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با شروع بکارمجلس یازدهم و انتظارات مردم در تحقق 
خواسته هایشان با توجه به وضعیت معیشتی مردم که با 
شیوع کرونا به ان افزوده شد و از سویی وجود تحریمهای 
ظالمانه استکبار امریکا و عدم فروش نفت وتکیه اقتصاد کشور 
برمبنای فروش نفت وظیفه مجلس را در بهبود وضعیت 

معیشت مردم را مضاعف می نماید 
اولین اقدام مجلس برای به تحقق انتظارات مردم  دوری از 
پراکندگی و بیگانگی دیدگاه های نمایندگان مجلس است که 
باید با یک هویت معلوم ومشخص با ایجاد انسجام ووحدت 
همه سالیق موجود درمجلس  یک برنامه جامع تهیه و با 
اولویت بندی به وضع قانون ونظارت براجرا داشته باشند که 
بتواند راه برون رفت کشور از مشکالت انبوه را پیدا کند. اکنون 
فرصت دوباره ای برای یکدستی قوه قانونگذار ایجاد شده تا 
کارآمدی خود را در کسب اعتماد دوباره مردم برای برون 

رفت از مشکالت به نمایش گذارد.
لذا با شرایط ویژه حاکم بر کشور ناشی از آثار تحریم های 
ظالمانه، تورم و افسار گسیختگی قیمت ها، عرصه را مخصوصا 
بر طبقات ضعیف جامعه تنگ کرده است. مردمی که بنا 
به تعبیر امام راحل ولی نعمت مسئولین هستند لذا در 
این شرایط خاص مسئولیت سنگینی بر دوش نمایندگان 
مجلس است. و این امر محقق نمی شودجز اینکه شناخت 
کامل اوضاع حاکم برجامعه مورد مطالعه ، تحقیق و پژوهش 
قرارگیرد وبا تصویب لوایح وقوانینی که باژرف نگری و تعمیق 
و تدبیر از استحکام الزم برخوردارباشد زیرا ورود به موضوعات 

روزمرگی وتصمیمات آنی ، همان خواهدشد که بودیم .
ضمنا پرهیز نمایندگان درعزل ونصبها وکارها ی کوچک 
اجرایی منطقه ای و استانی وشهری و عمل به وعده هایی 
که درزمان تبلیغات انتخاباتی از جمله راه وشغل و عمرانی 
وابادانی روستاها وشهرها را داده است بفراموشی بسپرد 
وکاراجرایی را برعهده دولت و خودشان نظارت کنند و 
درصورت عدم تحقق نیازهای حوزه انتخابیه از طریق راههای 
قانونی از وزرا ومسئوالن پیگیری کند ودخالت دراموراجرایی 
نکند که باعث شده وخواهدشد تا نماینده وظیفه ذاتی خود 
یعنی نظارت برعملکرد دستگاهها ونهادها را بفراموشی وبه 
غفلت بسپارد زیرا  اصل  هشتاد و چهارم قانون اساسی 
که مقرر می دارد، »نماینده منتخب در برابر تمام مردم 
مسئول است«، به روشنی قابل درک است که نمایندگان 

از دخالت های جزیی و محلی بپرهیزند.
از انجایی که قانونگذار در اصل هفتاد و ششم قانون اساسی به 
درستی مجلس شورای اسالمی را در انجام تحقیق و تفحص 
در تمام امور کشور مجاز شمرده است و از طرفی نظارت 
بر عملکرد مسئولین اجرایی را بر عهده مجلس نهاده است؛ 
بنابراین هر زمان که عموم نمایندگان بر این مهم اهتمام
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                                     در ستاد استانی مقابله با کرونا تصویب شد:                  

مجوز بازگشایی مساجد تا تاکید مجدد بر 
عدم برگزاری مراسم در تاالرها

                                             رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفت:

رهاسازی کنه شکارگر در گلخانه توت 
فرنگی آتشان بردسیر

مهندس سبک خیز مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر :

کشف 2305 خودروی احتکار شده 
توسط پلیس امنیت اقتصادی

بنا به گزارش خبرنگار سپهر بردسیر، حجت االسالم علی 
جاللی مدیر کل اوقاف استان کرمان در سفر به شهرستان 
بردسیرپس از حضو ر در اداره با تشکیل جلسه ای به 
بررسی مشکالت اوقاف بردسیر پرداخت وبرای حل انها 

رهنمودها وراهکارهایی ارائه ومصوب نمود.
درادامه پس از دیدار با امام جمعه بردسیر در محل امامزاده 
محمد علیه السالم حضور یافت وضمن بازدید از طرح 
ها  و توضیحات اعضای هیات امنا با تشکیل جلسه ای با 
حضور مهندس افشارمعاون بهره وری ، رئیس اداره بردسیر 
فرصتهای سرمایه گزاری را در این شهرستان ازطر یق بقعه 

امامزاده مورد بررسی قرار داد.
ضمنا دراین جلسه طرح ها و کارهای عمرانی  در دست 
در سال 99  ها  ادامه طرح  بقعه  بخصوص  این  اقدام 
مصوباتی بدین شرح اتخاذ گردید: تکمیل آرامستان ، 
سنگفرش بخشی از محوطه ، مقدمات کاشیکاری نمای 
جنوبی و تهیه نقشه معماری ، بروز رسانی سیستم برق 
بقعه ، احداث نیروگاه خورشیدی با همکاری شرکت برق و 
کسب درامد برای امورات بقعه از جمله مصوبات این جلسه 

بود.  
حجت االسالم جاللی در ادامه ضمن توجه به بعد اقتصادی 
بقعات به دلیل عدم منابع درامد نسبت به گسترش و 
پیگیری امور اقتصادی از جمله پیگیری راه اندازی نیروگاه  
خورشید ی وفروش بر ق حاصل از آن ،  دعوت از سرمایه 

گذار جهت انجام امور اقتصادی وتجاری تاکید نمود 

آب گرم الله زار به یک منطقه تفریحی 
گردشگری تبدیل خواهدشد 

مدیرکل اداره اوقاف وامورخیریه استان کرمان در 
ادامه سفر به شهرستان بردسیراز امامزاده سلطان 
حمید بازدید نمود وبا توجه به قدمت ساختمان 
تربت خانه  دستور نوسازی وبازسازی گنبد وتربت 
خانه را صادر نمود که هرچه زودتر انجام شود 
ضمنا تاکید نمود که بخش تجاری این امامزاده 
هرچه سریعتر قبل از فصل سرما تکمیل وبه بهره 

بردرای برسد.
وی همچنین از آبگرم الله زار بازدید و به دلیل 
موقعیت و پتانسیل موجود درمنطقه مقررگردید 
به منطقه  با کمک سرمایه گذاران  این محل 
تفریحی گردشگری تبدیل شود تا مکان مناسبی 
جهت بهره برداری و استفاده بهینه از  آن با رعایت 

نکات بهداشتی انجام شود.

مولــی امیرالمؤمنین)علیه الســالم( : وَقــوُد الّنــارِ یــوَم الِقیاَمــِة ُکلُّ بَخیٍل بِمالِِه علــَی الُفَقــراءِ و ُکلُّ عالـِـٍم باَع 
نیــا.دو دســته، فــردای قیامــت هیــزم جهنــم خواهند بــود: آدم بخیلی کــه وجوهــات و حق فقرا  الّدیــَن بِالدُّ

را از مــال خــود نپــردازد و دیگــر عالِمــی کــه دیــن خــود را بــه دنیای خــود بفروشــد. )فهرســت غــرر، ص 2٧2(
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مجلس یازدهم نقطه امید و کسب 
اعتامد مردم و کاسنت آالم انان 

در انتخابات هیات رئیسه مجلس 
یازدهم    قالیباف سکاندار مجلس شد/ 
قاضی زاده و نیکزاد نائب رئیس شدند 

حجت االسالم و المسلمین جاللی مدیرکل اداره اوقاف وامورخیریه کرمان:

پیام رهربمعظم انقالب به مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم: 

مجلس با نمایندگان کارشناس، فعال و پاکدست 
در »رأس امور« خواهد بود

جناب آقای مهندس مسعود میرمحمدی     

وکالی ملت در نشست علنی  خود، اعضای هیئت 
رئیسه مجلس یازدهم را به مدت یکسال انتخاب کردند

ــلیت  ــان تس ــی وپدربزرگوارت ــت حرضتعال ــان را خدم ــه ت ــت خواهرمکرم ــه درگذش ضایع
ــتاریم  ــم خواس ــه اجرعظی ــرای آمنرحوم ــر وب ــان ص ــوده و ازدرگاه خداوندبرایت ــرض من ع

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بردسیر و بیمارستان قائم )عج(
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

ــی  ــی اهلّل عل ــن و صلّ ــد هلّل رّب العالمی والحم
ــن. ــه الّطاهری ــد و آل ســّیدنا محّم

امــروز بــه هدایــت و توفیــق الهــی یازدهمیــن 
آغــاز  اســالمی  شــورای  مجلــس  دوره ی 
می شــود و پیشــانِی باشــکوه و درخشــان 
ــر  ــر در براب ــار دیگ ــالمی ب ــاالری اس مردم س
چشــم جهانیــان رخ می نمایــد. خداوند حکیم 
و قدیــر را بــر کمــک به ملّــت ایــران در حرکت 
بی وقفــه ی تشــکیل مجلــس قانونگــذاری 
ســپاس می گویــم و از هّمــت و انگیــزه ی ملّت 
عزیــز تشــّکر می کنــم و بــه منتخبــان ملّــت 
کــه توانســته اند امیــد و اعتمــاد رأی دهنــدگان 

ــم. ــک می گوی ــد تبری ــب کنن را جل
امــام راحــل عظیم الّشــأن، مجلــس را در رأس 
ــن  ــوان جامع تری ــن را می ت ــور دانســتند؛ ای ام
ــز  تعبیــری دانســت کــه شــأن مجلــس و نی
وظیفــه ی آن را در یــک جملــه ی کوتــاه اعــالم 
ــور  ــیر کش ــون را راه و مس ــر قان ــد. اگ می کن
ــه  ــم ک ــی بدانی ــا و مقصدهای ــمت قلّه ه به س
در قانــون اساســی معّین شــده اســت، مجلس، 
متعّهــد ایــن ریل گــذاری و رهگشــایِی حیاتــی 
اســت. همــه ی دســتگاه های حکومتــی و 
مردمــی و همــه ی آحــاد، وظیفــه دارنــد از این 
مســیر حرکــت کننــد. ضمانــت اجــرای ایــن 
ـ عــالوه بــر قــوه ی قضائیــه که  ــ وظیفــه نیــزـ 
ـ  مســئولیتش تضمیــن اجــرای قانون اســتـ 
ــت  ــده اس ــی ش ــس پیش بین ــود مجل در خ
کــه حــّق تحقیــق و تفّحــص، حــّق رّد و قبول 
مدیــران ارشــد قــّوه ی مجریّــه، حــّق تذّکــر و 
ســؤال و اســتیضاح، از آن جملــه اســت، پــس 
ــل اجــرا  ــون، درســت و بســنده و قاب ــر قان اگ
ــتی  ــرای آن به درس ــای اج ــد و از ضمانته باش
ــای واالی  ــه هدفه ــور ب ــود، کش ــتفاده ش اس
خــود دســت می یابــد، ایــن اســت شــأن واالی 
مجلــس و ایــن اســت تکلیــف حیاتــی و مهــّم 

آن.
ــگاه  ــن جای ــد مجلــس را در ای آن کــه می توان
شایســته بنشــاند، شــما نمایندگان محترمید. 

آن گاه کــه نماینــدگان مجلــس با شــناخت 
درســت از شــرایط و اولویّتهــای کشــور، و با 
کارشناســی، و بــا حضــور فّعــال و منّظــم، 
ــه ی  ــت داری، وظیف ــا پاک دســتی و امان و ب
قانونگــذاری و دیگــر وظایــف خــود را انجــام 
ــردم  ــد م ــه ی امی ــس، نقط ــد، مجل دهن
و نقطــه ی اتّــکاء مجریــان، و به معنــی 
حقیقــی، در رأس امــور کشــور خواهــد بــود 
و چنیــن مجلســی در رســاندن کشــور بــه 
هدفهــای واال، ســهم بســزا خواهــد داشــت.

ــده  ــدن نماین ــرگرم ش ــده، س ــت عم آف
بــه حواشــی زیان بــار، یــا وارد کــردن 
انگیزه هــای ناســالم شــخصی و جناحــی، یا 
ــته بندی های  ــا دس ــهل انگاری در کار، ی س
احیاناً ناســالم قومی و منطقــه ای و قبیله ای 

ــال آن اســت. و امث
در حــال حاضــر، اقتصاد و فرهنــگ در صدر 
فهرســت اولویّتهــای کشــور اســت. در بــاب 
ــده ی  ــکالت عم ــر مش ــالوه ب ــاد، ع اقتص
مشــهود، بایــد اذعــان کنیــم کــه در دهه ی 
پیشــرفت و عدالت، نمره ی مطلوبــی درباب 
عدالــت بــه  دســت نیاورده ایــم. ایــن واقعّیِت 
ناخواســته بایــد همــه را بــه تالش فکــری و 
عملــی در بــاب معیشــت طبقــات ضعیف، 
ــه ی  ــت، وادار ســازد. توصی ــه ی اولوی به مثاب
ــه راه  ــد ک ــا می گوی ــه م ــران ب صاحب نظ
درســت بــرای این مقصــود اصــالح خطوط 
اصلــی اقتصــاد ملّی یعنــی: اشــتغال، تولید، 
ارزش پــول ملــی، تورم، اســراف و امثــال آن 

اســت.
سیاســتهای کلّی اقتصــاد مقاومتــی در این 
زمینــه، راهنمــای معتبــری اســت. توّجه به 
تنظیــم برنامه ی هفتم که در شــمار وظایف 
نزدیــک مجلــس یازدهم اســت و نیــز توّجه 
ــه کاهــش نقــش تعیین کننــده ی نفــت  ب
ــود  ــه خ ــت ک ــی دول ــع مال ــام در مناب خ
ــّط  ــیم خ ــرای ترس ــی ب ــت مغتنم فرص
اقتصــادی کشــور اســت، توصیــه ی دیگــر 

اینجانــب بــه شــما عزیــزان اســت.

ــد  ــی، تأکی ــه ی نظارت ــه وظیف ــدام ب در اق
ــاف و  ــوا و انص ــت تق ــر رعای ــب ب اینجان
ــخصی  ــای ش ــّب و بغض ه ــاب از ح اجتن
ــر و  ــی از مدی ــه حّق ــت، ن ــی اس و جناح
مجــری خــدوم و زحمت کــش ضایــع 
ــورد  ــاِل بی م ــاض و اهم ــه اغم ــود و ن ش

ــرد. ــورت گی ص
یکدیگــر،  بــا  نماینــدگان  همــکاری 
درهم تنیدگــی تجربــه ی مجّربــان بــا 
شــور و حــرارت جوانــان و تــازه واردان، 
مســابقه در عمــل پاکیــزه و نیکــو و عــدم 
ــگاه،  ــا آن جای ــن ی ــراز ای ــابقه در اح مس
موضع گیری هــای انقالبــی در حــوادث 
مهــّم جهانــی و داخلــی، اهتمــام بــه مرکز 
ــدور  ــبات، ص ــوان محاس ــها و دی پژوهش
ــی  ــکار عموم ــه اف ــان ب ــش و اطمین آرام
ــا  ــه ب ــل برادران ــا، تعام ــور در نطقه کش
ــن  ــخ قوانی ــه، نس ــه و قضائّی ــوای مجریّ ق
زائــد و مزاحــم، و اجتنــاب از تکّثــر و تراکم 
قوانیــن، توصیه هــای دیگــر اینجانــب بــه 
شــما نماینــدگان ملّــت اســت. مطمئّنــم 
ــت  ــه ملّ ــرفصل ها ب ــن س ــت ای ــه رعای ک
ــه انتخــاب  ــرد ک ــد ک ــت خواه ــران ثاب ای
ــه  ــل ب ــت، و می ــوده اس ــت ب ــان درس آن
ــش  ــان افزای ــات را در آن ــور در انتخاب حض
ــه  ــاد ب ــوّکل و اعتم ــوا و ت ــد داد. تق خواه
خــدا را ســرمایه ی بی پایــان خــود بدانیــد 
و بــا قــدرت و جّدیـّـت حرکــت کنیــد، خدا 

ــاد. ــان ب یارت
محتــرم  نماینــدگان  از  می دانــم  الزم 
دوره ی پیــش به ویــژه از رئیــس پُرانگیــزه و 
پُرتــالش آن جنــاب آقــای دکتــر الریجانی 
ــی را  ــواب اله ــر و ث ــم و اج ــی کن قدردان
بــرای هــر عمل صالــح آنان مســألت نمایم. 
ســالم و صلــوات خــدا بــر حضــرت بقّیة اهلل 
اعظــم )روحــی فــداه( و رحمــت و مغفــرت 
الهــی نثــار ارواح طّیبــه ی شــهیدان و امام و 

پیشــوای آنــان حضــرت امــام خمینــی.

