
نشست مشورتی شورای ائتالف 
و شورای وحدت نیروهای انقالب در کرمان

نگهبان مخالفند  با اصل شورای  برخی 
و  مجازی  فضای  در  خود  مطالب  با  و 
مطبوعات، می خواهند از این فرصت برای 
انتقام از شورای نگهبان استفاده کنند که 

خداوند از این افراد نخواهد گذشت

نشست مشورتی شورای ائتالف و شورای وحدت نیروهای انقالب، در محل بیت المهدی برگزار 
شد و پیرامون تشکیل ستادهای مردمی آیت اهلل رئیسی بحث و تبادل گردید

آقای مهرابی دبیر شورای وحدت شهرستان کرمان گفت: 19 کمیته زیرمجموعه ما اعضای خود 
را بین 21 تا 27 نفر تعیین و تکمیل کرده اند.

آقای مویدی رئیس شورای وحدت شهرستان کرمان گفت: 20کمیته از جمله کمیته جوانان، 
ورزشکاران، کارمندان، کارگران، فرهنگیان، پزشکان و اساتید در شورا تعریف شده است.

دکتر صابری دبیر شورای ائتالف استان کرمان  گفت: پیش بینی می شود آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیسی در انتخابات پیش رو  تنها در شهر کرمان800 هزار رای  داشته باشد.

آیت اهلل شیخ بهایی، استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه کرمان گفت: در مقطع 
حساس انتخابات هستیم، شورای نگهبان ترجمه مدافعان حرم است.

آقای کمالی مسئول کمیته سیاسی و احزاب شورای وحدت اسالمی به اهمیت فضای مجازی 
اشاره داشت و گفت: تالش خود را مضاعف کرده افکار عمومی را شکل دهید.

حمایت قاطع رهبر انقالب
 از رویه قانونی شورای نگهبان

دبیر شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی استان کرمان:

حضور مجاهدانه و حماسی 
مطبوعات و رسانه ها در این 

مقطع حساس، ماندگار خواهد بود
انقالب  نیروهای  ائتالف  دبیر شورای  دکتر سید حسین صابری، 
اسالمی استان کرمان، با حضور صمیمانه در دفتر روزنامه واقعه، 
حضور مجاهدانه و حماسی مطبوعات و رسانه ها را در ابعاد مختلف 
اطالع رسانی مورد تاکید قرار داد و گفت: انتقال خواسته های مردم 
به مسئولین و برعکس و پیگیری مشکالت مردم، مسئولیت بزرگی 
است بر عهده رسانه ها که اگر در این راستا به درستی حرکت کنند، 
کارشان بسیار جذاب و فوق العاده خواهد بود. البته باید ادب را در 
نقد، نگاه داشت و حرمت ها را حفظ کرد. روندی که خوشبختانه 
در اغلب رسانه های مکتوب استان دنبال می شود و می توان نمره 

خوبی به این مجموعه داد.
دکتر صابری افزود: کم کم تبلیغات رسمی برای انتخابات ریاست 
جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا آغاز می شود و مردم 
با حجم سنگینی از اطالعات و تعهدات مواجه می شوند تا بر اساس 
آن، بهترین قضاوت و انتخاب را داشته باشند. مقطعی حساس که 
رسانه ها نقش موثر و تعیین کننده ای در آن دارند و امیدواریم به 
بهترین نحو ممکن عمل کنند و کارنامه ای درخشان برجای بگذارند. 
و  مجریان  و  سو  یک  از  سیاسی  جریانات  کرد:  تصریح   وی 
وظایف  به  تاکنون  دیگر  سوی  از  هم  انتخابات  اندرکاران  دست 
خودشان به خوبی عمل کرده اند و اگر هم سئوال و ابهامی وجود 
داشته باشد، صرفًا ناشی از ظرفیت های متعددی است که فعاالن 
سیاسی دارند. به هر حال در کل، فضای انتخابات، فضای مطلوبی 

است و امیدواریم با همین روند ادامه پیدا کند.
دبیر شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی استان کرمان تصریح 
را  صالحیت  احراز  برای  الزم  شرایط  که  نامزدها  برخی   کرد: 
نداشته اند مواضع خوبی گرفته اند و از مردم خواسته اند فعاالنه 

