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امام خامنه ای ) مد ظله( :

با رفتن او به حول و قوه  الهی کار او و 
راه او متوقف و بسته نخواهد شد، ولی 
انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است 
که دست پلید خود را به خون او و دیگر 

شهدای حادثه ی دیشب آلودند.
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                           کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان : 

مشکل انتخابات در انجام ندادن 
وظایف   نمایندگی است

                                     دکرتروحانی در هیات دولت: 

شهید سلیمانی چهره  بین المللی 
مقاومت است و همه  دلبستگان 
مقاومت خونخواه اویند. همه  
دوستان   و نیز همه  دشمنان 

بدانند خط جهاد مقاومت با انگیزه  
مضاعف ادامه خواهد یافت 

نخستین محصول فناورانه دانشگاه 
آزاد اسالمی بردسیر رونمایی شد

                                  دانشگاه آزاد اسالمی بردسیر :

پیام تسلیت حجت  االسالم والمسلمین کرمانی 
  امام جمعه شهرستان بردسیر

پیــام تســلیت حجــه االســالم والمســلمین کرمانــی نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه 
شهرســتان بردســیر در پــی شــهادت ســردار حــاج قاســم ســلیمانی 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل واناالیه راجعون

ــم  ــاج قاس ــردار ح ــهید س ــت ش ــا تروریس ــارزه ب ــان مب ــت و قهرم ــار والی ــهادت عم ش
ســلیمانی بــه دســت تروریســت هــای جنایتــکار آمریکایــی و شــقی تریــن جــالدان تاریخ 
را بــه محضــر حضــرت ولــی عصر)عــج( نائــب برحقــش فرمانــده معظــم کل قــوا مقــام 
معظــم رهبــری و خانــواده ایشــان و همــه نیروهــای جبهــه مقاومــت و ملــت شــریف ایران 

تســلیت عــرض میکنــم 
قطعــا شــهادت ایــن ســردار اســالم خــون تــازه ای را در رگهــای جامعــه اســالمی و جبهــه 

مقاومــت جــاری خواهــد نمــود،راه ایــن شــهید عزیــز محکــم تــر ادامــه خواهد داشــت
ان شاء اهلل روح پاکش با ارواح سید الشهداء محشور باشد

انتقام سختی در انتظار جنایتکاران است/ همه  
دلبستگان مقاومت، خونخواه رسدار سلیامنی هستند

متن پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ملت عزیز ایران!
سردار بزرگ و پرافتخار اسالم آسمانی شد.

دیشــب ارواح طیبــه  شــهیدان، روح مطهــر قاســم ســلیمانی را در 
ــد. ــوش گرفتن آغ

ســالها مجاهــدت مخلصانــه و شــجاعانه در میدانهــای مبــارزه بــا 
شــیاطین و اشــرار عالــم، و ســالها آرزوی شــهادت در راه خدا، ســرانجام 
ــه  ــاک او ب ــون پ ــانید و خ ــام واال رس ــن مق ــه ای ــز را ب ــلیمانی عزی س

ــت. ــن ریخ ــر زمی ــر ب ــاد بش ــقی ترین آح ــت ش دس
ــداه  ــا ف ــة اهلل  ارواحن ــه پیشــگاه حضــرت بقی ــزرگ را ب ــن شــهادت ب ای
ــران تســلیت عــرض  ــه ملــت ای ــه روح مطهــر خــود او تبریــک و ب و ب

می کنــم.
او نمونــه ی برجســته ای از تربیت شــدگان اســالم و مکتــب امــام 
خمینــی بــود، او همــه ی عمــر خــود را بــه جهــاد در راه خــدا گذرانیــد. 

ــود. ــالیان ب ــن س ــه  ای ــه  او در هم ــالش بی وقف ــاداش ت ــهادت پ ش
ــته  ــف و بس ــی کار او و راه او متوق ــوه  اله ــول و ق ــه ح ــن او ب ــا رفت ب
نخواهــد شــد، ولــی انتقــام ســختی در انتظــار جنایتکارانــی اســت کــه 
دســت پلیــد خــود را بــه خــون او و دیگــر شــهدای حادثــه ی دیشــب 

ــد. آلودن
شــهید ســلیمانی چهــره  بین المللــی مقاومــت اســت و همــه  دلبســتگان 
مقاومــت خونخــواه اوینــد. همــه  دوســتان  ـ و نیــز همــه  دشــمنان ـ 
بداننــد خــط جهــاد مقاومــت بــا انگیــزه  مضاعــف ادامــه خواهــد یافــت 
و پیــروزی قطعــی در انتظــار مجاهــدان ایــن راه مبــارک اســت، فقــدان 
ــارزه و دســت  ــه مب ــی ادام ــخ اســت ول ــا تل ــز م ــداکار و عزی ســردار ف
یافتــن بــه پیــروزی نهایــی کام قاتــالن و جنایتــکاران را تلخ تــر 

خواهــد کــرد.
ــم  ــپهبد قاس ــردار س ــام س ــهید عالیمق ــام ش ــاد و ن ــران ی ــت ای مل
ســلیمانی و شــهدای همــراه او به ویــژه مجاهــد بــزرگ اســالم جنــاب 
آقــای ابومهــدی المهنــدس را بــزرگ خواهــد داشــت و اینجانــب ســه 
ــه همســر گرامــی و  روز عــزای عمومــی در کشــور اعــالم می کنــم و ب
فرزنــدان عزیــز و دیگــر بســتگان ایشــان تبریــک و تســلیت می گویــم.

سیدعلی خامنه ای 1۳دیماه 1۳۹8

»يا أَيَُّتَها النَّْفُس الُْمطَْمِئنَُّة اْرِجعي  

ًة َفاْدُخيل  يف   إىِل  َربِِّك راِضَيًة َمْرِضيَّ

ِعبادي َو اْدُخيل  َجنَّتي «

هان اى روح آرام يافته! به سوى پروردگارت بازگرد 

كه تو از او راىض و او از تو راىض است. پس در 

زمره ى بندگان من درآى و به بهشت من داخل شو!

سردار بزرگ و پرافتخار اسالم آسمانی شد
رهرب معظم انقالب: حاج قاسم در راه خدا و انجام 

وظیفه از هیچکس و هیچ چیز پروا نداشت
بــه گــزارش خبرنــگار گــروه سیاســی تســنیم، رهبــر معظــم انقــالب اســالمی شــب 
ــا حضــور در منــزل ســردار بــزرگ و پــر افتخــار اســالم ســپهبد شــهید  )جمعــه( ب
حــاج قاســم ســلیمانی، ضمــن تفقــد از خانــواده شــهید، شــهادت آن مجاهــد مخلص 

ــد. ــک و تســلیت گفتن ــام را تبری و عالی مق
ــداکاری شــهید ســلیمانی،  ــه اخــالص و ف ــا اشــاره ب حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای ب
گفتنــد: حــاج قاســم بارهــا و بارهــا در معــرض شــهادت قــرار گرفتــه بــود امــا در راه 

ــروا نداشــت. ــز پ ــچ چی ــاد، از هیچ کــس و هی ــه و جه خــدا و انجــام وظیف
ــراد  ــن اف ــه دســت خبیث تری ــر انقــالب اســالمی، شــهادت ســردار ســلیمانی ب رهب
ــاز  ــت را یــک ویژگــی ممت ــن جنای ــه ای ــم یعنــی آمریکایی هــا و افتخــار آنهــا ب عال
بــرای آن مجاهــد شــجاع برشــمردند و خاطرنشــان کردنــد: جهــاد او جهــاد بزرگــی 
بــود و خداونــد نیــز شــهادت او را شــهادت بزرگــی قــرار داد. ایــن نعمــت عظیــم بــر 
حــاج قاســم کــه شایســته آن بــود، گــوارا باشــد. حــاج قاســم بایــد همین جــور بــه 

ــید. ــهادت می رس ش
ــهید و  ــردار ش ــواده س ــر دل خان ــی ب ــکینه اله ــر و س ــزول صب ــب ن ــا طل ــان ب ایش
دلهــای همــه مــردم ایــران، افزودنــد: امــروز دیدیــد کــه مــردم در شــهرهای مختلــف 
ــز  ــییع را نی ــم تش ــد، مراس ــا آمدن ــه خیابانه ــی ب ــت و ارادت ــه جمعی ــا چ ــور ب کش
خواهیــد دیــد، ایــن نعمتهــا مقابــل چشــم مــا اســت تــا ارزش شــهادت را متوجــه 
ــهادت  ــوق ش ــید، او ش ــش رس ــه آرزوی ــه ب ــم ک ــاج قاس ــال ح ــا به ح ــویم. خوش ش

ــود. ــهیدش ب ــای ش ــدار رفق ــت و داغ ــک می ریخ ــرای آن اش ــت و ب داش
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تأکیــد بــر اینکــه جهــاد بیرونــی متکــی بــه جهــاد 
اکبــر یعنــی جهــاد درونــی اســت، خطــاب بــه دختــر شــهید گفتنــد: همــه مــردم 
عــزادار و قــدردان پــدر شــما هســتند و ایــن قدردانــی در اثــر اخــالص بزرگــی اســت 
کــه در آن مــرد وجــود داشــت، چــرا کــه دلهــا بــه دســت خداســت و بــدون اخــالص، 
دلهــای مــردم اینگونــه متوجــه نمی شــود. خداونــد بــه همــه مــا و بــه همــه ملــت 

ایــران عــوض خیــر عنایــت بفرمایــد.

او بود که گفت: »تا کسی شهید نبود – 
شهید منی شود- رشط شهید شدن شهید بودن 
است. متنای قلبی من این است و  از خداوند 

می خواهم مرا به شهیدان محلق کند«
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خطبه های نمازجمعه

بــرای نخســتین بــار در ایران؛کارخانــه زیســت محیطــی 
ــید ــرداری رس ــه بهره ب ــان ب ــد ایرانی ــوالد زرن CDQ ف

کارخانــه خنــک ســازی کک متالــورژی بــه روش 
خشــک)CDQ( بــا حضــور مدیرعامــل شــرکت میدکــو، 
فرمانــدار زرنــد و جمعی از مســئوالن برای نخســتین بار در 
کشــور در کارخانــه فــوالد زرنــد ایرانیــان بــه بهره بــرداری 

رســید.
بــه گــزارش ایرنــا ، ایــن کارخانــه کــه کک متالــورژی را بــا 
اســتفاده از گاز خنثــی خنــک می کنــد، بــرای نخســتین 

بــار در ایــران اجــرا شــده اســت .
ــد خنــک ســازی کک  ــه حــذف آب از فراین ــا توجــه ب ب
در ایــن فنــاوری ســبز عــاوه بــر صرفــه جویــی زیــاد در 
مصــرف آب و انتشــار آالینــده هــای هــوا امــکان بازیابــی 

ــرژی حرارتــی فراهــم شــده اســت. ان
علی اصغــر پورمنــد مدیرعامــل شــرکت میدکــو در آییــن 
ــا  ــراری تمــاس تلفنــی ب ــا برق ــه ب افتتــاح از ایــن کارخان
مدیرعامــل بانــک پاســارگاد و رییس هیأت مدیــره میدکو 

ــرداری از ایــن پــروژه را اعــام کــرد. آغــاز بهــره ب
رییــس هیــأت مدیــره میدکــو ضمــن تبریــک اتمــام این 
پــروژه گفــت: بــه تمامی کســانی کــه در ایجــاد و راه اندازی 
ایــن کارخانــه نقــش داشــتند خــدا قوت مــی گویــم و خدا 
را شــاکرم کــه توانســتیم گامــی بــزرگ بــرای حفاظــت از 

محیــط زیســت برداریم.
مجیــد قاســمی تصریــح کــرد: وقتــی در راه خدمــت بــه 
مــردم گام برداریــم خداونــد بــه کارمــان برکــت مــی دهــد 
و ایــن نکتــه کــه بــا راه انــدازی ایــن پــروژه در کنــار حفظ 
محیــط زیســت ۱۴ مــگا وات بــرق هــم تولیــد مــی شــود 

نمونــه ای از همیــن برکتی اســت کــه خداوند بــه کار در راه 
خدمــت بــه مــردم مــی دهــد.

وی افــزود: امــروز بــا اســتمداد از خداوند متعال در راســتای 
خدمــت بیشــتر بــه مــردم و بــا زمزمه ذکــر صلــوات خاصه 
امــام رضــا)ع( بــرگ زریــن دیگــری از افتخــارات میدکــو و 

زیســکو ورق می خــورد.
مدیرعامــل شــرکت میدکــو هم در ســخنرانی خــود ضمن 
تشــکر از همراهی مدیرعامل بانک پاســارگاد گفت: شــاهد 
۱۱ســال تــاش مدیرعامــل بانــک پاســارگاد پــا به پــای ما 

بــرای بــه ثمــر رســیدن ایــن پــروژه ها بــودم.
علی اصغــر پورمنــد بیــان داشــت: طــی برنامــه ریــزی های 
انجــام شــده قــرار اســت کــه در ســال ۹۸ سلســله پــروژه 
هــای میدکــو بــه بهــره بــرداری برســد و امــروز ســومین 
پــروژه هلدینــگ از طریــق بهــره بــرداری از ســامانه خنــک 
ســازی کک در شــرکت فــوالد زرنــد ایرانیــان، آغــاز مــی 

شــود.
وی تاکیــد کــرد: کارخانــه CDQ پــروژه ای صرفــاً زیســت 
محیطــی بــا ظرفیــت خنــک کنندگــی ۸۰۰ هزارتن کک 
اســت کــه ۱۴ مــگا وات بــرق هــم در ســال تولید مــی کند.