رئیس دادگستري بردسیر هشدار داد:

جناب آقای مهندس مسعود میرمحمدی     
مصیبت وارده  را تسلیت و تعزیت عرض منوده و از خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحومه 

علو درجات و رحمت واسعه و برای شام و سایر بازماندگان صرب و بردباری مسئلت دارم.

مدیرمسئول نشریه سپهر بردسیر 

با هرگونه تشویش اذهان عمومي در فضاي مجازي برخورد قاطع انجام خواهد شد
رئیــس دادگســتري شهرســتان بردســیر در خصــوص 
مطلــب منتشــره در فضــاي مجــازي مبنــي بــر تخلیه 
یــک واحــد مســکوني و انتقــال اثاثیــه منزل بــه داخل 
ــم  ــراي حک ــت : در اج ــیر گف ــهر بردس ــه در ش کوچ
قطعــي دادگاه تجدیدنظــر اســتان کرمــان مبنــي بــر 
خلــع یــد متصــرف از یــک بــاب ســاختمان مســکوني 
کــه مالکیــت ثبتــي و رســمي آن بنــام شــخص ثالــث 
ــاري  ــال ج ــاه س ــن م ــوده در فروردی ــه( ب ــوم ل )محک
اجرائیــه مربوطــه صــادر شــده و علیرغم اعطــاء فرصت 
کافــي طــي دو مرحلــه بــه شــخص متصــرف )محکوم 
علیــه( اقدامــي در جهــت تخلیــه صــورت نپذیرفــت و 
برابــر مقررات نســبت بــه تخلیه منــزل و اجــراي حکم 

اقــدام شــد .
حســین رمضانــي زاده در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر 
افــزود : در اردیبهشــت ماه ســال جــاري دســتور اجراي 
حکــم خطــاب بــه مرجــع انتظامــي صــادر شــده بــود 
کــه بــا توجــه بــه ممانعــت محکــوم علیــه و وضعیــت 
ایشــان مجــدداً بــه ایشــان فرصــت کافي اعطا شــد که 
در نهایــت بــا توجــه بــه پیگیــري محکــوم لــه و لــزوم 
اجــراي قاطــع احــکام قضایــي در راســتاي جلوگیــري 
تخطــي اشــخاص از قوانیــن و مقــررات و حفــظ امنیت 
ســایر شــهروندان همچنیــن لــزوم برقــراري عدالــت در 
ســطح جامعــه دســتور اجــراي حکــم صــادر گردید که 
مأموریــن مجــدداً بــا ممانعــت محکــوم علیــه مواجــه 

شــدند .
ایــن مقــام قضایــي در ادامــه اظهــار داشــت : پــس از 
ممانعــت محکــوم علیــه از اجراي حکــم ، برابــر مقررات 
نســبت بــه تخلیــه منــزل و اجــراي حکــم اقــدام شــد 
لکــن متأســفانه اشــخاص بــا اغراض مشــخص نســبت 
بــه بزرگنمایــي و بازتــاب منفي موضــوع در رســانه ها و 

فضــاي مجــازي اقــدام نمودنــد که جاي ســؤال 
و تعجــب دارد چــرا کــه همــگان مي بایســت از 
اجــراي قوانین و مقــررات و جلوگیــري از تعدي 
اشــخاص بــه موازیــن قانوني خشــنود باشــند .

ــتري  ــي دادگس ــکام مدن ــراي اح ــس اج رئی
بردســیر ضمــن تکذیــب مؤکــد خبــر انتشــار 
ــتند :  ــار داش ــازي اظه ــاي مج ــه در فض یافت
متأســفانه در بخشــي از خبــر منتشــر شــده به 
وجــود ســند ثبتــي مبني بــر وقــف نمــودن دو 
دانــگ از ایــن ملــک بــراي آســتان مقــدس امام 
رضــا )ع( اشــاره شــده کــه ایــن موضــوع نیــز 
کــذب محــض اســت و هیچگونــه ســند ثبتــي 
ــت  ــم نشــده و مالکی ــن خصــوص تنظی در ای
رســمي و قانونــي بــه نــام محکــوم لــه پرونــده 
بــوده و تمامــي اســناد و مــدارک محکــوم علیه 
در طول روند  رســیدگي بررســي شــده اســت .

پایــان  در  بردســیر  دادگســتري  رئیــس 
خاطرنشــان نمــود : چنین اســتنباط مي شــود 
برخي اشــخاص ســعي دارند با ســوء اســتفاده از 

عقایــد مذهبــي مردم بــه اغــراض و اهــداف خاص 
خــود در راســتاي عــدم اجــراي قوانیــن و مقــررات 
دســت یابنــد کــه جهــت جلوگیــري از تشــویش 
اذهــان عمومــي در آینــده ضمن پیگیــري موضوع 
از طریــق دادســتاني برخــورد قاطــع بــا اشــخاص 
خاطــي و متخلــف انجــام خواهــد شــد و نتیجــه 
برخــورد نیــز جهــت تنویــر افــکار عمومــي اطالع 

رســاني خواهــد گردیــد .
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خطبه های نماز جمعه 

دکتــر »محمدجــواد فدایــی« اســتاندار کرمــان روز دهــم 
ــای اســتان  ــا کرون ــه ب ــاه در جلســه ســتاد مقابل خردادم
ــودن مهدهــای کــودک   ــه تعطیــل ب ــا اشــاره ب کرمــان ب
و مشــکالتی کــه مــادران کارمنــد در ایــن زمینــه دارنــد، 
ــران  ــا نظــر مدی ــم ب ــن جلســه مقــرر کردی گفــت: در ای
مربوطــه دســتگاه هــای اجرایــی تمهیداتــی بــرای 
خانم هــای کارمنــد کــه فرزنــد خردســال دارنــد، در نظــر 
گرفتــه شــود تــا مشــکل کارمنــدان دارای فرزنــد کوچــک 

ــن زمینــه حــل شــود. در ای
وی در مــورد فعالیــت تاالرهــای پذیرایــی در کرمــان 
اظهــار کــرد: طبــق مصوبــه ملــی ســتاد ملــی مقابلــه بــا 
ــی در کل  ــالن های پذیرای ــا و س ــت تاالره ــا فعالی کرون
کشــور همچنــان ممنــوع بــوده و صرفــا رســتوران تاالرهــا 
امــکان ســرو غــذا را هماننــد ســایر رســتوران ها بــا رعایــت 
پروتکل هــای بهداشــتی دارنــد و برگــزاری مراســم و تجمع 

ــوع می باشــد. ــی ممن در تاالرهــا و ســالن هــای پذیرای
اســتاندار کرمــان در واکنــش بــه ســخن فرمانــدار جیرفت 
ــه کوویــد ۱۹ در  مبنــی براینکــه ۳۵ درصــد مبتالیــان ب
ــا اشــاره  ــه کارمنــدان اســت و ب ــوط ب آن شهرســتان مرب
بــه افزایــش تعــداد مبتالیــان در جنــوب اســتان کرمــان 
اظهــار کــرد: اختیــارات الزم بــه فرمانــداران بــرای کنتــرل 

و پیشــگیری از بیمــاری کرونــا داده شــد و ادارات شهرســتان های 
ــوم  ــک س ــا ی ــی ب ــد روال قبل ــد مانن ــتان می توانن ــی اس جنوب

نیروهــای خــود فعالیــت کننــد.
فدایــی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد کارهــای فرهنگــی بــرای عــدم 
برگــزاری مراســمات عروســی و عــزا در دوران کرونایــی صــورت 
گیــرد، تاکیــد کــرد: بــا هــر اقدامــی کــه منجــر بــه گســترش و 
افزایــش بیمــاری کروناویروس در اســتان شــود، مخالف هســتیم.

بــه گــزارش ایســنا، »محمدصــادق بصیــری« معــاون سیاســی، 
امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار کرمــان نیــز در این جلســه عنوان 
ــه  ــا بیمــاری ب ــود ت ــر ایــن ب کــرد: در اســتان کرمــان ســعی ب
ــا توجــه  نحــو مطلوبــی کنتــرل و شــرایط حفــظ شــود، امــا ب
بــه همجــواری بــا اســتان هایی کــه درگیــری بیشــتری بــا ایــن 
بیمــاری دارنــد، احتمــال بــروز بیشــتر ایــن اپیدمــی در اســتان 
همچنــان وجــود دارد، کمــا اینکــه جنوب اســتان را تحــت تاثیر 

ــرار داده اســت. ق
وی بــا اشــاره بــه مصوبات ســتاد ملی مبــارزه بــا بیمــاری کرونا و 
رونــد بازگشــایی ها اظهــار کــرد: رعایــت پروتکل هــا خیلــی مهم 
اســت و نظارت هــا را بــر ایــن مســئله را هــم بایــد جــدی بگیریم. 
بصیــری بــا بیــان اینکــه محدودیــت زمانــی فعالیــت پاســاژها 
برداشــته شــده و بازارهــای سرپوشــیده می تواننــد بــه شــرایط 
رعایــت پروتــکل های بهداشــتی ادامه فعالیــت دهند بیــان کرد: 

طبــق مصوبــه ملــی و اســتانی ســتاد مقابلــه بــا کرونا، 
مســاجد صرفــا بــرای ادای نمازهــای یومیــه بــا شــرط 
رعایــت پروتکل هــا مــی تواننــد بازگشــایی شــوند، امــا 
محدودیــت برگــزاری مراســم دیگر مانند ختــم و غیره 

در مســاجد همچنــان باقــی اســت.
ــیدی نژاد«  ــد رش ــر »حمی ــنا، دکت ــزارش ایس ــه گ ب
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان نیــز در ایــن 
ــا  جلســه عنــوان کــرد: مســاجد در سراســر کشــور ب
رعایــت نــکات بهداشــتی بــرای برگــزاری اقامــه نمــاز 
بازگشــایی خواهنــد شــد امــا برگــزاری نمــاز در ادارات 

بــه صــورت جماعــت برگــزار نشــود

باید مجلس یازدهم در تراز 
نظام جمهوری اسالمی باشد

مجوز بازگشایی مساجد تا تاکید مجدد بر عدم برگزاری مراسم در تاالرهای کرمان

دادســتان عمومی و انقالب مرکز اســتان کرمان از دســتگیری 
مدیــرکل و معــاون یکی از ادارات کل اســتان خبــر داد و گفت: 
در پــی رصــد و گزارشــات واصله بــه اداره کل اطالعات اســتان 
کرمــان مبنی بــر فســاد اداری در یکــی از ادارات کل اســتان با 
هماهنگــی و دســتور قضایــی، مدیــر کل مذکــور بــه همراهی 

معاون اســتان دســتگیر شدند.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، دادخــدا ســاالری 
در تشــریح ایــن خبــر افــزود: در تحقیقــات صــورت گرفتــه 
مشــخص شــد که مشــارالیه جهت انجــام امــور اداری تاکنون 
میلیاردهــا ریــال از اربــاب رجــوع تحــت عنــوان هدیه و رشــوه 
ــا ایــن وجــوه یــک  ــا همــکاری معــاون خــود دریافــت و ب ب

منــزل چنــد واحــدی در شــهر کرمــان احــداث کــرده بــود.
دادســتان مرکــزی کرمــان ادامــه داد: در بازرســی از منــزل وی 
در یکــی از شهرســتان ها تعــداد ۳0 قطعــه ســکه طــال کــه 
داخــل اســباب بــازی جاســازی و از طریــق نامشــروع تحصیل 
شــده بــود کشــف و توقیــف و متهمــان بــه اتهــام اخذ رشــوه 
در بازداشــت و امــوال حاصــل از جرم از جمله منزل مســکونی 
به عنــوان امــوال حاصــل از جــرم توقیــف گردیــد و امر تحقیق 

از ســایر متهمــان و شــرکا ء و معاونین جــرم ادامــه دارد.
دادســتان عمومــی و انقــالب اســتان کرمان بیــان کــرد: اموال 
توقیــف و کشــف شــده از متهمــان میلیاردهــا ریــال ارزیابــی 
و کار شناســایی ســایر امــوال حاصــل از جــرم متهمــان ادامــه 

خواهــد داشــت. .
ســاالری در پایــان ضمــن تقدیــر و تشــکر از مجموعــه اداره 
کل اطالعــات در امــر برخــورد بــا مفســدین اداری و اقتصــادی 
اعــالم کــرد: در راســتای تحقــق اوامر ریاســت محتــرم قضائیه 
مبنــی بــر برخــورد بــا مفاســد اقتصــادی و اداری ایــن راه بــا 
قاطعیــت ادامــه و بــا مجرمیــن در هر پســت و مقامی باشــند 

برخــورد انقالبــی صــورت خواهــد گرفــت.
وی بــا اشــاره بــه تاکیــدات ریاســت قــوه قضائیــه در برخــورد 
بــا فســاد، خاطرنشــان کــرد: براســاس تاکیــدات ریاســت قــوه 
قضائیــه مبنــی بــر اینکــه هاضمــه نظــام اســالمی فســاد را 
نمی پذیــرد و فســادناپذیر اســت، اقدامات الزم برای شناســایی 
و برخــورد بــا متهمــان ایجــاد فســاد در جامعــه با پشــتیبانی 
کامــل قضائــی در چارچوب قانون و توســط مراجــع اطالعاتی 
ــروه،  ــچ گ ــردی از هی ــچ ف ــی انجــام می شــود و هی و انتظام
حــزب و طبقــه اجتماعــی، در صــورت انجــام اقدامــات خالف 
و فســادبرانگیز نبایــد خــود را مصــون از برخورد قضائــی بداند.

حجــت االســام والمســلمین حــاج علــی اکبــر کرمانــی در خطبــه 
هــای نمازجمعــه ایــن هفتــه ضمــن دعــوت نمازگــزاران بــه تقــوای 
الهــی بیــان داشــت: ابوخالــد نــزد امــام ســجاد علیــه الســام آمــد و 
فرمــود در دعــای کمیــل مــی خوانیــم »اللهــم اغفرلــی الذنــوب التی 
تغیــر النعــم خدایــا بیامــرز برایــم آن گناهانــی کــه نعمت هــا را تغییر 
مــی دهــد« و از امــام ســجاد علیــه الســام ســوال کرد چــه گناهانی 
نعمــت هــا را تغییــر مــی دهــد حضــرت فرمــود چهــار گنــاه ۱. ظلم 
بــه مــردم ۲. ناسپاســی کــردن و ترک شــکرگذاری ۳. کفــران نعمت 

هــا ۴. تــرک امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر.
ــرای مــا داشــت اینکــه  ــا ب ــزود: درســی کــه بیمــاری کرون  وی اف
قــدردان نعمــت هــای کــه داشــتیم و داریــم باشــیم. و یــک مقــام 
شــکرگذار بــودن و زبــان شــاکر بــودن کــه خــدا بــه مــا داده اســت. 
و خداونــد در قــرآن کریــم مــی گویــد :بنــدگان شــاکر ما کم هســتند 
و کســی کــه شــکر کنــد ســودش بــرای خــودش اســت لــذا ایــن 
روحیــه شــکر گــذاری یــک قدمــش نعمــت هــا را ببینیــم چــرا همه 
گلــه مندیــم و چــرا خوبیهایــی کــه دیگــران کــردن و خوبیهایــی که 
خــدا در حــق مــا کــرده ناســپاس باشــیم. و همیــن بیمــاری کرونا که 
آمــد االن مــی فهمیــم کــه چــه نعمت هایــی داشــتیم و این ســبک 
زندگــی مــا را عــوض کــرد و پیامــی کــه داشــت اینکه نعمــت هایی 
کــه خــدا بــه مــا داده ببینیــم و قــدردان باشــیم و اینکــه خدایــا ایــن 
ســامتی را از مــا نگیــر و نعمــت هایــی کــه خــدا بــه مــا داده شــکر 

