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ــروی هوافضــای  ــده نی ســردار حاجــی زاده فرمان
ســپاه گفــت: امــکان کنتــرل موشــک های 
ــد ــم ش ــو فراه ــارج از ج ــد در خ ــوخت جام س

بــا برخــورداری از فنــاوری نــازل متحــرک، امکان 
کنترل موشــک های ســوخت جامــد در خــارج از 
جــو و در فضاپیماهــا، ماهواره برهــا و موشــک های 

ضــد ســپر فراهم شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس بــه نقــل از ســپاه 
نیوز، ســردار امیرعلــی حاجی زاده فرمانــده نیروی 
هوافضــای ســپاه امــروز )یکشــنبه ۲۰ بهمــن( در 
ــی از  موشــک رعــد ۵۰۰ و نســل  آییــن رونمای
ــا  ــواره بره ــد پیشــران های موشــکی و ماه جدی
گفــت: مــا در نیــروی هوافضــای ســپاه توافقــی با 
دانشــمندان و متخصصیــن داریــم که دفــاع مان 
بایــد اقتصــادی باشــد و اقــدام امــروز عــاوه بــر 
توانمنــدی هــای حوزه تکنیکــی و نظامــی، کار را 

اقتصــادی و ارزان ســازی کــرده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه هزینــه نیروهای مســلح 
ما بســیار کمتر از نیروهای مســلح ســایر کشورها 
اســت، بــه قابلیت هــای بدنــه کامپوزیتی اشــاره و 
ــه  ــی ک ــتاب جانب ــرد: بیشــترین ش ــح ک تصری
مــی بایســت موشــک ها تحمــل کننــد، مربــوط 
ــه  ــن بدن ــه موشــک های پدافنــدی اســت و ای ب
ــه  ــده ک ــی ش ــه ای طراح ــه گون ــی ب کامپوزیت
ــن، در  ــه زمی ــن ب ــک های زمی ــر موش ــاوه ب ع

صفحه 4

سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: 
امکان کنترل موشک های سوخت جامد در 

خارج از جو فراهم شد

ــز اســتفاده شــود. ــدی نی موشــک های پدافن
ســردار حاجــی زاده خاطرنشــان کــرد: بــا 
برخــورداری از فنــاوری نــازل متحــرک  امــکان 
کنتــرل موشــک های ســوخت جامــد در خارج 
از جــو و در فضــا پیمــا هــا و ماهــواره بــر هــا و 

موشــک هــای ضــد ســپر فراهــم شــد.
ســردار حاجــی زاده خاطرنشــان کــرد: بــا 
برخــورداری از فنــاوری نــازل متحــرک  امــکان 
ــد در  ــوخت جام ــای س ــک ه ــرل موش کنت
خــارج از جــو و در فضــا پیمــا هــا و ماهواره برهــا 

و موشــک هــای ضــد ســپر فراهــم شــد. صفحه3

عملکرد شهرداری شهرالله زار » بام ایران« در سال 98
مهنــدس ســعید فــاح شــهردار محتــرم اللــه زار در گفتگــو بــا خبرنگار ســپهر ضمــن تبریک 
ایــام اهلل دهــه فجــر در آســتانه چهل ویکمین ســالگرد  پیروزی انقاب اســامی و گرامیداشــت 
شــهدای مدافــع حــرم و وطــن باالخــص ســردار ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی خاطر نشــان 
کــرد آنچــه کــه در زمینــه عمرانــی وفرهنگــی در شــهر اللــه زار ایجاد شــده اعتمــاد و حمایت 
مــردم مومــن وشــهیدپرور شــهر اللــه زار و مســئولین محتــرم بــوده اســت که شایســته اســت  
از مــردم فهیــم و والیتمــدار شــهر اللــه زار و همــکاری آنهــا در ثمــر بخشــیدن فعالیتهــای این 
نهــاد  و همچنیــن از مدیــر کل محتــرم امور شــهری اســتانداری کرمــان جناب آقــای مهندس 
نژادخالقــی و فرمانــدار محتــرم شهرســتان بردســیر جنــاب مهنــدس نجــف پــور و بخشــدار 
محتــرم بخــش اللــه زار جنــاب مهنــدس باقــری و رئیس و اعضا محترم شــورای شــهر اللــه زار 
صمیمانــه تشــکر وقدردانــی  نمایــم  و امیــدوارم بــا همکاری مســئولین محترم و مردم شــریف 
بخــش اللــه زار بتوانیــم از تمــام ظرفیتهای گردشــگری » بــام ایــران« نهایت اســتفاده را ببریم 
و بتوانیــم محیطــی شــاد وآرام هــم برای هموطنــان و خصوصا گردشــگران عزیــز ایجاد نماییم

وی بخشی از فعالیتهای شهرداری الله زار را باختصار برشمرد که عبارتند از: 

بیانات مقام معظم رهربی  در دیدار اقشار مختلف مردم تاکید فرمودند :

هر کسی به ایران و امنیت آن عالقه مند 
است در انتخابات شرکت کند

هرکس ایران عزیز، امنیت میهن و آبروی وطن را دوست دارد و در 
پی حل مشکالت است، باید در پای صندوق رأی حضور یابد تا عزم و 

اقتدار ملی ایرانیان بار دیگر به منصه ظهور برسد

امام صادق علیه الســالم: خداوند، روز جمعه را بر روزهاى دیگر برترى بخشــیده اســت. در روز جمعه، بهشــت براى 
کســی که به ]مناز[ جمعه بیاید، آراســته و مزّین می  شــود، و شــا به اندازۀ پیشتازیتان به ســوى ]مناز[ جمعه، به سوى 
بهشــت، پیــش خواهیــد تاخت و درهاى آســان نیــز براى بــاال رفنت اعال بنــدگان، بــاز می  شــوند.الکافی: ج۳ ص۴۱۵

    
امام خامنه ای ) مد ظله العالی ( :

کشور  مسئله ی  اساسی ترین  انتخابات   
با  را  اساسی  مسئله ی  این  نباید  است. 
حاشیه سازی و اظهارات گوناگون و حرفهای 
دلسردکننده و ناامیدکننده از رونق انداخت؛ 

متأّسفانه از این حرفها هست.
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قیمت :  1000 تومان با توجه به اینکه مجلس رکن اصلی استقال، آزادی و نمادی 

از جمهوریت و اسامیت نظام است. باید  مردم نمایندگانی 
در تراز شهیدان مدرس و سلیمانی به مجلس بفرستند تا 
بتوانند به سوگند آن ها اعتماد کنند. چنین مجلسی بدون 
شک متضمن امنیت ملی، رفاه عمومی، پیشرفت و توسعه 

کشور خواهد بود.
مجلسی برگرفته از گفتمان شهید سلیمانی که این روزها 
هرچه از فاجعه غم بارش می گذرد و سخنها و گفتارهایی که 
از سیره و اخاق وی بیان می شود وهمچنین از مجاهدت 
وایثار ووالیتمدار وی بازگو می شود او را می توان اسوه اخاق 
نامید واز سیره وی مکتبی پدید اورد بنام مکتب سلیمانی ! 

انچه این شهید بزرگوارعزتمند وشرافتمند و سربلند گردانید 
دوویژگی برجسته اخاص و صداقت بود  پس می توان یکی 
از گزینه هایی که برای انتخاب اصلح مطرح کنیم اخاص 
وصداقت باشد.  اخاص وصداقت زیرمجموعه سایر اخاق و 
حسنات است تا این دوویژگی نباشد سایر اخاقیات تجلی 
پیدا نمی کنند اخاص در عمل ، رفتار ومبانی فکری او را 

مجاهدی انقابی و جهادی نمود 
سردارسلیمانی می گفت: »تا کسی شهید نبود، شهید 
نمی شود. شرط شهید شدن، شهید بودن است.«او شرط 
شهید بودن در جامعه را عبور از منیت، نفسانیت و حجاب های 
ظلمانی می دانست و برای رسیدن به این پایه از رشد و 
سلوک الهی، هجرت از خود، از مال و همه دلبستگی ها و...  
را ضروری می دانست حال این سئوال مطرح می شود »ایا 
نامزدانتخابی ما می تواند یا توانسته اند ازمنیت و نفسانیت و 
حجابهای ظلمانی عبور کند؟ ایا از مال و وابستگیهای دنیوی 
خود جدا شده است ؟ آیا منیت ها و خودشیفتگی و اصالت 
دادن به گروه و حزب خود حتی وقتی که دیگران را بهتر از 

خود می داند توجه دارد و حاضر به گذشت است؟
 حضرت علی علیه السام به کارگزاران و امیران همواره 
سفارش به رعایت تقوای الهی و تهذیب نفس می کرد و 
پیوسته به آنها متذکر می شد مالک نفس خویش باشند تا 
هوای نفسانی بر آنها غلبه نکند.و می فرماید :» مقام، آزمایشی 
برای حاکم است و خداوند به واسطه تسلط او بر مردم، وی 
را در معرض آزمایش قرار داده است«یکی از وظایف والی این 
است که مقام و نعمتی که به او رسیده، حال وی را نسبت به 
مردم تغییر ندهد، بلکه نعمت الهی، او را به بندگان خداوند 

نزدیکتر و مهربانتر کند«.
شهید سلیمانی محور وحدت درداخل وبویژه درخارج از 
کشور و دربین گروههای مقاومت بود و هیچگاه به حزب و 
جناحی نپیوست و هیچگاه سهم خواهی نکرد و سهمی برای 
خود جز خدمت انقابی و جهادی تصور نمیکرد خود را وقف 

صادقانه بی مزد و منت نمود
                                                         ادامه صفحه3

انتخاب اصلح با گفتمان 
شهید سلیمانی  

۱. زیرسازی و آسفالت معابر شهر الله زار به میزان ۵۰۰۰۰ مرتمربع با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال

۲. جدولگذاری و احداث کانال هدایت آبهای سطحی به میزان ۲۰۰۰ مرت 

۳. احداث فاز اول مجموعه گردشگری مرتضی علی) ع( با اعتباری بالغ بر ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

۴. احداث مهانرسا و ساماندهی آشپزخانه و سکوی مسافرین سایت گردشگری

۵. تکمیل ساختان آتش نشانی، منا و تاسیسات گرمایشی و ...

