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با توجه به اعالم داوطلبین احراز صالحیت شدگان دوره 
سیزدهم ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان  و با 
توجه به اهمیت این سری از انتخابات و تالش دشمنان 
خارجی وفرصت طلبان وتمامیت خواهان داخلی ، مشارکت 
حداکثری در انتخابات و همچنین انتخاب آگاهانه و اصلح از 
بین نامزدهای انتخابات دو مؤلفه بسیار مهم در همه انتخابات 
ازجمله انتخابات ریاست جمهوری است.وحضور حداکثری 
و برگزاری انتخاباتی پرشور علیرغم توطئه های خارجی 
وداخلی دراین عرصه بیانگر مردم ساالری دین خواهدبود 
وجمهوری اسالمی ایران با انتخابات پی درپی درطول42سال 
گذشته وبرگزار ی37 انتخابات ، کشور به یکی از کشورهای 

دموکراتیک در جهان تبدیل شده است.
با توجه به نظرات اکثر حقوقدانان وفقهای شورای نگهبان  که 
در احراز صالحیت نامزدها نگاه های سیاسی را صرفاً مالک 
قرار نداده است اما با بررسی سوابق و گرایش ها مشاهده 
می شود از همه سالیق سیاسی در این رویداد بزرگ حضور 
دارند.لذا مشارکت حداکثری در انتخابات و همچنین انتخاب 
آگاهانه و اصلح از بین نامزدهای انتخابات دو مؤلفه بسیار مهم 

در همه انتخابات ازجمله انتخابات ریاست جمهوری است.
امروزه در آغازین گام دوم انقالب و اولین انتخابات درگام 
دوم گرچه در حوزه های نظامی علمی پژوهشی وفناوری 
وپزشکی توفیقات خوبی حاصل شده اما  وضعیت اقتصاد 
و معیشت، سیاست داخلی و خارجی و همچنین مبارزه با 
فساد و ناکارآمدی ازجمله مهم ترین محورهایی است که 
رئیس جمهور آینده باید به آن اهتمام بورزد و مردم نیز باید به 

آن توجه کافی داشته باشند.
لذا باید نگاه کالن ما رای دهندگان به فردی باشد که توان 
برخورد با فساد اداری واقتصادی را داشته باشد و بتواند با 
تکیه برتوان داخلی اقتصاد را رونق بخشد که درپی رونق 
اقتصاد موضوع اشتغال وبیکاری برطرف خواهدشد گرچه 
درگذشته دولتمردان مرتبا فریاد مبارزه با فساد را داشتنداما 
در دستگاههای تحت تصد ی انان مفسدها درحیات خلوت 
آنان به فساد خود  ادامه می دادند و هر روز شاهد دستگیری 
سلطانهای طال و ارز ، خودرو ، سکه ، گوشت والستیک 
افرادجامعه  نیازهای ضروری  از کاالها و  وبسیاری دیگر 
بودیم اگر دولتی کارامد و توانمند ومقتدر  بدون اشرافیت 
برسرکار بود بسیاری ازاین رخدادهای اقتصادی و اجتماعی 
را نداشتیم گرچه همه مشکالت اجتماعی وفرهنگی را به 
اقتصاد  وتحریمها گره زده بودند  اما بی عدالتی وتبعیض یکی 

دیگر از دالیل وضع موجود است
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حاج قاسم سه بار از مادر طلب 
حاللیت کرد

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

پیامبــر خــدا  صلــی اهلل علیــه و آلــه فرمــود: هر کــس به مــرد یــا زن مؤمن بهتــان زند یــا درباره 
او چیــزی بگویــد کــه از آن مبراســت، خداونــد متعــال در روز رســتاخیز او را بــر تّلــی از آتش نگه 

دارد تــا از حــرف خــود دربــاره آن مومــن برگــردد.                        »عیــون االخبــار الرضــا - علیــه الســالم -، ج 2، ص 33«       

مشارکت حداکثری و 
انتخاب اصلح و ایجاد 

عدالت اجتماعی  

حامیت قاطع رهرب انقالب از رویه قانونی شورای 
نگهبان/ عامل افزایش مشارکت، حضور مدیران قوی 

در حل مشکالت مردم است/ 
مجلس یازدهم نشان داد کارآمد است

انتخابات در یک روز انجام میگیرد اّما اثر آن در 
چند سال باقی میامند

                                                          ساالری دادستان کرمان خرب داد؛

احضار ۵ متهم و مطلع در پرونده رشاء 
و ارتشاء راه و شهرسازی کرمان

           امام جمعه موقت سنندج گفت: 

ــید  ــت اهلل  س ــرت آی ــوی حض ــی از س ــی حکم ط
ــد  ــه،  محم ــوه قضائی ــت ق ــی، ریاس ــم رئیس ابراهی
ــی  ــرای عموم ــعبه اول دادس ــرس ش ــاالری، بازپ س
ــس  ــمت رئی ــه س ــان ب ــتان کرم ــالب شهرس و انق
دادگســتری شهرســتان بردســیر منصــوب شــد.   در 
متــن ایــن حکم از ســوی آیت اهلل رئیســی آمده اســت 
:  »امیداســت بــا در نظــر داشــتن اهمیــت امــر قضــا و 
مســئولیتهای ســنگین ناشــی از آن، اجــرای عدالــت 
اســالمی و رســیدگی به محرومیــن و ســتمدیدگان و 
حمایــت از حقــوق مشــروع مــردم را ســر لوحــه کار 
خــود قــرار داده و در انجــام وظایــف الهــی بــا رعایــت 
دقیــق موازیــن شــرعی و قانونــی و همــراه بــا ســرعت 
الزم  موفــق و مویــد باشــید«. آئیــن تودیــع و معارفــه 
رئیــس جدیــد دادگســتری شهرســتان بردســیر روز 
ــدا...  ــر ی ــا حضــور دکت ــاه  ب شــنبه  هشــتم خردادم
موحــد، رییــس کل دادگســتری اســتان و معاونیــن 
ایشــان، امــام جمعــه و فرمانــدار بردســیر برگــزار شــد. 
در ایــن مراســم از خدمــات و زحمــات آقــای حســین 
رمضانــی زاده، رئیــس ســابق  دادگســتری شهرســتان 

بردســیر تجلیــل بــه عمــل مــی آیــد .
 الزم بــه ذکــر اســت انتصاب تمامــی قضات و روســای 
ــای  ــا امض ــور، ب ــر کش ــی سراس ــای قضای ــوزه ه ح
ــه  ــوه قضایی ــس ق ــی ،رئی ــت اهلل رئیس ــخص آی ش

ــرد . ــی گی صــورت م
محمــد ســاالری از ســال ۱3۹۰ وارد دســتگاه قضایــی 

ــاری  ــارم دادی شــده اســت و تصــدی شــعب چه
دادســرای عمومــی و انقــالب، معاونــت دادســتان 
عمومــی و انقــالب و بازپرس شــعبه اول دادســرای 
عمومــی و انقــالب شهرســتان جیرفــت و از ســال 
۱3۹۵ بــه عنــوان بازپــرس شــعبه اول دادســرای 
عمومــی و انقــالب کرمــان بــه شــهروندان خدمت 

کــرده اســت.
ســاالری دارای مــدرک کارشناســی ارشــد حقــوق 
گرایــش جــزا و جــرم شناســی و هــم اکنــون در 

مقطــع دکتــری در حــال تحصیــل اســت.

                                                      روایت آخرین وداع حاج قاسم  با مادرش ؛
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طی حکمی از سوی رئیس قوه قضائیه:  

 محمد ساالری، به سمت رئیس 
دادگستری شهرستان بردسیر منصوب   شد

بیانات مقام معظم رهبری در ارتباط  تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسالمی :

افتتاح رسمی ستاد مرکزی سید ابراهیم رئیسی در شهرستان بردسیر

مراســم افتتــاح رســمی ســتاد مرکــزی ســید ابراهیم رئیســی عصر 
جمعــه هفتــم خــرداد ماه بــا حضــور ایثارگــران ، خانواده هــای معزز 
شــهدا وشــخصیت ها و اقشــار مختلف مردم شهرســتان بردســیر با 
ذکــر آیــات کالم اهلل قــران مجیــد آغــاز و در ادامــه  حــاج آقــا عباس 
پــور رئیس شــورای وحــدت اصولگرایان شهرســتان بردســیر و حاج 
آقــا انــاری بــه ایــراد ســخن پرداختنــد و  بــر اهمیــت انتخابــات این 
دوره تاکیــد کردنــد  در نهایــت آقــای پرتونیــا رئیــس ســتاد مرکزی 
ــان    ــیرمعرفی و ایش ــتان بردس ــی در  شهرس ــم رئیس ــید ابراهی س
ضمــن خیر مقــدم از حضور  همشــهریان تقدیر و تشــکر نمودند،در 
پایــان توســط پدر شــهید معیــن الدینی ســتاد مرکزی شهرســتان 

بردســیر افتتاح شــد
درایــن مراســم حجت االســالم عباســپور ضمــن برشــمردن حضور 
ــارکت  ــات و مش ــالمی درانتخاب ــران اس ــز ای ــردم عزی ــت م واهمی
ــران ) إِنَّ  ــات شــریفه ق درتعییــن سرنوشــت خویــش باســتناد ای

َ ال یَُغیِّــرُ مــا بَِقــوٍم َحّتــی یَُغیِّــروا مــا بِأَنُفِســِهم ( خداونــد سرنوشــت  اهللَّ
ــان آنچــه را  ــر نمی دهــد مگــر آنکــه آن ــوم )و ملّتــی( را تغیی ــچ ق هی
در خودشــان اســت تغییــر دهنــد! ووضعیــت موجــود وتغییــراز وضــع 
موجــود را بــه حضــور وخواســت ملــت عنــوان کــرد و گفــت : حضــور 
گســترده درانتخابــات باعــث اقتــدار نظــام جمهــوری اســالمی و دســت 
یافتــن وتحقــق آرمانهــا ی انقــالب اســالمی را مهیا مــی کند  وانشــااهلل 
بــا انتخــا ب دولــت انقالبــی به احیای شــعارهای انقــالب و آرمانهــای آن 
کمــک کنیــم وانشــااهلل شــاهد مرتفــع شــدن مشــکالت عامــه کشــور 

ــیم عزیزمان باش
ســتادمرکزی ســید ابراهیــم رئیســی در خیابــان امــام جنــب مخابــرات 
واقــع شــده اســت و کســانی که مایلنــد در تبلیغــات خانگــی  و میدانی 
بارعایــت  پروتکلهــای  بهــد اشــتی در شــهر و روســتا  همــکاری کننــد  
بــا مســئول ســتاد مرکــزی آقــای رضــا پرتونیــا تمــاس حاصــل نمایند  

شــماره تمــاس :۰۹۹۰3642232

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان درشورای اد اری بر دسیر :

مشارکت حداکثری در انتخابات پشتوانه ای برای نظام و رییس جمهوری آینده است
حجــت االســالم علیــدادی ســلیمانی مشــارکت حداکثــری مــردم را پشــتوانه 
محکمــی بــرای نظــام، کشــور و رئیــس جمهور آینــده دانســت و افــزود: حضور 
پررنــگ هــر منطقــه حاکــی از حساســیت و مراقبــت بیشــتر مــردم آن منطقه 

نســبت بــه سرنوشــت خویش اســت .
بــه گــزارش خبرگــزاری شبســتان از بردســیر، حجــت االســالم و المســلمین 
حســن علیــدادی ســلیمانی، ســه شــنبه)4 خــرداد( در جلســه شــورای اداری؛ 
فتــح خرمشــهر را مرهــون ایثــار و رشــادت هــای جوانــان تکلیــف مــدار ایــن 

کشــور دانســت و ســپس نکاتــی در خصــوص انتخابــات بیــان کــرد.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه کرمــان مشــارکت حداکثــری 
ــده  ــور آین ــرای نظــام، کشــور و رئیــس جمه ــردم را پشــتوانه محکمــی ب م
دانســت و افــزود: حضــور پررنــگ هــر منطقــه حاکــی از حساســیت و مراقبــت 

بیشــتر مــردم آن منطقــه نســبت بــه سرنوشــت خویــش اســت .
وی بــا اشــاره بــه حضــور مســتمر ملــت ایــران در صحنه هــای مختلــف و ابراز 
امیــدواری بــرای ســربلندی در آزمــون مهــم پیــش رو تصریــح کــرد: فعالیــت 
هــای انتخاباتــی مردم بــرای هر یــک از کاندیداهــا بنابر تشــخیص و معیارهای 
خــود، نشــان دهنــده زنــده بــودن یــک ملــت و حســاس بــودن نســبت بــه 

ــت است. سرنوش
امــام جمعــه کرمــان بــا تأکیــد بــر اینکــه در فعالیــت هــای انتخاباتــی بایــد از 
بداخالقــی هــا و تخریــب هــا پرهیــز شــود، خاطرنشــان کــرد: عقــالً و شــرعاً 
حــق نداریــم کاندیدایــی را کــه اصلــح نمــی دانیــم تخریــب یا تضعیــف کنیم.
وی بــا اشــاره بــه محدودیــت عمــر دولــت هــا بــه لحــاظ قانونی افــزود: امــا باید 
در ایــن ظــرف زمانــی همــه تــالش خــود را بــرای خدمــت بــه مــردم انجــام  و 
در موعــد مقــرر کار را بــه دولــت تــازه نفــس تحویــل دهنــد امــا آنچــه کــه  

موفقیــت کشــور را رقــم مــی زنــد ارزیابــی کل مجموعــه اســت.
حجــت االســالم علیــدادی ســلیمانی داشــتن نیــروی انســانی کارآمــد و فهیم، 
آب و هــوا و خــاک مناســب بــرای گســترش صنایع و کشــاورزی، جوانــه زدن و 
بــه بــار نشســتن نهــال صنعــت و قدرتمندشــدن در بخــش فوالدســازی، اوراق 
پررنــگ تاریخــی در تحــوالت تاریخــی کرمــان و همچنیــن قــرار گرفتــن در 
شــاهراه عبــور و مــرور از نظــر جغرافیایــی را از ظرفیــت هــا و ویژگی هــای قابل 

توجه شهرســتان بردســیر برشــمرد.
وی در پایــان ضمــن تاکیــد بــر حضــور پررنــگ مســئوالن در کنــار مــردم در 
نمــاز عبــادی  سیاســی جمعــه گفــت: همدلــی، وحــدت و همراهــی مــردم و 
مســئوالن و ســعه صــدر و در نظــر گرفتــن لیاقــت هــا و ظرفیت هــای دیگران 
از طــرف مدیــران، از جملــه راهکارهــای پیشــرفت و آبادانــی روزافــزون یــک 