گــذار باشــیم و خداونــد روز بــه روز بــه ایــن نعمــت هــا بیفزایــد.
حجــت االســام کرمانــی بــا گرامی داشــت ســالروز رحلــت حضرت 
امــام خمینــی و بازگشــایی وافتتــاح مجلــس یازدهــم گفــت :  اغــاز 
بــکار مجلــس یازدهــم درچلــه دوم انقــاب و گام دوم انقاب شــکل 
میگیــرد واز جایــگاه خاصی برخورداراســت و بایــد با تکیه برعقانیت 
، انقابــی وجهــاد سیاســی مبتنی بر خــرد مذهبی الگویــی از مجلس 
در تــراز نظــام جمهوری اســامی باشــد و بایــد امتحان خوبــی را هم 
پــس بدهــد. چــون همــه امیدمــردم بــرای حــل مشکاتشــان بــه 
مجلــس یازدهــم اســت و اگــر خــدا ناکــرده نتوانــد پاســخگو رفــع 
مشــکات مــردم باشــد باعــث مایوس شــدن مــردم درادامــه انقاب 
مــی شــوند چــون درواقــع ریــل گــذاری حرکــت جامعــه بســوی 
توســعه وپیشــرفت وظیفــه مجلــس اســت ومجلــس نقطــه امیــد 
مــردم اســت وبایــد تــاش کننــد بابرنامــه ریــزی دقیــق و کاربــردی 
و بانظــارت مشــکات مــردم رابرطــرف کننــد مخصوصــا د ربحــث 
معیشــت مــردم در زمــان شــیوع کرونــا ومختل شــدن کا روکســب و 
درامدهــا و موضــوع اشــتغال و گرانــی و عمــل کــردن بــه شعارســال 

»ســال جهــش تولیــد«از اهــم وظایــف مجلــس یازدهــم اســت 
خطیــب جمعــه بردســیر درادامــه بــه حضــور نفتکشــهای ایرانــی در 
ابهــای ونزوئــاو تخلیــه بــار خــود علــی رغــم تهدیــدات امریــکا بــا 
اقتــدار درانســوی ابهــای جهــان حضــور پیــدا کردنــد وکشــوری کــه 
ازفــروش نفــت تحریــم اســت و بــه کشــوری نفــت می فروشــد که 
درمحاصــره امریکاســت امــا ایــن توانمنــدی خیرکننــده وبــی بدیــل 
ــوت آن، یعنــی در  ــاط خل ــا در حی ــکا را درآنســوی دنی ــه امری ،هیمن
امریــکای مرکــزی شکســت و ایــن بیانگــر این اســت کــه هرکجابا 

اقتــدار و بــا ایســتادگی و مقاومــت حضــور داشــتیم پیــروز شــدیم 

دستگیری مدیرکل و معاون یکی از ادارات 
کل استان کرمان به اتهام فساد اداری

جانشــین ناحیــه مقاومــت بســیج حضــرت امیرالمومنین 
ــک  ــش کم ــوم رزمای ــه س ــت: در مرحل ــان گف )ع( کرم
مؤمنانــه کــه امــروز اجــرا می شــود 2 هــزار و ۵00 
ــای  ــت و پایگاه ه ــه مقاوم ــق ناحی ــی از طری ــبد غذای س
ــراد مــورد هــدف توزیــع می شــود. زیرمجموعــه بیــن اف

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، حمیــد رضــا 
حســینخانی در نشســت خبــری بــه مناســبت ســومین 
ــل از  ــت: قب ــار داش ــه اظه ــای مؤمنان ــه کمک ه مرحل
ــر برگــزاری  ــام معظــم رهبــری مبنــی ب فرمایشــات مق
رزمایــش مواســات در سراســر کشــور مــا در ناحیــه  
حضرت امیرالمومنین )ع(، چهار هزار بســته معیشــتی در 
بیــن  افــرادی کــه از بیمــاری کرونــا دچــار آســیب دیدند، 

توزیــع کردیــم.
جانشــین ناحیــه مقاومــت بســیج حضــرت امیرالمومنین 
)ع( کرمــان افــزود: بعــد از فرمایــش مقــام معظــم رهبری 
در زمینــه برگــزاری رزمایش مســاوات و همدلــی، ۱0 هزار 
بســته کمک معیشــتی تــا امروز بیــن افــراد آســیب دیده 

از ایــن بیمــاری منحــوس توزیع شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن افــراد از طریق مســاجد بــا محوریت 
ــایی  ــت شناس ــای مقاوم ــا و پایگاه ه ــت آنه ــام جماع ام
ــده اند  ــایی ش ــه شناس ــرادی ک ــت: اف ــان داش ــده اند، بی ش
بیشــتر در حاشــیه شــهر کرمــان از جملــه شــهرک پــدر، 
ــتاهای  ــاف، روس ــیاب و در  گلب ــی، سرآس ــهرک صنعت ش

ــرد. ــام ب ــوان ن ــن می ت ــان و رای ماه
حســینخانی عنــوان کــرد: بیــش از دو تــن گوشــت مــرغ و 
گوســاله، بیــش از یک هــزار و ۵00 کیلــو خرمــا،۸00 بســته 
ــت و  ــه و پخ ــرح مومنان ــپزخانه ط ــاح آش ــتی، افتت بهداش
توزیــع بیــش از ۱۴ هــزار غــذای گــرم بــا کمک بســیجیان، 
گروه هــای جهــادی و پرســنل ســپاه در شــهرک صنعتــی، 
سرآســیاب و شــهرک پــدر از جملــه اقدامــات انجــام شــده 

اســت.
جانشــین ناحیه مقاومت بســیج حضرت امیرالمومنیــن )ع( 
کرمــان ادامــه داد: ۱0 دســتگاه کولــر آبــی، پنــج دســتگاه 
ــرویس  ــش از ۱0 س ــن و بی ــتگاه آبگرمک ــال، دو دس یخچ

ــق  ــک در مناط ــدد ماس ــزار ع ــش از ۱0 ه ــه و بی قابلم
پرخطــر و محــروم کرمــان بیــن نیازمنــدان توزیــع شــده 

اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: در مرحلــه ســوم رزمایــش کمــک 
مؤمنانــه کــه امــروز اجــرا می شــود 2 هــزار و ۵00 
ــای  ــت و پایگاه ه ــه مقاوم ــق ناحی ــی از طری ــبد غذای س
ــع می شــود ــراد مــورد هــدف توزی زیرمجموعــه بیــن اف

کمک مومنانه؛ توزیع 2500 بسته غذایی توسط بسیج ناحیه کرمان

ترامپ: در صورت عبور معترضان از فنس ها با 
»شوم ترین سالح ها« از آنها استقبال می کردیم

رئیس جمهــور آمریــکا در ادامه اظهــارات تهدیدآمیز خود علیه 
هــزاران شــهروند معتــرض به قتل یک شــهروند سیاهپوســت 
آمریکایــی توســط پلیــس این کشــور اعــالم کرد که اگر شــب 
ــرده  ــور ک ــفید عب ــای کاخ س ــان از فنس ه ــته معترض گذش
بودنــد، بــا »شــوم ترین ســالح ها« از آنهــا اســتقبال می شــد.

ــد  ــزاری تســنیم، دونال ــل خبرگ ــروه بین المل ــزارش گ ــه گ ب
ترامــپ رئیس جمهــور آمریــکا روز شــنبه در پیامــی توئیتــری 
بــا اشــاره بــه اینکــه شــب گذشــته شــخصاً شــاهد اعتراضــات 
گســترده در اطــراف کاخ ســفید بــوده اســت، تأکیــد کــرد کــه 
اگــر معترضــان از فنس هــای کاخ ســفید عبــور می کردنــد، بــا 

ــد. ــتقبال می ش ــا اس ــالح های از آنه ــوم ترین س ش
ترامــپ در حســاب کاربــری رســمی خــود در توئیتــر نوشــت: 
»ســرویس مخفــی آمریــکا دیشــب کار بســیار بزرگــی را در 
کاخ ســفید انجــام داد. آنهــا کامــالً حرفــه ای و عالــی بودنــد. 
مــن داخــل ]کاخ ســفید[ بــودم، همــه حــرکات را می دیــدم و 

هیــچ گاه تــا ایــن حــد احســاس امنیــت نکــرده بــودم.«
وی افــزود: »آنهــا بــه معترضــان اجــازه دادنــد کــه هرچقــدر 
می خواهنــد فریــاد بزننــد و پرخــاش کننــد، امــا اگــر کســی 
ــا از چارچــوب  خــارج  ــرد ی ــش از حــد ســر و صــدا می ک بی
می شــد، به ســرعت و بــا قــدرت بــر ســرش فــرود می آمدنــد، 
طــوری کــه نمی دانســتند چــه چیزی بــه آنهــا برخــورد کرده 

اســت.«
رئیس جمهــور آمریــکا در توئیت دیگــری ادامــه داد: »جمعیت 
زیــاد بــود و به گونــه ای حرفــه ای ســازماندهی شــده بــود، امــا 
هیچ کــس حتــی بــه گذشــتن از فنــس هــم نزدیــک نشــد. 
اگــر چنیــن کاری می کردنــد، بــا شــرورترین ســگ ها و 
ــا  ــده ام، از آنه ــون دی ــن تاکن ــه م ــالح هایی ک ــوم ترین س ش
اســتقبال می شــد. تعــداد زیــادی از مأمــوران ســرویس مخفی 

منتظر اقــدام هســتند.«

مجلس یازدهم نقطه امید و کسب اعتماد مردم و کاستن آالم مردم 

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان :

دادستان عمومی و انقالب شهرستان بردسیر:

کشف یکصد و ده هزار لیتر نفت 
سیاه و گازوئیل قاچاق در بردسیر

ــد /  ــی ش ــوخت متالش ــاق س ــه قاچ ــازمان یافت ــد س بان
ســرکردگان اصلــی ایــن بانــد در دونقطه از کشــور بازداشــت 
شــدند کشــف یکصــد و ده هــزار لیتر نفــت ســیاه و گازوئیل 

قاچــاق در شهرســتان بردســیر
بــه گــزارش روابــط عمومی دادگســتری شهرســتان بردســیر 
، دادســتان عمومــی و انقــالب ایــن شهرســتان از انهــدام یک 
بانــد ســازمان یافتــه که به صــورت گســترده در اســتان های 
شــرقی و مرکــزی کشــور اقــدام به قاچــاق ســوخت می نمود 

داد خبر 
 افشــین صالحــی اظهــار داشــت: در ایــن عملیــات بالــغ بــر 
یکصــد و ده  هــزار لیتــر نفت ســیاه و گازوئیــل از قاچاقچیان 

کشــف و ضبــط شــده اســت.
ایــن مقــام قضایــی اعــالم کــرد: در ایــن رابطه چهار دســتگاه 
ــف و  ــوختی توقی ــاق س ــواد قاچ ــل م ــنده حام ــر کش تریل
ــوی ســوخت قاچــاق  همچنیــن دو عــدد کارگاه محــل دپ
مــورد شناســایی و بــا دســتور قضایــی پلمــپ شــده اســت.

صالحــی اضافــه کــرد :در ایــن  اقــدام منســجم اطالعاتــی که 
توســط ســربازان گمنــام امــام زمان عجــل اهلل تعالی شــریف 
در اداره کل اطالعــات اســتان کرمــان صــورت پذیرفت دو نفر 
از اعضــای اصلــی ایــن بانــد بــه صــورت همزمــان در اســتان 

کرمــان و یکــی از اســتان هــای مجــاور بازداشــت شــده اند.
ایــن مقــام قضایــی تاکیــد کــرد: یکــی از اولویــت هــای مهم 
و اساســی دســتگاه قضایــی در ســال جهــش تولیــد موضوع 
مبــارزه جــدی و مســتمر بــا پدیــده شــوم قاچــاق می باشــد

وی اعــالم کــرد: درایــن رابطــه پرونــده قضایــی در شــعبه اول 
بازپرســی شهرســتان بردســیر تشکیل شــده اســت و اعضای 
ایــن بانــد بــه اتهــام قاچــاق ســازمان یافتــه تحــت پیگــرد 

قضایــی قــرار گرفتــه اند.

در ستاد استانی مقابله با کرونا تصویب شد:

مسئول شورای هامهنگی تبلیغات اسالمی کرمان:

خرداد ماه فرصتی برای تبیین اندیشه های تابناک امام راحل )ره( است   
مســئول شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســالمی اســتان 
کرمــان گفــت: ایــام رحلــت امــام راحــل فرصتــی بــرای 
تکریــم جایــگاه ایشــان و بیــان ســیره و روش زندگی آن 

امــام اســت.
بــه گــزارش روابط عمومــی شــورای هماهنگی تبلیغات 
ــعاع در  ــم ش ــین انج ــان ، حس ــتان کرم ــالمی اس اس
ــه تشــریح برنامــه هــای ۱۴ و ۱۵ خــرداد  گفتگویــی ب
در کرمــان پرداخــت واز امــام راحــل بــه عنــوان احیاگــر 
بینــش نــاب اســالمی یــاد کــرد و گفــت: امــام خمینــی 
)ره( درس عدالــت خواهــی، انســانیت و اســالم خواهــی 
را بــه همــه جهانیــان آموختنــد.وی تاکیــد کــرد: همــه 
فضائــل اخالقــی و اســالمی در وجــود بنیانگــذار انقــالب 
اســالمی بــه رشــد و کمــال رســیده بــود.وی ادامــه داد: 
بزرگداشــت حضــرت امــام )ره( بــرای ما جنبــه اعتقادی، 
ــرای  ــه ب ــه ک ــی دارد و همانگون ــی و مل ــی، عاطف ایمان
تعظیــم شــعائر مذهبی بــا نــگاه اعتقــادی برنامــه ریزی 
مــی کنیــم، بــرای بزرگداشــت امــام راحــل نیز بــا همان 
نــگاه اقدام می کنیم.رییس  شــورای هماهنگی تبلیغات 
اســالمی کرمــان گفت: تجلیــل و تکریم از حضــرت امام 
راحــل، تجلیــل و تکریــم خوبــی هــا و ارزش هاســت.وی 
ــام فرصتــی اســت کــه ضمــن معرفــی  افــزود: ایــن ای
شــخصیت امــام راحــل و تبییــن ویژگــی هــای ایشــان، 
ــر  ــر برکــت رهب ــی پ ــف زندگان ــاد مختل ــان ابع ــه بی ب
کبیــر انقــالب اســالمی بپردازیــم کــه در این صــورت در 
جهت رشــد کمــاالت انســانی و اخالقــی در جامعه خود 
حرکــت کــرده ایــم.وی عنــوان کــرد: امــروز نســل جوان 
مــا تشــنه معــارف دینــی، اســالمی و اخالقــی اســت و 
بســیار بــه جاســت بــرای معرفی شــخصیت امــام راحل 
برنامــه هایــی را در شــان آن امــام بزرگوار طراحــی و اجرا 

. کنیم
ــا  ــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرون وی اظهــار کــرد: ب
درســال جــاری احتمــال برگــزاری ایــن مراســم نیســت 

امــا برنامــه هایــی بــه  شــرح زیــر برنامــه ریزی شــده کــه در 
اســتان کرمــان قابــل اجــرا مــی باشــد

*برگــزاری دعــای توســل،کمیل وندبــه بــه صــورت پخــش 
زنــده از فضاهای اینســتاگرام

*برگــزاری مســابقه رادیو تلویزیونی در خصوص شــخصیت 
حضــرت امام خمینــی )رحمــت اهلل علیه(

* تولیــد کتــاب صوتــی از خاطــرات حضــرت امــام خمینی 
ــت اهلل علیه( )رحم

* تولیــد مجموعــه نمایشــگاه پوســتری در خصوص ســیره 
رفتــاری حضــرت امــام خمینــی )رحمــت اهلل علیــه(

* تولیــد مجموعــه رادیویــی ۳قســمتی در خصوص تبیین 
شــخصیت حضــرت امــام خمینــی )رحمــت اهلل علیه(

ــام  ــرت ام ــه روح حض ــه ب ــواب ان هدی ــران وث ــم ق * خت
ــرداد ــهدای ۱۵ خ ــت اهلل علیه(وش خمینی)رحم
* تهیه کلیپ های کوتاه وپخش در فضاهای مجازی

*پخــش نوحه هــای ارتحــال حضرت امــام خمینی)رحمت 
ــرداد از  ــب ۱۴ و۱۵ خ ــرداددر ش ــهدای ۱۵ خ اهلل علیه(وش

مســاجد ،حســینیه ها وبقــاع متبرکه
* نشســت هــای تبیینــی در خصــوص شــخصیت ونقــش 
ــرادی  ــور اف ــدس باحض ــاع مق ــالب ودف ــام )ره( در انق ام

ــای اینســتاگرام محــدود وپخــش از فضاه
*تهیه پیامک بدین مناسبت وانتشار در فضاهای مجازی