در انتخابات شرکت کنند. دلسوزان نظام، امروز می دانند که هر 
چه مشارکت بیشتر باشد هم اقتدار نظام بیشتر می شود و هم فرد 

منتخب، احساس ِدین بیشتری نسبت به جامعه پیدا می کند.
دکتر صابری که دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دکترای 
به  اشاره  با  است  درمانی  بهداشتی  خدمات  مدیریت  تخصصی 
شیوع کرونا اظهار داشت: امیدواریم مردم با رعایت نکات بهداشتی 
نگذارند هزینه ی سنگینی به جامعه تحمیل شود و مجریان امر 
نیز با افزایش شعب و صندوق های رای و تعیین فضاهای مناسب، 
 زمینه را برای سالمت رای دهندگان فراهم کنند. البته مردم هم باید

 زمان بندی کنند تا مجبور نشوند در صف بایستند.
همین  بگویند  و  کنند  تحلیل  ای  عده  شاید  داشت:  بیان  وی 
قرار دهند،  تاثیر  را تحت  فضای کرونایی ممکن است مشارکت 
به  چه  هر  و  است  امیدوارکننده  حدودی  تا  ها  نظرسنجی  اما 
 زمان انتخابات نزدیک تر می شویم، شور و التهاب مردم بیشتر 
می شود. ما باید بدانیم که مردم، بد انتخاب نمی کنند لذا تبلیغات 
باید کم هزینه و بی زرق و برق باشد، خصوصًا در وضعیت کنونی که 

مشکالت اقتصادی، واقعًا نمود پیدا کرده است.
 دبیر شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی استان کرمان در بخش 
پایانی صحبت های خود اظهار داشت: از زمانی که آقای رئیسی 
به میدان آمدند، مردم بارقه ای از امید در دلشان به وجود آمده و 
احساس می کنند می توانند رئیس جمهوری مردمی و دلسوز داشته 
باشند.  آقای رئیسی با جریان فساد در افتاد و به شکلی مثبت و نه 
صرفًا با تحکم قضایی، حقوق ملت را اعاده کرد. روندی که می تواند 
با ابعادی بسیار گسترده تر در قوه مجریه ادامه پیدا کند و دولتی 

پاک ایجاد شود.

 رئیس کانون آموزشگاه های رانندگی استان کرمان: 

درآمد آموزشگاه های رانندگی و مربیان، با تورم موجود هم خوانی ندارد
اصالح آن ضروری است

 مدیریت آموزشگاه های رانندگی  وشغل مربی گری رانندگی از جمله مشاغل پر استرس محسوب می شود که این قشر 
از جامعه با توجه به سختی کار از امکانات و دستمزد پایین روزگار می گذرانند و متاسفانه مسئولین نسبت به  این بخش 

از جامعه  توجه چندانی تا کنون نداشته اند . 
آقای حاج محمد علیخانی،  به دلیل شایستگی و تجربه دیرینه درمدیریت آموزشگاه رانندگی در بخش جنوب و شمال 

استان، از اول خرداد ماه جاری  به عنوان رییس کانون آموزشگاه های رانندگی استان کرمان انتخاب شد.
آقای حاج محمد علیخانی در گفتگو با خبرنگار روزنامه واقعه  از کسانی که وی را جهت خدمتگذاری به این قشر 
زحمتکش انتخاب کرده اند تشکر کرد و افزود: امیدوارم بتوانیم  با یاری خداوند و کمک همکاران کانون و همت مسئولین  
درراستای مطالبات به حق موسسین آموزشگاه ها و مربیان دلسوز گامهای موثری برداریم و گوشه ای از مشکالت این 

قشر از جامعه را مرتفع نماییم .
 وی با اشاره به  اولویت ها و اهداف کانون آموزشگاه های  رانندگی استان کرمان اظهار داشت : متاسفانه  تا کنون  نسبت 
حق و حقوق آموزشگاه ها ودستمزد مربیان این حوزه توجه جدی نشده واز مهمترین این  مطالبات اینکه درآمد آنان 
کفاف مخارج زندگی شان را نمی دهد . وی بیان داشت: بر طبق ضوابط تعیین شده هر آموزشگاه بایستی  حداقل 10 
خودرو آموزشی و اغلب از نوع  )پراید(  و زیر پنج سال کار کرد داشته باشد  و پس از مدت پنج سال بایستی نسبت  