ــت. منطقه اس
حجــت االســالم علــی اکبــر کرمانــی، امــام جمعــه بردســیر هــم در ســخنانی 
کســب رتبه نخســت اشــتغالزایی اســتان توســط بردســیر را نشــان از همدلی 
و کارآمــدی مدیــران و مســئوالن شهرســتان دانســت و افزود: مردم شهرســتان 
بردســیر مردمــی قدردان هســتند و مصــداق این قدرشناســی گرامیداشــت یاد 
و خاطــره حجــت االســالم طاهــری قمــی اولیــن امــام جمعــه بردســیر اســت 

کــه هنــوز در همــه مراســم از زحمــات ایــن عالــم مجاهــد یــاد مــی کننــد.
سیدحســن میرصادقــی، فرمانــدار بردســیر هــم بــا توجــه بــه نزدیــک بــودن 
ــی و  ــران امیدآفرین ــه همــه مســئوالن و مدی ــرد: وظیف ــد ک ــات، تأکی انتخاب
ترغیــب و تشــویق مــردم بــه حضــور پرشــور در انتخابــات اســت و طبــق قانون 
مســئوالن ادارات بایــد امکانــات خــود را در اختیــار ســتاد انتخابــات قــرار دهند 

و در ایــن زمینــه همــکاری کننــد.
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ــداری  ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
بردســیر  ، جلســه کمیتــه امنیــت انتخابات 
ــی  ــتای بررس ــیر در راس ــتان بردس شهرس
مســائل امنیتــی احتمالــی در اجــرای 
انتخابــات 1400 به ریاســت مهنــدس وفایی 
ــی  ــاون سیاس ــر مع ــا در دفت و باحضوراعض

تشــکیل شــد
معــاون سیاســی فرمانــداری ضمــن تبریک 
فرارســیدن ســوم خــرداد و ازادی خرمشــهر، 
گفــت وظیفــه برگــزاری انتخابــات بــر عهده 
وزارت کشــور اســت و بایســتی تــاش کنیم  
ــون  ــات را همچ ــی انتخاب ــرایط کنون در ش
گذشــته بــا کیفیــت بســیارمطلوب  برگــزار 
کنیــم وی افــزود تاکیــد همــه ی ارکان 

ــای  ــا از  فض ــت ت ــن اس ــر ای ــات ب انتخاب
مجــازی در راســتای تنویــر افــکار عمومی، 
ــی و  ــور انتخابات ــری، ش ــارکت حداکث مش
ــتفاده  ــفاف اس ــت و ش ــانی درس خبررس
شــود و از درج هــر گونــه اخبــار تخریبــی 
، نادرســت و ناموثــق پرهیــز شــود تــا 
مــردم در فضایــی امــن و آرام و بــا آگاهــی 
سیاســی در انتخابــات  28 خــرداد مــاه در 
پــای صنــدوق هــای رای حاضــر شــوند و 
بــار دیگــر شــاهد تجلــی انســجام و وحدت 

ملــت غیــور ایــران باشــیم.
ــن  ــت تامی ــر اهمی ــد ب ــن تاکی وی ضم
امنیــت انتخابــات تصریح کرد تمــام تاش 
مجموعــه ی ســتاد انتخابات شهرســتان بر 

ایــن اســت کــه انتخاباتــی ســالم ، پرشــور 
ــردم  ــاد م ــری اح ــارکت حداکث ــا مش وب
ــه  ــن جلس ــه ی  ای ــود..در ادام ــزار ش برگ
ســرهنگ ذوالعلــی  جانشــین فرماندهــی 
ســپاه از امادگی نیروهای بســیجی حســب 
ــروی  ــا نی ــکاری ب ــت هم ــرورت جه ض
انتظامــی در راســتای تامین امنیت شــعب 
اخــذ رای خبــر داد ،  رییــس پلیــس فتــا 
ی شهرســتان نیــز در ایــن جلســه از رصــد 
فضــای مجــازی در ســطح شهرســتان 
خبــر داد و افــزود همــه ی کاربــران فضــای 
مجازی نســبت بــه رعایــت موازیــن قانونی 
دقــت، واز انتشــار و بازنشــر  مطالبــی کــه 
مشــمول جرائــم فضای مجــازی وانتخاباتی 

تمام تالش مجموعه ی ستاد انتخابات شهرستان بر این است که انتخاباتی سالم ، 
پرشور وبا مشارکت حداکثری برگزار شود

  حجــت االســام علــی اکبــر کرمانــی امــام جمعــه بردســیر در خطبــه 
هــای نمــاز جمعه این هفتــه ضمن دعــوت نمازگــزاران به تقــوای الهی 
به سلســله گفتارهــای مــکارم االخاق بــا قرائت ایــن فراز »   اســتقال 
الخیــر  و  ان  کثــر مــن  قولی  و  فعلی  و  اســتکثار الشــر  و  ان  قل مــن  قولی  و  
فعلــی« گفــت : امام ســجاد )علیه الســام ( در  عبــارت دعا از  خیــری نام 
بــرده کــه   آن را  بــا  زبــان  و  عمــل انجــام مــی  دهــد  و  چنیــن خیــری می  
توانــد واجبــات دینــی  و  اعمــال خوبی باشــد که  مکلف آنهــا را  بــرای خدا 
بجــا مــی  آورد  و  مــی  تواند وکارهای نیکی باشــد که  شــخص مســلمان 
طبــق تادیــب دینــی  و  بــر  اســاس کرامــت نفــس  و  بزرگــواری طبــع بــا  

زبــان  و  عمــل، آنهــا را  بــه  نفــع مــردم انجام مــی  دهد
امــام جمعه بردســیر ضمــن اشــاره بــه روز دهم خــرداد روز جهانــی بدون 
دخانیــات گفــت: اگــر نگاهــی بــه پرونــده هــای قضایــی و طــاق و 
اختافات خانوادگی داشــته باشــیم، اعتیاد یکی از عوامــل افزایش طاق 
و اختافــات و مفاســد اخاقــی دیگــر اســت کــه امیدواریــم بــا تربیــت 
صحیــح در محیط خانــواده و برنامه ریزی های اجتماعی شــاهد کاهش 

ایــن معضــل در جامعه باشــیم.
حجــت االســام کرمانــی با اشــاره بــه روز قانــون و دیدار تصویــری مقام 
معظــم رهبــری بــا نماینــدگان مجلس بیــان کرد: دشــمن مــی خواهد 
القــاء کنــد کــه انتخابات فایــده ای بــرای شــما نــدارد و بعضــی در داخل 
کشــور نیــز آب بــه آســیاب دشــمن مــی ریزنــد کــه بایــد مراقــب رفتار 
خــود باشــند.مقام معظــم رهبــری مجلــس یازدهــم را مجلســی کارامد 
نامیدند که در یکســال گذشــته با ترکیبی افرادمجــرب وانقابی کارهای 
خوبــی را انجــام دادنــد حضــور رئیــس مجلــس وروســای کمیســیونها 

ونماینــدگان در جمــع مردم را ســتودند 
امــام جمعه بردســیرپیرامون انتخابات 28 خــرداد گفت : حضور پرشــور در 
انتخابــات و انتخــاب اصلــح و درســت عــزت کشــور و مــردم را بــه دنبال 
دارد و دشــمنان را ناامیــد مــی کنــد.و ضمــن قدردانی از همه کســانی که 
بــرای شــوراهای اســامی شــهر و روســتا داوطلــب شــدند و احســاس 
وظیفــه کردنــد افــزود: بعضــی افــراد صاحیــت انجــام خیلــی از امــور را 
دارنــد همانگونــه کــه در پســت هــای مختلــف مشــغول انجــام وظیفه 
هســتند ولــی صاحیــت آنها برای شــورای نگهبان محرز نشــده اســت 

و ایــن بیانگر ناســالم بــودن ایــن افراد نیســت.
حجــت االســام کرمانــی ضمن تاکیــد بر بیانــات مقام معظــم رهبری 
گفــت: نامزدهای انتخاباتی به مســائل مهم و اساســی مردم بپردازنــد و از 
وعــده هــای بــی پشــتوانه و توخالــی پرهیــز کننــد زیــرا ایــن وعــده ها 
قابلیــت تحقــق نــدارد و مــردم را بــه نظــام بدبین مــی کنــد.و کاندیداها 
در مناظراتشــان بــا اعــام برنامه هایشــان باعث تشــویق وترغیــب انان 
درانتخابــات شــوند بــه مــردم ثابت کننــد که چه نفــع و تغییــری از آمدن 
آنها در معیشــت و اقتصاد و ســفره های مــردم حاصل می شود.وانشــااهلل 
مــردم همیشــه در صحنه ایــران اســامی اینبار نیز بــا حضور پرشــور در 

انتخابــات حماســه دیگــری را رقم مــی زنند.
خطیــب جمعه بردســیر پیرامــون جنــگ 12روز رژیم صهیونیســتها با 
مــردم غــزه گفــت: طبق پیش بینــی مقام معظــم رهبــری زوال 
ایــن رژیــم نزدیــک اســت و درایــن 12 روز مقاومــت کــه قبــل از 
ان مبارزیــن غــزه بــا ســنگ پرانــی دفــاع میکردنــد امــام امــروز 
بــا موشــک و راکــت پاســخ مــی دهنــد و در نیمســاعت اول 309 
موشــک وراکــت بــه ســوی ان رژیــم پرتــاب کردنــد و همچنیــن 
یکپارچگــی و وحــدت و رشــادت هــای جوانــان غــزه دلیــل ایــن 
پیــروزی هاســت کــه باید همچنــان ادامــه داشــته باشد.وســران 
حمــاس از تدبیــر های شــهید حاج قاســم   یاد کردند وموشــکی 

بــا نام قاســم بســوی ســر زمینهــای اشــغالی پرتــاب کردند 
امــام جمعه بردســیر در پایان ضمــن قدردانی از مــردم و اصناف در 
رعایت پروتکل های بهداشــتی تاکید کرد: کســانی که نوبتشــان 
رســیده اســت تزریــق واکســن را انجام دهنــد و به برخی شــایعه 
هــا کــه مــردم را از تزریق واکســن می ترســانند توجه نکننــد زیرا 
ایــن واکسیناســیون برای ریشــه کنــی این ویــروس الزم اســت و 
بــا همــکاری شــما ان شــاءاهلل زودتر شــر این ویــروس دفع شــود.

مردم با حضور پرشور در انتخابات 
حماسه دیگری را رقم می زنند

ــد  ــد.وی تاکی ــودداری نماین ــند خ میباش
نمــود بــا افــرادی کــه قصــد ایجــاد تنــش 
و تخریــب همچنیــن نــا امیــدی مــردم در 
فضــای مجــازی و ســایر مراحــل انتخابــات 
ــررات برخــورد  ــر مق را داشــته باشــند براب

خواهــد شــد...

4 ســاعت تــاش بــرای پیــدا کــردن پیکــر بــی جــان جــوان 
17 ســاله در ســد آذرباد، روســتای جواران از توابع شهرســتان 

بردسیر 
نامجــو بــا اعــام ایــن خبر افــزود : طبــق هماهنگــی به عمل 
آمــده بــا مرکــز کنتــرل عملیــات اســتان ، عملیات جســتجو 
بــا مشــارکت تیــم امــداد و نجــات ســیاب پایــگاه مرکــزی 
شهرســتان ســیرجان پــس از 4 ســاعت تــاش، پیکــر بــی 
جــان جــوان غــرق شــده را در ســد آذربــاد روســتای جــواران 
در منطقــه کــوه پنــج از توابــع شهرســتان بردســیر پیدا شــد.

وی خاطرنشــان کــرد :  تیــم امداد ونجات ســیاب  متشــکل 
از 4 نجاتگــر پــس از 4 ســاعت عملیات جســتجو متوفــی را از 

زیــر آب بیــرون آورده و تحویــل عوامــل مربوطــه دادند.
وی افــزود : از خانواده هــا تقاضــا می شــود از تــردد در محــدوده 
رودخانه هــای محلــی و چــاه هــا و ســدهای خطرنــاک جــدا 
پرهیــز نماینــد و در اماکنــی که مناســب شــنا نیســت هرگز 
در ایــن مناطــق مبــادرت بــه شــنا نکننــد تاشــاهد اینگونــه 

حــوادث  غــم انگیزی نباشــیم.

4 ساعت تالش برای پیدا کردن 
پیکر بی جان جوان 17 ساله 

حجت االسالم واملسلمین کرمانی امام جمعه بردسیر :

صنعت ساختمان سازی

اختصاص ۱2۵میلیون دالر از منابع 
مالی در عراق برای خرید ۱۶میلیون 

نامجو رئیس هالل احمر  شهرستان بردسیر: 

در ادامــه بحــث پــی ســازی به پــی هــای رسارسی یا نواری می رســیم 

کــه ســتون های یــک ردیــف را نگــه مــی دارنــد معمــوال وقتــی کــه 

ظرفیــت باربــری خــاک کــم اســت، بطوریکــه ســطح قابــل توجهــی 

بــرای پــی ســتونها الزم باشــد بــه جــای اســتفاده از پــی هــای منفــرد 

از پــی هــای نــواری اســتفاده مــی شــود در ایــن حالــت معمــوال پــی 

هــای نــواری در هــر دو جهــت ســاختامن قــرار داده مــی شــوند و 

مجموعــه نوارهــای رسارسی متقاطــع پی مشــبک یا پی شــبکه ای را 

بوجــود مــی آورد. نــوع دیگــر پــی های مرکب پی گســرده اســت در 

مــواردی کــه تنــش مجــاز خــاک بســیار کــم اســت به طــوری کــه در 

صــورت اســتفاده از پــی های منفرد عمال ســطح پی قســمت عمده 

ســطح بنــا را مــی پوشــاند بــه جــای اســتفاده از پــی هــای منفــرد، یا 

حتــی پــی نــواری از پــی گســرده اســتفاده می شــود. در ایــن حالت، 

پــی تشــکیل مــی شــود از یــک دال ضخیــم بــن آرمه که متام ســطح 

بنــا را پوشــانده و متــام ســتونها روی آن قــرار داده مــی شــوند. مزیت 

اساســی پــی هــای نــواری و گســرده نســبت بــه پــی هــای منفــرد 

ایــن اســت کــه ســختی و یکپارچگــی ایــن پــی ها کمــک بزرگــی به 

کاهــش نشســت هــای نامســاوی ســتونها مــی کنــد از ایــن رو کــه 

ســازه نســبت بــه نشســت های نامســاوی بســیار حســاس اســت از 

ایــن نــوع پــی هــا ترجیــح دارد. در انــواع پی ها گاهــی اوقــات از پایه 

)یــا پدســتال( در زیــر ســتون اســتفاده مــی شــود. پایه هــا به منظور 

مختلفــی ممکــن اســت تعبیه شــوند کــه مهمرین آنهــا عبارتنــد از 

: افزایــش مقاومــت برشــی پــی، کاهــش طــول موثــر ســتون و تامین 

ارتفــاع کافــی بــرای جــا دادن آرماتورهــای انتظــار در پــی. پــی هــای 

صفحــه ای  »رادیــه ژنــرال« ایــن پــی هــا بهریــن نوع پی می باشــند 

کــه بــرای ســاختامن هــای بزرگ و ســنگین و یــا در زمین های نــرم و 

ماســه ای مناســبند. ایــن نوع پــی ها بصورت یکپارچه ســطح زیرین 

ســاختامن را در بــر مــی گیرنــد و ابعــاد طــول و عرض آن بســتگی به 

ابعــاد بنــا دارد ایــن نــوع پــی هــا با بن مســطح درســت می شــود و 

قبــل از بــن ریــزی بایــد کــف آن شــفته دوغــاب آهکــی گــردد و یا با 

بــن ضعیــف تســطیح شــود. عمــق پــی هــا معمــوال 1 الــی 1/5 مر 

منظــور می شــود و احتامل نشســت در آنهــا وجــود نــدارد. در ادامه 

مراحــل اجرایــی بــه بــن مگــر می رســیم بــه بتنی اطــالق می شــود 

کــه بعــد از اجــرای عملیــات آرماتوربنــدی و قالــب بندی بــا عیار کم 

150 کیلوگــرم بــر مرمکعــب به ضخامت 5 الی 10 ســانتیمر ریخته 

مــی شــود بــن مگــر در کل یــک بــن نظافتی اســت کــه بــا توجه به 

ایجــاد ســطح صــاف بــرای پیــاده کــردن محــور ســتونها و همچنیــن 

بــرای جلوگیــری از تداخــل خــاک بــا بــن اصلــی اســتفاده می شــود.