* تبلیغــات وفضاســازی ســطح شــهر ،میادیــن وســردرب 
دســتگاههای اجرایــی

* برگــزاری مســابقه از وصیــت نامــه سیاســی الهی حضرت 
ــتگاههای  ــط دس ــت اهلل علیه(توس ــی )رحم ــام خمین ام

اجرایــی
* برپایــی نمایشــگاه عکــس ، کتــاب، محصــوالت فرهنگی 

باالخــص آثــار حضــرت امــام خمینــی )ره(درمحــل ادارات
* هماهنگــی درخصــوص درج جمــالت و نصایــح حضــرت 
امــام )ره( بــرروی اتوبوســها، تاکســی ها و دســتگاههای خود 

پرداز

ــم  ــت عظی ــن ظرفی ــرمقاله ... و از ای ــه س ادام
قانونــی اســتفاده نماینــد، بــر جایــگاه و اهمیــت مرکــز 

ــردد. ــی گ ــزوده م ــور اف ــذاری کش قانونگ
همانگونــه کــه رهبر معظــم انقــالب اســالمی در پیامی 
ــس  ــن دوره مجل ــه کار یازدهمی ــاز ب ــبت آغ ــه مناس ب
شــورای اســالمی، یکــی از الزامــات در رأس امــور بــودن 
مجلــس را حضــور نمایندگان فعــال، منظم، پاکدســت، 
امانتــدار و دارای شــناخت از شــرایط و اولویتهــای کشــور 
دانســتند و بــا تأکیــد بــر اینکه »اقتصــاد و فرهنــگ« در 
صــدر اولویتهای کشــور اســت، نمایندگان را به مســائلی 
همچــون اولویــت دادن بــه معیشــت طبقــات ضعیــف، 
اصــالح خطــوط اصلــی اقتصــاد مثــل اشــتغال و تولید و 
تــورم، رعایــت تقــوا و انصــاف در انجــام وظایــف نظارتی، 
ــی در حــوادث مهــم و تعامــل  موضع گیری هــای انقالب

برادرانــه بــا قــوای مجریــه و قضائیــه توصیــه کردند.
پــس زمانــی مجلــس درراس امورقــرار میگیــرد کــه بــه 
وظایــف ذاتــی خــود عمــل کنــد و نماینــدگان در گام 
اول جایــگاه نمایندگــی را بــر اســاس قانــون اساســی و 
دیگــر قوانیــن مرتبــط بشناســند و بــه وظایــف قانونــی 
خــود کــه دایــره وســیعی را در بــر مــی گیــرد  عمــل 

نماینــد. از جملــه مــواردی کــه مجلــس بایــد در ادامــه 
حرکــت خــود بــه ان توجــه نمایــد، جلــب رضایــت و بــه 
ــف  ــام وظای ــای انج ــه ه ــردم در زمین ــاندن م ــاور رس ب

ــت. نمایندگان اس
انتظــار بــر این اســت نماینــدگان محترم مجلس شــورای 
اســالمی  از بــدو بازگشــایی مجلــس یازدهــم حرکت خود 
ــف مصــرح  ــون اساســی و وظای ــات قان را در مســیر الزام
تنظیــم  و شــروع نماینــد و بــا تکیــه بــر اصــول انقــالب 
اســالمی و مصالــح جمهــوری اســالمی و فــارغ از هرگونــه 

افــراط و تفریــط گام بردارنــد.
بنابرایــن ارتقــا و اعتــالی جایــگاه مجلــس در دوره یازدهم 
ــی  ــف ذات ــه وظای ــدگان ب ــگاه نماین ــوع ن ــه ن ــوط ب من
خویــش، حرکــت در کریــدور قانــون، صیانــت از حقــوق 
ملــت، پاســداری از ودیعــه تودیعــی ملــت به خــود، امانت 
داری، مــالک قــرار دادن ازادی مــردم و تامیــن مصالــح انها 
در تمــام گفتــه هــا و نوشــته هــا و اظهــار نظرها براســاس 
متــن ســوگندنامه  و نیــز اقدامــات عملــی مجلــس  در 
کــم کــردن آالم ملتــی اســت کــه در ســالهای اخیــر بــا 
ــد و متحمــل ســختی های  مشــکالت عدیــده مواجــه ان

ــد. ــده اند، می باش ــادی ش زی

انهدام باند سرقت به عنف در کرمان
ســردار عبدالرضــا ناظری روزشــنبه دهــم خردادمــاه در جمع 
خبرنــگاران اظهــار کــرد: در ســطح شــهر گزارشــاتی از بانــد 
ســرقت بــه عنــف دریافــت کردیــم کــه بــا ســالح ســرد و 
ــه زورگیــری و مجــروح و مضــروب کــردن  ــد اقــدام ب تهدی

مــردم مــی نمودنــد.
وی افــزود: بــا تــالش شــبانه روزی همــکاران مــا در پلیــس 
آگاهــی، ایــن ســارقان در شــهر شناســایی و بــا هماهنگــی 
مقــام قضایــی، روی آنهــا کار و مخفی گاهشــان شناســایی و 

در یــک عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر شــدند.
ناظــری با اشــاره بــه اینکه ســارقان دو جــوان 20 و 2۴ ســاله 
هســتند، تصریــح کــرد: یکــی از ایــن افراد ســابقه ســرقت در 
اســتان فــارس را دارد کــه ایــن ســارقان تاکنــون بــه ۳۵ فقره 
ســرقت اعتــراف کــرده انــد و در ایــن رابطــه چند نفــر مالخر 

نیــز دســتگیر شــده اند.
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمان بــا اشــاره به اینکه ســارقان 
در نقــاط کــور شــهر و جاهــای تاریــک اقــدام به ســرقت می 
کردنــد، گفــت: تاکنــون 20 مالباختــه شناســایی شــده و مــا 
ــراد ضــرب و جــرح از  ــا تهدیــد چاقــو و ای از کســانی کــه ب
آنهــا ســرقت شــده، درخواســت داریــم کــه اقــدام بــه طــرح 
شــکایت کننــد تا بــا ایــن مجرمانی کــه احســاس ناامنــی را 

ترویــج مــی دهنــد، برخــورد قانونــی صــورت بگیرد.

و مشــکالتی کــه مــردم درحــوزه هــای مختلــف  از جمله: 
تــورم ، گرانــی ،اشــتغال ، معیشــت ، تحریمهــا ، بــازار ارز 
ــان ،  ــش بنی ــت از شــرکتهای دان ــات ،حمای و طــال، مالی
حمایت هــای مالــی از تولیدکننــدگان و اعطای تســهیالت 
ــران  ــران آب ، بح ــک ، بح ــای کوچ ــه بنگاه ه ــره ب کم به
ســالمت ، مشــکالت نظــام بانکــی و تســهیالت وبهــره هــا 
، بانکــداری اســالمی  ،اصــالح قانون بیمــه اجتماعی وبیمه 
بیکاری ، تامین کاالهای اساســی وزیرســاختی ، مشــکالت 
صــادرات وواردات ،توجــه بــه اصــل ۴۴ خصوصــی ســازی 
ــه  ــت ک ــی اس ــه کارهای ــی و.... از جمل ــت خارج ،سیاس
ــل  ــا راه ح ــرای انه ــت ب ــا دول ــل ب ــس درتعام بایدمجل

متناســب پیــدا وقانــون تصویــب و نظــارت کنــد. 
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در پیامشــان به مجلــس  با 
تأکیــد بــر نقــش اساســی نماینــدگان در نشــاندن مجلس 
در جایــگاه شایســته آن، افزودنــد: آنــگاه کــه نماینــدگان 
مجلس با شــناخت درســت از شــرایط و اولویتهای کشــور 
ــال و منظــم، پاکدســتی و  ــا کارشناســی، حضــور فع و ب
امانتــداری، وظایــف خــود را انجــام دهنــد، مجلــس نقطــه 
امیــد مــردم و نقطــه اتــکاء مجریــان و بــه معنــی حقیقــی 

ــود. ــد ب ــور کشــور خواه در رأس ام

حجت االسالم حاج علی اکرب کرمانی امام جمعه بردسیر:

شیوع ویروس کرونا در جنوب 
استان کرمان در وضعیت بحرانی 

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفت شــیوع ویــروس کرونا 
ــوار  ــتان های همج ــر از اس ــان را متاث ــتان کرم ــوب اس در جن
دانســت و گفــت: شــیوع کرونــا در جنــوب اســتان در وضعیــت 

ــت. بحرانی اس
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، بیســت و هفتمین 
جلســه ســتاد اســتانی مدیریــت و مقابلــه بــا ویــروس کرونــای 
اســتان کرمــان با حضــور محمدجــواد فدائــی اســتاندار کرمان 

در ســالن پیامبــر اعظــم اســتانداری کرمــان برگزار شــد.
حمیدرضــا رشــیدی نژاد رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان 
در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه اینکــه شــیوع ویــروس کرونــا در 
کشــور ســیر صعــودی پیــدا کرده اســت اظهار داشــت: نســبت 
ــه رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در اســتان کرمــان بایــد  ب

ســختگیرانه تر عمــل کــرد.
ــا در نقــاط  ــروس کرون ــه وضعیــت شــیوع وی ــا اشــاره ب وی ب
مختلــف اســتان گفــت: در جنــوب اســتان کرمــان بــا افزایــش 

ــه رو شــده ایم. ــا روب ــروس کرون ــه وی ــراد مبتــال ب اف
علی اصغــر مــکارم رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت 
نیــز در ایــن جلســه شــیوع ویــروس کرونــا در جنــوب اســتان 
کرمــان را متاثــر از اســتان های همجوار دانســت و افزود: شــیوع 
ویــروس کرونــا در شهرســتان های جنوبــی اســتان کرمــان در 

وضعیــت بحرانــی اســت.
وی بــا عنــوان اینکــه ۳۵ درصد افــراد مبتال به کرونــا در جنوب 
اســتان کرمــان از نیروهــای اداری و کارمنــدان هســتند گفــت: 
در شــرایط فعلــی بایــد از هرگونــه تجمــی جلوگیــری کــرد.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت بــا اشــاره بــه اینکــه 
ویــروس کرونــا در جنــوب اســتان کرمــان بومــی شــده تصریح 
کــرد: در حــال حاضــر در شــرایط پیــک بیمــاری در جنــوب 

ــتان هستیم. اس
در ایــن جلســه ابــوذر عطاپوروزیــری فرمانــدار جیرفــت نیــز 
بــا بیــان اینکــه شــرایط جنــوب کرمــان در ارتبــاط بــا شــیوع 
بیمــاری کرونــا خــوب نیســت اظهــار داشــت: بــرای مقابلــه بــا 
ایــن ویــروس کرونــا نیــاز اســت محدودیت هایــی اعمال شــود.
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حکومت  جهانی عدالت

ارکان و پایه های عدالت مهدوی
عدالت  موعود و یا به  بیان  دیگر عدالتی  که  وعدة  تحقق  آن  در 
زمان  ظهور امام  مهدی )ع ( داده  شده ، از نظر دامنه ، گستره  و 
ژرفا بی همتاست  و درست  به  همین  دلیل  است  که  حکومت های  
بشری  از ایجاد نظام  عادالنه ای  مشابه  آنچه  در عصر موعود، محقق  

خواهد شد عاجزند.
برای  درک  ابعاد و زوایای  مختلف  عدالت  مهدوی  در این  مقاله  
نگاهی  گذرا خواهیم  داشت  به  بخشی  از روایاتی  که  به  توصیف  
قیام  ظلم  ستیز و عدالت  گستر امام  مهدی )ع ( پرداخته اند. 1. 

دامنة  عدالت  موعود
در فرهنگ  اسالمی ، ظلم  معانی  و مصادیق  متعددی  دارد و در 
آیات  و روایات  این  کلمه  به  سه  مفهوم  به  کار رفته  است : 1. ظلم  
در معنای  کفر و شرک  نسبت  به  خدا 1 ؛ 2. ظلم  نسبت  به  خود 
)گناه  و عصیان ( 2 و 3. ظلم  نسبت  به  دیگران  )ستم  و تجاوز( 
3 . امام  علی )ع ( در بیانی  بسیار زیبا معانی  متعدد ظلم  را اینگونه  

تبیین  کرده اند:
بدانید که  ستم  سه  گونه  است : ستمی  که  هرگز آمرزیده  نشود 
و ستمی  که  بازخواست  گردد و ستمی  که  بخشوده  است  و 
بازخواست  نشود. اّما آن  ستمی  که  هرگز آمرزیده  نشود، شرک  به  
خداست . خدای  تعالی  گوید: »مسلّماً خدا، این  را که  به  او شرک  
ورزیده  شود نمی بخشاید« و ستمی  که  آمرزیده  شود ظلم  بنده  
است  به  خود به  ارتکاب  برخی  کارهای  ناشایست ، و ستمی  که  

بازخواست  می شود ظلم  کردن  مردم  بر یکدیگر است . 
همچنانکه  »ظلم « مفاهیم  و مصادیق  متعددی  دارد، کلمة  مقابل  
آن ؛ یعنی  »عدل « نیز از نظر معنا و مصداق  بسیار گسترده  
است  و حوزة  وسیعی  را شامل  می شود. به  بیان  دیگر براساس  
آموزه های  دین  اسالم ، عدالت  و عدالت گستری  تنها به  صحنة  
حیات  اجتماعی  انسان ها و روابط  آنها با دیگران  محدود نمی شود، 
بلکه  حوزة  وسیعی  شامل  رابطة  انسان  با خدا، رابطة  انسان  با خود 
و رابطة  انسان  با دیگران  را دربر می گیرد. از همین  روست  که  
می بینیم  در روایات  اسالمی  هر زمان  که  از ظلم ستیزی  امام  
مهدی )ع ( سخن  به  میان  می آید، همة  مظاهر ظلم  مورد توجه  
قرار می گیرد و بر این  نکته  تأکید می شود که  آن  حضرت  نه  تنها 
رسم  ستم  و تجاوز را در روابط  انسان ها با یکدیگر برمی اندازد و این  
روابط  را بر محور عدالت  سامان  می دهد، بلکه  با هرگونه  کژروی ، 
کج اندیشی  و انحراف  اخالقی  و اعتقادی  نیز مبارزه  می کند و 
رابطة  انسان  با خود و با خدای  خود را نیز به  عدالت  برمی گرداند.

برای  روشن تر شدن  آنچه  گفته  شد به  بررسی  برخی  از روایت هایی  
می پردازیم  که  به  توصیف  ظلم ستیزی  و عدالت گستری  امام  
مهدی )ع ( پرداخته اند تا مشخص  شود که  در هر یک  از آنها 
کدام  معنا از ظلم  و کدام  مصداق  از عدالت  قصد شده  است : 1-1. 

عدالت  در رابطة  انسان  با خدا
در برخی  از روایات ، به  معنای  نخست  ظلم ؛ یعنی  کفر و شرک ، 
توجه  شده  و قیام  عدالت گستر امام  مهدی )ع ( را به  عنوان  قیامی  
که  این  نوع  از ظلم  را از صحنة  روزگار پاک  می سازد، تفسیر 
کرده اند که  روایت  زیر از ابوبصیر از آن  جمله  است :سألت  أبا عبداهلل 
علیه السالم  عن  قول  اهلل تعالی  فی  کتابه : »هوالذی  أرسل  رسوله  
بالهدی  و دین الحق ّ  لیظهره  علی  الدین  کلّه  ولو کره  المشرکون «. 
ـ در مورد این  سخن   از ابا عبداهلل [ امام  صادق  ] که  درود بر او باد 
خدای  تعالی  در کتابش  پرسیدم : »او کسی  است  که  پیامبرش  را 
با هدایت  و دین  درست  فرستاد تا آن  را بر هر چه  دین  است  پیروز 

گرداند، هر چند مشرکان  خوش  نداشته  باشند«.
آن  حضرت  در پاسخ  فرمودند: واهلل ما أنزل  تاویلها بعد قلت : 
جعلت  فداک  و متی  ینزل ؟ قال : حتی  یقوم  القائم  إن  شاء اهلل فإذا 
خرج  القائم  لم  یبق  کافر و مشرک  إالّ کره  خروجه  حتی  لوکان  
کافر أو مشرک  فی  بطن  صخرة  لقالت  الصخرة  یا مؤمن  فی  بطنی  

کافر أو مشرک  فاقتله  قال : فینحّیه  اهلل فیقتله . 
به  خدا سوگند، هنوز تأویل  این  آیه  نازل  نشده  است . گفتم : فدایت  
شوم ، پس  کی  نازل  می شود؟ فرمود: زمانی  که  به  خواست  خدا 
قائم  به  پا خیزد. پس  هنگامی  که  قائم  قیام  کند، هیچ  کافر و 
مشرکی  نمی ماند مگر اینکه  از قیام  او ناخشنود است . حتی  اگر 
کافر یا مشرکی  در دل  سنگی  باشد، آن  سنگ  ندا می دهد که : ای  
مؤمن ! کافر یا مشرکی  در دل  من  است ، او را بکش . فرمود: پس  

خدا او را آشکار می کند [ و آن  مؤمن  ] او را می کشد.
در ذیل  آیة  یاد شده  روایات  دیگری  نیز وارد شده  است  که  همه  
آنها داللت  بر این  دارند که  در زمان  ظهور امام  مهدی )ع ( جهان  
از همة  مظاهر کفر و شرک  پیراسته  و دین  حق  بر سراسر گیتی  

حاکم  می شود.

