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حضرت آیت اهلل خامنه ای درباره نقش تمدنی پیاده روی 
اربعین فرمودند: »اگر ظرفّیتهای کشورهای اسالمی بر 
روی هم مجتمع بشود، آن وقت اّمت اسالمی نشان 
خواهد داد که عّزت الهی یعنی چه؛ تمّدن عظیم 
اسالمی را به جوامع عالَم نشان خواهند داد؛ باید هدف ما 
این باشد و این راه پیمایی اربعین می تواند یک وسیله ی 

گویایی برای تحّقق این هدف باشد.«
هر ساله همزمان با بیستم ماه صفر، در اربعین سید 
و ساالر شهیدان خیل عاشقان حسینی خود را از هر 
سو به سمت دیار عاشقان، کربالی معال کشانده و با 
امام خویش تجدید بیعت می کنند و آمادگی خویش 
را برای مبارزه در راه خدا اعالم می  دارند. وحضور این 
جمعیت عظیم از نقاط مختلف دنیا با وجود تهدیدهای 
تروریستی، پدیده ای عظیم و نشان دهنده ی اوج گرفتن 
تفکر مبارزه در راه خدا و آمادگی عمومی و همگانی در 

این راه است.
ازانجایی که ظرفیت های پیاده روی اربعین از جنس 
ظرفیت های میدانی است. حضور هرچه بیشتر عزاداران 
و محبان اهل بیت و امام حسین علیهم الّسالم در این 
راهپیمایی از کشورها و مناطق مختلف و استفاده 
از امکانات رسانه ای در انعکاس این رویداد، موجب 
ایجاد روابط و ارتباطات بین جریانات مختلف، علمای 
مختلف و مؤسسات و گروه ها و شخصیت ها است. 
بنابراین ظرفیت برگزاری راهپیمایی اربعین می تواند هم 
جنبه های اجرایی و هم جنبه های فرهنگی و اجتماعی 
داشته باشد، لذا می تواند زمینه ساز تمدن عظیم 

اسالمی باشد 
ابتدا با طرح این سئوال که به چه اموری تمدن گفته 
می شود با توجه به تعبیرات مختلف از صاحب نظران 
واندیشمندان اسالمی و با تکیه برسخنان ارزشمند مقام 
معظم رهبری می توان گفت : وقتی فرهنگ ظهور و 
جلوه ی اجتماعی پیدا می کند، تمدن می شود.و تمدن 
ویژگیهای خاصی دارد و انچه مهمتر و برجسته تراست 
) ابزار متناسب ، عقالنیت و فضایل اخالقی ( است که 
هر کدام نیاز به بسط و توضیح وتشریح دارد که دراین 

وجیزه نمی گنجد 
اما باید متذکر شد که راه پیمایی اربعین، راه پیمایی 
ملی نیست؛ نه برای عراقی هاست، نه برای ایرانی ها و 
نه برای لبنانی ها ونه برای سایر کشور ها وحتی نه برای 

سایرادیانی که شرکت می کنند         ادامه صفحه2
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           دکرت پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: 

تحریم ها مسیر جدیدی در کشور آغاز کردند/
عمده کاالهای وارداتی بومی سازی شد

                                       دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی:

راهپیمایی اربعین ، زمینه 
ساز تمدن عظیم اسالمی  

باید نقش پول را در انتخابات 
»صفر« کنیم

صفحه 4

         الریجانی معاون بین امللل و رئیس ستاد حقوق برش قوه قضائیه: 

ذخایر ارزی کشور در یکسال گذشته 
افزایش یافته است

پیشرفت های علمی 40 ساله دانشگاهها 
حیرت آور است / جوان نخبه به ایران 

تعلق دارد و پاره تن کشور است

دکتر فدایی استاندار کرمان در شورای توسعه و برنامه ریزی:

استاندار کرمان توافق های صورت گرفته در جلسات را الزم 
االجرا دانست و عنوان کرد: مدیران موظف هستند که بالفاصله، 

تصمیمات جلسات را عملیاتی و اجرایی کنند.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، پنجمین شورای 
برنامه ریزی و توسعه استان با سه دستور کار بررسی طرح توسعه 
پایدار منظومه روستایی َخبر ) مصوب کار گروه آمایش(، بررسی 
عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص تبصره 19 و بند »و« 
تبصره قانون بودجه و ارائه عناوین طرح های پژوهشی بند »ز« 
تبصره 9 قانون بودجه 98 در محل سالن پیامبر اعظم )ص( 

استانداری کرمان برگزار گردید.
محمدجواد فدائی استاندار کرمان در این جلسه، توافق های 
صورت گرفته در نشست ها و جلسات را الزم االجرا دانست و 
عنوان کرد: صورت جلسه ای که نوشته می شود، کامال روشن 

است و به امضای مدیران نیز می رسد.
وی خطاب به مدیران افزود: تنظیم این صورت جلسه به منزله 
ابالغ آن به دستگاه ها است و مدیران باید بالفاصله، تصمیمات را 

عملیاتی و اجرایی کنند.
استاندار کرمان بر جذب اسناد خزانه، تهاتر مطالبات و بدهی 
دستگاه ها به پیمانکاران و پروژه هایی که باید واگذار شوند، طبق 
زمانبندی تعیین شده مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: مدیران 

دستگاه ها طبق برنامه نسبت به ارائه این گزارش ها اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، جعفر رودری رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز در این جلسه با اشاره 
به طرح توسعه پایدار منظومه روستایی َخبر گفت: براساس 
ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه، برای توسعه پایدار روستاها 
یکسری تکالیف در سطح ملی و استانی مشخص شده که در 
این راستا بررسی مطالعات و توسعه روستا به صورت منظومه ای 

دنبال می شود.
وی افزود: در این روش عملکرد اقتصادی روستا به شکل هم 
پیوندی و منطقه ای و عملکرد متقابل روستاها با هم تعریف  صفحه4

توافقات صورت گرفته در جلسات الزم االجرا هستند

می شود که منظومه بهتر می تواند سیاست گذاری توسعه 
را محقق کند.

رودری تصریح کرد: در استان کرمان کار از سال 9۶ آغاز 
شده و تاکنون 23 منظومه که 1312 روستای استان را 
پوشش می دهد در برنامه قرار گرفته و بنیاد مسکن کار 

پیگیری و انجام مطالعات را به عهده دارد.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت بودجه 98 استان با بیان 
اینکه بودجه هزینه ای امسال تخصیص ۶ ماهه صورت 
گرفته و به زودی تخصیص 9 ماهه اعالم خواهد شد، افزود: 
پرداخت حقوق دستگاه ها مطابق با مصوبات شورا پیش می 

رود و ۴8 درصد تخصیص ۶ ماهه داده شده است.
رودری اظهار کرد: اعتبارات هزینه ای مربوط به پاداش پایان 
خدمت بازنشستگان 50 درصد مرحله اول پرداخت و 50 
درصد دوم اخیرا ابالغ شده که براساس اعالم خزانه، یکسری 
از دستگاه ها برای دریافت مراجعه نکرده اند در حالی که 

100 درصد کل بازنشستگی واصل شده و مشکلی نداریم.

پیشنهاد الریجانی به سران قوا برای 
محرمانه ماندن اطالعات  مالی مسئوالن

رئیــس مجلــس شــورای اســالمی در نشســت ســران قــوا مطــرح کــرد 
کــه ســاز و کاری بــرای کــد و رمزگــذاری بیندیشــند تــا نماینــدگان بــرای 

اطالعاتشــان مصونیــت داشــته باشــند.
اســداهلل  عباســی ســخنگوی هیــأت رئیســه مجلــس و شــورای اســالمی 
ــت  ــن وضعی ــاره آخری ــارس،  درب ــی ف ــگار پارلمان ــا خبرن ــو ب در گفت وگ
ــدگان  ــژه نماین ــه وی ــئوالن ب ــای مس ــوال و دارایی ه ــه ام ــیدگی ب رس
مجلــس، اظهــار داشــت: رئیــس قــوه قضائیه اعــالم کــرده که مســئوالن از 
جملــه نماینــدگان مجلــس بــر اســاس اصــل 1۴3 قانون اساســی امــوال و 

دارایی هــای خــود، همســر و فرزندانشــان را اعــالم کننــد.
ســخنگوی هیــأت رئیســه مجلــس و شــورای اســالمی بــر همین اســاس 
اضافــه کــرد: قــوه قضائیــه  ســامانه ای را طراحــی و تنظیــم کــرده اســت تا 
بــر ایــن اســاس مســئوالن در ایــن ســامانه امــوال و دارایی هــای خــود را به 
صــورت شــفاف اعــالم کننــد.وی در ادامه در خصوص ســاز و کارهــای الزم 
بــرای شفاف ســازی امــوال و دارایی هــای نماینــدگان مجلــس،  خاطرنشــان 
کــرد: در خصــوص نماینــدگان مــا اعــالم آمادگــی کردیــم کــه امــوال و 
دارایی هایمــان را اعــالم خواهیــم کــرد امــا تــا کنــون اینگونــه بــوده اســت 
ــوال و دارایی هــا اعــالم می شــد،  ــه صــورت کتابچــه و مکتــوب ام کــه ب
ولــی اکنــون اعــالم شــده در ســامانه و بــه صــورت نرم افــزاری اعالم شــود.

ــان  ــی کارشناس ــه برخ ــی ک ــه نگرانی های ــه ب ــا توج ــزود: ب ــی اف عباس
ــون  ــه چ ــر اینک ــی ب ــتند مبن ــامانه داش ــوص س ــدگان در خص و نماین
ــرقت  ــا س ــک ی ــال ه ــازی احتم ــای مج ــت و در فض ــی اس الکترونیک
ــاز  ــد س ــن بای ــرای ای ــذا ب ــود دارد، ل ــالل در آن وج ــا اخت ــات و ی اطالع
ــدی را در نظــر  ــدام از مســئوالن ُک ــر ک ــرای ه و کاری فراهــم شــود و ب
بگیرنــد تــا بــر اســاس این کــد نماینــدگان اطالعــات خــود را تعییــن و به 
روزرســانی کنند.بــه عنــوان مثــال کــد 12 بــه همــراه پســوورد آن متعلــق 
بــه فــالن نماینــده یــا مســئول اســت و آن مســئول می دانــد و بــر اســاس 
آن رمزگــذاری می کنــد و تنهــا شــخص مســئول و رئیــس قــوه قضائیــه 

ایــن کــد و رمــز را خواهنــد داشــت.
ســخنگوی هیــأت رئیســه مجلــس و شــورای اســالمی در ادامــه یــادآور 
شــد: بــا توجــه بــه اینکــه مــا از ســوی مجلــس بــرای شفاف ســازی امــوال 
و دارایــی نماینــدگان اعــالم آمادگــی کــرده بودیــم امــا گفتیــم کــه ایــن 
ــرای  ــدگان ب ــا نماین ــرای کــد و رمزگــذاری بیندیشــند ت ســاز و کار را ب
اطالعاتشــان مصونیــت داشــته باشــند.وی اعــالم کــرد: در جلســه ســران 
قــوا، رئیــس مجلــس بــا توجــه بــه صحبت هایــی کــه در هیــأت رئیســه 
ــا  ــاً  ب ــن نظــر را مطــرح کــرد و نهایت داشــته ایم و نظــرات نماینــدگان ای

موافقــت رئیــس قــوه قضائیــه مواجــه شــد.
عباســی در خاتمــه بیــان کــرد: احتماال بــرای اعــالم دارایی های مســئوالن 
زمان بنــدی می کننــد، مثــال می گوینــد طــی یــک هفتــه هــر مســئول به 
صــورت فــردی در ســامانه مربوطــه اطالعــات امــوال و دارایی هــای خــود 

ــت کند. را ثب
ــات،  ــی مقام ــه دارای ــون رســیدگی ب ــارس، در اجــرای قان ــزارش ف ــه گ ب
مســئوالن و کارگــزاران جمهــوری اســالمی ایــران، مصــوب 9 آبان مــاه 9۴ 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و بــه منظــور افزایــش اعتمــاد عمومی 
مــردم بــه مســئوالن جمهــوری اســالمی ایــران و ارتقــاء ســالمت اداری، 
آییــن نامــه اجرایــی قانــون رســیدگی بــه دارایــی مقامــات، مســئوالن و 
کارگــزاران جمهــوری اســالمی ایــران«، در تاریــخ 10 دی مــاه 9۴ بــرای 

اجــرا ابــالغ شــد.

        رهرب معظم انقالب اسالمی در دیدار دو هزار نفر از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی :

نایب قهرمانی محمد موسی پور
 و علیرضا خدامی در مسابقات دومیدانی

 به ترتیب در5000 مترو 200متر 

کسب طالی مسابقات جهانی پرس سینه 
توسط علیرضا شمس الدینی

ــور  ــه در کش ــی ک ــابقات جهان ــان درمس ــن قهرم ای
ــه کســب مــدال  گرجســتان برگــزار گردیــد موفــق ب

ــد ــابقات ش ــن مس ــالی ای ط

کسب مدال نقره مهدی فرهمند 
مهدی فرهمند ورزشکار زورخانه ای موفق به کسب 

مدال نقره مسابقات قهرمانی امیدهای کشور شد 

زیبا سازی خالقانه با شیوه های به روز در شهر بردسیر در حال انجام است
شــهردار بردســیر درمصاحبــه بــا خبرنگار 
هفتــه نامه ســپهر اســتفاده از شــیوه های 
جدیــد در زیبا ســازی شــهری را از اولویت 
هــای اصلــی شــهرداری بردســیر عنــوان 
ــن  ــب چندی ــه نص ــاره ب ــا اش ــرد و ب ک
المــان جدیــد شــهری ، ســبک وســیاق  
فعالیتهــای شــهرداری رابــه روز وهمگام با 

شــهرهای بــزرگ دانســت .
ــه زودی  ــرد ب ــالم ک ــی اع ــر خطیب دکت

شــهروندان بردسیری شــاهد تحوالت 
ــازی  ــا س ــه زیب ــترده ای درزمین گس

ــود .  شــهری خواهنــد ب
این اســتاد دانشــگاه نصب آب نماهای 
ــرده آب  ــکال ، پ کــف خشــک ، موزی
ــال وآب نمــای ریزشــی را از  ــواره ب ، ف
جملــه اقدامات تاثیــر گذار شــهرداری 
بردســیر درحــوزه زیبــا ســازی عنــوان 
کــرد و اســتقبال گســترده شــهروندان 

از ایــن پــروژه هــا را مایــه دلگرمــی 
ــهرداری دانســت .  ش

شــهردار بردســیر اجــرای چندین پــروژه 
زیبــا ســازی بزرگ با مشــارکت شــرکت 
صنایــع فــوالد مشــیز را از برنامــه هــای 
ــزود  ــرد و اف ــوان ک ــهرداری عن ــی ش آت
همــکاری شــرکت صنایــع فوالد مشــیز 
بــا شــهرداری بردســیر زمینــه تســریع 
توســعه شــهری رافراهــم نمــوده اســت.
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خطبه های نمازجمعه

