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رهبر معظم انقالب اسالمی در خطبه های نماز جمعه تهران 
فرمودند: »همت ملی برای قوی تر شدن ایران تنها راه ادامه 
مسیر ایرانیان است.«و نیز فرمودند؛ »انتخابات از مهمترین 
عوامل اقتدار کشور است و کشور را بیمه و دشمن را مأیوس 
خواهد کرد.« همچنین تأکید فرمودند: »همه مراقب باشیم، 

مبادا دشمن، انتخابات را کمرنگ و بی رونق کند«
آنچه را که امروز باعث اقتدار ملت ایران گردیده و انها را در 
برابر استکبار واذنابش نا امید و مایوس نموده  فقط در سایه 
اقتدار ملی و تحکیم مبانی امنیت ملی بوده است و این اقتدار 

ملی باعث شده که در برابر زیاده خواهیهای امریکا بایستد 
یکی از راه های عملی  دست یافتن به اقتدار ملی و افزایش 
این اقتدار، حضور گسترده مردم در صحنه ها ی مختلف 
انقالب بویژه حضور شکوهمند درپای صندوقهای رای بوده 
است و درچهل سال گذشته این حضور خط بطالنی بریاوه 
گویی های استکبار واذناب انها داشته است. طبیعی است هر 
قدر مشارکت مردم در انتخابات باالتر رود، دشمن ناامیدتر و 

در رسیدن به اهداف خود مأیوس تر می شود.
لذا حضور پررنگ وحداکثری حضور مردم دردوم اسفند 
درانتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی و روی 
کاراوردن مجلسی قوی وانقالبی می تواند مشکالت کشور 
راحل کند وهمه مردم نگاهشان به آینده این مجلس است 
لذا حضور وانتخاب اصلح میتواند کمک به روی کار آوردن 
مجلسی کارامد و قوی نمود واینکه مجلس قوی وکارامد 

چگونه باید باشد؟
مجلس قوی، مجلسی است که نمایندگان آن در انجام 
وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت کنند و به خدمت 
کردن به مردم پایبندی نشان دهد.و متناسب با اهداف بیانیه 

گام دوم انقالب اسالمی شکل بگیرد و طی مسیر نماید.
مجلس قوی وکارامد مجلسی است که نمایندگان آن 
در  ترازشهید قاسم سلیمانی باشند و مکتب سلیمانی را 
در حوزه سیاست ترویج نمایند. ویژگیهای منحصر بفرد 
شهیدسلیمانی آنچه گفته شد و آنچه درعمل وی مشاهده 
گردید :» والیتمداری ، ساده زیستی ، ایمان وتقوای الهی ، 
عدم وابستگی جناحی و سلیقه ای ، اخالص درعمل رفتار 
وگفتار ، عدم منّیت و خودشیفتگی بقدرت ، خادم مردم  و 
خانواده های ارزشمندشهدا ، و... « بنابراین اوصاف نمایندگان 
مجلس قوی باید پاکدست، پاسخگو و انتقادپذیر باشند. 
- وامدار کسی جز وامدار مردم نباشد و در مبارزه با فساد 
در هر رده و هر مرتبتی تردید نکند - ساده زیست باشند و 
زندگی آنها مثل زندگی طبقه محروم و متوسط جامعه باشد 
و از اشرافی گری فاصله بگیرند.- در برابر مسئله سازی های 
آمریکا و دشمنان اسالم بایستد و مسئله  حل کن باشد نه 
مسئله پاک کن، ظرفیت سازی کند و هر تهدیدی را به فرصت 

برای قوی شدن ایران تبدیل نماید.          ادامه صفحه3
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رییس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات استان کرمان خرب داد:

بیش از 2 میلیون و 100 هزار نفر واجدین 
شرایط رای دادن در استان کرمان

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: 

قوی تر شدن ایران با انتخاب 
نمایندگانی کارامد و مجلسی قوی 

یکی از ثمرات انقالب اسالمی بازکردن 
فضا برای فعالیت خانم ها بود

                       دکرت روحانی در جلسه شورای فضای مجازی:

رقم واریزی سود سهام عدالت به ازای 
سهام یک میلیونی ُ 20۵هزار تومان 

رئیس قوه قضائیه گفت: یقین داریم پاکی و طهارت خون 
شهید سلیمانی موجب خواهد شد انتقام از قاتالن ایشان 
یعنی آمریکایی ها گرفته شود و تردید نداریم به برکت خون 
این بزرگی که به خون مطهر ابی عبداهلل الحسین متصل 

شده انتقام خون او گرفته خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، آیت اهلل رئیسی 
در فرودگاه کرمان اظهار داشت: عرض تسلیت دارم برای 
مردم کرمان و توفیق برای بنده است که روزی که مصادف 
است با چهلمین روز شهادت سردار سرافراز اسالم برای 
عرض تسلیت به مردم کرمان و عرض تبریک به این خطه 
که فرزندی پرورش داد که افتخاری برای عالم اسالم و 
افتخاری نه فقط مردم ایران بلکه برای جهان اسالم است 

حضور یابم.
رئیس قوه قضائیه ابراز داشت: به برکت شرکت در مراسم 
اربعین شهید سرافراز، دیدار و نشستی با همکاران قضائی 
خودم و سازمان های وابسته به قوه قضائیه خواهیم داشت 
با مسائل و مشکالت همکارانمان در استان کرمان بیشتر 
آشنا شویم و در راستای سفرهای استانی با جمع همکاران 
ستادی قوه قضائیه بتوانیم نسبت به رفع مشکالت استان 
کرمان به برکت این حضور که به مناسبت شهادت 

شهیدسلیمانی است، تصمیماتی داشته باشیم.
وی ادامه داد: حتما نشستی هم با مسئوالن عالی قضائی و 
مدیران عالی استان، نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و 
مسئوالن عالی قضائی استان خواهیم داشت که از نزدیک 
با مسائل مربوط به استان آشنا شویم که بخشی از آن را 
در استان تصمیماتی خواهیم داشت و بخشی را در مرکز 

دنبال خواهیم کرد.
شهادت  به  نسبت  کرد:  خاطرنشان  رئیسی  آیت اهلل 

تردید نداریم انتقام خون شهید سلیمانی گرفته خواهد شد/ 
تشکیل پرونده پیگیری شهادت حاج قاسم در دادسرای تهران

شهید سلیمانی، امروز بیش از هر زمانی نفرت عمومی نسبت 
به آمریکایی ها در دنیا برانگیخته شده و توجه جهان نسبت به 
سلحشوری و نسبت به شخصیتی که نماد مبارزه با تروریسم بود 
در دنیا با این نگاه ها اتفاق افتاده و امروز قیامتی به خاطر شهید 
سلیمانی برپا شده که نگاه ها و دل ها به برکت خون مطهر شهید 
سلیمانی متوجه به دین، انقالب و ارزش ها شده و فرصت بسیار 

مهمی برای پیشرفت اهداف بلند شهید سلیمانی شده است.
وی در خصوص موضوع شهادت سپهبد سلیمانی عنوان داشت: 
هم مسئوالن قضائی در جمهوری اسالمی هم عزیزانی که در عراق 
با آنها تماس داشتیم و پیگیری می کنیم، آنها هم دنبال موضوع 
هستند پرونده ای در دادسرای تهران تشکیل شده قضاتی مامور 
هستند و کار با همکاری معاونت بین الملل قوه قضائیه، وزارت امور 
خارجه و مسئوالن عالی عراق دنبال خواهد شد و کار را مجدانه 
دنبال می کنیم و یقین داریم پاکی و طهارت خون شهید سلیمانی 
موجب خواهد شد انتقام از قاتالن ایشان یعنی آمریکایی ها گرفته 
شود و  تردید نداریم به برکت خون این بزرگی که به خون مطهر 

ابی عبداهلل الحسین متصل شده انتقام خون او گرفته خواهد شد

شهید سلیمانی یک فرد نیست بلکه یک مکتب 
در همه محور مقاومت است

دکتــر حــاج خلیلــی فرمانــده ســپاه بردســیر در اوایل انقالب اســالمی 
در مراســم بزرگداشــت جشــن انقالب در روز 22بهمــن در جمع مردم 
و مســئولین شهرســتان بردســیر بــا زنــده نگــه اشــتن یــاد و خاطــره 
شــهدا و شــهدای شهرســتان و همچنیــن شــهدای مقاومــت بــه ویژه 
شــهید حــاج قاســم ســلیمانی در محــل امامــزاده ســید محمــد علیه 
الســالم شهرســتان گفــت: بــرای شــهادت حــاج قاســم چــه شــده که 
خــود آمریکایــی هــا و بــه دســت شــقی ترین انســان هــا و به دســتور 

خــود ترامــپ بــه شــهادت مــی رســد.
وی ادامــه داد: در گذشــته اگــر آمریــکا مــی خواســت یــک امپراطوری 
و یــا یــک قــدرت را بــه زانــو در بیــاورد، خــودش بــه طــور مســتقیم 
وارد عمــل نمــی شــد و بســیاری از کارهــا را بــه واســطه انجام مــی داد.

ــالب  ــت انق ــه برک ــا ب ــی در دنی ــه قدرت ــرد: چــه موازن ــد ک وی تاکی
اســالمی بــه وجــود آمــده کــه بــرای شــهادت حــاج قاســم؛ آمریــکا و 
شــخص رئیــس جمهــور آمریکا دســتور ایــن کار ناجوانمردانــه را انجام 

مــی دهــد.
ــب  ــان و مکت ــم، دو جری ــاج قاس ــهادت ح ــان ش ــزود: در جری وی اف
ســلیمانی و مکتــب نئولیبرالیســم کــه به ســرکردگی آمریکاســت به 

طــور کامــل از هــم جــدا شــد.
وی تاکیــد کــرد: امــروز پیــروان مکتــب ســلیمانی عــالوه بــر قــدرت 
معنــوی از لحــاظ نظامــی هــم در اوج مــی باشــند و شــهید ســلیمانی 
یــک فــرد نیســت بلکــه یــک مکتــب در همــه محــور مقاومت اســت.

وی بــا اشــاره بــه امدادهــای الهــی بــه پیامبــران الهــی و ائمــه اطهــار 
علیهــم الســالم گفــت: اگــر مــا مــی خواهیــم امدادهــای الهــی را بــه 
ــر  ــت و اگ ــد اس ــی خداون ــادت و بندگ ــش عب ــم، راه ــت بیاوری دس
ــن کشــور حــل بشــود، راهــش در داخــل  ــم مشــکلی در ای بخواهی
کشوراســت و مشــکالت مــا بــه دســت آمریــکا حــل نخواهــد شــد.

وی در آخربــا اشــاره بــه ســخنرانی 22بهمن96 حاج قاســم ســلیمانی 
در کرمــان گفــت: حــاج قاســم خطــاب به کســانی که مــی گویند که 
چــرا بــا آمریــکا دشــمنی مــی کنید؛ مــی گویــد: در طــول 50 ســالی 
کــه ایــران بــه طــور کامــل در اختیــار آمریــکا بــود، چــه خدمتــی بــه 

کشــور انجــام داده کــه مــا بــه آمریــکا خــوش بین باشــیم

ــه در  ــه ذات الری در اواخــر ســال 2019 میــالدی تعــدادی بیمارمبتــال ب
ووهــان چیــن گــزارش شــد کــه در آن زمان عامــل ویروس آن ناشــناخته 

بــود و االن بــه نــام کرونــا ویــروس جدیــد 2019 معــروف شــده اســت.
 کرونــا ویــروس شــامل گــروه بزرگــی از ویــروس هــا می شــود که شــامل 
مــواد ژنتیکــی و یــک الیــه پوششــی اســت کــه بــروی آن میلــه هــای 
پروتئینــی قــرار دارد کــه شــبیه تــاج یــا crown )کــراون( هســتند و بــه 

همیــن علــت بــه آن کورونــا ویــروس مــی گوینــد.
انــواع مختلفــی از کورونــا ویــروس وجــود دارد کــه عالیم تنفســی و برخی 
اوقــات عالیــم گوارشــی مــی دهنــد. عالیم تنفســی شــامل یک طیــف از 
ســرماخوردگی تــا ذات الریــه مــی شــوند. و در اکثــر مــوارد یــک بیمــاری 

خفیــف ایجــاد می شــود.
 ولــی برخــی از انــواع کورونــا ویــروس  عالیــم شــدید ایجــاد مــی کننــد. 
ماننــد بیمــاری SARS )ســارس( کــه اولیــن بــار در ســال 2003 میالدی 
از چیــن شــروع شــد و بیمــاری MERS  )مــرس( کــه در ســال 2012 
میــالدی از عربســتان شــروع شــد. کرونــا ویــروس جدیــد از اواخــر ســال 

2019 میــالدی از چیــن شــروع شــد.
ایــن بیمــاری بــه صــورت ذات الریــه در کارگــران بــازار غذاهــای دریایــی و 
حیوانــات زنــده در ووهــان چیــن گــزارش شــد و بــه تدریــج به کســانیکه 
بــا ایــن بیمــاران در ارتبــاط بودنــد منتقــل شــد: یعنی اعضــای خانــواده و 
نیــز پرســنل کادر درمانــی ، در حــال حاضــر تعــداد قابــل توجهــی از ایــن 
بیمــاری گــزارش شــده اســت کــه اکثــر آنــان از چیــن و تعــدادی نیــز از 

ســایر کشــورهای دنیــا گــزارش شــده انــد.
منشاء  این ویروس از کجاست؟

ایــن ویــروس عمدتــاً در بیــن حیوانــات در حــال چرخــش اســت ولــی به 
انســان هــا نیــز ســرایت نمــوده اســت. کــه عوامــل مختلفــی در انتقــال از 
حیــوان بــه انســان دخیــل هســتند، از جملــه بــروز جهــش در ویــروس یا 
تمــاس مــداوم انســان بــا حیــوان. بطــور مثــال بیمــاری MERS  از شــتر 
بــه انســان ســرایت نمــود و بیمــاری SARS  از نــوع خاصــی گربه ســرایت 
نمــود ولــی مخــزن حیوانــی کورونــا ویروس جدید هنوز مشــخص نشــده 

است. 
نحوه انتقال این بیماری چگونه است؟

مســیر دقیــق انتقــال ایــن ویــروس هنوز بــه طور کامل مشــخص نشــده 
اســت. ولــی بــه عنــوان یــک اصل کلــی، ویــروس هــای تنفســی از طریق 
ریزقطــرات منتقــل مــی شــوند. حال یــا از طریق ســرفه و عطســه و یــا از 

طریــق لمــس کــردن اشــیای آلــوده به ویــروس.
گروه های در معرض خطر عبارتند از:

ــد ماننــد: افــراد شــاغل در  ــات دارن ــا حیوان کســانیکه تمــاس نزدیــک ب
ــده ــات زن ــروش حیوان ــای ف بازاره

افرادیکــه از بیمــاران مبتــال مراقبــت مــی کننــد، از جملــه افــراد خانــواده 
ایشــان و ارائــه دهنــدگان خدمــات ســالمت.

عالیم این بیماری کدامند؟
براســاس دانســته هــای کنونــی ایــن بیمــاری از یــک طیــف مالیــم تــا 
شــدید مــی توانــد بــروز کنــد و بــا عالئمــی همچــون تــب، ســرفه، تنگی 
نفــس و در مــوارد شــدید ممکــن اســت ذات الریه، نارســایی کلیــه و مرگ 

رخ دهــد.
ــه طــور قطــع مشــخص  درصــد مــرگ ناشــی ازایــن بیمــاری هنــوز ب

نیســت.
چگونه می توان این بیماری را تشخیص داد؟

از آزمایــش هــای پیشــرفته تحــت عنــوان PcR )پــی ســی آر( مــی تــوان 
ــتفاده نمود. اس

دکرت حاج خلیلی یکی از فرمانده سپاه سابق بردسیر در مراسم 22بهمن گفت: 

ــر را  ــدا یکدیگ ــر خ ــید به خاط ــوکار باش ــی نیک ــد و برادران ــروا کنی ــدا پ ــالم : از خ ــه الس ــادق علی ــام ص ام
ــر  ــات یکدیگ ــدار و مالق ــه دی ــد، ب ــر بورزی ــم مه ــه ه ــید، ب ــاط داشته باش ــم ارتب ــا ه ــد، ب ــت بداری دوس
ــی : ج 2 ص 1۷5 ــد. الکـافـ ــده بداری ــد وآن را زن ــو کنی ــت( گفتگ ــت و والی ــا )امام ــه م ــاره قضّی ــد، و در ب بروی

آنچه را که باید در مورد ویروس کرونا بدانید

درمان:
درمــان اختصاصــی بــرای ایــن بیمــاری هنــوز کشــف نشــده اســت و درمــان 
هــای موجود بیشــتر جنبــه مراقبتــی و حمایتــی دارند. همچنین واکســن هم 

نــدارد. درمــان و واکســن هــر دو در حــال تحقیــق هســتند.