۶. اجرای طرح اهدای گالب در ازای تحویل زباله در محل ورودی شهر در راستای حفظ محیط زیست

۷. همکاری در برگزاری سیزدهمین جشنواره گل محمدی در راستای توسعه گردشگری

۸. لکه گیری آسفالت معابر شهر

۹. رنگ آمیزی جداول

۱۰. صدور پروانه سیاک ۶۰ فقره

۱۱. صدور پروانه فعالیت ناوگان بار درون شهری ۳۵۰ عدد

ــازی کــودکان و بخشــی از سیســتم روشــنایی پــارک مالیــات و خریــداری کــف پــوش و  ۱۲. نصــب مجموعــه ب

وســایل تندرســتی پــارک 

۱۳. متلک امالک معابر شهر ۵۴۵۰ مرتمربع

۱۴. آسفالت محوطه مدارس سپهبد شهید حاج قاسم سلیانی، شهید محسن فالح و مدرسه سجادیه

15.همکاری با بسیج سازندگی ، مساجد و اماکن مذهبی 
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خطبه های نمازجمعه

***  افتتــاح 3 طــرح بهداشــتی درمانی  در 
ــتان بردسیر شهرس

ــتاندار  ــی اس ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ ــور مع ــا حض ب
کرمــان، 3 پــروژه در زمینه هــای بهداشــتی، در شهرســتان 

بردســیر افتتــاح شــدند.
مصطفــی آیــت الهــی موســوی معــاون هماهنگــی امــور 
عمرانــی اســتاندار کرمــان از افتتــاح 3 طــرح بهداشــتی، 
ــتاندارد  ــس و اس ــعه اورژان ــگاه ســامت، توس ــامل: پای ش
ســازی تصفیه خانه بیمارســتان قائم در این ســفر ســخن 

گفــت.
وی افــزود: پایگاه ســامت شــهری بــا ارائه خدمات ســطح 
اول بــا زیــر بنــای 33٠ مترمربــع و اعتبار ٨ میلیــارد و ٥٠٠ 
میلیــون ریــال و طــرح توســعه اورژانس بیمارســتان قائم و 
اســتاندار ســازی تصفیــه خانــه آن بــا اعتبــاری بالغ بــر ٤3 

میلیارد ریــال  افتتاح شــدند.
آیــت اللهــی موســوی توســعه زیربنای ایــن بیمارســتان را 
از 33٠ متــر مربــع بــه ٧٤٠ متــر مربــع اعــام کــرد و بیان 
داشــت: تخت هــای ایــن بیمارســتان از ١٠ تخــت بــه ٢٤ 

تخــت رســیده اند.

** افتتاح مرکز خدمات جامع سالمت قلعه عسکر
مرکــز خدمــات جامعــه ســامت قلعــه عســکر از توابــع 
شهرســتان بردســیر در پنجمیــن روز از ایــام دهــه فجــر 
بــا حضــور فرمانــدار، مدیر شــبکه و اعضــای شــورای اداری 

شهرســتان افتتــاح شــد.
ــز بهداشــت  ــی شــبکه و مرک ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
بردســیر،  ســاختمان ایــن مرکــز بــا زیربنــای 3٠٠ متــر 
مربــع احــداث  و تجهیــزات ایــن مرکــز نیــز بــه روز شــده 

اســت.
ایــن مرکــز دارای مطــب پزشــک، دندانپزشــکی، مامایــی، 
داروخانــه، آزمایشــگاه، تزریقــات و پانســمان اســت کــه بــا 
اعتبــاری بالــغ بر یــازده میلیــارد ریــال در چهارمیــن روز از 
ایــام دهــه فجــر با حضــور معاون هماهنگــی امــور عمرانی 

اســتاندار کرمــان صــورت پذیرفــت

***افتتاح 5 باب خانه پزشک وسرایداری
٥ بــاب خانــه پزشــک وســرایداری بــا زیــر بنــای ٤٥٠ 
مترمربــع بــا اعتبــاری بالــغ بــر یــک میلیــارد تومــان 

افتتــاح وبــه بهــره بــرداری رســید
*** افزایــش ١٤ تخــت بــه بخش اورژانس بیمارســتان 
قائم وبهســازی واســتاندارد ســازی تصفیه خانه بیمارستان 
قائــم در مجمــوع با هزینــه١١6 میلیــارد ریال افتتاح شــد.

***افتتاح استخردانش آموزی
در  ســفر آیــت اللهــی بــه بردســیر اولیــن اســتخر دانــش 
آمــوزی بردســیر بــا اعتبــار ٢٥ میلیــارد ریــال و زیــر بنــای 

هــزار و 6٠٠ متــر مربــع افتتــاح شــد.

*** افتتاح مخزن 5000مترمکعبی آب 
ــتاندار  ــی اس ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ ــفر مع  در  س
کرمــان، مخــزن ٥ هــزار متر مکعبی بردســیر بــا اعتبار٤3 

میلیــارد ریــال نیــز افتتــاح شــد.

همچنیــن بــا حضــور معــاون عمرانــی اســتاندار کرمــان و 
ــازی و  ــتاندارد س ــروژه اس ــی پ ــئولین محل ــی از مس جمع
بهســازی تصفیــه خانــه بیمارســتان قائم)عــج( بردســیر بــه 
بهــره بــرداری رســید. اســتاندارد ســازی بــا هــدف حــذف 
چــاه هــای جــاذب و اســتفاده از پســاب انجــام شــده کــه 3 

میلیــارد ریــال اعتبــار هزینــه شــده اســت.

***افتتاح زمین چمن مصنوعی شهید سلیمانی
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری درششــمین روز از 
دهــه مبــارک فجــر ، باحضــور خانــم فرهــادی زاده معــاون 
توســعه امــور ورزش بانــوان وزارت ورزش و جوانان،مهنــدس 
ــرکل ورزش و  ــزی مدی ــای پاری ــدار ،آق ــور فرمان ــف پ نج
جوانــان ،خانــم موســی پــور مدیــرکل اجتماعــی، و اعضــای 
شــورای اداری درروســتای هجیــن از بخــش مرکــزی زمیــن 
چمــن مصنوعــی ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی به 
مترا١١٢٥مترمربــع بــا اعتبــاری بالــغ بــر3 میلیارد ریــال به 

بهــره بــرداری رســید

****افتتاح بلوار شهید سلیمانی بهرامجرد
ــداری درششــمین روز  ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــور و  ــدس نجــف پ ــارک فجــر ، باحضــور مهن ــه مب از ده
اعضــای شــورای اداری در روســتای بهرامجــرد ازتوابع بخش 
نگار،جدول گذاری و روشــنایی بلوارســردار شــهید ســلیمانی 
بــه طــول 6٥٠متــر و اعتبــاری بالــغ بر٨٠٠میلیون ریــال به 

بهــره بــرداری رســید

*** افتتاح سه پروژه ورزشی
همزمــان بــا ایــام اهلل دهــه فجــر بــا حضــور معــاون وزیــر 
ورزش و جوانــان دو چمــن مصنوعــی و یــک خانــه ورزش در 

بردســیر افتتــاح شــد.
در ششــمین روز از دهــه مبــارک فجــر دو چمــن مصنوعــی 
بــه نامــه هــای شــهید ســلیمانی در منطقــه بهرامجــرد و 
شــهید ســلمان رهنما در روســتای هجیــن هرکدام بــا 3٠٠ 
میلیــون تومــان اعتبــار و ٨6٥ متــر مربــع مســاحت افتتــاح 

شــد.
در ادامــه خانــه ورزش روســتای کمــال آبــاد نیــز افتتــاح و 

بهــره بــرداری شــد.
رئیــس اداره ورزش و جوانــان بردســیر در مراســم افتتاحیــه 
ایــن طرحهــا گفــت: عــاوه بــر ایــن خانــه،١٠ خانــه ورزش 
دیگــر در ســطح شهرســتان بــا حمایت اهالی روســتا هــا راه 

انــدازی شــده اســت.
ــک  ــاری ی ــی روســتا و دهی ــزود: اهال ــور اف ــادی خدادادپ ه
مکان سرپوشــیده ای را در اختیــار گذاشــته و اداره ورزش آن 

را تجهیــز کــرده اســت.

*** رونمایی از آمبوالنس بخش نگار
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری درششــمین 
روز از دهــه مبــارک فجــر ، باحضــور مهنــدس نجــف 
پــور ، مهنــدس نژادخالقــی مدیــرکل دفترشــهری و 
امورشــوراها،حجت االســام والمســلمین کرمانــی و اعضــای 
شــورای اداری دربخــش نــگار از امبوالنــس ایــن بخــش کــه 
بــا اعتبار١٨میلیاردریــال خریــداری و تجهیز شــده رونمایی 

ــد ــانی میباش ــت رس ــاده خدم ــروز ام ــد و از ام ش

*** افتتاح کشتارگاه دام بخش نگار
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری درششــمین روز از 
دهــه مبــارک فجــر ، باحضور مهنــدس نجف پــور ، مهندس 
نژادخالقــی مدیــرکل دفترشــهری و امورشــوراها،حجت 
ــورای اداری  ــای ش ــی و اعض ــلمین کرمان ــام والمس االس
دربخش نــگار کشــتارگاه دام بااعتباری بالــغ بر6میلیاردریال 

درزمینــی بــه مســاحت3٥٠مترمربع افتتــاح شــد

*** افتتاح بلوار شهید قاسم پور بخش نگار
ــمین  ــداری درشش ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــف  ــدس نج ــور مهن ــر ، باحض ــارک فج ــه مب روز از ده
پــور ، مهنــدس نژادخالقــی مدیــرکل دفترشــهری و 
امورشــوراها،حجت االســام والمســلمین کرمانی و اعضای 
ــور  ــم پ ــهید قاس ــوار ش ــگار بل ــورای اداری دربخــش ن ش

ــاح شــد افتت
ــا  ــگار ب ــوار ورودی ن ــت :بل ــگار گف ــهردار ن ــی ش رضای
٢6هزارمترمربــع و  بــه طــول یــک کیلومتر بااعتبــاری بالغ 
ــر و  ــال شــامل اســفالت، روشــنایی معاب ــارد ری بر٢١میلی

