه جــز روزهــای پنجشــنبه و جمعــه 
درســاعت اداری بــه دفتر شــرکت تعاونــی دانشــگاه آزاد واقع در دانشــگاه 
آزاد اســامی واحــد بردســیر مراجعــه و درصــورت  نیــاز  بــا شــماره هــای 

09132433825و 09133978828 تمــاس حاصــل نماینــد 
ــادل  ــده مع ــپرده در مزای ــه س ــده :  1 -  ارائ ــرکت در مزای ــرایط ش ش
5درصــد قیمــت کارشناســی بــه صــورت نقــدی واریز به حســاب شــرکت 

تعاونــی یــا ارائــه ضمانــت نامــه بانکــی 
2 - در صورتیکــه برنــده مزایــده از انجــام معامله خــودداری نماید ســپرده 

یــا وجــه نقــد واریــزی بــه نفــع شــرکت تعاونــی ضبــط خواهد شــد 
  3-شرکت در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است

ــده  ــناد مزای ــه در اس ــه معامل ــوط ب ــات مرب ــات و جزئی ــایر اطاع 4 - س
منــدرج مــی باشــد

5 -شرایط فروش به صورت نقد می باشد
6 -واریــز مبلــغ 200/000ریــال بــه حســاب شــماره    10630032504 بانــک 
توســعه تعاون بنــام شــرکت تعاونی دانشــگاه آزاد اســامی واحد بردســیر

7 - هزینه درج آگهی به نسبت برعهده برنده یا برندگان مزایده می باشد