به تعویض و جایگزین آن  با خودرو نو اقدام کند  که این اولین مانع بزرگ بر سر راه  فعالیت  این موسسات می باشد .
 وی گفت: سال های گذشته قیمت یک خودرو پراید حدود سی میلیون تومان بود و اکنون با توجه به تورم موجود، 
قیمت آن حدودا چهار برابر شده و این افزایش قیمت ها امر نوسازی  خودرو را برای آموزشگاه ها بسیار مشکل و یا غیر 
ممکن کرده است و این در حالی است که نرخ آموزشگاهها و مبلغ دریافتی از هنر جویان  نسبت به تورم، افزایش قابل 
قبولی  نداشته و متناسب با خرج و دخلشان نیست  و به همین دلیل یاس و ناامیدی و تردید در ادامه فعالیت این صنف 
از مشکالتی است که مشاهده می شود. وی در ادامه افزود: با توجه به مسئولیتی که در جنوب استان داشتم،  ضمن 
مذاکرات مکرر  با مسئولین  منطقه، نرخ آموزشگاه های رانندگی  تا حدودی افزایش یافت هر چند که هنوز رضایت بخش 
نیست  و اینک من و همکارانم در کانون آموزشگاههای  رانندگی استان کرمان  بر خود الزم می دانیم  جهت  افزایش و 

همسان سازی نرخ  در تمامی شهرستانهای استان،آنگونه  که جوابگوی مخارج این قشر باشد اقدام کنیم . 
 آقای علیخانی بیان داشت: جدا سازی کانون از آموزشگاه از دیگر  اقدامات  بود که در جهت رفاه موسسین آموزشگاهها 
و مربیان انجام شد و از این پس این عزیزان  می توانند به منظور طرح  پیشنهادات  یا مشکالت و یا اختالفات احتمالی 
خود به کانون صنف آموزشگاه های رانندگی استان کرمان  واقع در خیابان سرباز نبش کوچه 62 که اخیرا افتتاح شده 

مراجعه نمایند .
  وی جوابگویی به دیگر نیاز ها از جمله دریافت سهمیه الستیک مورد نیاز خودرو آموزشگاه ها  و یا اقدام جهت دریافت 

وام به منظور تعویض خودرو و همچنین تمدید  مدت کارکرد خودرو را  از دیگر اهداف کانون ذکر کرد  . 
وی  در پایان تاکید کرد :عالوه بر مشکالت موجود  و دیگر هزینه ها ی روز مره،هر آموزشگاه بایستی حداقل پنج پرسنل 

داشته باشد که پرداخت دستمزد این عزیزان نیز از دالیلی دیگر است که افزایش نرخ آموزشگاهها را طلب می کند .  

تلفن تماس: 33354135       نشانی: خیابان سرباز، نبش کوچه 62

قابل توجه شرکتها و موسسات حمل و نقل درون شهری که تمایل به شرکت در ساماندهی سرویس مدارس در سال 1400 – 1401 را دارند می توانند 
درخواست کتبی خود را حداکثر تا پایان بیستم خرداد ماه به دبیرخانه سازمان واقع در بلوار 22 بهمن کوچه شماره 3 فرعی اول سمت راست تحویل 

دهند پس از پایان مهلت درخواستهای بررسی شده شرکتهای واجد شرایط به آموزش و  پرورش کرمان معرفی خواهند شد.
در ضمن هزینه درج آگهی بر عهده شرکتهای انتخاب شده می باشد.

اطالعیه

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرمان

نشانی دفتر روزنامه واقعه: کرمان، بلوار فردوسی، بین کوچه 11  و  13  - مجتمع نور طبقه سوم 

تلفن های تماس:   32268303  -  32268305  - 32268306    

آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی با تاکید بر اینکه ایران قوی، بدون یک 
اقتصاد قوی شکل نمی گیرد و اقتضای آن یک مدیریت کارآمد و 
قوی و تیم اقتصادی دولت است، تصریح کرد: تیم اقتصادی دولت 

باید قوی و هماهنگ و کارآمد باشد و هرکدام آهنگی ساز نکنند.