چگونه می توان از این بیماری پیشگیری نمود؟
ایــن بیمــاری در حــال حاضــر در محدوده هــای خــاص جغرافیایی وجــود دارد 
ولــی یــک ســری توصیــه هــای بهداشــتی بــرای پیشــگیری از ایــن بیمــاری 

وجــود دارد:
ــا یــک دســتمال  جلــوی بینــی و دهــان خــود را هنــگام عطســه و ســرفه ب

کاغــذی یــا گــودی آرنــج بگیریــد.
از تماس با کسانیکه عالیم بیماری حاد تنفسی دارند پرهیز نمایید.

کســانیکه بــا بیمــار در تمــاس هســتند و نیز خــود بیماران از ماســک اســتفاده 
نمایند. 

دست ها را مرتب با آب و صابون بشویید.
حتــی المقــدور از تمــاس بــی مــورد با حیوانــات پرهیز نماییــد و اگر بــه حیوان 

یــا محصــوالت حیوانی دســت زدید، دســت خــود را بــا آب و صابون بشــویید.
همچنین فرآورده های حیوانی کامالً پخته شوند.

خیلــی مهــم اســت کــه اگــر احســاس مــی کنیــد بیمــار شــده ایــد در منــزل 
اســتراحت نماییــد و اگــر دچــار عالئمــی همچــون تــب و ســرفه و تنگی نفس 
ُشــدید بــه پزشــک مراجعــه نماییــد. همچنیــن اگــر ســابقه ســفر بــه مناطق 

آلــوده را داریــد بــه پزشــک خــود بگوییــد.
بــه هــر حــال بایــد بدانیــم کــه ایــن بیمــاری در مراحــل اولیــه بــروز اســت و 
ممکــن اســت آنچــه کــه در مــورد ایــن بیمــاری مــی دانیــم بــه مــرور زمــان 

ــر کند. تغیی
 روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بردسیر

ملت ایران در مقابل تبلیغات دشمن برای 
القاء تسلیم در برابر آمریکا ایستاده است/

تاب آوری ملت ایران برای ناظران جهانی 
حیرت انگیز است

صفحه4

رهربمعظم انقالب در دیدار مداحان اهل بیت علیهم السالم :

          رئیس قوه قضائیه درکرمان گفت :

با حضور حداکرثی برای تحکیم واقتدار 
ایران اسالمی می آییم

درطلیعه گام دوم انقالب اسالمی 
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خطبه های نمازجمعه

رییــس کمیتــه اطــاع رســانی ســتاد انتخابــات اســتان 
ــتان  ــرایط رای دادن در اس ــن ش ــار واجدی ــه آم ــان ب کرم
ــر ۲  ــغ ب ــال بال ــرد: امس ــار ک ــاره و اظه ــز اش ــان نی کرم
ــن  ــان واجدی ــتان کرم ــر در اس ــزار نف ــون و ۱۰۰ ه میلی
شــرایط رای دادن در یازدهمیــن دوره انتخابــات مجلــس 
شــورای اســامی بــوده کــه بالــغ بــر ۶۹ هــزار نفــر آنهــا 

ــی هســتند. رای اول
دکتــر عبــاس تقــی زاده در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا اشــاره 
بــه نزدیکــی انتخابــات یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای 
اســامی و آمادگــی اســتان کرمــان بــرای برگــزاری ایــن 
انتخابــات گفت:  در اســتان کرمــان ۹۹۲ صنــدوق اخذ رای 
ســیار و یــک هــزار ۳۲۸ صنــدوق ثابــت اخــذ رای بــرای 
دریافــت آرای مــردم اســتان کرمــان در نظــر گرفتــه شــده 

اســت.
وی بــا اشــاره بــه تعــداد شــعب اخــذ رای)ثابت و ســیار( به 
تفکیــک شهرســتان ها، اظهــار کــرد: در شهرســتان بافــت 
۶۵ شــعبه، شهرســتان رابر ۴۰ شــعبه، شهرســتان ارزوئیه 
۴۵ شــعبه، شهرســتان بــم ۱۱۷شــعبه، شهرســتان ریگان 
ــتان  ــعبه و شهرس ــرج ۴۳ ش ــتان فه ــعبه، شهرس ۵۲ ش

نرماشــیر ۵۳ شــعبه اخــذ رای وجــود دارد.
رییــس کمیتــه اطــاع رســانی ســتاد انتخابــات اســتان 
ــت  ــتان جیرف ــن در شهرس ــه داد: همچنی ــان ادام کرم
۲۱۵ شــعبه، شهرســتان عنبرآبــاد ۷۲ شــعبه، شهرســتان 
رفســنجان ۱۹۵ شــعبه، شهرســتان انــار ۲۶ شــعبه، 
شهرســتان زرنــد ۱۱۶ شــعبه، شهرســتان کوهبنــان ۲۸ 

شــعبه، شهرســتان ســیرجان ۱۷۸ شعبه، شهرســتان بردسیر 
ــتان  ــعبه و شهرس ــهربابک ۷۹ ش ــتان ش ــعبه، شهرس ۶۴ ش
کهنوج ۸۸ شــعبه، شهرســتان ســیرجان ۸۰ شعبه، شهرستان 
رودبار ۹۹ شــعبه، شهرســتان قلعه گنج ۸۲ شــعبه، شهرســتان 
فاریاب ۴۵ شــعبه، شهرســتان راور ۳۶ شــعبه و در شهرســتان 
ــال  ــفندماه فع ــذ رای در روز دوم اس ــعبه اخ ــان ۴۳۲ ش کرم

خواهنــد بــود.
تقــی زاده بــه آمــار واجدیــن شــرایط رای دادن در اســتان کرمان 
نیــز اشــاره و اظهــار کــرد: امســال بالــغ بــر ۲ میلیــون و ۱۰۰ 
ــن شــرایط رای دادن در  ــان واجدی ــر در اســتان کرم ــزار نف ه
یازدهمیــن دوره انتخابــات مجلــس شــورای اســامی هســتند 

کــه بالــغ بــر ۶۹ هــزار نفــر آنهــا رای اولــی مــی باشــند.
ــس  ــم مجل ــات دوره یازده ــرای انتخاب ــرد: ب ــح ک وی تصری
ــب اعضــای  ــر در قال ــزار نف ــش از ۴۰ ه ــورای اســامی بی ش
شــعب، نماینــدگان فرمانــداران و بخشــداران، محافظان شــعب 
و صنــدوق هــای رای، بازرســان شــعب، اعضــای هیــات نظارت 
ــات همــکاری  و نماینــدگان نامزدهــا در امــر برگــزاری انتخاب

می کننــد.
رییــس کمیتــه اطاع رســانی ســتاد انتخابــات اســتان کرمان 
بــا بیــان ایــن مطلــب کــه فراینــد انتخابــات ۲۵ مرحله اســت، 
ادامــه داد: از ۲۵ مرحلــه انتخابات ۲۳ مرحله آن الکترونیکی و ۲ 
مرحلــه آن کــه اخــذ رای و شــمارش آرا مــی باشــد، بــه صورت 

دســتی انجــام خواهد شــد.
ــذ رای  ــتان اخ ــعب اس ــچ ش ــه در هی ــد برآنک ــا تاکی وی ب
الکترونیکــی نداریــم، اظهــار کــرد: در هیــچ یــک از شــعب اخذ 

رای در ســطح اســتان کرمــان، اخــذ رای و شــمارش آرا 
الکترونیکــی نخواهــد بــود امــا مرحلــه تشــخیص افراد 

ــود. ــام می ش ــن انج ــی و آنای ــورت الکترونیک به ص
تقــی زاده خطــاب بــه نامزدهــای انتخاباتــی گفــت: از 
ســوی شــهرداری ها نقاطــی بــرای تبلیغــات در نظــر 
گرفتــه شــده لــذا کاندیداهــا و طرفــداران آنها تبلیغات 
را در محل هــای مجــاز نصــب کننــد کــه در این راســتا 
نیــز در شــهر کرمــان حــدود ۴۳۰ نقطه بــرای تبلیغات 

کاندیداهــا در نظــر گرفته شــده اســت.
رییــس کمیتــه اطــاع رســانی ســتاد انتخابات اســتان 
ــکایتی از  ــردم ش ــر م ــرد: اگ ــان ک ــان خاطرنش کرم
تخلفــات احتمالــی کاندیداهــای دارنــد می تواننــد بــه 
هیــات نظــارت یــا فرمانداری ها یــا بخشــداری مراجعه 

و مــدارک و مســتندات خــود را ارایــه دهنــد.

نمایندگی وکالت و ریاست نیست 
بلکه امانت الهی است که مردم به 

دوش نماینده انداخته اند  

حجت االسالم کرمانی امام جمعه ی بردسیر : بیش از 2 میلیون و ۱۰۰ هزار نفر واجدین شرایط رای دادن در استان کرمان
۶۹ هزار نفر رای اولی

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر مهنــدس 
نجــف پــور فرمانــدار بردســیر از رونــد اجــرای پــروژه تولیــد 
خــوراک ابزیــان واقــع درشــهرک صنعتــی بردســیر بازدیــد 

کــرد
ــروژه  ــن پ ــت ای ــه گف ــن کارخان ــل ای ــر عام ســرخوش مدی
با۴هزارو۸۰۰مترمربــع زیربنــا و بااعتباری بالغ بــر ۲۷۰میلیارد 

ریــال در بهــار ۹۹ بــه بهــره بــرداری خواهدرســید

حجــت االســام والمســلمین حــاج علــی اکبــر کرمانــی در بخشــی 
از خطبــه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه در آســتانه والدت حضــرت 
فاطمــه زهرا ســام اهلل علیهــا ایــن روز را خدمــت موالیمان حضرت 
ولــی عصر )عــج(و نائب برحقــش مقام معظم رهبــری و نمازگــزاران 
تبریــک و تهنیــت عــرض نمــود و راجع به شــخصیت حضــرت زهرا 
بیــان داشــت :حضرت زهــرا را بایــد رســول اهلل معرفی کند لــذا کام 
نورانــی از رســول خــدا کــه مــی فرماید: اگــر بخواهیم حســن، زیبایی 
و خوبــی را مجســم کنیــم آن فاطمــه زهــرا مــی شــود و فرمودنــد 
دختــرم فاطمــه بهتریــن فــرد از جهــت شــرافت ، کرامــت و اصالــت 
در روی زمیــن اســت لــذا زندگــی کوتــاه ســرور زنــان عالــم یکــی از 
درســهایی کــه داشــت رضایــت منــدی خداســت ایــن زن  زندگیش 
اینقــدر تاثیرگــذار اســت کــه رضایــت و خشــم خــدا در رضایــت و 
خشــم فاطمــه اســت.و حضــرت فاطمــه زهــرا ســام اهلل علیهــا در 
بحــث مــادری بهتریــن مــادر و در بحــث همســر بهتریــن همســر 
اســت وشــخصیتی مثــل حســنین و زینبیــن را تربیــت می کنــد لذا 
بهتریــن الگوهســتند و یکــی از عوامــل دوام و دلگرمــی قانــع بــودن 
نســبت بــه ســختیهای زندگــی اســت دنیــا جــای راحتــی نیســت.

حضــرت زهــرا بــه امیرالمومنیــن فرمودنــد: چنــد روزی اســت چیزی 
بــرای خــوردن نداریــم امیرالمومنیــن فرمودنــد: چــرا تذکــر نــدادی 
حضــرت زهــرا فرمــود: مــن از خــدا شــرم و خجالــت میکشــم کــه 
تــو را بــه کاری وادارم کــه در توانــت نیســت لــذا ســختی کشــیدیم 

و قناعــت کردیــم.
خطیــب جمعــه در ادامــه ضمــن تشــکر از مــردم در راهپیمایــی ۲۲ 
بهمــن افــزود: در ۲۲ بهمــن امســال حضــور مــردم خیلــی پررنــگ 
تــر از ســالهای قبل بــود وایــن راهپیمایــی دســتاوردهای خوبــی دارد 
و ضربــه کوبنــده ای بــه سیاســتهای دشــمن زد و۲۲ بهمــن جشــن 
اســتقال مــا و جشــن بــی نظیــری در دنیــا اســت و نکتــه بعــدی 
اینکــه در راهپیمایــی امســال همــه جــا حــرف حــاج قاســم بــود و 
مردمــی کــه آمدنــد عمــده اش بــه خاطــر مکتب ســلیمانی بــود که 
هنــوز بعــد از چهل ســال انقــاب ما شــخصیتهایی دارد کــه انقاب 

را احیــا مــی کنــد و پــای آرمانهایشــان هســتند.
حجــت االســام کرمانــی پیرامــون دوآزمــون بــزرگ ملــت ایــران 
گفــت: همــان طــور کــه مقــام معظــم رهبــری بیــان فرمودنــد کــه 
ــه  ــود ک ــون اول ۲۲ بهمــن ب ــه آزم ــم ک ــون مهــم داری ــا دو آزم م
مــردم از آزمــون خــوب بیــرون آمدنــد اکنــون نوبت شــما مســئولین 
اســت و ایــن مشــارکت مــردم نمــاد شــکرگذاری نســبت بــه انقاب 
و نظــام اســت و االن نوبــت شــکر عملی مســئولین نســبت بــه این 
حضــور باشــکوه مــردم اســت و مســئولینی که در مســندی هســتند 
بایــد قــدر ایــن مــردم را بداننــد و یکــی مثــل حــاج قاســم پیــدا مــی 
شــود زندگیــش را فــدای مــردم مــی کنــد امــا یــک عــده هــم از این 

فرصــت اســتفاده و بــه دنبــال منافع خودشــان هســتند.
امــام جمعه بردســیردرادامه نکاتی پیرامون آزمــون دوم یعنی انتخابات 
داشــت و گفــت:  قبولــی مــردم در گــرو این آزمــون از دوجهت اســت 
یکــی انتخابــات خــوب و دوم انتخــاب خــوب اســت و ایــن انتخابات 
خــوب شــرکت فعــال مــردم در انتخابــات در ایــن آزمــون دوم کــه 
پــای نظــام و خــط قرمــز نظام اســت  لذا عمــده فرمایشــات حضرت 
آقــا شــرکت در انتخابــات وایجــاد مجلــس قــوی اســت لــذا مجلس 
قــوی بــه واســطه شــرکت پرشــور مــردم در انتخابــات اســت و نکته 
دوم انتخــاب خــوب اســت و مقــام معظــم رهبــری در مــورد انتخــاب 
خــوب فرمودنــد: ویژگیهــای نماینــده را مدنظــر قــرار دهیــد نماینــده 
بایــد متدیــن و مــورد اعتمــاد قرار گیــرد بایــد انقابی و روحیه نشــاط 
و امیــد داشــته باشــد نماینــده خــوب بایــد خــدوم ، باکفایــت، برنامــه 
دار و خوشــنام و جوانگــرا و بــه جوانــان اعتمــاد داشــته باشــد کســی 
کــه نماینــده مــردم می شــود بایــد نماینــده فضائــل و خوبیها باشــد 
نمایندگــی وکالــت و ریاســت نیســت بلکــه امانــت الهــی اســت که 
مــردم بــه دوش نماینــده انداختــه انــد  وامانــت الهــی کــه خــدا بــه 
عهــده شــخص گذاشــته اســت لــذا میــدان رقابــت بــرای خدمــت 
اســت نــه رســیدن بــه موقعیــت و ریاســت. لــذا نماینــدگان بایــد این 
ویژگیهــا را مدنظــر داشــته باشــند. رضــوان خداونــد بر حاج قاســم که 
مــی فرمــود: مــن خــود را کاندیدای تیــر و گلوله دشــمن کــرده ام ودر 

کوههــا و بیابانهــا بــه دنبــال قاتــل خــود می گــردم.
و خطیــب جمعــه در پایــان خطبــه دوم  دو نکتــه راجع بــه انتخابات و 
حامیــان بیــان داشــت: در تبلیغــات اصــل قانونــی، اخاقی و شــرعی 
اثبــات و توانمندیهــا و بیــان ایــده هــا و برنامــه هــا و ظرفیتهــای خود 
کاندیــدا باشــد کــه جایــی بــرای نفــی دیگــران نمــی مانــد. نکتــه 
بعــدی نامزدها ومســئولین ســتادهای تبلیغاتی الزم و بایســته اســت 
کــه تبلیغــات حامیانشــان را مدیریــت کننــد واخــاق انتخاباتــی را 
رعایــت کننــد و تبلیغــات انتخاباتــی و اخــاق انتخاباتی نتیجــه اش 

مشــارکت حداکثــری مــردم اســت.