ــید ــرداری رس ــره ب ــه به ــذاری ب جــدول گ
*** افتتاح آسفالت معابر بخش الله زار

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری در پنجمیــن روز از 
دهــه مبــارک فجــر باحضــور مهندس نجــف پــور و اعضای 
شــورای اداری٢طــرح عمرانــی  دربخــش اللــه زار افتتــاح 

شد
باقــری بخشــدار اللــه زار گفــت اســفالت و جــدول گــذاری 
معابــر اللــه زار بــه متــراژ پنجــاه هزارمترمربــع واعتبــاری 
بیــش از3٠میلیاردریــال  و معابــر باغابــر بــه متــراژ هفــت 
هــزار مترمربع و اعتبــار ٥میلیاردریال باهمکاری شــهرداری 

اللــه زار بــه بهــره بــرداری رســید
برگــزاری نمایشــگاه عکــس و جشــن انقــالب 

کمیته دانشــگاهیان
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر در 
هفتمیــن روز از دهــه مبــارک فجر ، جشــن انقاب کمیته 
دانشــگاهیان شهرســتان بردســیرباحضور خانم رفیعی پور 
رئیــس اســناد ملــی و کتابخانــه ملــی منطقــه جنوبشــرق 
کرمــان، حجــت االســام والمســلمین کرمانی امــام جمعه 
بردســیر ،مهنــدس جهانشــاهی معــاون عمرانــی و اعضای 
شــورای اداری در ســالن دانشــگاه ازاد واحــد بردســیر 

برگزارشــد 
گفتنــی اســت این جشــن به همــت دانشــگاه ازاد،دانشــگاه 
پیــام نــور و دانشــکده کشــاورزی برگــزار و از خانواده شــهدا 
ــد  ــی ش ــل و قدردان ــگاهیان تجلی ــه دانش ــط کمیت توس
درحاشــیه جشــن از نمایشــگاه عکــس دهــه فجر دایــر در 

ســالن بازدیــد بعمــل امــد
ــی  ــرآوری لبن ــرکت ف ــرداری از ش ــره ب ***به

ــارس بردســیر بعــد از 4 ســال راکدبــودن پ
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر باحضــور 
مهنــدس نجــف پــور فرمانــدار بردســیر واعضــای شــورای 
اداری باحضــور درشهردشــتکار شــرکت فــراورده های لبنی 

پــارس بعــد از ٤ســال مجــددا راه انــدازی شــد
حیدرابــادی مدیــر شــرکت فــراوری لبنی پــارس گفت این 
کارخانــه در ســال 66 اولیــن موافقت اصولی اســتان کرمان 
ــا ســال۹٥فعالیت  راازجهادکشــاورزی اســتان دریافــت و ت
داشــته کــه پــس از ان بــه مــدت ٤ســال راکــد و اکنــون 
ــا  ــال وب ــارد ری ــغ بر١١میلی ــاری بال ــال بااعتب ــد از ٤س بع
٢٠نفــر اشــتغال مســتقیم و غیــر مســتقیم درزمینــی بــه 
مســاحت 3٠٠٠مترمربــع بــا 3ســردخانه و ٢گــرم خانــه با 
ظرفیــت روزانــه ١٥تــن شــیر جهــت فــراوری به پنیــر کره 

دوغ ماســت بــه بهــره بــرداری رســید

یکی از دستاوردهای عظیم انقالب اسالمی ، 
تحول انسانی است/ دو عنصر مجلس قوی، 
مشارکت حداکثری و انتخاب هوشمندانه 

حجت االسالم کرمانی امام جمعه ی بردسیر :

افتتاح چندین طرح در ایام  ا... دهه مبارک  فجر انقالب اسالمی دربردسیر 

معــاون هماهنگي امــور عمراني اســتاندار کرمان،عصر پانزدهم 
بهمــن مــاه از پــارک درحال ســاخت بردســیر بازدید کرد

دکتــر موســوي ضمــن تقدیــر از عملکــرد شایســته شــهردار 
بردســیر گفت:ایــن پــارک  بامتــراژ 6٠٠٠ مترمربــع بــا هزینه 
١٠ میلیــارد ریــال بهــار ۹۹ افتتاح میشــود و  شــامل  پیســت 
دوچرخــه ســواري،زمین اســکیت و وســایل بازي مدرن اســت 

و در منطقــه کمتــر توســعه یافتــه شــهر واقع شــده اســت
ــده  ــوار شــهید جهاندی ــن ســفر از بل ــتاندار در ای ــاون اس مع
بازدیــد کــرد و گفت:بلــوار بــه طــول ٢ کیلومتــر و عــرض 3٠ 
متــر بــا ٥٠ میلیــارد ریــال بودجــه بــا ٧٠ درصــد پیشــرفت 
فیزیکي ،پتانســیل تبدیل شــدن به مســیر ترانزیتــي را دارد و 

توســعه شــهر بــه ســمت شــمال را تســهیل میکنــد 
در ایــن بازدیــد معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار از 

عملکرد شایســته شــهردار بردســیرتقدیرنمود 
ــومین  ــیرازافتتاح س ــی شهرداربردس ــن دکترخطیب همچنی

ــر داد  ــیر در بهار۹۹خب ــواري بردس ــه س ــت دوچرخ پیس
ــاز  ــتي خیرس ــروژه بهداش ــوي از 3 پ ــر موس ــه دکت در ادام
بردســیر بازدیــد کــرد و اظهــار داشــت:کلینیک تخصصــي و 
مرکــز دیالیــز حضــرت فاطمــه با اعتبــار ٤۹ میلیــارد ریــال و 
مرکــز پیــام و اورژانــس شــهري شــماره٢،با اعتبــار ٨ میلیــارد 
ریــال بــا مشــارکت حداکثــري جهــان فوالد،صنایــع و خیرین 

بــه زودي افتتــاح میشــود

حجــت االســام و المســلمین حــاج علی اکبــر کرمانی دربخشــی از 
خطبــه هــای نمــاز جمعه ایــن هفته بــه موضــوع انتخابــات پرداخت 
بیــان داشــت : نظریــه حــق النــاس کــه مقــام معظــم رهبــری بیان 
و تاکیــد فرمودنــد وایــن  نظریــه حــق النــاس بــودن انتخابــات را در 
همــه مــوارد بیــان کردنــد . یکــی از مــوارد حــق الناس هرگونه ســیاه 
نمایــی فضــای جامعــه و درشــت نمایــی اشــتباهات رقبا بــرای اثبات 
خــود کــه منجــر به بــی اعتمــادی مــردم به اصــل نظــام گــردد و در 
کاهــش مشــارکت مــردم در انتخابــات یــا صحنــه هــای دیگــر تاثیر 
گــذارد و ایــن مــورد  از مصدایــق بــارز ظلــم در حــق مــردم اســت 
چــون ظلــم بــه نظــام مــردم ســاالری دینــی بســی بزرگتــر از ظلــم 
در حــق فــرد اســت. اینکــه در فضــای انتخاباتــی پــای خانــواده هــا 
بــه میــان مــی آینــد و مــا اشــتباهات طــرف مقابــل را بیــان کنیــم 
ایــن نتیجــه اش مشــارکت حداقلــی مــردم مــی شــود و دشــمن نیز 
بــه دنبــال مشــارکت حداقلــی مــا اســت. مــورد بعــدی عــدم رعایت 
ــح و  ــراد صال ــت و اف ــی فهرس ــه و معرف ــاالری در ارائ ــته س شایس
شایســته و کارآمــد کــه براســاس باند بــازی و جنــاح بــازی انجام می 
گیــرد.و ازاعتمــاد مــردم بــه آن شــخص و گــروه ســوء اســتفاده مــی 
شــود و موجــب ورود افــراد ضعیــف می شــود و خــود آقا مدنظرشــان 
افــراد صالــح و شایســته اســت. مــورد بعــدی خریــد و فــروش رای 
و وعــده وعیدهــای دروغیــن و ناشــدنی و ســفره گســتردن و فضــا 
ســازی مصنوعــی بــرای جلــب آرا ، اینهــا حق النــاس اســت و اینکه 

روزی بایــد جوابگــو مــردم باشــند . 
امــام جمعــه بردســیر در ادامــه بــا توجــه بــه بیانــات مقــام معظــم 
رهبــری در دیــدار جمعــی از مــردم بیــان داشــت: دو آزمــون بــزرگ 
درپیــش روی داریــم شــرکت در راهپیمایــی 22بهمــن و انتخابــات 
کــه مقــام معظــم رهبــری مفصــل راجــع بــه ایــن دو آزمــون بیاناتی 
داشــتند و فرمودنــد: عــاج اساســی مقابلــه بــا تهدیدهــای دشــمن 
قــوی تــر شــدن کشــور در همــه ابعــاد فرهنگــی ، علمــی، سیاســی، 
اقتصــادی، امنیتــی ، دفاعــی و نظامــی اســت. و یکــی از مولفــه های 
قــوی شــدن، مجلــس قــوی اســت و مجلــس قــوی دو عنصــر دارد 
یکــی مشــارکت حداکثری و گســترده مــردم و دوم انتخابات درســت 
و هوشــمندانه مــردم اســت اینکــه نماینــده ای را انتخــاب کنیــم کــه 
ایــن ویژگیهــا را داشــته باشــد اوال مومــن باشــد در برابــر انحرافــات و 
کــج رویهــا و وسوســه هــای شــیطانی خــودش را کنتــرل کنــدو اگر 
ایمــان باشــد هیــچ ضرری بــه نظــام وارد نمــی شــود. دوم انقابی به 
معنــای واقعــی کلمه باشــد یعنــی انقــاب را با تمــام وجــودش درک 
کــرده باشــد ســوم از شــجاعت تــوام بــا تدبیــر و عقانیت برخــوردار 
باشــدو اینکه نماینــده بایــد دارای روحیه جهادی باشــد شــب و روز در 
خدمــت مــردم وبــرای مــردم در حــال دویــدن باشــد و بایــد خــود را 
فــدا مــردم کــرد و حضــرت آقــا در فرمایشــات خــود در کتاب کشــف 
االســرار مــی فرمایــد: »ُمــدرس هــا بایــد بــر امــور تصــدی داشــته 
باشــند و مجلــس مــا باید مثــل مدرس داشــته باشــد.«  و آزمــون دوم 
شــرکت گســترده وباشــکوه د رراهپیمایی  22 بهمن ســالگرد پیروزی 
ــد 22 بهمــن و دهــه فجــر  انقــاب اســامی اســت و امســال بای
راهپیمایی ما بیشــتربا محوریت شــهید ســردار حاج قاســم ســلیمانی 
باشــد چــون در اولیــن بهــار انقــاب اســت کــه جــای حــاج قاســم را 
خالــی مــی بینیــم و ایــن راهپیمایــی بایــد باشــکوه تــر برگزار شــود.