با اشاره به نقش موثر رسانه و  سردار  شریف، سخنگوی سپاه 
اثرگذاری و هدایت افکار عمومی گفت: رسانه های ما باید در عین 
تسلط بر موضوع کاری و انتشار اخبار، حرمت و آبروی افراد را نیز 

در نظر بگیرند و نباید در رسانه به اشخاص تهمت بزنیم.

حزب موتلفه اسالمی با اشاره به اعالم شورای نگهبان و بر حسب 
رای قاطع شورای مرکزی و دبیران استان ها و شهرستان ها و اعضای 
 حزب در سراسر کشور حمایت خود را از آیت اهلل رئیسی اعالم

 کرد.

waghe_e_ newspaper@yahoo.com                     :ایمیل روزنامه واقعه

              سال » تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« گرامی بادتومان  شنبه  8  خرداد ماه 1400 - 17 شوال 1442 -  29 می 2021- سال  پانزدهم -   شماره 3453  - تکشماره    

کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری:

ایران قوی
بدون یک اقتصاد قوی

شکل نمی گیرد

سخنگوی سپاه مورد تاکید قرار داد:

نقش موثر رسانه ها
در اثرگذاری و هدایت 

افکار عمومی

 حمایت 
حزب موتلفه اسالمی

 از آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی

روزنامه

هر روز صبح در سراسر استان

حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار تصویری با رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسالمی درباره برخی نگرانی ها از 
احتمال مشارکت پایین مردم در انتخابات ۲۸ خرداد، گفتند: من معتقدم میزان مشارکت مردم ارتباطی با این اسم یا آن اسم ندارد بلکه مردم 
به دنبال فردی هستند که دارای مدیریت و اراده قوی و کارآمدی باال برای حل مشکالت کشور باشد و برای مردم هم مهم نیست که این فرد چه 

عنوانی دارد و یا از چه جناحی است، البته شاید این موضوع برای گروههای سیاسی مهم باشد ولی برای عامه اینگونه نیست.
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ساختمان بسیج اقشار کرمان به نام شهید حجازی مزین شد
همزمان با چهلمین روز شهادت سردار حجازی، ساختمان بسیج اقشار کرمان به نام  وی نامگذاری شد.  سرار حسین معروفی، فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان در حاشیه نامگذاری ساختمان بسیج اقشار  به نام سردار حجازی، واقع در چهار راه امام جمعه 

گفت: شهید سرلشکر محمد حجازی یکی از شخصیت های ارزشمند و از سربازان حقیقی حضرت امام خمینی )ره( و حضرت خامنه ای )مدظله العالی( بوده است. 2
شنبه  8 خرداد ماه 1400 

17 شوال  1442  /  29 می  2021
 سال پانزدهم /  شماره 3453

زیرسازی و آسفالت ۱۶ هزار مترمربع 
از معابر شهری

فضاهای  بازآفرینی  و  عمران  سازمان  مدیرعامل 
آسفالت  و  زیرسازی  از  کرمان،  شهرداری  شهری 
۱۶ هزار مترمربع از معابر شهری در راستای پویش 

آسفالت شهرداری کرمان خبر داد.
کوچه های  کرد:  بیان  رمضانی  عبدالرسول  آقای  
غربی ۱۰ و غربی ۱۱ خیابان »آسیاباد جنوبی« به متراژ 

۶۰۰۰ مترمربع زیرسازی و آسفالت شده است.
وی افزود: کندرو بزرگراه شرقی حد فاصل آرامستان 
جدید تا خیابان »رز« نیز به متراژ ۱۰ هزار مترمربع 
و  عمران  سازمان  است.مدیرعامل  شده  زیرسازی 
بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمان با اشاره 
به اصالح هندسی کندرو بلوار »جمهوری اسالمی«، 
نبش خیابان »همتی فر«، خاطرنشان کرد: در رفیوژ 
وسط بلوار »جمهوری اسالمی« جلوی کوچه ۱۴ نیز 

یک دوربرگردان اجرا شده است.