ــد طــی ســخنانی پــس از آغــاز  ــدار شهرســتان زرن فرمان
ــا تشــکر از  ــه CDQ ب ــرداری از کارخان ــره ب ــات به عملی
تاشــگران هلدینــگ میدکو گفت: تــاش جهادگــران این 
شــرکت کــه با تکیــه بر جوانــان و نخبــه های کشــورمان و 
بــا راهنمایــی مدیــران بــا تجربــه، بــرای عــزت ایــران تاش 
مــی کننــد در شــرایط دشــوار جنــگ اقتصــادی کشــور، 

قابــل ســتودن اســت.
علــی صــادق زاده افــزود: تــاش شــما نشــان داد کــه بــرای 

پیشــرفت ایــران اســامی بایــد از بخــش خصوصی حمایت 
کــرد و مــن از همــه شــما به خصــوص از ســردار ســازندگی 
و مدیرعامــل میدکــو، و ســهراب نــژاد کــه بــرای بــه نتیجه 
رســیدن ایــن مجموعــه بــزرگ تــاش کــرده انــد تشــکر 

ــی کنم. م
ــق و  ــا در رون ــه تنه ــه شــما ن ــزود: حضــور مجموع وی اف
شــکوفایی اقتصــادی فرهنگــی و ورزشــی زرنــد محســوس 
بــوده کــه در اســتان هــم تاثیــر زیــادی داشــته و خواهــد 
داشــت و بهــره بــرداری از کارخانــه CDQ نشــان از توجــه 
ویــژه شــما بــه حفظ محیــط زیســت و قابــل تقدیر اســت.

فرمانــدار زرنــد تصریــح کرد: ایــن مجموعه بــزرگ افتخاری 
ــرای مــا زرنــدی هــا اســت و همیشــه در خدمــت ایــن  ب
مجموعــه خواهیــم بــود تا شــاهد شــکوفایی بیشــتر شــهر 

زرنــد و اســتان کرمــان باشــیم.

خون پاک سردار رشید اسالم افقهای 
جدیدی برای وحدت بیشتر جهان 

خواهد گشود

حجت االسالم کرمانی امام جمعه ی بردسیر : کارخانه زیست محیطی CDQ فوالد زرند ایرانیان به بهره برداری رسید

کارگاه احیــاء پایــه نــوزادان و شــیرخواران و مراقبــت آغوشــی 
مــادر و نــوزاد، ســوم دی مــاه در محل ســالن آموزش ســامت 

مرکز بهداشــت شهرســتان بردســیر برگزار شــد.
ــان  ــت و درم ــبکه بهداش ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شهرســتان بردســیر، ابتــدا مدیــر شــبکه ضمــن بیــان اهداف 
کارگاه، بــر اهمیــت نقــش مراقبــت آغوشــی مــادر و نــوزاد در 

کاهــش مــرگ و میــر نــوزادان تاکیــد کــرد.
در ادامــه توســط مســئول آمــوزش مرکــز مدیریت حــوادث و 
فوریــت هــای پزشــکی، بــه صــورت عملی آمــوزش احیــا پایه 
نــوزادان ارائــه شد.ســپس کارگاه مراقبت آغوشــی مــادر و نوزاد 

توســط کارشناســان واحد ســامت خانــواده برگزار شــد.

کمیته شهرستانی سل در بردسیر 
برگزار شد

حجــت االســام و المســلمین حــاج علــی اکبــر کرمانــی در 
خطبــه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه شــهادت جانســوز و 
جانــکاه عمــار والیــت ، مالــک اشــتر زمــان افتخــار جهــان 
اســام ســردار حــاج قاســم ســلیمانی رابــه محضــر موالیمان 
و صاحبمــان حضــرت ولــی عصر)عــج( و نائــب برحقش مقام 
معظــم رهبــری و خانــواده بزرگوار و برادران ســبزپوش ســپاه 
پاســداران و همــه ملــت شــریف ایــران تســلیت عــرض نمود 
وی افــزود:  نــکات مهمــی  از ایــن بزرگــوار کــه مــا بایــد از 
ایــن  شــهید عزیــر درس  بگیریــم بیــان نمــود. اوال: بعضــی 
از شــخصیتها حیــات و زندگیشــان مایــه خیر و برکت اســت 
واقعــا از عمــق وجــود مــی گویــم و ایــن الگــو گرفتــه از اهــل 
بیــت اســت. حضــرت زهرا)ســام ا... علیهــا ( کــه در آســتانه 
ایــام فاطمیــه و شــهادت آن بزرگــوار قــرار داریــم حیات طیبه 
حضــرت زهــرا )س( کوتــاه بــود امــا بــا برکــت بــود و ســردار 
حــاج قاســم ســلیمانی عمــر پربرکــت داشــت و برکتــش را 
امــروز مــی بینیــم مثــل ۱۴ خــرداد که حضــرت امــام رحلت 
فرمودنــد هرکســی کــه مــی بینیم یــک جــور از مــرگ حاج 
قاســم داغــدار اســت و حتــی بچــه هفــت و هشــت ســاله 
ناراحــت مــی شــود و ایــن نشــانه محبوبیــت در بیــن مــردم 
اســت و شــخصیتی مثــل حــاج قاســم دارای خیــرو برکــت 
اســت لــذا آن کســانی کــه اینقــدر بــا خیــرو برکــت بودنــد 
ــری جانشــان را از دســت  ــور دیگ ــف اســت ج ــی حی خیل
بدهنــد واینهــا بایــد مــزد ســالها جهــاد و خدمــت خــود را بــا 

شــهادت بگیرنــد و اگــر شــهید نمــی شــد حیــف بــود. 
نکتــه دوم بعضــی زندگیشــان موجــب خیــر و برکــت اســت 
مرگشــان هــم مایــه خیــر و برکــت اســت رفتنشــان از دنیــا 
مایــه خیــر و برکت اســت و تحولــی در جامعــه و ایــران ایجاد 
ــد حــاج قاســم ســلیمانی در جهــان اســام و در  مــی کنن
جامعــه بیــن المللــی تاثیرگــذار و تحــول ایجــاد خواهــد کرد 
بــه همــان انــدازه بزرگــی و عظمــت مصیبــت و فقــدان ایــن 
عزیــز بزرگــوار و یارانش برکات خونشــان بیشــتر خواهد شــد 
ایــن مایــه افتخار اســت و حضــرت آقــا فرمودند: ایــن پرورش 
یافتــه مکتــب امــام اســت امــام چــکار کــرد انقابــی ایجــاد 
کــرد کــه یــک جــوان از یــک روســتایی حرکــت مــی کنــد 
و بــه جایــی مــی رســد و بــزرگ و پــرورش پیــدا مــی کنــد 
کــه معــادالت  دنیــا را بهــم مــی ریــزد واســتکبار ازوجــودش 
ونامــش  تــرس و وحشــت دارد وخــواب راحــت نــدارد اینهــا 

افتخــار اســت بــرای مــا و بایــد قــدر اینهــا را بدانیــم.
نکتــه ســوم ســلیمانی نمــاد وحــدت و اتحــاد جهــان اســام 
بــود و خــون پاکــش افقهــای جدیــدی بــرای وحدت بیشــتر 
جهــان خواهــد گشــود و اعتقــاد مــا ایــن اســت خون شــهید 
ســردار و ابومهــدی المهنــدس و هــم رزمانــش ایــن مقدمه و 
فتــح قدس خواهد شــد مــا زوال آمریکا و زوال صهیونیســت و 
اســرائیل را خواهیــم دیــد خون حاج قاســم نخواهد گذاشــت 

که صهیونیســت بــه ســال 2۰25 عمــرش دوام بیــاورد.
ــکا و  ــری آمری ــه رهب ــی ب ــم جهان ــارم : تروریس ــه چه نکت
صهیونیســت از ایــن پــس بــا کابــوس انتقام ســخت مقاومت 
اســامی زندگــی کنــد انتقــام از خون حاج قاســم ســلیمانی 
مطالبــه اســامی و ایرانــی نیســت بلکه مطالبه جهانی اســت 
چــون حاج قاســم ســلیمانی بنیانگذار هســته هــای مقاومت 
ــود، فاطمیــون افغانســتان، زینیــون پاکســتان و انصــاراهلل  ب
یمــن، ایــن هســته هــا را در کل دنیــا ،حاج قاســم ایجــاد کرد 
و آنهــا انتقــام گــر خــون حــاج قاســم هســتند و خواهنــد بود 
و بــه همیــن علــت دســت و پــای خــود را جمــع کردنــد در 
اســرائیل آمــاده بــاش شــده اســت و آمریکا نیروهــای خودش 
در عــراق جمــع کــرده اســت همــان جــور کــه حضــرت امام 
فرمودنــد: مــا انتقــام ســختی خواهیــم گرفــت نکتــه مهمتر 
بــرای مــا درســی اســت که حــاج قاســم بیــش از هــر چیزی 
دوســت داشــت کــه او را ســرباز والیــت خطــاب کننــد حــاج 
قاســم ذوب در والیــت بــود و عظمتــی پیــدا کــرد در اطاعــت 
آگاهانــه و اخــاص و مجاهــدت دائمــی و دلــش بــرای همــه 
مــی ســوخت ودر لبنان، پاکســتان،یمن ســوریه و افغانســتان 
یــک چهــره ملــی و جهانــی بــود نمــی توانیــم بگوییــم یــک 
فــرد بود.نمــاد یــک تفکــر و راه نورانــی و ســنبل بصیــرت بود 

بــه دیــد فــرد و شــخص نمــی تــوان نــگاه کــرد. 
ــن ســئوال  نتیجــه  ــا طــرح ای ــه بردســیر ب خطیــب جمع
دوســتی بــا آمریــکا و اعتمــاد بــه آمریــکا چــه مــی شــود؟ 
بیــان داشــت :  کشــور عــراق بــه آمریکا اعتمــاد کــرد و کاری 
کــرد کــه دولــت عــراق اســتعفا داد و کشــور را بهــم ریخــت 
مگــر نیومــده بــود در کشــور عــراق امنیــت ایجــاد کنــد چــه 
امنیتــی، بلکــه دولــت عــراق را تعطیــل کــرد و ســفارتها را به 
آتــش کشــید و ایــن نتیجــه دوســتی و اعتمــاد بــه آمریــکا 
اســت کــه خــودش بــه راحتــی پهبادهــا و بالگردهــا را بلنــد 
مــی کنــد و مــی زنــد و ایــن درســی برای مــا و مســئولین ما 
اســت کــه فقــط هــر چه هســت توکلمــان بــه خــدا و اعتماد 
ملــی و داخلــی خودمــان باشــد. بــه خبیثهایــی مثــل آمریکا 
و صهیونیســت نمــی شــود اعتمــاد و رفاقــت کــرد و بــا دیــد 

بدبینــی بــه آنهــا بایــد نــگاه کــرد.
شــهادت حــاج قاســم بعنــوان مدافــع حرم اهــل بیــت در ایام 
والدت حضــرت زینــب)س( ودر آســتانه شــهادت حضــرت 
زهــرا)س( ودر ســحرگاه جمعــه بهتریــن ســاعات هفتــه کــه 
بهتــر از ایــن نمــی تــوان پیــدا کــرد این نشــانه قبولــی اعمال 
مخلصانــه ســردار رشــید اســام اســت چــرا کــه در ایــن ایــام 
بــه شــهادت رســید و ســالها در راه والیــت وراه خدمــت بــه 

اهــل بیــت اینجــور جانشــان را دادنــد.
و در آخــر نقــش و عظمــت ســپاه را مــی بینیــم و جــا دارد 
تشــکر کنیــم از بــرادران ســبزپوش ســپاه کــه چهــره والیــی 
ــردار  ــپاه س ــار س ــد و افتخ ــی دهن ــان م ــان را نش خودش
ســلیمانی اســت و آنهــا راه و منــش شــان حــاج قاســم اســت 
و خواهــد بــود بایــد از افتخــار آفرینی ســپاه پاســداران انقاب 

اســامی تجلیــل کــرد. 
ــی  ــزاران در راهپیمای ــاز گ ــه ، نم ــاز جمع ــه نم ــد از  اقام بع
شــرکت کردند وضمــن تجلیــل از دالوریهای ســرباز والیت  ، 
انزجــار خــود را بــا شــعارها ی کوبنده مــرگ برامریــکا ومرگ 

براســرائیل اعــام نمودنــد 
حضــور باشــور وشــعور ملــت مومــن و والیــت مداربردســیر 
در نمازجمعــه بســیار چشــمگیر بــود  کــه ایــن براحســاس 
مســئولیت درتجلیل از رشــادتها و دالوریهای  ســردار سرافراز  

اســام  تجلــی مــی نمــود .