بــا هــدف زنــده نگــه داشــتن یــاد و خاطره 
شــهیدان و ترویــج فرهنگ ایثار و شــهادت 
، جــواد ادیبــی نیا مدیــر آمــوزش و پرورش 
ــی امــام  ــه اتفــاق حجــه االســام کرمان ب
جمعــه و جمعی از مســئوالن شهرســتان ، 
کارشناســان آمــوزش و پــرورش و تعــدادی 
ــام  ــهید بهن ــرح ش ــوزان ط ــش آم از دان
ــواده  ــزل خان ــا حضــور در من ــدی ب محم
شــهید علــی موســی پــور یــاد و خاطــره 

ایــن شــهید را گرامــی داشــتند .
ــه  ــام جمع ــی ام ــام کرمان ــه االس حج
بردســیر در ایــن دیــدار ضمــن گفتگــو بــا 
پــدر و مــادر ایــن شــهید ، بــا گرامیداشــت 
ــاد و خاطــره شــهدای اســام و انقــاب  ی
ــه  ــور  ب ــی پ ــی موس ــهید عل ــژه ش بوِی
تجلیــل از مقــام شــامخ شــهدای عرصــه 
دفــاع مقــدس پرداخــت وگفت:دیــدار 
ــن  ــهدا از بزرگتری ــای ش ــواده ه ــا خان ب
افتخــارات مــی باشــد و شــهدا بهترین الگو 
بــرای جامعــه هســتند کــه همیشــه بایــد 

حضــور و تجلــی آن هــا در زندگــی مــا حس 
شــود بنابرایــن همــه باید ادامــه دهنــده راه و 
منــش و حافــظ آرمان هــای این عزیــزان در 
راســتای حفــظ و کیــان از ارزش هــای دفــاع 
ــامی  ــاب اس ــتاوردهای انق ــدس و دس مق

باشــیم .
ــه مقــام  ــا اشــاره ب امــام جمعــه بردســیر ب
ــاع از میهــن عزیزمــان  ــاالی شــهدا در دف ب
ایــران اســامی اذعــان داشــت: مــا قــدردان 
شــهدا و خانواده های محترمشــان هســتیم، 
ــروز  ــز ام ــا نی ــد م ــان نبودن ــر ایش ــرا اگ زی
نبودیــم و شــاید ایــران هــم نبــود بــه همین 
ــه کار مــی  منظــور تمــام تــاش خــود را ب
ــور  ــای کش ــم در راه اعت ــا بتوانی ــم ت بندی
عزیزمــان موثــر بــوده و امیدواریــم بتوانیــم 
پاســخگوی گوشــه ای ازایثاگــری هــای 
ــز باشــیم. ــازان  و آزادگان عزی شــهدا، جانب

در ادامــه ایــن مراســم پــدر و مــادر شــهید 
بــه ذکــر خاطراتــی از نحــوه تحصیــل ، کار 
ــور «  ــی پ ــی  موس ــهید »  عل ــاش ش و ت

پرداختنــد ، ســپس بــه رســم یادبود لــوح تقدیــر و هدایایی تقدیــم خانواده محترم شــهید 
گردیــد .  

ــرور  ــان پ ــان پاکســازی شــهر قهرم ــور در زم ــی موســی پ ــاد آور مــی شودشــهید عل ی
سوســنگرد بــه محاصــره دشــمنان درآمــد و مجروح شــد کــه به بیمارســتان فــروغ ابهری 
اصفهــان انتقــال یافت و پــس از ســه روز بســتری در تاریخ61/03/13جان بــه جهان آفرین 

تقدیــم نمــود و به شــهادت رســید

بــا همــکاری اداره توزیــع بــرق و مدیریت آمــوزش و پرورش 
مراســم تجلیــل از همیــاران انــرژی )بــرق( در محــل ســالن 
ــرورش  ــوزش و پ ــت آم ــا)ع( مدیری ــام رض ــات ام اجتماع

بردســیر برگــزار شــد.
در ابتــدای ایــن مراســم جــواد ادیبــی نیــا ، مدیــر آمــوزش 
و پــرورش بردســیر، در خصــوص اجــرای طــرح » همیــاران 
انــرژی « در مــدارس گفــت : ایــن طــرح بــا هــدف آمــوزش 
و ترویــج فرهنــگ صحیــح مدیریت مصــرف انــرژی، بهینه 
ــرا ــرژی  اج ــوخت و ان ــرف س ــره وری مص ــازی و به س

 شد ه است .
مدیــر آمــوزش و پــرورش تصریــح کــرد : در ایــن طــرح ، 
دانــش آمــوزان بــا ابزارهــای مختلــف فرهنگــی، هنــری و 
رســانه ای و کتابچــه هایــی کــه از ســوی شــرکت توزیــع 
نیــروی بــرق اســتان ، پخــش گردیــد بــا مفاهیــم انــرژی 
ــای  ــی در حامله ــه جوی ــت و صرف ــط زیس ــظ محی ، حف
ــر  ــزاده مدی ــدی عالم ــه مه ــدند .در ادام ــنا ش ــرژی آش ان
توزیــع نیــروی برق شهرســتان بردســیر در خصــوص نحوه 
برگــزاری ایــن طــرح گفــت: توزیــع بــرق بــا مشــارکت اداره 

آمــوزش و پــرورش بــا مراجعــه به مــدارس، یــک جامعه 
آمــاری را تعییــن کــرده و بیــن آن ها تفاهم نامــه مبادله 

می کنــد.
مدیــر توزیــع نیــروی بــرق شهرســتان، هــدف از ایــن 
طــرح را فرهنگ ســازی از ســنین پاییــن و همچنیــن 
ــی  ــش خانگ ــرف در بخ ــازی مص ــگ بهینه س فرهن
عنــوان کــرد و گفــت: بــا توجه اقتصــاد مقاومتی، اقشــار 
و گروه هــای مختلــف مردمــی بایــد در ایــن عرصه نقش 
مؤثــری داشــته باشــند و لــذا اجــرای طــرح همیــار برق 
گامــی مؤثــر در راســتای کاهــش و مدیریــت مصــرف 

انــرژی اســت.
وی اظهــار داشــت: مجموعــه ی بزرگــی از دههــا هــزار 
ــروگاه و تاسیســات  ــداد بیشــماری نی ــروی کار ، تع نی
ــه  مختلــف بصــورت مســتمر و شــبانه روز مشــغول ب
فعالیــت هســتند تــا ایــن انــرژی پــاک بصــورت پایــدار 
در منــازل در اختیــار همــگان قــرار بگیــرد و همــه مــا 
وظیفــه داریــم با درســت مصــرف کــردن ، از هــدر رفت 

انــرژی جلوگیــری کنیــم .

افتتاح مرکز نگهداری کودکان 
بی سرپرست در بردسیر

رکورد کشاورز سیرجانی در پرداخت 
زکات مستحبی

کشــاورز روســتای رحمت آبــاد از توابــع بخــش 
زیــد آبــاد ســیرجان رکــورد پرداخــت زکات را 
شکســت و یک میلیارد ریال زکات مســتحبی 
باغــات پســته خود را به ســتاد زکات ســیرجان 

پرداخت.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از ســیرجان، با 
فصل برداشــت پســته در ســیرجان کشــاورزان 
ــال زکات  ــارد ری ــتان 3 میلی ــن شهرس در ای
مســتحبی پســته دادنــد وکشــاورز ســیرجانی 
رکــورد پرداخــت زکات مســتحبی را شکســت.

مســئول زکات شهرســتان ســیرجان گفــت: از 
آغــاز فصل برداشــت پســته بیــش از 2 میلیارد 
ــک  ــد و ی ــع آوری ش ــته جم ــال زکات پس ری
میلیــارد دیگــر هــم در تعهــد پرداخت هســت 
ــال زکات  ــارد ری ــون 3 میلی ــا تاکن ــه جمع ک
مســتحبی پســته را کشــاورزان به ســتاد زکات 

ســیرجان دادنــد.
حجت االســام محمدرضــا رمضان نــژاد بــا 
اشــاره بــه اعتقاد مــردم ســیرجان بــه پرداخت 
ــون  ــاری 850 میلی ــال ج ــزود: در س زکات اف
ریــال هــم از زکات واجــب دام و گنــدم و جــو 
ــی  ــوارد عمران ــرای م ــه ب ــد ک ــع آوری ش جم
روســتاها و همچنین مددجویان کمیتــه امداد 

ــود. ــه می ش هزین
ــیرجان،  ــته س ــدگان پس ــن زکات دهن در بی
کشــاورز روســتای رحمت آبــاد از توابــع بخــش 
زیــد آبــاد ســیرجان رکــورد پرداخــت زکات را 
شکســت و یک میلیارد ریال زکات مســتحبی 
باغــات پســته خود را به ســتاد زکات ســیرجان 

پرداخــت.
ســیدغامرضا  کــه  کشــاورز  ایــن 
در  دارد  نــام  حســینی زحمتکش 
گفت و گو بــا خبرنــگار فــارس می گوید: 
زکات موجــب افزایش محصول شــده و 
حتــی معتقــدم آفــات و امــراض درخت 
را کــه باعــث کاهــش تولیــد می شــود 
برطــرف می کنــد و می بینیــد امســال 
ــه آن را  ــاری دارم ک ــم محصــول پرب ه

ــم. ــت زکات می دان ــه پرداخ نتیج
وی گفــت: زکات امــر خداونــد و کمــک 
بــه فقــرا اســت و مــن در هــر محصــول 
کشــاورزی معتقــد بــه پرداخــت زکات 
هســتم و برکــت محصــول را در کمــک 
بخشــش و پرداخــت زکات می بینــم و 
بــه دیگــر کشــاورزان هــم توصیــه بــه 

پرداخــت آن دارم.

راهپیمایی اربعین ، زمینه ساز 
تمدن عظیم اسالمی 

ادامه ســرمقاله ... امــا باید متذکر شــد کــه راه پیمایــی اربعیــن، راه پیمایی 
ملــی نیســت؛ نــه بــرای عراقی هاســت، نــه بــرای ایرانی هــا و نــه بــرای لبنانی هــا 
ونــه بــرای ســایر کشــور هــا وحتــی نــه بــرای ســایرادیانی که شــرکت مــی کنند و 
در واقــع، بــرای کشــور خاصی نیســت و جنبه ای فراملــی دارد. وهمچنیــن محدوده 
جغرافیایــی هــم نــدارد و بســیار وســیع و گســترده اســت ، و این خود نشــان دهنده 
یــک زیســت تمدنــی اســت.که چنانچــه همه امــت اســامی متحدشــوند وپایبند 
بــه اجــرای قوانیــن اســامی گردنــد آنوقــت زمینــه تحقــق تمــدن بزرگ اســامی 

بوجــود مــی آیــد و همــه مزایای ســه گانــه درراهپیمایــی اربعین مشهوداســت 
و از ســویی ســبک زندگــی خاصــی حاکــم برایــن راهپیمایــی اســت وهمه ســبک 
زندگــی مومنانــه ای دارنــد اعــم از همــه فــرق اســامی وغیراســامی کــه حضــور 
ــد  ــی توان ــن م ــی اربعی ــه راهپیمای ــت ک ــن اس ــده ای ــان دهن ــن نش ــد و ای دارن
بافرهنگهــای دیگــر رابطــه برقــرار کنــد لذایکی از جلــوه های بــارز تمدن اســامی 
در جامعــه مــدرن امــروزی ، راهپیمایــی اربعیــن اســت و بابرتــری ســبک زندگــی 
اســامی و مومنانــه جلــوه خاصــی از شــکوه حضــور ، خدمــت ، تقــدس ، وحدت و 
انســجام ، برابــری وبــرادری ، گذشــت و ایثار ونمادی اســت برای تبلیغ سیدالشــهدا 
)علیه الّســام( و تبلیــغ دیــن کــه  یــاد نهضــت حســینی بــرای همیشــه جاودانــه 
ــی  ــرا جهان ــده اســت واخی ــذاری گردی ــن کارســنتی پایه گ شــده و میشــود و ای

وفراگیــر شــده اســت 
و مهم تریــن موضــوع راه پیمایــی اربعیــن جلــوه ای اســت از نظــر پیوســتگی کــه 
توانســته یــک امــر ســنتی را از گذشــته آورده و بــا عبــور از عالــم مــدرن، کامــاً در 
یــک ظهــور اجتماعــی بــه ایــن گســتردگی و بــا ایــن ابعــاد اجتماعــی، سیاســی و 
اقتصــادی نشــان دهــد. بــه طــوری کــه برخــی از محققیــن در آمریکا بحــث کرده 
بودنــد کــه راه پیمایــی اربعیــن، طــرح خاورمیانــه ی جدیــد آمریــکا را کامــاً به هم 
زد و ملت هــای ایــران، عــراق، لبنــان، ســوریه و غیــره را در یــک ترکیب جدیــد قرار 

داد. نــه تنهــا ایــن کشــورها تجزیه نشــدند 
بلکــه وحدتــی مؤمنانــه را در راه پیمایــی اربعیــن تجربــه کردنــد و بــه همیــن دلیل 
بــه دنبــال توطئــه واختاف افکنــی در آســتانه اربعیــن بودند که بحمــدهلل برطرف 
شــد و حرکــت اربعیــن خاریســت درچشــم دشــمنان اســام وســکوالرهایی کــه 
دیــن را افیــون جامعــه مــی داننــد و ایــن حرکــت اربعیــن مــی توانــد بیانگــر تاثیر 
گــذاری انقــاب اســامی درمنطقــه وجهــان باشــد و بدینوســیله انقــاب اســامی  

فرامــرزی شــده و مــورد توجــه ســایر کشــورها وملــل گردیــده اســت 

مدیــرکل پســت اســتان کرمان گفــت: اجرای طرح پســتچی 
معتمــد محلــه با مراجعــه یک نفــر و ارائــه خدمــات متفاوت 
درب منــازل مســکونی، حــس امنیــت و آرامــش در جامعــه 

اســتان را تقویــت می کنــد.
ــا افــزود:  ــگار ایرن ــا خبرن علیرضــا اکبــری در گفــت و گــو ب
ــد و  ــعه یاب ــد توس ــده می توان ــرح در آین ــن ط ــات ای خدم
ضمــن انجــام امــور فیزیکــی اداراتی از جملــه آب، بــرق و گاز،  

ــداری کنــد. مایحتــاج منــازل مســکونی را خری
وی اظهــار داشــت: طــرح پســتچی معتمد محله با اســتقبال 
بســیار خــوب اســتاندار کرمــان روبــرو شــد و در ایــن زمینــه 
ــت  ــا حمای ــم و ب ــرار دادی ــوت ق شهرســتان بردســیر را پایل
فرمانــدار،  شــهردار،  مدیــران آب،  بــرق و گاز آزمایشــی ایــن 
طــرح در بردســیر اجــرا می شــود کــه در صــورت موفقیــت 

بــه ســایر شهرســتان هــا توســعه می یابــد.
مدیــرکل پســت اســتان کرمــان گفــت: همچنیــن آشــنایی 
ــرای  ــکونی ب ــازل مس ــا و من ــا خانواده ه ــخص ب ــک ش ی
ــاد  ــات و ایج ــداد مراجع ــش تع ــی،  کاه ــهولت دسترس س
مزاحمــت کمتــر از دیگــر مزایــای اجــرای طــرح پســتچی 

ــه در اســتان اســت. معتمــد محل
ــارکت در  ــن مش ــا ضم ــی خانواده ه ــرد: برخ ــان ک وی بی
تولیــد،  فعالیــت اقتصــادی می کننــد لــذا بــا مراجعه پســت 
ــام  ــان را انج ــای آن ــی کااله ــه جابه جای ــم وظیف ــی توانی م

دهیــم.
اکبــری بــا بیــان اینکــه بــا تقســیم محله هــا بــه بخش هــای 
کوچکتــر طــرح پســتچی محلــه موجب بیــکاری نمی شــود 
ــوان  ــی می ت ــی حت ــای اینچنین ــرای طرح ه ــا اج ــزود: ب اف
ــه  ــتگاه نامه و ارائ ــرای ایس ــن ب ــرد و همچنی ــتغالزایی ک اش
خدمــات دولــت ایســتگاه هایی بــه عنــوان پیشــخوان دولت 

توســط پســت کرمــان ایجــاد شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه ضــرورت حمایــت مســئوالن بــرای اجــرای 
طــرح پســتچی معتمــد محلــه گفــت: بایــد بــه عنــوان یک 
کرمانــی فعالیــت نــو انجــام دهیم زیــرا بــا توجه به پهنــاوری 

اســتان می تــوان متفــاوت عمــل کــرد.
مدیــرکل پســت اســتان کرمــان بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن 
ــا،  ــش فض ــی در بخ ــتگاهی دولت ــوان دس ــه عن اداره کل ب
نیــروی انســانی و تجهیــزات ظرفیــت ارائــه خدمــات دارد و 
مــی توانــد در ایــن حــوزه هــا بــه کمــک دســتگاه های دیگر 
بیایــد تصریــح کــرد: در هــر نقطــه ای صــف وجــود دارد در 

آنجــا پســت حضــور نــدارد.