بوستان »هاتف اصفهانی« به 
بهره برداری رسید

»افتتاح«  پویش  از  هفته  چهل وهشتمین  در 
شهرداری کرمان، با شعار »هر هفته یک افتتاح«، 
بوستان محله ای »هاتف اصفهانی« به بهره برداری 
رسید. آقای  سیدمهران عالم زاده، شهردار کرمان، در 
آیین بهره برداری از این بوستان که با حضور جمعی 
از اعضای شورای اسالمی شهر و مدیران شهرداری 
بوستان   8۰ حدود  ساخت  از  شد،  برگزار  کرمان 

محله ای در دورۀ اخیر مدیریت شهری خبر داد.
شهردار کرمان با اشاره به اینکه بوستان های محله ای 
دوران  در  محله ها  در  نشاط آور  فضای  ایجاد  در 
قرنطینه، مؤثر هستند، گفت: مردم در بوستان های 
محله ای حضور پیدا می کنند و فرصتی ایجاد می شود 

تا تعامالت و روابط اجتماعی به خوبی شکل بگیرد.
موجب  محله ای  بوستان های  وجود  کرد:  بیان  وی 
پویایی محله ها و ایجاد فضاهای اجتماعی، تفریحی 
و ورزشی در محله ها خواهد شد.عالم زاده، بوستان 
»هاتف اصفهانی« را پنجمین بوستان منطقه دو و 
مورد بهره برداری در قالب پویش »افتتاح« دانست 
افزود: بوستان »هاتف اصفهانی« ۲۲۰۰ مترمربع  و 
دو  منطقه  شهردار  آیین،  این  دارد.در  مساحت 
شهر کرمان نیز درخصوص امکانات بوستان »هاتف 
اصفهانی« گفت: وسایل بازی کودکان، ست ورزشی، 
و  تجهیزات  ازجمله  آب نما  و  آالچیق  تنیس،  میز 

امکانات بوستان »هاتف اصفهانی« است.
رضا خیاط زاده با تأکید بر اینکه این بوستان به عنوان 
نیاز مردم  و  امکانات کاملی دارد  بوستان محله ای 
ساکن در این محله را برطرف می کند، گفت: ساخت 
پایان سال گذشته آغاز شد و در  بوستان در  این 

خردادماه به پایان رسید.

در شهر

حضور مردم پای صندوق های رای 
آینده کشور را بیمه خواهد کرد

امنیت  کمیسیون  عضو  آبادی  نوش  حسین  آقای 
ملی و سیاست خارجی مجلس به اهمیت انتخابات 
ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: انتخابات ریاست 
جمهوری هم از بعد داخلی و هم اینکه به لحاظ بین 
المللی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ باالخره از 
منظر داخلی، قدرت نظام به مشارکت مردم  وابسته 

است.
نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس 
افزود: وقتی که کشور با رای مردم اداره می شود؛ 
قطعا باید توجه ویژه ای به مقوله انتخابات داشته 
مردمساالری  اساسی  رکن  این  به  باید  لذا  باشیم؛ 
چنین  اینکه  کما  بدهیم  خاصی  اهمیت  دینی 

موضوعی را در طول ۴۰ سال اخیر ثابت کرده ایم.
وی اظهار کرد: حضور مردم پای صندوق های رای 
آینده کشور را بیمه خواهد کرد و در حقیقت چشم 
اندازی را برای ایران اسالمی ترسیم می کنند؛ لذا 
انتخابات برای جمهوری اسالمی یک ذخیره است؛ 
ناگفته نماند که اگر بخواهیم به اهمیت انتخابات از 
منظر بین المللی هم نگاهی بیاندازیم باید به این 
موضوع بیاندیشیم که حضور حداقلی بهانه ای برای 

سو استفاده دشمنان خواهد شد.
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: حضور مردم در 
انتخابات برای کشورمان قدرت محسوب می شود و 
در واقع باید بیان کرد هرچه مشارکت بیشتر باشد 
دشمنان و بدخواهان دچار رعب و وحشت می شوند؛ 
بنابراین چنین موضوعی نقطه امیدی برای جمهوری 