بازدید فرماندار بردسیراز روند 
احداث کارخانه تولید خوراک آبزیان

تجلیل از مادران شهدای مدافع حرم
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری همزمــان  با ســالروز 
والدت حضــرت فاطمــه )س( مهنــدس نجــف پــور فرمانــدار 
بردســیر حجــت االســام والمســلیمن کرمانــی باحضــور در 
جمــع خانــواده ی شــهدا مدافــع حــرم از مــادران و همســران 
ــل و  ــیر تجلی ــهر بردس ــرم مهمانش ــع ح ــهید مداف ۱۷ش

قدردانــی کردنــد

حجــت االســام مهــری در خطبــه هــای نمازجمعــه 
ــه رعایــت تقــوا و  ایــن هفتــه ضمــن دعــوت مــردم ب
حــدود الهــی و تبریــک والدت حضــرت زهــرا  ســام 
ــرت  ــد حض ــادر  و روز تول ــا  و روز زن و روز م ا.. علیه
امــام خمینــی »ره« بیــان داشــت:موضع نظام اســامی 
ــل  ؛ اســام در رابطــه  ــا منفع ــال ی در مســئله زن فع
بــا بحــث زن بســیار زیبــا و بــا موضعــی شــفاف هــم 
در آیــات و هــم در روایــات مطالــب مبســوط و زیبایــی 
را بیــان داشــته اســت . و در رابطــه بــا حصــر و بســت و 
ظلــم بــه جامعــه زنــان آنکــه بایــد جوابگــو باشــد غرب 
اســت نــه اســام و جمهــوری اســامی چون نــگاه غرب 
بــه زن نگاهــی اســت منحــط و ناقــض و گمــراه کننده 
و برعکــس اســام کــه نگاهــش بــه زن نگاهــی اســت 
عــزت  بخــش  و کرامــت بخــش   و رشــد آفرین.نــگاه 
امــروز غــرب  و دســتگاههای سیاســی آن بــه زن همان 

جاهلیــت مــدرن اســت
و از روزی کــه اروپایــی هــا صنایــع جدیــد را بــه وجــود 
ــه نیــروی کار ارزان و بــی توقــع و  آوردنــد و احتیــاج ب
ــود کــه شــروع کردنــد  ــگاه ب کــم دردســر داشــتند. ان

بــه زمزمــه آزادی زن را بلنــد کردنــد و در حقیقــت نــه 
آزادی زن بلکه اســتثمار و اســتعمار زن.و زن را به عنوان 
وســیله لــذت  مــردان معرفی کردنــد و اســمش را آزادی 
زن گذاشــتند و در یــک جملــه زن را بــه عنــوان نوعــی 

کاال  و ابــزار در خیلــی از مــوارد بــه کار بــرده شــد.
وی افــزود: ظلمــی کــه در فرهنــگ غربــی  به زن شــده 
را مــی تــوان در تمــام دوران تاریــخ بــی ســابقه دانســت.

در صورتــی کــه جنــس زن بــه عنــوان یــک همســر و 
یــک مــادر در نظر اســام دارای شــخصیت و شــانیت  و 

منزلــت و جایــگاه خاصــی را داراســت.
و حجــاب و حیــا و عفــت و پاکدامنــی و غــرور و غیــرت  
داشــتن یــک زن تمــام وکمــال هســتی اوســت. و باعث  
زینــت و صابــت  و تــاج افتخــار  و اینهــا هیــچ کــدام 
بــه معنــای ســلب آزادی نیســت بلکه بــه معنــی آزادی 

ست ا
امــام جمعــه نــگار بــا اســتناد بــه ایــه ۳۶ تــا ۳۹ ســوره 
ــان  ــر معظــم انقــاب در بی شــورا و رهنمودهــای رهب
انتخــاب کاندیداصلــح بیــان داشــت طبــق ایــن آیــات 
ــه  ذکــر شــده اصلــح کســی اســت کــه ۱- حریــص ب

بازدید مهندس نجف پوراز 
کارخانه گوی فلزی دانش بنیان

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری مهنــدس نجــف پور 
فرمانــدار بردســیر از کارخانــه تولیــد گــوی دانش بنیــان واقع 

در شــهرک صنعتــی بازدیــد کرد
ســرخوش مدیرعامــل کارخانــه گــوی گفــت ایــن کارخانــه 
ــاالنه  ــد س ــت تولی ــا ظرفی ــر و ب ــش از۲۰نف ــتغال بی ــا اش ب
ــن  ــد ۵هزارت ــا تولی ــن اســمی  ودرحــال حاضــر ب ۱۵هزارت
درحــال فعالیــت، همچنیــن افــزود ســاخت ایــن نــوع گــوی 

ــوالد میباشــد ــع  باالدســتی مــس و ف خــوراک صنای

 انتخــاب اصلــح و پــرکار و 
از جنــس شــهید ســلیمانی 
 نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعه کرمــان گفــت: در حالی 
کــه در اربعیــن ســردار شــهید حاج قاســم ســلیمانی به عنــوان افتخار 
ــرای مجلــس  اســتان قــرار داریــم بایــد فــردی از جنــس ایشــان ب

شــورای اســامی انتخــاب نمایید
حجــت االســام حســن علیــدادی ســلیمانی افــزود: افــراد معرفــی 
شــده توســط شــورای نگهبان صاحیــت هــای الزم را بــرای کاندید 
شــدن در انتخابــات دارنــد امــا تشــخیص میــزان ایــن صاحیــت ها 
بــر عهــده خــود مــردم اســت لذاضــرورت دارد مــردم اســتان کرمــان 
زادگاه ســردار ســلیمانی، ویژگــی های ایــن شــهید را در انتخاب اصلح 

مــورد توجــه قــرار دهند.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از ویژگــی های ســپهبد شــهید ســلیمانی 
حضــور در میــدان و بــی توجهــی بــه میــز کار و شــاخصه دیگــر برای 
انتخــاب اصلــح فعالیــت صادقانــه و بــی منــت و بــی ادعــا بــه شــمار 
مــی رود اظهــار داشــت: پــرکاری در راســتای اطاعــت از رهبــری کــه 
مــی توانــد در انتخــاب اصلــح مفیــد واقــع شــود و ســپهبد شــهید 
ســلیمانی تمامــی انــرژی خــود را صــرف خدمــت بــه تــوده هــای 
مــردم کــرد لــذا صرفــاً بــا نــگاه هــای جناحــی بــه افــراد رای ندهید و 

بــه معیارهــای اصلــح توجــه کنید.
حجــت االســام علیــدادی ســلیمانی افــزود: ویژگــی هــای ســپهبد 
شــهید حاج قاســم ســلیمانی عزیز شــهادت و دیانــت، انقابــی بودن 
بــا مهــر تاییــد ولی فقیــه، اعتقاد به نصــرت الهی بــه ویــژه در صحنه 
هــای بیــن المللــی، توجه به مســائل اصلی کشــور، دشــمن شناســی 
قــوی و حفــظ اتحــاد و همدلــی جامعه اســامی بودند کــه در انتخاب 
اصلــح بــرای انتخابــات مجلــس شــورای اســامی و صحنــه قانــون 

گــذاری بــه آن نیازمندیم.

رقم واریزی سود سهام عدالت مشخص شد/ 
2۰۵هزار تومان به ازای سهام یک میلیونی

رئیــس ســازمان خصوصی ســازی از واریــز ۲۰۵هــزار تومــان ســود 
علی الحســاب ســهام عدالــت از ســوم اســفند خبــر داد و گفــت 
ــان اســفندماه ســال جــاری، ســود ســهام  ــا پای آخریــن گــروه ت

عدالــت خــود را دریافــت خواهنــد کــرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، علیرضــا صالــح رئیس ســازمان 
ــت گفــت: از  ــز ســود ســهام عدال ــورد واری خصوصی ســازی در م
ــی ســهام  ــه ازای هــر ســهم یک میلیون تومان ســوم اســفند ۹۸ ب
عدالــت، به صــورت علی الحســاب ۲۰۵ هــزار تومــان ســود واریــز 

ــم. می کنی
ــرمایه پذیر  ــرکت های س ــود ش ــی از س ــوز بخش ــزود: هن وی اف
ــاً پرداخــت  ــغ را فع ــن مبل ــت نشــده اســت و ای ــت دریاف عدال
ــا بعــداً کــه ســود کامــل شــرکت ها دریافــت شــد،  می کنیــم ت
ســود قطعــی بــرای عملکــرد ســال ۹۷ بــه حســاب مشــموالن 

ــود. ــز می ش ــت واری ــهام عدال س
رئیــس کل ســازمان خصوصی ســازی گفــت: واریــز ســود مرحلــه 
ســوم ســهام عدالــت بــرای عملکــرد ســال ۹۷ از ســوم اســفندماه 
انجــام می شــود و آخریــن گــروه تــا پایان اســفندماه ســال جــاری، 

ســود ســهام عدالــت خــود را دریافــت خواهنــد کــرد.
صالــح افــزود: ســود ۲۰۵هزارتومانی علی الحســاب بــرای دارندگان 
ــی  ــی ارزش اســمی یک میلیون تومان ــت، یعن ــل عدال ســهام کام
خواهــد بــود، اما کســانی کــه ارزش ســهام عدالــت آنهــا ۵۳۲ هزار 

تومــان اســت، بــه همــان نســبت ســود واریــزی کــم می شــود.

دنیــا نباشــد ۲- دارای ایمــان و  تــوکل بــه خدا باشــد ۳- اهل 
گناهــان کبیــره  و اعمــال زشــت نباشــد ۴- اهــل غضــب و 
کینــه و انتقــام نباشــد ۵- اهــل حــال  و حــرام باشــد ۶-اهل 
تقــوا و لبیــک گفتــن به خــدا و نمــاز باشــد ۷- اهل مشــورت 
باشــد ۸- نــه زیــر بــار ظلــم و ســتم بــرود و نــه بــه کســی 
ظلــم کنــد و تســلیم کســی نشــود  و دیگــران را بــه ظلــم 

ســتیزی دعــوت کنــد
حجــت االســام مهــری همچنیــن بــا اشــاره بــه تقــارن ایــام 
اربعیــن ســردار ســلیمانی بیــان داشــت:وصیت نامــه ســردار 
ســلیمانی بــه ماننــد منشــوری اخاقــی عرفانــی - الهــی -  

بــرای تمــام جامعــه اســامی و جهــان اســام مــی باشــد .
ــت و  ــا اس ــه علم ــوط ب ــه مرب ــورد آن ک ــد م ــه چن  خاص
همچنیــن خطــاب بــه عزیــزان ایثارگرســپاه ثــاراهلل کرمــان  
وکســانی کــه  میــدان جهــاد ســردار ســلیمانی را درک نموده 
انــد و حتــی از بســتگان او بــه او نزدیکتــر بودنــد. خطــاب بــه 
ــت و  ــی والی ــان حام ــه همچن ــان ک ــدار کرم ــردم والیتم م
والیــت فقیــه و در حفــظ و حراســت از آرمانهــای نظام مطیع 
والیــت باشــند.  و ایــن وصیتنامــه نمایانگــر مکتب ســلیمانی 
اســت کــه ســاعتها بایــد بــه تحلیــل و تفســیر آن پرداخــت.

برای دفع تهدیدات دشمنان نیازمند وحدت هستیم

جلسه توجیهی روسای ستاد 
انتخابات نامزدهای مجلس

ــداری بردســیر جلســه  ــط عمومــی فرمان ــه گــزارش رواب ب
ــن دوره   ــای یازدهمی ــی روســای ســتادهای نامزده توجیه
انتخابــات مجلــس شــورای اســامی  بــه ریاســت مهنــدس 

وفایــی دردفتــر معاونــت سیاســی برگــزار شــد
وفایــی معــاون سیاســی فرمانــداری درخصــوص  مصادیــق 
مجــاز و غیــر مجــاز انتخابــات جهــت برگــزاری انتخاباتــی 

ســالم ، مطالبــی بیــان نمــود

فرمانــده ســپاه اســتان کرمــان بــا بیــان اینکه دشــمن 
ــی  ــامی اجرای ــام اس ــه نظ ــا را علی ــواع توطئه ه ان
ــمنان  ــدات دش ــع تهدی ــرای دف ــت: ب ــد گف می کن

ــد وحــدت هســتیم. نیازمن
ــردار  ــان، س ــزاری تســنیم از کرم ــزارش خبرگ ــه گ ب
غامعلــی ابوحمــزه در شــورای اندیشــه ورزی بســیج 
کارمنــدان اســتان کرمــان بــا تبریــک والدت حضــرت 
زهــرا)س( و گرامیداشــت روز زن اظهــار داشــت: 
امیداوریــم خداونــد تاش هــای انجــام شــده در مســیر 
خدمتگــزاری بــه مــردم را مــورد رضایــت خــود قــرار 

بدهــد.
ــای اندیشــه ورز بســیج  ــه هیئت ه ــان اینک ــا بی وی ب
ــده و  ــکیل ش ــاب تش ــم انق ــر معظ ــر رهب ــا تدبی ب
در زمینه هــای مختلــف ایــن هیئت هــا تشــکیل 
می شــوند افــزود: مقــام معظــم رهبــری به شــدت بــه 
مفاهیــم و واژه هایــی کــه برگرفتــه از فرهنــگ غــرب 

ــتند. ــد هس ــتند گایه من هس
ــه  ــا اشــاره ب ــاراهلل اســتان کرمــان ب ــده ســپاه ث فرمان
ــا  شــکل و محتــوای کار در هیئت هــای اندیشــه ورز ب
ــود  ــرح می ش ــه مط ــه در جامع ــی ک ــایر مفاهیم س
گفــت: بــرای تمــام رده هــای ســپاه و اقشــار مختلــف 
بســیج هیئت هــای اندیشــه ورز فعــال شــده و ثمــرات 
خوبــی داشــته اســت.وی بــا بیــان اینکــه هیئت هــای 
اندیشــه ورز در چهــار محــور اصلــی رصــد تهدیــدات 

به مناسبت میالد حرضت زهرا )سالم ا... علیها( 

دستگیری شش متخلف حرفه ای در بردسیر
سرپرســت اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان بردســیر 
گفــت: طــی ســه عملیــات جداگانــه توســط یــگان حفاظت 
محیط زیســت شهرســتان بردســیر شــش متخلــف حرفه ای 

شــکار و صید دســتگیر شــدند.
دســتگیری شــش متخلــف حرفــه ای در بردســیربه گــزارش 
خبرنــگار گــروه اســتان هــای باشــگاه خبرنــگاران جــوان از 
کرمــان، میــاد اســماعیلی سرپرســت اداره حفاظــت محیط 
زیســت شهرســتان بردســیر گفــت: مامــوران یــگان حفاظت 
محیــط زیســت ایــن شهرســتان طــی فاصلــه زمانــی کمتــر 
از ۲۴ ســاعت گذشــته موفــق بــه دســتگیری شــش نفــر از 

شــکارچیان متخلــف حرفــه ای ایــن شهرســتان شــدند.
ــا  اســماعیلی افــزود: طــی ســه اقــدام مجــزا و هماهنگــی ب
مقامات قضایی شهرســتان متخلفیــن حرفه ای کــه از کمین 
مامــوران مــا متــواری شــده بودند بــا اقدامــات اطاعاتــی الزم 
بــه همــراه مقــداری گوشــت و ســه قطعــه کبک دســتگیر و 

نهایتــا تحــت بازداشــت قــرار گرفتند.
فرمانــده یــگان حفاظت محیط زیســت شهرســتان بردســیر 
گفــت: در ماموریــت دوم نیز ســه قطعــه پرنده وحشــی از نوع 

قرقــاول در منــزل یــک متخلــف دیگر کشــف و ضبط شــد.
او تصریــح کــرد: همچنیــن در ماموریــت ســوم نیز چهــار تن 
از شــکارچیان کــه در حــال پروژکتــور گردانــی بودنــد قبــل از 
شــکار و هرگونــه آســیب بــه حیــات وحش دســتگیر شــدند.