برای نخستین بار در ایران؛

کارگاه احیاء پایه نوزادان و شیرخواران و 
مراقبت آغوشی مادر و نوزاد برگزارشد

کمیته شهرســتانی ســل با حضور مدیر شــبکه و کارشناسان 
ســتادی، اول دی مــاه در مرکز بهداشــت شهرســتان بردســیر 

ــد. برگزار ش
ــان  ــت و درم ــبکه بهداش ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شهرســتان بردســیر، در این جلســه ابتــدا وضعیت بیمــاری و 
شــاخص های ســل در شهرســتان توسط کارشــناس مسئول 

واحــد مبــارزه بــا بیمــاری هــا تشــریح شــد.
ــاری  ــا بیم ــارزه ب ــی کارشــناس مســئول واحــد مب بهاالدین
هــای شهرســتان گفــت: اجــرای طــرح گلوبــال فانــد ســل و 
غربالگــری فعــال در گــروه هــای هــدف بــا کمیــت مطلــوب 
انجــام شــده کــه بایســتی جهــت ارتقاء شــاخص هــای کیفی 

نیــز تــاش بیشــتری صــورت پذیــرد.
ســپس مدیــر شــبکه ضمــن بیــان اهمیــت بیمــاری ســل از 
منظــر اجتماعــی و اقتصــادی، بر تــداوم و  تکمیــل بیماریابی 

ــرد. تاکید ک
در ادامــه در زمینــه مــوارد فــوق و اجرایــی شــدن برنامــه هــا 

تصمیماتــی بــا حضــور اعضــاء کمیتــه اتخاذ شــد.

تجلیل از پرستاران شهربردسیر به 
مناسبت روز پرستار

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانداری بردســیر، همزمــان با 
والدت حضــرت زینــب)س(و روز پرســتار مهنــدس نجف پور 
بــه همــراه برخــی از مســئولین ازواحــد اورژانس بیمارســتان 

قائم)عج(بازدیــد بعمل اورد
برهانــی رییــس مرکــز شــبکه بهداشــت در مراســم تجلیــل 
از پرســتاران از تجهیزو بهســازی و توســعه اورژانس بردســیر 
بــا هزینــه ای بالــغ بــر ۴۰میلیــارد ریــال خبــر داد و گفــت 
بخــش جدیــد اورژانــس بردســیر از ۱۰تخــت بــه 2۴ تخت و 
زیربنــای ان از۳۳۰مترمربــع بــه ۷۶۰مترمربــع افزایــش یافته 

ست ا
رییــس مرکــز بهداشــت بردســیر بیان کــرد با ســفر معاونت 
وزیــر بهداشــت بــه ایــن شهرســتان، شــیوه اجرایــی پــروژه 
هــای ســامت روان و بهداشــت درمــان شهربردســیر بعنوان 
الگــوی کشــوری مــورد بررســی و اجــرا قرارخواهــد گرفــت و 
همچنیــن در طــرح ملــی فشــار خــون شهرســتان بردســیر 
با پیشــرفت ۱۰۷درصــدی دردانشــگاه علوم پزشــکی کرمان 

عنــوان برتــر را کســب کــرد
در پایــان مراســم از پرســتاران و پزشــکان بیمارســتان قائــم 

)عج(تجلیــل شــد

 نقشه راه جریان جهادی تا ۱۰ سال آینده در حال تدوین است
ــان  رئیــس ســازمان بســیج ســازندگی: نقشــه راه جری
ــن اســت ــده در حــال تدوی ــا ۱۰ ســال آین ــادی ت جه

ــه  ــان اینک ــا بی ــازندگی ب ــیج س ــازمان بس ــس س رئی
فعالیت هــای  در  متوقــف  جهــادی  گروه هــای 
ــان  ــه راه جری ــت: نقش ــتند گف ــی نیس محرومیت زدای
ــن اســت. ــده در حــال تدوی ــا ۱۰ ســال آین جهــادی ت

ــگار  ــا خبرن ــو ب ــی در گفت وگ ــد زهرای ــردار محم س
تســنیم در کرمــان، بــا اشــاره به اینکه بســیج ســازندگی 
در ســال ۷۹ و بــه فرمــان مقــام معظم رهبــری جایگزین 
جهــاد ســازندگی شــد اظهــار داشــت: در ســال ۷۹ فقط 

۴۰ گــروه دانشــجویی داشــتیم.
ــا بیــان اینکــه بســیج ســازندگی محصــول یــک  وی ب
تفکــر جهــادی بــود عنــوان کــرد: امــروز ۱2 هــزار و ۸۰۰ 
گــروه جهــادی جغرافیامحــور داریــم کــه در قالــب 22 

قشــر بســیج فعالیــت می کننــد.
رئیــس ســازمان بســیج ســازندگی کشــور بــا اشــاره بــه 
اینکــه امــروز هــزار و ۶۰۰ گــروه جهــادی دانشــجویی در 
ــد گفــت: گروه هــای جهــادی  کشــور فعالیــت می کنن
دانشــجویی برنامه محــور هســتند، مهاجــرت می کننــد 

و بــه محرومــان خدمــت می کننــد.
وی بــه دیــداری امســال بــا مقــام معظــم رهبــری اشــاره 

کــرد و افــزود: در ایــن دیــدار مقــام معظم رهبــری تاکید 
داشــتند کــه تفکــر جهــادی را ترویــج دهیــد و توســعه 

ایــن گروه هــا کمــی و کیفــی باشــد.
زهرایــی بــا بیــان اینکــه مقــام معظــم رهبــری تاکیــد 
داشــتند کــه فعالیت هــای جهــادی هنرمندانه منعکس 
شــوند گفــت: نقشــه راه جریــان جهــادی تــا ۱۰ ســال 

آینــده در حــال تدویــن اســت.
ــف در  ــادی متوق ــای جه ــه گروه ه ــان اینک ــا بی وی ب
گام  در  و  نیســتند  محرومیت زدایــی  فعالیت هــای 
دوم انقــاب بایــد مســئولیت پذیر باشــند افــزود: 
انقــاب  اول  و  اســت  نســبی  محرومیت زدایــی 
محرومیت هــا مــواردی داشــت کــه امــروزه محرومیــت 

ــت. ــرده اس ــد ک رش
رئیــس ســازمان بســیج ســازندگی کشــور بــا اشــاره بــه 
اینکــه اشــتغال و زنجیــره ارزش افــزوده روســتایی ارتقــا 
پیــدا نکــرده اســت گفــت: اولویــت فعالیت هــای جهادی 

در روســتاها و حاشــیه شــهرها اســت.
ــای  ــت گروه ه ــد فعالی ــه ۶5 درص ــوان اینک ــا عن وی ب
جهــادی در روســتاها و ۳5 درصــد فعالیت ها در حاشــیه 
شهرهاســت افــزود: در محرومیت زدایــی ابتــدا تامین آب 
آشــامیدنی را پیگیــری می کنیــم و شــعار مــا از آبخیز تا 

۷۵۰ صندوق قرض الحسنه اشتغالزا 
در استان کرمان تشکیل شد

ــه  ــا اشــاره ب مســئول بســیج ســازندگی ســپاه کرمــان ب
اینکــه ۷5۰ صنــدوق قرض الحســنه اشــتغال زا در کرمــان 
ــا  ــی ب ــرد خانگ ــغل خ ــت: ۱۹5۰ ش ــد گف ــکیل ش تش

ــد. ــاد ش ــا ایج ــن صندوق ه ــهیات ای تس
ــرهنگ  ــان، س ــنیم از کرم ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
حجــت اهلل پــاداش شــامگاه گذشــته در نشســت خبــری 
ســردار محمــد زهرایــی بــا اصحــاب رســانه اســتان کرمان 
اظهــار داشــت: جشــنواره فعــاالن جهــادی اســتان کرمان 

ــزار می شــود. در شهرســتان رفســنجان برگ
ــتان  ــران اس ــع جهادگ ــات مجم ــزاری انتخاب وی از برگ
ــزود:  ــر داد و اف ــنواره خب ــن جش ــیه ای ــان در حاش کرم
ســردار محمــد زهرایــی رئیس ســازمان بســیج ســازندگی 
ــد و ســخنرانی  کشــور نیــز در ایــن مراســم حضــور دارن

می کننــد.
مســئول بســیج ســازندگی ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان 
ــنه  ــدوق قرض الحس ــش از ۷5۰ صن ــه بی ــان اینک ــا بی ب
اشــتغال زا در اســتان کرمــان تشــکیل شــده اســت گفــت: 
ــان  ــتان کرم ــف اس ــاط مختل ــه در نق ــا ک ــن صندوقه ای

ــد. ــاالی ۳۷ هــزار نفــر عضــو دارن تشــکیل شــدند ب
ــارد  ــم میلی ــا هفــت و نی ــه اینکــه تقریب ــا اشــاره ب وی ب
ــح  ــت تصری ــا اس ــن صندوق ه ــردم در ای ــان آورده م توم
کــرد: تاکنــون ۳ هــزار و 5۰۰ فقــره وام خود اشــتغالی از 
ــان  صندوق هــای قرض الحســنه محــات در اســتان کرم

پرداخــت شــده اســت.
پــاداش بــا بیــان اینکــه هــزار و ۹5۰ شــغل خــرد خانگــی 
نیــز از طریــق ایــن صندوق هــا ایجــاد شــده اســت گفــت: 
رویکــرد و برنامــه بســیج ســازندگی و گروه هــای جهــادی 

بــه ســمت اقتصــاد مقاومتی اســت
ــدف  ــا ه ــادی ب ــای جه ــرد: گروه ه ــان ک وی خاطر نش
ــه  ــت روحی ــور، تقوی ــی کش ــران و آبادان ــه عم ــک ب کم
جهــادی و گســترش فرهنــگ مســئولیت پذیری در بیــن 

ــت. ــده اس ــکیل ش ــا تش ــن گروه ه ــو ای ــراد عض اف
مســئول بســیج ســازندگی ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان 
بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــام هفتــه دفــاع مقــدس امســال 
بیــش از ۴۰ طــرح محرومیت زدایــی ســپاه در شــرق 
اســتان کرمــان افتتــاح و کلنگ زنــی شــد گفت: بســیاری 
از ایــن پروژه هــا توســط گروه هــای جهــادی اعزامــی بــه 
منطقــه انجــام شــده کــه جــای تقدیــر از جهادگــران دارد 

کــه بــر چهــره محرومیــن لبخنــد شــادی نشــانده اند.

               رئیس سازمان بسیج سازندگی: 

نظر قطعی درباره کاندیداهای انتخابات مجلس تا 2۱ دی اعالم می شود 
ســخنگوی شــورای نگهبــان از اعــام نظر قطعــی درباره 

کاندیداهــای انتخابات مجلــس تا 2۱ دی خبــر داد.
ــی  ــر، عباســعلی کدخدای ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
ســخنگو و قائــم مقــام شــورای نگهبــان در گفتگــو بــا 
رادیــو گفتگــو دربــاره روند بررســی صاحیــت داوطلبان 
انتخابــات مجلــس، گفــت: در حــال حاضــر در مقطعــی 
قــرار داریــم کــه هیئت هــای اســتانی بایــد ارزیابی هــای 
ــکایات  ــی و ش ــای اجرای ــه هیئت ه ــبت ب ــود را نس خ
نســبت بــه آرای ایــن هیئــت، بررســی و با کســب نظر از 

هیئــت مرکــزی، اعــام نظــر کننــد.
وی بررســی شــکایات و صاحیــت کاندیداهــا را یک کار 
پرمشــغله دانســت و عنوان کــرد: در ایــن دور از انتخابات 
مجلــس شــورای اســامی، بیــش از ۱۶ هــزار ثبــت نــام 
کننــده داشــته ایــم و بســیاری از این افراد، نخســتین بار 
در انتخابــات مجلــس ثبــت نــام کــرده انــد و بــه همین 
جهــت نیــاز داریــم مــدارک و مســتندات الزم را بــرای 
احــراز هویــت آنهــا جمــع آوری کنیــم کــه ایــن مــوارد 

زمــان بــر اســت.
ســخنگوی شــورای نگهبــان ادامــه داد: تــاش هیئت هــای 
ارزیابــی شــورای نگهبــان ایــن اســت کــه تــا 2۱ دی مــاه 
کــه موعــد قانونی اســت، نظــرات خــود را دربــاره کاندیداها 

ــام کند. اع
کدخدایــی دربــاره شــرایط مدنظــر شــورای نگهبــان بــرای 
ــورای  ــت: ش ــار داش ــا، اظه ــت کاندیداه ــی صاحی بررس
ــورای  ــس ش ــوب مجل ــن مص ــاس قوانی ــر اس ــان ب نگهب
اســامی عمــل می کنــد کــه ایــن شــرایط در مــواد 2۸، 2۹ 

و ۳۰ قوانیــن انتخابــات آمــده اســت.
وی اضافــه کــرد: همچنیــن یکســری شــرایط شــکلی نیــز 
وجــود دارد کــه تحویــل دادن مــدارک الزم و ســن قانونــی 
داوطلــب و همچنیــن نداشــتن ســو شــهرت در منطقــه و 

عــدم محکومیــت قضائــی از جملــه ایــن مــوارد اســت.
ســخنگوی شــورای نگهبــان دربــاره رأی دادن در انتخابات، 
گفــت: توصیــه مــن بــه مــردم ایــن اســت بــه کســانی کــه 
کارآمــد بــوده و شایســتگی نمایندگی مــردم را دارنــد، رأی 

کامیون حامل 2 تن تریاک در 
کرمان متوقف شد

ــاش  ــا ت ــت: ب ــان گف ــتان کرم ــی اس ــده انتظام فرمان
پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان کرمــان، امــروز 
دوشــنبه نهــم دیمــاه 2 هــزار و ۶۰2 کیلوگرم تریــاک در 

کرمــان کشــف شــد.
ســردار عبدالرضــا ناظری با اعام شناســایی یکدســتگاه 
کامیــون تانکــردار حامــل مواد مخــدر در محــور »کرمان 
- باغیــن« اعــام کــرد: بــا انجــام کار اطاعاتــی از عبــور 
مقادیــری موادمخــدر بــه مرکــز کشــور مطلــع و در ایــن 
رابطــه ۳ اکیــپ از مامــوران پلیس مبــارزه با مــواد مخدر 

کرمــان در محــور »کرمان- باغین« مســتقر شــدند.
وی گفــت: ایــن محمولــه مــواد مخدر بــا انجــام اقدامات 
فنی بیســت روزه پلیس شناســایی کشــف شــده اســت.