اسالمی ایران به شمار می رود.
این نماینده مردم در مجلس به سخنان اخیر مقام 
انتخابات اشاره و اظهار کرد:  معظم رهبری درباره 
معیارهایی را مقام معظم رهبری برای کاندیداهای 
از  که  کردند  مطرح  جمهوری  ریاست  انتخابات 
اهمیت خاصی برخوردار است؛ لذا رئیس جمهوری 
که می خواهد کشور را اداره کند می بایست چهره ای 

مردمی و متعلق به مردم باشد.
و  موقعیت  این  در  نمی تواند  کسی  هر  افزود:  وی 
جایگاه قرار بگیرد؛ چرا که باید شایستگی این پست 
را داشته باشد و در حقیقت می بایست کفایت علمی، 
سیاسی و ... را داشته باشد؛ ضمن اینکه باید اعتقاد 
باشد، زیرا  نهادینه  با فساد در وجودش  به مبارزه 
فساد مالی و سیاسی گریبان گیر کشور شده و ما به 

یک مبارز قوی در این راه نیاز داریم.

سیاست

آغاز به  کار نمایشگاه مجازی کتاب 
کودک و نوجوان در رفسنجان

* سرویس فرهنگی واقعه:
در  نوجوان  و  کودک  کتاب  مجازی  نمایشگاه 

رفسنجان آغاز به  کار کرد.
آقای حمید سجادی اظهار کرد: نمایشگاه مجازی 
برنامه های  راستای  در  نوجوان  و  کودک  کتاب 
پایتختی کتاب کشور بوده که شامل ۱۵۰۰ عنوان 
کتاب است و عالقه مندان می توانند با عضویت در 
سایت rafsanjanketab.ir کتاب ها را مشاهده 

کنند.
کودک  کتاب  مجازی  نمایشگاه  برگزاری  مسؤول 
کتاب های  لیست  داد:  ادامه  رفسنجان  نوجوان  و 
انتخاب شده، معرفی شده از گروه های  معتبر است 
که در حوزه کتاب کودک و نوجوان در کشور فعالیت 
می کنند.وی عنوان کرد: در خالل نمایشگاه کتاب 
یک سری کارگاه ها برگزار می شود که یک سری الیو 

جزو برنامه های این نمایشگاه خواهد بود.
آقای سجادی اضافه کرد: همچنین یک سری کارگاه 
و  کودک  کتاب  حوزه  در  آموزشی  فیلم  به صورت 
نوجوان داریم که در فضای مجازی منتشر می کنیم 

که بتوانیم نمایشگاه پرباری داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه از ۵ تا ۱۰ خرداد 
فعال است و به کسانی که در سایت عضو شدند ۲۰ 
درصد تخفیف خرید کتاب در نظر گرفته شده است.

با اشاره به اینکه مشاوره آنالین به  آقای سجادی 
خانواده ها برای خرید کتاب هم انجام می شود، گفت: 
شماره ای روی پوسترهای نمایشگاه موجود است که 
خانواده ها می توانند برای خرید کتاب با آن تماس 

گرفته و بای خرید کتاب راهنمایی شوند.

درب بزرگترین خانه خشتی جهان 
هر چه سریع تر به روی گردشگران 

باز شود
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس با اشاره به 
واگذاری خانه حاج آقاعلی رفسجان به مس گفت: 
باید هر چه سریع تر درب بزرگ ترین خانه خشتی 

جهان به روی گردشگران باز شود.
حجت  االسالم حسین جاللی به موضوع تفاهمنامه 
بین بنیاد مسکن و اوقاف و حق ۴۰ درصدی بنیاد 
مسکن اشاره کرد و از اصالح تفاهمنامه جدید خبر 
بحث  شد  مطرح  که  دیگری  موضوع  گفت:  و  داد 
و  رفسنجان  مردم  بود.نماینده  آقاعلی  حاج  خانه 
انار در مجلس ادامه داد: با توجه به اینکه تفاهمنامه 
واگذاری این خانه به مس با حضور وزیر صمت فی ما 
بین مس و اوقاف امضا شد، هرچه زودتر مس باید 
ورود کند و خانه را تحویل بگیرد و درب بزرگتریت 