ادامه آیه 104 سوره آل عمران :
6- آثار و برکات امر به معروف و نهی از منکر چیست؟

امام باقر)ع( میفرماید:»امر به معروف و نهی از منکر دو فریضه بزرگ 
الهی است که بقیه فرائض با آنها برپا می شوند و به وسیله این دو، 
راه ها امن می گردد. کسب و کار مردم حالل می شود، حقوق افراد 
تامین می گردد، زمین ها آباد و از دشمنان انفاق گرفته می شود و 

در پرتو آن همه کارها به سرانجام می رسد.«
7- نقش امر به معروف و نهی از منکر چیست؟

پیغمبر اکرم می فرماید:»کسی که امر به معروف و نهی از منکر کند، 
جانشین خداوند در زمین، و جانشین پیامبر و کتاب او است.« از این 
حدیث به خوبی استفاده می شود که این فریضه بزرگ قبل از هر 
چیز یک برنامه الهی است و بعثت پیامبران و نزول کتب آسمانی 

همه جزء این برنامه است.
8- بهترین مردم کیست، و بهترین اعمال چیست؟

مردی خدمت پیامبر آمد و درحالی که حضرت بر فراز منبر نشسته 
بود پرسید:»از همه مردم بهتر کیست؟« پیامبر)ص( فرمود:»کسی 
که از همه بیشتر امر به معروف و نهی از منکر کند و آن کس که 
ازهمه پرهیزکارتر باشد و در راه خشنودی خدا از همه بیشتر گام 

بردارد.«
علی)ع( می فرماید:»تمام کارهای نیک و حتی جهاد در راه خدا 
در برابر امر به معروف و نهی از منکر چون قطره ای در برابر دریای 

پهناور است.« 
این همه تاکیدات به خاطر آن است که این دو وظیفه بزرگ در 
حقیقت ضامن اجرای بقیه وظائف فردی و اجتماعی است و در 
حکم روح و جان آنها محسوب می شود و با تعطیل آنها تمام احکام 

و اصول اخالقی ارزش خود را از دست خواهد داد.
9- آیا امر به معروف موجب سلب آزادی است؟

از آنجا که در زندگی اجتماعی سرنوشت افراد به هم مربوط است، و 
به اصطالح افراد اجتماع در سرنوشت یکدیگر اثر دارند، حق نظارت 
در اعمال دیگران حق طبیعی و خاصیت زندگی دسته جمعی 
است. چنانچه این مطلب به طرز جالبی درحدیثی که سابقا از پیامبر 
اکرم)ص( نقل کردیم آمده است. بنابراین؛ انجام این فریضه نه تنها با 
آزادی های فردی مخالف نیست، بلکه وظیفه ای است که افراد در 

مقابل یکدیگر دارند.
10- آیا امر به معروف تولید هرج و مرج نمی کند؟

هرگاه بنا شود که همه مردم در وضع اجتماع دخالت کرده و براعمال 
یکدیگر نظارت کنند. موجب هرج و مرج و برخوردهای مختلف در 
جامعه می گردد و با مساله تقسیم وظائف و مسئولیت ها در اجتماع 
در تضاد است. در پاسخ این سئوال باید گفت :از بحث های گذشته 
این حقیقت روشن شد که امر به معروف و نهی از منکر دارای 
دو مرحله است: مرحله نخست که جنبه عمومی دارد، شعاع آن 
محدود است، و از تذکر و اندرز دادن و اعتراض و انتقاد نمودن و 
مانند آن تجاوز نمی کند. مسلما افراد یک اجتماع زنده باید در برابر 
مفاسد دارای چنین مسئولیتی باشند. ولی مرحله دوم که مخصوص 
جمعیت معینی است و از شوؤن حکومت اسالمی محسوب می 
شود، قدرت بسیار وسیعی دارد. به این معنی که اگر نیاز به شدت 
عمل و حتی قصاص و اجرای حدود باشد، این جمعیت اختیار دارند 
که زیر نظر حاکم شرع و متصدیان حکومت اسالمی انجام وظیفه 
کنند. بنابراین با توجه به مراحل مختلف امر به معروف و نهی از 
منکر، و حدود و مقررات هر یک، نه تنها موجب هرج و مرج در 
اجتماع نمی شود، بلکه اجتماع از صورت یک جامعه مرده و فاقد 

تحرک بیرون آمده به یک جامعه زنده تبدیل می گردد.
11- آیا امر به معروف همراه با خشونت است؟

در پایان این بحث تذکر این نکته نیز الزم است که باید در انجام 
این فریضه الهی و دعوت به سوی حق و مبارزه با فساد، دلسوزی و 
حسن نیت و پاکی هدف را فراموش نکرد، و جز در موارد ضرورت، 
از راه های مسالمت آمیز وارد شد، نباید انجام این وظیفه را مساوی 

با خشونت گرفت.
ولی متاسفانه بعضی افراد به هنگام انجام این وظیفه، در غیر مورد 
ضرورت، از راه خشونت آمیز وارد می شوند و گاهی متوسل به الفاظ 
زشت و زننده می گردند. لذا می بینیم این نوع امر به معروف ها نه 
تنها اثر خوبی از خود نمی گذارد، بلکه گاهی نتیجه معکوس هم می 
دهد. در حالیکه روش پیامبر)ص( و سیره ائمه هدی)ع( نشان می 
دهد که آنها به هنگام اجرای این دو وظیفه، آنها را با نهایت لطف و 
محبت می آمیختند. به همین دلیل؛ سرسخت ترین افراد خیلی زود 
در برابر آنها تسلیم می شدند. در تفسیر »المنار« در ذیل آیه آمده 
است که جوانی به خدمت پیامبر آمد و عرض کرد: »ای پیامبر خدا! 
آیا به من اجازه می دهید که زنا کنم؟« با گفتن این سخن فریاد 

مردم بلند شد و ازگوشه و کنار به او اعتراض کردند. 
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ــا تســنیم: مجلــس تــالش  قالیبــاف در گفت وگــو ب
ــاره معیشــت طبقــات ضعیــف خواهــد  ــژه ای درب وی

داشــت/ پیــام رهبــر انقــالب نقشــه راه ماســت
محمدباقــر قالیبــاف رئیس مجلس شــورای اســالمی 
گفــت کــه مجلــس بــا مدنظــر قــراردادن پیــام رهبــر 
ــالش  ــود، ت ــه راه خ ــوان نقش ــالب به عن ــم انق معظ
ــاره معیشــت طبقــات ضعیــف خواهــد  ــژه ای درب وی

داشــت.
گفت وگــوی  اولیــن  در  قالیبــاف  محمدباقــر 
اختصاصــی خــود پــس از انتخــاب به عنــوان رئیــس 
ــی  ــگار سیاس ــه خبرن ــالمی ب ــورای اس ــس ش مجل
خبرگــزاری تســنیم گفــت کــه اولویت هــا، راهبردهــا 
و توصیه هــای رهبــر معظــم انقــالب در پیامشــان بــه 
افتتاحیــه مجلــس یازدهم، نقشــه راه ایــن مجلس در 

ــود. 4 ســال خواهــد ب
ــه 16  ــر انقــالب ب ــام رهب ــان اینکــه در پی ــا بی وی ب
محــور اعــم از اولویــت، راهبــرد و توصیــه اشــاره شــده 
اســت کــه ان شــاءاهلل مســیر حرکــت مجلــس یازدهم 
را تعییــن می کنــد، خاطرنشــان کــرد: امیــدوارم 
ــه  ــا نصب العیــن قــراردادن ایــن مســائل بتوانیــم ب ب
نتیجــه ای کــه در پیــام نیــز به آن اشــاره شــده اســت، 
دســت یابیــم، یعنــی بــه ملّــت ایــران ثابــت کنیــم 
کــه انتخــاب آنــان درســت بــوده اســت، و تمایــل بــه 

حضــور در انتخابــات را در آنــان افزایــش بدهیــم.
رئیــس مجلــس بــا یــادآوری بخشــی از پیــام رهبــر 
انقــالب مبنــی بــر اینکــه: »اگــر قانــون را راه و مســیر 
کشــور به ســمت قلّه هــا و مقصد هایــی بدانیــم کــه در 
قانــون اساســی معّیــن شــده اســت، مجلــس، متعّهد 
ایــن ریل گــذاری و رهگشــایِی حیاتــی اســت«، تأکید 
ــت  ــرای حرکــت کشــور مأموری ــرد: ریل گــذاری ب ک
و شــأن بســیار مهــم بــرای مجلــس اســت کــه اگــر 
مجلــس ایــن وظیفــه را به خوبــی و به درســتی طــی 
کنــد هــم شــأن خــود مجلــس ارتقــا خواهــد یافت و 
هــم بــه نقطــه امیــد و اتکایــی بــرای مــردم تبدیــل 
خواهــد شــد، ضمــن آنکــه ضمانــت اجرایــی شــدن 
ایــن مأموریــت مجلــس کامالً مشــخص اســت؛ بدین 
معنــا کــه کنــار قــوه قضائیــه کــه مســئول تضمیــن 
ــون اســت، مجلــس نیــز از ظرفیت هــای  اجــرای قان

نظارتــی خــود در ایــن زمینــه اســتفاده می کنــد.
قالیبــاف تأکیــد کــرد: بایــد دقــت کنیــم کــه 
رســاندن مجلــس بــه جایــگاه واالی خــود در وهلــه 
اول به عهــده خــود نماینــدگان و مجلــس اســت، نــه 

ــا. ــوا و نهاده ــر ق دیگ

ــالب  ــر انق ــای رهب ــه توصیه ه ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
ــزار نظارتــی مجلــس شــورای  ــاره چگونگــی اعمــال اب درب
اســالمی گفــت: رعایــت تقــوا و انصــاف و اجتنــاب از حــّب 
ــد  ــارت می توان ــی در نظ ــخصی و جناح ــای ش و بغض ه
مانــع هرگونــه آســیب بــه کیفیت نظــارت شــود. همچنین 
مالحظــه ایــن توصیــه نیــز بســیار ضــروری اســت کــه نــه 
ــع  ــش ضای ــدوم و زحمت ک ــری خ ــر و مج ــی از مدی حّق

ــرد. ــورد صــورت گی ــاِل بی م ــه اغمــاض و اهم شــود و ن
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی تصویــب قوانین درســت، 
بســنده و قابــل اجــرا و همچنیــن پیگیــری اجــرای درســت 
قوانیــن بــا اســتفاده از ضمانــت اجــرا را از راهبردهــای اصلی 
نقشــه راه مجلــس یازدهــم عنــوان کــرد و افــزود: دومیــن 
بخــش نقشــه راه مجلــس یازدهــم، شــناخت رویکردهــای 
اصلــی و اولویت هایــی اســت کــه مجلــس بایــد مدنظــر قرار 
دهــد. شــناخت شــرایط کشــور و توجــه بــه اولویت هــا بــه 
ایــن معنــی اســت کــه مســائل غیراولویــت دار نبایــد ذهن و 

انــرژی مجلــس و نماینــدگان را بگیــرد.
قالیبــاف بــا تأکیــد ویژه بــر مأموریــت مجلس یازدهــم برای 
توجــه بــه مســئله عدالــت و رســیدگی به معیشــت طبقات 
ضعیــف، گفــت که رهبــر معظــم انقــالب در این نقشــه راه، 
مســیر درســت رســیدن بــه ایــن هــدف راهبــردی را نیــز 
مشــخص کرده انــد و تصریــح کردنــد کــه راه درســت اصالح 
خطــوط اصلــی اقتصــاد ملــی بــا توجــه بــا سیاســت های 

اقتصــاد مقاومتی اســت.
وی همچنیــن با ابراز اینکه مســئله اشــتغال، تولیــد، ارتقای 
ارزش پــول ملــی، کاهــش تــورم و جلوگیــری از اســراف از 
اولویت هــای مجلــس خواهــد بــود،  تصریــح کــرد کــه رهبر 
معظــم انقــالب همــواره بــر ضــرورت کاهش نقش نفــت در 
منابــع مالــی دولت هــا تأکید داشــته اند امــا متأســفانه مورد 
کم توجهــی دولت هــا و مجلس هــای گذشــته قــرار گرفتــه 
اســت، بــر همیــن اســاس مجلــس یازدهــم در ایــن زمینــه 

ان شــاءاهلل تــالش ویــژه ای خواهــد کــرد.
رئیــس مجلــس ضمــن بــا توجــه بــه بخش هــای دیگــری 
از پیــام رهبــر انقــالب همچــون تأکیــد بــر تنظیــم برنامــه 
ــبات و  ــوان محاس ــای دی ــتفاده و از ظرفیت ه ــم، اس هفت
ــام  ــن پی ــراز ســوم ای ــه ف ــس، ب ــز پژوهش هــای مجل مرک
کــه حــاوی توصیه هایــی دربــاره خــود نماینــدگان اســت، 
پرداخــت و  گفــت: اگــر مــا نماینــدگان بــه ایــن توصیه هــا 
کم توجهــی کنیــم لطمــه جــدی بــه امیــدی کــه مــردم و 

نیروهــای انقالبــی بــه مــا دارنــد وارد خواهــد شــد.
قالیبــاف ادامــه داد: توصیــه رهبــر انقــالب بــه نماینــدگان 
ــر عــدم مســابقه در احــراز جایگاه هــا و پســت ها  مبنــی ب
ــس  ــای مجل ــا انته ــدا ت ــه از ابت مســئله مهمــی اســت ک

و به خصــوص طــی روزهــای پیــِش رو کــه تکلیــف 
کمیســیون های مجلــس معلــوم می شــود مــورد توجــه 

قــرار گیــرد.
وی بــا بیــان اینکه »بــا توجه به آنچــه بنــده از نمایندگان 
در ایــن روزهــا دیــدم ایــن امیــدواری جــدی وجــود دارد 
کــه آنها در مســابقه عمــل پاکیــزه و نیکو ســربلند بیرون 
ــی در  ــکار عموم ــه اف ــش ب ــدور آرام ــزود: ص ــد«، اف آین
ــاز،  ــی حاشیه س ــای جنجال ــای صحبت ه ــا به ج نطق ه
همــکاری نماینــدگان بــا یکدیگــر، حضــور فعــال و منظم 
در جلســات و انجــام امــور، پاکدســتی و امانتــداری، وارد 
نکــردن انگیزه هــای ناســالم شــخصی و جناحــی، جدیت 
در انجــام وظیفــه و عــدم ســهل انگاری در کار و نداشــتن 
ــر  ــه ای دیگ ــه ای و قبیل ــی، منطق ــته بندی های قوم دس
ــی اســت کــه در نقشــه راه مجلــس یازدهــم  توصیه های

بــرای مــا نماینــدگان معلــوم شــده اســت.
رییــس مجلــس یازدهــم اضافــه کرد: نســخ قوانیــن زائد و 
مزاحــم از  دیگــر اولویت هــای کاری مجلــس خواهــد بــود 

تــا معضــل تکّثــر و تراکم قوانیــن درمان شــود.
قالیبــاف بــا یــادآوری اینکه در نقشــه راه مجلس مــواردی 
نیــز به عنــوان آفت هــای موفقیــت مجلــس ذکــر  شــده 
ــی  ــه حواش ــده ب ــدن نماین ــرگرم ش ــت: س ــت، گف اس
ــار، یــا وارد کــردن انگیزه هــای ناســالم شــخصی و  زیان ب
ــته بندی های  ــا دس ــهل انگاری در کار، ی ــا س ــی، ی جناح
ــاً ناســالم قومــی و منطقــه ای و قبیلــه ای مــواردی  احیان
اســت کــه بایــد نماینــدگان بــا مراقبــت زیــاد از آن پرهیز 