در آموزه های دینی تربیت و تزکیه 
مقدم برتعلیم است و ارتباط خانواده ها 

بامربیان وانجمنها  ضروریست 

حجت االسالم و املسلمین کرمانی امام جمعه بردسیر: 

ــه  ــام جمع ــی ام ــر کرمان ــی اکب ــاج عل ــام ح ــت االس حج
بردســیردر خطبــه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه بــا تقــارن 
ــق و  ــا در دمش ــرای کرب ــور کاروان اس ــا حض ــام ب ــن ای ای
ــب  ــام ســجاد و حضــرت زین ــا وســخنرانیهای ام ــه ه خطب
ســام اهلل علیهمــا بیــان داشــت: اگــر حضــرت زینــب و امــام 
ســجاد علیمهــا الســام در ایــن کاروان نبودنــد حادثــه کربــا 
بفراموشــی ســپرده مــی شــد امــا حضــور ایــن دونفــر باعــث 
شــد ضمــن معرفــی خودشــان بــه عنــوان فرزنــدان پیامبــر 
ــه ایــن  ــه یزیــد ب ــه مــردم شــام و چگونگــی رفتــار ظالمان ب
خانــدان باعــث رســوایی بنــی امیــه وبیــداری افــکار عمومی و 
روشــنگری مــردم شــود به گونــه ای که اعتراضــات از کاخ یزید 
شــروع شــد حتــی همســر یزید گفــت ایــن چــکاری بودکه با 
فرزنــدان پیامبرکردیــد وهمچنین افــرادی کــه از مذاهب دیگر 
درجلســه حضــور داشــتند بــا شــنیدن خبــر کشــته شــدن 
فرزنــدان پیامبــر ضمــن اعتــراض گفتنــد چگونه اینهــا حاضر 
شدندفرزندپیامبرشــان رابقتل برســانند وزنان واطفــال انها رابه 
اســارت ببرنــد و از همــان جــا اعتراضــات علیــه یزیدوحکومت 

بنــی امیــه اغــاز شــد 
حجــت االســام کرمانــی دربخشــی دیگــر از  خطبــه هــا بــه 
نمایــش میلیونــی راهپیمایی اربعین حســینی گفــت : حادثه 
کربــا و خــون امــام حســین علیــه الســام ویارانــش جاودانــه 
هســتند و اینکه  بعد از هزاروچهارصد ســال کاری که حضرت 
زینــب کردنــد شــیعیان انــرا دنبــال می کننــد و اولین کســی 
کــه پیــاده به زیــارت کربــا امــد جابربن عبــداهلل انصــاری بود 
و ایــن راهپیمایــی بیــش از بیســت میلیــون نفــری درعــراق با 
حضــور شــیعیان سراســر عالم نشــانی از عشــق وعاقــه مردم 
جهــان بــه امــام حســین علیــه الســام و حریــت وازادگــی و 
جانفشــانی اوســت که هرســاله برشــکوه ان افزوده می شــود .

ــان از  ــا ومربی ــه اولی ــبت هفت ــیر بمناس ــه بردس ــام جمع ام
مســئولین وخانــواده هــا درخواســت نمــود که همــراه باتعلیم 
ــن  ــژه درای ــود بوی ــدان خ ــوزان وفرزن ــش ام ــت دان ــه تربی ب
فضاهــای مجــازی کــه انهــدام خانــواده هــا را هــدف قــرار داده 
توجــه داشــته باشــند و مدرســه ای موفق اســت کــه همکاری 
انجمــن اولیــا ومربیــان قــوی داشــته باشــد و در امــوزه هــای 
دینــی تربیــت و تزکیه مقــدم برتعلیم اســت و ارتبــاط خانواده 

هــا بامربیــان وانجمنها ضروریســت 
خطیــب جمعــه بردســیر در ادامــه بــه دیــدار مقــام معظــم 
رهبــری بــا نخبــگان کشــور در توجــه بــه دوعنصرعلــم ودین 
بیــان داشــت : اگر علم بافرهنگ همراه نباشــدخطرناک اســت 
یعنــی علــم بــا تربیت ومشــی صحیح همــراه باشــد و ایشــان 
فرمودنــد :البته مشــکات مختلفــی وجــود دارد امــا نباید این 
مشــکات را یک طرفــه و بــدون توجــه بــه موفقیتهــا مــدام 
مطــرح و بــر ســر آن مرثیــه خوانــی کــرد، چــرا کــه در ایــن 
صــورت امیــد در دل جوانــان کــم فــروغ می شــود. یعنــی عده 
ای بدنبــال مطــرح کــردن ناامیدی و بیان مشــکات هســتند 
امــا از موفقیتهــا چیــزی نمــی گوینــد بایــد پیشــرفتها را هــم 
گفــت و بابیــان مشــکات جوانــان مــا ناامیــد وکــم فــروغ می 
گردنــد همچنیــن ایشــان پایبنــدی جدی بــه مبانــی دینی و 
شــرف ملــی را دو الــزام مجموعه هــای نخبگانی برشــمردند و 
افزودنــد: دانشــمند ایرانــی وقتــی با فرهنــگ اســامی و ایرانی 
آمیختــه مــی شــود، عنصــر راهبــردِی حیــات ملت می شــود 
و بــه کشــور روح و تــوان مــی بخشــد.یعنی مــا بایــد بــا دیــن 
و ملیــت و هویــت ایرانــی اســامی زندگــی کنیــم و درگام دوم 
انقــاب بــا ایجاد امیــد برای توســعه همگانی کشــور تاش کنیم 

همزمــان بــا هفتــه کــودک ، یــک مرکز نگهــداری کــودکان 
بــی سرپرســت و بدسرپرســت در بردســیر افتتاح شــد.

مســجدی رئیس اداره بهزیســتی شهرستان بردســیر در باره 
افتتــاح مرکــز نگهــداری کودکان بی سرپرســت گفــت : این 
مرکــز با ســرمایه گــذاری 23 میلیــارد ریالی خیریــن احداث 
ــی سرپرســت ۷  ــه نخســت ، 15 کــودک ب شــده و در وهل
تــا 15 ســاله را تحــت نظــارت اداره بهزیســتی شهرســتان 
بردســیر نگهــداری میکنــد. در حاشــیه  افتتــاح ایــن مرکــز 
آقــای منصوری معاون اجتماعی اداره کل بهزیســتی اســتان 
کرمــان گفــت: در اســتان کرمــان بیــش از ۴000 کــودک 
بــی سرپرســت و بدسرپرســت وجــود دارد کــه 1200 نفــر 
آنهــا در مراکــز بهزیســتی و بقیــه نزد اقــوام و یا حامیانشــان 
نگهــداری میشــوند. وی افــزود: بــرای نگهــداری بچــه هایــی 
کــه خــارج از مراکــز بهزیســتی نگهداری می شــوند هــر ماه 
بــه حســاب سرپرســت آنــان ۴50 هــزار تومــان وجــه نقــد 
واریــز و هزینــه هــای پزشــکی وتحصیلــی آنــان هــم تامین 

مــی شــود.

انتخاب شهرستان بردسیر به 
پایلوت طرح پستچی معتمد محله 

با همکاری اداره توزیع برق و مدیریت آموزش و پرورش بردسیر
مراسم تجلیل از همیاران انرژی )برق( برگزار شد

مهــدی عالمــزاده مدیــر توزیــع نیــروی بــرق شهرســتان در 
پایــان اظهــار امیــدواری کــرد : با این طــرح »همیــار انرژی« 
دانــش آمــوزان بــه عنوان ســفیران اصــاح مصــرف در خانه 
و مدرســه خواهنــد بــود و قطعــاً بــا فرهنــگ ســازی مــی 
تــوان شــاهد مصــرف بهینــه در حامــل هــای انرژی باشــیم 
.الزم بــه ذکــر اســت در ایــن مراســم بــا اهــداء لــوح تقدیــر 
و هدایــای از زحمــات تعــداد۴0 نفــر از مدیــران ، معلمــان 

مــدارس مجــری طــرح » همیــار انــرژی« تجلیــل شــد

حجــت االســام مهــری امــام جمعــه نــگار درخطبــه هــای نمــاز 
جمعــه ایــن هفتــه در رابطــه با مبحث هفتــه گذشــته آیه ۱۵۲ســوره 
مبارکــه بقــره فاذکرونــی اذکرکــم و اشــکروا لــی وال تکفــرون بیــان 
داشــت:این آیــه نشــانگر لطــف بــی نهایــت خداونــد بــه بنــده اش 
اســت زیــرا خداونــد متعــال مــی فرمایــد مــرا یــاد کنیــد شــما را یــاد 

کنــم و بــرای مــن شــکر کنیــد و کفــران نورزیــد
وی افــزود: در آیــه ۱۴۷ســوره مبارکــه نســا آمــده ذکــر شــکر خــدا 
مانــع عــذاب اســت»ما یفعــل اهلل بعذابکم ان شــکرتم و آمنتــم و کان 
اهلل شــاکرا علیمــا« زیــرا خداونــد اگر شــکرگزاری کنید و ایمــان آورید 
خــدا نیــز شــکرگزار و آگاه اســت چــون اعمــال و نیــات شــما را مــی 
دانــد و بــه اعمــال نیــک پــاداش نیــک مــی دهدالبتــه مــی دانیــم 
انســان اهــل ذکــر و شــکر در حقیقــت بــه خــود ســود مــی رســاند و 
اگــر هــم کفــران کنــد زیانــی بــه خداوند نمی رســد چــرا کــه خداوند 

بــی نیــاز و ســتوده اســت
حجــت االســام مهــری در ادامــه بااشــاره بــه مناســبتهای هفتــه 
۲۱مهــر مــاه تصویب الیحه کاپینوالســیون توســط مجلس شــورای 
ملــی در ســال ۱۳۴۳ بیــان داشــت:این قانــون ننگیــن کــه بــه قانون 
حــق توحــش گیــری دولــت امریــکا بابــت مستشــاران نظامــی خود 
کــه در ایــران مشــغول بــکار بودنــد و نشــانه ضعــف و ذلــت رژیــم 
پهلــوی مــی بــود باعــث شــد کــه حرکــت حســین گونــه حضــرت 
امــام ره شــکل گیــری شــده و بــه پیــروزی انقــاب بیانجامــد لــذا با 
توجــه بــه وظایف ســنگین مجلس شــورای اســامی در حــال حاضر 
و همچنیــن شــورای نگهبــان کــه طراحــی و تصویب قوانینــی که با 
منافــع عمومــی جامعــه ســر و کار دارنــد میطلبد کــه کار ایــن نهادها 
علنــی و برابــر دیــد و نظــارت عمومی جامعه باشــد مگــر در مــواردی 
چــون موضــوع حفاظــت اطاعاتی مملکتــی و یا جلســات غیرعلنی 

مجلس شــورای اســامی باشــد
البتــه شــفاف ســازی مذاکــرات و آرای نماینــدگان در نهادهــای دیگر 
مگــر در مــوارد خــاص کــه مربــوط بــه امنیــت ملــی میشــود چــه 
لزومــی دارد کــه آشــکار نباشــدوی همچنیــن در رابطــه بــا آشــوب 
هــای اخیــر عــراق و اینکــه چــه اهدافــی را دنبــال مــی کننــد بیــان 
داشــت:اعتراضات عــراق که با اســتقبال شــدید رســانه هــای غربی و 
عربــی صــورت گرفــت کــه در حقیقت در آســتانه حرکــت خودجوش 
عظیــم و بــزرگ مردمــی در آســتانه اربعین بوجود آمد نوعی برجســته 
ســازی ملی گرایی - و همچنین مقابله با شــیعه و مرجعیت شــیعه و 
برجســته ســازی دخالــت ایــران در عــراق بــود کــه البته عامــل اصلی 
آن اعتراضــات عوامــل آمریــکا صهیونیســت و آل ســعود بودنــد زیــرا 
ناامیــدی امریــکا از ســاختار کنونــی قــدرت در عــراق و شکســتهای 
پیاپــی امریــکا و اســراییل و ال ســعود از محــور مقاومــت در مــاه های 

اخیــر از دالیــل ایــن اعتراضــات بــوده اســت

فرماندار بردســیر در این مراســم ضمن گرامیداشــت روز آتش نشــان گفت: روز آتش نشــان 
بهانــه ای اســت بــرای قدردانــی از ایــن قشــر زحمــت کــش کــه بــرای حفــظ جــان و مال 
دیگــران جــان خــود را بــه خطــر مــی اندازند.مجیــد نجــف پــور افــزود:واژه آتش نشــان واژه 
مقدســی اســت و وظیفــه حراســت از جــان مــردم در موقــع خطــر برعهــده آتش نشــانان 
اســت وی گفــت: توســعه وتجهیــز آتش نشــانی بایــد در اولویــت مدیــران شــهری باشــد 

چــرا کــه مســیر توســعه شــهرها منــوط بــه تقویت حــوزه هــای مختلف شــهری بــه ویژه 
آتش نشــانی اســت.

مظفــری رئیــس اتــش نشــانی شهرســتان اظهــار داشــت: در شــش ماهــه نخســت ســال 
جــاری 150 موردبــه آتــش نشــانی  گــزارش شــده کــه 80 مــورد اتــش ســوزی، 50 مورد 

مارگیــری و باقــی مــوارد امــداد و نجــات مــی باشــد.