ناظــری بــا بیــان اینکــه کامیــون تانکــردار بــرای فــرار از 
دســت پلیــس اقدام بــه اســتفاده از تجهیــزات دود زا کرد 
افــزود: در ایــن عملیــات 2 نفــر دســتگیر و بــا تشــکیل 
پرونــده تحویــل مراجــع قضائــی شــدند و یــک دســتگاه 

کامیــون تانکــر دار هــم توقیف شــد.
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمان خاطر نشــان کــرد: این 
محمولــه طــی یک ســال گذشــته از نظر حجــم و مقدار 

بــی نظیــر بوده اســت.

ــت. جالیز اس
زهرایــی بــا بیان اینکه شــبکه عظیم نیروی انســانی را در بســیج 
ــی  ــه صــورت غیرانتفاع ــا ب ــادی م ــای جه ــه پروژه ه ــم ک داری
انجــام می شــود و دنبــال درآمــد نیســتیم گفــت: در ســال ۹۸ 
ــی  ــد بیــن گروه هــای جهــادی، پروژه هــای محرومیت زدای پیون

و اقتصــاد مقاومتــی را کلیــد زدیــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ۴55 رســته شــغلی شناســایی شــده و 
بــرای تولیــد تــا عرضــه ایــن تولیــدات برنامه ریــزی شــده اســت 
افــزود: اقشــار 22گانه بســیج آمــاده پذیــرش افرادی هســتند که 

تمایــل دارنــد در گروه هــای جهــادی فعالیــت کننــد.

بدهند.
کدخدایــی تصریــح کــرد: مردم ســعی کنند کســانی را انتخاب 
کننــد که مســائل و حواشــی خاصی نداشــته باشــند و طبیعتاً 
افــرادی کــه تجربــه و تخصــص بیشــتری دارنــد، مــورد انتخاب 
ــراد مــورد  واقــع شــوند. مــردم پــس از بررســی های الزم، از اف
اعتمــاد دربــاره کاندیداهــا پرس و جو کنند و ان شــاهلل کســانی 
را بــرای چهــار ســال آینــده بــه مجلــس بفرســتند کــه بــرای 

تمــام کشــور مثمــر ثمر باشــند.

حجــت االســام وحیــد مهــری در خطبــه نمازجمعــه ایــن هفتــه  
ضمــن تســلیت و تبریــک شــهادت ســردار حــاج قاســم ســلیمانی 
و محکومیــت ایــن اقــدام جنایتکارانــه آمریکابیــان داشــت: دســت 
پلیــد و تروریســت اســتکبار، شــیطان بــزرگ به خــون فرزند ارشــد 
اســام، ســرباز دالور قــرآن، مالــک اشــتر، ســید والیــت و شــیر 
بیشــه های مبــارزه بــا داعــش هــا و تکفیری هــا فرمانــده شــجاع 
فتــح مقاومــت، رزمنــده فــداکار، بســیجی بزرگــوار شــهید قاســم 

ســلیمانی آغشــته شد.
امــام جمعــه نــگار بــا بیــان اینکــه روح مطهــر ســردار ســلیمانی به 
یــاران شــهیدش پیوســت، افــزود: وی دائمــاً خــود را فرمانــده ایــن 
قافلــه می دانســت و بــه آرزویــش رســید، ســردار شــهید مــا در ایــام 
ــاع از  ــزد ســال ها مجاهــدت در راه دف ــه م ــه و در روز جمع فاطمی
ــن  ــم انقــاب را گرفــت، ای ــت )ع( و حری ــرآن و حــرم اهــل بی ق
شــهادت را بــه فرمانــده اصلی اســام حضرت بقیــه اهلل اعظــم )ع( 
و ســپس فرمانــده کل قــوا رهبــر معظــم انقــاب و تمامــی والیت 
مــداران و خانــواده محترم ســردار شــهید قاســم ســلیمانی تســلیت 
مــی گویــم، امیــدوارم کــه روح بلنــد او بــا اهــل بیــت عصمــت و 

طهــارت و شــهدای کربــا محشــور شــود.
ــا بــه  ــا اشــاره بــه اینکــه دشــمنان ب حجــت االســام مهــری ب
ــد  ــلیمانی می خواهن ــردار شــهید قاســم س ــاندن س شــهادت رس
ــه ذلــت  روحیــه مــا را تضعیــف کــرده و کاری کننــد کــه تــن ب
دهیــم، عنــوان کــرد: می خواهند ما نســبت بــه ارزش هــای انقابی 

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان:

فرمانده انتظامی استان کرمان خرب داد:

آمریکا منتظر انتقام سخت ما باشد/سردار سلیمانی به آرزویش رسید
حجت االسالم مهری امام جمعه نگار:

و دینــی خــود عقــب نشــینی کنیــم امــا نمی داننــد برعکــس تصور 
آنهــا شــرارهایی از آتــش در قلــب مــا بــرای گرفتــن انتقام خــون آن 
شــهید شــعله ور خواهــد شــد و تا رســیدن بــه مقصــود آرام نخواهیم 

شــد.
امــام جمعــه نــگار با بیــان اینکــه مســتکبرین از شکســت هایی که 
پشــت ســرهم داشــته انــد عصبانی هســتند، افــزود: ســعی می کنند 
راه نجــات یابنــد، آمریکایی هــا در ایــن راه دســت بــه اقــدام عقــب 
مانــده ای زدنــد و بــازی را شــروع کردنــد کــه بــه یقیــن تمــام کننده 

ایــن بــازی آنهــا نخواهنــد بود.
حجــت االســام مهــری خطــاب بــه دولــت آمریکا،بیــان داشــت: 
آمریــکا منتظــر انتقــام ســخت و دردنــاک فرزنــدان رشــید اســام 
باشــد.وی بــا تاکیــد بــر اینکــه فقــدان عزیزانی مانند شــهید قاســم 
ســلیمانی ســخت اســت، عنــوان کــرد: هــر کســی خصوصیــات 
ــد ببینیــم کــه چــه چیــزی او را قاســم  شــخصی دارد امــا مــا بای
ــان را  ــم شــد، او جه ــردم عال ــب م ــوب قل ــرد و محب ســلیمانی ک
متوجــه خــودش کــرد، باید ویژگــی و اخــاق وی از جملــه بصیرت، 
دشــمنان شناســی و اطاعتــی کــه از ولی فقیه داشــتند ســرلوحه کار 
مــا باشــد. وی همچنیــن خاطرنشــان کــرد: هــدف اســتکبار ایــن 
اســت کــه خــط مقاومــت ، وحــدت و انســجام خــود را از دســت دهد 
و در عــراق و لبنــان بدیــن منظــور چنیــن حرکت هایــی داشــتند که 
متأســفانه در عــراق آثــار ســو ایــن را دیدیــم و در ایران نیــز با عواملی 

کــه بــکار می گیرنــد دنبــال ایــن اهــداف شــوم هســتند.
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حکومت  جهانی عدالت

غیبت امام زمان)عج(، علل و آثار آن 
از دیدگاه امیرمؤمنان)علیه  السالم(

2. علل و حکمتهای غیبت امام زمان
از آنجا که عالم براساس یک نظام علّی و معلولی اداره می شود 
لذا همه وقایعی که در آن به وقوع می پیوندند دارای علت و 
حکمت به خصوصی هستند. در این راستا وقتی به منظور معلوم 
شدن علت غیبت امام عصر)عج( به بررسی روایات می پردازیم به 
روایات زیادی برمی خوریم که در ضمن آنها تصریح شده است 
که فلسفه واقعی غیبت آن حضرت برای بشر معلوم نیست. اّما 
در عین حال در تعدادی از روایات از حکمتهای غیبت سخن به 
میان آمده است. به عنوان مثال در بعضی از آنها )از اموری چون 
امتحان و آزمایش مردم، حفظ جان امام)ع( در امان ماندن از 
بیعت با ستمگران، فراهم شدن زمینه انجام وظایف و... به عنوان 

عوامل غیبت امام مهدی)ع( یاد می شود.
در مجموعه روایتهایی که از حضرت علی)ع(، نقل شده است به 
برخی از حکمتهای غیبت اشاره شده است که از جمله آنهاست:

ـ2. در امان ماندن از بیعت با ستمگران 1
بر طبق یک روایت، علی بن ابی طالب)ع( می فرمایند:

موقعی که قائم ]حضرت مهدی)ع([، قیام کند بیعت کسی در 
گردن )ذمه( او نخواهد بود و به همین جهت است که تولد او به 
صورت مخفی صورت خواهد گرفت و بعد نیز وجود مبارکشان 

غایب خواهد شد.
ـ2. مشخص شدن گمراهان 2

یکی از راههای تشخیص قوت ایمان و میزان پایبندی افراد به 
تعالیم اولیای الهی، عملکرد آنها در دوره غیبت رهبران الهی است. 
به عنوان مثال وقتی حضرت موسی)ع( به امر الهی حدود چهل 
روز برای مناجات در کوه طور اقامت کرد اغلب مردم به خاطر 
نداشتن ایمان و یقین کافی فریب سامری را خوردند و از آیین 
الهی دست کشیدند. در اشاره به این سنت الهی امام علی بن ابی 
طالب)ع( در روایتی پس از اشاره به وجود مبارک امام مهدی)ع( 
اضافه می کنند:آن حضرت از چشم مردم نهان خواهد شد تا 

مردمان گمراه از غیر گمراهان مشخص شوند.
ـ2. ستم و ظلم مردم به خودشان 3

علی)ع( آنجا که از لزوم وجود حجت الهی در نظام هستی سخن 
می گویند به مسئله غیبت حجت الهی و علت آن با این تعابیر 

اشاره دارد:
ای مردم! بدانید که زمین هرگز از حجت الهی خالی نمی ماند. 
اّما پروردگار عالم مردم را به خاطر ظلم و ستمی که مرتکب می 
شوند و همینطور به جهت زیاده رویهایی که در حق خود انجام 
می دهند به زودی از دیدن حجت خودش ]امام مهدی)ع([، 

محروم خواهد ساخت.
ـ2. به جهت ستم به فرزندان علی)ع( 4

حضرت علی بن ابی طالب)ع(، در روایتی به مناسبتی از وقایع 
غیبت و پیشامدهای آن سخن می گویند و وقایع مربوط به آن 
دوران را به حوادثی که برای قوم حضرت موسی)ع( رخ داده 
است تشبیه و تصریح می کنند که سرگردانی و تحیر مسلمانان 
در زمان غیبت حضرت مهدی)ع( چندین برابر سخت تر و بیشتر 
از دوران سرگردانی و تحیر قوم حضرت موسی)ع( خواهد بود. 

آنگاه در اشاره به علت این پیشامد می فرمایند:
شما به خاطر ظلم و ستمهایی که بر فرزندان من خواهید کرد به 

این مسئله و سختیهای آن دچار خواهید شد.
قابل ذکر است با وجود تصریح امام)ع( به این موضوع، مردم در 
اثر غرق شدن در دنیا و زخارف آن چند سال بعد از شهادت 
علی)ع(، امام حسن)ع(، و امام حسین)ع(، را به آن وضع رّقت 
بار به شهادت می رسانند و ائمه بعدی را نیز مسموم می کنند 
و در نتیجه اینکار وقتی نوبت به آخرین حجت الهی می رسد 
خداوند، ایشان را به خاطر لطفی که بر بندگان خود دارد )علی 
رغم ناسپاسی آنها( در پس پرده غیبت جهت هدایت مردم و 

حفظ نظام هستی ذخیره می نماید... .
ـ2. حفظ عالمتهای هدایت 5

همانطور که در حکمت قبلی اشاره شد خداوند متعال به منظور 
تداوم هدایت مردم در برهه ای از زمان وقتی آنها قدر نعمت 
بی نظیر الهی؛ یعنی امام معصوم)ع(، را فراموش می کنند بنابر 
مصالحی وجود مبارک او را در پس پرده غیبت قرار می دهد تا 
عالوه بر حفظ نظام عالم، نزول فیض و رحمت الهی از طریق 
وی به بندگان خدا تداوم پیدا کند و باب هدایت مردم به سوی 
خداوند همچنان باز باشد. امام علی بن ابی طالب)ع(، در این باره 

می فرماید:
... خداوند حجتهای خود را به صورت آشکار یا پنهان یا حتی در 
حالی که خطر آنان را تهدید می کند )در حال ترس و نگرانی( در 
میان مردم حفظ خواهد کرد تا حجت و دلیلهای روشن و واضح 

)هدایت و رستگاری( از بین نروند.