. کنند
رئیــس مجلــس در پایــان گفــت: به نظــر می رســد 
ــت: اول  ــز اس ــا دو چی ــن توصیه ه ــرای ای ــت اج ضمان
رعایــت تــک تــک نماینــدگان و دوم تواصــی نماینــدگان 
بــه یکدیگــر تــا غفلت هــا یــا کم توجهی هــا باعــث دوری 

ــا نشــود. ــن توصیه ه ــدگان از اجــرای ای نماین

خدا باوری
بــه فــردی گفــن: با این درآمدت زندگیت میچرخه؟؟ گفت: خـدا رو 
ــد : حاال  ــرسونه. گفتن شکر، کم و بیش میسازیم خـــــدا خودش می
ـناعت  ـ ت: نه یه خــورده ـق ـیدی؟ گـف ـریبه شدیم لو منــ ما دیگه غــ
میکنم گاهی اوقات هـم کار دیگه ای جوربشه انجام میدم خدا بزرگه 
منیذاره دست خالی مبــونم. گفتند: نه راستشو بگو گفت: هر وقت 
ـرسونه گفـــــــتند: ما  ــه می کم آوردم یه جـوری حل شده خدا رزاـق
ـر  کر کن یه تاجـــ ـفت: تو ـف ــــحرم نیستیم راستشو بگو دیگه!! گ ناـم
ـیاره کمک  ـــ ـاه یه مقدار پول برام ـم ــوی بازار هست هر ـم یـهودی ـت
ـرجم باشه گفـــتند: آهان دیدی گفتم! حاال شد یه چیزی چرا از  خـــ
شو منیگی؟! گفت: بی انصاف ســــه بار گفتم خدا میرسونــه  اول راسـت
ـرسونه باور کردی!!  باور نکردی یڪ بار گفتم یهتاجـــر یهـــــودی می

ـداره؟!  ـتبار ـن ش تو اعــ ـدازه یه تاجـر یهـودی پـی یعنی خدا به اـن
گنجشک  وآتش

گنجشــکی بــا عجلــه و بــا متــام تــوان بــه آتــش نزدیک می شــد و 
برمی گشت !پرســیدند : چــه می کنی؟پاســخ داد: در ایــن نزدیکــی 
چشــمه آبــی هســت و من مرتــب نوک خــود را پــر از آب می کنم 
و آن را روی آتــش می ریزم…گفتنــد: حجــم آتــش در مقایســه بــا 
آبــی کــه تــو مــی آوری بســیار زیــاد اســت و ایــن آب فایــده ای 
ندارد.گفــت: شــاید نتوانــم آتــش را خامــوش کنــم، امــا آن هنــگام 
کــه خــدا می پرســد: زمانــی کــه دوســتت در آتــش می ســوخت 
تــو چــه کردی؟پاســخ می دهــم: هــر آنچــه از مــن بــر می آمــد!

چند نکته :
یاد گرفتم :که دنیا قرض است باید دیر یا زود پس بدهیم.
یاد گرفتم:که مظلوم  دیر یا زود حقش را خواهد گرفت.

یــاد گرفتم:کــه دنیــای مــا هــر لحظــه ممکن اســت متــام شــود اما ما 
غافل هســتیم.  یاد گرفتم:که سخن شیرین، گشــاده رویی و بخشش 
رسمایــه اصلی ما در زندگیســت.یاد گرفتم:که ثرومتند ترین مــردم در 
دنیا کســی اســت که از ســامتی، امنیت و آرامش بهره مند باشــد.یاد 

گرفتم:کســی کــه جو را میکارد گنــدم را برداشــت نخواهد کرد.
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محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :

مجلس تالش ویژه ای درباره معیشت طبقات ضعیف خواهد داشت/ پیام رهبر انقالب نقشه راه ماست

رهاسازی کنه شکارگر در گلخانه توت فرنگی 
آتشان بردسیرامنیت اقتصادی

  بنــا بــه اعــالم روابــط عمومــی ســازمان جهــاد کشــاورزی 
ــاورزی  ــاد کش ــر جه ــز مدی ــبک خی ــان، س ــتان کرم اس
شهرســتان بردســیر گفــت: درآخریــن روز ماه اردیبهشــت با 
حضور کارشــناس کنترل غیرشــیمیایی و مبــارزه بیولوژیک 
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کرمان و کارشــناس حفظ 
نباتــات شهرســتان بردســیر پــس از بازدیــد از تنهــا گلخانــه 
ــه  ــتان در منطق ــن شهرس ــی ای ــوت فرنگ ــک ت هیدروپونی
آتشــان عملیــات اجرایــی رهاســازی عوامــل بیولوژیــک کنه 
شــکارگر در مســاحت 6000 مترمربــع از گلخانه توت فرنگی 
ــه در مســاحتی  ــن گلخان ــح کــرد: ای انجــام شــد.وی تصری
ــداث  ــان اح ــه آتش ــع در منطق ــه 6000 مترمرب ــب ب قری
ــع حــدود 12  ــرآورد مــی شــود از هرمترمرب ــده کــه ب گردی
کیلوگــرم محصــول برداشــت شــود وزمینــه اشــتغال حــدود 

20 نفــر را بصــورت فصلــی مهیــا ســاخته اســت.
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان بردســیر بــا بیــان اینکه 
سمپاشــی در گلخانــه هــا بــرای مهارآفــات، منجــر بــه تولید 
محصــول ناســالم ودرنهایــت بــه خطرافتادن ســالمت جامعه 
مصــرف کننــدگان می شــود، افــزود: یکی از روشــهای ســالم 
ــرای تولیــد محصــول ســالم، اســتفاده از عوامــل کنتــرل  ب
کننــده طبیعــی یــا حشــرات وکنــه هایــی اســت کــه مــی 

تواننــد از آفــات گلخانــه ای تغذیــه کنند.
ســبک خیز اظهار داشــت: ســهم اســتفاده از عوامل بیولوژیک 
در مقایســه بــا آفــت کشــها کمتــر اســت و هــدف توســعه 

اســتفاده از عوامــل بیولوژیــک بــرای مبــارزه بــا آفــات اســت.

شرایط نام نویسی در آزمون ورودی مدارس 
نمونه دولتی کرمان اعالم شد

معــاون آمــوزش متوســطه اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان، ضوابــط و 
شــرایط نام نویســی در آزمــون ورودی مــدارس نمونــه دولتــی متوســطه دوم ایــن 

اســتان در ســال تحصیلــی 1399 - 1400 را اعــالم کــرد.
ــام  ــت ن ــزود: ثب ــی اف ــد حبیب اله ــید محم ــا، س ــنبه ایرن ــزارش روز ش ــه گ ب
متقاضیــان داوطلــب آزمــون ورودی مدارس نمونــه دولتی از روز شــنبه 17 لغایت 
روز ســه شــنبه 27 خردادمــاه 99 انجــام و آزمــون ورودی مــدارس نمونــه دولتــی 
راس ســاعت 9 صبــح روز جمعــه 20 تیرمــاه 99 در سراســر کشــور بــه صــورت 

همزمــان برگــزار خواهــد شــد.
وی در ادامــه بــه شــرایط و ضوابــط ثبــت نــام در آزمــون ورودی پایه دهــم مدارس 
نمونــه دولتــی نیــز اشــاره کــرد و بــا بیــان اینکــه تمــام دانش آمــوزان مشــغول به 
تحصیــل در پایــه نهــم ســال تحصیلــی 98 - 99 مجــاز بــه ثبــت نــام در آزمــون 
ورودی مــدارس نمونــه دولتــی هســتند افــزود: مــالک شــرکت در آزمون کســب 
حداقــل معــدل کتبــی 17 در ارزشــیابی پایانــی نوبــت دوم برای فــارغ التحصیالن 

پایــه نهم اســت. 
حبیــب الهــی ادامــه داد: رقابــت علمــی در آزمــون ورودی دبیرســتان هــای نمونه 
دولتــی در بیــن دانــش آمــوزان هر شهرســتان و ناحیه خواهــد بود و هــر داوطلب 
صرفــا مــی توانــد در نمونــه بــرگ تقاضــای ثبــت نــام، یــک رشــته تحصیلــی از 

شــاخه نظــری و یــک هنرســتان از شــاخه فنــی و حرفــه ای را انتخــاب کند.
معــاون آمــوزش متوســطه آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان در ادامــه بــه منابع، 
تعــداد و ضریــب ســئواالت نیــز اشــاره و تصریح کــرد: منابــع آزمون آمــوزش قرآن 
و پیــام هــای آســمان، فارســی، عربی، مطالعــات اجتماعــی، زبان انگلیســی، علوم 
تجربــی و ریاضــی و منابــع طــرح ســئوال نیــز از کتــاب هــای درســی پایــه نهــم 

ســال تحصیلــی 98 - 99 خواهــد بود.
وی بــا بیــان اینکــه پذیــرش نهایــی دانــش آمــوز در مــدارس نمونــه دولتــی، برای 
رشــته هــای تحصیلــی ادبیــات و علوم انســانی، علــوم تجربــی، ریاضــی فیزیک و 
شــاخه فنــی و حرفــه ای وابســته بــه کســب شــرایط احراز رشــته زمینــه، مطابق 
شــیوه نامــه اجرایــی هدایت تحصیلــی در خردادماه اســت گفــت: در صــورت عدم 
احــراز شــرایط ثبــت نــام در رشــته تحصیلــی مــورد تقاضای دانــش آمــوز، قبولی 

داوطلــب در آزمــون لغــو و بــی اثــر خواهدبود.
وی تاکیدکــرد: پذیــرش دانــش آمــوزان در آزمــون ورودی براســاس میانگین نمره 
کل آزمــون ورودی و معــدل کتبــی ارزشــیابی پایانــی نوبــت دوم پایــه نهــم بــه 
نســبت مســاوی )50 درصــد نمــره آزمــون ورودی و 50 درصــد معــدل کتبــی 
ارزشــیابی پایانــی نوبــت دوم( خواهــد بــود و شــرط محاســبه 50 درصــد معــدل 
کتبــی، بــرای پذیــرش دانــش آمــوزان در مــدارس نمونه دولتــی، داشــتن حداقل 
معــدل کتبــی 17 ارزشــیابی پایانــی نوبــت دوم در ســال تحصیلی 99-98 اســت.

ــد از  ــی توانن ــی م ــه دولت ــدارس نمون ــون ورودی م ــرکت در آزم ــان ش متقاضی
هفدهــم تــا بیســت و هفتــم خــرداد مــاه ســال جــاری بــرای ثبت نــام بــه آدرس 

اینترنتــی sanjesh.kermanedu.ir مراجعــه کننــد.

کشف ۲305 خودروی احتکار شده توسط 
پلیس امنیت اقتصادی

رئیــس پلیــس امنیت اقتصــادی گفت: تاکنــون تعــداد دو هــزار و 305 دســتگاه انواع خــودروی 
صفــر کیلومتــر احتکار شــده توســط این پلیس کشــف شــده اســت.

بــه گــزارش گــروه اجتماعــی باشــگاه خبرنــگاران پویــا؛ ســردار محمدرضــا مقیمــی با اشــاره به 
جدیــت پلیــس امنیــت اقتصــادی در ارتبــاط با برخــورد بــا ســودجویان و اخاللگــران اقتصادی 
بــه ویــژه اخالگــران بــازار خــودرو اظهــار کــرد: در پــی وصــول اخبــار و اطالعاتــی مبنــی بــر 
احتــکار خودروهــای فاقــد پــالک توســط افــراد ســودجو و ســوداگران بــازار، ایــن پلیــس، رصــد 
اطالعاتــی بــازار و صــدور ابالغیه هــای متعــدد و اطالع رســانی  بــه رده هــای اجرایــی را بــه منظور 

برخــورد بــا مجرمــان و محتکــران در دســتور کار قــرار داد.
رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی افــزود: بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی و عملیاتــی و در جریــان 
بازدیــد از پارکینگهــا و انبارهــا، در 72 ســاعت گذشــته یــک هــزار و 14 دســتگاه انواع خــودروی 
ســواری احتــکار شــده توســط پلیس امنیت اقتصادی در سراســر کشــور کشــف و محــل دپوی 

خودروهــا پلمب شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه از ابتــدای طرح تاکنــون تعــداد دو هــزار و 305 دســتگاه انواع خــودروی 
صفــر کیلومتــر کشــف شــده اســت، تأکیــد کــرد: هرگونــه دپــوی خــودرو در شــرایط فعلــی 
تخلــف محســوب شــده و پلیــس امنیــت اقتصــادی بــا رصــد اطالعاتــی نســبت به شناســایی 
ــد و چنانچــه در بررســی ها و  ــدام می کن ــا اق ــکار خودروه ــا و محــل احت ــا و پارکینگه انباره
گزارشــات مردمــی خــودروی صفــر کیلومتــر بــه صــورت تجمیعــی در پارکینگهــای عمومــی، 
ــا هماهنگــی و  خصوصــی و انبارهــا نگهــداری شــده باشــند، جــرم احتــکار تلقــی شــده و ب
همــکاری ســازمان تعزیــرات حکومتــی پرونده قضائی بــرای آنها تشــکیل خواهد شــد.این مقام 
انتظامــی خاطرنشــان کــرد: افــرادی کــه اقــدام بــه احتــکار خــودرو کرده انــد، هرچــه ســریعتر 
خودروهــای احتــکاری را در بــازار عرضــه کــرده و نســبت بــه تعییــن و تکلیــف آن اقــدام کنند.

مردم برای فروش سهام عدالت تا تثبیت بازار صبر کنند
مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان کرمــان با اشــاره بــه آزاد شــدن 30 درصد ســهام عدالت 

گفــت: مــردم بــرای فــروش ســهام عدالــت عجله نکــرده و تا تثبیــت بازار صبــر کنند.
حمیــد شیخ اســدی در گفت وگــو بــا خبرنــگار تســنیم در کرمــان، با اشــاره به اینکــه در ســال 85 
دولــت نهــم تصمیــم گرفــت تــا بخشــی از ســهام شــرکت های دولتــی معیــن را بــا شــعار کاهش 
فقــر  بــه اقشــار کــم درآمــد جامعــه بدهــد اظهــار داشــت: خصوصــی کــردن شــرکت های دولتی 
یکــی از موضوعــات منــدرج در اصــل 44 قانــون اساســی بــود کــه بــر اســاس آن دولت باید ســهم 
خــود را در شــرکت های دولتــی کــم کنــد و امســال و بعــد از 12 ســال بــه دســتور مقــام معظــم 

رهبــری ســهام عدالت آزاد شــدند.
وی بــا بیــان اینکــه دو میلیــون و 160 هــزار نفــر در اســتان کرمــان مشــموالن ســهام عدالــت 
هســتند و در ایــن شــرایط بســیاری از مــردم با ســواالت و ابهاماتی در زمینه ســهام عدالــت و نحوه 
مدیریــت آن روبــه رو هســتند افــزود: بــه مــردم  توصیــه می کنم بــرای فروش ســهام عدالــت خود 
عجلــه نکننــد. وی بــا بیــان اینکه بــرای جامانــدگان ســهام عدالت نیــز تصمیماتی گرفتــه خواهد 
شــد افــزود: در ایــن ســال ها 2 میلیــون و 500 هــزار نفــر از صاحبــان ســهام عدالــت فــوت کردنــد 

کــه آنهــا هم جــزو ســهامداران هســتند.
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پیامک های شما

Soroush-eitaa

ــارس،  ــزاری ف ــی خبرگ ــگار پارلمان ــزارش خبرن ــه گ ب
دومیــن نشســت علنــی یازدهمیــن دوره مجلس شــورای 
اســامی امــروز )پنجشــنبه ۸ خردادمــاه ۹۹( بــه ریاســت 
حجت االســام ســید رضــا تقــوی رئیــس ســنی مجلــس 

آغــاز شــد.
بــر ایــن اســاس، روح اهلل نجابــت دبیر هیات رییســه ســنی 
اعــام کــرد کــه برگــزاری انتخــاب هیــأت رئیســه دائــم 
مجلــس یکــی از دســتورکارهای نشســت مجلس اســت.