خانه خشتی جهان به روی گردشگران باز شود.
و  نذورات  سازی  شفاف  موضوع  کرد:  تصریح  وی 
هزینه کرد بقاع متبرکه نیز در این نشست مطرح شد 
و قرار شد در دو مورد که حساسیت ایجاد شده بود از 
طریق سامانه شفاف سازی بقاع پیگیری و رسیدگی 
شود. نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس درباره 
مجتمع تجاری تفریحی پیامبر اعظم )صلیه اهلل علیه 
و آله( نیز اظهار کرد: با توجه به موضوعاتی که در 
جلسه مطرح شد، این موضوع از طرف اوقاف حل 

شده و دستور آن در تهران صادر شده است.

فرهنگ و هنر

معاوضه ملک به چه معناست؟
* سرویس حقوقی واقعه:

طبق ماده 464 قانون مدنی :
قرداد معاوضه عقدی است که در آن طرفین معامله، 
مالی را در مقابل و درعوض مال دیگر اخذ می کنند.

به عبارت ساده:
است،  کاال  با  کاال  مبادله  همان  واقع  در  معاوضه 

خدمات وکاال ویا مبادله خدمات با خدمات است.
مثال:

اگر شخصی ملک خود را با ملک دیگری مبادله کند، 
این دونفر درواقع ملکهای خود را بایکدیگر معاوضه 

کرده اند.
ویژگی های قرارداد معاوضه

عقد معوض است: قرارداد باید دوطرفه باشد و 
در مقابل یک کاال، کالی دیگری وجود داشته باشد.

عقد الزم است: نمی توان قرارداد معاوضه ای را به 
صورت یکطرفه فسخ کرد و باید هر طرف برای فسخ 

قرارداد حضور داشته باشند.
عقد تملیکی است:  این قرارداد از عقود تملیکی 
است به عبارتی هریک از طرفین در قبال قرارداد 

چیزی از دیگری دریافت می کنند.
معاوضه ملک با مال مورد نظر

اگر شخصی قصد  باال ذکر شد،  همان طور که در 
فروش ملک را داشته باشد اما زمان مناسبی ویا با 
قیمت مناسب موفق به فروش ملک خود نگردد، 
می تواند ملک خود را با خودرویی ویا انواع معاوضه ای 
که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد، معاوضه کند. 

این مسئله نیز برای دیگر اموال نیز صدق می کند.
در بیشتر مواقع این معامله به سود طرفین بوده و هر 

دو طرف می توانند از آن سود ببرند.
نکته دیگری که می توان به آن اشاره کرد این است 
که این روزها نمایشگاه های اتومبیل و حتی مالکین 
خرید  نه  هستند  معاوضه  مشغول  بیشتر  امالک 
به نوسانات قیمت  نیز  این موضوع  و فروش دلیل 
خودرو و امالک در بازار است و امکان پیش بینی در 

سود وزیان معامله نخواهد بود.

حقوقی و قضایی

روزنامه  واقعه را هر روز بخوانید

آگهی دعوت از بستانکاران
شرکت تعاونی مسکن بازنشستگان مس سرچشمه رفسنجان

)درحال تصفیه( به شماره ثبت ۱9۰۲   نوبت دوم
به اطالع می رساند شرکت تعاونی مسکن بازنشستگان مس سرچشمه رفسنجان)درحال تصفیه( به شماره 
ثبت ۱9۰۲ و شناسه ملی ۱۰8۶۰۵۴۵۱۶۵  به موجب آگهی شماره 7۱۲۲  مورخ ۲ / 3 / 89 منحل گردیده 

است. آقای محمد حسین پور محمدی نژاد به کدملی 3۰۵۱۴3۶89۵ به سمت مدیر تصفیه انتخاب شدند. 
لذا در اجرای مقررات ماده ۲۲۵ بخش 9 الیحه اصلی قانون تجارت)انحالل و تصفیه( از کلیه بستانکاران 
شرکت اعم از اعضای سهامداران و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت به عمل می آید تا با در دست 
داشتن اسناد و مدارک مثبته در مهلت قانونی به هیئت تصفیه به آدرس دفتر تصفیه شرکت تعاونی اسالمی 