آیه 85 سوره آل عمران :

و هر که جز اسالم دینی ]دیگر[ جوید هرگز از وی پذیرفته نشود و 
وی در آخرت از زیانکاران است.

1-منظور از »یبتغ« در آیه شریفه چیست؟
جمله »یبتغ« ازماده »ابتغاء« به معنای کوشش و تالش می باشد 
که هم در موارد شایسته و هم ناشایست بکار می رود. دین و آئین 
حقیقی اسالم، یعنی تسلیم در برابر فرمان خدا، و این حقیقتی ما 
فوق نژاد، زبان، تعصب های قومی و مانند آن است. آنها که غیر از 
این واقعیت را به عنوان آئین بپذیرند، هرگز از آنها پذیرفته نخواهد 

شد، بلکه مجازات هم خواهند شد.
2- چرا غیر از اسالم دین دیگری قبول نیست؟

با بررسی آیات گذشته، سیمایی از رهبری و مکتب اسالم ترسیم 
گردید که خطوط اصلی آن در آیات گذشته به آن اشاره شده 
است. با بررسی آن می توان به این نتیجه رسید که هر دینی غیر 

از اسالم قبول نیست.
3- آیا از تمام انبیاء پیشین پیمان گرفته شده تا به پیامبر بعدی 

ایمان آورند؟
تمام هستی تسلیم خداست و نمی توان غیر دین الهی را پذیرفت 
و پیروان اسالم به تمام انبیاء و مکتب آسمانی ایمان دارند. این است 
که سیمای مکتب اسالم و اعتقادات صحیح آن، به صراحت اعالم 

می کند هرکس غیر این دین را بپذیرد، قابل قبول نیست.
4- چرا پذیرش دینی جز اسالم در آخرت خسران را بدنبال دارد؟

علت اینکه چرا پذیرش دینی غیر از اسالم خسران است، این است 
که انسان گرفتار دین غیر از اسالم، در واقع سرمایه وجود و عمر 
خود را با یک سلسله خرافات و تقلیدهای کورکورانه و تعصب های 
جاهلی و مسائل نژادی معامله کرده است. مسلما در چنین معامله 
ای گرفتار زیان و خسران خواهد شدو در نتیجه، این خسران به 

صورت محرومیت ها و کیفرها در قیامت آشکار می گردد.
آیه 86 سوره آل عمران:

چگونه خداوند قومی را که بعد از ایمانشان کافر شدند هدایت می 
کند با آنکه شهادت دادند که این رسول برحق است و برایشان 

دالیل روشن آمد و خداوند قوم بیدادگر را هدایت نمی کند.
1-شان نزول آیه شریفه چیست؟

یکی از انصار به نام »حارث بن سوید« دستش به خون بی گناهی 
بنام » محذر بن زیاد« آلوده گشت و از ترس مجازات از اسالم 
برگشت و به مکه فرار کرد. پس از ورود به مکه از کار خود سخت 
پشیمان گشت و در اندیشه فرو رفت که در برابر این جریان چه 
کند؟ باالخره فکرش به اینجا رسید که یک نفر را به سوی خویشان 
خود به مدینه بفرستد تا از پیغمبر سئوال کنند آیا برای او راه 

بازگشتی وجود دارد یا نه؟
آیات فوق نازل شد و قبولی توبه او را با شرایط خاصی اعالم داشت. 
حارث بن سوید خدمت پیامبر رسید و مجددا اسالم آورد و تا 
آخرین نفس به اسالم وفادار ماند، ولی یازده نفر دیگر از پیروان او 

که از اسالم برگشته بودند به حال خود باقی ماندند.
2- این آیه شریفه در خصوص چه کسانی است؟

این آیه شریفه درباره کسانی است که اسالم را پذیرفته و سپس 
از آن برگشته اند که در اصطالح »مرتد« نامیده می شوند. قرآن 
می فرماید خداوند به هدایت این گونه اشخاص کمک نمی کند، 
زیرا پیامبر را با نشانه های روشن شناخته اند و به رسالت او گواهی 
داده اند و سپس کافر شده اند. اینها در عدول و بازگشت از اسالم 
وظالم و ستمگرند و خداوند ستمگران را هرگز هدایت نخواهد کرد.

3- آیا در ایمان داشتن فقط همان ایمان اولیه کافی است؟
در اعتقاد و ایمان به خدا، ایمان اولیه فقط کافی نیست، بلکه تداوم 
ایمان الزم است. زیرا خطر ارتداد تهدید می کند و پشت کردن به 
راه حق و منطق و عقل و رسول خدا)ص( بزرگ ترین ظلم و خارج 

شدن از مدار الطاف الهی است.
4- سنت الهی در برابر ظالمان چیست؟ سنت الهی در برابر ظالمان 
این است که خداوند ظالمان را هدایت نمی کند. چرا که آنها زمینه 

هدایت را در وجود خودشان از بین برده اند.
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ــام  ــاد نمایندگــی مق ــر نه مســئول دفت
معظــم رهبــری در دانشــگاه علــوم 
پزشــکی کرمــان گفــت: تزکیــه نفــس، 
ــه  ــی ک ــام اخالقیات ــودن و تم ــی ب خاک
ــلیمانی  ــردار س ــرای س ــه ب ــروز هم ام
تعریــف مــی کننــد، برگرفتــه از همــان 
ــدا را  ــه خ ــود ک ــی ب ــت خداترس صف
مــی دیــد و از خــدا حیــاء داشــت و ایــن 

ــت. ــی اس ــوای واقع تق
حجــت االســالم علــی عارفــی در گفــت 
ــت  ــاره راز محبوبی ــنا درب ــا ایس ــو ب و گ
ــار  ــلیمانی اظه ــم س ــپهبدحاج قاس س
ــش از 30  ــه بی ــده ک ــر بن ــرد: از نظ ک
ــزرگ  ــردار ب ــن س ــت ای ــال در خدم س
بــودم، ســّر محبوبیت ایشــان خداترســی 
بــود و کســی کــه از خــدا بترســد در دل 
مومنــان جــا بــاز مــی کنــد و دشــمنان 

ــز از وی مــی ترســند. خــدا نی
وی افــزود: تزکیــه نفــس، خاکی بــودن و 
تمــام اخالقیاتــی کــه امــروز همــه بــرای 
ــد،  ــف مــی کنن ســردار ســلیمانی تعری
برگرفتــه از همــان صفت خداترســی بود 
ــاء  ــد و از خــدا حی ــی دی کــه خــدا را م

داشــت و ایــن تقــوای واقعــی اســت.

عارفــی تصریــح کــرد: حــاج قاســم در تقــوا 
نهایــت قلــه را فتــح کــرده بــود؛ جایــی کــه 
ــام)ره(  ــا چــون ام ــای م ــن عرف ــزرگ تری ب
قــرار داشــتند و ایــن ســردار عزیــز خــود را 
نزدیــک امــام رســاند و همانطــور کــه امــام 
ــوب اســت،  ــا محب ــردم دنی ــای م در دل ه
ــا  ــردم دنی ــز در دل م ــلیمانی نی ســردار س
محبوبیــت دارد و بــه همیــن دلیــل اســت 
دشــمن از وی مــی ترســید لــذا تصمیــم به 
قتــل ایشــان گرفــت و ایــن حرکــت زشــت 
تروریســتی را مرتکــب شــد و ثابــت کردنــد 
ــه  ــت ک ــت امریکاس ــت اس ــه تروریس آنک
طرفــدار و بنیانگــذار تروریســم اســت و نــه 

دیگــران.
ــا اشــاره  ــرزم ســردار ســلیمانی ب ــن هم ای
بــه اینکــه قطعــا شــهادت ســردار در اتحــاد 
ــان  ــت، بی ــر اس ــکا موث ــه امری ــردم علی م
ــردار  ــت س ــه در خدم ــک روز ک ــرد: ی ک
بــودم، دیــدم در برخــورد بــا مــردم مســائل 
حفاظتــی را رعایــت نمــی کنــد، بــه ایشــان 
ــد  ــان لبخن ــا هم ــاش. ب ــم مواظــب ب گفت
مهربــان بــه مــن گفــت »توکــه از شــهادت 
نمــی ترســیدی« در پاســخش گفتــم مــن 
نگــران شــما هســتم کــه اتفاقــی برایتــان 

نیفتــد شــما عــزت و قــدرت اســالم 
ــواب  ــلیمانی ج ــردار س ــه س ــتید ک هس
داد» بعضــی وقــت هــا شــهادت انســان ها 
ــه درد اســالم مــی  بیــش از ماندنشــان ب
خــورد« کــه این نکتــه  مــن را تــکان داد.

عارفــی اظهــار کــرد: امــروز مــردم عــراق 
ــد،  ــل هــم بودن ــه مقاب ــی ک ــروه های و گ
ــا هــم متحــد شــدند و در ایــران همــه  ب
گــروه هــا از اصــالح طلــب، اصولگــرا 
و حتــی ملــی گراهــا و کســانی کــه 
خیلــی انقالبــی نبودنــد، اعــالم حمایــت 
ــوم  ــکا را محک ــالم و امری ــردار را اع از س
کردنــد و ایــن بُعــد درونــی انقــالب اســت 
کــه اتحــاد ملــی، دینــی و اتحــاد جهــان 
ــان  ــروز جوان ــت و ام ــکل گرف ــالم ش اس
یمــن، لیبــی، مصــر، الجزایــر، کشــورهای 
عربــی، هندوســتان تــا مالــزی و اندونــزی 
بــه صحنــه آمــده و متحدانــه مــی گویند 

انتقــام مــی گیریــم.
وی تصریــح کــرد: اگــر مســووالن جلــوی 
ایــن جوانــان را نگیرنــد، دنیــای امریــکا را 
خــراب مــی کننــد امــا مــا نمــی خواهیم 
خونــی بــه ناحــق ریختــه شــود زیــرا مــا 
تروریســت نیســتیم و مــی خواهیــم 

راز محبوبیت سپهبدشهید حاج قاسم سلیمانی

کســانی کــه جنایــت کردنــد را ادب کنیــم 
ــه مردمــی کــه قربانــی ایــن ســلطه گــر  ن

جنایتــکار هســتند.
مســوول دفتر نهــاد نمایندگی مقــام معظم 
رهبــری در دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمان 
بــا اشــاره بــه اینکــه باید تــالش و جوانــان را 
کنتــرل کنیــم کــه امریکاییهــا دنیــا را نابود 
ــلمانان و آزادی  ــروز مس ــزود: ام ــد، اف نکنن
ــده و  ــدار ش ــم بی ــه تروریس ــان علی خواه
ــای  ــعودی ه ــرائیل و س ــکا، اس ــه امری علی

خودفروختــه متحــد شــده انــد.