مجــوز الزم بــرای تامیــن 12۵ میلیــون دالر منابــع ارزی ایران 
در عــراق بــرای خریــد 1۶ میلیــون دوز واکســن کوواکــس و 

انتقــال ایــن مبلــغ بــه یــک بانــک اروپایــی صــادر شــد.
بــه گــزارش روز شــنبه ایرنا از پایــگاه اطاع رســانی وزارت نیرو 
»رضــا اردکانیــان« افــزود: بــا پیگیری های مســتمر مجوزهای 
الزم بــرای صــدور حوالــه 12۵ میلیــون دالری از منابــع پولــی 
ایــران از بانــک تجــارت عــراق به بانک سوییســی بــرای تامین 
1۶ میلیــون دوز واکســن کوواکــس )ســبد واکســن های مورد 

تاییــد ســازمان بهداشــت جهانی( اخذ شــد.
وی ادامــه داد: انتظــار مــی رود تــا پایــان هفتــه ترتیــب اداری 
ایــن کار انجــام گرفتــه و بــه زودی ایــن واکســن ها در اختیــار 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی ایران قــرار بگیرد.

ــرو  ــر نی ــاه امســال وزی ــا 12 اردیبهشــت م ــزارش ایرن ــه گ ب
گفــت: ارز مــورد نیــاز خریــد واکســن کرونــا از روســیه از محل 
مطالبــات  ایــران از عراق تامیــن و به زودی نخســتین پرداخت 

ــود. ــام می ش انج

نگرانی از جایگزینی ویروس 
هندی/ ۱۳ شهر قرمز شدند

ســخنگوی ســتاد ملــی مقابله با کرونــا اظهــار داشــت: در ایران 
همچنــان روند نزولی بیماری را شــاهد هســتیم، امــا در بعضی 
ــی کشــور شــاهد افزایــش مــوارد ســوش  از شــهرهای جنوب

جهــش یافتــه هندی هســتیم.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، علیرضــا رئیســی، روز شــنبه در 
پایــان جلســه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا، بــه ارائه گزارشــی 
از تصمیمــات ســتاد پرداخــت و در مــورد تعطیلی هــای نیمــه 

خــرداد و محدودیت هــای کرونایــی، توضیحاتــی ارائــه داد.
وی بــا اشــاره بــه نگرانــی از جایگزینــی ویروس هنــدی، گفت: 
در ایــران همچنــان رونــد نزولی بیماری را شــاهد هســتیم، اما 
در بعضــی از شــهرهای جنوبــی کشــور شــاهد افزایــش مــوارد 

ســوش جهــش یافتــه هندی هســتیم.
رئیســی تأکیــد کــرد: در حــال حاضــر رونــد کرونــا در اکثــر 
اســتان ها رونــد نزولــی اســت و میــزان مــرگ و میــر کاهــش 
پیــدا کــرده امــا در برخــی اســتان ها بــه ویــژه جنــوب و شــرق 
کشــور مــواردی از افزایــش بیمــاری مشــاهده می شــود کــه 
بایــد در ایــن مناطــق قوی تــر عمــل کــرد و اگــر غفلــت کنیم، 
درگیــری بیشــتری ایجــاد خواهــد شــد. در حــال حاضــر در 
اســتان های بوشــهر، سیســتان و بلوچســتان، کرمان، کرمانشاه 
و هرمــزگان مــوارد ابتــاء افزایــش پیــدا کــرده و زنــگ خطر و 

هشــدار محســوب می شــود.
ســخنگوی ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا بــا اشــاره به اینکــه 13 
شــهر در ایــن اســتان ها از وضعیــت نارنجــی بــه قرمــز تبدیــل 
شــده اند، اظهــار داشــت: بایــد مراقبــت و مواظبــت بیشــتری 
انجــام شــود امــا در مجمــوع رونــد کلــی کشــور نزولی اســت و 

بایــد بســیار دقــت کرد.
بــه گفتــه وی، بایــد از تجمعــات پرهیــز شــود و همچنیــن به 
ویــژه در فصــل گرمــا کــه پنجره هــا بســته اســت، نبایــد بــا 
حضــور در فضــای بســته باعــث شــیوع بیمــاری کرونا شــویم.

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

دادســتان مرکــز اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه 
ــاون راه و شهرســازی  بازداشــت رئیــس و مع
شهرســتان کرمــان بــه اتهــام دریافــت رشــوه 
گفــت: در رابطــه بــا ایــن پرونــده ۵ متهــم و 
ــه دادســرای کرمــان احضــار شــده  ــع ب مطل

انــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهر بــه نقــل از روابط 
عمومی دادگســتری کرمــان، دادخدا ســاالری 
از بازداشــت رئیــس و معــاون راه و شهرســازی 
شهرســتان کرمــان بــه اتهــام دریافــت رشــوه 
خبــر داد و گفــت: در رابطــه بــا ایــن پرونــده ۵ 
متهــم و مطلــع بــه دادســرای کرمــان احضــار 

احضار ۵ متهم و مطلع در پرونده رشاء و 
ارتشاء راه و شهرسازی کرمان

زینی وند استاندار کرمان گفت:

اجازه بازگشایی تاالرها را نمی دهیم وضعیت 
قرمز کرونایی در ۳ شهرستان کرمان

اســتاندار کرمان گفت: در خصــوص تاالرها 
هیــچ اجــازه بازگشــایی نمی دهیــم و فقط 
رســتوران تاالرهــا به صــورت بیرون بــر و در 

فضــای بــاز مجــاز به فعالیت هســتند.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، 
علــی زینی ونــد در هفتاد و هفتمین ســتاد 
اســتانی پیشــگیری و مقابله با کروناویروس 
بــا ابــراز تاســف از تغییــر رنگ بنــدی 
شهرســتان های اســتان بــه وضعیــت قرمز 

و نارنجــی عنــوان کــرد: طبــق هشــدارهای قبلــی، متاســفانه وضعیــت اســتان در حــال 
تغییــر بــوده و طبیعــی اســت کــه بــه واســطه همجــواری بــا اســتان های سیســتان و 
بلوچســتان و هرمــزگان، اولیــن اســتان متاثــر از افزایش بیماری در این دو اســتان باشــیم.

اســتاندار کرمــان بــه قرمز شــدن ســه شهرســتان جیرفت، ســیرجان و شــهربابک اشــاره 
کــرد و افــزود: وضعیــت بســیار نگــران کننده اســت، طبــق گزارش هــای وزارت بهداشــت 
بــا توجــه بــه اینکــه واکسیناســیون کرونــا در ایــران کامــل نشــده و تــا شــهریورماه بــه 
واکسیناســیون عمومــی می رســیم، اگر ســطح مبتایــان در ایران بــاال رود حتمــا افزایش 

مــرگ و میــر خواهیم داشــت.
وی از آمادگــی اســتان بــرای مقابلــه بــا کرونــا نــام بــرد و تاکیــد کــرد، دانشــگاه های علوم 
پزشــکی و همــه دســتگاه های حمایتــی مــروری بر شــرایط داشــته خود داشــته باشــند.

زینی ونــد بیــان کــرد: امیدواریــم شــاهد افزایــش بیمــاری نباشــیم، امــا بــا عرض تاســف 
ممکــن اســت تــا دو هفتــه دیگــر وارد پیــک جدید شــویم و برخــاف دوره های گذشــته، 

کرمــان جــزو اســتان های اول خواهــد بــود.
اســتاندار کرمــان بــه فرمانــداران تاکید کــرد تا کنتــرل ورودی های بین اســتانی از ســمت 
سیســتان و بلوچســتان و هرمــزگان را بــا شــدت انجــام دهنــد و ادامــه داد: اجــرای طــرح 
شــهید ســلیمانی، کنتــرل ورودی هــا توســط نیــروی انتظامــی و تــردد شــبانه در همــه 

شهرســتان ها بــا دقــت اجــرا شــود.
 زینی ونــد اظهــار داشــت: تبلیغــات انتخابــات بایــد بــه بســتر فضــای مجــازی برده شــود 
و فرمانــداران بــا پیش فــرض پیــک پنجــم بــرای انتخابــات برنامه ریزی کننــد و تمهیدات 

الزم را ببینند. 
اســتاندار کرمــان بیــان کــرد: تاالرهــا و ورزشــگاه بایــد تعطیــل باشــند و در صورتــی کــه 
کانونــی را شناســایی کردنــد کــه تجمعــی ایجــاد می شــود بافاصلــه دســتور محدودیت 

بدهند.
وی بــا بیــان اینکــه در اعمــال دورکاری مدیران اختیاراتی دارند، خاطرنشــان کــرد: مدیران 
در صورتــی تشــخیص بــر اختــال در خدمت رســانی بــا دورکاری می دهنــد، می تواننــد 

تصمیــم الزم را اتخــاذ کننــد، امــا اصــل طــرح نباید زیــر ســوال رود.
زینی ونــد گفــت: فرمانــداران بــه هیــچ تجمعی اجــازه ندهنــد و در خصــوص انتخابات نیز 

دســتورالعمل هایی اباغ شــده اســت.

محمدصادق بصیری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان :

 وضعیت قرمز کرونایی در جیرفت، 
سیرجان و شهربابک/ تردد بین استانی از 

۱2 تا ۱۷ خرداد ممنوع است
کالهبرداری ۳ میلیارد و ۷00 میلیون ریالی با 

نرم افزار رسید ساز جعلی در کرمان
رئیــس پلیــس فتــای اســتان کرمــان از دســتگیری فــردی کــه بــا اســتفاده از نــرم افــزار 
هــای رســید ســاز جعلــی مبلــغ 3 میلیــارد و700 میلیــون ریــال کاهبــرداری کــرده بود، 

خبــر داد .
ســرهنگ امیــن یــادگار نــژاد اظهــار کــرد: در کاهبــرداری از طریــق رسیدســاز جعلــی 
کاهبــردار بــا اســتفاده از شــماره کارت فروشــنده اقــدام بــه ســاخت یــک رســید تقلبــی 
بــا اســتفاده از برنامــه رســید ســاز جعلــی مــی کنــد و ســپس بــدون پرداخــت هــر گونــه 
وجهــی تصویــر رســید ســاخته شــده را بــرای قربانــی ارســال می کنــد و عنــوان می کنــد 
کــه مبلــغ مــورد نظــر بــه حســاب آن انتقــال داده شــده اســت و چــون ایــن رســید کاما 

شــبیه بــه رســیدهای بانکــی اســت بــه آن اعتمــاد مــی کننــد.
وی  در ادامــه از شناســایی یــک متهــم در ایــن خصوص خبــر داد و گفت: نمونه این شــگرد 
کاهبــرداری پرونــده ای ارجاعــی بــه پلیــس فتــای کرمان بــود کــه در آن فــرد کاهبردار 
بــا خریــد گوشــی تلفــن همــراه از یــک فروشــنده طــی شــش مرحلــه بــدون پرداخــت 
هیــچ گونــه وجهــی، تنهــا بــا ایجــاد رســید جعلــی اقــدام بــه کاهبــرداری بــه ارزش 3 
میلیــارد و  700 میلیــون ریــال کــرده بــود و براســاس اعتمــادی کــه فروشــنده بــه خریدار 
داشــته بــدون اخــذ موجــودی یــا بررســی پیامــک بانکــی کاال را بــا تمامی وســایل جانبی 
بــه خریــدار تحویــل داده تــا اینکــه پــس از گذشــت چنــد روز در زمــان بررســی موجودی 

حســاب متوجــه مــی شــود کــه از وی کاهبــرداری شــده اســت.
یادگارنــژاد ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکــه برنامــه رسیدســاز جعلــی در واقع روشــی اســت 
کــه بــا اســتفاده از آن می تــوان رســیدهای بانکــی را جعــل و در اختیار دیگــران قــرار داد به 
شــهروندان خصوصــا فروشــندگان توصیــه مــی کنیــم که اقــدام به فعال ســازی ســرویس 

ارســال پیامــک بــرای تراکنــش هــای انجام شــده بــا کارت بانکــی کنند.
وی همچنیــن افــزود: کاربــران بایــد پــس از فــروش کاال یا خدمات شــخصی، صحــت واریز 
پــول بــه حســاب خــود را بررســی کــرده تــا از موجودی حســاب خــود مطمئن شــده و بنا 

را بــر اعتماد نگذاشــته تــا مورد کاهبــرداری واقع نشــوند.
www. رییــس پلیــس فتــای کرمــان گفــت: ســایت پلیــس فتــا بــه آدرس الکترونیکــی

cyberpolice.ir آمــاده دریافــت گــزارش هــای مردمــی بــوده و همچنین کاربــران گرامی 
می تواننــد آخریــن اخبــار حــوادث و رویدادهــای ســایبری را از ایــن ســایت دریافــت کنند 
، همچنیــن شــماره تمــاس 24۶03 218 034 بــه صــورت شــبانه روزی آماده پاســخگویی 

به ســواالت شــهروندان در سراســر اســتان اســت.