خطیــب جمعه بردســیر در ادامه پیرامون دســتاوردهای نظام اســامی 
بیــان داشــت: درخصــوص دســتاوردهای انقــاب حضــرت آقا مــوارد 
متعــددی از دســتاوردهای انقــاب را بیــان کردنــد اینکــه هرکســی 
هــر کاری بــرای کشــور و نظــام انجــام داده بــه مــردم بیــان کنــد و 
مقــام معظــم رهبــری در تمــام عرصــه هــا خدماتــی که نظــام انجام 
داده جــزو دســتاوردهای انقــاب اســت و مطــرح مــی نمایــد و اینکه 
هــدف از انقــاب مــا چیســت و از کلمــه انقاب اســامی بــودن چه 
مــی فهمیــم جمهــوری اســامی و هــدف از انقــاب کــه حضــرت 
امــام بانــی و ســکان دار آن بودنــد ســاختن ایرانی بــا این خصوصیات 
مســتقل، آزاد ، برخــوردار از ثــروت و امنیــت ، متدیــن ، بهــره منــد 
ازمعنویــت اخــاق ، پیشــرو در مســابقه جامعه عظیم بشــری در علم 
اســت و یکــی از دســتاوردهای عظیــم همین تحول انســانی اســت و 
راز شــادابی انقــاب تحــول انســانی اســت کــه حضــرت امــام ایجاد 
کردنــد. و از دســتاوردهای انقاب شــخصیتی مثل حاج قاســم اســت 
کــه دنیــا را متحــول مــی کنــد و دنیــا را بــه لــرزه در مــی آورد نه تنها 
در ســال 57 کــه از  رویشــهای انقــاب بــوده بلکــه  االن نیــز همین 
اســت و در جریــان تشــیع جنــازه حــاج قاســم همــه مــردم و جوانهــا 
مــی گوینــد مــی خواهنــد حــاج قاســم باشــند ایــن تحــول انســانی 
اســت و انقــاب مــا چیز کمی نیســت دنیا ایــن دســتاوردها و نعمتها 
را نــدارد و  شــهادت حــاج قاســم تلنگــری باشــدبرای مدیــران مــا که 

تحــول در زمینــه هــای مختلف ایجــاد کنند. 

تقدیر معاون هماهنگی امور 
عمرانی استاندار از عملکرد 

شایسته شهردار بردسیر

افتتاح نمایشگاه کتاب  بردسیر 
بــه مناســبت دهــه مبــارک فجــر، نمایشــگاه کتاب بردســیر 
بــا حضــور حجــت االســام کرمانــی امــام جمعه شهرســتان 
، وفایــی معــاون سیاســی فرمانــدار، امامــی بخشــدار مرکزی، 
رجایــی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی و جمعــی از 
رؤســای ادارات و نهادهــای دولتی شهرســتان بردســیر افتتاح 
شــد.این نمایشــگاه بــا ٢٠٠٠ عنــوان کتــاب و ١٥٠٠٠ جلــد 
کتــاب  و بــا حضــور 6٠ ناشــر بــه مــدت ١٠ روز تــا پایــان ٢٢ 
بهمــن مــاه در محــل حســینیه انصــار الحســین )ع( جهــت 

بازدیــد عمــوم دایــر گردیــده اســت

ســازمان  بنگاه هــای  و  ســهام  واگــذاری  معــاون 
ــای  ــق برآورده ــت: مطاب ــور گف ــازی کش خصوصی س
صورت گرفتــه مبلــغ واریــز ســود ســهام عدالــت بــه ازای 
هر ســهم یــک میلیــون تومــان بــاالی ٢٠٠ هــزار تومان 

اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، حســن عایــی در یــک 
گفت و گــوی رادیویی، اظهار داشــت: مطابــق برآوردهای 
صــورت گرفتــه مبلــغ واریز ســود ســهام عدالت بــه ازای 
هر ســهم یــک میلیــون تومــان بــاالی ٢٠٠ هــزار تومان 

است.
معــاون واگــذاری ســهام و بنگاه هــای ســازمان خصوصی 
ــت از ســوم  ــزود: پرداخــت ســود ســهام عدال ســازی اف
ــان  ــا پای اســفند مــاه ســال جــاری در کشــور آغــاز و ت

اســفند ادامــه پیــدا خواهــد کــرد.
وی همچنیــن در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه قــرار بــود 
پرداخــت ســود ســهام عدالــت از آذرمــاه ســال جــاری به 
حســاب مشــموالن واریــز شــود چــرا بــه اســفند موکول 

ــهام  ــبد س ــه در س ــرکت های ک ــت: ش ــد، اظهارداش ش
عدالــت قــرار دارنــد اغلــب بورســی هســتند. پایان ســال 
مالــی ایــن شــرکت ها منتهــی بــه ٢۹ اســفند هــر ســال 
ــس از  ــز پ ــن شــرکت ها نی ــی ای اســت. مجمــع عموم
گذشــت چهــار مــاه از پایــان ســال مالــی یعنــی تیــر ماه 

ــود. ــزار می ش برگ
عایــی اظهارداشــت: بــر اســاس قوانیــن جــاری 
بازارســرمایه و قانــون تجــارت این شــرکت ها هشــت ماه 
پــس از برگــزاری مجمــع عمومــی فرصــت قانونــی برای 
توزیــع ســود ســهم دارنــد بنابرایــن تیرمــاه کــه مجمــع 
عمومــی شــرکت ها برگــزار می شــود شــرکت ها اغلــب 
ســود ســهم ســهامداران حقوقــی کــه ســهام عدالت هم 
مشــمول ایــن موضــوع اســت انتهــای ســال یعنــی مــاه 
ــه حســاب ســازمان  ــت از مشــموالن ب ــه نیاب اســفند ب

ــد. ــز می کنن خصوصــی واری
ــس  ــم پ ــازی ه ــی س ــازمان خصوص ــه داد: س وی ادام
ــهام  ــر س ــرمایه پذی ــود از شــرکت های س از وصــول س

برگزاری مراسم شب شعر انقالب 
و والیت در شهرستان بردسیر

ــکاری  ــار آزادی و باهم ــن به ــل و یکمی ــبت چه ــه مناس  ب
اعضــای انجمــن شــعر و ادب اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی و 
مدیریــت آمــوزش و پــرورش بردســیر ، شــب شــعر انقــاب و 
والیــت در محل ســالن اجتماعــات پیامبر اعظــم )ص( برگزار 

گردید.
 ایــن مراســم کــه  بــا حضور معــاون فرمانــدار ،  مدیــر آموزش 
و پــرورش و جمعــی از مســووالن ادارات و نهادهــای دولتــی 
شهرســتان و شــاعران انجمــن شــعر و ادب خواجــه شــمس 
الدیــن محمــد بردســیری برگزار شــد، پــس از  تــاوت آیاتی 
ــامی،  ــوری اس ــرود جمه ــش س ــد  و پخ از کام اهلل مجی
تعــدادی از شــاعران بــه قرائــت اشــعار خــود در وصــف انقاب 
اســامی پرداختنــد. اجــرای قطعــات کوتاه موســیقی با فلوت 
توســط هنرجویــان آموزشــگاه هــای موســیقی شهرســتان ، 
اجــرای زنــده  موســیقی  و خاطــره گویــی مدعویــن  از اوایــل 
انقــاب از دیگــر برنامــه هــای اجراشــده در ایــن مراســم بــود.

ــن  ــدان در ای ــده و هنرمن ــان از شــاعران شــرکت کنن  درپای
ــا اهــداء لــوح ســپاس، تقدیــر بعمــل آمــد. گردهمایــی ، ب

انتخاب اصلح با گفتمان شهید سلیمانی 
ادامــه ســرمقاله...  شــهید ســلیمانی محــور وحــدت درداخل 
وبویــژه درخــارج از کشــور و دربیــن گروههای مقاومت بــود و هیچگاه 
بــه حــزب و جناحــی نپیوســت و هیچــگاه ســهم خواهــی نکــرد و 
ســهمی بــرای خــود جــز خدمــت انقابــی و جهــادی تصــور نمیکرد 
خــود را وقــف صادقانــه بی مــزد و منت نمــود و این برهان مشــهودی 

بــرای حضــور گســترده ملــت در تشــییع جنــازه آن بزرگــوار بود 
مــردم امروزمــا خواســتارنمایندگانی هســتند کــه کارآمــد، کاربلــد و 
معتقــد باروحیــه ای انقابــی و جهادی هســتند،که بــا راه حل انقابی 
بــرای حــل مشــکات بــا نفــی مواضــع سازشــکارانه بــا غــرب تمام 
مشــکات کشــور، تاشــی مضاعــف  نمــوده تــا  بــه اهــداف تحقق 
گام دوم انقــاب بــا گامــی بجلــو منجر به پیشــرفت، توســعه وعدالت 
گــردد . همانگونــه کــه مقام معظــم رهبری در ســخنان اخیرشــان به 
داشــتن مجلســی قــوی تذکــر فرمودنــد زیــرا ملــت ایــران اســامی 
را یــک ملــت قــوی و بــا اقتــدار مــی داننــد کــه مــی توانندباتکیــه بر 
ظرفیتهــای موجــود مشــکات کوچک وبــزرگ را حل کننــد بنابراین 
بایــد بــا هوشــیاری و تحقیق نمایندگانــی برای مجلــس برگزینیم که 
بتوانــد بــا قــدرت و بــا بهــره گیــری ازاســوه هــا ی انقابی شــهیدان 
مدرس و ســلیمانی مجلســی قــوی و کارامــد بوجود آورد ومشــکات 

جامعــه را برطــرف کنند 

آگهی مزایده هرس درختان سطح شهر بردسیر
)مرحله دوم(

شــهرداری بردســیر براســاس مجوز 2/436 مــورخ 98/10/28 شــورای 
محترم اســامی شــهر بردســیر در نظــر دارد کــه تعــدادی از درختان 
ســطح شــهر را کــه نیــاز بــه هــرس دارنــد از طریــق مزایــده محلی 
هــرس و بــه فــروش برســاند لــذا از عاقمنــدان واجد شــرایط جهت 
شــرکت در مزایــده دعــوت بــه عمــل مــی آیــد از تاریــخ درج آگهی 
بــه مــدت 7 روز کاری جهــت اخــذ فــرم شــرکت در مزایــده بــه واحد 
دبیرخانــه شــهرداری مراجعــه و نســبت بــه تکمیل فــرم فــوق اقدام 
نماینــد همچنیــن هزینــه هــای مربوطــه، نیــروی انســانی و وســایل 
مــورد نیــاز جهــت هــرس، بــرش، بارگیــری و حمــل برعهــده برنــده 
ــه  ــول کلی ــا قب ــهرداری در رد ی ــن ش ــد.در ضم ــی باش ــده م مزای
ــده  ــده برن ــی برعه ــه درج آگه ــوده و هزین ــار ب ــنهادات مخت پیش

ــد. ــده می باش مزای
روابط عمومی شهرداری بردسیر

عدالــت بافاصلــه بــه حســاب مشــموالن ســهام عدالــت واریــز 
می کنــد.