درباره تدبیر خدا شك نکن!
ــد  ــح کن ــه را فت ــن قل ــي خواســت بلندتری ــوردي م کوهن
.باالخــره بعــد از ســالها آمــاده ســازي خود،ماجراجــو یي اش 
را آغــاز کرد.امــا از آنجایــي کــه آوازه ي فتــح قلــه را فقــط 
بــراي خــود مــي خواســت تصمیــم گرفــت بــه تنهایــي از 

قلــه بــاال بــرود.
او شــروع بــه بــاال رفتــن از قلــه کــرد ،امــا دیــر وقــت بــود و 
بــه جــاي چــادر زدن همچنــان بــه بــاال رفتــن ادامــه داد، تا 

اینکــه هــوا تاریــک تاریک شــد.
ســیاهي شــب بــر کوههــا ســایه افکنــده بــود وکوهنــورد 
قــادر بــه دیــدن چیــزي نبــود . همــه جــا تاریــک بــود .مــاه 
و ســتاره هــا پشــت ابــر گــم شــده بودنــد و او هیــچ چیــز 

نمــي دیــد .
در حــال بــاال رفتــن بــود ،فقــط چنــد قدمــي با قلــه فاصله 
داشــت کــه پایــش لغزیــد و بــا شــتاب تنــدي بــه پاییــن 
پرتــاب شــد .در حــال ســقوط فقــط نقطــه هــاي ســیاهي 
مــي دیــد و بــه طــرز وحشــتناکي حــس مــي کــرد جاذبــه 
ي زمیــن او را در خــود فــرو مــي بــرد . همچنــان در حــال 
ســقوط بــود ... و در آن لحظــات پــر از وحشــت تمامي وقایع 

خــوب وبــد زندگــي بــه ذهــن او هجــوم مــي آورنــد.
ناگهــان درســت در لحظــه اي کــه مــرگ خــود را نزدیــک 
مــي دیــد حــس کــرد طنابــي کــه بــه دور کمــرش بســته 

شــده ، او را بــه شــدت مــي کشــد
میــان آســمان و زمیــن معلــق بــود ... فقــط طنــاب بــود که 
ــچ راه دیگــري  ــود و در آن ســکوت هی ــه داشــته ب او را نگ

نداشــت جــز اینکــه فریــاد بزنــد : خدایــا کمکــم کــن ...
ناگهــان صدایــي از دل آســمان پاســخ داد از مــن چــه مــي 
خواهــي ؟ - خدایــا نجاتــم بــده - آیــا یقیــن داري کــه مــي 
توانــم تــو را نجــات دهــم ؟- بلــه بــاور دارم کــه مــي توانــي

- پس طنابي را به کمرت بسته شده قطع کن ...
ــم  ــورد تصمی لحظــه اي در ســکوت ســپري شــد و کوهن

ــوان اش طنــاب را بچســبد . ــا تمــام ت گرفــت ب
فــرداي آن روز گــروه نجــات گــزارش دادنــد کــه جســد یــخ 
زده کوهنــوردي پیــدا شــده ... در حالــي که از طنابــي آویزان 
بــوده و دســتهایش طنــاب را محکم چســبیده بودنــد ، فقط 

چنــد قــدم باالتر از ســطح زمیــن ...
و شــما چطــور ؟ چقــدر طنابتــان را محکــم چســبیده اید ؟ 
آیــا میتوانیــد رهایــش کنیــد ؟دربــاره ي تدبیــر خدا شــک 
نکنیــد . هیــچ گاه نگوئیــد او مــرا فرامــوش یــا رهــا کــرده 
اســت . و بــه یــاد داشــته باشــید کــه او همیشــه بــا دســت 

راســت خــود شــما را در آغــوش دارد

داستان  آموزنده

متن پیام تسلیت مهندس نجف پور 
َّا لّل و إِنّا إِلَیِه رَاِجُعون إن

ــال  ــروردگار متع ــزد پ ــد و ن ــار و فداکاری ان ــاد ایث شــهدا نم
ــد. ــته و روزی می خورن ــات را داش ــن درج باالتری

شــکوه و ســربلندی ایــران اســالمی، مرهــون مجاهــدت دلیر 
ــت، درس  ــب انســان ســاز والی ــه در مکت ــی اســت ک مردان
عشــق، ایثــار و خدمــت آموختنــد؛ مردانی کــه بــا دل بریدن 
از تمامــی تعلقــات بــه دعوتــگاه یــار شــتافتند و بــرگ بــرگ 
دفتــر هســتی را بــا نــام و یــاد خود جلــوه ای دیگر بخشــیدند

اینجانــب عــروج ملکوتی ســردار ســلیمانی را کــه در دفــاع از 
آرمان هــا و پاســداری از نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی 
ایــران جــان شــیرین خــود را نثــار نمــود بــه محضــر امــام 
ــت  ــر مســلمین جهــان حضــرت آی ــی ام عصــر )عــج(، ول
الل العظمــی خامنــه ای، خانــواده معظــم شــهدا و بازماندگان 
مکــرم، فرماندهــی و پرســنل فــداکار ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمی و مــردم شــریف اســتان کرمــان تســلیت و تبریــک 
عــرض نمــوده و علــو درجات ایــن شــهید واالمقــام را از درگاه 

الهــی مســئلت دارم.
فرماندار شهرستان بردسیر مجید نجف پور 

آگهی گواهی حصروراثت
آقــای فهیــم ذوالعلــی دارای شناســنامه 85  به شــرح دادخواســت 
ــح  ــورخ 1398/10/09 توضی ــماره 9809983489200581  م ش
داده شــادروان عطاءالــه ذوالعلــی بــه شــماره شناســنامه 3  درتاریخ  
ــوت شــده و وراث منحصرحیــن  98/09/20 در شــهر بردســیر ف
الفــوت وی عبارتنــد از :1-فهیــم ذوالعلــی فرزنــد عطاءالــه شــماره 
شناســنامه 85  متولــد 1347 نســبت فرزنــد2- مجتبــی ذوالعلی 
فرزنــد عطــاءالل شــماره شناســنامه 112  متولــد 1356 نســبت 
فرزنــد3- مرتضــی ذوالعلی فرزند عطاءالل شــماره شناســنامه 435  
متولــد 1361 نســبت فرزنــد4- ماندانــا ذوالعلــی فرزنــد عطاءالــه 
شــماره شناســنامه 93  متولــد 1350 نســبت فرزنــد5- ســلطنت 
ذوالعلــی فرزند قنبر شــماره شناســنامه 19  متولد 1325 نســبت 
همســرلذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه هــای کثیــراال نتشــار 
محلــی آگهــی می  شــود چنانچه کســی اعتــراض دارد یــا وصیت 
نامــه ای از متوفــی نــزد اشــخاصی باشــد ظــرف مــدت یک مــاه از 
نشــر آگهــی بــه شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد واال گواهــی 
صــادر خواهدشــد وهــر وصیــت نامــه ای جــز رســمی وســری که 

بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
دفتــر شــورای حــل اختــالف شــماره 2 شهرســتان بردســیر/285 

م الــف

آگهی انتخابات مسئوالن کانون 
کارگران بازنشسته شهرستان بردسیر

ــه موجــب مــدارک  ــه اطــالع مــی رســاند ب بدینوســیله ب
تســلیمی از ســوی کانــون مذکــور اســامی و ســمت هر یک 
از اعضــاء اصلــی و علــی البــدل هیئت مدیــره و بازرســان که 
از تاریــخ 98/10/7 بــه مــدت چهــار ســال دارای اعتبــار مــی 

باشــند، بــه شــرح ذیــل مــی باشــد.
1-علی روحبخش     رئیس هیئت مدیره

2- غالمحسین کاکویی    نایب رئیس
3- ابوذرجمهر معین الدینی    خزانه دار

4- غالمرضــا قلنــدری پامــزاری- حســین خســروی     علی 
البــدل هیئــت مدیره

5- نرجس شجاعی باغینی    بازرس اصلی
6- اصغر میرزایی   بازرس علی البدل

ضمنــا مطابــق ماده 20 اساســنامه کلیــه اســناد و اوراق مالی 
بهــادار بــا امضــای مشــترک رئیــس یا نائــب رئیــس و خزانه 

دار معتبــر خواهــد بود.
              رضا اسماعیلی - مدیرکل

آگهی مزایده مال غیرمنقول 
پرونده اجرائی کالسه 9700121

نظــر بــه اینکــه بدهــکار پرونــده نســبت بــه پرداخت بدهــی خود 
در مهلــت تعییــن شــده اقــدام ننمــوده لــذا در اجــرای مقــررات 
ــت  ــون ثب ــی قان ــاده 34 اصالح ــالح م ــون اص ــده قان ــاده واح م
مــوازی ششــدانگ عرصــه و اعیــان ملــک بــا کاربــری مســکونی 
دارای  پــالک 539 فرعــی از 688 اصلــی واقــع در بردســیر بخــش 
ــده( دارای ســند  ــی باقیمان ــالک 70 فرع 20 کرمان)اصالحــی پ
ــری ب  ــی 481142  س ــماره چاپ ــه ش ــه ای ب ــت دفترچ مالکی
ســال 90 در صفحــه 319 دفتــر امــالک جلــد 79 ذیــل شــماره 
17857، ششــدانگ بــه نــام علیرضا نیکــورز ثبت گردیــده و طبق 
ســند رهنــی شــماره 15694 - 1393/4/3 دفترخانه شــماره 152 
بردســیر در رهــن بانک صــادرات کرمان قــرار گرفته اســت. آدرس 
ملــک بردســیرخیابان شــهید گرکانــی، روبــروی پــارک ناظــرزاده 
کوچــه شــقایق 6 بــوده و طبق گزارش ارزیابی کارشــناس رســمی 
دادگســتری، ملــک دارای مســاحت عرصــه 280/15 مترمربع بوده 
کــه یــک ســاختمان قدیمی گنبــدی با قدمت بیــش از 25 ســال 
بــا زیربنــای حــدود 150 مترمربــع و دارای امتیــازات آب ، بــرق و 
گاز میباشــد حــدود اربعه ملک شــماال: دیواریســت بطــول 11/60 
متــر بــه پــالک 50 فرعــی از 688  اصلــی، شــرقا: در دو قســمت، 
اول دیــوار بــه دیــوار 12/50 متــر بــه پــالک 408 فرعــی از 688 
اصلــی دوم دیــوار بــه دیــوار بطــول 11/70 متــر بــه پــالک 409 
ــا: درب و دیواریســت بطــول 11/60  ــی ،جنوب ــی از 688 اصل فرع
متــر بــه کوچــه ، غربــا: تــه پــی مشــترک بــه طــول 24/10 متــر 
بــه پــالک 482 فرعــی از 688 اصلــی میباشــد.ملک مذکور طبق 
نظریــه کارشــناس رســمی دادگســتری )قطعــی شــده( بــه مبلغ 
ــی  ــان( ارزیاب ــون توم ــه میلی ــصت و ن ــال )ش 690000000  ری
شــده اســت. پــالک فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز یکشــنبه مورخ 
98/11/06 در محــل اداره ثبــت اســنادو امــالک بردســیر واقــع در 
خیابــان معلــم از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد. مزایــده 
از مبلــغ پایه کارشناســی شــروع وبــه باالترین قیمت پیشــنهادی 
نقــدا فروختــه می شــود. الزم بــه ذکر اســت پرداخــت بدهی های 
مربــوط بــه آب، بــرق، گاز و تلفــن اعــم از حــق انشــعاب و یــا حق 
اشــتراک و مصــرف در صورتــی که مــورد مزایــده دارای آنها باشــد 
و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیره تــا تاریخ 
مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشــد 
بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد، 
وجــوه پرداختــی بابــت هزینه هــای فــوق از محل مــازاد بــه برنده 
مزایــده مســترد خواهــد شــد، نیم عشــر و حق مزایــده نیــز در روز 
مزایــده وصــول مــی گــردد. ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل 
رســمی گــردد، مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلی در همان ســاعت 

و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد.
تاریخ انتشار: دوشنبه مورخ 98/10/16 

حســین تقــی زاده- رئیــس ثبــت اســناد و امــالک بردســیر/44 م 
لف ا

آگهی مزایده نوبت اول
  اداره اوقــاف وامورخیریــه رفســنجان بــه اســتنادماده 11آئیــن نامــه اجرائــی قانــون تشــکیالت واختیــارات 
ســازمان اوقــاف وارجاعــات نامــه شــمار 98/883466مــورخ 98/9/12 درنظردارداعیــان تاالرمیالدنــور واقــع 
درشهرســتان بردســیر بلوارشــهیدکالنتری را ازطریــق فراخــوان مزایــده بارعایــت شــرایط ذیــل بــه اجــاره 

واگذارنماید: 
1-حداقــل اجــاره بهاء پایه طبق نظریه شــماره82/ق/98 مورخ 1398/9/11 کارشــناس رســمی دادگســتری 
ازتاریــخ تنظیم ســندبه مدت 12مــاه ازقرارماهیانــه 189/000/000 میلیون ریال )یکصدوهشــتادو نه میلیون 
ریال(.مبنــای مزایــده مبلــغ اجــاره مــی باشــدکه هرمتقاضــی می بایســت مبلغ بیســت میلیون ریــال بابت 
ســپرده مزایــده بــه واحدامورمالــی اداره اوقــاف وامورخیریــه بردســیرمراجعه وقبــض واریــزی رادریافــت وپس 

ازواریزفیش واریزی راضمیمه پیشــنهادخودنمایدودرموعدمقررتحویل دبیرخانه اوقاف بردسیرنماید.
2-مدت اجاره یکسال ازتاریخ تنظیم سنداجاره می باشد . 

3-مستاجرحق واگذاری مورداجاره راکالً وجزاً به دیگری رانخواهدداشت.
4-میزان اجاره بهاءبایدصریح وباحروف نوشته ومزایده کتبی می باشد.