بــا توجــه بــه انتخاباتــی  در صحــن مجلــس برگــزار شــد، 
هیئــت رئیســه پارلمــان یازدهــم بــرای یکســال بــه شــرح 

زیــر از ســوی وکای ملــت انتخــاب شــدند
براســاس ایــن گــزارش، پــس از ورود مجلــس بــه دســتور 
کار جلســه علنــی  بــا اعــام هیــأت رئیســه، حمیدرضــا 
حاجــی بابایی منتخــب مردم همــدان در مجلــس یازدهم 
از کاندیداتــوری بــرای ریاســت در اجاســیه اول مجلــس 

یازدهــم انصــراف داد.
*کاندیداهای ریاست مجلس اعام شدند

ســپس هیئــت رئیســه ســنی مجلــس اســامی کاندیدای 
نهایــی ریاســت مجلــس را قرائــت کــرد و بــر ایــن 
ــران،  ــردم ته ــب م ــاف منتخ ــر قالیب ــاس محمدباق اس
فریــدون عباســی منتخــب مــردم کازرون و ســیدمصطفی 
آقامیرســلیم منتخــب مــردم تهــران بــه عنــوان کاندیدای 
ریاســت مجلس برای اجاســیه نخســت مجلــس یازدهم 

معرفــی شــدند.
*قالیباف رئیس مجلس شد

ــوع 267 رای  ــا 2۳۰ رای از مجم ــاف ب ــر قالیب محمدباق
ــرای  ــت آرای وکای ملــت شــد و ب ــز اکثری ماخــوذه حائ
ــی ریاســت  ــر صندل ســال نخســت اجاســیه یازدهــم ب

مجلــس تکیــه زد.
بــرای ایــن ســمت، عــاوه بــر قالیبــاف، فریــدون عباســی 
و مصطفــی آقامیرســلیم نیــز کاندیــدا شــده بودنــد کــه 
عباســی 17 و میرســلیم 12 رای کســب کردند؛ ۸ رای نیز 

باطلــه اعــام شــد.
*نامزدهای نواب رئیسی مجلس یازدهم معرفی شدند

ــردم  ــب م ــمی منتخ ــی زاده هاش ــین قاض سیدامیرحس
مشــهد و علــی نیکــزاد منتخــب مــردم اردبیــل بــه عنوان 
ــرای اجاســیه اول مجلــس  ــواب اول و دوم ب کاندیــدای ن

یازدهــم معرفــی شــدند.
ــا  ــه عبدالرض ــرد ک ــام ک ــه اع ــأت رئیس ــن هی همچنی
ــردم کرمانشــاه و ســید محمدرضــا  مصــری منتخــب م
میرتاج الدینــی منتخــب مردم تبریــز از کاندیداتــوری نواب 

رئیســی مجلــس انصــراف دادنــد.

*قاضــی زاده هاشــمی و نیکــزاد نــواب اول و 
دوم هیــأت رئیســه مجلــس یازدهــم شــدند

ــه  ــاف ب ــر قالیب ــاب محمدباق ــس از انتخ پ
عنــوان رئیــس اجاســیه اول مجلــس 
یازدهــم بــا 2۳۰ رأی، سیدامیرحســین 
قاضــی زاده هاشــمی منتخــب مردم مشــهد 
و علــی نیکــزاد منتخب مــردم اردبیــل برای 
نایب رئیســی مجلــس یازدهــم و بــه عنــوان 
کاندیــدای تصــدی نــواب رئیــس اجاســیه 
نخســت مجلــس یازدهــم شــورای اســامی 

ــب شــدند. داوطل
پــس از رأی گیــری، امیرحســین قاضــی زاده 
ــا  ــزاد ب ــی نیک ــا 2۰۸ رأی و عل ــمی ب هاش
1۹6 رأی از 274 رای ماخــوذه بــه ترتیــب به 
عنــوان نــواب اول و دوم هیــأت رئیســه دائــم 

مجلــس یازدهــم انتخــاب شــدند.
مجلــس یازدهم پــس از انتخاب نــواب هیأت 
رئیســه اجاســیه نخســت مجلــس یازدهم ، 
انتخاب دبیــران و کارپــردازان )ناظران( هیأت 
رئیســه  مجلس یازدهم برای ســال اول را در 

دســتور کار قــرار می دهــد. 
*دبیــران هیــات رئیســه مجلــس یازدهــم 

انتخــاب شــدند
بــر ایــن اســاس احمــد امیرآبــادی فراهانــی، 
ســید ناصــر موســوی الرگانــی، حســینعلی 
ــوی، روح  ــن دهن ــی، محس ــی دلیگان حاج
اهلل متفکــر آزاد و علــی کریمــی فیروزجایــی 
بــه عنــوان دبیــران هیأت رئیســه اجاســیه 
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شــهید حســن ســعید فرزندعلــی  ومــادر زهــرا ســعید پــور، متولــد : 1۳46و مجــرد، 
تاریــخ شــهادت : 65/1۰/2۰ و محــل شــهادت: شــلمچه ،  ،مــزار: گلــزار شــهدای شــهر 

ر گلزا
زندگینامه:

شــهید حســن ســعید در روســتای قریةالعرب)شــهر گلــزار کنونــی( بــه دنیــا آمــد. در 
کنــار تحصیــل بــا اینکــه از جملــه خانــواده هــای خوانین روســتا محســوب می شــد، 
امــا کار مــی کــرد و بــه اقتصــاد خانــواده کمک می نمــود. هنوز دبیرســتان را بــه پایان 
نبــرده بــود کــه پیــش از موعــد ســربازی بــه جبهه رفــت و پــس از خدمــت در مناطق 

عملیاتــی، در عملیــات کربای 5 در ســرزمین شــلمچه به شــهادت رســید.
تــو خونــه مــا قانــون برقــرار بــود. کارهــا تقســیم شــده بــودن و همــه بچــه هــا باید به 

وظیفــه خودشــون عمــل مــی کــردن. مدیریت خونــه با مــادر بــود...
                                                                  راوی: جمیله سعید)خواهر شهید(

 بابــام کدخــدا بــود. هفتگــی بــه بچــه ها)دختــر و پســر( پــول مــی داد. در حــد تــوان، 
چیزهایــی در اختیارمــون مــی گذاشــت ولــی همــه چیــز نمی گذاشــت، هــر چند که 
گاهــی توانــش هم داشــت. پســرها تابســتون هــا بایــد کار می کردنــد، حاال هــر کاری 

دوســت داشتند.
ــه دوزی، درســت کــردن  ــل کشــاورزی، آرایشــگری و پت ــی مث حســن هــم کارهای

ــهید( ــعید)خواهر ش ــه س ــی داد.                 راوی: جمیل ــام م ــتی و ... انج کاردس
کاردستی درست می کرد، می فروخت...

                          راوی: جهانگیر شمس الدین سعید) دوست و هم محله ای شهید(
درس مــن خــوب بــود. بنــا بــه توصیــه معلم بایــد رشــته تجربی یــا ریاضی مــی رفتم. 
بــا اینکــه اقــوام، کرمــان زندگــی مــی کردنــد، امــا بابــا شــرایط تحصیــل در کرمــان را 
برامــون فراهــم کــرد و از حســن خواســت، تغییــر رشــته بــده، و از بردســیر بــه کرمان 

بیــاد و در کنــار مراقبــت از مــا، ادامــه تحصیــل بده.
حســن هــم قبول کــرد. ســال دوم بــود کــه از دانشســرای کشــاورزی انصــراف داد و در 
رشــته ادبیــات از ســال اول شــروع بــه خونــدن کــرد. عصــر ها هــم ســر کاری می رفت 

کــه بابــا بــراش پیــدا کــرده بــود...                      راوی: جمیلــه ســعید)خواهر شــهید(
بــا اینکــه پســر خــان ده بــود، امــا خــودش رو بــا افــراد فقیــر جامعــه مــی گرفــت و 

همنشــینی بــا ایــن قشــر رو بیشــتر دوســت داشــت.
                           راوی: جهانگیر شمس الدین سعید) دوست و هم محله ای شهید(

بابــا مــی پرســید: پولتــو چــکار کــردی؟ مــی گفــت: فانــی پــول دکتــر بچــه ش رو 
نداشــت، بهــش کمــک  کــردم...                 راوی: جمیلــه ســعید)خواهر شــهید(

در فعالیــت هــای انقابــی، حســن، صــف اول بــود. مــا هیــچ موضــوع انقابــی، دینــی، 
اجتماعــی و ... نداشــتیم، مگــه اینکــه حســن پیشــقدم در کار و فعالیت بــود...

                           راوی: جهانگیر شمس الدین سعید) دوست و هم محله ای شهید(
جبهــه کــه رفــت، خیلی متحــول شــده بــود. از جملــه اینکه نمازشــو باید تو مســجد 

مــی خونــد...                                                 راوی: جمیلــه ســعید)خواهر شــهید(
بــا اینکــه در خانــواده مذهبــی بــزرگ شــده بــودم، امــا ایشــون به نمــاز، بیشــتر از من 

ــود. مقید ب
بــرا نمــاز صبــح بیــدار مــی شــد، نمــاز مــی خونــد. شــب ازم مــی پرســید: شــما رو برا 

نمــاز صبــح بیــدار کنــم؟                      راوی: حبیــب الــه ســعید)همرزم شــهید(
هر سال قبل عید، برا خونه تکونی، فرش شستن و ... کمک فامیل بود.

)دفعــه آخــر هــم( بــه دختــر عمــه م گفتــه بــود:  بچــه هــا رو بیــار، موهاشــونو کوتــاه 
کنــم؛ یــادگاری مــن بــه بچــه هــا باشــه ...       راوی: جمیلــه ســعید)خواهر شــهید(

بــه خاطــر حمله شــیمیایی، چشــماش آســیب دیــده بــود. مرخصــی بهش مــی دن، 
قبــول نمــی کنــه تــا بتونــه ایــام عیــد بــرا مراســم خواســتگاری بــرادرم بیــاد... )امــا 

قســمت نشــد و در همیــن ایــام بــه شــهادت رســید... (
                                                               راوی: جمیله سعید)خواهر شهید(

فقط پدرم پیکرش رو دید، که باعِث سکته مغزیش شد. به ما نشون ندادند. 
ســاکش کــه بدســتمون رســید، داخلــش بــرای همــه مــا ســوغاتی هــا رو مرتــب 

گذاشــته بــود تــا عیــد بهمــون هدیــه بــده ...
                                                                    راوی: جمیله سعید)خواهر شهید(

گاهــی مشــکل داشــتم، حتی تو ماشــین هــم بودم، بهشــون)گلزار شــهدا( نــگاه کردم 
و رفتــم، مشــکلم حل شــده ...

دقــت مــی کنــم، می بینــم، شــهدا، نــاب تریــن افــراد خونــواده، فامیــل، محل و شــهر 
ــد... خود بودن

                             راوی: جهانگیر شمس الدین سعید)دوست و هم محله ای شهید(

شهید  معظم  حسن سعید

ــه شــهرداری    *ســام خســته نباشــید اقــا یکــی ب
بگــه کاســب کارکافرنیســت کــه شــما اینــکار ســرش 
میاریــد.اوج کاســبی میشــه شــما خیابــون تعطیــل 
میکنیدتعریــض کنید یــا عملیــات اجرائی دیگــه چرا 
مثل شــهرای دیگــه روزای تعطیل یا شــباکارنمیکنید 
بعــد عملیــات هــم کــه همینجــور خاکــی میمونــه 
گردخــاک کل اجنــاس مــارو خــراب میکنــه کســی 
هــم بفکــر نیست.خواهشــا بــه گــوش شــهردار 
ومسولش برسونید ممنون ؟                  ۹1۳1----1۳

*راِی 2۳۰نماینــده مجلــس به قالیبــاف حاصل تاش 
همــه ی جبهــه انقــاب بــود و ان شــاهلل که ایشــان قدر 
ایــن رای نماینــدگان و راِی مســتقیم 2اســفند مــردم 
تهــران را می دانــد و بــا دور کــردن افــراد حاشــیه دار از 
اطــراف خــود، مجلســی بــه یــاد ماندنــی را در انتهــای 
دوره یازدهــم، برجــای خواهــد گذاشــت.۹1۳2----۳5

*بــا افزایــش 4.5 برابــری قیمــت مســکن در دو دولت 
روحانــی حــاال بــا گــران شــدن زمیــن وخانــه بفکــر 
طــرح ملــی مســکن افتادنــد چــرا ایــن دولــت تدبیــر 
ــود                                                                                                                                              ــه مســکن نب ــد از همــان روز اول بفکــر تهی وامی

۸5----۹1۰4                                                
*باســام قابــل توجــه مســئولین اداره راه کامیونهــای 
حامــل بــار ازســمت ســیرجان باعبــور از جــاده اصلــی 
مســتقیم وارد کارخانــه جهان فوالد میشــوند چــرا این 
قســمت را حفاظ وگاردریــل نگذاشــتند۹1۳2----62

*بــا ســام باالخــره بــا ایــن همــه پیــام دربــاره پــل 
ورودی شــهر یــا پیــام را نمــی خونــن یــا مــی خونــن 
ــدود ۳۰  ــل ح ــن پ ــرف ای ــن دوط ــی کن ــری نم فک
ســانتی نشســت کــرده الزمــه ترمیــم بشــه ایــن کار 
خیلــی ضروریــه شــهردار و شــورای شــهر دراولویــت 
برنامه هایشان بگذارند                         ۹22۸----4۰

*ســام قالیبــاف شــد رئیــس مجلــس وحاالببینیــم 
بــا شــعار ۹6 درصــدی در تبیلغــات ریاســت جمهوری 
ــد  ــر 4درصدچــه مــی کنــد ببینیــم مــی توان د ربراب
مجلســی را مدیریــت کنــد کــه گام اولشــان مبــارزه 
ــا فســاد درونــی و بهترشــدن وضعیــت معیشــت و  ب
اشتغال جوانان کشورباشد                     ۹۰۳2----4۰

ــون مخصوصــا  ــام بچــه هام ــع ثبــت ن هرســال موق
کاس  اول کلــی اســترس برمــا وارد مــی شــود چــون 
چنــد نمونــه مدرســه هســت شــاهد ، هیــات امنایــی 
، غیردولتــی ، و...  ا زایــن قبیــل . تحقیــق وثبــت نــام 
خیلــی مشــکل شــده بیاییــد براســاس قانون اساســی 
یــک نــوع مدرســه مثــل قدیــم داشــته باشــیم ایــن 
ــی بضاعــت  ــواده هــا ی ب ــی از خان ــرای خیل تفاوتهاب
ســخته ولــی کســی اعتنــا نمــی کنــد و خیلــی از بی 
بضاعتهــا هــم ا زشــکم خــودش وبچــه اش مــی زنــه 
تادرمدرســه عــادی ثبــت نــام نکنــه   ۹1۳۳----۳6

*باایــن نحــوه ماشــین ثبــت نــام کردنــد چــرا بــرای  
کســانی کــه ماشــینها بســیار قدیمــی دارنــد کــه از 
هــول جــون و ناچــاری همینهــا را سوارمیشــن میگن 
ــه                                                                                                                                               ــام کن ــت ن ــه ثب ــال داره نمیتون ــاک فع ــون پ چ

بمناســبت ســالگرد ارتحــال امــام خمینــی                                                 ۹1۳2----46
ــام  ــی ام ــع زندگ ــر وقای ــاه ب ــروری کوت )ره( بام

خمینــی)ره( ان را گرامــی میداریــم
ســید روح اهلل مصطفــوی ملقــب بــه امــام خمینی 
ــوری  ــذار جمه ــامی و بنیانگ ــاب اس ــر انق رهب
ــه در 14 خــرداد ســال  ــد ک ــران بودن اســامی ای

ــد. ــت نمودن 1۳6۸ رحل
ــی  ــادی الثان ــتم جم ــی در روز بیس ــام خمین ام
ــا ۳۰ شهریـــور  1۳2۰ هجــری قمــری مطابــق ب
ــپتامپر 1۹۰2  ــی ) 24 س ــری شمس 12۸1 هج
میــادی( در شهرســتان خمیــن از توابــع اســتان 
مرکــزی ایــران در خانــواده ای اهل علـــم و هجرت 
و جهاد پـــای بـــر خـــاکدان طبیعت نهاد و در 14 
خــرداد ســال 1۳6۸ هجــری شمســی بــه ملکوت 

اعلــی پیوســت.
ــس از درگذشــت حضــرت  ــی )ره( پ ــام خمین ام
آیــت اهلل بروجــردی بــه مخالفــت با سیاســت های 
ــرداد 1۳42  ــام 15 خ ــوت برخاســت و در قی طاغ
دســتگیر و روانــه تهــران و زندانــی گردیــد، پس از 
مدتــی آزاد و بــه شــهر مقــدس قم مراجعــت نمود. 
ــت  ــیون )مصونی ــب کاپیتوالس ــه تصوی در قضی
مجرمیــن آمریکائــی در ایــران( بــا ســخنرانی مهم 
و آتشــین در مســجد اعظــم قــم دســتگیر و بــه 