تجلیل  از آتش نشانان بمناسبت 7 مهرماه؛ روز آتش نشانی و ایمنی در ایران

اربعین نشانگر تدبیرخاندان پیامبر 
و احیاگر حقیقت شهادت است

چهارمین جلسه شورای فرهنگ 
عمومی شهرستان بردسیربا موضوع 

موسسات قرانی برگزار شد
چهارمیــن جلســه شــورای فرهنــگ عمومی در محــل دفتر 
امــام جمعــه و رئیس شــورا، بــا حضور اعضــا ، با دســتور کار، 
تعیین تکلیف موسســه قرآنی خیرسازان بردســیر و موضوع 
درج آیاتــی از کام اهلل در ســردرب برخــی ادارات شهرســتان 

بردســیر برگزار شــد.
در ابتــدا حجــت االســام کرمانی امــام جمعه و رئیس شــورا 
ضمــن خیرمقــدم حضــور اعضــا در خصــوص شــهادت امام 
حســن مجتبــی )ع( مطالبــی بیــان کــرد و گفــت: زندگــی 
امــام حســن بعنــوان اســوه کرامت ، تقــوی و مقاومــت ، باید 

الگویــی باشــد تــا بــه ســاحل نجات برســیم.
ــه برکســی  ــت فرهنــگ در ســطح جامع ــزود: اهمی وی اف
پوشــیده نیســت و هــدف مــا از تشــکیل جلســات شــورای 
فرهنــگ عمومی ، رصد معضات و موضوعــات اجتماعی در 
ســطح شــهر اســت تــا بــا ایجــاد بســتر مناســب بــرای رفع 

مشــکات و معضــات اقدامــی صــورت گیــرد.
امــام جمعــه بردســیر  از شــهرداری، نیــروی انتظامی بدلیل 
فعالیتهــای خوبشــان در ســطح شــهر و ســاخت المانهــای 

شــهدا  و مفاخــر شهرســتان ، تقدیــر و تشــکر نمــود.
در ادامــه اعضــا  بــه ارائــه نقطــه نظــرات خــود پرداختنــد و  

چنــد مصوبــه بــه تصویــب  رســید.:
درج آیــات و احادیثــی از معصومیــن در ســردرب اداراتــی که 
در مســیر خیابانهــای اصلی قــرار گرفته انــد- تعیین تکلیف 

موسســه قرآنــی خیر ســازان تــا پایــان ماه 

حجت االسام  وحید مهری امام جمعه نگار:

با هدف زنده نگه داشت یاد شهیدان ، مدیر آموزش و پرورش بردسیر با 
خانواده شهید علی موسی پور دیدار کرد
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حکومت  جهانی عدالت

رسالت زن در تربیت نسل منتظر)3(
دو وظیفه ی زن منتظر در حوزه ی خانواده

1-  شناخت اهميت خانواده
در هيچ ديني به اندازه ی دين اسالم به خانواده اهميت داده 
نشده است؛ دين اسالم به عنوان دين مورد رضايت الهي به 
بنيان خانواده بسيار اهميت داده و آن را ارج نهاده تا جايي كه 
در آموزه های ديني تصريح شده كه:»َما بُِنَي بَِناءٌ فِي اْلِْساَلِم أََحُب  
ِ تََعالَى ِمَن التَّْزوِيِج«؛ در اسالم هيچ بنياني در نزد خداوند  إِلَى اللَّ
دوست داشتنى تر از ازدواج نيست از اين رو تشكيل خانواده نيز 
در دين اسالم از اهميت بسياري برخوردار است. در فرهنگ 
اسالمي ازدواج پيوندي الهي و بهترين نهاد سازنده ی اجتماع 
محسوب مى شود و ازدواج زمينه ساز رشد و كمال دانسته شده 
و بى توجهى به آن عامل انحطاط و عقب ماندگى برشمرده شده 
است: »من تسوج فقد احرز نصف دينه فليق الل في النصف 
الباقي«؛ هركس ازدواج كند، نصف دينش را حفظ كرده؛ پس 
در نيمه ی باقى مانده تقواي الهي پيشه كند »من احب ان يلقي 
الل طاهرا مطهرا فليلقه بزوجه«؛ هركس كه دوست دارد خداوند 
را درحالى  كه پاك و مطهر است، مالقات كند، بايد در حالي كه 

زوجي اختيار كرده است به مالقات خداوند بشتابد
2-  شناخت کارکردهای خانواده

هدف اصلي خداوند از خلقت انسان، رسيدن به كمال است 
و براي رسيدن به كمال نياز به ابزارهايي است كه رسيدن به 
كمال را سهل و آسان كند؛ خانواده يكي از اين ابزارهاست كه 
بهترين مكان به برای تكميل يكديگر و پيمودن مسير كمال 
است؛ خانواده ی سالم داراي كاركردهای فراواني در رشد و ارتقاي 

اعضاء و پويايي جامعه است.
الف(  ارضای نيازهای فطری

در واقع ازدواج يک نياز طبيعى را برآورده مى سازد كه اين نياز 
فقط نياز جنسى نيست، بلكه زن و مرد هر دو به باهم زندگى 
كردن و تشكيل خانواده احتياج دارند و اين مهم ترين فايده ی 
ازدواج است. بعد از فراورده شدن اين احتياجات فرد از لحاظ 
روانى ذهنى و اخالقى به آرامش مى رسد و در اين محيط سرشار 
از آرامش و محبت، مادر منتظر در تربيت نسل مهدوی بهتر 

مى تواند ايفای نقش كند.
ب(  محلي براي شكل گيری شخصيت فرزندو انتقال ارزش ها 

به نسل آينده
ميل داشتن فرزند و تداوم نسل از انگيزه ها و اهداف مهمى است 
كه همواره در دوره های مختلف موجب تشكيل خانواده شده 
است. ازدواج فرصتى است برای تبادل انديشه ها، رشد اجتماعى و 
اخالقى زن و شوهر و انتقال اين بالندگى به ساير اعضای خانواده، 
به ويژه فرزندان است؛ زيرا در سازمان خانواده است كه افراد تحت 
تأثير دانش ها، بينش ها، مهارت ها، تربيت مى شوند از هم تأثير 
مى گيرند و تأثير مى گذارند. تعادل و تعامل حاكم بر اين فضا 
منجر به رشد شخصيت افراد خانواده از جمله فرزندان مى شود. 
در سايه ی همكاری متقابل، احترام و همدستى، فضای خانواده 
به فضايى بالنده، رشد يافته و معنوی تبديل مى شود و در اين 
ميان مادر و زن منتظر، نقش زيادی در ايجاد و بالندگى مهد ی 
باوری در خانواده مى تواند داشته باشد. خانواده مناسب ترين 
گزينه براي پايه گذاری بنيان اجتماع است؛ بنابراين تشكيل و 
استحكام خانواده در تربيت نسل واليي بسيار حائز اهميت است.

سه (  نقش زن درتربيت نسل واليي
همان طور كه بيان شد، دين اسالم با ظهور و بروز خود، جايگاه 
زن را مشخص كرد و به او ارزش داد؛ البته مانند مردان او را 
مكلف به اموري كرد و مسئوليت های خطيري بر دوش وي نهاد؛ 
ازجمله ی اين مسئوليت ها، تربيت نسل واليت مدار است كه در 
اين راستا خداوند مسئوليت های ديگر مانند جهاد و نفقه را از 
دوش او برداشت تا با فراغ بال به انجام هر چه بهتر و شايسته تر 
اين وظيفه اهتمام كند. امام خميني رهبر انقالب دراين باره 
مى فرمايد:»همان طور كه قرآن انسان ساز است، زن نيز انسان ساز 
است  هم چنين حضرت فاطمه )س( مى فرمايد: »آنگاه كه زن در 
منزل به امور خانه و تربيت فرزند مى پردازد به خدا نزديک تر است  

بنابراين تربيت فرزند از اصيل ترين نقش های وي است.

ادامه آیه 64 سوره آل عمران :

8- هدف رسالت انبياء چه بوده است؟
هدف رسالت انبياء دعوت بشر، چه نوع بشر و چه افراد بشر، به 
اينكه تک تک و مجموع آنها بر طبق دعوت فطرت شان، براساس 
كلمه توحيد زندگى و سلوك كنند. اعتقاد به توحيد، به وجوب 
تطبيق اعمال فرد و اجتماع بر معيار احكام الهى و اسالم حكم مى 
كند. معيارهايى كه عبارتند از: الف( تسليم بودن در برابر خدا. ب( 
گسترش عدالت به اين معنا كه همه از حقوق خدادادی خود بهره 

مند گردند. ج( آزادی در زندگى و انجام اعمال صالح.
اين معيارها تحقق پيدا نمى كند مگر وقتى كه ريشه های اختالف 
از بين برود. ريشه اختالف ها كه عبارتند از: االف( تبعيض غير حق. 
ب( بهره كشى و تحكم زورمندان نسبت به زيردستان. ج( تحقير 
ضعيفان درنزد قدرتمندان. اگر اين ريشه های اختالف از بين بروند، 

همه امور اصالح مى گردد.
آیه 65 سوره آل عمران:

ای اهل كتاب چرا درباره ابراهيم محاجه مى كنيد با آنكه تورات و 
انجيل بعد از او نازل شده است آيا تعقل نمى كنيد.

1-يكى از شيوه های مبارزه با اسالم چه بود؟
يكى از روش های يهود اين بود كه افراد مطيع خود را برای بحث 
و محاجه به سراغ پيامبر اكرم)ص( مى فرستادند واز هر وسيله ای 
برای موجه دادن آيين خود استفاده مى كردند. از جمله اينكه هر 
كدام از آنها سعى داشتند ابراهيم )ع( ]پيامبر بزرگ خدا را كه در 
ميان تمام پيروان مذاهب، از او به عظمت ياد مى شود[ از خود 
بدانند. يهوديان مدعى بودند كه او از ما است و پيرو آيين ما است و 

مسيحيان نيز چنين ادعايى داشتند.
2- پاسخ قرآن به ادعای باطل يهود، در مورد حضرت ابراهيم)ع(، 

چيست؟
قرآن به آنها پاسخ مى دهد كه اصوال نزاع و گفتگوی شما درباره 
ابراهيم)ع(، پيامبر مبارز و مجاهد خدا، بيهوده است. زيرا او سال ها 
قبل از موسى و عيسى)عليهماالسالم( بود و تورات و انجيل سال 
ها بعد از او نازل شده است. آيا واقعا چنين چيزی عاقالنه است كه 
پيامبر پيشين پيرو آيين های بعد از خود باشد؟»افال تعقلون؛ آيا 

تعقل و انديشه نمى كنيد؟«
آیه 66 سوره آل عمران:

هان شما ]اهل كتاب[ همانان هستيد كه درباره آنچه نسبت به 
آن دانشى داشتيد محاجه كرديد پس چرا در مورد چيزی كه 
بدان دانشى نداريد محاجه مى كنيد با آنكه خدا مى داند و شما 

نمى دانيد.
1-براساس آيه شريفه خداوند يهود را چگونه توبيخ مى كند؟

خداوند متعال يهود را توبيخ مى كند كه شما در مسائل مربوط 
به مذهب خودتان كه از آن علم و اطالع داشتيد، بحث و گفتگو 
كرديد و مشاهده نموديد كه حتى در اين مباحث، كه به اصطالح 
از آن آگاه هستيد، گرفتار چه اشتباهات بزرگى شديد و چه اندازه از 
حقيقت دور افتاديد و در واقع علم شما جهل مركب بود. با اين حال 
چگونه در چيزی كه از آن اطالع نداريد بحث و گفتگو مى كنيد و 

در نتيجه ادعايى داريد كه با هيچ تاريخى سازگار نيست.
2-هشدار خداوند متعال به اهل كتاب چيست؟

براساس آيه شريفه، اين هشدار و تذكری است به اهل كتاب كه 
شما در مورد آنچه بدان علم و آگاهى داريد، اشكال زايى و سئواالت 
بى جا مى كنيد. مثال شما با چشم خود زندگى طبيعى حضرت 
عيسى)ع( و نيازهای مادی او را به غذا و لباس و مسكن ديديد، 
ولى د رمورد او به گفتگو نشستيد. گروهى ازشما او را دروغگو و 
برخى ديگر از شما او را فرزند خدا دانستيد. يا اينكه در شناخت 
محمد)ص(، كه نشانه های او در تورات و انجيل آمده است و برای 

شما شناخته شده است، به بحث و گفتگو پرداختيد.
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رئيــس كل بانــک مركــزی با بيــان اينكه 
در يكســال گذشــته ذخايــر ارزی  كشــور 
ــه  ــرده بلك ــدا نك ــش پي ــا كاه ــه تنه ن
ــز داشــته اســت،گفت:بخش  ــش ني افزاي
مهمــى از نيــاز ارزی كشــور بــرای واردات 
از طريــق صــادرات غيرنفتــى تامين شــد.

ــه نقــل  ــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ب ب
ــى  ــر همت ــزی، عبدالناص ــک مرك از بان
در جلســه شــورای گفتگــوی اســتان 
آذربايجــان غربــى بــا بيــان اينكــه  بايــد 
ــادرات و واردات  ــان ص ــم مي ــالش كني ت
تعــادل ايجــاد كنيــم،  در خصــوص نقش 
ــكالت  ــل مش ــادی در ح ــاالن اقتص فع
كشــور خاطرنشــان كــرد: درخواســت من 
اين اســت كــه فعــاالن اقتصادی، شــرايط 
كشــور را درك كننــد زيــرا كشــورمان در 
ــس  ــچ ك ــت و هي ــژه ای اس ــرايط وي ش
ــا  ــى م ــع مل ــه مناف ــران ب ــردم اي جــز م

فكــر نمى كنــد و مــا بايــد بــرای همه مــوارد 
پيــش بينــى داشــته باشــيم.

ــى  ــه اينكــه مشــكالت فعل ــا اشــاره ب وی ب
كشــورمان قابــل حــل اســت عنــوان كــرد: 
ــر  ــبختانه ذخاي ــته خوش ــال گذش در يكس
اســكناس ارزی مــان نــه تنهــا كاهــش پيــدا 
ــت  ــته اس ــز داش ــش ني ــه افزاي ــرده بلك نك
ــاز  ــورد ني ــى از ارز م و امســال بخــش مهم
كشــور بــرای واردات از طريــق صــادرات 

غيرنفتــى تاميــن شــد.
ــوت از  ــا دع ــزی ب ــک مرك ــس كل  بان ريي
فعــاالن اقتصــادی اســتان آذربايجــان غربــى 
بــرای ادامه جلســه بــا حــوزه ارزی، نظــارت و 
اعتبــاری ايــن بانک در تهــران، تصريــح كرد: 
پيــش از ايــن نيــز با فعــاالن اقتصادی ســاير 
ــزار  ــن جلســاتى برگ ــز چني ــا ني اســتان ه
شــده اســت و نتايــج خــوب و مثبتــى از اين 
جلســات حاصــل شــده اســت. از ايــن رو در 

ارتبــاط بــا آذربايجــان غربــى نيــز هميــن 
راهــكار را در پيــش مــى گيريــم.  