5-متقاضیــان مــی توانندتاپایان وقــت اداری  روز شــنبه مورخ 98/11/5پیشــنهادات خودرادرپاکت سربســته 
والک مهرشــده کــه روی آن راجــع بــه مزایــده فــوق نوشــته شــده باشــدبه دبیرخانــه اوقــاف بردســیرتحویل 

ورســیددریافت دارندوبــه پاکتهــای کــه بعدازتاریــخ مذکورارســال ویاواصل گرددترتیــب اثرداده نخواهدشــد
6-کلیــه پیشــنهادات رســیده راس ســاعت 10صبــح روزیکشــنبه مــورخ98/11/6 باحضوراعضاءکمیســیون 

بازوقرائــت خواهدشــد0
7-کمیسیون مزایده مرکب ازنمایندگان اوقاف ؛ دادگستری واداره امورمالیاتی شهرستان بردسیرمی باشد

8-کمیســیون مزایــده پس ازقرائت پیشــنهادها نســبت به صالحیــت برنده مزایده رســیدگی وشــورخواهند 
نمودودرصورتیکــه برنــده مزایده راتصدیق نمایندســنداجاره بابرنده مزایده تنظیم خواهدشــد

9-اداره اوقاف وکمیسیون مزایده درردویاقبول یک ویاکلیه پیشنهادات واصله مختارمی باشد.
10-برنــده مزایــده موظــف اســت نســبت بــه رعایت کلیــه نکات بهداشــتی راطبــق مقــررات اداره بهداشــت 

ــیراقدام نماید. شهرستان بردس
11-برنــده مزایــده موظــف اســت طبــق مقــررات قانونــی نســبت بــه اخذجوازکســب ازاداره صنعــت ومعدن 

شهرســتان بردســیراقدام وهزینه هــای آن رابپــردازد.
12-برنــده مزایــده موظــف اســت نســبت بــه رعایت کلیــه موازین شــرعی وقانونی وشــئونات اســالمی طبق 

مقــررات اقــدام نماید. 
13-کلیه هزینه های انتشارآگهی مزایده برعهده برنده مزایده می باشد.

ــاف  ــل اداره اوق ــزی ســپرده وپیشــنهادات خــارج ازموعدتحوی ــدون فیــش واری ــه پیشــنهادمبهم وب 14-ب
بردسیرشودویاشــرایطی بــه غیرازشــرایط آگهــی مزایــده داشــته ویامخــدوش باشــدترتیب اثــرداده نمــی 

ــد. شودومردودخواهدش
15- برنــده مزایــده موظــف اســت ظــرف مــدت 5روز ازتاریــخ اعــالم نتیجــه نســبت بــه پرداخــت مبلــغ 
ــدام  ــه و اق ــنجان مراجع ــتان رفس ــه شهرس ــاف وامورخیری ــه اداره اوق ــنداجاره ب ــم س ــنهادی وتنظی پیش
نمایدواگربرنــده مزایــده ازپرداخــت مبلــغ پیشــنهادی خــودداری نمایــد ســپرده اش بــه نفــع موقوفــه ضبط 
ودرصورتیکــه نفــردوم بامبلــغ پیشــنهادی نفــراول  موافــق باشــدباهمان شــرایط نســبت بــه واگــذاری آن به 

نفــردوم اقــدام خواهدشــد. 
لذاکلیــه متقاضیــان محتــرم مــی توانندجهــت کســب اطالعــات بیشــترویا بازدیدودریافــت اسنادوشــرکت 
درمزایــده درمهلــت مقررفــوق  بــه اداره اوقــاف وامورخیریــه بردســیرواقع دربلوارمعلــم روبــروی اداره آمــوزش 

وپــرورش مراجعــه ویاباشــماره تلفــن 33526290-034 تمــاس حاصــل فرماینــد  
حمیدرضا حسین رضائی رئیس اداره اوقاف شهرستان بردسیراستان کرمان

آگهی فقدان سند مالکیت
ــر  ــه اکب ــوان احــد از ورث ــاه بعن ــدری پن ــرزاد حی ــای ف آق
حیــدری پناه طبــق گواهــی انحصاروراثت شــماره 148/90 
ــیر  ــماره 5 بردس ــالف ش ــل اخت ــورای ح - 90/06/30 ش
بــه موجــب درخواســت شــماره 98/11018/3962 مــورخ 
ــی  ــت المثن ــند مالکی ــه س ــته ک ــالم داش 98/09/09  اع
ششــدانگ دو بــاب دکان پــالک 112 فرعــی از 688 اصلــی 
واقــع در بخــش 20 کرمــان ذیــل ثبــت 4668  دفتــر 17 
صفحــه 235  بنــام اکبــر حیــدری پنــاه بــه ش ش 8 فرزند 
کوچکعلــی بــه شــماره چاپــی 105228  ســری ب صــادر 
ــی اســت ســند  ــرده مدع ــده ، حــال نامب و تســیلم گردی
مالکیــت پــالک مزبــور بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود 
گردیــده و ضمــن تســلیم دو برگ شــهادت شــهود تصدیق 
شــده درخواســت ســند مالکیت المثنی نموده لذا باســتناد 
مــاده 120 آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت در 
تاریــخ منــدرج درذیــل آگهــی میشــود تــا چنانچــه کســی 
مدعــی انجــام معاملــه یــا در دســت داشــتن ســند مالکیت 
نســبت بــه ملــک مذکــور مــی باشــد ظــرف مــدت 10 روز 
پــس از انتشــار آگهی بــه اداره ثبت اســناد بردســیر مراجعه 
واعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا 
ســند معاملــه تســلیم نمایــد واال پــس از گذشــت مهلــت 
مذکــور نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام 

خواهدشــد. تاریــخ انتشار:دوشــنبه 1398/10/16 
ــالک  ــناد وام ــت اس ــس اداره ثب ــی زاده - رئی ــین تق حس

شهرســتان بردســیر- 45 م الــف

آگهی فقدان سند مالکیت
ــه اکبــر  آقــای فــرزاد حیــدری پنــاه بعنــوان احــد از ورث
حیدری پنــاه طبق گواهــی انحصاروراثت شــماره 148/90 
- 90/06/30 شــورای حــل اختــالف شــماره 5 بردســیر به 
ــورخ  ــماره 98/11018/3963 م ــت ش ــب درخواس موج
ــی  ــت المثن 98/09/09  اعــالم داشــته کــه ســند مالکی
ششــدانگ خانــه پــالک 2 فرعــی از 287 اصلــی واقــع در 
بخــش 20 کرمــان ذیل ثبــت 6042  دفتــر 19 صفحه 36  
بنــام اکبــر حیــدری پناه بــه ش ش 8 فرزنــد کوچکعلی به 
شــماره چاپی 105227  ســری ب صادر و تســیلم گردیده 
، حــال نامبــرده مدعــی اســت ســند مالکیت پــالک مزبور 
بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود گردیــده و ضمن تســلیم 
دو بــرگ شــهادت شــهود تصدیق شــده درخواســت ســند 
مالکیــت المثنــی نموده لــذا باســتناد مــاده 120 آئین نامه 
قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت در تاریــخ منــدرج درذیل 
آگهــی میشــود تا چنانچه کســی مدعــی انجــام معامله یا 
در دســت داشــتن ســند مالکیت نســبت به ملــک مذکور 
مــی باشــد ظــرف مــدت 10 روز پــس از انتشــار آگهــی 
بــه اداره ثبــت اســناد بردســیر مراجعــه واعتــراض خــود را 
ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیت یا ســند معامله تســلیم 
ــه  ــد واال پــس از گذشــت مهلــت مذکــور نســبت ب نمای
صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهدشــد. تاریــخ 

انتشار:دوشنبه 1398/10/16 
حســین تقــی زاده -  رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــالک 

شهرســتان بردســیر- 46 م الف
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Soroush-eitaa

ــزاری  ــی خبرگ ــروه دفاع ــزارش گ ــه گ ب
فــارس، در پــی شــهادت ســردار ســرافراز 
ســپاه اســام ســپهبد حــاج قاســم 
ســلیمانی در اقدام تروریســتی متجاوزین 
امریکایــی، ســردار سرلشــکر پاســدار 
حســین ســامی فرمانــده کل ســپاه 
ــت و  ــامی در گف ــاب اس ــداران انق پاس
ــک و تســلیت شــهادت  ــا  تبری ــی ب گوی
ایــن ســردار  قهرمانانــه  و  مظلومانــه 
ــر انقــاب و  ــی نظی ــداکار و ب شــجاع ، ف
ســپاه  ، اظهــار کــرد: ایــن ســرباز والیــت 
فرماندهــی بــود کــه تنهــا در افســانه هــا  
مــی تــوان چهــره او را یافــت؛ حاج قاســم 
فرمانده ای شــبه افســانه ای و شــخصیتی 
ــنایی  ــا وی آش ــه ب ــانی ک ــه کس ــود ک ب
ــای  ــوه ه ــه جل ــد ک ــی دانن ــتند م داش
عمیــق شــخصیتی وی کــم نظیر و شــاید 

ــی نظیــر باشــد. ب
ــن  ــلیمانی در عی ــردار س ــزود: س وی اف
صابــت و اقتــدار ، بســیار متواضــع 
ــخت  ــدی و س ــق ، ج ــود؛ در کار دقی ب
ــف  ــع لطی ــود و طب ــان ب ــا مهرب ــر ام گی
هــای  ویژگــی  جــزو  شــوخ طبعی  و 
برجســته ایــن شــخصیت واال مقــام بــود.

فرمانــده کل ســپاه از ســردار ســلیمانی به 
عنــوان معمار شکســت های اســتراتژیک 
آمریــکا در دهــه هــای گذشــته نــام بــرد 
و اظهــار کــرد: آمریکایی هــا ســرانجام 
ــان  ــزرگ جه ــخصیت ب ــن ش ــود ای وج
بشــریت و تاریــخ اســام را تــاب نیاوردند.

وی بــا بیــان اینکــه ســردار ســلیمانی ۴۱ 
ســال لبــاس جهــاد از تــن بیرون نکــرد و 
در قلــب تمــام منازعاتــی کــه یــک طرف 
آن آمریکایی هــا و متحدانشــان بودنــد 
ــرات تعییــن  ــا  تاثی حضــور چشــمگیر ب
ــت  ــت ،گف ــده داش ــام کنن ــده و تم کنن
ــداد  :ســردار ســلیمانی هیچــگاه اجــازه ن

ــی  ــای عملیات ــی و راهبرده ــت های میدان سیاس
آمریــکا در منطقــه تحقــق پیــدا کنــد.

ــرد:  ــان ک ــه خاطرنش ــامی در ادام ــکر س سرلش
حــاج قاســم ســلیمانی رژیــم صهیونیســتی را در 
ــه  ــت جبه ــا تقوی ــی ب ــرارداد یعن ــات ق ــرز مم م
فلســطین کاری انجــام داد کــه امــروز تمــام نقــاط 
ســرزمین اشــغالی کــه تحت ســیطره اســرائیلی ها 
اســت در تقاطــع آتش هــای دقیــق فلســطینی ها 
ــطین  ــه از درون فلس ــی ک ــش های ــرار دارد، آت ق
ــاال می تواننــد در  ــا دقــت ب تولیــد مــی شــوند و ب
هــر نقطــه ای فــرود بیاینــد و ایــن یعنی قــرار دادن 
رژیــم صهیونیســتی در لبــه تیــز شمشــیری کــه 

بیــن مــرگ و زندگــی قــرار دارد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن ســردار دالور امــت 
اســام حــزب  اهلل لبنــان را بــه یــک قــدرت بزرگ 
منطقــه ای تبدیــل کــرد، گفــت:  حــزب اهلل امــروز 
ــر و  ــه در تغیی ــت ک ــوردار اس ــدی برخ از توانمن
تحــول معــادالت منطقــه ای بــه خصــوص جایــی 
کــه آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی حضــور دارنــد 
نقــش و پیشــانی اصلــی جبهه مقاومت را تشــکیل 

مــی دهــد.
فرمانده کل ســپاه از حاج قاســم به عنوان  نوســان 
جبهــه مقاومــت یــاد کــرد و گفــت:  خطوطــی که 
ایــن ســردار دالور در یــک جغرافیــای وســیع 
ترســیم کرد و قدرتی که تشــکیل داد، ســازماندهی 
کــرد و بــه صحنــه آورد ، بزرگترین خطــر راهبردی 
آمریکایــی هــا یعنــی جبهه تروریســت تکفیــری و 
داعــش کــه آمریکایی هــا مبــدع و خالــق آن بودند 
را بــه شکســت کشــاند، بــه ایــن سیاســت پایــان 
داد و بخشــی از کار آمریــکا را در منطقــه پایان داد.

وی در ادامــه تصریــح کــرد: ســردار ســلیمانی در 
وحــدت عملیاتــی و ایجــاد انگیــزه و برانگیختگــی 
و بســیج جوانــان رشــید ســرزمین هــای مختلــف 
اســامی و قــرار دادن آنهــا در یــک جبهــه واحــد 
بــه هــم پیوســته بــا آرمــان هــای بــزرگ،  اهــداف 
مشــترک و قــدرت عملیاتــی فــوق العــاده و تولیــد 
و تکثیــر مخاطــرات ناشــناخته روی زمیــن علیــه 
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شــهید محمد قاســمپور فرزند علی متولــد: ۴۴/۱۰/۱ مجــرد تاریخ شــهادت:  65/۲/۱9 
مــزار: روســتای ســرخکان از توابع نگار

زندگینامه:
شــهید محمــد قاســمپور در روســتای ســرخکان نــگار بــه دنیا آمــد. زحمــات و تاش 
پــدر بــرای مخــارج خانــه کفــاف نمــی داد. محمد بعنــوان فرزند ارشــد خانه احســاس 
مســئولیت مــی کــرد. از همیــن رو همچــون اکثــر هــم ســن و ســاالن خــود، تــرک 

تحصیــل نمــود و بــا کار کشــاورزی مــددکار پــدر و خانواده شــد.
بــا شــروع جنــگ تحمیلــی بــا اینکه موعــد خدمتــش نرســیده بــود،  بخاطر مســئله 
جنــگ و دفــاع از کشــور، عــازم جبهــه شــد و چندیــن مــاه در میــدان نبــرد، مقابــل 
دشــمن، بــه دفــاع از دیــن و کشــور پرداخــت تا اینکه در ســال 6۳  به شــهادت رســید.