معــاون واگــذاری ســهام و بنگاه هــای ســازمان خصوصــی ســازی 
کشــور گفــت: واریز ســود ســهام عدالــت در آذرماه جنبــه قانونی 

بــه لحاظ قانــون بــازار ســرمایه و قانــون تجارت نــدارد.
وی افــزود: شــرکت ها الزامــی بــه وایــز ســود پــس از تیرمــاه را 
ندارنــد بلکــه واریــز ســود ســهم ســهامداران حقوقــی از جملــه 

ســهام عدالــت اغلــب در بهمــن و اســفند صــورت می گیــرد

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی و فوق العاده
انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بردسیر

 نوبت دوم

افتتاح 1350 واحد مسکن 
مددجویان کمیته امداد در کرمان

ــمین  ــان، در شش ــارس از کرم ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
روز از ایــام اهلل دهــه فجــر، بــا حضــور رئیــس کمیتــه امــداد 
و رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور، ١3٥٠  واحــد 
مســکن مددجویــان کمیته امــداد کرمــان افتتــاح و تحویل 

محرومــان شــد.
با مشــارکت ســازمان برنامــه  و بودجه، تعــداد ١٠ هــزار واحد 
مســکونی توســط کمیتــه امــداد و بنیــاد مســکن انقــاب 
اســامی در ســطح اســتان کرمــان در حــال احــداث اســت 
کــه امــروز تعــدادی از ایــن واحدهــای مســکونی افتتــاح و 

تحویــل مددجویــان شــده اســت. 
محمدجــواد فدائــی اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه اقدامــات 
خــوب کمیته امــداد در راســتای مســکن مددجویان کمیته 
امــداد اظهــار کــرد: ســاخت ١٠ هــزار واحــد مســکونی برای 
مددجویــان کمیتــه امــداد و محرومــان اســتان از جملــه این 
اقدامــات اســت.وی بــا اشــاره بــه ایجاد ٧ هزار شــغل توســط 
کمیتــه امــداد طــی ســال گذشــته در اســتان بیــان کــرد: 
ایــن نهــاد تعهــد دارد در ســال جــاری نیــز ١٢ هــزار فرصت 
شــغلی ایجــاد کنــد و در راســتای مشــکل ضمانت نامــه نیــز 

اقداماتــی در اســتان صــورت گرفته اســت.
بدینوســیله بــه اطــاع کلیــه ی اعضــای انجمــن مــی رســاند جلســه 
ی مجمــع عمومــی عــادی و فــوق العــاده نوبــت دوم انجمــن در تاریــخ 
98/12/19 در محــل مهدیــه صاحــب الزمــان )عــج( راس ســاعت 10 صبــح 
برگــزار مــی گــردد از کلیــه ی اعضــا جهت شــرکت در جلســه دعــوت به 
عمــل می آیــد ضمنــا کســانی کــه تمایــل بــه کاندیداتــوری بازرســی را 
دارنــد مــی تواننــد درخواســت کتبــی خــود را بــه همــراه ســایر مــدارک 
کــه شــامل )1-کپــی کارت ملــی 2- کپی صفحــه ی اول دفترچــه بیمه 3- 
کپــی مهــارت فنــی و حرفــه ای( را یــک هفتــه قبــل از برگــزاری مجمــع 
بــه دفتــر انجمــن تحویــل نماینــد. الزم بــه ذکــر اســت فقط کســانی که 
عضــو انجمــن مــی باشــند مــی تواننــد در جلســه ی مجمــع عمومــی 
شــرکت نماینــد دســتور کار جلســه ی عــادی: 1-ارائــه گــزارش هیئــت 

مدیــره و بازرســان 2- انتخابــات بازرســین.
دستور کارجلسه فوق العاده: اصاح تبصره ی 2 ماده 20 

هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری کارگران شهرستان بردسیر 

به مناسبت دهه مبارک فجر:

به مناسبت دهه مبارک فجر:

۹۷000 قطعه طیور بومی بردسیر 
علیه نیوکاسل واکسینه می شوند

ســید ســجاد حســینی نســب در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر 
ــار کــرد: دامپزشــکی  ضمــن گرامیداشــت دهــه فجــر اظه
ــی جامعــه دارد. نقــش مهمــی در ســامت و امنیــت غذای

ــرل  ــرای کنت ــده ب ــام ش ــای انج ــه تاش ه ــاره ب ــا اش وی ب
بیماری هــای دام و طیــور اظهــار کــرد: خوشــبختانه بــا برنامه 
ــق  ــه موف ــن زمین ــون در ای ــای انجــام شــده تاکن ــزی ه ری

بوده ایــم.
حســینی نســب گفت: شــبکه دامپزشکی بردســیر به منظور 
کنتــرل بیمــاری نیوکاســل در طیــور همزمــان بــا دهــه فجر 
۹٧ هــزار قطعــه طیــور بومــی را به صــورت رایگان واکســینه 

ــد. می کن

معاون سازمان خصوصی سازی:

هر سهام عدالت یک میلیون تومانی، بیش از 200 هزار تومان سود می گیرد
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حکومت  جهانی عدالت

شاخصه های جامعه منتظر از دیدگاه 
مقام معظم رهبری

اعتقاد به مهدویت در زندگی و حیات انسان ها وجود داشته و 
انتظار آینده بهتر و ظهور دولت حق و عدل، در طول تاریخ ، 
مترقی ترین آرمان اجتماعی بوده است. فطرت کمال گرای آدمی 
و ماهیت زندگی بشر با امید به آینده عجین شده و لذا اعتقاد 
به مهدویت از اصیل ترین ابعاد روح انسانی سرچشمه می گیرد. 
اندیشه مهدویت در بطن خویش شور و شعف، پویایی و شعور 
و فردای تاب ناک را به ارمغان دارد و با زنده ساختن بارقه امید و 

اشتیاق در دل انسان، او را به آینده ای روشن رهنمون می سازد.
زایش مهدویت از متن باورهای دینی و اعتقاد اصیل و استوار، 
باورداشت  به آن بخشیده است.  فلسفه ای متقن و محکم 
مهدویت و اعتقاد به وجود نجات بخش گیتی به گروه و مذهبی 
خاص محدود نیست و به صورت اعتقاد دینی مشترکی در بین 
ادیان مختلف آسمانی و فرهنگ های مذهبی جایگاه ویژه ای دارد. 
در فرهنگ متعالی اسالم بر اصل مسلم و تردیدناپذیر و بنیادین 
مهدویت، تصریح فراوان شده است. مسلمانان به خصوص 
شیعیان همواره به این اصل توجه داشته اند و این اصل با تار و 
پود زندگی دینی آنان آمیخته است. مهدویت به منزله بنیاد تفکر 
شیعی، چنان منزلت و جایگاهی در این مکتب دارد که با نبود 

آن، اندیشه شیعه فرو می ریزد.
مسلما اهمیت این موضوع سبب می شود که از جوانب مختلف 
مورد بررسی قرار گیرد ویکی از مهمترین ابعاد قابل بررسی 
در این رابطه شاخصه های جامعه منتظر است که به بررسی 
مشخصات و مختصات جامعه ای می پردازد که در انتظار موعود 
مصلح یعنی حضرت مهدی )عج( است. در این نوشتار که به بهانه 
چهارمین همایش بین المللی دکترین مهدویت فراهم گردیده 
است، با توجه به دیدگاههای مقام معظم رهبری، شاخصه های 
زیر  که البته کامل نبوده و قابل بسط می باشند- بررسی شده 

است:
استقرار عدالت فراگیر، مبارزه با فساد فکری و فرهنگی و انحرافات 
مذهبی، رفاه اقتصادی، توسعه پایدار و سازگاری انسان با طبیعت، 
شکوفائی خرد ودانش بشری، اجرای اصل مساوات، قلع وقمع 
ریشه های ظلم وطغیان، گسترش ارزشهای دینی، حاکمیت 

قرآن ومعنویت، فراگیر نمودن اسالم در جهان.
شاخصه و ویژگی عمده اعتقاد به مهدویت ، انتظار و آمادگی 
مداوم و آگاهانه برای ظهور امامی است که از دیدگان همه غایب 
است و در صدد نابودی ظلم، ستم، فساد، تباهی، بی دینی و 
انحراف از جهان است. مسئله انتظار حکومت حق و عدالت 
مهدی و قیام مصلح جهانی، در واقع مرکب از دو عنصر است: 
عنصر نفی و عنصر اثبات. عنصر نفی، همان بیگانگی از وضع 
موجود و عنصر اثبات، خواهان وضع بهتر است. اگر این دو جنبه، 
در روح انسان، به صورت ریشه دار حلول کند، سرچشمه دو رشته 
اعمال دامنه دار خواهد شد. این دو رشته اعمال، عبارت است از 
ترک هرگونه هم کاری و هم آهنگی با عوامل ظلم و فساد و حتی 
مبارزه و درگیری با آنان از یک سو و خودسازی و خودباوری 
و جلب آمادگی جسمی و روحی، مادی و معنوی، برای شکل 
گرفتن آن حکومت واحد جهانی از سوی دیگر... هر دو قسمت، 