ترکیــه و ســپس بــه عــراق تبعیــد گردیــد.
اقامــت  امــام خمینــی )ره( در ســال هــای 
ــم  ــا رژی ــارزه ب ــری مب ــان رهب ــراق همچن در ع
ــال 1۳57  ــته و در س ــده داش ــه عه ــوی را ب پهل
ــث  ــم بع ــه رژی ــوی ب ــم پهل ــی رژی ــا هماهنگ ب
عــراق، ایشــان ناگزیــر از خــروج از عــراق شــده و با 
عزیمــت به پاریــس مبــارزه و انقــاب ،امــام را وارد 

ــه اساســی نمــود. مرحل
بــا اقامــت امــام خمینــی )ره( در پاریــس و انعکاس 
ســخنان و نقطــه نظــرات ایشــان در رســانه هــای 
ــرار  ــزوا ق ــف و ان ــوی در ضع ــم پهل ــی رژی غرب
گرفتــه و بــا رهبــری هوشــمندانه و دقیــق ایشــان 
ــا خــروج شــاه و  انقــاب اســامی مــردم ایــران ب
خانــواده ســلطنتی از ایــران بــه روزهــای اوج خــود 

ــد. نزدیــک گردی
ــن  ــران در 12 بهم ــد ای ــر فقی ــت رهب ــا مراجع ب

1۳57 و هدایــت انقــاب از نزدیــک، صبــح پیــروزی 
در 22 بهمــن مــاه 1۳57 دمیــد و مــردم ایــران 

ــود. ــه ب ــوش گرفت ــروزی را در آغ ــاهد پی ش
ــان حکومــت 57  ــم ســلطنتی و پای ــا انحــال رژی ب
ــی )ره(  ــام خمین ــوی، ام ــتمکارانه پهل ــاله و س س
ــا آرای قاطــع مــردم  ــران را ب جمهــوری اســامی ای
ــرداد  ــا 14 خ ــن 1۳57 ت ــاد. از 22 بهم ــان نه بنی
1۳6۸ حضــرت امــام همچنــان رهبری انقــاب را به 
دوش کشــیده و انقــاب و کشــور را در حــوادث 
ــگ ۸  ــون و جن ــای گوناگ ــه ه ــی و توطئ خطرناک
ســاله تحمیلــی عــراق و تحریــم هــا به ســامت و به 

ــد. ــری نمودن ــی رهب خوب
امــام خمینــی هـــدفها و آرمانهــا و هـــر آنچــه را که 
مـی بایــست ابـاغ کنـد ، گفته بـود و در عمـل نیز 
تـمام هستیـش را بـرای تحقق هـمان هـدفها بـکار 
گرفته بـــود. اینک در آستـــانه نیمه خـــرداد ســـال 
1۳6۸ خـــود را آمــاده ماقــات عزیــزی مــی کرد که 
تمــام عمــرش را بــرای جلــب رضــای او صــرف کرده 
بـــود و قامتــش جــز در بـرابـــر او ، در مـــقابل هیــچ 
قدرتی خـــم نشــده ، و چشـــمانش جز برای او گریه 

نکرده بـــود.
ســروده هــای عارفانــه اش همه حاکــی از درد فـــراق 
و بیــان عطـــش لحظه وصــال محبوب بـــود. و اینک 
ایـن لحظه شکـوهمنـد بـرای او ، و جانــکاه و تحمل 
ناپذیر بـــرای پیروانـش ، فـرا مـــی رسید. او خـود در 
وصیتنامه اش نـوشـــته اســت : با دلی آرام و قلبـــی 
مطمئــن و روحــی شــاد و ضمیــری امیــدوار به فضل 
خــدا از خدمــت خـــواهران و بــرادران مرخــص و بــه 
ســـوی جایگاه ابــــدی ســفر می کنـــم و بــه دعای 
خیــر شــما احتیــاج مبــرم دارم و از خــدای رحمــن 
و رحیـــم مــی خـواهـــم کــه عــذرم را در کوتاهــی 
خدمت و قصـور و تقصیر بپذیـرد و از مـلت امـیدوارم 
کــه عــذرم را در کـــوتاهی ها و قصـــور و تقصیـــرها 
بـپذیـرنـد و بـا قــدرت و تصمیـم و اراده بــه پیش 
ــی از  ــی در یکـ ــام خمینـ ــه ام ــت آنک ــد. گف برون
غزلیاتـــش کــه چنـــد ســال قبــل از رحلت ســروده 

اســت :
انتظار فرج از نیمه خرداد کشم  /  
 سالها می گذرد حادثه ها می آید

تمام منتخبان استان تهران هدایای یکی 
از دستگاه های اجرایی را باز گرداندند

انتخابات هیات رئیسه مجلس   قالیباف سکاندار مجلس شد/ قاضی زاده و نیکزاد نائب رئیس شدند

خدا می داند
با تو آن عهد که بستیم خدا می  داند
بی  تو پیمان نشکستیم؛ خدا می  داند
با تو سرلوحه انصاف گشودیم به عدل
بی تو دیباچه نبستیم؛ خدا می  داند

با تو هر بند گره گیر گشودیم ز دست
بی  تو از پا ننشستیم؛ خدا می داند

با تو بستیم به هم سلسله صبر و ثبات
بی  تو هرگز نگسستیم؛ خدا می  داند

با تو، در میکده خوردیم ِمی  از جام وال
بی  تو با یاد تو مستیم؛ خدا می  داند
با تو، بودیم و نهادیم به  فرمان تو سر
بی  تو در راه تو هستیم؛ خدا می  داند
با تو از دامگه حادثه جستیم و کنون

بی  تو سر بر سر دستیم؛ خدا می  داند
حالی ای روح خدا، لطف خدا یاور ماست

پرتو روی نبی، پور علی، رهبر ماست
                                مشفق کاشانی

نخســت مجلــس یازدهــم مجلــس شــورای 
اســامی انتخــاب شــدند.

*فرهنگــی، پیرهــادی و ســلیمی بــه عنوان 
ــده  ــس برگزی ــات رئیســه مجل ناظــران هی

شــدند
ــال اول  ــرای س ــه ب ــأت رئیس ــران هی ناظ
مجلــس یازدهــم انتخــاب شــدند و بــر ایــن 
اســاس محمــد حســین فرهنگــی، علیرضــا 
ــوان  ــه عن ــادی ب ســلیمی و محســن پیره
کارپردازان هیأت رئیســه اجاســیه نخســت 
مجلــس یازدهــم مجلــس شــورای اســامی 

انتخــاب شــدند.

ــس  ــه مجل ــات رییس ــای هی *اعض
ــد ــاد کردن ــوگند ی ــم س یازده

پــس از اینکــه اعضــای کامل هیئت رئیســه 
ــرآن  ــر ق ــدند در براب ــاب ش ــس انتخ مجل
ســوگند یــاد کردنــد کــه آئین نامــه را اجــرا 

ــد. ــظ کنن ــل را حف ــی کام و بی طرف
متنی این سوگند به شرح زیر است:

ــه  ــت رئیس ــو هیئ ــوان عض ــه عن ــن ب م
ــرآن  ــر ق ــورای اســامی در براب ــس ش مجل
مجیــد بــه خداونــد قــادر متعال ســوگند یاد 
می کنــم کــه حداکثــر تــوان خــود را بــرای 
اجــرای آئین نامــه داخلــی مجلــس شــورای 
ــر  ــا مراعــات بی طرفــی کامــل ب اســامی ب
انجــام وظایــف بــه کار گیــرم و از هــر گونــه 

ــم ــف آئین نامــه اجتنــاب نمای ــدام مخال اق

ــم  ــنبه سیزدهـ ــر روز ش ــداز ظه ــاعت 2۰ / 22 بع س
خـــرداد ماه ســـال 1۳6۸ لحظه وصال بـــود. قــلبـــی 
از کار ایستـــاد که میلیـــونها قلــــب را بـــه نــور خدا و 
معنـــویت احـیا کرده بـود. بــه وسیله دوربین مخفـی 
ای کــه تـــوسط دوســتان امــــام در بیمارســتان نصب 
شــده بـــود روزهــای بیمــاری و جریــان عمــل و لحظه 
ــه گوشــه  ــی ک ــط شــده اســت. وقت ــای حــق ضب لق
هایـــی از حاالت معنوی و آرامـــش امام در ایـن ایـام از 
تلویزیــون پخـــش شـــد غوغایــی در دلها بــر افکند که 
وصــف آن جــــز بــا بــودن در آن فضا ممکـــن نیســت. 

لبهــا دائمـــا به ذکـــر خـــدا در حـــرکت بود.
در آخریــن شــب زندگــی و در حالــی کــه چنــد 
و طوالنــی درســن ۸7  عمــل جراحــی ســخت 
ــن  ــه چندیـ ــود و در حالیک ــرده ب ــل ک ــالگی تحم س
ســرم بــه دســتهای مبارکـــش وصــل بـــود نافله شــب 
مــی خـــواند و قـــرآن تــاوت مـــی کــرد. در ســاعات 
آخر ، طمانینه و آرامشی ملکـوتـــی داشـــت و مـــرتبا 
شـــهادت بـــه وحـدانیت خـــدا و رسالت پیـامبـر اکرم 
)ص( را زمـزمه مـی کـرد و بـا چنیـن حــالتی بـود که 
روحـــش به ملکـــوت اعلــی پــرواز کرد. وقتــی که خبر 
رحلت امــام منتشر شـد ، گـویـی زلزله ای عظیـم رخ 
داده اســت ، بغضها تـرکیـــد و سرتاســر ایران و همـــه 
کانـونهایـی کـــه در جـهان بـا نام و پیام امام خمینـی 
آشـــنا بـودنـد یــکپارچه گـــریستند و بـر سر و سینه 
زدنـــد. هیچ قلـم و بیـانـی قـادر نیست ابعاد حـادثه را 
و امــواج احساســات غیــر قابــل کنتــرل مــردم را در آن 

روزهــا تـــوصیف کند.

نهضت خمینی)ره( ادامه دهنده نهضت امام حسین)علیه السالم( است
اینکــه گفتــه می شــود نهضــت خمینــی)ره( 
ادامــه دهنــده نهضــت حســینی)ع( اســت از 
واقعیــت دور نیســت و اقامــه نمــاز ظهــر عاشــورا 

را در تیــررس دشــمن تداعــی می کنــد.
ــه  فقیــه ســبزواری کــه از شــاهدان عینــی حادث
ــس از  ــع پ ــه وقای ــت ب ــرداد اس ــن 15 خ خونی
دســتگیری امــام خمینــی)ره( در قــم اشــاره 
ــام  ــتگیری ام ــی از دس ــد: لحظات ــان می کن و بی
ــام  ــردم از تم ــه م ــود ک ــی)ره( نگذشــته ب خمین
ــا  ــد و شــعار »ی ــه قــم آمدن روســتاها و اطــراف ب
ــد و  ــداز ش ــم طنین ان ــی« در ق ــا خمین ــرگ ی م
همــه بــه همــراه حــاج احمــد آقــا پســر امــام بــه 
ــد. جمعیتــی  ــه راه افتادن ســمت بیــت مراجــع ب
انبــوه از زن و مــرد در خیابان هــا بــه چشــم 
می خــورد کــه خواســتار آزادی امــام خمینــی)ره( 

ــد. بودن
ایــن شــاهد عینــی از عالم گیــر شــدن ایــن واقعــه 
ــوش  ــه گ ــوش ب ــر گ ــه خب ــه چگون ــد ک می گوی
ــل  ــردم را در مقاب ــمگین م ــور خش ــید و حض رس
ــار مسلســل پاســخ  ــم زد و رگب ــم رق مأمــوران رژی
ــام  ــتگیری ام ــه دس ــه ب ــود ک ــی ب ــراض مردم اعت
ــی قصــد  ــن مردم ــد و ت ــش نشــان داده بودن واکن
خــروج از حــرم حضــرت معصومــه)س( را داشــتند 
ــا رگبــار مسلســل مأمــوران رژیــم گلگــون شــد. ب

ــه و  ــود گرفت ــه خ ــاق ب ــای اختن ــم فض ــهر ق ش
هواپیماهــای نظامــی از تهــران بــه ســمت آســمان 
قــم بــه پــرواز در آمدنــد و صــدای پــرواز هواپیماهــا 
تــرس و دلهــره را بیشــتر می کــرد و شــمار فراوانــی 
ــدند  ــار مسلســل کشــته ش ــر رگب ــر اث ــردم ب از م
و اجســاد شــهدا و مجروحــان بــا کامیون هــای 

14 خرداد ؛ سالگرد ارتحال امام خمینی )ره(

عضــو هیأت رئیســه مجلــس بــا اشــاره بــه توزیــع کارت 
هدیــه  یکــی از دســتگاه های اجرایــی میــان منتخبــان 
اســتان تهــران، گفــت: تمام منتخبان اســتان ایــن هدایا 
را بــاز گردانــده و بــه آن دســتگاه اجرایــی هم تذکــر داده 

. شد
ــارس،  ــزاری ف ــی خبرگ ــگار پارلمان ــزارش خبرن ــه گ ب
احمــد امیرآبــادی فراهانــی عضــو هیأت رئیســه مجلس 
ــر  ــبکه خب ــا ش ــده ب ــاط زن ــامی در ارتب ــورای اس ش
ــی از  ــه یک ــدی ک ــه نق ــدن کارت هدی ــاره بازگردان درب
دســتگاه های اجرایــی بــه منتخبــان اســتان تهــران در 
مجلــس داده بــود اظهــار داشــت: اخیــراً جلســه ای بــا 
حضور نمایندگان اســتان تهــران و یکی از دســتگاه های 
اجرایــی برگزار شــده بــود کــه در پایان جلســه دو کارت 
هدیــه بــه نماینــدگان داده شــد امــا وکای ملــت از این 

هدیــه ناراحــت شــده و آن را بازگرداندنــد.
وی بــا بیــان اینکــه در ادوار گذشــته هم چنیــن اتفاقاتی 
را مــا شــاهد بودیــم افــزود: در مجلــس نهــم و در 
کمیســیون برنامــه و بودجــه خاطــرم هســت کــه یکی 
از دســتگاه های اجرایــی بــه نماینــدگان تبلتــی را هدیه 
داد کــه نماینــدگان نســبت بــه ایــن اقــدام آن دســتگاه 

اعتــراض کردنــد و آن هدیــه را بازگردانــد.
وی خاطرنشــان کــرد: بعــد از جلســه اخیــری کــه بیــن 
ــدگان اســتان  ــا نماین ــی ب یکــی از دســتگاه های اجرای
تهــران برگــزار شــده بــود تمامــی نماینــدگان هدایــای 
توزیــع شــده را بــاز گردانــده و نشــان دادنــد کــه نماینده 
واقعــی مــردم هســتند. وی خاطرنشــان کــرد: از همــه 
دســتگاه های اجرایــی می خواهــم کــه بــه هیــچ وجــه 
هدایایــی را بیــن نماینــدگان مجلــس توزیــع نکنند هر 
چنــد کــه در قانــون ممنوعیتــی بــرای دریافــت هدیــه 
ــد  ــا می توان ــن هدای ــع ای ــه توزی ــرا ک ــدارد چ وجــود ن
شــائبه برانگیز باشــد چــرا که نماینــدگان مجلــس ناظر 

بــر دســتگاه های اجرایــی هســتند.

وکالی ملت در نشست علنی  خود، اعضای هیئت رئیسه مجلس یازدهم را به مدت یکسال انتخاب کردند

ــرده شــد. ــه نقــاط نامعلومــی ب نظامــی ب
ایــن قیــام خونیــن در قــم ســرکوب نشــد و بــه مشــهد، 
ــی از  ــمار فراوان ــید و ش ــهرها رس ــر ش ــیراز و دیگ ش
جوانــان ورامیــن کفــن بــه تــن کــرده و راهــی تهــران 
شــدند و نیروهــای رژیــم شاهنشــاهی آنــان را نیــز بــه 
ــار در  ــه خونب ــن واقع ــیدند و ای ــون کش ــاک و خ خ

ورامیــن نیــز تکــرار شــد.
هنــوز هــم از مدرســه فیضیــه صــدای امــام بــه گــوش 
می رســد... اســرائیل نمی خواهــد در ایــن مملکــت 
ایــن  در  نمی خواهــد  اســرائیل  باشــد؛  دانشــمند 
ــن  ــد در ای ــرائیل نمی خواه ــد؛ اس ــرآن باش ــت ق مملک
ــن باشــند؛ اســرائیل نمی خواهــد  مملکــت علمــای دی
ــه  ــرائیل ب ــد. اس ــام باش ــکام اس ــت اح ــن مملک در ای
ــا را  ــد. م ــه را کوبی ــود، مدرس ــیاه خ ــال س ــت عم دس

ــد. ــت را می کوبن ــما مل ــد؛ ش می کوبن