یادمــان نمــی آیــد عصبانــی شــده باشــد. بــه خوبــی تذکــر مــی داد. بــا اینکــه ســواد 
زیــادی نداشــت امــا قــرآن مــی خونــد، بــه مــا هــم ســفارش مــی کــرد بــه قرائــت 

قــرآن.
از سفر که می آمد به اقوام سر می زد.

دقیقــا یــادم هســت در آخریــن مرخصــی اش، وقــت رفتــن، گفــت: من دیگــه بر نمی 
گردم و شــهید میشــم...

 لــب جــاده، منتظــر ماشــین بــود. خونــه مــا نزدیک جــاده بــود. بــراش آب بردیــم. من 
و داداشــم رو بوســید، گریــه اش گرفت. 

آخرین دیدارمون بود...
راوی: حسین قاسمپور)برادر شهید(

آشــنا نبــود. بــا یــک گل بــزرگ ســر مــزار محمد نشســته بــود. تعریــف کرد: ســال ها 
مشــکلی داشــتم کــه حــل نمــی شــد. در مســیری کــه بــه کرمــان مــی رفتم بــه این 

دو شهید)شــهدای ســرخکان نگار( متوســل شــدم و حاجتم رو گرفتم.
تا مدت ها هر پنجشنبه می آمد سر مزار و فاتحه می خواند...

راوی: حسین قاسمپور)برادر شهید(

شهید  معظم   محمد قاسمپور 

سرلشکر سالمی فرمانده کل سپاه: 
انتخابــات مجلــس بهانه ای اســت برای بســط گفتمان 
»عدالــت و پیشــرفت«. محصــول ایــن گفتمــان بایــد 
انقابی گــری و کارآمــدی باشــد و دامــن خــود را از هــر 
گونــه نرمــش در برابر اغیار پــاک کنــد.  9۱۲۳----6۰

*ســام چــرا باتوجــه بــه زمینــه هــا موجــود صنعــت 
ودانشــگاه شــرکتهای دانش بنیان راه اندازی نمیشــود 
بــا وجــود دودانشــگاه ویــک دانشــکده و اســتعدادهای 
بردســیریها اینــکار را عملــی کنیــد      9۱۳۲----7۱

*بســم الــرب حــاج قاســم پدرجانم شــهادتت آتشــی 
بــر جانــم افروخته کــه تادنیــا دنیاســت آرام نمیشــوم 
خدایــا آتــش خشــمت را بــر ســر ترامــپ ملعــون بریز                                                                                                                                             

 97----9۱۳8                                               
ــزت  ــاد ع *ســردار شــهیدحاج قاســم ســلیمانی نم
ــام او  ــود و ن ــه ب ــان ومنطق ــران در جه ــدار ای و اقت
ــا  ــا م ــدام دشــمنان مــی انداخــت باشــد ت ــرزه بران ل
بســیجیان بیســت میلیونــی بــا الگــو قــراردادن ایــن 
شــهید بزرگــوار راهــش را ادامه دهیم ونســل درنســل 
ــم                  9۰۳۳----7۳ ــت کنی ســلیمانی تربی

*ســام بــا توجــه بــه حجم ســنگین ترافیک شــهری 
و عــدم جــای پارکینــگ متاســفانه بعضــی از مغــازه 
داران تابلــوی تبلیغاتــی را در کنارخیابــان مــی گذارند 
که شایســته اســت مســئولین امــر متذکر شــوند خدا 

خیرتــان دهــد باســپاس                  9۳65----۱5
ــی  ــع غرب ــفالت ضل ــم آس ــادآوری میکن ــم ی *بازه
ــت و  ــه اس ــر از چال ــی و پ ــورا االن خاک ــتان ش گلس
ترافیــک بلوارولیعصــر ظهرهــا بــا تعطیلــی مــدارس 
ــرم واعضــای شــورای  ســنگین اســت شــهردار محت
شــهر بــه ایــن امرتوجــه خــاص نماینــد چــون ایــن 
ــون                                                                                                                                             ــرار دارد ممن ــهر ق ــز ش ــورا در مرک ــتان ش گلس

6۰----9۳۰۲                                             
* ســام بعضــی نانواییهــا فاقد لباس و کاه بهداشــتی 
هســتند در بعضیهــا خانمهــا حضــور وباهمــان لباس 
معمولــی کارمیکنند و این موضــوع دربعضی از قنادیها 
هــم مشــاهده مــی شــود                  9۱65----۰۲

ــردار  ــهادت س ــر ش ــه دو روز از خب ــام بااینک * س
ســرافراز اســام مــی گــذرد اکثــرادارات بابــی توجهــی 
بــه نصــب یــک مترپارچــه مشــکی کوتاهــی کردنــد 
ــه دارد  ــر نمیخواســت زحمــت بکشــید هزین حاالبن
ــن  ــه داشــت ای ــک مترپارچــه مشــکی چقدرهزین ی
بــی توجهــی در بســیاری از مراســمات مذهبــی و ملی 

ــت                  9۱۳6----۱5 ــهود اس ــیار مش بس
*شــهید ســلیمانی با جریان تکفیری صهیونیســتی - 
آمریکایــی قهرمانانــه مبــارزه کرد و شــهادت ایشــان به 
دســت امریــکای  خونخــوار نشــان داد که اینهــا داعش 
را روی کار اوردن و حمایــت مــی کننــد و قصدشــان 
ــر رشــادتها  ــه اگ ــود ک ــه نظــام اســامی ب آســیب ب
امثــال ســردار شــهید نبــود انهــا وارد خــاک مــا مــی 
شــدند و بــه کســی رحم نمــی کردنــد هرقــدر از مقام 
ایشــان تجلیل شــود ماننــد قطــره ای دربرابــر اقیانوس 
اســت                                            9۱۳۳----7۱

ــد  ــل نکنی ــان تعطی ــدارس را همزم ــر میشــه م *اگ
ــا  ــک هــم هســتند ب مخصوصــا مدارســی کــه نزدی
چنــد دقیقــه فاصلــه مانــع از ایجــاد ترافیــک شــوید                                                                                                                                             

5۴----9۱69                                               
ــوز مکتــب  ــد هن ــری بگویی ــه زنجی ــن دیوان ــه ای *ب
سیدالشــهدا را نشــناختی ایــن مکتب حاج قاســمهای 
زیــادی تقدیــم انقاب کــرده و خواهد کــرد و میلیونها 
حــاج قاســم بــا تفکرمقاومــت  ایــن شــهید گرانقــدر 
شــکل میگیــرد تفکــر حمایــت از مظلــوم آمــوزه دین 
وحقوق بشــر واقعیســت مرگ برامریــکا 9۳65----۱8

سردار سلیمانی به عنوان معمار شکست های استراتژیک 
آمریکا در دهه های گذشته بود

آمریکایــی هــا و دیگــران نقــش ممتــاز و برجســته ای داشــت.
سرلشــکر ســامی دوام و هویــت یکپارچــه جبهــه مقاومــت را 
محصــول مجاهــدت هــای ســردار ســلیمانی عنــوان  و بــا بیــان 
اینکــه  آمریکایــی هــا در هــر نقطــه ای کــه مــی رفتند تفکــر او 
حضــور داشــت، گفــت: ایــن فرمانــده دالور شــجاعانه در میــدان 
حضــور داشــت، محافظــی نداشــت، آشــکارا حرکــت می کــرد 
و برعکــس دشــمنان کــه همــه در مخفیــگاه هــا زندگــی مــی 
کننــد و جــرات نمی کننــد حتــی بــرای یــک لحظــه در میــان 
ــیار  ــت و بس ــگاه نداش ــز مخفی ــوند، هرگ ــر ش ــت ظاه جمعی
مردمــی، آشــکار و غیــر امنیتــی در همــه صحنه ها حضــور پیدا 
می کــرد و طبیعــی اســت کــه دشــمن حضــور چنیــن فرمانــده 
ای را نتوانــد تحمــل کنــد و ســرانجام بــه شــکل ناجوانمردانــه 

ایــن قهرمــان جــاودان و نامــدار را بــه شــهادت برســاند.
فرمانــده کل ســپاه بــا تاکیــد بــر اینکــه آمریکایی هــا همــواره 
ــار مــی  ــر اشتباهاتشــان دچــار شکســت هــای فاجعــه ب در اث
شــوند، اظهــار کــرد: هنــر ســردار ســلیمانی اســتفاده حداکثری 

از تهدیــدات دشــمن  و تبدیــل آن بــه فرصــت بــود.
وی بــا بیــان اینکــه سیاســت آمریــکا در جهــان اســام بــا تــرور 
ــت:  ــم گسســته شــد، گف ســردار ســلیمانی فروپاشــید و از ه
نتیجــه، اثــر و پــژواک طبیعــی تــرور حــاج قاســم، شــکل گیری 
یــک انــرژی جدیــد در جغرافیای وســیع  به صــورت خودجوش، 
آتــش بــه اختیــار و مصمــم بــرای یــک انتقــام گیــری ســخت و 
راهبــردی، هــم در جغرافیایــی وســیع ، هــم در طــول زمــان، بــا 
ــه  ــه طــور قطــع ب ــود کــه ب ــده خواهــد ب ــرات تعیین کنن تاثی

حضــور آمریــکا در ایــن منطقــه خاتمــه خواهــد داد.

اشعار در عزای سردار رشید اسالم 
دوستان مرد خدا از دست رفت

غم گرفته سینه ها را سخت سخت
در فراقش سینه هم بر رس زنید

لعنتی بنام بر آن مرد پلید
ای سپاهی ای بسیجی تسلیت
مردمان خوب ایران تسلیت
آسامنی شد سلیامنی کنون
با تبه کاری آن روباه دون

بس سلیامنی در ایران حارضند
بر همه اعامل دشمن ناظرند
حالیا مرد خدا معراج رفت
آبروی دشمنش تاراج رفت
رهرب ما خامنه ای سرتگ

حرفها می گفت از این مرد بزرگ
نام قاسم تا ابد پاینده است 
او منرده نزد ما او زنده است
سالها در جبهه ها او کار کرد
مردمان خفته را بیدار کرد

دست تقدیر این گهر از ما ربود
جمله اعاملش بر ایران داشت سود

مرگ داعش را همو اعالم کرد
دشمنان را هم زبون و خوار کرد

او بدستور مقام رهربی
فتنه ها خواباند و کرد او رسوری
در عراق و شام و لبنان کار کرد
مردمان از خصم او بیزار کرد
هر کجا نقشی زاستکبار بود
نقشه ها را با فراست او زدود
مردمان شام و لبنان گفته اند
دشمنان از این گهر آشفته اند

ترس و وحشت از سلیامنی فزون
 در دل دشمن که تا حد جنون

حالیا رسدار ما نزد خداست
او به ظاهر از حریم ما جداست

روح او شادان بود در روزگار
او بود در رحمت پروردگار
عزت ایران و ایرانیست او
آفرین بادا بر آن مرد نکو

شعر از : استاد حاج بهرام خسروی

بازدید تعدادی از اعضای  بنیاد مهدویت و گروه مدافعان حیا و حریم زینبی 
و واحد خواهران هیئت جوانان عاشورایی خادم الرضا  از بیمارستان به 
مناسبت تولد حضرت زینب  و روز پرستار در روز پنجشنبه 12 دی ماه

آگهی مزایده عمومی و فروش آهن آالت ضایعاتی 
)مرحله اول(

شــهرداری بردســیر در نظــر دارد به اســتناد مجوز شــماره 2/365 مورخ 98/9/16 شــورای اســالمی 
شــهر بردســیر نســبت بــه فــروش آهــن آالت ضایعاتــی از طریــق مزایــده عمومــی اقــدام نماید 
کلیــه افــراد حقیقــی و حقوقــی مــی توانند جهــت بازدیــد و دریافت اســناد مزایــده بــه دبیرخانه 

شــهرداری بردســیر به نشــانی بردســیر ابتــدای بلوار شــهید خســروی مراجعــه نمایند.
1-آخرین مهلت تحویل اسناد بمدت 10 روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم میباشد

2- هزینه کارشناسی و چاپ آگهی برعهده برنده مزایده میباشد.
3- شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار میباشد.

4- جهت دریافت اطالعات بیشتر با تلفن های  1- 33520150 تماس حاصل فرمائید

روابط عمومی شهرداری بردسیر

راهپیامیی منازگزاران بردسیری بعد ازاقامه مناز جمعه

مراسم عزاداری مبناسبت عروج قهرمان دالور سپهبد شهید حاج قاسم سلیامنی در امامزاده محمد)ع( بردسیر 