ــی  ــع قضای ــه مرج ــت ب ــره ماموری ــه فق ــن س ــده ای پرون
شهرســتان تحویــل شــده اســت و متخلفیــن در بازداشــت به 

ــد. ــر می بردن س

حجة االسالم وحید مهری امام جمعه شهرنگار:

وصیت نامه شهید سلیمانی منشوری اخالقی عرفانی - الهی - برای جهان اسالم است

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر گفت: 

بهره برداری از ۸ طرح دامپروری 
و آب و خاک در بردسیر

ــه  ــت: ب ــیر گف ــتان بردس ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
مناســبت ایــام دهــه فجــر هشــت طــرح دامپــروری و آب و 

ــید. ــرداری رس ــره ب ــه به ــیر ب ــتان بردس خــاک در شهرس
بهــره بــرداری از ۸ طرح دامپــروری و آب و خاک در بردســیربه 
ــگاران  ــگار گــروه اســتان هــای باشــگاه خبرن گــزارش خبرن
ــاورزی  ــاد کش ــر جه ــز، مدی ــبک خی ــان؛ س ــوان از کرم ج
ــه مناســبت ایــام دهــه فجــر  شهرســتان بردســیر گفــت: ب
هشــت طــرح آب و خــاک و دامپــروری بــا هزینــه کردبیش از 
۳۴ میلیــارد ریــال کــه بیش از ۵ میلیــارد ریــال آن از اعتبارات 
دولتی اســت، در شهرســتان بردســیر به بهــره برداری رســید.

وی افــزود: دو طــرح آبیــاری قطــره ای در ســطح ۵۰ هکتــار 
بــا هزینــه کــرد اعتبــار کل ۶۱۳۳ میلیــون ریــال کــه ۵۱۲۵ 
میلیــون ریــال آن از اعتبــارات دولتــی اســت، بــه بهره بــرداری 

رسید.
ســبک خیــز تصریــح کــرد: همچنیــن پنج طــرح دامپــروری 
شــامل ســه طرح پرورش گاو شــیری بــه ظرفیــت ۱۴۹ راس، 
یــک طــرح پــرورش گوســفند داشــتی بــا ظرفیــت ۹۵ راس، 
یــک طــرح شــترمرغ بــه ظرفیــت ۲۰۰ قطعــه و یــک طــرح 
پــرورش شــتر بــه ظرفیــت ۵۰ نفــر بــا هزینــه ۲۸.۵ میلیــارد 

بــه بهــره بــرداری رســید

رسپرست اداره حفاظت محیط زیست بردسیر گفت: 

رییس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات استان کرمان خرب داد:

رییس کل دادگسرتی استان کرمان:

نسبت به جمعیت، نرخ جمعیت کیفری استان کرمان باالست
نماینــده عالــی دســتگاه قضایــی در اســتان کرمــان 
ــرخ جمعیــت  ــه نســبت جمعیــت، ن بیــان کــرد: ب
ــذا مــی طلبــد  کیفــری اســتان کرمــان باالســت ل
مســئوالن توجــه ویــژه ای بــه ایــن موضــوع داشــته 

باشــند.
یــداهلل موحــد در نشســت هماهنگی هیات بازرســی 
ســتاد قوه قضاییــه با رییس کل دادگســتری اســتان 
کرمــان گفــت: کرمــان به عنــوان پهناورترین اســتان 
کشــور و بــا داشــتن تنوع فرهنگــی و اقلیمی نیازمند 

توجــه جــدی از ســوی مســئوالن می باشــد.
نماینــده عالــی دســتگاه قضایــی در اســتان کرمــان 
ــرخ جمعیــت  ــه نســبت جمعیــت، ن بیــان کــرد: ب
ــذا مــی طلبــد  کیفــری اســتان کرمــان باالســت ل
مســئوالن توجــه ویــژه ای بــه ایــن موضــوع داشــته 

باشــند.
ایــن مقــام ارشــد قضایــی در اســتان کرمــان آخریــن 
وضعیت منابع انســانی دادگســتری اســتان را تشریح 

کــرد و گفــت: با برگــزاری چندیــن دوره کارآمــوزی قضایی 
مشــکل کمبــود کادر قضایــی تــا حــدودی در دادســراهای 
اســتان کرمــان برطــرف شــده اســت امــا هنــوز در محاکم 
ــه  ــی مواج ــکل کادر قضائ ــا مش ــر ب ــدوی و تجدیدنظ ب

. هستیم 
موحــد به کمبود کادر اداری در دادگســتری اســتان کرمان 
ــا اجــرای طــرح  ــرد: ب ــرد و خاطرنشــان ک ــم اشــاره ک ه
بومــی گزینــی تعــداد قضــات غیربومــی اســتان کرمــان از 

۴۰ درصــد بــه ۱۷درصــد کاهــش یافتــه انــد .
وی بــا بیــان اینکــه اقدامــات عمرانــی خوبــی در دســتگاه 
قضایــی اســتان کرمــان طــی چنــد ســال گذشــته صورت 
پذیرفتــه اســت، افــزود: امــا همچنــان شــاهد محرومیــت 
هــا و کمبودهایــی در اســتان کرمــان در بخــش عمرانــی 

هســتیم و امیدواریــم هرچــه ســریعتر برطــرف گــردد.
رییــس شــورای قضایــی اســتان کرمان گفــت: بــا توجه به 
اینکــه اســتان کرمــان بــه عنــوان قطــب آمــوزش جنــوب 
شــرق قــوه قضائیه در کشــور مطــرح اســت، ضــرورت دارد 

زیرســاخت هــای الزم از جملــه ســاخت یک مجتمع آموزشــی 
در دســتور کار قــرار گیرد.

ــزات  ــود تجهی ــان کمب ــتان کرم ــتری اس ــس کل دادگس ریی
اداری،امکانــات رفاهــی و رســیدگی به مشــکات منابع انســانی 
ــان دانســت و  ــر مشــکات دادگســتری اســتان کرم را از دیگ
افــزود: بایــد بــه تناســب ظرفیــت و کمبودهــای اســتان، بودجه 

در اختیــار دادگســتری قــرار گیــرد.

رسدار غالمعلی ابوحمزه فرمانده سپاه استان کرمان: رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: 

ــن  ــا و تعیی ــد فرصت ه ــیب ها، رص ــد آس ــمن، رص دش
راهکارهــا کار می کننــد افــزود: مــا باید تهدیدات دشــمن 
را بشناســیم و ایــن تهدیــدات را بــه فرصــت تبدیل کنیم.

ابوحمــزه بــا تاکیــد بــر اینکــه اگــر مــا آســیب های پیش 
رو را شناســایی کنیــم می توانیــم راهکارهــای منطقــی 
و اجرایــی را پیــدا کنیــم گفــت: بــه عنــوان مثــال مــواد 
مخــدر یــک تهدیــد اســت امــا کــم کاری یــک آســیب 

اســت کــه هــر کــدام راهــکار جداگانــه دارد.
وی بــا بیــان اینکــه خروجــی کار هیئت هــای اندیشــه ورز 
ــه فرصت هــا  در ســال بایــد تبدیــل کــردن تهدیــدات ب
باشــد تــا تهدیــدات و آســیب ها بــه حداقل برســد افــزود: 
افزایــش روحیــه مطالبه گــری در جامعــه بســیار اهمیــت 
ــث  ــان در بح ــتان کرم ــیب های اس ــی از آس دارد و یک
عقب ماندگــی توســعه عــدم مطالبه گــری مــردم اســت.

فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکه 
مدیــران بایــد نظــارت میدانــی را در برنامــه خــود قــرار 
دهنــد گفــت: کارهــای اجــرا شــده را باید پیگیــری کرده 
ــان  ــا بی ــم. وی ب ــی آن را رصــد کنی ــا نظــارت میدان و ب
ــی  اینکــه مــردم نیــز می تواننــد مــا را در نظــارت میدان
کمــک کننــد، اگــر از آنهــا بخواهیــم و بــه آنهــا اهمیــت 
بدهیــم افــزود: نبایــد فقــط بــه کارهــای ســاری و جــاری 
بپردازیــم بلکــه بایــد به توســعه آینــده اســتان فکر کنیم 
و هیئت هــای اندیشــه ورز می تواننــد در ایــن زمینــه موثر 

باشند.
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حکومت  جهانی عدالت

شاخصه های جامعه منتظر از دیدگاه 
مقام معظم رهبری

انتظار از دیدگاه مقام معظم رهربی:
از دیدگاه مقام معظم رهبری، موضوع انتظار دارای قابلیتهای 
فراوانی است که ملتها باید از آن به بهترین نحو استفاده کنند. از 
نظر ایشان مهمترین پیامد انتظار، امید است که در پی آن مبارزه 
ومجاهدت وعدم تسلیم در برابر دشمنان است: » اعتقاد به قضیه 
مهدی )عج( و موضوع ظهور و فرج و انتظار، گنجینه عظیمی 
است که ملت ها می توانند از آن، بهره های فراوانی ببرند. شما 
کشتی ای را در یک دریای طوفانی فرض کنید. اگر کسانی که 
در این کشتی هستند، عقیده داشته باشند. که اطراف آنها تا هزار 
فرسنگ، هیچ ساحلی وجود ندارد و آب و نان و وسایل حرکت 
اندکی داشته باشند، کسانی که در این کشتی هستند، چه کار 
می کنند؟ آیا هیچ تصور می شود که اینها برای آن که حرکت 
کنند و کشتی را پیش ببرند، تالشی بکنند ؟ نه، چون به نظر 

خودشان، مرگشان حتمی است.
وقتی انسان مرگش حتمی است، دیگر چه حرکت و تالشی باید 
بکند؟ امید و افقی وجود ندارد. یکی از کارهایی که می توانند 
انجام دهند، این است که در این مجموعه کوچک، هرکس به 
کار خودش سرگرم شود. آن کسی که اهل آرام مردن است، 
بخوابد تا بمیرد و آن که اهل تجاوز به دیگران است، حق دیگران 
را بگیرد تا آن که چند ساعتی بیشتر زنده بماند. طور دیگر هم 
این است که کسانی که در همین کشتی هستند، یقین داشته 
باشند و بدانند که در نزدیکی آنها، ساحلی وجود دارد. حاال اگر 
دور و یا نزدیک است و چقدر کار دارند تا به آن جا برسند، معلوم 

نیست. اما قطعا ساحلی که در دسترس آنها است، وجود دارد.
این افراد چه کار می کنند؟ اینها تالش می کنند که خود را به آن 
ساحل، برسانند و اگر یک ساعت هم به آنها وقت داده بشود. از 
آن یک ساعت برای حرکت و تالش صحیح و جهت دار استفاده 
خواهند کرد، و فکرشان را روی هم خواهند ریخت و تالش شان 
را یکی خواهند کرد تا شاید بتوانند خود را به آن ساحل برسانند. 
»امید«، چنین نقشی دارد. همین قدر که امیدی در دل انسان 
به وجود آمد، مرگ بال های خود را جمع می کند و کنار می 
رود. امید موجب می شود، انسان تالش و حرکت کند. پیش 
ببرد مبارزه کند و زنده بماند. فرض کنید ملتی در زیر سلطه 
ظالمانه قدرت مسلطی، قرار دارد و هیچ امیدی هم ندارد. این 

ملت مجبور است، تسلیم بشود.
اگر تسلیم نشد، کارهای کور و بی جهتی انجام می دهد. اما اگر 
این ملت و جماعت، امیدی در دلشان باشد و بدانند که عاقبت 
خوبی حتما وجود دارد، اینها چه می کنند؟ طبیعی است که 
مبارزه خواهند کرد و مبارزه را نظم خواهند داد و اگر مانعی در 
راه مبارزه وجود داشته باشد، او را برطرف خواهند کرد. بشریت 
در طول تاریخ و در حیات اجتماعی، مثل همان سرنشینان 
یک کشتی طوفان زده، همیشه گرفتار مشکالتی از سوی 
قدرتمندان، ستمگران، قوی دستان و مسلطین بر امور انسان 
های مظلوم بوده است. امید، موجب می شود که انسان، مبارزه 

کند و راه را باز نماید و پیش برود.
وقتی به شما می گویند انتظار بکشید. یعنی، این وضعیتی که 
امروز شما را رنج می دهد و دلتان را به درد می آورد، ابدی نیست 
و تمام خواهد شد. ببینید چقدر انسان، حیات و نشاط پیدا می 
کند. این، نقش اعتقاد به امام زمان - صلوات اهلل علیه و ارواحنا 
فداه - است. این نقش اعتقاد به مهدی موعود می باشد. این 
عقیده است که شیعه راتا امروز، از آن همه پیچ وخم های عجیب 

وغریبی که در سرراهش قرار داده بودند، عبور داده است. « 
ایشان این اعتقاد مهم را باعث تسلیم نشدن ملتها در برابر 
زورگویان برشمرده و حرکت مردم ایران در پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی را ناشی از همین اعتقاد می دانند: » ایمان و 
اعتقاد به امام زمان )عج(، مانع از تسلیم شدن است و ملت های 
با ایمانی که حضور قطب عالم امکان را در میان خود احساس 
می کنند، از حضور او امید و نشاط می گیرند و برای مجد و 
عظمت اسالم، مبارزه و مجاهدت می کنند و با تکیه بر همین 
امید درخشان بود که ملت بزرگ ایران، پرچم اسالم را به اهتزاز 

در آورد و افتخار طول تاریخ بشر و تاریخ اسالم شد. « 

ادامه آیه 93 سوره آل عمران :
همه خوراکی ها بر فرزندان اسرائیل حالل بود جز آنچه پیش ازنزول 
تورات اسرائیل ]یعقوب[ بر خویشتن حرام ساخته بود بگو اگر ]جز 

این است و[ و راست می گویید تورات را بیاورید و آن را بخوانید.
1-دو ایراد یهودیان نسبت به پیامبر اسالم)ص( چه بود؟

از روایات و نقل مفسران استفاده می شود که یهود، دو ایراد دیگر 
درگفتگوهای خود به پیامبر)ص( مطرح کردند.