کامالً سازنده و عامل تحرک، آگاهی و بیداری است .
انتظار فرج، یکی از عقاید انسان ساز و انقالب آفرین و از مهم ترین 
منابع الهام و شوق دهی برای زمینه سازی جهت ایجاد تحول و 
تکامل و سوق دادن انسان ها به سوی حکومت عدل و ایمان 
است. از دیدگاه اسالم، به خصوص مذهب حق تشیع، انتظار، 
همه گاه برانگیزنده، تحرک بخش، جنبش آفرین، سرچشمه شور 
مقاومت، ایثار، قیام و حرکت مستمر است. انتظار برای جامعه 
دینی ایران، مقوله قابل تاملی است وبا تار وپود زندگی دینی مردم 
ما آمیخته است۰ از بهترین رازهای نهفته بقای تشیع، همین 
روح انتظاری است که کالبد شیعه را آکنده ساخته و پیوسته او را 
به تالش، کوشش، جنبش و جوشش وا می دارد. جامعه شیعه 
قرن هاست که با این اعتقاد زیسته وزنده بوده است واین اعتقاد 
همچنان راسخ است۰ نکته قابل توجه این است که شیعیان در 
توجیه مسئله انتظار فقط بر روایات و منقوالت تکیه نمی کنند، 
بلکه می کوشند آن را عقل پذیر کنند واز دل آن پیام های 
سیاسی واجتماعی وتربیتی بیرون بکشند وآن را به مقوله ای 
بدل کنند که برای انسان امروزی معنی دار باشد و در پوششی 

امروزین، معقول وسودمند درآید.

ادامه آیه 92 سوره آل عمران :
4- آیا آیات قرآن در دل های مسلمانان اثر گذار بود؟

نفوذ آیات قرآن در دل های مسلمانان به قدری سریع و عمیق بود 
که بالفاصله بعد از نزول آیات اثر آن ظاهر می گشت. به عنوان 
نمونه، در مورد آیه فوق در تواریخ و تفاسیر اسالمی چنین می 

خوانیم:
الف( یکی از یاران پیامبر)ص( به نام »ابوطلحه انصاری« در مدینه 
نخلستان و باغی بسیار مصفا و زیبا داشت که همه در مدینه از 
آن سخن می گفتند. در آن چشمه آب صافی بود که هر موقع 
پیامبر)ص( به آن باغ می رفت، از آن آب می نوشید و وضو می 
ساخت. عالوه بر اینها آن باغ درآمد خوبی برای ابوطلحه داشت. 
پس از نزول آیه فوق به خدمت پیامبر)ص( آمد و عرض کرد: 
»شما می دانید که محبوب ترین اموال من همین باغ است و من 
می خواهم آن را در راه خدا انفاق کنم تا ذخیره ای برای رستاخیز 
من باشد.« پیامبر)ص( فرمود: »آفرین بر تو، آفرین بر تو، این ثروتی 
است که برای تو سودمند خواهد بود.« سپس فرمود: »من صالح 
می دانم که آن را به خویشاوندان نیازمند خود بدهی.« ابوطلحه 
به دستور پیامبر)ص( عمل نمود و آن را در میان بستگان خود 

تقسیم کرد.
ب( روزی مهمانی بر ابوذر وارد شد. او که زندگی ساده ای داشت، 
از مهمان معذرت خواست که من بر اثر گرفتاری نمی توانم شخصا 
ازتو پذیرائی کنم، من چند شتر در فالن نقطه دارم، قبول زحمت 
کن بهترین آنها را بیاور تا برای تو قربانی کنم. میهمان رفت و شتر 
الغری با خود آورد. ابوذر به او گفت:»به من خیانت کردی، چرا 
چنین شتری را آوردی؟« او در جواب گفت:»من فکر کردم روزی 
به شترهای دیگر نیازمند خواهید شد.« ابوذر گفت: »روز نیاز من 
زمانی است که از این جهان چشم می بندم. )چه بهتر که برای 
آن روز ذخیره کنم( خداوند می فرماید: »لن تنالوا البر حتی تنفقوا 

مما تحبون«
ج( وقتی حضرت فاطمه زهرا)س( را در شب عروسی به خانه شوهر 
می بردند، سائلی از حضرت پیراهن کهنه ای خواست. فاطمه زهرا 
)س( به یاد این آیه»لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون« همان 

پیراهن نوی عروسی خود را انفاق کرد.
5- آیا در نتیجه انفاق، اموال کم می شود؟

در پایان آیه برای جلب توجه انفاق کنندگان می فرماید:»آنچه درراه 
خدا انفاق می کنید، کم یا زیاد، از اموال مورد عالقه یا غیر مورد 
عالقه، خداوند از همه آنها آگاه است. بنابراین هرگز کم نخواهد شد 

و نیز چگونگی آن بر او مخفی نخواهد ماند.
6- مالک در انفاق، دوست داشتن چه کسی است؟

آنچه را که خود دوست می داری انفاق کن نه آنچه را که بینوایان 
دوست می دارند. فرموده »مما تحبون؛ آنچه خود می پسندید.« 
و نفرموده »مما یحبون، آنچه آنها )نیازمندان( می پسندند.« زیرا 
ممکن است فقرا به خاطر شدت فقر به اشیاء ناچیز نیز راضی باشند.

7- در مکتب اسالم هدف از انفاق چیست؟
درمکتب اسالم هدف از انفاق تنها فقر زدایی نیست، رشد انفاق نیز 
مطرح است. دل کندن ازمحبوب های خیالی، شکوفا شدن روح 

سخاوت، نثار کردن محبوب ها در راه خدای عزیز مالک است.
8- آیا محبت به مال مذموم و زشت است؟

محبت به مال درنهاد هرانسانی است »مما تحبون، آنچه خود می 
پسندید.« آنچه خطرناک است، شدت ومحبت است که مانع انفاق 

شود. »وانه لحب الخیر لشدید«
9- چرا انفاق مال کار سخت و دشواری است؟

انفاق مال، با داشتن عالقه شدید به آن، یکی از ارکان بّر است و 
تحقق بّر در خارج جز با اجتماع آن ارکان صورت نمی گیرد. در آیه 
مورد بحث، انفاق، نتیجه بّر و آن غایتی معرفی شده که انسان را به 
آن می رساند. این به ما می فهماند که خدای تعالی عنایت و اهتمام 
بیشتری به این جزء از آن ارکان دارد. چون او خالق انسان ها است 
و می داند تعلق قلبی انسان به آنچه بدست آورده و جمع کرده، جزء 
غریزه اوست. او دوست دارد مال را جمع کند و بشمارد )که دیروز 
فالن مقدار بود، امروز به فالن مقدار رسید.( و این جزء نفس آدمیان 
است. به طوری که اگر قسمتی از آن را از دست بدهد، مثل این 
است که جزئی از جان خود را از دست داده است. پس مجاهدت 
انسان در انفاق مال، بیشتر و دشوارتر از سایر عبادات و اعمال است، 

چون در آنها فوت و زوال و کمبود، چشم گیر نیست.
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ــگاه  ــل از پای ــه نق ــارس ب ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
اطالع رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری، حضــرت 
آیــت اهلل خامنــه ای صبــح روز )چهارشــنبه( در دیــدار 
هــزاران نفــر از قشــرهای مختلــف مــردم، راهپیمایــی 
ــس شــورای اســالمی را  ــات مجل ۲۲ بهمــن و انتخاب
دو آزمــون بــزرگ ملــت ایــران خواندنــد و بــا تبییــن 
ــس، حضــور  ــای شایســته مجل ــات نامزده خصوصی
پرشــور و آگاهانــه همــه مــردم در انتخابــات ۲ اســفند 
ــر  ــی مؤث ــن الملل ــی و بی را در حــل مشــکالت داخل
ــز،  ــران عزی ــس ای ــد: هرک ــد کردن ــمردند و تأکی برش
ــت دارد و در  ــن را دوس ــروی وط ــن و آب ــت میه امنی
پــی حل مشــکالت اســت، بایــد در پــای صنــدوق رأی 
حضــور یابــد تــا عــزم و اقتــدار ملــی ایرانیــان بــار دیگر 

بــه منصــه ظهــور برســد.
ایشــان همچنیــن طرح امریکا موســوم بــه معامله قرن 
را طرحــی احمقانه، خبیثانه و شکســت خورده خواندند 
و افزودنــد: راه مقابلــه بــا ایــن طرح، ایســتادگی و جهاد 
شــجاعانه ملــت و گروههــای فلســطینی و حمایــت 
جهان اســالم اســت و عالج اساســی مســئله فلسطین 
نیــز روی کار آمــدن نظــام مــورد نظــر و منتخــب همه 
مــردم فلســطینی االصــل در یــک نظرخواهی عمومی 

است.
ــرای  ــر را ب ــه فج ــام ده ــالمی ای ــالب اس ــر انق رهب
کشــور ایامــی بی بدیــل و مظهــر اقتــدار و عــزم ملــی 
دانســتند و گفتنــد: ملــت ایــران در دهه فجر توانســت 
بــا عــزم راســخ خــود و بــا رهبــری امــام بزرگــوار کــه 
ــیده و  ــای پوس ــود، بن ــا ب ــر در دنی ــری بی نظی رهب
فاســد چندهــزار ســاله اســتبداد، ظلم، فســاد، ســلطه 
بیگانــگان و لگدمــال شــدن مــردم را واژگــون و بنــای 