همتــى در ادامــه افــزود: براســاس صحبت 
هايمــان بــه عقيــده من عمده مشــكالت 
شــما بــه صــادرات بــاز مــى گــردد. حــل 
ــت  ــا از اهمي ــرای م ــما ب ــكالت ش مش
بســزايى برخــوردار اســت. شــما تا همين 
ــادرات  ــى ص ــل توجه ــغ قاب ــروز مبل ام
داشــتيد، اين حجم از صادرات در شــرايط 
فعلــى بــرای اقتصــاد كشــور بســيار مهم 
اســت. از طرفــى بخشــى از فشــاری كــه 
دشــمن بــه اقتصــاد كشــورمان وارد مــى 
آورد، بايــد توســط شــما فعــاالن اقتصادی 
خنثــى شــود، لــذا از ايــن منظر بازگشــت 
ارز حاصــل از صــادرات بــه چرخــه اقتصاد 
كشــور امــری ضــروری بــه حســاب 
ــت ارزی بانــک  ــد،  از ايــن رو معاون مى آي
مركــزی تــالش خواهــد كــرد مشــكالت 

ذخایر ارزی کشور در یکسال گذشته افزایش یافته است

فعاالن اقتصــادی و صادركننــدگان در زمينه 
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات را برطــرف 
ــا  ــى ب ــت، همت ــن نشس ــان اي ــد.در پاي كن
تعــدادی از توليد كننــدگان اســتان جداگانه 
مالقات و مســائل آنها را بررســى و دســتورات 
الزم بــرای حــل مشــكالت آنهــا صــادر كــرد.

چرا زنها گریه می کنند؟ 
پسركی از مادرش پرسید : مادر چرا گریه می كنی؟

مــادر فرزنــدش را در آغــوش گرفــت و گفــت : نمــی دانــم عزیــزم 
، نمــی دانم.پســرك نــزد پــدرش رفــت و گفــت : بابــا ، چــرا مامان 
همیشــه گریــه مــی كنــد؟ او چه مــی خواهد؟پــدرش تنهــا دلیلی 
كــه بــه ذهنــش مــی رســید ، ایــن بــود : همــه ی زنهــا گریــه می 
كننــد ، بــی هیچ دلیلی! پســرك متعجب شــد ولــی هنــوز از اینكه 
زنهــا خیلــی راحــت بــه گریــه مــی افتنــد، متعجب بــود یكبــار در 
خــواب دیــد كــه دارد بــا خــدا صحبــت مــی كنــد،  از خــدا پرســید: 
خدایــا چــرا زنهــا ایــن همــه گریــه مــی كنند؟خداجــواب داد : مــن 
زن را بــه شــكل ویــژه ای آفریــده ام .به شــانه هــای او قدرتــی داده 
ام تــا بتوانــد ســنگینی زمیــن را تحمــل كنــد بــه بدنــش قدرتــی 
داده ام تــا بتوانــد درد زایمــان را تحمــل كندبــه دســتانش قدرتــی 
داده ام كــه حتــی اگــر تمــام كســانش دســت از كار بكشــند ، او 
بــه كار ادامــه دهــد. بــه او احساســی داده ام تــا بــا تمــام وجــود بــه 
فرزندانــش عشــق بــورزد ، حتــی اگــر او را هــزاران بــار اذیــت كنند. 
بــه او قلبــی داده ام تــا همســرش را دوســت بــدارد ، از خطاهــای او 
بگــذرد و همــواره در كنار او باشــدو بــه او اشــكی داده ام تا هرهنگام 
كــه خواســت ، فــرو بریــزد ایــن اشــك را منحصــرا بــرای او خلــق 
كــرده ام تــا هــرگاه نیــاز داشــت بتوانــد از آن اســتفاده كندزیبایــی 
یــك زن در لباســش ، مــو هــا ، یــا اندامــش نیســت .زیبایــی زن 
را بایــد در چشــمانش جســت و جــو كرد،زیــرا تنهــا راه ورود بــه قلبــش 

نجاست آْ

تقوی
 پیــری را پرســیدند تقــوی چیســت ؟ گفــت : تقــوی آن اســت كه 
وقتــی با تــو حدیث جهنــم گوینــد آتشــی در درون خــود برافروزی 
چنانكــه آثــار تــرس بــر تــو ظاهــر شــود و وقتــی حدیــث بهشــت 
گوینــد نشــاطی بــر جــان تــو برایــد چنانكــه از شــادی گونــه های 
تــو ســرخ رنــگ شــود. چــون خواهــی متقــی بــر كمــال باشــی 
ســواره دل بــاش و پیــاده تــن و بــه زبــان بگویــی و آنچه گویــی از 
مایــه علــم و ســرمایه خردمنــدی گــوی كــه هــر چــه نه آن باشــد 
بــر شــكل ســنگ آســیا باشــد كه عمــری مــی گــردد و یك ســر 

ســوزن فراتر نشــود.
اوست اول و آخر

 خداونــد بــه داوود فرمــود: ای داوود راه مــا بــر بنــدگان ما روشــن دار 
و دوســتی مــا در دل ایشــان افكــن و نعمــت مــا بــه یــاد ایشــان ده 
و ســخنان مــا را در دل ایشــان شــیرین كــن و بگــوی كــه مــن آن 
خداونــدم كــه بــا وجــودم بخل نیســت و بــا علمم جهلی نیســت و 
بــا صبــرم عجزی نیســت و بــا غضبــم ذجــری نیســت ..........و اگر 
بنــده تقصیــر كنــد و حــق كرامت حــق را نشناســد و شــكر نعمت 
نگــذارد خداونــد او را عتــاب كنــد. چنانكه بــه نقــل از امیرالمومنین 
كــه خداونــد مــی فرمایــد : ای بنــده مــن ! انصــاف ده من بــا تو به 
نعمتهــا دوســتی كنــم و تــو بــه معصیتهــا با مــن دشــمنی ! نیكی 
مــن پیوســته بــر تــو فــرود آیــد و بــدی تــو همــواره به ســوی من 

ــی گیرد. اوج م

داستان های آموزنده

معــاون وزارت ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگری 
گفــت: بــه زودی اجالس شــهرداران شــهرهای جهانى صنايع 

دســتى در ســيرجان برگزار مى شــود.
بــه گزارش خبرگــزاری فــارس از ســيرجان، پويــا محموديان 
ــع  ــى و صناي ــراث فرهنگ ــار مي ــد از آث ــن بازدي ــروز ضم ام
دســتى ســيرجان در بخش هــای مركــزی و گلســتان اظهــار 
داشــت: در نظــر داريــم ظرفيت هــای مختلــف اســتان كرمان 
و ســيرجان را بــه كشــور و جهــان اطالع رســانى كنيــم و اين 

ظرفيت هــا بيشــتر بــرای مــردم شــناخته شــود.
معــاون وزارت ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگری 
افــزود: شــهر جهانــى گليــم دارای ظرفيت های بــزرگ هنری 
ــه ايــن هنــر و ظرفيــت  و صنايــع دســتى اســت و به يــاد ب
بيشــتر توجــه مى شــد و هنرمنــدان اســتان كرمــان در حوزه 
صنايــع دســتى و اشــتغال در ايــن زمينــه و صنايــع فاخــری 
ــذار  ــم شــيركى پيچ و در حــوزه صــادرات تاثيرگ ــل گلي مث
هســتند و بــه زودی شــاهد افتتاح موزه ســيرجان و همچنين 

بازارچــه محصــوالت دســتى ايــن شــهر خواهيــم بــود.
وی از برگــزاری اجــالس شــهرداران شــهرهای جهانى صنايع 
دســتى كشــور در شهرســتان ســيرجان در دو ماه آينده خبر 
داد و گفــت: 38 شــهر در كشــور شــهرهای جهانــى صنايــع 
دســتى هســتند كــه بــا آمدنشــان بــه اجــالس يــاد شــده 
ضمــن آشــنايى بــا توانمندی هــای ذكــر شــده تاثير گــذار در 
ظرفيت هــای بى بديــل ميــراث فرهنگــى و صنايــع دســتى 

ايــن شهرســتان خواهنــد بود.
محموديــان از كارگاه هــای آمــوزش گليم بافــى، كارگاه هــای 
ــای  ــه بادگيره ــى از جمل ــراث فرهنگ ــار مي ــى، آث قالى باف
چپقــى، يخدانــای دو قلــو، خانــه شوكت الســعيدی و مــوزه 
و كارگاه هــای متمركــز گليــم ســيرجان و همچنيــن كارگاه 
ســاخت و ســازهای ســنتى ايــن شهرســتان بازديــد كــرد 
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جــدول شــماره :405 ***عمــودی:  1 عمــودی: ایالتــی در آمریــكا - حــس بویایی - 
جنــس نامرغــوب 2 عمــودی: امیــدوار - نوعی وجه - از شــهرهای كرمان 3 عمودی: دشــوار - نخســتین انســانی 
كــه بــر روی كــره مــاه گام نهــاد 4 عمــودی: نــام قدیــم اردبیــل - میــوه نیكــو - پانصــد هــزار 5 عمــودی: واجب 
بــودن - بدهــكار 6 عمــودی: ضربــه شمشــیر - باقــای مصــری - بــدی و فســاد 7 عمــودی: تخمــك - ورم - 
اهــل یمــن 8 عمــودی: از روی شــتاب - متخصــص 9 عمــودی: قدیمی - جایگاه - متوســل شــدن 10 عمودی: 
عامــت جمــع - مغــازه - نــام ســابق شــهر مومبــای هندوســتان 11 عمــودی: ظــرف چایخــوری - آرایــش و 
زینــت 12 عمــودی: بــاال رفتــن قیمــت هــا - حــدس - قــدر ناشناســی 13 عمــودی: دلیــر و جنگاور - نویســنده 
فرانســوی اثــر خســیس 14 عمودی: عســس - آشــغال - از حشــرات مــوذی خانگــی 15 عمودی: دانشــمندان - 

دنبــه برشــته - اهــل دهكده 
افقــی :   1 افقــی: صاحــب و مالــك - دشــمنان - جمــع شــدن 2 افقــی: نــزار - برنــده آمریكایــی نوبــل 
1936 ادبیــات 3 افقــی: مــزد - مــوزه پاریــس - مشــغول 4 افقــی: فــرا منطقــه ای - نظــاره كــردن 5 افقــی: از 
صــور فلكــی - قلیــل - رایــگان 6 افقــی: مطابــق روز - كشــور ارشــمیدس - بردبــار 7 افقی: از شــهرهای گیان 
- دوســتدار مهمــان 8 افقــی: تــازه و پرطــراوت - لنگــه بــار - شــهر جشــنواره - دود 9 افقی: برنده لهســتانی نوبل 
1996 ادبیــات - مهلــت و امــان 10 افقــی: از اوراق بهــادار - پیامبــران - تــوپ را مــی دهنــد 11 افقی: شــیره خرما 
- راه و طریــق - فصــل و هنــگام 12 افقــی: برچســب رایانــه ای كاالهــا - اثــری از هوشــنگ مــرادی كرمانی 13 
افقــی: آشــكار - بیمــاری كــم خونــی - صبــر زرد 14 افقی: علم مطالعــه درباره زندگــی حیوانات - واحــد تزریقات 

15 افقــی: ترمــز كشــتی - كار پــر خطر - كیاســت

آگهی مزایده ملک )نوبت دوم(
بــه موجــب پرونــده اجرايــى كالســه 980210 اجــرای احكام دادگســتری بردســير در نظر 
دارد يــک زميــن مســكونى واقــع در روســتای بــاب شــگفت بعــد از ســه راه دانــش كوچــه 
فرعــى وصــال شــماره 8  دارای 300 مترمربــع مســاحت فاقــد حصــار و امتيــاز آب، بــرق و 
گاز كــه طبــق نظــر كارشــناس رســمى دادگســتری 100/000/000 ريــال بــرآورد قيمــت 
گرديــده اســت از طريــق مزايــده در تاريــخ چهارشــنبه 98/08/29 بــه فــروش برســاند لــذا 
افــرادی كــه طالــب شــركت درمزايــده وخريــد مى باشــند مى تواننــد جهــت بازديد ملک 
وارائــه پيشــنهاد تاقبــل از مورخــه يادشــده بــه اجــرای احــكام مدنــى مراجعــه وقيمــت 
پيشــنهادی خــود را بــه انضمــام فيــش بانكــى دائــر بــه واريــز ده درصد مبلغ پيشــنهادی 
ارائــه نماينــد هزينــه آگهــى وكليــه هزينــه هــای مربــوط به نقــل و انتقــال برعهــده برنده 
مزايــده مــى باشــد و درصورتــى كــه برنــده ظــرف ده روز از تاريــخ انجــام مزايــده نســبت 
بــه واريــز مابقــى مبلــغ پيشــنهادی اقــدام ننمايــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولــت ضبــط 

خواهدشــد .  اجــرای احــكام مدنــى دادگســتری شهرســتان بردســير /200 م الــف

آگهی مزایده منزل مسکونی
بــه موجــب پرونــده اجرايــى كالســه 970202  جلد چهاردهــم اجرای احكام دادگســتری بردســير در نظــر دارد 
يــک منــزل مســكونى واقع در شهرســتان بردســير خيابان معلم شــهرك كارخانه قنــد دارای پالك ثبتــى  379 
فرعــى از 3588 اصلــى از بخــش 20 كرمــان كه مســاحت ملک براســاس ابعاد و مــدارك موجــود 504 مترمربع 
مــى باشــد مســاحت اعيانــى 75 مترمربــع مــى باشــد ملک شــماال 14 متــر به خيابــان شــرقا 36 متر بــه 380 
فرعــى از 3588 اصلــى  جنوبــا 14 متــر درب ديــواری اســت بــه پيــاده رو خيابــان و غربــا 36 متــر بــه شــماره 
387 فرعــى از 3588 اصلــى دارای امتيــاز بــرق و گاز )فاقــد امتيــاز آب( سيســتم گرمايــش بخــاری و ســرمايش 
كولــر و حيــاط ســازی مــى باشــد كــه براســاس نظريــه كارشــناس رســمى دادگســتری 3/200/000/000 ريال 
بــرآورد قيمــت گرديــده اســت از طريــق مزايــده در تاريــخ يــک شــنبه 98/08/19 ســاعت 11:30 ظهــر بــه 
فــروش برســاند لــذا افــرادی كــه طالــب شــركت درمزايــده وخريــد مى باشــند مــى تواننــد جهــت بازديد ملک 
وارائــه پيشــنهاد تاقبــل از مورخــه يادشــده بــه اجــرای احــكام مدنــى مراجعــه وقيمــت پيشــنهادی خــود را به 
انضمــام فيــش بانكــى دائــر بــه واريــز ده درصد مبلغ پيشــنهادی ارائــه نمايند هزينــه آگهى وكليــه هزينه های 
مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزايده مــى باشــد و درصورتى كــه برنــده ظــرف ده روز از تاريــخ انجام 
مزايــده نســبت بــه واريــز مابقــى مبلغ پيشــنهادی اقــدام ننمايــد مبلغ ســپرده به نفــع دولت ضبط خواهدشــد                           

مديــر اجــرای احــكام حقوقى دادگســتری شهرســتان بردســير- عظيمــى/198 م الف

                   دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی:

اجالس شهرداران شهرهای جهانی صنایع 
دستی در سیرجان  برگزار می شود

دکتر پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: 

تحریم ها مسیر جدیدی در کشور آغاز کردند/عمده کاالهای وارداتی بومی سازی شد
ــور  ــدی در كش ــير جدي ــا مس تحريم ه
آغــاز كرد/عمــده كاالهــای وارداتــى 

شــد بومى ســازی 
ــس  ــادی مجل ــيون اقتص ــو كميس عض
ــار  ــا فش ــران ب ــور اي ــروز كش ــت: ام گف
ــدی را  ــت جدي ــير حرك ــمن، مس دش
آغــاز كــرده اســت و بخــش عمــده ای از 
كاالهــای وارداتــى در داخل كشــور توليد 