بــه گــزارش روابــط عمومی مجتمــع فنــاوران صنعت بردســیر  مدیر 
روابــط عمومــی کارخانــه بــا مهنــدس کمانــه مدیــر روابــط عمومی 

ســازمان گســترش صنایــع ایــران دیــدار و گفتگــو کرد. 
در ایــن دیــدار دو ســاعته آقــای نــژاد کهنوجــی پــس از ابــاغ ســام 
مدیــر عامــل مجتمــع  گزارشــی از عملکــرد و طــرح هــای توســعه 

کارخانــه ارائــه کــرد. 
در ادامــه ایــن گفتگــو مهندس کمانه از رشــد و پیشــرفت یک ســاله 
ی ایــن کارخانــه از مدیریــت محتــرم عامــل قدردانــی کــرد و گفت : 
بــه زودی کلیــه موانــع در زمینــه فــروش و قراردادهــا بــا شــرکت ها و 
کارخانــه جــات فــوالد  برطــرف و قــول همــکاری مســاعد در همــه 

ی زمینــه هــا را داد. 

ــاون سیاســی،  ــری مع ــادق بصی محمدص
امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار کرمــان 
ــی در  ــز کرونای ــت قرم ــام وضعی ــا اع ب
شهرســتان های جیرفــت، ســیرجان و 
ــت،  ــزود: شهرســتان های باف شــهربابک اف
بردســیر، رفســنجان، رودبــار جنــوب، زرند، 
قلعه گنــج، کرمــان کهنــوج و منوجــان در 
وضعیت نارنجــی و مابقی شهرســتان ها در 

ــی هســتند. وضعیــت زرد کرونای
ــگ  ــر رن ــا تغیی ــرد: ب ــان ک وی خاطرنش
شهرســتان های جیرفــت، ســیرجان و 

شــهربابک از نارنجــی بــه وضعیــت قرمــز پرخطــر و بردســیر، رودبــار جنــوب و منوجــان از 
زرد بــه نارنجــی، نشــان از شــکنندگی وضعیــت رو بــه نــزول اســتان دارد و الزم اســت تدابیر 

شــدید پیشــگیرانه در کل اســتان اعمــال شــود.
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار کرمان با اشــاره به ابــاغ قــرارگاه فرماندهی 
مقابلــه بــا کرونــا در خصــوص تبلیغــات و انتخابات ریاســت جمهوری و شــوراهای اســامی 
شــهر و روســتا گفــت: عــدم رعایت دســتورالعمل ها تخلــف انتخاباتی محســوب شــده و بنا 

بــر قوانیــن مربوطــه اقــدام می شــود.
بصیــری ابــراز داشــت: وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی شــیوه نامه مخصــوص 
تبلیغــات شــوراهای اســامی شــهر و روســتا راکــه از 20 تا 2۶ خردادماه اســت، ابــاغ خواهد 

کرد.
جانشــین اســتاندار کرمــان در ســتاد اســتانی مقابلــه بــا کرونــا بــه ممنوعیــت تــردد بیــن 
ــر ایــن اســاس  اســتانی در تعطیــات پیــش روی خردادمــاه خبــر داد و تصریــح کــرد: ب
از  ســاعت 12 ظهــر چهارشــنبه 12 خــرداد مــاه تــا 12 ظهــر دوشــنبه 17 خــرداد تــردد 
خودروهــای شــخصی بیــن اســتان های کشــور فــارغ از رنگ بنــدی ممنــوع خواهــد بــود.

وی خاطرنشــان کــرد: تــردد بیــن شــهرهای اســتان مشــمول ایــن طــرح نیســت و تابــع 
الزامــات طــرح هوشــمند محدودیت هاســت، ممنوعیــت تــردد شــبانه داخلــی شــهر نیــز از 

ســاعت 22 تــا 3 بامــداد همچنــان پابرجاســت.

دادستان کرمان خرب داد؛

شــده اند کــه دو نفــر در حــال حاضــر بــا صــدور قــرار بازداشــت موقــت در بازداشــت بــه 
ــد. ســر می برن

ســاالری در تشــریح ایــن خبــر افــزود: متهــم ردیــف اول ایــن پرونــده بــا معاونــت متهــم 
ــی در  ــاک دولت ــاردی، ســند اراضــی و ام ــت رشــوه های میلی ــف دوم ضمــن دریاف ردی

ــد. ــام افــراد منتقــل مــی کرده ان ــه ن مناطــق واجــد ارزش افــزوده را ب
وی بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب که یکــی از متهمــان در حیــن دریافت رشــوه )۵ ســکه تمام 
بهــار آزادی( بــه منظــور انتقــال ســند یکــی از اراضــی دولتی بــه نام فرد حقیقی، دســتگیر 
شــده اســت، اظهارداشــت: در بازرســی از منــزل مســکونی یکــی از متهمان تعــدادی کارت 

بانکــی کشــف و توقیف شــده اســت.
وی ضمــن بیــان ایــن مطلــب کــه یــک قطعــه زمیــن بــا ارزش میلیــاردی و بــا وســعت 
420 مترمربــع نیــز متعلــق بــه متهمــان که به عنــوان رشــوه دریافت شــده بودند، کشــف 
شــده اســت، ادامــه داد: تحقیقــات بــه منظور بررســی ابعــاد مختلف ایــن پرونده در دســت 
ــده، ســال ها در ســمت های  ــه اینکــه متهمــان ایــن پرون ــا توجــه ب ــرا ب انجــام اســت زی
مختلــف اداری فعالیــت داشــته اند، پیــش بینــی می شــود کــه میــزان رشــوه های دریافتی 

و تخلفــات آنهــا افزایــش یابد.
مدعــی العمــوم، شناســایی و دســتگیری متهمــان یــاد شــده را حاصــل گــزارش ســازمان 
بازرســی، هدایــت و دســتورات بازپــرس ویژه رســیدگی به مفاســد اقتصــادی و اقدام پلیس 
امنیــت اقتصــادی اســتان دانســت و ادامــه داد: متهمــان ایــن پرونــده به صورت شــبکه ای 
اقدامــات خــاف قانــون خــود درزمینــه واگــذاری اراضــی دولتــی به افــراد حقیقــی را انجام 

ــی داده اند. م
ســاالری بــا اشــاره بــه لــزوم برخــورد بــا مبــادی ایجــاد فســاد، اظهــار کرد: مبــارزه با فســاد 
بــه ویــژه فســاد اداری از اولویت هــای مــورد تاکیــد ریاســت قــوه قضائیه به شــمار مــی رود و 
دادســتانی کرمــان از بــاب جلوگیــری از تضییــع امــوال دولتی و حقــوق بیت المــال به این 

قبیــل پرونده هــا ورود جدی داشــته اســت.
وی یــادآور شــد: پرونــده مربــوط بــه رشــاء و ارتشــاء در اداره راه و شهرســازی کرمــان بــه 
صــورت خــارج از نوبــت در بازپرســی ویژه رســیدگی به مفاســد اقتصادی اســتان در دســت 

رســیدگی قــرار دارد.
دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان کرمــان گفــت: بنــا بــه تأکیــدات ریاســت قــوه 
قضائیــه برخــورد بــا فــرد مفســد در هر جایــگاه و مقامــی بدون اغمــاض دنبال خواهد شــد 

تــا موضــوع صیانــت از  حقــوق بیــت المــال بــه خوبی محقق شــود.
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حکومت  جهانی عدالت

سیمای مهدویت در قرآن
قرآن کریم در زمینه ی ظهور وقیام حضرت مهدی موعود )علیه 
السالم( مانند بسیاری از زمینه های دیگر )بدون اینکه به جزئیات 

بپردازد( به صورت کلی واصولی بحث نموده.
یعنی از تشکیل حکومت عدل جهانی وپیروزی نهایی صالحان در 

روی زمین سخن گفته است.
این گونه آیات را که بیش از صد آیه می باشد. مفسران عالیقدر 
اسالمی به استناد روایات واخبار معصومین )علیهم السالم( 
مربوط به مهدی موعود )علیه السالم( وظهور وقیام او دانسته اند. 

در نوشتاری که پیش رو دارید.
هفتاد وپنج آیه از قرآن کریم مورد بحث واقع گشته وارتباط 
این آیات با موضوع مهدویت از زبان حضرات ائمه معصومین 
)علیهم السالم( توضیح داده شده است.امید است مورد قبول 
ساحت مقدس حجة بن الحسن )علیه السالم( واقع وعنایات 

خاصه وادعیه زاکیه ی آن حضرت شامل حالم گردد.
)1( سوره انبیاء، آیه 105

» ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، ان االرض یرثها عبادی 
الصالحون«ما در کتاب زبور پس از تورات نوشته ایم که سرانجام، 

زمین را بندگان صالح وشایسته به ارث خواهند برد.
ذکر در اصل به معنای هر چیزیست که موجب تذکر ویادآوری 
باشد ولی در این آیه، به کتاب آسمانی حضرت موسی )یعنی 
تورات( تفسیر گردیده به قرینه ی اینکه قبل از زبور معرفی شده 
است. بر اساس تفسیر دیگری )ذکر( اشاره به قرآن مجید است. 
زیرا که در خود آیات قرآن این عنوان درباره قرآن آمده است 
آنجا که می فرماید: )ان هو اال ذکر للعالمین(در این صورت کلمه 
ی )من بعد( به معنای )عالوه بر( می باشد ومعنای آیه چنین 
خواهد بود. ما عالوه بر قرآن در زبور نوشته ایم که سرانجام، زمین 

را بندگان صالح من به ارث خواهند برد)۳(.
)قال ابوجعفر )علیه السالم( هم اصحاب المهدی فی آخر الزمان(. 
حضرت باقر )علیه السالم( فرمود )منظور از صالحان در این آیه( 
اصحاب حضرت مهدی )علیه السالم( در آخر الزمان هستند)۴(.
ناگفته نماند که اشاره ی قرآن به پیشگویی حکومت بندگان 
شایسته ی خداوند در روی زمین در کتاب )تورات وزبور( نشان 
می دهد که این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که در 
کتب آسمانی پیامبران پیشین یکی پس از دیگری مطرح می 

شده است.
واژه ها: کلمه ی ارض به مجموع کره ی زمین گفته می 
شود وسراسر جهان را شامل می گردد.کلمه ی ارث: به معنای 
چیزیست که بدون معامله وداد وستد به کسی انتقال می یابد 
وگاهی ارث در قرآن به معنای تسلط وپیروزی یک قوم صالح بر 
قومی ناصالح ودر اختیار گرفتن امکانات آنها می گوید: واورثنا 
القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق االرض ومغاربها.ما شرق 

وغرب زمین را به ارث به آن قوم مستضعف دادیم.
زبور: در اصل به معنای هر گونه کتاب ونوشته است.

اگرچه می تواند به معنای زبور داود هم باشد. زبور داود یا به 
تعبیری که در کتب عهد قدیم آمده )مزامیر داود( عبارتست 
از مجموعه ای از مناجاتها ونیایشها واندرزهای داود پیامبر )علیه 
السالم(.  برخی از مفسران احتمال داده اند که منظور از زبور در 
اینجا تمام کتب انبیای است. ولی به نظر می رسد که زبور در 
این آیه همان کتاب مزامیر داود باشد بخصوص اینکه در مزامیر 
موجود، عباراتی وجود دارد که عینا مطابق با آیه ی مورد بحث 
است وذکر هم به معنای تورات می باشد وبا توجه به اینکه زبور 
بعد از تورات بوده تعبیر )من بعد( نیز حقیقی است وبدین ترتیب 

معنای آیه چنین است.

ادامه  آیه  158 سوره آل عمران :
و اگر )در راه جهاد( بمیرید یا کشته شوید قطعا به سوی خدا گرد 

آورده خواهید شد.
1- اگر مرگ و شهادت بازگشت به سوی خداست، پس چرا نگرانی 

وجود دارد؟
امام حسین )ع( فرموده اند :فان تکن االبدان للموت انشت

فقتل امرء فی اهلل بالسیف افضل اگر بدن ها برای مرگ، آماده شده 
اند، پس شهادت انسان در راه خدا با شمشیر بهترین مرگ است.

2- مهمترین پیام این آیه شریفه چیست؟
جز یک راه بیشتر وجود ندارد و آن رفتن به سوی خداست. پس چرا 
در حرکت به آن سمت بهترین نوع رفتن را با رضایت پذیرا نباشیم.

آیه 159 سوره آل عمران :
پس به )برکت( رحمت الهی با آنان نرمخو )و پرمهر( شدی و اگر 
تندخو و سختدل بودی قطعا از پیرامون تو پراکنده می شدند پس از 
آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کار)ها( با آنان مشورت کن 
و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن زیرا خداوند توکل کنندگان 

را دوست می دارد.
1- شأن نزول آیه شریفه چیست؟

نزول آن درباره حادثه  »احد« است. زیرا بعد از مراجعت مسلمانان 
از احد کسانی که از جنگ فرار کرده بودند، اطراف پیامبر )ص( را 
گرفته و ضمن اظهار ندامت تقاضای عفو و بخشش کردند. خداوند 
در این آیه دستور عفو عمومی آنها را به پیامبر )ص( صادر کرد و 

پیامبر )ص( با آغوش باز، خطاکاران توبه کار را پذیرفت.
2- آیه شریفه به کدام یک از مزایای ممتاز پیامبر )ص( اشاره می 

فرماید؟
به یکی از مزایای فوق العاده اخالقی پیامبر )ص( اشاره شده و می 
فرماید : »در پرتو رحمت و لطف پروردگار، تو با مردم مهربان شدی 
در حالی که اگر خشن و تندخو و سنگدل بودی از اطراف تو پراکنده 

می شدند.«
۳- چه فرقی میان  »فظ« و  »غلیظ القلب« است؟

 »فظ« در لغت به معنی کسی است که سخنانش تند و خشن است 
و  »غلیظ القلب« به کسی می گویند که سنگدل می باشد و عمال 
انعطاف و محبتی نشان نمی دهد. بنابراین این دو کلمه گرچه هر 
دو به معنی خشونت است، اما یکی غالبا در مورد خشونت در سخن 
و دیگری در مورد خشونت در عمل به کار می رود. به این ترتیب 
خداوند اشاره به نرمش کامل پیامبر )ص( و انعطاف او در برابر افراد 

نادان و گنهکار می کند.
۴- منظور از  »فاعف عنهم« چیست؟

سپس دستور می دهد که از تقصیر آنان بگذر و آنها را مشمول عفو 
خود گردان و برای آنها طلب آمرزش کن. یعنی نسبت به بی وفائی 
هایی که با تو کردند و مصائبی که در این جنگ برای تو فراهم 
نمودند، از حق خود در گذر و من برای آنها نزد تو شفاعت می کنم و 
در مورد مخالفت هایی که نسبت به فرمان من کردند، تو شفیع آنها 

باش و آمرزش آنها را از من بطلب.
به عبارت دیگر از آنچه مربوط به حق تو است، عفو کن و آنچه 
مربوط به حق من است، من می بخشم. پیامبر )ص( به فرمان خدا 

عمل کرد و آنها را بطور عموم مشمول عفو ساخت.
5- براساس آیه شریفه یکی از مهمترین صفات رهبری چیست؟

در این آیه به یکی از صفات مهم که برای رهبر الزم است اشاره 
شده و آن مسأله گذشت و نرمش و انعطاف در برابر کسانی است که 
تخلفی از آنها سرزده و بعدا پشیمان شده اند. بدیهی است شخصی 
که در مقام رهبری قرار گرفته اگر خشن و تندخو و غیر قابل انعطاف 
و فاقد روح گذشت باشد، به زودی در برنامه های خود با شکست 
مواجه خواهد شد و مردم از اطراف او پراکنده می شوند و از وظیفه 
رهبری باز می ماند. به همین دلیل علی )ع( در یکی از کلمات قصار 
خود می فرماید : »آله الریاسه سعه الصدر، وسیله رهبری گشادگی 

سینه است.«
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ــت:  ــنندج گف ــت س ــه موق ــام جمع ام
عملکــرد آیت اهلل رئیســی در قــوه قضائیه 
بهتریــن معرف بــرای اصلــح بودن اســت.