مــردم ســاالری را بــه جــای آن پایــه ریــزی کنــد.
ایشــان پــرورش افــرادی همچــون شــهید ســلیمانی، 
رزمنــدگان دفــاع مقــدس، مدافعــان حــرم و روحیــه 
ــار  ــهدا را از آث ــای ش ــواده ه ــتادگی خان ــوی و ایس ق
نظــام دینی برشــمردند و خاطرنشــان کردنــد: از جمله 
ــارز شــهید ســلیمانی، تعهــد و ایمــان  ویژگی هــای ب
ــح  ــا عمــل صال ــود و اصــوالً هنگامــی کــه ایمــان ب ب
ــخصیتی  ــود، ش ــی ش ــراه م ــادی هم ــه جه و روحی
ــرد کــه  همچــون ســردار ســلیمانی شــکل مــی گی
حتــی دشــمنان مجبــور بــه تحســین ویژگــی هــای 

شــخصیتی او مــی شــوند.
 ایشــان در بخــش دیگری از سخنانشــان با اشــاره بــه انتخابات 
مجلــس شــورای اســالمی در دوم اســفند، انتخابــات را بــرای 
ــمنان  ــرای دش ــزرگ و ب ــیار ب ــی بس ــت، فرصت ــور و مل کش
تهدیــد خواندنــد و افزودند: برگزاری پرشــور انتخابــات و حضور 
همگانــی مــردم در پــای صنــدوق هــای رأی، تضمیــن کننده 
امنیــت کشــور خواهــد بــود زیــرا دشــمنان از پشــتوانه مردمی 

نظــام بیــش از امکانــات تســلیحاتی آن هــراس دارنــد.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای انتخابات را نشــان دهنده »عظمت، 
اقتدار و بصیرت ملی« دانســتند و افزودند: در کشــور مشــکالت 
و گرفتــاری هایــی وجــود دارد کــه برخــی ناشــی از تحریمهــا، 
و علــت برخــی هــم کــم کاری هــا اســت امــا بــا وجــود ایــن 
مشــکالت، مــردم به دلیــل آنکــه در انتخابــات موضــوع آبروی 
نظــام و امنیــت کشــور در میــان اســت، بــه میــدان خواهنــد 

مد. آ
رهبــر انقــالب تأکیــد کردنــد: گویندگانــی کــه تریبــون دارنــد 
یــا به واســطه جایــگاه خــود مــی تواننــد در رســانه هــا و فضای 
مجــازی حــرف بزننــد، نبایــد جــوری اظهــار نظــر کننــد کــه 
ــردن  ــرای دلســرد ک ــا، ب ــی حــرف آنه ــا بزرگنمای دشــمن ب

مــردم، خــوراک گیــرش بیایــد.
ــات در  ــران را جــزو ســالم ترین انتخاب ــات در ای ایشــان انتخاب
ــد:  ــاز افزودن ــراد حاشیه س ــه اف ــاب ب ــد و خط ــان خواندن جه
وقتــی شــما بــه دروغ مــی گوییــد ایــن انتخابــات مهندســی 
شــده و یــا اینکــه انتخابــات نیســت انتصابــات اســت، مــردم 

دلســرد مــی شــوند.
رهبــر انقــالب بــا ابــراز تعجــب از ســخنان برخی که به وســیله 
انتخابــات بــه جایــی رســیده اند امــا انتخابــات را زیر ســؤال می 
برنــد، گفتنــد: چگونه اســت کــه انتخابــات وقتی به نفع شــما 
اســت صحیــح و متقــن اســت امــا وقتــی به نفع شــما نیســت 

انتخابــات خراب اســت؟
رهبــر انقــالب حملــه بــه شــورای نگهبــان را از غلــط تریــن 
کارهــا دانســتند و افزودنــد: شــورای نگهبــان مرکــب از شــش 
فقیــه  عــادل و شــش حقــوق دان برجســته منتخــب مجلس، 
ــل اعتمــاد  ــون اساســی شــأنی دارد و مجموعــه ای قاب در قان
اســت چگونــه انســان مــی توانــد بــه راحتی ایــن مجموعــه را 

بــه غــرض ورزی دربــاره برخــی افــراد متهــم کنــد.
ــه  ــاز جمع ــان در نم ــه سخنانش ــاره ب ــا اش ــالب ب ــر انق رهب
ــزوم قــوی شــدن ایــران در مقابــل دشــمنان  ــاره ل اخیــر درب
قوی پنجــه و بی رحــم بین المللــی افزودنــد: »مجلــس قــوی« 

از مؤلفــه هــای قــوی شــدن ایران اســت و تشــکیل مجلس 
قــوی نیــز بــه رأی بــاالی ملــت وابســته اســت.

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای گلــه هــای غالبــاً بحــق مردم 
دربــاره مســائل معیشــتی را مربــوط بــه برخــی قوانیــن و 
عملکــرد بعضــی مســئوالن اجرایــی دانســتند و افزودنــد: 
گالیــه هــای مــردم بــه اصــل انتخابات مربــوط نمی شــود، 
ایــن گالیــه از کســان دیگــری اســت و ملــت قــدر مجلس 
قــوی را کــه متعلــق بــه همه کشــور و عمــوم مردم اســت، 

مــی دانــد.
رهبــر انقالب بــا دعوت همگانــی از مــردم برای شــرکت در 
انتخابــات افزودنــد: ممکــن اســت کســی از بنده خوشــش 
نیایــد امــا اگــر ایــران را دوســت دارد، بایــد به پــای صندوق 
رأی بیایــد، بنابرایــن هرکــس بــه ایــران عالقه منــد اســت و 
امنیــت کشــور، حــل شــدن مشــکالت و گــردش صحیــح 

نخبگانــی را دوســت دارد، در انتخابــات شــرکت کند.
ایشــان در همیــن زمینــه افزودنــد: افــراد مؤمــن و انقالبی با 
انگیــزه قــوی در انتخابــات شــرکت خواهنــد کــرد امــا اگــر 
کســی انگیــزه دینــی و انقالبــی نــدارد امــا میهــن عزیــز را 

دوســت دارد الزم اســت بــه پــای صندوقهــای رأی بیایــد.
رهبــر انقــالب اســالمی در ادامــه سخنانشــان بــه موضــوع 
ــرد  ــات ف ــت و خصوصی ــاب درس ــای انتخ ــاخص ه »ش
منتخــب« اشــاره کردنــد و گفتنــد: بایــد فــردی را بــرای 
مجلــس انتخــاب کرد کــه مؤمــن، انقالبــی، شــجاع، دارای 
روحیــه جهــادی، کارآمــد و به معنــی واقعی کلمــه طرفدار 

عدالــت باشــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای افزودنــد: فــردی که از ســخن 
گفتــن بــر ضــد فــالن قــدرت خارجــی هــراس دارد، الیــق 
نمایندگــی مــردم بــا عزت، مقتــدر و شــجاع ایران نیســت.

هر کسی به ایران و امنیت آن عالقه مند است در انتخابات شرکت کند

صدای خدا
دانشــجویی ســر کالس فلســفه نشســته بــود . موضــوع درس 
دربــاره ی خــدا بــود . اســتادش پرســید : »آیــا در کالس کســی 
هســت کــه صــدای خــدا را شــنیده باشــد ؟ »کســی پاســخ نــداد.

اســتاد دوبــاره پرســید : » آیــا کســی هســت کــه خــدا را لمــس 
کــرده باشــد ؟ » دوبــاره کســی پاســخ نــداد .اســتاد برای ســومین 
بــار پرســید :  » آیــا در کالس کســی هســت کــه خــدا را دیــده 
باشــد ؟ » بــرای ســومین بــار هــم کســی پاســخ نــداد . اســتاد بــا 
قاطعیــت گفــت : » بــا ایــن وصــف خدا وجــود نــدارد » . دانشــجو 
بــه هیــچ وجــه بــا اســتدالل اســتاد موافــق نبــود و اجازه خواســت 
تــا صحبت کنــد . اســتاد پذیرفــت . دانشــجو از جایش برخاســت 
و از همکالســی هایــش پرســید :« آیــا در کالس کســی هســت 
کــه صــدای مغــز اســتاد را شــنیده باشــد ؟ » همه ســکوت کردند 
.« آیــا در کالس کســی هســت کــه مغــز اســتاد را لمــس کــرده 
باشــد؟ » همچنان کســی چیــزی نگفــت .«آیا در کالس کســی 
هســت کــه مغز اســتاد را دیــده باشــد ؟ »وقتــی برای ســومین بار 
کســی پاســخ نــداد ، دانشــجو نتیجه گیــری کــرد که استادشــان 

ــدارد مغز ن

وحدت عشق
ــت:  ــوق گف ــت و در زد. معش ــارش رف ــه ی ــه در خان ــقی ب عاش

ــما. ــتم. عاشــق ش ــن هس ــت: م کیســت؟ عاشــق گف
معشــوق گفــت: بــرو. هنــوز ورود خامــان و ناپختــگان عشــق بــه 
خانــه نرســیده اســت. آمادگــی عشــق را نــداری. تــو خام هســتی. 
بایــد  مدتــی در آتــش جدایــی بســوزی تــا پختــه شوی.عاشــق 
بیچــاره برگشــت و یــک ســال در آتــش دوری و جدایی ســوخت.

پــس از یــک ســال دوبــاره بــه در خانــه معشــوق بازگشــت و بــا 
تــرس و ادب در زد. مراقــب بــود تــا ســخن بیادبانهــای ازش ســر 
نزنــه. بــا کمــال ادب ایســتاد و در زد.معشــوق پرســید: کیســت که 
در مــی زنــد؟ عاشــق گفــت: ای دلربــا. مــن نیســتم. مــن هیچم. 
تــو خــودت هســتی. تویــی تــو. همه تــو. معشــوق در را بگشــود و 
گفــت: اکنــون تــو و مــن یکــی در خانه عشــق جا نمیشــود. یک 
«مــن» بیشــتر نیســت. دو «من» شــدیم. به انــدرون خانــه بیا که 
حــال عشــقم مــا ماننــد ســر نخ اســت که اگــر دوشــاخه باشــد در 
ســوزن نمــی رود. گفــت اکنــون چــون منــی ای من درآ / نیســت 
گنجایــی دو مــن را در ســرا ، ایــن داســتان زیبــا میگویــد وقتــی 
چیــزی یــا کســی را دوســت داری نبایــد کوچکتریــن غــروری در 
تــو بمانــد و بایــد ماننــد شــمع و پروانه با هــم یکی و متحد شــد.
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معــاون رئیس جمهــور و رئیس ســازمان اداری و اســتخدامی 
ــان  ــا پای ــر در ســطح کشــور ت ــزار نف ــت: 31 ه کشــور گف
ســالجاری اســتخدام و وارد دســتگاه های اجرایی می شــوند.