مى شــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از كرمان، 
ــش  ــى  در هماي ــا پورابراهيم محمدرض
ــه  ــدی نمون ــای تولي ــل از واحده تجلي
اســتان اظهــار داشــت: مــا در كشــور بايد 
ــه  ــم ك ــل كني ــه ای عم ــم به گون بتواني
صــادرات مســير خــودش را طــى كنــد 
ــوان  ــرد ت ــا رويك ــم ب و در واردات بتواني
داخلــى، جايگزين وارداتى باشــيم كــه ارز 

ــد. ــارج مى كن ــور خ را از كش
نماينــده مــردم كرمــان و راور در مجلــس 
بــا بيــان اينكه ســال گذشــته بــا تصميم 
نظــام از 7 هــزار رقــم كااليــى كــه واردات 
ــد  ــام مى ش ــور انج ــه كش ــى آن ب كاالي
واردات 1400 قلــم كاال ممنــوع شــد، 

ــس  ــه از مجل ــى ك ــرد: در گزارش ــوان ك عن
پيگيــر آن بوديــم در كاالهايــى كــه ظرفيــت 
توليــد داخلــى وجــود داشــت خوشــبختانه 
ــه بخــش  ــن اســت ك ــى از اي ــا حاك خبره
عمــده ای از اينهــا بــه واســطه هميــن 
ــا  ــد و ب ــا گرفتن تصميمــى كــه آمريكايى ه
سياســتى كه در كشــور اتخاذ شــد امــروز در 

ــود. ــد مى ش ــور تولي ــل كش داخ
وی بــا اشــاره بــه تشــكيل و فعاليــت 
ــرای  ــور ب ــان در كش ــركت های دانش بني ش
حركــت در ايــن مســير بيــان داشــت: يكــى 
ــزار و 200  ــک  ه ــى ي ــركت های معدن از ش
قطعــه مــورد نيــاز خــود را بومى ســازی كرده 
و امــروز كشــور مــا بــا فشــار دشــمن، مســير 

حركــت جديــد را آغــاز كــرده اســت.
پورابراهيمــى با بيان اينكه خيلــى از توليدات 
ــرای  ــه ب ــى ك ــور و كاالهاي ــروز در كش ام
ــا توانســته  ــد مى شــود تقريب ــار تولي اولين ب
مجوزهــای الزم را اخــذ كنــد و ايــن كاال 
مى توانــد صــادرات هــم داشــته باشــد، بيــان 
كــرد: نقــش اســتاندارد در ايــن فضــا بســيار 

ــى اســت. مهــم و حيات
عضو كميســيون اقتصــادی مجلس با اشــاره 

ــون اســتاندارد هــم  ــه اينكــه اصــالح قان ب
دســت اســتاندارد را بــرای تعامــل بــا بخش 
خصوصــى بــاز كــرده و هــم ماموريت هــای 
ســازمان را افزايــش داده اســت، اظهــار 
كــرد: ايــن ســازمان مى توانــد بــه افزايــش 
توانمندی هــای اقتصادی در ســطح كشــور 

ــک كند. كم
وی بــا بيــان اينكه بايــد كاالهای مشــمول 
اســتاندارد اجبــاری تعــداد آن افزايــش يابد، 
عنــوان كــرد: مــوارد ديگــری هــم تصويــب 
ــذاری  ــوزه قانون گ ــس در ح ــده و مجل ش
انجــام وظيفــه كرده و مســير حركــت خود 

ــد. را طــى مى كن
پورابراهيمــى بــا تأكيــد بــر اينكــه بايد بين 
ســاختار تدوين اســتاندارد و در حوزه اجرای 
ــت: ســازمان هايى  ــک باشــد، گف آن تفكي
هســتند كــه اســتاندارد را تعريــف و اجــرا 
مى كننــد و ايــن پارادوكــس در اينجــا 
ايجــاد اشــكال مى كنــد و بايــد اشــكاالت 

برطــرف شــود.
وی از حــل مشــكالت صادرات و كشــاورزی 
در حــوزه اســتاندارد در اســتان كرمان خبر 
داد و خاطرنشــان كــرد: توصيه به ســازمان 

اســتاندارد ايــن اســت كــه كمــک كنــد بــه 
مجموعه هــای خصوصــى كــه در رســيدن 
بــه اهــداف و اقدامــات خــود بتواننــد موفــق 

باشند.
عضو كميســيون اقتصــادی مجلس بــا بيان 
اينكــه اســتانداردها مى تواننــد بــه صــادرات 
كمــک كننــد، خاطرنشــان كــرد: يكــى از 
ظرفيت هــای بــازار ســرمايه ايــن اســت كــه 
محصــوالت را استانداردســازی مى كنــد 
و همــكاری بــا بــازار ســرمايه بســيار موثــر 

اســت.

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی )نوبت اول( 
کانون کارگران بازنشسته شهرستان بردسیر

بدینوســیله بــه اطــاع کلیــه اعضــاء کانــون کارگران بازنشســته شهرســتان بردســیر میرســاند 
جلســه مجمــع عمومــی عــادی کانــون یــاد شــده در تاریــخ 98/8/28 راس ســاعت 10 صبــح در 
محــل حســینیه مســجد جامــع بردســیر برگــزار خواهد شــد از کلیــه اعضــاء جهت شــرکت در 
جلســه دعــوت بعمــل مــی آیــد ضمنــا کســانی کــه تمایــل بــه کاندیداتــوری هیئــت مدیــره و 
بازرســان کانــون را دارنــد مــی تواننــد درخواســت کتبــی خــود را بــه همراه ســایر مدارک شــامل 
)1-کپــی کارت ملــی 2- کپــی صفحــه اول دفترچــه بیمه یا حکــم کارگزینــی 3- آخریــن مدرک 
تحصیلــی را تــا تاریــخ 98/8/26 بــه دفتــر کانــون شهرســتان یــا کانــون اســتان کرمــان تحویل 
نماینــد. الزم بــه ذکــر اســت طبــق تبصــره مــاده 2 دســتورالعمل چگونگی تشــکیل کانــون های 
کارگــران بازنشســته بازمانــدگان مســتمری بگیــر فاقد حــق رای می باشــند و همچنیــن کاندید 

هیئــت مدیــره نیــز نمــی توانند باشــند.
دستور کار جلسه: 1-گزارش مالی توسط بازرسان

2- استماع گزارش هیئت مدیره
3- انجام انتخابات هیئت مدیره و بازرسان

هشدارهای پلیس درفضای مجازی
پیشــرفت تكنولــوژی در حــوزه ارتباطــات دچــار تغییــرات اساســی شــده 
اســت كــه بایســتی بــا علــم و آگاهــی الزم وارد این فضا شــوید تــا از بروز 

مشــكات و گرفتاری پیشــگیری نمائید.
1-داشــتن ســواد رســانه ای اولیــن شــرط الزم در اســتفاده از پیــام رســانه 

هــای مجــازی مــی باشــد.
2- جنگ رسانه ای دشمن داخلی و خارجی را در فضای مجازی باور كنید.

3- تخریــب اعتقــادات و باورهــای مــردم در ایــن فضا با جدیت در دســتور 
كاردشــمنان دین و ایران اســت.

4- وارد سایت، كانال، گروه و پیج های ناشناس و انحرافی نشوید.
5- بــرای خــود حریــم و چارچــوب اخاقــی- اعتقــادی و خصوصی قائل 
باشــید و هیــچ گونــه فرصتی بــه دیگران در شكســتن  این حریــم ندهید.

6- فریب تبلیغات مجازی را نخورید.
7-  برفعالیــت فرزنــدان خــود در فضــای مجازی نظارت دوســتانه داشــته 

باشــید و خیرخواهانــه نصیحت كنید.
8- هر خبر و مطلبی را از كانالها و شبكه های مجازی باور نكنید.

ــود در  ــی خ ــخصی و خانوادگ ــات ش ــس و اطاع ــرار دادن عك 9- از ق
فضــای مجــازی پرهیــز كنیــد.

10- اقدامــات و فعالیــت هــا در فضــای مجازی قابل شناســایی و پیگیری 
اســت. مراقب باشــید.

  معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان بردسیر
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Soroush-eitaa

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه 
ــوری  ــجاعانه جمه ــه و ش ــع قاطعان موض
اســامی دربــاره حرمــت شــرعی اســتفاده 
از بمــب هســته ای تأکیــد کردنــد: مــا بــا 
وجــود اینکه می توانســتیم در ایــن راه قدم 
ــز  ــر اســاس حکــم اســام عزی ــم، ب برداری
کاربــرد ایــن ســاح را حرام قطعی شــرعی 
اعــام کردیــم، بنابرایــن هیچ دلیلی نــدارد 
کــه بــرای تولیــد و نگه داشــت ســاحی که 
اســتفاده از آن مطلقــاً حــرام اســت، هزینــه 
کنیــم.، قطعــاً به تدریــج وضــع معیشــتی 

مــردم نیــز بهبــود خواهــد یافــت.
ایشــان با اشــاره به بازدید روز گذشــته خود 
از نمایشــگاه شــرکت های دانش بنیــان، 
وجــود انگیزه، اعتمــاد به نفــس و خودباوری 
ــص را  ــان متخص ــل جوان ــرف و عم در ح
ــان  ــتمرار جری ــوق انگیز از اس ــانه ای ش نش
علمی در کشــور برشــمردند و خاطرنشــان 
ــگان ۳۰  ــط نخب ــان فق ــن جوان ــد: ای کردن
شــرکت از چهــار هــزار شــرکت دانش بنیان 
کشــور بودنــد کــه ایــن عــدد بایــد در طول 
یــک مــدت محــدود و مشــخص، چندیــن 

برابــر شــود.
رهبــر انقــاب اســامی ســپس بــه بیــان 
چنــد نکتــه خطــاب بــه نخبــگان جــوان 

پرداختنــد.
ــردی  ــند راهب ــدی س ــق ج ــرا و تحق »اج
امــور نخبــگان« اولیــن نکتــه مــورد تأکیــد 

ــود. ــه ای ب ــت اهلل خامن حضــرت آی
ایشــان اجــرای کامــل ایــن ســند را 
ــکات در  ــیاری از مش ــع بس ــب رف موج
ــازی  ــی،  تجاری س ــه پیشــرفت علم زمین
محصــوالت علمــی و فنــاوری و حل ســایر 
مشــکات بخش علمی خواندنــد و گفتند: 
بنیــاد نخبــگان موظف اســت به این ســند 
ــردازد و شــورای عالی انقــاب فرهنگــی  بپ

نیــز بایــد بــا به روزرســانی ایــن ســند، تحقــق آن 
را مطالبــه و دنبــال کنــد.

»مأیــوس نشــدن از القائات منفی جریانــی بددل 
کــه جنبــش علمــی کشــور را انــکار می کنــد« 
توصیــه بعــدی حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــه 

ــان نخبــه بود. جوان
ایشــان افزودنــد: یــک جریــان بــددل و بدخــواه 
کــه متأســفانه در داخــل دانشــگاهها نیــز حضور 
دارد، اصــل جهــش علمــی کشــور را کــه یــک 
واقعیــت عیــان اســت، انــکار و تــاش می کنــد 
بــا القــاء اینکــه هیــچ اتفــاق علمــی مهمــی رخ 
نــداده اســت، مــردم را دچــار تردیــد و نخبــگان 
را ناامیــد کنــد، امــا شــما در مقابــل ایــن جریــان 

هرگــز مأیــوس نشــوید.
رهبــر انقــاب اســامی یکــی دیگــر از کارهــای 
ــال  ــی و انتق ــددل را دالل ــان ب ــن جری زشــت ای
نخبــگان مســتعد به خــارج از کشــور دانســتند و 
گفتنــد: جــوان نخبه بــه ایــران تعلــق دارد و پاره 
تــن کشــور اســت، امــا آنهــا بــه دنبــال دلســرد 
کــردن و یــا فریفتــن او بــا وعده هــای پولــی یــا 
ــی و موهــوم هســتند کــه مســئوالن  ــر پول غی
ــد از  ــوم موظفن ــت و عل ــای بهداش وزارتخانه ه
دانشــگاهها در مقابــل این جریــان مراقبت کنند.

ــرأت دادن  ــامی را ج ــاب اس ــر انق ــان هن ایش
ــه  ــرای ورود ب ــوان ب ــر و ج ــرد و زن، و پی ــه م ب
میادیــن دشــوار از جملــه ورود در میادیــن علمی 
کــه حتــی تحســین دشــمنان را نیــز بــه دنبــال 
داشــته اســت، خواندنــد و بــا یــادآوری مــواردی 
از افتخــارات علمــی کشــور گفتنــد: اســتفاده از 
ظرفیــت علمــی در بخشــهای مختلف کشــور به 
»بــاال بــردن قــدرت دفاعــی«، »درمان و پزشــکی 
پیشــرفته و کنتــرل بیماری هــا«، »مســائل فنی 
مهندســی«، »زیســت فناوری و تولید محصوالت 
بــا دوام بــا فنــاوری نانــو« و »فنــاوری صلح آمیــز 

هســته ای«، منجــر شــده اســت.
ایشــان برخــی مشــکات اقتصــادی موجــود را 

10000100005588 شماره ارسال پیامک

شــهید الل محمــد امینــی نام پدر: محمدعیســی  تاریــخ تولــد: ۱ فروردین مــاه ۱۳۷۰ 
تاریــخ شــهادت: ۱ شــهریور مــاه ۱۳۹۶محــل شــهادت: ســوریه، منطقــه حمــاه مــزار: 

گلزار شــهدای بردســیر
شــهید الل محمــد امینــی در والیــت ســر پل منطقه ســوزمه قلعــه در خانــواده ای پر 
جمعیــت بــه دنیــا آمــد. در ســن دوازده ســالگی کــه پــدر از دنیا مــی رود، مســئولیت 
زندگــی بــر دوش ایشــان مــی افتاد. بعــد از مدتــی افغانســتان را به دلیل وجــود ناامنی 
هــا رهــا کــرده و همــراه بــا خانــواده راهــی کشــور ایــران  مــی شــود و بــا کارگــری بــه 
امــرار معــاش خانــواده مــی پــردازد. در ســن بیســت ســالگی ازدواج مــی کنــد. چنــد 
ســالی از زندگــی مشــترکش گذشــته بــود کــه با دیــدن جنایــات داعــش در ســوریه، 
بخاطــر حمایــت از حریــم اهــل بیــت پیامبر)صلــی اهلل علیــه وآلــه( و دفــاع از مــردم 

مظلــوم ســوریه راهــی ایــن کشــور می شــود.
اولیــن اعــزام ایشــان بــه ســوریه در تاریــخ ۹4/۶/۱۰ اتفــاق مــی افتد که ســرانجام پس 

از  ســه مرحلــه  اعــزام بــه فیــض شــهادت نائل مــی آید.
همیشــه میگفــت: مــن شــهید میشــم... درِ خونــه کوچــک اســت... در خونــه رو بزرگ 
کنیــد، کــه وقتــی شــهید شــدم، تابوتــم رو بیاریــد داخل خونــه... خانم شــما هــم زیر 

تابــوت منــو بگیریــد..  راوی: خانم صغری محمدی)همســر شــهید(
فرمانــده دســته بــود... خیلــی دلســوز بچــه هــا بــود. اگــه غــذا بــه بعضــی از بچــه هــا 
نمــی رســید غــذای خودشــو میــداد بــه بچــه ها...یا گرســنه مــی ماند... یــا اگــه از قبل 

غذایــی بــود، اســتفاده مــی کــرد...    راوی: آقــای امان ا... ســلطانی)همرزم شــهید(
 الل محمد بصیرت داشت.. همیشه به عاقبت هر کاری نگاه می کرد...