به گــزارش خبرگــزاری فارس از ســنندج، 
ماموســتا معروف خالــدی در مراســم آغاز 
ــورای  ــی ش ــت اهلل رئیس ــتاد آی ــکار س ب
ائتــالف نیروهای انقالب اســالمی اســتان 
کردســتان در ســنندج اظهــار کــرد: اصل 
و اســاس مناطــق کــردی، ادب اســت مــا 
هــم بــر مبنــای ادب بــرای تمــام کســانی 
کــه از کانــال شــورای نگهبــان بــه عنــوان 
کاندیــدای رئیــس جمهــوری تاییــد 
ــل  ــرام قائ ــا احت ــواداران آنه شــده اند و ه

. هستیم
وی تصریــح کــرد: خداوند قــدرت انتخاب 
را بــه عنــوان بزرگتریــن امتیــاز به انســان 
داده اســت حتــی در بزرگتریــن مســئله 
ــداده  ــرار ن ــاری ق ــت اجب ــن اس ــه دی ک
اســت تــا برســد بــه موضــوع انتخابــات، 
امــا بابــت انتخابی کــه داریــم باید فــردای 
قیامــت در محضــر خدا پاســخگو باشــیم.
ــتان  ــنت کردس ــل س ــی اه ــن روحان ای
تصریــح کــرد: مــا در طــول بیــش از چهار 
دهــه انقــالب بــرای هرکــس کوچکترین 
قائــل  ارزش  باشــد  کــرده  خدمتــی 
هســتیم امــا اولویــت همــه بایــد انتخــاب 

فــردی اصلــح باشــد. بــا بیــان اینکــه بایــد 
از کســی کــه جیبــش خالــی اســت و نــان 
در ســفره نــدارد بایــد پرســید کــه انتخــاب 
بایــد چگونــه باشــد، گفــت: انتخــاب اصلــح 
مشــخص اســت اطمینــان داریــم بــرای هر 
رای در دنیــا و قیامــت بایــد جوابگو باشــیم.
ــزود: روش و  ــدی اف ــروف خال ــتا مع ماموس
منســک آیــت اهلل رئیســی مبــارزه بــا ظلم و 
فســاد اســت و کســی را انتخــاب کرده ایــم 
کــه در جبهــه فقــه و شــرع بــزرگ شــده 
ــدت نشــان داده موضعــش در  ــن م و در ای

مــورد فســاد چگونــه اســت.
وی اظهــار کــرد: عملکــرد آیــت اهلل رئیســی 

منطق چیست؟
منطــق یعنــی اینكــه هــر كســی با توجــه به برداشــت شــخصی 
خــود از یــك موضــوع، بــه نتیجه ایــی برســد. بــرای همین اســت 
كــه منطــق، از دیــدگاه هــر كس متفــاوت اســت.دو شــاگرد پانزده 

ســاله ی دبیرســتان نــزد معلــم خود آمــده و پرســیدند:
- اســتاد اصــوال منطــق چیســت؟معلم كمــی فكــر كــرد و جواب 

داد: گــوش كنیــد تــا مثالــی برایتــان بزنم، 
ــف  ــز و دیگــری كثی ــد. یكــی تمی ــن می آین ــش م ــرد پی دو م
اســت. مــن بــه آن هــا پیشــنهاد می كنــم حمــام كنند. شــما فكر 
می كنیــد، كــدام یــك ایــن كار را انجــام می دهند؟هــردو شــاگرد 

همزمــان جــواب دادنــد: خــوب مســلما كثیفه!
معلــم گفــت: نــه، تمیــزه. چــون او بــه حمــام كــردن عــادت كرده 
و كثیفــه قــدر آن را نمی دانــد. پــس چــه كســی حمــام می كنــد؟
حاال پســرها می گوینــد: تمیزه!معلــم جــواب داد: نه، كثیفــه، چون 

او بــه حمام احتیــاج دارد.
و معلــم بــاز پرســید: خوب، پــس كدامیــك از مهمانــان من حمام 

می كنند؟یــك بــار دیگر شــاگردها گفتنــد: كثیفه!
معلــم دوبــاره گفــت: نــه، البتــه كه هــر دو! تمیــزه به حمــام عادت 
و كثیفــه بــه حمــام احتیــاج دارد.معلم پرســید: خوب باالخــره كی 

حمــام می گیرد؟بچه هــا بــا ســر درگمــی جــواب دادنــد: هــر دو!
ــون  ــدام! چ ــچ ك ــه، هی ــد: ن ــح می ده ــر توضی ــار دیگ ــم ب معل
كثیفــه بــه حمــام عــادت نــد ارد و تمیــزه هــم نیــازی بــه حمــام 
كــردن ندارد!شــاگردان بــا اعتــراض گفتنــد: بلــه درســته، ولــی ما 
چطــور می توانیــم تشــخیص دهیم؟هــر بــار شــما یك چیــزی را 

ــد و هــر دفعــه هــم درســت اســت. می گویی
معلــم در پاســخ گفــت: خــوب، پــس متوجــه شــدید. ایــن یعنــی 

همــان: منطق!كــه از دیــدگاه هــر كســی متفــاوت اســت

داستان کارگر و فروشنده دارو
وارد دــاروخانه شدم و منتظر بودــم تا نسخه ام را تحویل دهند.فردــی 
وارد شد و با لهجه ای سادــه و روستایی پرسید:كرم ضد سیمان دــارین؟
فروشنده با لحنی تمسخر آمیز پرسید:كرم ضد سیمان؟ بله كه داریم.
كرم ضد تیر آهن و آجر هم دارم حاال ایرانیشو میخوای یا خارجی؟

ــوخت  اما گفته باشم خارجیش گرونه ها.مرد نگاهش را به دستانش د
و آن ها را رو به صورت فروشنده گرفت و گفت:از وقتی كارگر ساختمون 

شدم دستام زبر شده، نمی تونم صورت دخترمو ناز كنم
اگه خارجیش بهتره، خارجی بده.متصدی دــاروخانه لبخند روی لبانــش 

یخ زد
ـرور است! ـه خود مـغ چه حقیر و كوچك است آن كسی كه ـب

چرا كه نمی دــاند بعد از بازی شطرنج، شاه و سـرباز هـمه دــر یك 
جعبه قرار می گیرند.جایــگاه شــاه و گدــا، دــارا و ندــار قبــر اســـت

تقواست كـه سرنوشت ساز اسـت 
 برای رسیدن بـه “كبریا” باید نه كبر داشت نه ریا

داستان های  جالب وآموزنده

عمــودی:  1 – عــزا – گــروه بابك خرمدیــن2 – مخزن بنزیــن خــودرو – از ماههای میــادی – محل جریان 
خــون3 – كفــش چهارپایــان – از نامهــای خداونــد یگانه – حرفی از الفبای فارســی4 – پرخاش – بعد از زمســتان 
بــه ذغــال مــی مانــد  - بــه هســته انگور می گوینــد5 – مایه زندگی – قطع ســینامیی – عنایات6 – برجســتگی 
های الســتیك – ویتامین انعقاد خون – رسنخ معدنی – دانه خوشــبو – ضمیر وزنی7 – شیشــه آزمایشــگاهی 
– ســال هــای عمــر – انتخابــات8 – خاســتگاه دلیــران جان بركف بوشــهر – این هم نام رسكــرده آن دلیــران9 – از 
محــات شــامل تهــران – طایفــه ایرانــی – امــر از آمدن10 – مظهر ســبكی – واحد پول آســیایی – مورد اســتفاده 
درحــامم – مســاوی عامیانــه – اســم تركــی11 – جهانگشــای مقدونــی – از ضامیــر  ملكــی – جانشــین او12 – 
همــه بــه آن شــناخته می شــویم – كشــور چكمــه ای – چغندر پختــه13 – به روی ســینه خوابیــدن – پایتخت 
یوگوســاوی ســابق – یكــی از دو جنــس14 – ضمیــر جمــع – پایتخــت بوســنی و هــرزه گویــن – دودمــان15 – 

عامرت بســیار بلند – رسشــامری
افقــی: 1 – دلجویــی – كشــوری در قــاره آمریــكا2 – رنگ مــوی فــوری – توان گیــر – حرف نازیهــا3 – الفبای 
آبادانــی – عامــت مفعولــی – از حــروف رشط – گنجــه لبــاس 4 – درخــت انگــور – دفــاع فوتبال – فربــه – رس 
شــب5 – تكــرار شــده – مدیــران امــور ایاالت6 – وســیله نخریســی – قوت الیموت – شــهری مذهبــی – چهره7 
– از مجــازات هــای رشعــی – رســیدن بــه هدف – خاندان8 – راوی – بلندترین قله آن اورســت اســت9 – ســنگ 
گرانیت – ســگ بیامر – از مراســم باســتانی چهارشــنبه ســوری10 – جام جمشید – كاه انگلیســی – سال تركی 
– قــدرت11 – از وســایل برقــی خانگــی – یــازده12-  راهــروی غــذا بــه معــده – هــم نشــین – ســطح هــر چیــز 
– قلــه13 – وســیله ســوراخ كــردن – هــراس و وحشــت – پهلــوان – حــرف نفــی عــرب14 – مخفــف اگر – گلی 
زیبــا و خوشــبو – ریشــه15 – تحریــر كــردن – تذكرصبحانــه بجوييد 15 – تــوان و رمق – كشــور افريقايي توليد 

كننــده ي نفــت – از محلــه هاي قدميي بردســر 

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

در ایــن مــدت در ســطح کشــور بارقــه 
امیــدواری در مــردم ایجــاد کــرد و بــه مــردم 
ثابــت شــده و می تــوان انتظــار تغییــر و 
تحــول جــدی در وضعیــت اشــتغال و اقتصاد 

در کشــور را داشــته باشــیم.

جدول شماره :483  

سیاست های  اقتصادی  دولت  علوی 
ــش   ــه  و من ــور اندیش ــی، تبل ــر دولت ــی  ه ــت های  اقتصاد سیاس
دولتمردــان  دــر حــل  مشــكالت  اقتصادــی  - اجتماعــیِ  جامعــه  
اســت. دــر دولــت  مســئول  و خدمتگــزار علــوی  - همان گونــه  كه  
دــر بخــش  پیشــین  گذشــت  - دغدغــة  اصلــی، حفاظــت  از كرامت  
مردــم  و نــه  بقــای  خود اســت. اقدامــات  و تدابیر بــه  گونــه ای  اتخاذ 
شــده اند كــه  مردــم  نقــش  برجســته ای  را ایفا كننــد. دولت  دــر این  
راه  بسترســاز و حامــی  حركت هــای  مردمی  در تمامــی  عرصه های  
اجتماعــی  می باشــد؛ زیــرا نــه  تنهــا بــه  توانایــی  مردــم  اعتمــاد بود، 
بلكــه  این  مردم  هســتند كه  باید مســئولیت  ادارة  زندگی  خــود را در 
ابتالئــات، رونــق  و ركــود برعهده  گرفتــه، نردبان  ترقــی  را بپیمایند. 
مهم تریــن  ویژگــی  و برتــری  دولــت  علــوی  بــر دولت هــای  رقیب، 
ــای   ــر وضعیت ه ــن  از آن، د ــن  اصــول  و روی  نتافت ــت  از ای مراقب
دشــوار اســت. امــام  علــی)ع( بــا دــرک  صحیــح  از نابه ســامانی ها 
ــید  ــوی)ص(، كوش ــد نب ــس  و بلن ــای  مقد ــراف  از آرمان ه و انح
تــا علی رغــم  مشــكالت  تحمیلــی، تدابیــری  دــر پیــش  گیــرد كه  
اهدــاف  عالــی  اســالم  را تضمیــن  نمایــد. بخش  دــوم  مقالــه، برای  
اثبــات  ایــن  مد عــا بــه  بررســی  وضعیــت  جامعــة  اســالمی  تــا پیش  
ــت   ــی  دول ــت های  اقتصاد ــاف  و سیاس ــام)ع(، اهد ــت  ام از خالف

ــازد. ــوی  می پرد عل
تعریف  سیاست  اقتصادی 

سیاســت  اقتصادــی  بخشــی  از سیاســت  دولت هــا اســت. سیاســت  
اقتصادــی  بــه  معنــای  خــاص، كلیتــی  از تدابیــر اقتصادی  اســت. با 
دیدگاهــی  محدودتــر - می تــوان  آن  را كاربــرد تدابیــر خــاص  برای  
وصــول  بــه  اهدــاف  معیــن  تلقــی  كــرد. امــروزه  از علــم  اقتصــاد دو 
ــن  و  ــه  اســتفاده  می شــود: نخســت  اســتفاده، تشــریح، تبیی گون
پیش بینــی  ســیر تولیــد، تــورم  و درآمدهــا اســت؛ لیكــن  بســیاری  
برآننــد كــه  ثمــرة  تالش هــای  فــوق  را بایــد دــر كاربــرد دــوم  ایــن  
علــم، یعنی  بهبود بخشــیدن  بــه  عملكرد اقتصادــی  یافت. دــر این  
صــورت  سیاســت های  اقتصادــی  در حــوزة  اقتصــاد دســتوری  قرار 
می گیــرد؛ زیــرا تدابیــر اقتصادــی  معمــواًل  شــامل  قضــاوت  دربــارة  
ارزش هــا اســت؛ یعنــی  بــا مســائل  »چه  بایــد باشــد« و »چــه  نباید 
باشــد« ســر و كار دــارد. از ایــن  جهــت  سیاســت  اقتصادــی  منشــأ 
ــت   ــی  و سیاس ــای  اقتصاد ــارة  ارزش  نظریه ه ــی  درب مجادله های