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، جمشــید انصــاری در حاشــیه 
ســفر بــه چهارمحــال و بختیــاری و افتتــاح بخــش اورژانــس 
بیمارســتان امــام علــی )ع( فــرخ شــهر در جمــع خبرنــگاران 
اظهــار داشــت: در زمســتان آزمــون اســتخدامی برگزار شــد و 

تــا پایــان ســال مراحــل بررســی تمــام می شــود.
وی عنــوان کــرد: امیــد اســت کــه تــا پایــان ســال حــدود 31 

هــزار اســتخدام و وارد دســتگاه های اجرایــی شــوند.
معــاون رئیس جمهــور و رئیس ســازمان اداری و اســتخدامی 
کشــور بیان کــرد: ســال آینده هــم ظرفیت های اســتخدامی 
ــتخدامی  ــای اس ــم و آزمون ه ــرار می دهی ــی ق ــورد بررس م

برگــزار می شــود.

                  حجت االسالم مهری امام جمعه نگار :

از بهترین دستاوردهای انقالب اسالمی ،اهتزاز پرچم عزت و اقتدار ملت ایران 
ــه  ــگار در خطب ــه ن ــام جمع ــری ام حجــت االســالم مه
هــای نمازجمعــه ایــن هفتــه بــا اشــاره بــه دســتاوردهای 
ــان  ــی بی ــتاوردهای داخل ــژه دس ــالمی بوی ــالب اس انق
اول  انقــالب در چلــه  داشت:ازدســتاوردهای داخلــی 
ــردم  ــی م ــی و مذهب ــهای دین ــالم و ارزش ــت اس حاکمی
ســاالری دینــی) یعنــی تبدیــل نظــام طاغــوت ســاالر بــه 
نظــام مــردم ســاالر باالهام ازاســالم( پیشــرفت همــه جانبه 
در کشــور و اقتــدار امنیــت و عــزت ملــی و هویت بخشــی 
و شــکل گیــری هویــت ایرانــی اســالمی میتــوان نــام بــرد 
و در دســتاوردهای خارجــی بــه توســعه و نفــوذ کشــور در 
منطقــه وســیع غرب آســیا و شــمال افریقــا -اثرگــذاری در 
مســائل عمــده منطقــه و اهتزاز پرچــم عزت و اقتــدار ملت 

ایــران در منطقــه میتــوان نــام بــرد
وی همچنیــن در رابطه بــا انتخابات بیان داشت:اســالمیت 

و جمهوریــت کشــور مــا دو رکنــی اســت کــه از انقــالب 
ــب را  ــن مطل ــا ای ــردم م ــا جــدا نیســت و م اســالمی م
خــوب درک نمــوده و در رفرانــدم بزرگ تشــییع ســرداران 
ــش  ــه نمای ــز ب ــه مقاومــت خاصــه ســلیمانی عزی جبه
گزاردنــد پــس بزرگتریــن رفرانــدم در حــال حاضر کشــور 
مــا کــه قابــل برگــزاری بــود مــردم در تشــییع پیکــر پاک 

سردارســلیمانی بــه نمایــش گزاردند
وامــروز حملــه بــه شــورای نگهبــان از بــی ارزش تریــن 
کارهــا اســت و بعضــی از مســؤلین کــه بــه دروغ میگویند 
ــات  ــا اینکــه انتخاب ــات مهندســی شــده و ی ــن انتخاب ای
نیســت انتصابــات اســت نــه تنهــا باعــث دلســردی مردم 
میشــوند) و اگــر در گفتــه خودشــان صادق اند پس شــما 
هــم منتخــب مــردم نیســتید طبق گفتــه خودتــان پس 

چــه کســی شــما را بــه انتصــاب رســاند (

درحالــی کــه مــردم در جمهــوری اســالمی ثابــت نمودند هیچ 
گاه جــو زده نخواهنــد شــد و در رای دادن تابــع احساســات و 

عواملــی همچــون زور و زر نخواهنــد بود
اصــل انتخابــات در کشــور مــا با حضــور نهــادی چون شــورای 
نگهبــان جز ســالم تریــن انتخابــات در دنیا اســت و آینــده این 
کشــور را بــه ماننــد چهــار دهــه گذشــته مــردم رقــم خواهند 
زد و آحــاد مــردم طبــق وظیفــه شــرعی و قانونــی خــود نیــز 
ــش روی  ــه پی ــده در عرص ــن کنن ــع و تعیی ــوری قاط حض
خــود همچــون راهپیمایــی ۲۲بهمــن و شــرکت در انتخابــات 
مجلــس را نیــز بــه نمایــش خواهند گذاشــت و منشــا ایــن دو 
حرکــت عظیــم یعنــی حضــور مــردم در ۲۲بهمن و ۲ اســفند 
ــا  ــات مجلــس شــورای اســالمی مصــادف شــدن ب در انتخاب
چهلمیــن روز سردارشــهیدحاج قاســم ســلیمانی اســت کــه 

انگیــزه مضاعفــی بــرای حضــور بــه مــردم میدهــد

واگذاری ۱۱۱ واحد مسکونی به افراد و 
خانواده های تحت حمایت بهزیستی استان کرمان 

بــه مناســبت فــرار رســیدن ایــام اهلل دهــه فجــر، آئیــن واگــذاری 111 واحد مســکونی 
افــراد و خانــواده های تحت حمایت بهزیســتی اســتان کرمان از 1673 واحد مســکونی 
سراســر کشــور بــه طــور همزمــان و بــا حضــور مدیــرکل بهزیســتی اســتان کرمــان، 
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســالمی و جمعی از کارشناســان در 

کرمــان برگزار شــد.
»عبــاس صــادق زاده« مدیــرکل بهزیســتی اســتان کرمــان در ایــن مراســم با اشــاره به 
اهمیــت تامیــن مســکن مناســب بــرای گــروه هــای خــاص و تحــت حمایــت، اظهــار 
کــرد: بــه مناســبت چهل و یکمین ســالگرد پیروزی شــکوهمند انقالب اســالمی 111 

واحــد مســکونی مددجویــی در اســتان کرمــان واگــذار می شــود.
ــا بیــان اینکــه از 111 واحــد مســکونی، 41 واحــد بــه خانــواده هــای دارای دو  وی ب
معلــول و بیشــتر، 3۰ واحــد مســکونی بــه زنــان سرپرســت خانــوار و 41 واحــد بــه 
سرپرســتان خانــوار دارای معلولیــت واگــذار شــده اســت افــزود: اعتبــار ایــن واحدهای 
مســکونی از محــل اعتبــارات ســازمان با مشــارکت خیرین، پرداخت تســهیالت بانکی  

و ســهم آورده افــراد و خانــواده هــا تامیــن شــده اســت.
صــادق زاده بــا تشــریح ســهم بهزیســتی و ســهم آورده افــراد و خانــواده هــای تحــت 
حمایــت، اظهــار کــرد: ســهم ســازمان بهزیســتی در ایــن پــروژه 111 واحــدی 1۰ 
میلیــارد ریــال بــه عنــوان کمــک بالعــوض بــوده و افــراد و خانواده هــا نیــز در مجمــوع 

۲۰ میلیــارد ریــال ســهم آورده داشــته انــد.
مدیــرکل بهزیســتی اســتان کرمــان نقــش خیریــن را در کمــک بــه تامیــن مســکن 
گــروه هــای تحــت حمایــت بســیار مثبت توصیف کــرد و تصریــح کــرد: در این پــروژه 
31۰ میلیــارد ریــال توســط خیریــن تامین و مبلــغ ۲4 میلیــارد و 45۰ میلیــون ریال 

تســهیالت بانکــی پرداخت شــده اســت.

آگهی مزایده ملک)مساحت 4746 مترمربع(
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 97۰۲۰۲  جلــد دوازدهم اجــرای احکام 
دادگســتری بردســیر در نظــر دارد یــک ملــک واقــع در شهرســتان بردســیر 
بلــوار ۲۲ بهمــن شــهرک کارخانــه قنــد دارای پــالک ثبتــی  4۰5 فرعــی از 
3588 اصلــی  از بخــش ۲۰ کرمــان کــه مســاحت ملــک براســاس ابعــاد و 
مــدارک موجــود 4746 مترمربــع می باشــدکه حــدود اربعه آن عبارت اســت 
از: شــماال جــای درب و دیــواری اســت بطــول 84/35  متــر بــه خیابــان ۲۰ 
متــری شــرقا، در ســه قســمت اول پــخ4 متــری بــه خیابــان 14 متــری دوم 
جــای درب و دیــواری اســت بــه طــول 47/15  متــر بــه خیابــان 14 متــری  
جنوبــا جــای درب و دیــواری اســت بــه طــول 84/85  متــر بــه خیابــان 14 
متــری و غربــا در ســه قســمت اول پــخ 4 متــری بــه خیابــان 13 متــری دوم 
جــای درب و دیــواری اســت بــه طــول 47/15 متــر بــه خیابــان 13 متــری 
ســوم پــخ 4 متــری بــه خیابــان 13 متــری کــه براســاس نظریــه کارشــناس 
رســمی دادگســتری 3۰/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بــرآورد قیمــت گردیده اســت 
از طریــق مزایــده در تاریــخ شــنبه 98/1۲/۲4 ســاعت 1۲ ظهــر بــه فــروش 
برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت درمزایــده وخریــد مــی باشــند می 
تواننــد جهــت بازدیــد ملــک وارائــه پیشــنهاد تاقبــل از مورخــه یادشــده بــه 
اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه وقیمت پیشــنهادی خــود را بــه انضمام فیش 
بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصد مبلــغ کارشناســی ارائه نماینــد هزینه آگهی 
وکلیــه هزینــه هــای مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایــده مــی 
باشــد و درصورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت 
بــه واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع 
دولــت ضبط خواهدشــد بــه درخواســت هایــی کــه در روز مزایده ارائه شــوند 

ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
مدیــر اجــرای احکام مدنی دادگســتری شهرســتان بردســیر- عظیمــی/314 
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