الف( چگونه پیامبر اسالم گوشت و شیرشتر را حالل می داند، با این 
که در آئین ابراهیم)ع( حرام بوده است؟ به همین نیز دلیل یهود به 
پیروی از ابراهیم آنها را برخود حرام می دانند. نه تنها ابراهیم، بلکه 
نوح هم اینها را تحریم کرده بود. با این حال چگونه کسی که آنها را 

حرام نمی داند، دم از آئین ابراهیم می زند؟
ب( چگونه پیامبر اسالم خود را وفادار به آئین پیامبران بزرگ خدا 
مخصوصا ابراهیم)ع( می داند، در حالی که تمام پیامبرانی که از 
دودمان اسحاق فرزند ابراهیم بودند، »بیت المقدس« را محترم می 
شمردند و به سوی آن نماز می خواندند، ولی پیامبر اسالم از آن قبله 

روی گردانده و کعبه را قبله گاه خود انتخاب کرده است؟
آیات فوق به ایراد اول پاسخ گفته و دروغ آنها را روشن می سازد و 

آیات آینده به ایراد دوم پاسخ می گوید.
2- پاسخ قرآن به ایرادهای یهودیان چه بود؟

این آیه با صراحت تمام تهمت های یهود را در مورد تحریم پاره ای 
ازغذاهای پاک )مانند شیر و گوشت شتر( رد می کند و می گوید: در 
آغاز، تمام این غذاها برای بنی اسرائیل حالل بود، مگر آنچه اسرائیل 

)اسرائیل نام دیگر یعقوب است( بر خود تحریم کرد.
3- اسرائیل کیست؟

کلمه »اسرائیل« در اصل نام »یعقوب« پیامبر خدا بوده است. او را به 
این سبب اسرائیل نامیده بودند که سخت در راه خدا مجاهدت می 

کرده و در این راه موفق و پیروز بوده است.
4- چرا اسرائیل برخی غذاها را بر خود تحریم کرده بود؟

درباره این که یعقوب چه نوع غذائی را برخورد تحریم کرده بود و 
علت آن تحریم چه بود؟ توضیحی در آیه ذکر نشده است، ولی از 
روایات اسالمی مشخص می شود هنگامی که یعقوب گوشت شتر 
می خورد بیماری »عرق النسا« بر او شدت می گرفت. لذا تصمیم 
گرفت که از خوردن آن برای همیشه خودداری کند. پیروان او هم 
در این قسمت به او اقتدا کردند و تدریجا امر بر بعضی از افراد مشتبه 

شد و تصور کردند این یک تحریم الهی است.
5- اشتباه پیروان اسرائیل چه بود؟

پیروان او در این قسمت به او اقتدا کردند و تدریجا امر بر بعضی 
مشتبه شد و تصور کردند این یک تحریم الهی است و آن را به 
عنوان یک دستور دینی به خدا نسبت دادند. قرآن در آیه باال علت 
اشتباه آنها را تشریح می کند و روشن می سازد که نسبت دادن این 

موضوع به خدا یک تهمت است.
6- آیا قبل از نزول تورات غذاهای پاکیزه بر بنی اسرائیل حرام بود؟

قبل از نزول تورات هیچ یک از غذاهای پاکیزه بر بنی اسرائیل حرام 
نبود که با جمله »من قبل ان تنزل التوراه« در آیه فوق به آن اشاره 
شده است. اما پس از نزول و آمدن موسی بن عمران، بر اثر ظلم و 
ستم یهودیان، پاره ای ازغذاهای پاکیزه به عنوان مجازات، بر آنها 

تحریم شد.
7- دستور خداوند به پیامبر در خصوص دعوت یهود چه بود؟

خداوند در این جمله به پیامبرش دستور می دهد که از یهود دعوت 
کند همان تورات موجود نزد آنها را بیاورند و آن را بخوانند تا معلوم 
شود که ادعای آنها در مورد تحریم غذاها نادرست است، ولی آنها 
حاضر به انجام این کار نشدند. چون می دانستند در تورات چنین 

چیزی وجود ندارد.
8- سرزنش یهودیان به مومنین چه بود و پیامبر)ص( چه پاسخی داد؟

یهودیان به مومنین می گفتند: این پیغمبر شما چگونه ممکن است 
صادق باشد با اینکه از نسخ )یک مساله محال و نشدنی( خبر می 
دهد؟ او می گوید خدای تعالی فقط به خاطر ظلمی که بنی اسرائیل 
کردند، طیبات را بر آنان حرام کرد. درحالی که این تحریم وقتی 
صادق است که قبال آن طیبات حالل بوده باشد. این همان نسخ 
است که بر خدای تعالی جائز نیست، چون محرمات دائما حرام 

هستند و ممکن نیست حکم خدا تغییر کند.
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مجلــس انقالبــی و کارآمد با طراحــی و تصویب قوانین 
راهگشــا، نقــش و تأثیــری عمیــق و تعیین کننــده  در 
مســیر انقــالب بر جــای می گــذارد. نماینــدگان چنین 
مجلســی قطعــا واجــد ویژگی هــای مشــخصی اند کــه 
ــدای  ــات مقت ــا را در بیان ــوان آنه ــق می ت به طــور دقی

حکیــم انقــالب یافت.
بــه گــزارش گــروه رســانه هــای خبرگــزاری تســنیم، 
ــات مجلــس پیــش روی مــا اســت و ملــت در  انتخاب
آســتانه  یــک آزمایــش بــزرگ قــرار دارد. جمعــه دوم 
ــای  ــن جلوه ه ــی از زیباتری ــگاه یک ــفندماه تجلی اس
ــوری  ــدس جمه ــام مق ــی در نظ ــاالری دین مردم س
اســالمی ایران پیش چشــم جهانیــان اســت. آن جلوه؛ 
انتخابــات اســت که مجلــس شــورای اســالمی یازدهم 
را پایه ریــزی می کنــد. اساســاً مجلــس ســالم، فعــال و 
قــوی کلیــد کارهای بــزرگ و صحیح در کشــور اســت 
و می توانــد بــر عملکــرد همــه  دســتگاه های کشــور اثر 
بگــذارد. مجلــس کارآمــد بــر صــراط مســتقیم اســالم 
ــا طراحــی و  ــای می فشــارد و ب ــالب اســالمی پ و انق
تصویــب قوانیــن راهگشــا، نقــش و تأثیــری عمیــق و 
تعییــن کننــده  در مســیر انقــالب بر جــای می گــذارد. 
شــاخصه اصلی چنین مجلســی، نمایندگانــی مؤمن و 

انقالبــی اســت.
ــان  ــالب در بیانات ش ــه انق ــم و فرزان ــدای حکی مقت
 اشــاراتی در ایــن بــاب دارنــد کــه می تــوان ویژگی های 
نماینــده مجلــس شــورای اســالمی را به صــورت 

ــرد. ــتخراج ک ــا اس ــر از آنه دقیق ت
 1- تدین و تقوا

ــت و  ــت هدای ــی در دریاف ــرط اصل ــن ش ــوا و تدی تق
توفیقــات الهــی و الزمــه دوری از انحرافــات و پلیدی ها 
ــر  ــه ای، رهب ــی  خامن ــرت آیت اهلل العظم ــت. حض اس
معظــم انقــالب اســالمی 28  فروردین ســال 1375 در 
ایــن زمینــه می فرماینــد: »اینکــه مــا ایــن همــه روی 
تدیـّـن تکیــه می کنیــم، بــرای این اســت. عزیــزان من! 
وابســتگی از الابالی گــری دینــی حاصــل می شــود. نــه 
اینکــه هــر کــس متدیـّـن نیســت، وابســته اســت؛ نــه. 
باالخــره انگیزه  هــای گوناگونــی وجــود دارد. امــا کســی 
کــه متدیّــن اســت، یــک مانــع اضافــه بــرای وابســته 
شــدن دارد. ایــن خیلــی مهــم اســت. شــنیده  ام بعضی 
در حــول و حــوش مرحلــه اوّل انتخابــات، گفتــه بودند 
»فالنــی- شــاید اســم مــا را هــم نیــاورده بودنــد-  یــا 
برخــی دیگــر ایــن قــدر روی تدیـّـن تکیــه می کننــد، 
ــه  ــص ب ــای متخّص ــد آدم ه ــی دارد؟ بای ــه اهمیت چ
ــه  ــا ب ــا و مهندس ه ــد. دکتره ــدا کنن ــس راه پی مجل
مجلــس برونــد و مملکــت را اداره کننــد!« این، اشــتباه 
ــص الزم  ــس، متخّص ــرای مجل ــه ب ــه این ک ــت. ن اس
نیســت. چــرا؛ بــرای مجلــس، متخّصــص الزم اســت. 
ولــی مــا امــروز تخّصــص کــم نداریــم. عرض مــن این 
اســت کــه: ای ملــت ایــران! بیــن همیــن مهندس ها و 
دکترهــا، میــان همیــن متخّصص هــا و کارشــناس ها، 
بگردیــد متدیّن هــا را انتخــاب کنیــد! بــه صــرف اّدعــا، 
اکتفــا نکنیــد. فــردی را کــه می  خواهیــد برگزینیــد، 
بایــد متدیـّـن باشــد. متدیـّـن که شــد، آن وقت انســان 

احســاس خاطــر جمعــی می کنــد.«
2- توان مدیریتی

ــت  ــوان مدیری ــتعداد و ت ــوا، اس ــن و تق ــر تدی عالوه ب
ــری  ــزاران نظــام، ام ــرای مســئوالن و کارگ داشــتن ب

بایســته اســت.
ــاه  ــم آذرم ــه ای ده ــی  خامن ــرت آیت اهلل العظم حض
امســال در ابتــدای جلســه  درس خــارج فقــه، با شــرح 
ــاره توصیــه پیامبــر اعظــم)ص( خطــاب  روایتــی درب
بــه جنــاب ابــوذر فرمودنــد: »... حــاال آن حرفــی کــه 
حضــرت می خواهــد بــه ابــو ذر بزنــد چیســت؟ »اِنـّـی 
اَراَک َضعیفــاً« مــن جنابعالــی را در مدیریـّـت، ضعیــف 
می بینــم. خیلــی آدم خوبــی هســتی، مجاهــد 
فی ســبیل اهلل، رُک گــو، و آســمان بــر راســت گوتر از او 
ســایه نیفکنــده، زمیــن راســت گوتر از او را بــر خــودش 
حمــل نکــرده؛ اینهــا همه به جــای خــود محفــوظ، اّما 
ــَرَنّ َعلــی اِثَنین«  شــما آدم ضعیفــی هســتی. »َفالتَُؤَمّ
حــاال کــه آدم ضعیفــی هســتی، مواظــب بــاش بــر دو 
نفــر هــم ریاســت نکنــی! یعنی پیــدا اســت آن ضعفی 
هــم که حضــرت فرمودنــد، ضعــف در مدیریّت اســت؛ 
ــداری؛ اگــر  ــت ن ــو آدمی هســتی کــه مدیریّ یعنــی ت
چنانچــه بــر دو نفــر یــا بیشــتر ریاســت پیــدا کــردی، 
نمی توانــی کار آنهــا را بــه ســامان برســانی. ایــن، درس 
بــرای ماهــا اســت. مــا - حــاال همــه  مــا نــه؛ بعضی مان 
ایــن جــوری هســتیم - به مجــّرد اینکه یک مســندی، 
ــا ممکــن اســت  ــی می شــود ی ــا خال ــی، ی ــک جای ی
خالــی بشــود، فــوراً چشــم می دوزیــم کــه برویــم آنجا! 

ــی.  ــا نمی توان ــی ی ــگاه کــن ببیــن می توان خــب، شــما اوّل ن
ــت،  ــس اس ــات مجل ــرای انتخاب ــی ب ــث اسم نویس ــاال بح ح
ــد!  ــا می رون گفتنــد شــروع شــده، همیــن طــور بــدون محاب
خــب، شــما کــه می خواهــی بــروی آنجــا، آنجــا ســؤال دارد؛ 
ایــن توانایــی ای کــه خــدا بــه مــن و شــما می دهــد، کنــارش 
ــم،  ــرض می کن ــه ع ــی[ ک ــن ]مطلب ــت. ای ــئولّیت هس مس
در مــورد خــود ایــن حقیــر از همــه بیشــتر اســت. شــما هــم 
همیــن جــور؛ یعنی آن کســانی کــه مســئولّیتی دارند، همین 
جــور. هــر مســئولّیتی، هر ِســَمتی، هــر توانایــی ای، در کنارش 
یــک مســئولّیتی دارد، یــک تعّهــدی وجــود دارد، می توانیــد 
آن تعّهــد را انجــام بدهیــد یــا نــه؟ ایــن خیلــی درِس بزرگــی 

اســت.«
3- تنفر از فساد

معتقــد و پایبنــد بــه اســالم و متنفــر از فســاد بــودن نیــز از 
ویژگی هــای اصلــی یــک نماینــده مجلــس شــورای اســالمی 
اســت. مقتــدای حکیــم انقــالب 22 اســفند 1386 در دیــدار 
ــد: »شــما  ــه فرمودن ــن زمین ــردم در همی ــف م اقشــار مختل
ــد،  ــدوق رأی و رأی بدهی ــای صن ــد پ ــد بروی ــه می خواهی ک
ــک مجلســی تشــکیل بشــود  ــه ی ــن باشــد ک ــان ای هدف ت
پایبنــد به همیــن مبانی انقــالب و ارزش های انقــالب. نماینده، 
متدیــن، امیــن، معتقد بــه عدالت اجتماعــی-  اســتقرار عدالت 
در سرتاســر کشــور- متنفــر از فســاد در هــر بخشــی و در هــر 
طبقــه ای از طبقــات مســئولین، معتقــد بــه عــزت جمهــوری 
اســالمی؛ مجلــس بایــد یــک چنین مجلســی باشــد. ما هفت 
دوره مجلس شــورای اســالمی را گذراندیم. در مجلس شــورای 
اســالمی گاهــی اتفــاق افتــاده اســت کــه کســانی آمده انــد که 
بــا اســم »اســالمی« بــرای این مجلــس مخالفــت کرده انــد! در 
دوره  اول کــه بحــث ایــن بــود کــه اســم مجلــس چــه باشــد- 
کــه آمــده بــود »مجلــس شــورای اســالمی«- یــک عــده ای 
ایســتادند کــه نــه، »اســالمی« نباشــد! خــوب، ایــن نماینــده  
ملــت ایــران نیســت. ملت ایــران بــرای اســالم ایــن فداکاری ها 
را کــرده اســت. ملــت ایــران عظمــت خــود را، عــزت خــود را، 
اقتــدار خــود را، آســایش و رفــاه خــود را در اســالم جســت وجو 
می کنــد. یــک عــده ای پیــدا شــدند کــه بــا اســم »اســالمی« 
بــرای مجلــس مخالفت کردنــد! خــوب، این مطلوب نیســت.«

4- حفظ عزت ملت
اراده و تصمیــم قاطــع بــرای حفظ عــزت ملت و نظام اســالمی 
ــده مجلــس  ــی اســت کــه نماین از دیگــر شــاخصه های اصل
شــورای اســالمی بایــد واجــد آن باشــد. رهبــر انقــالب هشــتم 
خــرداد 1374 در دیــدار نماینــدگان مجلــس در همیــن زمینه 
فرمودنــد: »نماینــده مجلــس، چــون نماینــده این ملــت عزیز 
اســت، بایــد عــّزت ایــن ملــت را حفــظ کنــد. باالخره انتســاب 
ــا  ــی دارد... خــوب؛ م ــزرگ، اقتضائات ــاال و ب ــک جــای ب ــه ی ب
نماینــده ملتی هســتیم که حقــاً و انصافــاً مصداق آیه شــریفه 
»کنتــم خیــر اّمــْهً اخرجــت للنــاس«  اســت. اگــر ملت هــای 
مظلــوم دنیــا بخواهنــد بــه کارنامــه یــک ملــت نــگاه کننــد و 
نیــرو بگیرنــد؛ احســاس عــّزت و شــرف کننــد و درس بگیرند، 
بایــد بــه ایــن ملــت نــگاه کننــد. ایــن، ملتــی اســت کــه مــادِر 
چهــار شــهیدش، احســاس افتخــار می کنــد که چهار شــهید 
در راه خــدا داده اســت. ایــن، ملتــی اســت که جانبــاز و آزاده اش 
کــه ده، دوازده ســال در زنــدان دشــمن مانــده اســت، به خاطــر 

ســربازِی اســالم و قــرآن، احســاس افتخــار می کنــد.«
5- یکی بودن شعار و عمل

از شــاخصه های دیگــر نمایندگــی یکــی بــودن شــعار و عمــل 
اســت. رهبر انقــالب اســالمی خردادمــاه ســال 1385 در دیدار 
نماینــدگان مجلــس در این خصــوص می فرماینــد: نمایندگان 
مجلــس بایــد به گونــه ای عمــل کننــد کــه از عملکــرد آنــان 
همــان شــعارهایی کــه مــردم بــرای آنهــا رأی دادنــد، تداعــی 

شود.
6- اخالق و احساس مسئولیت

امانــت داری و اخــالق و احســاس مســئولیت نیــز بایــد جــزو 
ــد.  ــس باش ــده مجل ــک نماین ــرای ی ــی ب ــای اصل ویژگی ه
ــال  ــرداد س ــتم خ ــه ای هش ــی  خامن ــرت آیت اهلل العظم حض
1392 در این بــاره فرمودنــد: »یــک مســئله  دیگــر- همان طور 
ــدگان در  ــار نماین ــن اســت کــه رفت ــم- ای کــه عــرض کردی
ــن طــرف و آن  ــه ای ــه ب ــه و ســوق دادن جامع ــت جامع  تربی
طــرف مؤثــر اســت. اگــر تقــوا و امانــت و اخــالق و احســاس 
مســئولیت و نشــاط کار، در مجلس دیده شــود، این در جامعه 
اثــر می گــذارد؛ در درجــه  اول مــردم را نســبت بــه نماینــدگان 
مجلــس عالقه منــد و خوشــبین و متعهــد می کنــد، در درجــه  
بعــد رفتــار آنهــا را بــه رفتــار ایــن نماینــدگان عزیــز- که خب 
قلــه هســتند، چهــره هســتند، برجســته هســتند- نزدیــک 

می کنــد.«
7- مرزبندی روشن با دشمن

نماینــده مجلــس شــورای اســالمی بایــد عالوه بر پایبنــدی به 
مبانــی انقــالب و اســالم با دشــمن مرزبنــدی پررنــگ، قاطعانه 

و روشــنی داشــته باشد.
رهبــر معظــم انقالب اســالمی 22 اســفند 1386 نیــز در دیدار 