راوی: آقای امان ا... سلطانی)همرزم شهید(

شهید  معظم   الل محمد امینی   

رهربمعظم  انقالب در دیدار دو هزار نفر از نخبگان جوان: 
*ســام چــرا مــدارس دولتــی از نظــر امکانــات بــا هم 
ایــن قــدر تفــاوت دارنــد بعضــی هــا تختــه هوشــمند 
ووســایل خنــک کننــده دارنــد بعــض هــا ندارنــددر 
حالــی کــه شــهریه اش درســت ماننــد مــدارس دیگر 

اســت خواهشــمندم توجــه نمایید
48----۹۱4۰                                                  

ــف  ــیر! لط ــدای بردس ــید ص ــته نباش ــام خس *س
کنیدایــن پیام مــن را به مســئولین شــهری و ترافیک 
شــهر برســانید بــا افزایــش ماشــینها و کمبــود جــای 
پــار ک و پــارک دوبلــه و مــورب درخیابــان امــام ، ایــن 
خیابــان یکطرفــه وپــارک دوطــرف ازاد بشــه یاوســط  
خیابــون مانــع ایجــاد کنند تــا دور زدن ممکن نباشــد 
زیرایکــی از علل ترافیک دور زدن مرتب ماشینهاســت 
ــرق از  ــدای کوچــه ب ــارک ابت ــرای پ ــا فکــری ب ضمن
طــرف خیابــان امام بشــود که محل پــارک شــده ورود 
وخــروج درایــن کوچه مشــکله باتشــکر۹۱۹4----۱۰

  *ســام راننــدگان تاکســی نمونــه بــر چــه اساســی 
انتخاب شــدن ۱-کارایــی ورضایت مردم2-ســلیقه ای 
۳-اشنایی ودوستی بامسئولین مربوطه                                                                                                                                                  

 ۷8----۹۰2۰                                               
*باســام خدمــت شــهردار محتــرم از شــما عاجزانــه 
ــه  ــه بنفش ــی کوچ ــهید صانع ــمندم خ ش خواهش
۱4فرعــی دوم ســمت چــپ رازمــان تعطیلی مدرســه 
ــه ماشــینها چــه  ــد ک ــی پســرانه ببینی ــت امنای هی
خاکــی راه مــی اندازنــد از شــما عاجزانه خواهشــمندم 

جهت اسفالت ان اقدام الزم رابعمل اورید باتشکر   
۱2----۹۱۳۰                                                   

  *ســام چــرا حقــوق کارگــران افغانــی هــر مــاه زیــاد 
مــی شــود ومــا مــردم بردســیر بایــد چوبــش بخوریــم 
چــون همــه کارهــا مــزدش زیاد مــی شــود بخصوص 
بنایــی مــزد کارگــر رفســنجان هفتــاد اســت بردســیر 

صــد و پنجــاه خواهشــمندم پیگیری شــود
48----۹۱4۰                                                  

*باســام ایــن خیابان شــهید صانعــی )ســلورد ( برچه 
اساســی بلوارشــده با کــدوم قانون شهرســازی و احداث 
بلوارمیخونــه لطــف کنیــد ایــن فاصلــه را جمــع کنید 
ــارک بیشــتر  ــا عبــور ومــرور راحتــر بشــه جــای پ ت
باشــه مخصوصــا ورودی از طــرف میــدان امام باتشــکر                                                                                                                                           
۱۰----۹۱۹4                                                     

* جنــاب دکترخطیبــی باســام پیــاده روهــای محله 
ــای  ــدار از زمینه ــه مق ــاد اصــاح میشــه ی ــم آب کری
ــه مســکونی  ــد ب ــری دهی ــر کارب کشــاورزی رو تغیی

ــه                  ۹۱۳8-----۹۷ ــم آبادبش ــا ه اینج
*باســام علــی رغــم رشــد شــرکتهای دانــش بنیــان 
درکشــور ســهم بردســیر بــا داشــتن بســترهای امــاده 
)علــم وصنعــت ( همچنــان صفراســت چرا مســئوالن 
ــد ضمــن رشــد  ــی چــاره اندیشــی نمــی کنن اجرای
وتوســعه علــوم ، باعــث رونــق  تولیــد وخلــق ثــروت 

ــه اشــتغال کننــد             ۹۱2۳---4۰ وکمــک ب
*الســام علیک یاســید الشــهدا)ع( باتشــکر از جوانان 
بردســیری کــه باهمــت وبــا آتــش باختیار موکبــی در 
ــدازی  مســیر کاروانهــای اربعیــن در کمربنــدی راه ان
کردنــد مقــام معظــم رهبــری همــواره مــی فرمایندبه 
جوانــان اعتمادکنیــد و بــه انهــا امیــد بدهید ومانــع از 

کارهــای فرهنگــی عمومــی جوانان نشــوید 
۳۷----۹۱۹۳                                                  

ــوید  ــل نش ــانه ای غاف ــواد رس ــوزش س ــام از ام *س
بابازگشــایی مــدارس درســال جدید ضــرورت پیگیری 
امــوزش ســواد رســانه ای بــه دانــش امــوزان و خانــواده 
هــای انان  غفلت نفرمایید از متخصصان وکارشناســان 
دوره دیــده ســواد رســانه ای اســتفاده شــود باتشــکر                                                                                                                                           

۱۰----۹۱۳2                                                  
*بــا ســام ایــن صفهــای طوالنــی عاشــقان اباعبــداهلل 
ــن  ــی اربعی ــان درراهپیمای ــر جه ــین از سراس الحس
برای دشــمنان بویژه امریکا وال ســعودو صهیونیســتها 
ــا  ــه ب ــه بودندک ــی توطئ ــت و درپ ــایند اس ناخوش
مدیریــت مراجــع عــراق موضــوع خاتمــه یافــت ایــن 
ســیل جمعیت خبــراز ظهــور دارد الهم عجــل لولیک
 الفرج                                                      ۹22۱----2۰

محمدجــواد الریجانــی درگفتگــوی اختصــاص بــا 
خبرگــزاری تســنیم پیرامــون موضوعات مختلــف از جمله 
برگــزاری انتخابات مجلس شــورای اســامی دوره یازدهم  
شــرکت کــرده اســت کــه پاســخ هــای وی را مــرور مــی 

کنیم 
ســئوال اول باایــن مقدمــه شــروع شــده اســت : چنــد مــاه 
ــات مهــم خواهیــم  دیگــر شــاهد برگــزاری یــک انتخاب
ــرار دارد  ــات ق ــز توجه ــون در مرک ــه اکن ــی ک ــود. بحث ب
ــف  ــر مضاع ــای دیگ ــه بحث ه ــبت ب ــت آن نس و اهمی
اســت، ایــن اســت کــه بایــد بــا چــه اســتراتژی و راهبردی 
ــات  ــد انتخاب ــی را شــکل داد و فرآین ــای انتخابات رقابت ه
بــه چــه نحــوی بایــد صورت بنــدی شــود تــا در نهایــت 
یــک فــرآورده خــوب و کارآمــد بــرای مــردم داشــته باشــد؛ 
ــا کــه شــاهد شــکل گیری یــک مجلــس  ــه ایــن معن ب
کارآمــد باشــیم. نظریــات مختلفــی در ایــن حــوزه مطــرح 
شــده اســت. یکــی از نظراتــی که بــا  همراهی و اســتقبال 
نســبی مواجــه بــوده ایــن اســت کــه رقابــت را از بحث هــا 
ــت  ــم و رقاب ــارج کنی ــت زده خ ــای سیاس و جناح بندی ه
ــی  ــرد. یعن ــی« شــکل بگی ــر ســر »ایده هــای حکمران ب
فهرســتی از مشــکاتی که کشــور در حــال حاضر بــا آنها 
مواجــه اســت اســتخراج کنیــم و گروه هــای سیاســی بــه 
صــورت شــفاف و روشــن، راهکارهــای خــود را بــرای حل 
ایــن معضــات و مشــکات بیــان کننــد. شــاید بتــوان به 
این شــکل شــاهد یک شــور انتخاباتی باشــیم و  مجلسی 

کارآمــد را بــه انتظار بنشــینیم. 
ســئوال : بــه نظــر شــما چگونــه می توانیــم ایــن فرآینــد را 

طــی کنیــم تــا مجلســی کارآمد داشــته باشــیم؟
ــن اســت کــه  ــه ای ــن نکت ــی: اولی ــای الریجان پاســخ آق
ــزرگ  ــران یکــی از ثروت هــای ب ــات در ای مســئله انتخاب
ملــی مــا اســت؛ یعنــی مــا در ایــن چهــل ســال نشــان 
دادیــم کــه می شــود یــک نظــام کامــًا دموکراتیــک را 
بــر اســاس »عقانیــت اســامی« بنــا کــرد. این دســتاورد 
ــم. در  ــداری کنی ــد از آن پاس ــت و بای ــی اس ــیار مهم بس
فتنــه 88 شــاهد بزرگتریــن شــبیخون بــه همیــن جنبــة  
دموکراتیــک نظــام بودیــم. غــرب از اینکه ما یک ســاختار 
دموکراتیــک داریــم بســیار ناراحــت اســت و بــه همیــن 
ــر  ــر س ــردم ب ــه م ــای اینک ــه ج ــتند ب ــل می خواس دلی
صندوق هــای رای شــرکت کننــد، در کف خیابان باشــند و 

از آنجــا کارهــا را پیــش ببرنــد.
بنابرایــن مــا یک ثــروت عظیــم و دســتاورد مهمــی داریم 
کــه بایــد از آن پاســداری کنیــم؛ لــذا انتخابــات بایــد خوب، 
قانونــی و بــا ذوق و شــور فــراوان صــورت بگیــرد و دولــت، 
نهادهــای نظارتــی، رســانه ها و دســتگاه های مربوطــه باید 
تمهیدات الزم را داشــته باشــند تا مشــارکت حداکثــری رخ 
بدهد.ایــن گروه هــای سیاســی هــم کــه نــق می زننــد و 
می گوینــد بــه شــرطها و شــروطها در انتخابــات شــرکت 
می کنیــم، بایــد بداننــد کــه شــرکت در انتخابــات بــدون 
شــرط اســت و هــر ایرانــی عاقمنــد بــه آینــده کشــور و 
نظــام دموکراســی بایــد در انتخابــات شــرکت کنــد. حــاال 

چــه از طریــق نامــزد شــدن و چــه از طریــق رای دادن.

ــم.  ــات را واکاوی کن ــی موضوع ــم برخ ــا می خواه در همینج
اولیــن مســئله هزینه هــای انتخاباتــی اســت. ایــن هزینه هــای 
انتخاباتــی بایــد مــورد نظــارت قــرار گیرند. خیلی زشــت اســت 
ــا عکس هــای فتوشــاپی و  کــه کســی بــه خاطــر قیافــه  و ب
هزینه هــای بــاال رای بیــاورد امــا یــک فــرد خــوش فکــر چون 
قیافــه قشــنگی نــدارد و اهــل فتوشــاپ نیســت، رای نیــاورد. ما 
نبایــد اجــازه دهیــم ایــن فضاحــت اتفــاق بیفتــد. بایــد مســاله 

هزینه هــای انتخاباتــی یکــی از موضوعــات مهــم باشــد
ســئوال تســنیم : پرونــده ویــژه ای را بــا عنــوان »معمــای پول و 
پارلمــان« در خبرگــزاری تســنیم دنبــال کردیــم کــه به همین 
موضــوع اختصــاص داشــت. واقعــاً جــای تعجــب اســت کــه 
هیــچ نامــزدی نیــازی بــه ایــن نــدارد کــه اعــام کنــد چقــدر 
ــن باعــث مفاســد  ــد و از کجــا آورده  اســت. ای ــه می کن هزین
بســیار زیــادی در آینــده و در پارلمــان می شــود. بــه نظــر شــما 
بــه عنــوان فــردی کــه نماینــده مجلــس و موســس مرکــز 
پژوهش هــای مجلــس شــورای اســامی بودیــد، چــرا بعــد از 
گذشــت 40 ســال از انقــاب اســامی یــک قانــون و قاعده ای 
بــرای اینکــه یــک نامــزد بایــد چگونــه هزینــه کنــد و از کجــا 
بیــاورد، نداریــم. بعــد ایــن افــرادی کــه حمایت مالــی می کنند، 
در آینــده انتظاراتــی از نماینــدگان خواهنــد داشــت. چــرا هنــوز 
قانــون و قاعــده  محکمــی بــرای آن وضع نشــده تا شــاهد این 

مســائل نباشیم.
پاســخ آقــای الریجانــی: البته چــون احــزاب در مرکــز انتخابات 
ــزاب  ــر اح ــود. اگ ــده می ش ــداری پیچی ــون مق ــتند، قان نیس
باشــند هــر حــزب می توانــد مکلــف شــود تــا میــزان و نحــوه 
هزینه کــرد خــود را اعــام  و شــفاف کنــد کــه این هزینه هــا از 
کجــا تامیــن می شــود. در ایــن شــرایط بازرســان و ناظــران هم 
می تواننــد تخمیــن بزننــد کــه ایــن حــزب چقــدر خــرج کــرده 

و از کجــا آورده اســت.
امــا چــون احــزاب در همــه مســائل کلیــدی حضــور ندارنــد 
ــه از شهرســتان ها  ــرادی ک ــس اف ــات مجل و بعضــاً در انتخاب
ــات  ــذا ارتباط ــد ل ــان رای می آورن ــوند، خودش ــدا می ش کاندی
مختلفــی ایجــاد شــود و مانیتورکردن پول ســخت خواهد شــد. 
البتــه ایــن ســختی کار نبایــد مــا را نظــارت دقیــق بــاز بــدارد.

بنابرایــن یــک حرکــت مردمــی قــوی بایــد  شــکل بگیــرد تــا 
تمــام کاندیداهــا ملــزم شــوند وضعیت مالــی خود را مشــخص 
کننــد. فــرض کنیــد در ا یــن زمینــه قانونــی هــم وضــع شــود 
کــه تــا 30 درصــد موثــر باشــد. همیــن 30 درصــد هــم خــوب 
اســت و در هــر دوره می تــوان میــزان اثربخشــی را بیشــتر کرد.