ــود. ــع  می ش ــی  واق اقتصاد

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

آگهی مزایده ملک
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 970۳۳9 اجــرای احکام دادگســتری بردســیر در نظــر دارد پالک ثبتی  
۴05 فرعــی از ۳588 اصلــی بخــش 20 کرمــان در بردســیر واقــع در خیابــان معلــم بــه مســاحت ۴7۴6 
مترمربــع )ملــک طلــق( مــی باشــد بــا حــدود اربعــه : شــماال: جــای درب بــه طــول 8۴/۳5 متر بــه خیابان 
بــه عــرض 20 متــر شــرقا: در ســه قســمت، اول پخــی اســت به طــول ۴ متر بــه خیابان بــه عــرض 1۴ متر، 
دوم جــای درب و دیــواری اســت بــه طــول ۴7/15 متــر بــه خیابــان بــه عــرض 1۴ متــر، ســوم پخــی اســت  
بــه طــول ۴ متــر بــه خیابــان بــه عــرض 1۴ متــر جنوبــا : جــای درب و دیواری اســت بــه طــول 8۴/۳5 متر 
بــه کوچــه بــه عــرض 1۳ متــر غربــا: در ســه قســمت اول پخــی اســت به طــول ۴ متر بــه خیابان بــه عرض 
1۴ متــر، دوم جــای درب و دیــواری اســت بــه طــول ۴7/۳5 متــر بــه خیابــان، ســوم پخــی اســت بــه طــول 
۴ متــر بــه خیابــان کــه براســاس نظریه کارشــناس رســمی دادگســتری هــر متــر مربــع 12/000/000ریال 
)دوازده میلیــون ریــال( و ارزش ششــدانگ عرصــه ملــک مذکــور بــه مســاحت ۴7۴6 مترمربع عبارتســت از 
56/952/000/000 ریــال )پنجــاه و شــش میلیــارد و نهصــد و پنجــاه و دو میلیــون ریــال(   بــرآورد قیمــت 
گردیــده اســت از طریــق مزایــده در تاریــخ یکشــنبه 1۴00/0۴/1۳  ســاعت 12 ظهــر بــه فروش برســاند لذا 
افــرادی کــه طالــب شــرکت در مزایــده و خریــد می باشــند می تواننــد جهت بازدیــد ملک و ارائه پیشــنهاد 
تــا قبــل از مورخــه یــاد شــده بــه اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه و قیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام 
فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصد مبلــغ کارشناســی را یــک روز قبــل از تاریخ مزایــده به اجــرای احکام 
ارائــه نماینــد، هزینــه آگهــی و کلیــه هزینه هــای مربــوط بــه نقــل و انتقال برعهــده برنــده مزایده می باشــد 
و در صورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی 
اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد بــه درخواســت هایــی کــه در روز مزایــده 

ارائــه شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد 
                                                    مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بردسیر - عظیمی /  12 م الف

اطالعیه
تاسیس انجمن صنفی کارگری رانندگان حمل ونقل جاده ای 

مسافرشهرستان  بردسیر
بــه اســتناد مــاده 131قانــون کاروآیین نامــه مصــوب 89/8/8هیــات وزیران 
،انجمــن صنفــی با عنــوان فــوق در شــرف تاســیس می باشــد لــذا ا زکلیه 
نیروهــای شــاغل درصنــف مربــوط دعــوت مــی شــود درصــورت تمایل به 
عضویــت از تاریــخ انتشــار ایــن اطالعیــه ظــرف مــدت 15روز درخواســت 
ــه  ــب کار خان ــت جن ــاده باف ــر 4ج ــانی کیلومت ــه نش ــود را ب ــی خ کتب

فوالدمشــیز تحویــل نمایند 
هیات موسس : 1- مسلم خداترس 2- محمدخسروی 3- علی ساالری   

                                     شماره تماس : 9139879983

ادامــه ســرمقاله ... بــا كارهــای مــوازی دســتگاهها و عدــم نظــارت بــر انعقادقراردادهــا 
و تعهدهــا از ســوی دســتگاههای نظارتــی وضــع موجــود ایجادشــد وهنوزهــم حاكمــان چهــل ســاله 
خواســتار ادامــه حكومــت برمردــم با ایجــاد وضع موجودبودنــد و از شــورای نگهبــان انتظارتاییــد احراز 
صالحیــت داشــتند و بــه مدیرومدبــری خــود در گذشــته مــی بالیدنــد و دولتهــای قبلی را علــت وضع 

موجــود معرفــی مــی كردند 
دــر ایــن مدــت فاصلــه طبقاتــی بــه گونــه ای رقــم خوردــه اســت كــه دــر زمانهــای گذشــته كمتــر 
شــاهدچنین وضعــی بودیــم بــا گرانی افســار گســیخته و عدم دســتمزد كافــی برای اقشــار كــم درامد 
وعدــم توجــه بــه طبقــات ودهكهــا پاییــن ، زندگــی برانان ســخت میگــذرد ولــی كمترنق مــی زنند و 
دغدغــه  انــان همچنــان حفــظ انقــالب و اســتمرار و تدــاوم ان اســت وبــا امیــد بــه بهتــر شــدن وضــع 

موجودهمــواره درهمــه عرصــه هــا انقــالب حضور فعــال وبا شــكوه وپرشورداشــتند 
دــر گام دــوم انقــالب ، نبــود رئیس جمهوری قوی و ســاختار مدیریتی منســجم منجر به ضعف كشــور 
می شــود. برگــزاری انتخابــات قــوی و پرشــور برای ریاســت جمهــوری، امنیــت، اقتدار، اعتمــاد به نفس 
بــاال، صالبــت، شــجاعت و امیــد را به همراه دــارد. انتخابات پرشــور آبرو و امنیــت ملی را به همــراه دارد 
و ملتــی كــه قصــد دــارد روی پــای خودش بایســتد باید در انتخابات مشــاركت پر شــور داشــته باشــد. 

اگــر اینگونــه نباشــد دیگران بــر اســاس منافع خودشــان برای آن كشــور تصمیــم می گیرند
اولیــن ویژگــی بــرای انتخــاب اصلــح ایــن اســت كه رییــس جمهــور باید كفایــت و مدیریــت خوبی در 

اداره كشــور داشــته باشــد زیرا رئیس جمهور، شــخص دوم كشــور اســت. 
ویژگــی دــوم رئیــس جمهــور اصلــح این اســت كه بایــد بــا ایمــان و خداترس باشــد. رئیس جمهــور با 

ایمــان لحظــه ای از خدمــت بــه مردم غفلــت نمی كند
ســومین ویژگــی انتخــاب اصلــح رئیــس جمهــور ضــد فســاد بودــن و عدالــت خواهــی اســت. رئیــس 
جمهــور غیرعادــل تبدیــل بــه طاغــوت مــی شــود، اشــرافی گــری و شــهرت زدگــی برایــش مهــم 
نخواهــد بــود و فقــط بــه آســایش و راحتــی خودــش فكــر مــی كند دــر حالی كــه رئیس جمهــور باید 

همــه شــهرهای كشــور را بــه یــك چشــم ببیند.
لــذا حضــور حداكثــری دــر انتخابات، اقتدــار، آبــرو و قدرت ملــی را به ارمغــان خواهــد آورد كــه كارآمد و 
اثــر بخــش باشــد و انتخابــات كارآمد و اثربخش نیــز از دو ویژگی مشــاركت حداكثــری و انتخاب اصلح 
برخوردــار اســت. مشــاركت حداكثــری یعنــی صــد دــر صد كســانی كــه حــق رأی دارند دــر انتخابات 
شــركت كننــد و آن را یــك وظیفــه ملــی، اخالقــی، دینــی و سیاســی بداننــد. شــركت حداكثــری دــر 
انتخابــات از هــر زاویــه ای كــه دیدــه شــود یــك وظیفــه اســت. هــر كســی كــه دــر انتخابات شــركت 
نكنــد یعنــی عدــم اهمیــت خــود و كشــورش را فریــاد می زند در حالــی كه شــركت در انتخابــات یك 

وظیفــه واجــب بــرای آحــاد ملت اســت.

مشارکت حداکثری و انتخاب اصلح 
و ایجاد عدالت اجتماعی  

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانداری بردســیر ســتاد مبــارزه با کرونا شهرســتان 
بردســیر بــه ریاســت مهنــدس میرصادقــی فرمانــدار بردســیر و باحضــور اعضــا 

درســالن اجتماعــات فرمانداری تشــکیل شــد
فرمانــدار بردســیر بااشــاره بــه قــرار گرفتــن بردســیر در وضعیــت نارنجــی گفــت 
متاســفانه امــار مبتالیــان بــه کرونــا درشهرســتان بردســیر رو بــه افزایــش اســت 
وی بااشــاره بــه رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی توســط شــهروندان بیــان کــرد 
امیدواریــم تــا قبــل ازانتخابات و باهمکاری مردم شهرســتان بردســیر و کل کشــور 

بــه رنــگ ســفید درآمــده و شــاهد انتخابــات پرشــور باشــیم
درستاد کرونا شهرستان مصوب شد:

ورود به مناطق گردشگری ازروزسه شنبه ممنوع میباشد
فعالیت گروه شغلی ۳ ممنوع است

باشگاههای ورزشی تعطیل اعالم میشوند
تردد خودروهای غیر بومی درشهر ممنوع است

نامزدهــای انتخاباتــی در محل بــاز وباهماهنگی مرکزبهداشــت بارعایت پروتکلهای 
بهداشــتی مجازبــه برگــزاری مراســم ســخنرانی هســتند وباافــرادی کــه مقــررات 

رارعایــت نکنند برخوردخواهدشــد
هرگونه تجمع و مراسم ممنوع اعالم میگردد

قرار گرفتن بردسیر در وضعیت نارنجی 
/ افزایش آمار مبتالیان به کرونا 

درشهرستان بردسیر 

مهندس میرصادقی فرماندار بردسیر :

اطالعیه
 قابل تو جه شهروندان گرامی

شــهرداری بردســیر در نظــر دارد از مورخــه 
1400/3/11 بــه مــدت 25 شــب از ســاعت 12شــب 
ــان،  ــات درخت ــع آف ــت دف ــداد جه ــی 5 بام ال
فضــای ســبز پارکهــا، میادیــن و بلوارهــا حاشــیه 
خیابان هــای ســطح شــهر اقــدام بــه ســم 
پاشــی نمایــد لــذا توصیــه مــی شــود شــهروندان 
ــه  ــزل مســکونی آنهــا مشــرف ب ــه من گرامــی ک
ــظ  ــت حف ــد جه ــی باش ــی م ــای اصل خیابان ه
ــه  ــدام ب ــده اق ــاد ش ــای ی ــی در تاریخه ایمن
ــد ــود نماین ــاختمان خ ــای س ــره ه ــتن پنج بس

روابط عمومی شهرداری بردسیر



بزرگان آسمانی شهر من پیامک های شما

                                       

10000100005588 شماره ارسال پیامک

در ســال هــزار و ســیصد و چهــل در خانــواده مذهبــی و مقیــِد معلــم انقالبــی آقــا 
ریحــان، در شــهر کرمــان بــه دنیــا آمــد. برپایــی روضــه اباعبــدالّل)ع( هــر شــب جمعه 
در خانــه، نشســتن پــای منبــر و مداحــی پدر شــهید مغفــوری، همراهی پــدر در رفت 
و آمــد بــه مســجد، حضــور در راهپیمائــی هــا و ... از علــی جوانــی انقالبــی ســاخته بود 
کــه خفقــان رژیم پهلوی، شــکنجه هــا و تهدیدهای وابســتگان بــه حکومت منحوس 
پهلــوی، او را از ســربازی امــام خمینــی مــردد نســاخت. از همیــن رو با پیــروزی انقالب 
اســالمی و نیــاز کشــور بــه پاســداری از نهــال انقــالب، تحصیــل در رشــته ادبیــات را 
رهــا کــرد و بــه عضویــت ســپاه پاســداران تــازه تأســیس در آمــد. مدتــی نیز در ســپاه 
بردســیر مشــغول بــه فعالیــت بــود. بــا شــروع غائلــه کردســتان، در زمانــی کــه بخاطر 
جنایــات ضــد انقــالب، مرزهــای غربــی کشــور در آتش التهــاب می ســوخت و امیدی 

بــه بازگشــت نیروهــای انقالبــی نبود، بــه صــف رزمنــدگان در آن منطقه پیوســت.
هنــوز اوضــاع کردســتان ســامان نیافتــه بــود کــه جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایران 
آغــاز شــد. جــوان غیــور کرمانــی اینبــار نیز چــون گذشــته از روزهــای ابتدائــی جنگ، 
پــا در میــدان نبــرد گذاشــت تــا از دیــن و میهنــش در برابــر دشــمن دفاع نماید. ســال 
هــا بــا کار و تــالش مخلصانــه، بــدون هیــچ چشمداشــتی بــرای حفــظ انقالب ســینه 
ســپر کــرد تــا اینکــه در خــرداد ســال ۶۱ در عملیــات آزادســازی خرمشــهر)عملیات 
بیــت المقــدس( مــزدش را بــا مــدال ســرخ شــهادت از خدوانــد جبــار دریافــت نمــود.
قبــل از شــهادت خــودش بــه مــا ســفارش میکــرد کــه هر وقــت گلــزار شــهدا رفتین، 

اول قبــور بقیــه شــهدا را زیــارت کنیــد و  آخــر بــار ســر قبر من بیاییــد... 
                                                            راوی: آقای عبدالرضا عظیمی)برادر شهید(

اهــل مطالعــه بــود... رســاله امام خمینــی)ره( را مطالعه میکــرد، قرآن خیلــی میخواند، 
یــازده ســوره همیشــه داخل جیبــش بود... حتی بعد شــهادتش کــه ســاکش را آوردند 
پــر از کتــاب بود.بخاطــر اخالق بســیار خــوب و جوانمردی هــای خداداد بعضــی اوقات 
بــه خــودم میگفتــم: خــداداد مظلومیتــش را از امام حســین)ع( بــه ارث گرفته اســت و 
پهلوانیــش را از امــام علــی)ع(..             راوی: خانــم درخشــنده عظیمی)خواهر شــهید(

آموزشــی، پادگان شــهید بهشــتی کرمــان بودیم کــه همــه روزه ورزشــهای دومیدانی، 
کوهنــوردی و... را بــرای آمادگــی جســمانی تمریــن میکردیــم. یکــی از بچــه ها گفت: 
مــن امــروز ورزش نمیــام. خــداداد پرســید: چــرا؟ چطــورت اســت؟! وضــع جســمانیت 
کــه از مــن بدتــر نیســت، دوتــا بازوانــم در گچ هســتند!! بلند شــد و به بــازوان خــداداد 
دســت زد، دیــد ســفت و محکــم اســت!! متوجه نشــد که خــداداد با او شــوخی میکند 

و ایــن عضلــه هــای دســت اوســت کــه همچون دســت گــچ گرفتــه محکم اســت..
خــداداد قــدرت بدنــی عجیبــی داشــت، اگــه در یکــی از مســابقات کشــتی و وزنــه 