اقشــار مختلــف مــردم  تصریــح کردنــد: »... پایبنــدی او بــه 
اســالم باشــد، پایبنــدی او بــه عدالت باشــد، پایبنــدی او به 
منافــع ملــی باشــد، مرز او با دشــمن مرز مشــخصی باشــد. 
... بعضــی، از دشــمن رودربایســتی دارنــد؛ بعضــی، مالحظه  
دشــمن را می کننــد. مالحظــه ملــت را باید کــرد، مالحظه  
خــدا را بایــد کــرد، نه مالحظه  دشــمن را. دشــمن، دشــمن 
اســت؛ هرچــه مالحظــه کنــی، هرچــه عقــب بنشــینی، او 
ــمن  ــل دش ــما در مقاب ــز ش ــر خاکری ــد. اگ ــو می آی جل
خاکریــز مســتحکمی نباشــد، او نفــوذ می کنــد. دشــمنان 
ــت.  ــن اس ــاخص ها همی ــی از ش ــد. یک ــن را می خواهن ای
ــاخص  ــن ش ــه ای ــتند، ب ــور هس ــای کش ــردم در هرج م
توجــه کننــد آن کســانی کــه مرزشــان با دشــمن و دســت  
ــرای  ــا ب ــرز کم رنگــی اســت، این ه نشــاندگان دشــمن م
ورود بــه مجلــس اصلــح نیســتند. کســانی باید باشــند که 

مــرز روشــنی بــا دشــمن داشــته باشــند.«
8-  ترجیح مصالح کلی بر مصالح منطقه  ای

نماینــده مجلــس شــورای اســالمی بایــد مصالــح کشــور و 
نظــام را بــر مصالــح منطقــه ای  ترجیــح دهــد. رهبر معظم 
انقــالب 27 خــرداد 1383 در دیــدار نماینــدگان مجلــس 
تأکیــد کردنــد: »... مســئله  بعد، ترجیــح مصالــح کلــی بــر 
مصالــح منطقــه ای اســت؛ ایــن هــم از چیزهایی اســت که 
بــه زبــان خیلــی آســان اســت، امــا در عمل خیلی مشــکل 
اســت. بنــده هــم یــک وقــت در مجلــس بــوده ام و می دانم 
نمایندگــی چگونــه اســت؛ بــا مجلس هــم که سال هاســت 
ــی   ــح کل ــر مصال ــه ای را ب ــح منطق ــم. مصال ســروکار داری

ــح ندهید.« ترجی
9- صبر و بصیرت

ــک  ــای ی ــن ویژگی ه ــز از اصلی تری ــرت نی ــر و بصی صب
ــر انقــالب هشــتم خــرداد  ــده مجلــس اســت. رهب نماین
1384 در دیــدار نماینــدگان مجلــس فرمودنــد: »... ما بارها 
ــم کــه امیرالمؤمنیــن در جنــگ صفیــن-  عــرض کرده ای
ــاره  عمــار هــم فرمــوده باشــد-  ــه را درب شــاید ایــن جمل
مکــرر ایــن جملــه را می فرمــود: »و ال یحمــل هــذا العلــم 
ااّل اهــل البصــر والّصبــر«. چــه عبــارت زیبایــی هم هســت؛ 
ــر یکــی اســت، ترکیبش دوتاســت؛ و  حــروف بصــر و صب
چــه زیبــا! فقــط اهــل بصیــرت و پایــداری می تواننــد ایــن 
ــت  ــان تقوی ــد در خودم ــرت را بای ــد. بصی پرچــم را بردارن
ــوان  ــا حاصــل شــود و شــما به عن ــن معن ــر ای ــم. اگ کنی
ــه  ــالمی- ک ــورای اس ــس ش ــردم در مجل ــدگان م نماین
جایــگاه و موقعیــت مهمــی  در روشــنگری مردم نســبت به 
نقشــه های دشــمن داریــد- اثرگــذاری کنیــد، بســیاری از 
ایــن خألهــا و تاریکی هــا و غبارهــا برطــرف خواهــد شــد.«

10- ساده زیستی و پرهیز از  اشرافی گری
ــز  ــرافی گری نی ــراف و  اش ــز از اس ــتی و پرهی ــاده زیس س
ــرت  ــت. حض ــی اس ــی نمایندگ ــاخصه های اصل ــزو ش ج
آیت اهلل العظمــی  خامنــه ای ششــم خــرداد 1383 در پیامی 
ــد:  ــح کردن ــم تصری ــس هفت ــاح مجل ــبت افتت ــه مناس ب
»ساده زیســتی و پرهیــز از اســراف و پرهیــز از هزینــه 
کــردن بیت المــال در امــور شــخصی و غیرضــروری، شــرط 
الزم بــرای حفــظ پیونــد حقیقــی بــا مــردم اســت.  ترویــج 
ــه و  ــل و ســفرهای پرهزین ــگ  اشــرافی گری و تجّم فرهن
بیهــوده خارجــی از کیســه مــردم، دور از شــأن نمایندگــی 
و عامــل گســیخته شــدن پیونــد نماینده بــا مردم اســت.«

رهبــر معظــم انقــالب همچنیــن هفتــم خــرداد 1387 در 
پیامــی به مناســبت افتتاح مجلس هشــتم، تأکیــد کردند: 
»نماینــده  ملــت از جنــس ملــت اســت. خــوی  اشــرافی و 
گرایــش بــه اســراف و طعمــه انگاشــتن ایــن مســئولیت، 

بــالی بزرگــی اســت.«
ملــت بــزرگ، انقالبــی و مبــارز ایــران همــواره نشــان داده 
اســت کــه از گذشــته قوی تــر، آگاه تــر و هوشــیارتر عمــل 
می کنــد. ملــت این بــار نیــز بــا حضــور سرشــار از شــوق، 
ایمــان و انگیــزه و بــا اقــدام قاطــع خــود، مشــت محکــم 
خــود را بــه دهــان یاوه گویــان می کوبــد. نماینــدگان 
مجلــس و مســئوالن کشــور نیــز باید ایــن نعمت بــزرگ را 
شــکرگزارند و چنان کــه الزمــه  نعمت شناســی و قدردانــی 

اســت، بــا آن رفتــار کننــد.

۱۰ ویژگی نامزد اصلح مجلس از منظر رهبر معظم انقالب

کریم خان زند و مرد درویش
درویشــی تهی  دســت از کنــار بــاغ کریــم خــان زنــد عبــور می کرد. 
چشــمش بــه شــاه افتــاد و بــا دســت اشــاره ای بــه او کــرد. کریــم 
ــم خــان  ــاغ آوردند.کری ــه داخــل ب خــان دســتور داد درویــش را ب
گفــت: ایــن اشــاره های تــو بــرای چــه بود؟درویــش گفــت: نــام 
ــام تــو هــم کریــم و خــدا هــم کریــم.آن  مــن کریــم اســت و ن
کریــم بــه تــو چقــدر داده اســت و به مــن چــی داده؟کریم خــان در 
حــال کشــیدن قلیــان بــود؛ گفــت چــه می خواهی؟درویــش گفت: 
همیــن قلیــان، مــرا بــس اســت.چند روز بعــد درویــش قلیــان را به 
بــازار بــرد و قلیــان بفروخت.خریــدار قلیــان کســی نبود جز کســی 
کــه می خواســت نــزد کریــم خــان رفتــه و تحفه بــرای خــان ببرد.

پــس جیــب درویــش پــر از ســکه کــرد و قلیــان نــزد کریــم خــان 
بــرد.روزگاری ســپری شــد. درویــش جهت تشــکر نزد خــان رفت.

ناگــه چشــمش بــه قلیان افتــاد و با دســت اشــاره ای بــه کریم خان 
زنــد کــرد و گفــت: نــه مــن کریمــم نه تــو؛ کریــم فقط خداســت، 
کــه جیــب مــرا پــر از پول کــرد و قلیــان تو هم ســر جایش هســت

نگاه و فریاد
اســتادی از شــاگردانش پرســید: چــرا ما وقتی عصبانی هســتیم داد 
می زنیــم؟ چرا مردم هنگامی که خشــمگین هســتند صدایشــان را 
بلنــد می کننــد و ســر هــم داد می کشند؟شــاگردان فکــری کردنــد 
و یکــی از آن هــا گفــت: چــون در آن لحظه آرامش و خونســردیمان 
ــمان را از  ــه آرامش ــن ک ــید: ای ــتاد پرس ــت می دهیم.اس را از دس
ــه  ــودی ک ــا وج ــرا ب ــا چ ــت؛ ام ــت اس ــم درس ــت می دهی دس
ــوان  ــا نمی ت ــم؟ آی ــرار دارد داد می زنی ــان ق ــل کنارم ــرف مقاب ط
بــا صــدای مالیــم صحبــت کــرد؟ چــرا هنگامــی که خشــمگین 
هســتیم داد می زنیم؟شــاگردان هــر کــدام جواب هایــی دادنــد امــا 
پاســخ های هیچکــدام اســتاد را راضــی نکــرد. ســرانجام او چنیــن 
توضیــح داد: هنگامــی کــه دو نفــر از دســت یکدیگــر عصبانــی 
هســتند، قلب هایشــان از یکدیگــر فاصلــه می گیــرد. آن هــا بــرای 
ایــن کــه فاصلــه را جبــران کننــد مجبورنــد کــه داد بزننــد؛ هر چه 
میزان عصبانیت و خشــم بیشــتر باشــد، این فاصله بیشــتر اســت و 
آن ها باید صدایشــان را بلندتر کنند.ســپس اســتاد پرســید: هنگامی 
کــه دو نفــر عاشــق همدیگــر باشــند چــه اتفاقــی می افتــد؟ آن هــا 
ســر هــم داد نمی زننــد بلکــه خیلــی بــه آرامــی بــا هــم صحبــت 
ــک اســت.  ــه هــم نزدی ــی ب ــد چــون قلب هایشــان خیل می کنن

فاصلــه قلب هایشــان بســیار کــم اســت.
اســتاد ادامــه داد: هنگامــی که عشقشــان به یکدیگر بیشــتر شــد، چه 
اتفاقــی می افتــد؟ آن هــا حتــی حــرف معمولــی هــم با هــم نمی زنند 
ــه  ــاز هــم ب و فقــط در گــوش هــم نجــوا می کننــد و عشقشــان ب
یکدیگر بیشــتر می شــود. ســرانجام، حتــی از نجــوا کردن هــم بی نیاز 
می شــوند و فقــط بــه یکدیگــر نــگاه می کننــد. ایــن هنگامی اســت 
کــه دیگر هیــچ فاصلــه ای بیــن قلب هــای آن ها باقــی نمانده باشــد.
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ــان  ــالم و نگاهب ــم اس ــدار حری ــرمقاله ... پاس ــه س ادام
دســتاوردهای انقــالب اســالمی باشــد، - ضامــن اســتقالل و 
اعتــالی کشــور و حقــوق واقعــی ملــت باشــد - آرمــان گــرا 
و آینده نگــر باشــد - صبــور، شــکور و پراســتقامت- احیاگــر 
ــادی،  ــا کار جه ــند - ب ــه باش ــالمی در جامع ــای اس ارزش ه
ــور  ــه ط ــد.- ب ــر راه بردارن ــور را از س ــرفت کش ــع پیش موان
خســتگی ناپذیر بــا فقــر و فســاد و تبعیــض مبــارزه کنــد- بــا 
ــی دشــمن بایســتد-  ــر تهاجــم فرهنگ هوشــمندی در براب
ــک  ــه ی ــرای رســیدن ب ــذا ب ــن باشــد. ل ــد، تحول آفری کارآم
ــاز و  ــمانی ب ــا چش ــرورت دارد ب ــد ض ــوی وکارام ــس ق مجل
بابصیــرت بــه افــرادی رای دهیــم کــه بخــش عمــده ای از این 
صفــات را دارا باشــند اگر با چشــمان بــاز وبا آگاهــی و بصیرت 
رأی دهیــم، بــا تک  تــک رأی ملــت می شــود یــک مجلــس 
قــوی و الهــی را برپــا کــرد و آن را در رأس امــور بــه عنوان نماد 
مــردم ســاالری دینــی نشــاند.زیرا کــه بنا بفرمــوده امــام راحل 

عظیــم الشــان )ره( مجلــس درراس اموراســت  
البتــه یــک مجلــس قــوی و کارامــد می توانــد حرکــت انقالب 
ــکالت و  ــریع مش ــل س ــا ح ــد و ب ــتاب بخش ــالمی را ش اس
برداشــتن موانــع بــر ســر راه پیشــرفت جامعــه کمــک کند و 

البتــه دشــمن هــم چنیــن مجلســی را بــر نمی تابــد.
یکــی دیگــر از ویژگیهــای مجلــس کارامــد و قــوی این اســت 
کــه نماینــدگان آن از جنــس مــدرس باشــند چنانچــه امــام 
راحــل فرمودنــد »مدرس هــا را وارد مجلــس کنیــد«. پــس ما 
بایــد نمایندگانــی از جنــس ســردار ســلیمانی که امــروز مقام 
معظــم رهبری)مــد ظله العالــی( از وی به عنوان یــک راه و یک 
مکتــب یــاد می کننــد، انتخــاب کنیــم زیــرا تنها گره گشــای 

ملــت ایــران، راه و مکتب ســردار ســلیمانی ماســت.

قوی تر شدن ایران با انتخاب 
نمایندگانی کارامد و مجلسی قوی 

ــی : 1 افقــی: بچــه و اوالد - کــش لقمــه2 افقــی: جعبــه  افق
میــز - ســخن درگوشــی - زغــال ســنگ مرغــوب 3 افقــی: بیشــه 
- دیــدن 4 افقــی: صــدای خنــده - خدمتــکار پیــر 5 افقــی: حــرف 
ــاالد  ــی: در س ــی 6 افق ــه نیک ــر ب ــاده و راه - تظاه دهن کجــی - ج
می ریزنــد - الهــه عقــل و هنــر7 افقــی: شــیار داخــل لولــه تفنــگ 
- بالــش - نفــس خســته 8 افقــی: خشــت پختــه - آشــوب و فتنــه9 
افقــی: نــام گلــی زیبــا - حتمــی10 افقــی: حــرارت بــاالی 37 درجــه 
بــدن - مخلــوط و نامنظــم - انــدام پــرواز پرنــده11 افقــی: دســتگاه 

گــوارش - اداره دادگســتری در قدیــم

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون ششــدانگ یــک بــاب خانــه پــالک 15 فرعــی از 733  اصلــی واقــع 
ــادی  در بخــش 20 کرمــان مــورد تقاضــای حامــد محمــدی ســعادت آب
ــورخ 98/5/20  در  ــق رای شــماره 139860319011000537  م ــور طب پ
ــون تعییــن  مالکیــت نامبــرده قــرار گرفتــه وآگهــی موضــوع مــاده 3 قان
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی و ماده 
13 آئیــن نامــه قانــون مذکــور منتشــر ومــورد واخواهــی ســپری گردیــده 
اســت و نیــاز بــه تحدیــد حــدود دارد واعمــال تبصــره ذیــل مــاده 15 قانون 
ثبــت میســر نمــی باشــد لــذا حســب تقاضــای شــماره 5617 - 98 و مورخ 
ــی آن  ــدود اختصاص ــد ح ــی تحدی ــیله آگه ــک بدینوس 11/19 /98  مال
باســتناد تبصــره ذیــل مــاده 13 قانــون مذکــور ومــاده 13 آئیــن نامــه آن 
منتشــر وعملیات تحدیدی آن از ســاعت 9 صبح روز ســه شــنبه 99/1/19  
در محــل شــروع وبعمــل خواهدآمــد لــذا بــه مالــک ) مالکیــن( وصاحبــان 
امــالک مجاوررقبــه مزبــور اخطــار میگــردد در موعدمقــرر درایــن اعــالن در 
محــل وقــوع ملــک حاضــر ودر صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیــات 
تحدیــدی بــا معرفــی مالــک یــا نماینــده قانونــی وی وفــق مقــررات مــواد 
14و15 قانــون و 70 آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام واعتــراض اشــخاص بر 
حــدود و حقــوق ارتفاقــی برابــر مــواد 20 قانــون و74 آئیــن نامــه قانون ثبت 
از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی بمــدت 30 روز پذیرفتــه شــده و 
معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
بــه مرجــع ذیصــالح قضائــی تقدیم نمایــد. واال پــس از گذشــت مهلت یک 