مســاله بعدی بصیرت مــردم در انتخــاب کاندیداها اســت. حتمًا 
بایــد افــراد توانمنــد، متعهــد و تحصیل کــرده را تشــویق کنیــم 
تــا وارد ایــن رقابــت شــوند. در حــال حاضــر وقتی بــه نیروهای 
خــوب و توانمنــد می گوییــم بــه میــدان بیاییــد، یــا می گوینــد: 
در ایــن فضــا بی اخاقــی می شــود و در و پیکــر نــدارد، کــه تــا 
حــدی درســت اســت. یــا می گوینــد مــا بــرای تبلیغــات پــول 
نداریــم و تبلیغــات یــک میلیارد هزینــه دارد. حتی در شــهرهای 

کوچــک صحبــت از میلیــارد می کننــد.
ــام  ــدار نظ ــای طرف ــال و نیروه ــته های فع ــرم هس ــه نظ ب
جمهــوری اســامی بایــد تاثیــر پــول در انتخابــات را بشــکنند 

ــی آورد. ــخص رای نم ــود ش ــرایط خ ــن ش ــون در ای چ

پیشرفت های علمی ۴۰ ساله دانشگاهها حیرت آور است
 جوان نخبه به ایران تعلق دارد و پاره تن کشور است

ناشــی از کمبــود تحقیــق علمــی دانســتند و افزودند: بــا دانش نخبگانی 
مــی تــوان راه حلهــای خوبــی بــرای ایــن مســائل یافــت.

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تأکیــد بــر اجــرای کامــل ســند بســیار 
ارزشــمند نقشــه علمــی کشــور افزودنــد: حضــور نخبــگان جــوان در 
عرصــه علــوم انســانی موجــب مــی شــود پــرورش انــدام علمــی کشــور 
بــه صــورت متناســب صــورت گیــرد، نــه اینکــه یک بخــش فــوق العاده 

قــوی باشــد و بخشــی دیگــر ضعیــف و کــم جــان.
رهبــر انقــاب همــراه بــودن علــم بــا فرهنــگ صحیــح انسان دوســتی 
را زمینــه ســاز اســتفاده بشــر از منافــع حقیقــی علــم و دانــش خواندنــد 
و یــادآوری کردنــد: علــم بســیار مهــم و بســیار نافــع هســته ای وقتــی با 
فرهنــگ غلــط قــدرت طلبــی همــراه شــد، بــه تولیــد بمــب هســته ای 

انجامیــد و بــه تهدیــد بــزرگ دنیــا و بشــریت تبدیــل شــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه موضــع قاطعانــه و شــجاعانه 
جمهــوری اســامی دربــاره حرمــت شــرعی اســتفاده از بمــب هســته 
ای تأکیــد کردنــد: مــا بــا وجــود اینکــه مــی توانســتیم در ایــن راه قــدم 
برداریــم، بــر اســاس حکــم اســام عزیــز کاربــرد ایــن ســاح را حــرام 
قطعــی شــرعی اعــام کردیــم، بنابرایــن هیــچ دلیلــی نــدارد کــه بــرای 
تولیــد و نگه داشــت ســاحی کــه اســتفاده از آن مطلقــاً حــرام اســت، 

ــه کنیم. هزین
ــزام  ــه مبانــی دینــی و شــرف ملــی را دو ال ایشــان پایبنــدی جــدی ب
مجموعــه های نخبگانی برشــمردند و افزودند: دانشــمند ایرانــی وقتی با 
فرهنــگ اســامی و ایرانــی آمیختــه می شــود، عنصــر راهبــردِی حیات 

ملــت مــی شــود و بــه کشــور روح و تــوان مــی بخشــد.

محمدجواد الریجانی معاون بین امللل و رئیس ستاد حقوق برش قوه قضائیه: :

اربعین بزرگ ترین اجتماع 
شیعی در جهان

باید نقش پول را در انتخابات »صفر« کنیم

پیــاده رَوی اربعیــن، یــا راهپیمایــی اربعیــن، از آیین هــای شــیعی اســت کــه در روزهــای 
منتهــی بــه 2۰ صفر )اربعین حســینی( برگــزار می شــود. این پیــاده روی از نقاط مختلف 
عــراق به طــرف کربــا و بــا هــدف زیــارت اربعیــن انجــام می شــود. بیشــتر زائــران، از 
مســیر نجــف بــه کربــا می رونــد. در طــول مســیرهای راهپیمایــی، جایگاه هایــی برای 
پذیرایــی از زائــران وجــود دارد کــه موکــب خوانــده می شــود. هرســاله عاوه بر شــیعیان 
عــراق، شــیعیان کشــورهای دیگــر به ویــژه ایران نیــز به راهپیمایــی اربعیــن می پیوندند. 
بنابــر گزارش هــا، عــاوه بــر شــیعیان، گروه هایــی از اهل ســنت، مســیحیان، ایزدیــان و 

دیگــر مذاهــب نیــز در پیــاده روی اربعیــن حضــور می یابند.
در ســال های اخیــر، میلیون هــا نفــر در ایــن راهپیمایــی شــرکت می کننــد؛ به نحــوی 
کــه ایــن رویــداد را بزرگتریــن گردهمایــی ســاالنه مذهبــی در جهــان دانســته اند. درباره 
تعــداد حاضــران در ایــن راهپیمایــی ، آمارهایــی تــا بیــش از بیســت میلیــون نفــر بیــان 
شــده اســت. بــه گفتــه برخــی پژوهشــگران، راهپیمایــی در روز اربعیــن از زمــان امامــان 
معصوم)علیهــم الســام( در بیــن شــیعیان رایــج بــوده اســت. ســید محمدعلــی قاضی 
طباطبایــی در کتــاب تحقیــق دربــاره اول اربعیــن سیدالشــهداء، زیــارت امــام حســین 
در روز اربعیــن را ســنت و رفتــار مــداوِم شــیعیان از زمــان ائمــه دانســته کــه در زمــان 

بنی امیــه و بنی عبــاس نیــز بــه ایــن حرکــت پایبنــد بوده انــد.
ــن  ــارت سیدالشــهدا)ع( در روز اربعی ــرای زی ــی ب ــای اله ــا و اولی ــن ســال ها علم در ای
اهمیــت و جایــگاه واالیــی قائــل بودنــد و بــا پــای پیــاده از نجــف اشــرف به ســوی کربا 
رهســپار می شــدند، بی شــک جابــر بــن عبــداهلل، نخســتین زائــر کربــای معلــی در روز 
اربعیــن ســال ۶۱ هجــری اســت، ایــن ســنت حســنه نیــز در ســال های حضــور ائمــه 
معصومیــن)ع( بــا وجــود حکومــت ســفاک و خونریز اموی و عباســی انجام شــده اســت.

زائــران عراقــی از شــهرهای خــود بــه ســمت کربــا حرکــت می کننــد؛ امــا اکثــر زائران 
ایرانــی مســیر نجــف تــا کربــا را بــرای پیــاده روی انتخاب می کنند. مســافت پیــاده روی 
میــان دو شــهر حــدود 8۰ کیلومتــر اســت. تعــداد ۱4۵2 ســتون در مســیر نجــف بــه 
کربــا وجــود دارد کــه فاصلــه بیــن هــر ســتون ۵۰ متــر اســت. بــرای پیــاده روِی کل 
مســیر زمانــی در حــدود 2۰ تــا 2۵ ســاعت الزم اســت. بهتریــن زمان برای شــروع ســفر 

۱۶ صفــر اســت.
امــام صــادق)ع( دربــاره ثــواب زیــارت امــام حســین)ع( بــا پــای پیــاده می فرماید: کســی 
کــه بــا پــای پیــاده بــه زیــارت امــام حســین)ع( بــرود، خداونــد بــه هــر قدمــی کــه 
برمــی دارد یــک حســنه برایــش نوشــته و یــک گنــاه از او محــو می فرماید و یــک درجه 
مرتبــه اش را بــاال می بــرد، وقتــی بــه زیــارت رفــت، حــق تعالــی دو فرشــته را مــوکل او 
می  فرمایــد کــه آنچــه خیــر از دهــان او خــارج می شــود را نوشــته و آنچــه شــر و بــد 
اســت را ننویســند و وقتــی برگشــت بــا او وداع کــرده و بــه وی می  گوینــد: ای ولــّی خدا! 
گناهانــت آمرزیــده شــد و تــو از افــراد حــزب خــدا و حــزب رســول او و حــزب اهل بیــت 
رســولش هســتی، بــه خــدا قســم! هرگــز تــو آتــش را بــه چشــم نخواهــی دیــد و آتش 
نیــز هرگــز تــو را نخواهــد دید و تــو را طعمه خــود نخواهــد کرد.)کامــل الزیــارات  ۱۳4(

نسیمی آشنا از سوی گیسوی تو می آید
نفس هایم گواهی می دهد بوی تو می آید

شکوه تو زمین را با قیامت آشنا کرد
و رقص باد با گیسوی تو محشر به پا کرد

زمین را غرق در خون خدا کردی خبر داری؟
تو اسرار خدا را بر مال کردی خبر داری؟

جهان را زیر و رو کرده است گیسوی پریشانت
از این عالم چه می خواهی همه عالم به قربانت

مرا از فیض رستاخیز چشمانت نکن محروم
جهان را جان بده، پلکی بزن، یا حی یا قیوم

خبر دارم که سر از دیر نصرانی در آوردی
و عیسی را به آیین مسلمانی در آوردی

خبر دارم چه راهی را بر اوج نیزه طی کردی
از آن وقتی که اسب شوق را مردانه هی کردی
تو می رفتی و می دیدم که چشمم تیره شد کم کم

به صحرایی سراسر از تو خالی خیره شد کم کم
تو را تا لحظه آخر نگاه من صدا می زد

چراغی شعله شعله زیر باران دست و پا می زد
حدود ساعت سه جان من می رفت آهسته

برای غرق در دریا شدن می رفت آهسته
بخوان آهسته از این جا به بعد ماجرا با من

خیالت جمع ای دریای غیرت خیمه ها با من
تمام راه بر پا داشتم بزم عزا در خود.

ولی از پا نیفتادم، شکستم بی صدا در خود
شکستم بی صدا در خود که باید بی تو برگردم

قدم خم شد ولیکن خم به ابرویم نیاوردم
نسیمی آشنا از سوی گیسوی تو می آید
نفس هایم گواهی می دهد بوی تو می آید

                   اشعار از : سید حمید رضا برقعی

اشعارآیینی اربعین

ــا نیروهــای  اینجــا جــای یــک جهــاد بــزرگ اســت ت
موثــر، متعهــد، فعــال، معتقد به خــط رهبــری و مقاومت 
را تشــویق کنیــم، به میدان بیایند و پشــت آنها بایســتیم 
و آنهــا را بــه مــردم معرفــی کنیــم و نشــان دهیــم اجازه 
نخواهیــم داد در جمهــوری اســامی پــول تعییــن کنــد 

کــه چــه کســی وارد مجلــس می شــود.
لــذا بایــد از نیروهــای انقابــی دعوت شــود تا بــه میدان 
بیاینــد و همــه در رای آوردن بــه آنهــا کمک کنیم. یکی 
ــار عمــل کــرد و  ــه اختی ــد آتــش ب از جاهایــی کــه بای

مجاهــده می خواهــد، همیــن نقطــه اســت.
 مبلغیــن حــوزه بایــد بــه کــوی و بــرزن بســیج شــوند و 
نیروهــای بســیجی متدیــن دانشــگاه ها و مســاجد بایــد 
دســت بــه دســت دهند تــا نیروهای ســالم و متعهــد وارد 

ــوند. مجلس ش
ــات در نظــام مردم ســاالری ایــران یــک تجربــه  انتخاب
عظیــم دموکراتیــک در دنیــا اســت. آن هم در شــرایطی 
ــار  ــت. آث ــرگ اس ــال م ــی در ح ــرال دموکراس ــه لیب ک
مــرگ آن هــم کامــا ملموس اســت و متفکــران غربی 
راجــع بــه آن کتاب هایــی نوشــتند و در همیــن مدتــی 
هــم کــه ترامــپ آمــده تعــداد ایــن آثــار ده برابــر شــده 
اســت. بنابرایــن اینکه نشــان دهیــم در ایران یــک روش 
مــردم ســاالرانه  حاکــم اســت کــه به پول پشــت پــا زده 
و نقــش پــول در انتخابــات را صفــر کرده، شــدنی اســت.

همچنیــن بایــد مراقــب باشــیم تــا در انتخابات پیــش رو 
امیدهــای دشــمنان نقــش بــر آب شــود. چراکه دشــمن 
ــد و در  ــه   ایجــاد کن ــات، فتن ــن انتخاب ــد در ای می خواه
ــردم را از  ــی حــواس م ــش مهــم انتخابات آســتانه گزین
مســائل اصلــی بــه ســمت مســائل فرعــی ببــرد مثــل 
شــرکت زنــان در اســتادیوم های ورزشــی و امثــال اینهــا! 
طبیعــی اســت کــه شــرکت خانم هــا در ایــن مســابقات 
مشــکلی نــدارد منتهــا مقارنــات آن ســبب منع می شــود 
همانگونــه کــه مقارنــات غنــا ســبب می شــود یــک نوع 

از غنــا حــرام شــود.
کاندیداهــا بایــد بــا ایــن مســائل محــک بخورنــد. مهم 
اســت کــه نیروهــای متعهــد، تحصیل کــرده و پــای کار 
انقــاب را دعــوت کنیم تــا به میــدان انتخابــات بیایند و 
نیروهــای عظیــم ملی بســیج شــوند تــا نشــان دهند که 
برگــزاری انتخابــات بــدون پــول و بر مبنای دموکراســی 

مبتنــی بــر عقانیت اســامی امــکان دارد.

حضور پر شور مردم کرمان در اجتماع عظیم اربعین / حضور ۱۱۶ هزار کرمانی در عراق
زیــارت  و  مدیــرکل حــج  محمــود عرب نــژاد 
اســتان کرمــان در گفت وگــو بــا تســنیم بــا اشــاره 
ــینی  ــن حس ــران اربعی ــام از زائ ــه ثبت ن ــه اینک ب
ــار  ــه دارد اظه ــر ادام ــا 24 مه در ســامانه ســماح ت
داشــت: امســال بــا اســتقبال بــا شــکوهی از ســوی 
مــردم کرمــان بــرای حضــور در ایــن ســفر معنــوی 

ــم. مواجــه بودی
ــن در  ــران اربعی ــام از زائ ــان اینکــه ثبت ن ــا بی وی ب

۷2 شهرســتان و شــهر کرمــان در حــال انجــام اســت 
گفــت: تــا کنــون بیــش از ۱۱۶ هــزار نفــر کرمانــی برای 
حضــور در پیــاده روی اربعیــن در ســامانه ســماح ثبت نام 
کردند.بــا وجــود همــه پیش بینی هــا و گانه زنی هــا 
اســتقبال مــردم اســتان کرمــان بــرای حضــور در ایــن 
ســفر معنــوی همــه را شــگفت زده کــرد و بــا وجــودی 
هنــوز چنــد روزی تــا پایــان مهلــت ثبت نــام زائــران در 
ســامانه ســماح باقــی مانــده تعــداد افــراد ثبت نام شــده 

در ایــن ســامانه از اســتان کرمــان بــه بیــش از ۱۱۶ 
هــزار نفــر رســیده اســت.

وی گفــت : امــکان تهیه بلیــط اینترنتــی اتوبوس ها 
وجــود نــدارد و همــه بلیط هــا از قبــل پیش فــروش 
ــان  ــافربری کرم ــال مس ــه ترمین ــر ب ــده اند، اگ ش
ســری بزنیــم ایــن روزهــا مشــتقان زیــادی 
را می بینیــم کــه ســرگردان و حیــران دفاتــر 
ــد،  ــن می رون ــاال و پایی ــافری را ب ــرکت های مس ش