بــرداری شــرکت میکــرد، حتمــاً یکــی  از قهرمانــان جهــان بــود.راوی: 
                                              آقای داوود شاه حیدری)دوست و فرمانده گردان ۴۲۱(

منطقــه بودیــم، دیــدم یکــی از رزمنــده هــا بــا خــداداد بحــث میکنــد؛ زورآزمایــی 
میکــرد، رفتــم جلــو گفتــم: چــکار میکنــی؟! خــداداد گفــت: کارش نداشــته بــاش، 
شــوخی میکنــد./ نزدیــک منطقــه بســتان بودیــم، زمینــش خیلــی ســفت بــود، بچه 
هــا از خاکــش ُمهرنمــاز درســت میکردنــد، مجبور شــدیم چادر بزنیــم، خــداداد گفت: 
چــادر گــرم اســت، اذیــت میشــویم!! بایــد ســنگر درســت کنیــم، مــا گفتیــم در ایــن 
زمیــن ســفت لــودر هــم کار نمیکنــد، چطــور ســنگر بزنیــم؟!! گفــت: مــن ســنگر 
میزنــم، رفــت یــک وانــت بیــل و کلنــگ از تــدارکات گرفــت و شــروع کــرد. درســت 
همــان اوقــات دشــمن اردوگاه مــا را زیــر نظــر گرفتــه بــود. بــه ســنگری کــه خــداداد 
درســت کــرده بــود، پنــاه آوردیــم... وقتــی ُشــمردم ۷۰ نفر از بچــه ها داخل آن ســنگر 
جایشــان شــده بــود.                           راوی: آقــای رســول زاهدی)همــرزم شــهید(

 خیلــی ناراحــت بــود... دلیــل ناراحتــی اش را پرســیدم، گفت: مهــم نیســت!! ... )وقتی 
دلخــوری مــرا دیــد( ماجــرا را برایــم تعریــف کــرد: فــالن خان یک پســر دارد؛ همســن 
وســال مــن اســت کــه مــا بــا هــم رفــت و آمــد خانوادگــی داریــم. پســرش را  مــی 
خواهــد بــه خــارج از کشــور بفرســتد، بــه خانــواده مــن هــم گفتــه اســت که خــداداد 
بــرای چــه بــه جبهــه میــرود؟! آخــرِ جبهــه، یــا کشــته شــدن و یــا اســیر و مفقــودی 
اســت... همــراه پســر مــن بــه خــارج از کشــور بــرود، اجبــاری هــم نیســت کــه درس 
بخوانــد، هــر کاری را کــه دوســت دارد انجــام دهــد، گــردش و تفریــح، کار و... خرجــش 
را هــم خــودم میدهــم.../ بعــد ادامــه داد: داوود!! ادبــم اجــازه نــداد، وگرنــه چنان مشــتی 
بــر ســرش مــی کوبیــدم که از ســر جایش بلنــد نشــود!! /وقتــی امامم میگویــد: آمریکا 
شــیطان بــزرگ اســت، ایــن آقــا چطــوری مــن را بــه خانــه شــیطان دعــوت میکند؟!

گفتــم: خــداداد حــاال ناراحــت نبــاش، ایــن یــک امتحــان بــوده اســت کــه تــو پیــروز 
شــدی الحمــدا... گفــت: خــود ایــن پیشــنهاد مــن را ناراحــت کــرده اســت..

بعــد ایــن ماجــرا دوباره تصمیــم گرفتیم بــه منطقه برویــم، عملیات والفجــر مقدماتی 
بــود، بــه مــا گفتــن: کســانی کــه قبــالً خــط بــوده انــد، فعــالً نبایــد خــط برونــد و 
خــداداد را بخاطــر مهــارت و توانایــی کــه داشــت بــرای آموزش نیــرو در پادگان شــهید 
بهشــتی کرمــان نگهداشــتند. بعــد یک مدتی پیشــم آمــد ، گفت: آمــوزش و پــادگان 
بــه درد مــن نمیخــورد، مــن میخواهــم بــه خــط بــروم، رفــت پــادگان تســویه کــرد و 

آمــد خــط، گفــت: داوود میخواهــم کنــار تو باشــم..
                         راوی: آقای داوود شاه حیدری)دوست شهید و فرمانده گردان ۴۲۱ (

اســفندماه بود و هوا هم خیلی ســرد.. پُســتها را تقســیم کردیم و هر کس میبایســت 
ســر پُســت خــود بــرود. در تقســیم بنــدی دو نفــر رزمنــده مســن بــرای پســت دادن 
در ارتفــاع انتخــاب شــدند. داخــل چــادر بــودم، خــداداد پیشــم آمــد، گفــت: مــن یک 
پیشــنهاد دارم. گفتــم: باشــه، ولــی پیشــنهادات تو هم همچنان آســان نیســت!! گفت: 
موافــق هســتی کــه برویــم جــای آن دو پیرمــرد پســت بدهیــم؟! گفتــم: بلندشــو، ما 

رفتیــم و آن دو پیرمــرد را فرســتادیم پایین...
طبــق معمــول قبل عملیــات نیروهــا را از لحاظ جســمی و روحــی آماده میکردیــم. در 
همیــن حــال مــن و خــداداد  روی یــک بلندی نشســتیم، گفــت: داوود!! ایــن عملیات، 
مــن شــهید میشــوم، گفتــم: خــداداد! نــه، دیــر آمــدی و زود میخواهــی بــروی؟! گفت: 
شــوخی نمیکنــم، بــه من الهام شــده اســت که ایــن عملیاتی میــروم. فقــط میخواهم 
یــک نامــه بــرای داداشــم بفرســتم، مــا اصــرار کردیم کــه نامه را  نفرســت، گفــت: من 

یقیــن دارم کــه ایــن عملیات شــهید میشــوم، رفــت و نامه را بــه تعــاون داد...
                            راوی: آقای داوود شاه حیدری)دوست شهید و فرمانده گردان۴۲۱( 

آخریــن بــاری کــه جبهه میرفــت، گفــت: من دیگــر برنمیگــردم، بعد مدتــی از جبهه 
نامــه فرســتاد کــه حقــوق مــن را  بگیریــد و بــرای ادای نمــاز و روزه قضــا بــه کســی

 بدهید                                                                 آقای اکرم عظیمی)برادر شهید(
گفــت: دوســت دارم، بــه یــک آرایشــگاه خــوب از اهــواز برویــم تــا موهایــم را اصــالح 
کنــم، گفتــم: باشــه! رفتیــم اهــواز و موهایمــان را اصــالح کردیم. دیر وقت شــد، شــب 
هــم اهــواز داخــل یــک مســافرخانه ماندیــم، مــدام بــا خــودم میگفتــم: خدایــا! یعنــی 

عظیمــی میخواهــد از مــن جــدا شــود؟ چــرا ایــن کار را میکنــد؟!
روزش وقتــی برگشــتیم پیــش بچــه هــا، گفــت: حاال یه دســتی هــم به لباســاهایمان 
بکشــیم و مرتــب باشــیم، گفتــم:  خــداداد! جنــگ میرویم، خــاک وخون اســت، لباس 
بشــوریم؟! رفتیــم کنــار تانکر آب که لباســهایمان را بشــوریم، همــان لحظه محمدرضا 
معیــن الدینــی یکــی از دوســتان آمــد پیشــمان، خــداداد گفــت: داوود! هــم والیتی ت 
آمــد، تــا تــو چــای دم میکنــی کار مــن هــم تمــام میشــود بعــد تــو بیــا لباســهایت را 
بشــور... مــن و محمدرضا مشــغول صحبت شــدیم، رفتــم بیرون دیــدم خــداداد لباس 
هــای مــن هــم شســته اســت، گفتــم: چــرا ایــن کار را کــردی؟ گفــت: روزهــای آخــر 
اســت.           راوی: آقــای داوود شــاه حیدری)دوســت شــهید و فرمانــده گــردان ۴۲۱(

شهید  معظم    علی ساالری   

تقدیروتشکرازشــهردارمحترم  ضمــن  *باســالم 
خواهشمنداســت.بلواراقاخان کوچــه 5 کــه بیــن 
ــد  ــفالت کنی ــا اس ــد لطف ــه میباش ــدارس دختران م
خــدا وکیلــی اخــر کوچــه 5کــه وارد اقاخــان میشــه 
باماشــین ســواری نمیشــه عبــور کــرد لطفــا اقدامــی 

کنید                                       9۱35----3۰ 
ــه هــای عــدم احــراز صالحیــت  ــن گالی *ســالم ای
شــدگان از ســوی هــواداران جنــاح هــای سیاســی و 
خــود داوطلبیــن فقــط ده تــا پانــزده درصــد مــردم را 
پوشــش مــی دهداکثــر مــردم نگاهی جناحــی ندارند 
و در انتخابــات هــای گذشــته معلــوم شــد افــرادی که 
وابســتگی جناحــی داشــتند و کار نکردنــد از چشــم 
ــد  ــد  و مــردم افــراد دیگــری را برگزیدن مــردم افتادن
حــاال 3۲ ســال مجریــه دســت گــرده خاصــی بــوده 
و در وضعیــت موجــود همــه مقصرنــد ونبایــد ادعــای 
ادامــه کار داشــته باشــند بگذارنــد دیگرانــی هــم کــه 
ادعــا دارنــد بهترند بیایندو شــاید گرهی از مشــکالت 
مــردم برطــرف شــود و اگــر نتوانســتند قطعــا مــردم 
انهــا را هــم کنــار مــی گذارنــد           9۱3۲---۷۱

*امــام خمینــی همــواره از پابرهنه هــا و زاغه نشــینان 
بــه عنــوان »ولــی نعمت« یــاد مــی کردنــد و خواهان 
خدمــت گــزاری بیشــتر بــه آنهــا بودنــد. ایشــان در 
ــه  ــد: »ب ــاره فرمودن ــا در این ب ــز و زیب ــخنانی نغ س
مســتضعفان و مســتمندان و زاغــه  نشــینان کــه ولی 
نعمــت مــا هســتند خدمــت کنید.«حــاال با گذشــت 
ــان  ــوب کرم ــردم جن ــوز م ــالب هن ــال از انق ۴۲س
وسیســتان وبلوچســتان ازحداقــل امکانــات زندگــی 
ــال  ــه ۴۰س ــرادی ک ــن اف ــتند و ای ــوردار نیس برخ
دســتگاه اجرایــی کشــور را در دســت داشــتند بایــد 

پاســخگو باشــند                          9۱3۲----۴۰
*باســالم متاســفانه در جامعــه مــا وقتــی مــردم بــه 
ــزار  ــی خدمتگ ــرای مدت ــد ب ــی دهن ــی رای م کس
انهاباشــد و بــرای رضایــت خالــق خدمــت کنداگر چه 
در پاییــن تریــن ســمت خدمتگــزاری باشــدحاضر به 
تغییر و تعویض ســمت خودنیســت می خواهندمادام 
العمــر خدمــت کننــد و خدمــت از دیگــران را ســلب 

مــی کننــد گرچــه مــردم راضــی نباشــند
۰5----9389                                                      
*باســالم ســپهرجان چــرا میــدان پزشــک رهاشــده 
نــه ترمیمــی ونه درختــکاری و زیباســازی نشــده من 
هفتــه قبل به دلیلی ازســمت ســیرجان وارد بردســیر 
ــا اینکــه شــهرداری  شــدم خیلــی تاســف خــوردم ب
پــر تــالش و بــا فعالیتــی داریــم بــرای ایــن میــدان 
هیچــکاری نکــرده اســت باتشــکر      9۱3۱----3۷

* چراباتــداوم انقــالب کــه محرومــان انقــالب کردنــد 
امــروز اشــرافیت حاکمیــت دارد نــه ایــن اســت کــه 
ازآرمانهــای انقــالب دور شــدیم تبعیض وبــی عدالتی 
ــس  ــده پ ــتر ش ــرافیت هرروزبیش ــت اش ــا حاکمی ب
بیاییــد بــا انتخــا ب درســت بــه حامیــان محرومــان 
وکســانی کــه هــم وغــم خــود را بــرای اصــالح امــور 
مــردم گذاشــتند  ومــی گذارنــد رای داد تــا جامعــه به 
مســیراصلی خود یعنی جامعــه معتدل بابرخــورداری 
از عدالــت اجتماعــی بازگــردد چــون امــام خمینــی 
فرمودنــد : »ثروتمنــدان هــر گــز بــه خاطــر تمکــن 
ــان و اداره  ــی خــود نبایــد در حکومــت و حکمران مال
ــال و  ــد و م ــوذ کنن ــالمی نف ــور اس ــدگان کش کنن
ثــروت خــود را بــه بهانــه فخرفروشــی و مباهــات قرار 
بدهنــد و به فقــرا و مســتمندان و زحمتکشــان، افکار 
و خواســته  هــای خــود را تحمیــل کننــد.« )صحیفــه 

امــام، ج ۲۰، ص: 3۴۰(              93۶۲-----35

حضــرت آیــت الل خامنــه ای خطــاب بــه 
مــردم فرمودنــد: بــه حــرف ایــن کســانی کــه 
ترویــج میکننــد کــه فایــده ای نــدارد، نرویــم، 
ــا نکنیــد.  ــای صنــدوق رأی اعتن ــم پ نمی روی
ــه  ــی ک ــتند. کس ــردم نیس ــوز م ــا دلس اینه
ــای  دلســوز مــردم اســت مــردم را از رفتــن پ

صنــدوق منــع نمیکنــد.
به گــزارش گــروه سیاســی خبرگزاری فــارس، 
ــم  ــر معّظ ــه ای، رهب ــت الل خامن ــرت آی حض
ــنبه  ــروز )پنجش ــح ام ــالمی، صب ــالب اس انق
ــا  ــری، ب ــاط تصوی ــق ارتب ــرداد( از طری ۶ خ
ــد. ــدار کردن نماینــدگان مجلــس یازدهــم دی

رهبــر انقــالب، ضمــن حمایــت قاطــع از رویه 
ــش  ــل افزای ــان، عام ــورای نگهب ــی ش قانون
مشــارکت آحــاد مــردم در انتخابــات را حضــور 
مدیــران قــوی و توانمنــد در حــل مشــکالت 

اصلــی مــردم دانســتند.
کــه  نامزدهایــی  از  همچنیــن  ایشــان 
صالحیت شــان احــراز نشــده و بــا متانــت بــه 
تصمیــم شــورای نگهبــان احتــرام گذاشــتند، 

ــد. ــکر کردن تش
ــت الل  ــم حضــرت آی ــات مه ــده ای از بیان گزی
خامنــه ای در ایــن دیــدار بدیــن شــرح اســت:

- بــه مــردم عزیزمــان عــرض میکنــم؛ ملــت 
ــام  ــک روز انج ــات در ی ــران! انتخاب ــز ای عزی
ــی  ــال باق ــد س ــر آن در چن ــا اث ــرد اّم میگی