ماهــه وعــدم تســلیم دادخواســت برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد.
تاریخ انتشار : دوشنبه 98/11/28 

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر/61 م الف
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Soroush-eitaa

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس بــه نقــل از 
ــم  ــام معظ ــر مق ــانی دفت ــگاه اطالع رس پای
رهبــری،  در خجســته ســالروز میــالد 
ــا  ــالم اهلل علیه ــرا س ــه زه ــرت فاطم حض
فضای حســینیه امــام خمینــی)ره( معطر به 
یــاد و نــام دخــت گرامــی پیامبر اعظــم)ص( 
شــد و مداحــان و شــاعران اهل بیــت علیهــم 
ــف آن  ــعاری در وص ــت اش ــه قرائ ــالم ب الس

ــد. ــزرگ اســالم پرداختن ــوی ب بان
فرهنگ ســازی و تعمیــق معــارف 
ــان  ــه مداح ــن وظیف ــی؛ مهمتری دین
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در ایــن 
ــه  ــن وظیف ــی تری ــن و اصل ــدار، مهمتری دی
جامعــه مداحــان را فرهنگ ســازی و تعمیــق 
معــارف دینــی در جامعــه از جملــه در میــان 
جوانــان برشــمردند و گفتند: فرهنگ ســازی 
درخصــوص ســبک زندگــی اســالمی به ویژه 
همبســتگی اجتماعــی و کمــک آحــاد مردم 
بــه یکدیگــر و همچنیــن عمــق بخشــی بــه 
روحیــه حماســی و ایســتادگی و بصیــرت در 
جامعــه از مســئولیت هــای خطیــر جامعــه 

اثرگــذار و تعییــن کننــده مــداح اســت.
رهبــر انقــالب اســالمی بــا اشــاره بــه وظیفه 
جامعــه مداحــان در مدیریــت و هدایــت 
ــی  ــای اساس ــوی و عزاه ــای معن ــادی ه ش
ــد: برخــالف آنچــه  ــه گفتن ــق جامع و عمی
ــالش  ــه ای ت ــنفکرنما در بره ــی روش برخ
ــرع در  ــه و تض ــد، گری ــاء کنن ــتند الق داش
ــهدا،  ــم ش ــت و در مراس ــل بی ــس اه مجال
گریــه ضعف نیســت بلکــه احساســات عالی 
یــک انســاِن وســط میــدان و وســیله ای برای 
احســاس عــزت و قــدرت و شــجاعت اســت و 
ائمــه اطهــار پایه گــذار ایــن ســنت و ترویــج 

کننــده ایــن مجالــس بــوده انــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنه ای مراســم تشــییع 
ــلیمانی  ــم س ــاج قاس ــهید ح ــکوه ش ــا ش ب
ــن  ــارزی از چنی ــه ب ــش را نمون و همرزمان
مجالســی دانســتند و خاطــر نشــان کردنــد: 
امــروز یکی از نیازهای اساســی کشــور مجهز 
شــدن جوانــان بــه ســالح هــای جنــگ نــرم 
اســت کــه عبارتنــد از ارتقاء و تعمیــق قدرت 
روحــی، فکــری و معنــوی جوانان و شــناخت 
صحیــح از معــارف فاطمــی و معــارف اهــل 

بیــت علیهم الســالم.

ــرم  ــاح ن ــه س ــه ب ــز جامع ــدم تجهی ع
ــی  ــذه اله ــب مؤاخ ــان؛ موج ــط مداح توس
ایشــان بــا تأکیــد بــر اینکه مجهز شــدن بــه چنین 
ســالحی موجــب مصونیــت جامعه و نظام اســالمی 
خواهــد شــد، گفتنــد: این وظیفــه و مســئولیت، بر 
عهــده جامعــه مداحــان اســت و اگــر به ایــن وظیفه 
ــت و  ــود، بازخواس ــل نش ــتی عم ــنگین به درس س

مؤاخــذه الهــی ســنگین خواهــد بود.
ــار  ــه از آث ــک نمون ــه ی ــالمی ب ــالب اس ــر انق رهب
ــین و  ــام حس ــس ام ــت و مجال ــل بی ــارف اه مع
یــاد و نــام حضــرت زهــرا اشــاره کردنــد و افزودنــد: 
ــول  ــر فشــارهای غ ــران در براب ــت ای ــاب آوری مل ت
وحشــی آمریــکا کــه ناظــران جهانــی را بــه حیــرت 
واداشــته اســت بــه برکــت همیــن معــارف اســت.

ــن  ــد: در چنی ــه ای گفتن ــت اهلل خامن ــرت آی حض
شــرایط ســختی، همــه، حضــور ملــت مقــاوم ایران 
را در راهپیمایــی ۲۲ بهمــن و قبل از آن در تشــییع 
ســردار ســلیمانی دیدنــد و ایــن تــاب آوری واقعــا 

حیــرت انگیــز اســت.
ایشــان یکــی دیگــر از وظایــف مهــم جامعــه مــداح 
را ترویــج و تعمیــق ســبک زندگــی اســالمی 
برشــمردند و تأکیــد کردنــد: اگر بخواهیــم در مقابل 
مــوج تهاجــم فرهنگــی دشــمن، ســبک زندگــی را 
بــه مســیر صحیــح و اســالمی آن بازگردانیــم، تنهــا 
ــرای  ــان ب ــت و مداح ــازی اس ــگ س ــاره، فرهن چ

چنیــن کار مهمــی بســیار تأثیرگــذار هســتند.
یکــی از معــارف عالی دینی نهراســیدن از دشــمن و 

تــوکل به خداســت
رهبــر انقــالب اســالمی یکــی از معارف عالــی دینی 
و ســبک زندگــی اســالمی را فرهنگ نهراســیدن از 
دشــمن و تــوکل بــه خــدا دانســتند و افزودنــد: اگــر 
در روزهــای اول انقــالب گفتــه مــی شــد کــه ایــران 
از لحــاظ رتبــه علمــی و فنــاوری و جایگاه سیاســی 
و نفــوذ منطقــه ای بــه مرحلــه کنونــی مــی رســد، 
کســی بــاور نمــی کــرد امــا ملــت ایــران بــه خــدا 
تــوکل کــرد و از هیــچ قدرتــی نهراســید و توانســت 

بــه ایــن مرحلــه از پیشــرفت هــا دســت یابــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای همچنیــن بــا اشــاره 
بــه درس هــای فاطمــی از جملــه در عرصه مســائل 
فرهنگــی و موضــوع حجــاب و ایســتادگی در مقابل 
باطــل و دفــاع از والیــت، گفتنــد: یکــی از معــارف 
ــی  ــتگی اجتماع ــوع همبس ــی، موض ــم فاطم مه
ــه در ســخنان آن  ــران اســت ک ــه دیگ و کمــک ب
حضــرت و رفتارهــای اجتماعــی ایشــان به وضــوح 
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شــهید مهــدی پوراحمــدی فرزنــد غالمرضــا متولــد: ۱۳۴۶ مجــرد تاریــخ شــهادت: 
۶7/۴/۳0 محــل شــهادت: ســر پــل ذهــاب ،مــزار شــهید: جاویداألثــر

زندگینامه:
شــهید مهــدی پوراحمــدی در روســتای آب خــورک از توابــع نگار بــه دنیا آمــد. دوران 
ابتدائــی را در روســتا گذرانــد و بــرای تحصیــل در مقطــع راهنمائــی بــه نــگار آمــد. 
نبــود امکانــات، زندگــی در منــزل فامیــل، دوری از خانــه و خانــواده و ... مشــکالتی بــود 
کــه مانــع از ادامــه تحصیــل مهــدی شــد؛ لــذا بعــد از گذرانــدن مقطــع راهنمائــی بــه 

روســتای خــود برگشــت و بــه کار کشــاورزی مشــغول شــد. 
کمــک و مــردم داری مهــدی بــه دیگــران بــه حــدی بــود کــه اهالــی روســتا بــه او بــه 
چشــم فرزنــد خــود نــگاه مــی کردنــد و او را دوســت مــی داشــتند؛ تــا جایــی که پس 

از گذشــتن ســال هــا از شــهادت مهــدی از او جــز بــه نیکــی یــاد نمی شــود...
موعــد خدمــت فــرا مــی رســد. علــی رغــم ســفارش دیگــران بــه غیبــت و فــرار از 
خدمــت در زمــان جنــگ، قاطعانــه عــازم جبهــه مــی شــود. ســرانجام پــس از حــدود 
یکســال خدمــت در جبهــه و نبــرد بــا دشــمنان دین و کشــور، به شــهادت می رســد؛ 
امــا پیکــر مطهــر شــهید برنمــی گــردد. پــدر و مــادر مهــدی  هنــوز پــس از ســال هــا 

منتظــر خبری هســتند از مهــدی شهیدشــان...
نســبت بــه پــدر و مــادر خیلــی مهربــون بــود. اگه چیــزی می خواســتن، اولین کســی 

کــه بلند میشــد کارشــونو انجام بــده، مهــدی بود.
راوی: مریم لشکری)همسر برادر شهید( 

مطالعــه مــی کــرد. رســاله، کتــاب مختارنامــه و ... مــی خوندیــم و دســت بــه دســت 
بینمــون مــی چرخیــد  ...

راوی: مریم لشکری) همسر برادر شهید(
زمیــن مــا نســبت به بقیــه بزرگتر بــود و کار بیشــتری می بــرد. خیلی خســته بودیم. 
بــا بــرادرم بــه بابــا گفتیــم شــما بــرو، مــا شــب همیــن جــا ســرِ زمین مــی خوابیــم تا 
دوبــاره صبــح مشــغول کار بشــیم. شــب خوابیــده بودیــم متوجــه شــدیم داره صــدای 
خــش خشــی میــاد از الی گندمــا. خــوب کــه دقــت کردیــم فهمیدیــم یکــی داره 
گندمــا رو درو میکنــه. بــرادرم رفــت ببینــه چه خبــره... مهدی بــود.  از صبــح تو زمین 
خودشــون کار کــرده بــود، مــی دونســت زمیــن مــا کار و زحمتــش زیادتــره، شــبونه 
اومــده بــود کمــک زمیــن مــا، از آخــر مزرعــه شــروع کــرده بــود تا مــا متوجه نشــیم...

راوی: مریم لشکری)همسر برادر شهید( 
وقتــی مهــدی بــرای چیــدن بــرگ درخــت صنوبــر از درخــت بــاال مــی رفت تــا بریزه 
جلــوی گوســفندها، بــه ایــن زودی هــا پاییــن نمــی آمــد. از ایــن درخــت بــه درخــت 
بعــدی مــی رفــت تــا هــر کــی پایینــه چنــد تــا بغــل بــرگ صنوبــر ببــره. وقتــی می 

آمــد پاییــن بــا دســت و پــای زخمــی، کــه یــه بــاغ بــزرگ رو تمــام کــرده بــود...
راوی: مریم لشکری) همسر برادر شهید(

بعضیــا زمــان جنــگ بخاطــر فــرار از خدمــت اومــده بــودن تــو روســتا مخفــی شــده 
بــودن.  دفترچــه خدمتــش رو گرفتــه بــود. منتظــر بــود بــرادرش بیــا از ســربازی کــه 

خــودش بــره. بهــش گفتیــم: تــو هــم فــرار کــن فعــال نــرو.
گفــت: االن بریــم فایــده داره کــه کشــور بــه فنــا نــره، خوبــه زن و دخترهــای مــردم رو 
ببــرن؟ بریــم تــا حســاب چنــد تــا بعثــی رو برســیم ... خدمتم هــم تموم بشــه من تو 

جبهه مــی مونــم ...
راوی: مریم لشکری) همسر برادر شهید(

ســفر آخــر اومــد بــرا خداحافظــی. گفــت: مــن شــهید میشــم دیگــه برنمــی گــردم. 
گریــه کــردم. گفتــم: اینطــور نگــو مــا ناراحــت میشــیم. دارن مذاکــره مــی کنــن کــه 
جنــگ تمــام بشــه ... گفــت: االن هــم دشــمن تــو منطقــه داره تبلیغــات میکنــه تــا 
رزمنــده هــا پناهنــده یــا تســلیم بشــوند. پاســدارها بــه دســت بعثیــا بــا زجــر شــهید 
شــدن... مــن بایــد انتقــام بگیــرم، حتــی اگــه اســیر یــا شــهید بشــم. مگــه شــهادت 
بــده؟! داریــد هــر روز مــی شــنوید کــه چقــدر کشــته و اســیر میدیــم. مگــه خــون ما 

از اونــا رنگیــن تــره؟!
راوی: مریم لشکری) همسر برادر شهید(

مــادر شــهید تومــور عمــل کــرد. دچــار آلزایمــر شــده. گاهــی حتــی زمان گرســنگی 
خــودش رو هــم بــه یــاد نمیــاره. تنهــا چیــزی کــه یــادش مونــده، مهــدی ســت و 

برنگشــتنش. تنهــا خبــری کــه یــادش مونــده اینــه: دیــدی مهــدی نیومــد!
راوی: مریم لشکری) همسر برادر شهید(

شهید  معظم   مهدی پوراحمدی 

رهبرمعظم انقاب در دیدار مداحان اهل بیت علیهم السام :
*باســالم و وقــت بخیــر بــه کارکنــان ســپهر !ملــت 
ــفند  ــر در دوم اس ــالمی باردیگ ــران اس ــور ای سلحش
ــری خــود و انتخــاب  ــا مشــارکت حداکث ــز ب ــاه نی م
ــرکار و اهــل تدبیــر،  ــی، پ ــی مومــن، انقالب نمایندگان
ــی  ــا گام ــد داد ت ــوی« را شــکل خواهن »مجلســی ق
بــزرگ و موثــر بــرای تحقــق »ایــران قــوی« برداشــته 

شــود.ممنون                            9۳۶۲----99
باســالم حــاال کــه بفکرتغییــر میــدان معلم هســتیدبا 
ــدان مخصوصــا  ــن می ــه حجــم ترافیــک ای توجــه ب
د رهنــگام صبــح وظهــر وتعطیلــی مــدارس وبندامدن 
عبــور ومــرور ایــن میــدان را بــه چهــارراه تبدیل کنید  
وبــا نصــب چــراغ راهنمایــی بــه ترافیــک پرحجــم ان 

پایــان دهیــد باتشــکر                9۱۳۳----7۱۲
*باحضــور گســترده مــردم در راهپیمایــی ۲۲بهمــن 
جملــه تاریخــی و بیادماندنــی حضــرت امــام خمینی 
کــه فرمودند: هیــچ مردمی درطــول تاریــخ مانندمردم 
ایــران پیدانمیشــود کــه بــا همــه فشــارهای اقتصادی 
و ســایر مشــکالت همــه باهــم از انقــالب واســالم در 
ــن  ــد درودبرای ــت مــی کنن ــا حمای ــه ه همــه صحن
مــردم همیشــه ســرافرازمیهنم          9۲۲9----0۳

ــران ســربلند در پاسداشــت دســتاوردهای  ــت ای *مل
از  شــهیدان،  یــاد  تعظیــم  و  تکریــم  انقــالب، 
جان گذشــتگی ها، فداکاری هــا و ایثــار نیروهــای 
انقالبــی هــر ســال چیزی کــم نگذاشــتند، اما امســال 
بــه طــور مضاعــف در ایــن وادی ظاهــر شــدند. وبیــاد 
دالوریهــای ســردار دلهــا حــاج قاســم شــهید جــای 
ــت از  ــدار و حمای ــت واقت ــده از صالب ــی او را آکن خال

ــتند ــی داش ــادش را گرام ــدو ی ــت نمودن مقاوم
۴۳----9۱۶۳                                                  

*باســالم انقالبی گــری و روحیه جهــادی از ویژگیهای 
یــک نامــزد انتخاباتی اســت که بایــدرای دهنــدگان ان 
را مــورد توجــه قــرار دهند اگرکســی فاقد ایــن ویژگی 
ــم ــوی نخواهی ــس ق ــس شــود مجل باشــد وارد مجل
 داشت                                               9۱۲۶----8۳

*باســالم از شــهردار و کارکنان اشهرداری تشکرمیکنم 
کــه بــا چــاپ درخواســت پیامکــی برپرکــردن چالــه 
هــای ابتــدای اللــه ۴ خیابــان کاشــانی اقــدام کردنــد 

ممنــون                                        9۳۶7----۲۴
ــه موقعیــت حســاس کنونــی و  ــا توجــه ب *ســالم ب
برای رفع مشــکالت معیشــتی ، اشــتغال زایــی ، رونق 
تولیــد و کاهــش قیمتهــا ســعی کنیــد در انتخــاب 
افــراد و انداختــن رای بــه صنــدوق آراء  معیــار اصلــح و 
کارآمــدی بــر نــگاه قومــی و جناحــی را ترجیــح دهید 
تامجلســی قوی شــکل بگیــرد جنــاح بازیهای مجلس 
فعلــی را بیــاد بیاوریــد که چــه تصمیماتــی گرفتند و 

وضــع معیشــت مــردم را بــه کجــا رســاندند
۲0----9۱۳۲                                                     

ــه  ــس ب ــور و مجل ــرایط کش ــن ش ــالم در ای *باس
ــخگو،  ــر، پاس ــئولیت پذی ــرا، مس ــدگان عمل گ نماین
ــد و  ــه، خــالق، اندیشــه ورز ، کارآم ــش و تجرب ــا دان ب
کاربلــد، پایبنــد بــه وعده هــا، متعهــد، میهن دوســت، 
دلســوز ، بــی پروا در مقابل دشــمن، مصلحــت اندیش 
در شــرایط ســخت، باگذشــت، ترجیــح دهنــده منافع 
کشــور و ملــت بــر منافــع شــخصی و پرهیز کننــده از 
ســودجویی و مســتقل نیــاز دارد کــه بــا قــرار داشــتن 
ــن  ــات رســمی نامزدهــای یازدهمی ــت تبلیغ در مهل
دوره انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی بایــد مــردم 
بــا دقــت در بیــن کاندیداهــا نمایندگانــی را کــه دارای 
ایــن شــاخص ها باشــد انتخــاب کننــد.90۳۳----۴0

* چــرا اســتخرامید تعطیلــه وســرویس نمــی دهــد 
ــی بســته شــده  ــکار نکــرده اول هنوزدومــی شــروع ب

دلیــل چیــه چــرا اطــالع رســانی نمیشــه 
55----9۲۲7                                                      

*امســال د رتبلیغــات انتخاباتــی یــک تصمیــم خوب 
گرفتندانهــم عــدم نصــب تصویــر وعکــس در جاهای 
ــود کــه ایــن دوره  در و دیوراهــا از دســت  مختلــف ب
تبلیغــات اســوده هســتند                 0۳0۲----۳۴

*ســالم تقاطــع  ابتــدای بلــوار معلــم از ســمت میدان 
معلــم  کــه بــه یــک چهــارراه  تبدیــل شــده  نیــاز بــا 
بازنگــری دارد ایــن مــکان بارترافیکــی دارد  ضمنــا از 

بلــوار بــه خیابــان تبدیــل میشــود     9۳0۲----87

تاب آوری ملت ایران برای ناظران جهانی حیرت انگیز است

دیــده مــی شــود.
باید در زمینه ازدواج آسان و فرزندآوری بیشتر فرهنگ سازی 

شود
ــل  ــرای ح ــژه ب ــه به وی ــروز جامع ــای ام ــی از نیازه ــان یک ایش
ــج روحیــه  ــان را تروی ــی همچــون اشــتغال و ازدواج جوان موضوعات
همبســتگی اجتماعــی دانســتند و افزودنــد: برای مقابلــه با تبلیغات 
همــه جانبــه ای کــه جوانــان را بــه فرزنــد آوری کمتــر تشــویق می 
کنــد و نتیجــه آن هــم پیر شــدن جامعه و تســلط آســان دشــمنان 
بــر یــک جامعــه خالــی از جوان اســت، بایــد در زمینــه ازدواج آســان 

و فرزنــدآوری بیشــتر فرهنــگ ســازی شــود.
ــزی  ــه ری ــه برنام ــاره ب ــا اش ــن ب ــالب اســالمی همچنی ــر انق رهب
اندیشــکده هــا و تبلیغــات گســترده رســانه هــای غربــی بــرای قانع 
کــردن ملــت ایــران به منظــور کوتــاه آمــدن در مقابل آمریــکا تأکید 
کردنــد: ملــت ایــران بــه لطــف خــدا تاکنــون ایســتاده اســت و از 
ایــن پــس هــم خواهد ایســتاد امــا ایــن ایســتادگی نیازمنــد تزریق 

مســتمر نیــروی معنــوی بــه جامعــه اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تأکیــد براینکــه روح حماســی در 
کشــور همچنان زنــده اســت، افزودند: ملــت ایــران در همه قضایایی 
کــه نیازمنــد حضــور پرشــور و حماســی بــوده، در میــدان حاضــر 
بــوده انــد امــا اســتمرار ایــن روحیــه نیازمند تعمیــق معــارف دینی 

و فرهنــگ ســازی اســت.
جنس جمهوری اسامی از همه نظر جور است 

ــه مســئولیت های جامعــه  ایشــان ایــن وظایــف خطیــر را از جمل
مداحــان برشــمردند و خاطــر نشــان کردند: به لطــف خداوند جنس 
جمهــوری اســالمی از همــه نظــر جــور اســت زیــرا نظــام اســالمی، 
ســردار نظامــی خــوب، مــردان علمــی جــوان و پرانگیــزه، فرهنــگ 
ســازان پرهمــت و باغیــرت و هنرمنــِد، و مــردم آماده بــه کار در همه 
عرصــه هــا دارد، بنابرایــن بــا چنیــن ظرفیت هایــی به فضــل الهی، 
پیــروزی قطعــی و نهایــی بر جبهه وســیع دشــمن متعلــق به ملت 

ــد بود. ــران خواه ای

یکی از ثمرات انقالب اسالمی بازکردن فضا برای فعالیت خانم ها بود
ــوری اســالمی  ــان اینکــه در جمه ــا بی رئیس جمهورب
گام هــای موثــر و خوبــی بــرای حقــوق زنــان برداشــته 
شــده اســت، گفــت: یکــی از ثمــرات انقــالب اســالمی 

بازکــردن فضــا بــرای فعالیــت خانم هــا بــوده اســت.
ــگاه  ــل از پای ــه نق ــارس ب ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــالم  ــت االس ــوری، حج ــت جمه ــانی ریاس اطالع رس
ــای  ــی فض ــورای عال ــه ش ــی در جلس ــن روحان حس
مجــازی بــا تبریــک میالد بــا ســعادت صدیقــه کبری 
حضــرت فاطمــه زهــرا)س( و همچنیــن ســالروز میالد 
حضــرت امــام راحــل، بــا برشــمردن فضائــل و ویژگــی 
هــای دخــت گرامــی پیامبــر عظیــم الشــان اســالم، 
اظهــار داشــت: بــا پیــروزی انقالب اســالمی فضــا برای 
ــف سیاســی ،  ــای مختل ــان در عرصــه ه ــت زن فعالی
اجتماعــی و فرهنگــی  باز شــد و زنــان امــروز در عرصه 

هــای مختلــف حضــوری فعــال و اثرگــذار دارنــد.
ــالب  ــروزی انق ــل از پی ــرد: قب ــح ک ــی تصری روحان
اســالمی بخاطــر فضایــی کــه در کشــور وجود داشــت، 
زنــان در جامعــه حضــور پیــدا نمــی کردنــد و بیشــتر 

شعر والدت حضرت فاطمه 
زهرا)سالم ا... علیها( 

دریایی و دل دادی یک روز به دریایی

این شد که پدید آمد از عشق تو دنیایی

هم صاحب آبی تو، هم روح حجابی تو

هم نور دل ساقی، هم مادر سقایی

شیدای شکوه تو تنها دل حیدر نیست

عامل همه مجنونند وقتی که تو لیالیی

از نور تو یا کوثر! ـ. تا کور شود ابرتـ

دارد دل پیغمرب چه ام ابیهایی!

مرضیه و راضیه، ریحانه و حانیه

منصوره و مستوره، به به! که چه اسامیی

معصومه ای و عصمت از نام تو می جوشد

هم کوثر و تسنیمی، هم سدره و طوبایی

باغی شده پر برکت، بهرت شده از جنت

حاال که زمین دارد انسیه حورایی

آن روز چرا محرش نامش نشود؟ آخر

آن روز تو می آیی ای جلوه ی زیبایی!

هم دخرت طا هایی هم همرس موالیی

قدر تو، ولی این نیست، اینست که زهرایی

گفتند که پنهانی، اما به خدا دیدم

هر لحظه که درماندم، آن لحظه هامن جایی

در خواندن تو سوزی است، با ما تو بخوان مادر!

»ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی

شعر از : قاسم صرافان

۱۵ توصیه انتخاباتی حجت االسالم قرائتی به مردم

دکرت روحانی در جلسه شورای عالی فضای مجازی:

ــواده هــا حتــی از  ــد و برخــی خان ــه نشــین بودن خان
حضــور زنــان درفعالیــت هــای علمــی و تحقیقاتی نیز 

احتیــاط مــی کردنــد.
رئیــس جمهــور افــزود: بــه برکــت انقــالب اســالمی، 
امــروز زنــان در حــوزه هــای مختلــف جامعــه حضوری 
فعــال دارنــد و در تشــکل هــای مــردم نهــاد، و درمیان 
ــن و  ــا، محققی ــگاه ه ــی دانش ــات علم ــای هی اعض
هنرمنــدان حضــور فعــال زنــان بســیار مشــهود اســت.

در جلســه امــروز شــورای عالــی فضــای مجــازی کــه 
بــه ریاســت رئیــس جمهــور و بــا حضــور اعضــا برگزار 
شــد، در ادامــه بحــث »طــرح کالن و معمــاری شــبکه 
ملــی اطالعــات«، اهــداف حــوزه محتــوا مورد بررســی 
قــرار گرفــت و مقــرر شــد اقتصــاد محتــوای داخلــی 
در افــق ۱۴0۴، ۱5 درصــد اقتصــاد دیجیتــال کشــور 

شد. با
در جلســه امــروز همچنیــن مقرر شــد خدمــات ویدئو 
ــر فعــال از  ــل ۱0 میلیــون کارب ــا حداق درخواســتی ب
ــه شــود  ــی ارائ ــق ســامانه هــا و ســکوهای داخل طری

و ســهم ترافیــک محتوایــی گــروه هــای ســنی 
کــودک و نوجوان، ۱5 درصــد از ترافیک محتوایی 
کشــور باشــد.اعضای شــورای عالی فضای مجازی  
در دومین جلســه بررســی طــرح کالن و معماری 
شــبکه ملــی اطالعــات همچنین تصویــب کردند 
ــر و  ــی فراگی ــنامه عموم ــه دانش ــور ب ــاز کش نی
دانشــنامه هــا و بانــک هــای اطالعاتــی تخصصی، 

در حــوزه هــای مختلــف علــوم تامیــن گــردد.

مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت سردار 
سلیمانی در امامزاده محمد برگزار شد

مراســم گرامیداشــت چهلمین روز شــهادت ســردار ســلیمانی در صحن مطهر 
امامــزاده ســید محمــد باحضورگســترده  مردم شــهید پرورشهرســتان بردســیر 
برگــزار شــد  حجــت االســالم عســکری امــام جمعــه رفســنجان طی ســخنان 
بــه ســجایای اخالقی وســیره عملــی ووالیــت مــداری شــهیدپرداخت و درادامه 

بــا مداحــی ونوحــه خوانــی مراســم بــه پایان رســید 

ورود ساالنه 17 میلیون پرونده به محاکم قضایی/ 
مبارزه با فساد به شدت در حال انجام است

معــاون فرهنگــی قــوه قضائیــه گفــت: ســاالنه حــدود ۱7 میلیــون پرونــده بــه محاکم 
قضایــی در کشــور وارد می شــود کــه بخــش زیــادی از آن ناشــی از عــدم آگاهی هــای 

ــردم اســت. حقوقی م
بــه گــزارش شــبکه اطــالع رســانی راه دانــا ،  حجت االســالم هــادی صادقــی صبــح در 
ســفر بــه مازنــدران در دیــدار بــا نماینــده ولی فقیــه در اســتان مازنــدران با بیــان اینکه 
بــا مفســدان برخــورد قاطــع می شــود، گفــت: در خصــوص پرونده هــای اخیر و مفاســد 

اخیــر پرونده هایــی تشــکیل شــده و ایــن مســئله بــا شــدت پیگیــری می شــود.
وی بــا اعــالم اینکــه رئیــس قــوه قضائیــه در میــدان عمل هســتند و به صــورت میدانی 
کار می کننــد، افــزود: ایــن کار کمــک بــه افــکار عمومــی کــرده اســت، البتــه کار هــای 

زیــادی بایــد انجام شــود.
صادقــی بــا بیــان اینکــه مــا می خواهیم بــا برنامــه فرهنگــی، کرامــت انســانی و تکریم 
اربــاب رجــوع صــورت گیــرد، حجــم ورودی حــدود ۱7 میلیــون پرونــده بــه دســتگاه 
قضائــی را فاجعــه دانســت و گفــت: ایــن میــزان دو برابــر اســتاندارد اســت و شــمار زیاد 

پرونده هــا، دقــت را پاییــن مــی آورد و ســبب نارضایتــی می شــود.
معــاون فرهنگــی قــوه قضائیــه ادامــه داد: در مجمــوع جریــان خوبــی صــورت گرفتــه و 
پرونده هایــی کــه زمــان زیــادی از آن گذشــته در حــال بــه روز شــدن اســت تــا زودتــر 

بــه نتیجه برســد.
صادقــی بــا تاکید بــر اصــالح قانون بــرای پیشــگیری از ورود برخــی پرونده به دســتگاه 
قضائــی، گفــت: پرونده هایــی ماننــد کشــاورزی و منابــع طبیعــی بایــد وارد دادگاه هــای 

خــاص شــود تــا مشــکالت قضائــی کمتر شــود.
این مســئول خواســتار تشــکیل و برگــزاری مســابقات سراســری قرآنی قــوه قضائیه در 

اســتان مازندران شــد.
وی بــه  طــرح هــای قــوه قضائیــه بــرای ارتقــای ســطح اعتقــادی و اخالقــی کارکنــان 
دســتگاه قضایــی و افزایــش آگاهی هــای حقوقــی مــردم اشــاره کــرد و ادامــه داد: اجرای 
طــرح هــر مســجد یــک حقوقــدان یکــی از طرح هــای شــاخص در زمینــه آمــوزش 

حقــوق بــه مــردم اســت.
معــاون فرهنگــی قــوه قضائیــه گفــت: مــا بــا تمرکــز در مســاجد در قالــب طــرح هــر 

مســجد یــک حقوقــدان بــه دنبــال کاســتن ایــن مشــکالت هســتیم.

بــه گــزارش جهان نیــوز، حجت االســالم محســن قرائتــی معلم و مفســر قرآن 
کریــم پــس از بیــان توصیه هایــی بــه کاندیدا هــای انتخابــات ایــن بار بــه عموم 

مردمــی کــه قصــد شــرکت  در انتخابــات دارنــد توصیه هایی مطــرح کرد.
این توصیه ها در ۱5 بند بیان شده که در ادامه تقدیم می شود.
پای هر سخنی ننشینیم و به هر سخن و خبری اعتماد نکنیم.
به هر سوگندی اطمنیان نکنیم. - به هر اشکی اعتماد نکنیم.
به هر اظهار ایمانی اعتنا نکنیم. - به هر جلوه ای خیره نشوید.

هرکــس خــود را در جامعــه بــر دیگــران مقــدم بــدارد درحالــی کــه بدانــد افراد 
الیق تــر از او هســتند، قطعــا بــه خــدا و پیامبــر و مؤمنــان خیانــت کرده اســت.

به ظواهر و تجمالت و زرق و برق اهمیت ندهیم.
از هر نیرویی استفاده نکنیم.

فکــر نکنیــم کــه هــر کــس زیــر پرچــم مــا ســینه می زنــد، و پــای ســخنرانی 
مــا نشســته اســت، مریــد ماســت.هر کمکــی را نپذیریــم. - بــه هــر شــعاری 
شــاد نشــویم.به هــر توجیهــی اعتمــاد نکنیــم. - هرکــس رأی آورد فکــر نکند 
کــه عزیــز اســت.مراقب دشــمن باشــیم کــه از تمــام امکانات بــرای ضربــه زدن 
بــه نظــام و انقــالب اســتفاده می کند.بــه وعده هــا دل خــوش نباشــیم و مراقــب 

تهدیــد، تطمیــع، رشــوه و لقمــه حرام باشــیم.

معاون فرهنگی قوه قضائیه خرب داد؛