ــد.  میمان
ــات را  ــد، انتخاب ــرکت کنی ــات ش - در انتخاب
متعلــق بــه خودتــان بدانیــد کــه متعلــق بــه 
شماســت و از خــدا کمــک و هدایــت بخواهید 
کــه شــما را هدایــت کند بــه آنچه که درســت 
و حق اســت و به کســی که شایســته اســت و 

برویــد پــای صنــدوق و رأی بدهیــد.
- بــه حــرف ایــن کســانی کــه ترویــج میکنند 
ــدارد، نرویــم، نمی رویــم پــای  کــه فایــده ای ن

صنــدوق رأی اعتنــا نکنیــد. اینهــا دلســوز مــردم 
نیســتند. کســی که دلســوز مــردم اســت مــردم را 

از رفتــن پــای صنــدوق منــع نمی کنــد.
- بحمــدالّل مجلــس در یــک ســالی کــه گذشــت 
ــم دارای  ــالش اســت، ه ــم پرت ــه ه نشــان داد ک

همــت بلنــد اســت، هــم کارآمــد اســت.
- بحمــدالّل حضــور نیروهــای جــوان و پرتــوان در 
کنــار نیروهایــی کــه ســوابق یــا تقنینــی دارنــد یا 
ســوابق اجرایــی دارنــد، موجــب شــده اســت کــه 
ایــن مجلــس توفیقــات خوبی را به دســت بیــاورد، 
هــم در زمینــه ی تصویب تعداد معتنابهــی از لوایح 
و طرحهــا در موضوعــات مهــم و هــم در زمینــه ی 
حضــور مردمــی، حضــور در میــان مــردم و دیــدن 

صحنه هــای واقعــی زندگــی مــردم.
ــس و  ــرم مجل - ســفرهای اســتانی رئیــس محت
رؤســای کمیســیونها و بعضی از نمایندگان محترم 
حقیقتــاً حرکــت و اقــدام بســیار خوبــی اســت و 
بایــد ان شــاءالّل ادامــه پیــدا کنــد. حضــور در کنــار 
مــردم را تــرک نکنیــد. یکــی از موفقیتهــای بزرگ 
ایــن اســت کــه بتوانیــد در کنار مــردم باشــید و در 

کنــار مــردم بمانید.
- از شــروع کار ایــن مجلــس یک عــده ای برنامه ی 
ــر  ــد کــه یــک تصوی ــرار دادن ــن ق خودشــان را ای
منفــی از مجلس نشــان بدهنــد. اظهاراتــی کردند، 
میکننــد بــاز هــم در فضاهــای رســانه ای گوناگون 
ــی  ــت، اظهارات ــه اس ــار هم ــروز در اختی ــه ام ک
ــن  ــوزی را از ای ــوی دلس ــان ب ــه انس ــد ک میکنن

ــنود. ــارات نمی ش اظه
- آن توصیــه ای کــه من میخواهم بکنم این اســت 
کــه شــما مراقــب باشــید کــه با عمــل خودتــان یا 
بــا گفتــار خودتــان بــه مخالفیــن خودتــان کمک 
نکنیــد. توصیــه ی مؤّکــد بنــده ایــن اســت. رفتــار 
و گفتــار در درون مجلــس یازدهــم بایــد جــوری 
باشــد کــه مخالفیــن ایــن مجلــس را تأییــد نکند.

- شــورای محتــرم نگهبــان بــر طبــق وظیفــه ی 

خــودش آنچــه را کــه بایــد انجــام بدهــد و الزم می دانســت انجــام 
داد، نامزدهــا را مشــخص کــرد.

ــه ی  ــه وارد عرص ــانی ک ــه ی کس ــم از هم ــن اوالً الزم میدان - م
نامــزدی شــدند تشــکر کنــم. بســیاری از ایــن افــراد یقینــاً بخاطر 

احســاس مســئولیت وارد میــدان شــدند.
- ثانیــاً از آن کســانی کــه صالحیتشــان را شــورا تشــخیص نــداد و 
احــراز نکــرد و اینهــا نجیبانه با این مســئله برخــورد کردنــد از آنها 
هــم تشــکر مضاعف بایــد بکنیــم. حتی بعضــی مــردم را تحریص 

کردنــد کــه در انتخابــات شــرکت کنند، پــای صندوقهــا بروند.
ــت.  ــی نیس ــای بی صالحیت ــه معن ــت ب ــراز صالحی ــدم اح - ع
عــدم احــراز صالحیــت معنایــش ایــن اســت کــه شــورای نگهبان 
ــه  ــت دارد. ن ــا صالحی ــن آق ــه ای ــد ک نتوانســته تشــخیص بده
اینکــه تشــخیص داده کــه صالحیــت نــدارد، نــه، ممکــن اســت 
صالحیــت باالیــی هم داشــته باشــد امــا حــاال گزارشــها، امکانات، 
عــرض کنــم کــه آشــنایی های شــورای نگهبــان نتوانســته ایــن را 

تشــخیص بدهــد.
- میــدان انتخابــات میــدان مســابقه ی خدمــت اســت. قــرآن بــه 
مــا دســتور میدهــد: »َفاْســَتِبُقوا الَْخْیــَراِت« دنبالــه ی کار نیــک بــا 
هــم مســابقه بدهیــد. نامزدهــا بــا یــک چنیــن نــگاه بایســتی بــه 

ــگاه کنند. ــات ن انتخاب
- نفــرت پراکنــی و اتهامــات چنین و چنــان یا شــعارهای غیرواقع 
بینانــه هــم داده نشــود. شــعارهای غیرواقــع بینانــه گاهــی ممکن 
اســت فریــب مــردم تلقــی بشــود. نــه. بــا توجه بــه امکانات کشــور 
و واقعیــات کشــور بایســتی شــعار داد و وعــده داد و چــه کــرد. این 

جــوری بایســتی عمــل کرد.

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

صفحه آرایی : سپهر بردسیر )09134423926(
گستره ی توزیع استان کرمان
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Email : sepehrbrd@yahoo.com : ایمیل
لیتوگرافی و  چاپ : طاها

حامیت قاطع رهرب انقالب از رویه قانونی شورای نگهبان/ 
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اشعارفراق
حضرت مهدی )عج( 

تقصیر ماست غیبت طوالنی شام
بغض گلو گرفته ی پنهانی شام    
برشوره زار معصیتم گریه می کنم

جانم فدای دیده ی بارانی شام
پرونده ام برای شام دردرس شده  

وضع بدم دلیل پریشانی شام
 ای وای من!که قلب شام را شکسته ام 

آقا چه شد تبسم رحامنی شام؟
 ای یوسف مدینه مرا هم حالل کن

 عفو و گذشت سنت کنعانی شام
آیا حقیقت است که اصالٌ شبیه نیست؟ 

رفتار ما به رسم مسلامنی شام
ایران ما اگر چه بسی شاه دیده است 

چشم امید بسته به سلطانی شام
صدها هزار نوح و سلیامن نشسته اند

در انتظار منسب دربانی شام
عشاق شهر یکرسه تعریف می کنند 

از لحن و صوت مکی قرآنی شام
نشنیده یاد روضه ی گودال کرده ام 

دل می برد تالوت روحانی شام
 این اشک روضه حال مرا خوب کرده است    

ردخور نداشت نسخه ی درمانی شام

حاج قاسم سه بار از مادر طلب حاللیت کرد
بــرادر شــهید ســلیمانی در خصــوص 
آخریــن وداع حاج قاســم بــا مــادرش 
گفــت: او ســه مرتبه از مــادر حاللیت 
طلبیــد، کار عجیبــی کــرد و بــه مــا 
ــه  ــه چ ــادر ب ــه م ــه درس داد ک هم

معناست.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، حســین 
ســلیمانی در مراســم رونمایــی از 
ــود ســردار دل هــا در زادگاهــش  یادب
ــک و  ــا تبری ــک ب ــتای قنات مل روس
ــالروز  ــرداد س ــوم خ ــت س گرامیداش
فتــح خرمشــهر اظهــار داشــت: راهی 
کــه شــهید ســلیمانی انتخــاب کــرد 
امــروز رهــروان زیــادی دارد و نــام 
ــام  ــا در نظ ــلیمانی نه تنه ــردار س س
جمهــوری اســالمی بلکــه در دنیــای 

اســالم برجســته اســت.
وی افــزود: موشــک هایی دیدیــم کــه 
روی آن نوشــته »قاســم« و بــه قلــب 
دشــمن صهیونیســتی وارد می شــد 
کــه مایــه مباهــات اســت و در همــه 
فتح هــای بــزرگ جهــان اســالم علیه 

کفــر نــام حاج قاســم هســت.
وی تاکیــد کــرد: حــاج قاســم متعلق 
بــه یک خانــواده نیســت بلکه متعلق 
ــام  ــالم و نظ ــای اس ــه دنی ــه هم ب
مقدس جمهوری اســالمی اســت که 
خداونــد توفیــق دهــد رهــرو راه ایــن 

می خواهیــد  »اگــر   : ســلیمانی  شــهید 
ــیرتان را  ــید مس ــر باش عاقبت بخی
درســت انتخــاب کنیــد و در مســیر 
والیــت حرکــت کنیــد و آنچــه والیت 
بــرای شــما مشــخص می کنــد، 

ــد.« ــیر را بروی ــان مس هم

                                                        ؟؟؟

شــهیدان باشــیم.
بــرادر شــهید حــاج قاســم ســلیمانی در 
ادامــه روایتــی از آخریــن وداع حاج قاســم 
بــا مــادر بزرگوارشــان بیــان و عنــوان کرد: 
ــان  ــود، ایش ــاری ب ــتر بیم ــادر در بس م
روانــه ســوریه بودنــد مــن هــم شــاهد و 
ــو در  ــودم. حاج قاســم آمــد دو زان ناظــر ب
ــن را  ــادر نشســت و گفــت »م ــل م مقاب
ــه  ــت »بل ــادرم گف ــی؟« م حــالل می کن
مــادر حــالل کــردم«، تــا ســه مرتبــه این 
جملــه را تکــرار کــرد و مــادرم گفــت »بله 
مــادر، گفتــم حــالل کــردم«. حاج قاســم 
ــاره برگشــت و دســت ایشــان  رفــت دوب
ــت، کار  ــاره برگش ــت دوب ــید و رف را بوس
ــا همــه درس داد  ــه م عجیبــی کــرد و ب
کــه مــادر بــه چــه معناســت. رفــت کــف 
پــای مــادر را بوســید متوجــه شــدم ایــن 

ــن اســت. وداع آخری
ــادر  ــه م ــی ک ــه داد: زمان ــلیمانی ادام س
بــه رحمــت خــدا رفتنــد، حاج قاســم در 
ســوریه بودنــد، آقــای قالیبــاف بــا ایشــان 
تمــاس می گیــرد و می گویــد کار مهمــی 
پیــش آمــده برگردیــد ایــران، حاج قاســم 
هــم می گویــد »کار مهــم می دانــم 
چیســت« و تأکیــد ایــن بــود ما جنــازه را 
نگــه داریــم تــا ایشــان بیاینــد. وقتــی آمد 
ــار  ــن ب ــتم آخری ــن می دانس ــت »م گف

ــم«. ــادر را می بین ــه م ــت ک اس

بــرادر حــاج قاســم ســلیمانی اظهــار کــرد: مــا خیلی دوســت داشــتیم 
پدرمــان را بغــل بگیریــم ببوســیم و حاج قاســم خیلــی بی ریا همیشــه 

ایــن کار را می کــرد و احتــرام عجیبــی بــه پــدر و مادرمــان داشــت.
ســلیمانی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه وصیتنامــه حــاج 
ــوی  ــی و معن ــه سیاس ــرد: در وصیتنام ــح ک ــاره و تصری ــم اش قاس
ــر باشــید مســیرتان  حاج قاســم آمــده »اگــر می خواهیــد عاقبت بخی
را درســت انتخــاب کنیــد و در مســیر والیــت حرکــت کنیــد و آنچــه 
والیــت بــرای شــما مشــخص می کند، همــان مســیر را بروید.« مســیر 
والیــت آن اســت کــه هرچــه علیــه دشــمن اســت هــر اجتماعــی کــه 
دشــمن نمی خواهــد مــا نداشــته باشــیم، امــا در آن شــرکت کنیــم که 

یکــی از ایــن مــوارد همیــن انتخابــات اســت.
وی تاکیــد کــرد: اگــر می خواهیم به وصیتنامه ســردار ســلیمانی توجه 
کنیــم همــه بایــد در انتخابــات شــرکت کنیــم. دشــمن می خواهــد 
مــردم حضــور پیــدا نکننــد، البتــه مشــکالت و گرانی هــا مانــع حضــور 
مــردم پــای صندوق هــای رأی نخواهــد شــد چــون مــردم مسیرشــان 
را خــوب انتخــاب کردنــد. همــه در انتخابــات شــرکت خواهنــد کــرد و 
بایــد بــه کســی رأی دهیم کــه در کنــار والیت و در مســیر والیــت و در 

مســیر عدالــت و بــر علیــه ظلم باشــد.

کلنگ زنی پروژه صحن جامع حضرت زهراو زائرسرا  امامزاده محمد بردسیر
بــه گــزارش روابــط عمومی فرمانــداری بردســیرصبح 
روز چهــارم خــرداد مــاه ، باحضــور حجــت االســالم 
و المســلمین حــاج اقــا علیــدادی ســلیمانی نماینده 
ــه کرمان،حجــت االســالم  ــام جمع ــه و ام ــی فقی ول
والمســلمین حــاج اقا جعفــری رییس دفتر سیاســت 
گــزاری ائمه جماعــت اســتان کرمان،حجت االســالم 
والمســلمین کرمانــی امــام جمعــه بردســیر،مهندس 
میرصادقــی فرمانــدار بردســیر ،فرماندهیــن نیــروی 
نظامــی و انتظامی،مهندس عباســلو مدیرعامل جهان 
فــوالد و جمعــی از مســئولین دســتگاههای اجرایــی 
در صحــن مقــدس امامــزاده ســید محمــد و زیــارت 
حــرم پــاک ایشــان و ادای احتــرام بــر مــزار شــهدای 
گمنام،پــروژه صحــن جامــع حضــرت زهــراو زائرســرا 
امامــزاده بردســیر  بااعتبــاری بالــغ بــر صــد میلیــارد 

ریــال کلنــگ زنــی شــد
درادامــه باحضــور در منــزل شــهید موســی پــور یــاد 
و خاطــره ی ایشــان را گرامــی داشــتند و ســپس از 

پــروژه هــای عمرانــی بهداشــتی بازدیــد کردنــد

بیانات مقام معظم رهربی در ارتباط  تصویری با منایندگان مجلس شورای اسالمی :

روایت آخرین وداع حاج قاسم  با مادرش ؛