رو به روی مسجد جامع رفسنجان کدپستی 77۱39۶۶۵3۵ مراجعه نمایند.
بدیهی است بعد از مهلت قانونی مذکور هیچگونه ادعایی علیه شرکت تعاونی مذکور و مدیران تصفیه مسموع 

نخواهد بود.
هیئت تصفیه شرکت تعاونی مسکن بازنشستگان مس درحال تصفیه
علی فاتحی / حسین صفری زاده / محمد حسین پور محمدی نژاد

آگهی اخطاریه ماده ۱۰۱ - اموال منقول
بدینوسیله به خانم عفت کارگرده کافی، فرزند علی به شماره ملی ۲99۰9۱۲۲9۰ تاریخ تولد ۱۶ / ۲ / ۱337 ورثه مرحوم سید محمد جواد هاشمی راد که برابر 
گزارش مامور ابالغ،ابالغ واقعی به آدرس شما شناسائی نگردیده و بستانکار آدرس دیگری از شما ندارد ابالغ می گردد که بابت مهریه به خانم مطهره صادقی 
قناتغستانی مبلغ ۲۱7 / ۴۰۲ / 978 / ۱ ریال بدهکار می باشید که به موجب گزارش ۲۱8۶ / ۱۴۰۰ مورخ ۲۱ / ۲ / ۱۴۰۰ کارشناس رسمی دادگستری ،خودرو سواری 
پراید مدل ۱387، به شماره پالک انتظامی ۴۵ - 3۵8 ل ۲7 به مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۲۰ ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی خودروی مذکور معترض 
می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناسان هیئتی به مبلغ ۰۰۰ / ۵۰۰ / ۱۰ ریال به 

دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.م/الف ۲33
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان

 علیرضا محمدی کیا

آقای محمد ساالری، بازپرس دادسرای کرمان به سمت رئیس 
دادگستری شهرستان بردسیر منصوب شد.

طی حکمی از سوی آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی، ریاست قوه 
قضائیه، محمد ساالری، بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و 
انقالب شهرستان کرمان به سمت رئیس دادگستری شهرستان 

بردسیر منصوب شد.
در متن این حکم از سوی آیت اهلل رئیسی آمده است:

»امیداست با در نظر داشتن اهمیت امر قضا و مسئولیت های 
به  و رسیدگی  اسالمی  اجرای عدالت  آن،  از  ناشی  سنگین 
محرومان و ستمدیدگان و حمایت از حقوق مشروع مردم را 
سر لوحه کار خود قرار داده و در انجام وظایف الهی با رعایت 

دقیق موازین شرعی و قانونی و همراه با سرعت الزم، موفق و 
موید باشید«.

شهرستان  دادگستری  جدید  رئیس  معارفه  و  تودیع  آئین 
بردسیر امروز شنبه 8 خرداد ماه با حضور یداهلل موحد، رییس 
کل دادگستری استان کرمان و معاونین او، امام جمعه و فرماندار 

بردسیر برگزار خواهد شد.
در این مراسم از خدمات و زحمات حسین رمضانی زاده، رئیس 

سابق دادگستری شهرستان بردسیر تجلیل به عمل می آید.
 انتصاب تمامی قضات و روسای حوزه های قضایی سراسر کشور 
با امضای شخص آیت اهلل رئیسی، رییس قوه قضائیه صورت 

می گیرد.
 محمد ساالری از سال ۱39۰ وارد دستگاه قضائی شده است. 
انقالب،  و  عمومی  دادسرای  دادیاری  چهارم  شعب  تصدی 
اول  شعبه  بازپرس  و  انقالب  و  عمومی  دادستان  معاونت 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جیرفت و بازپرس شعبه 
اول دادسرای عمومی و انقالب کرمان از سال ۱39۵ در کارنامه 

ساالری است. 
جزا  گرایش  حقوق  ارشد  کارشناسی  مدرک  دارای  ساالری 
و جرم شناسی هست و هم اکنون در مقطع دکتری در حال 

تحصیل است.

* سرویس اجتماعی واقعه:
ابالغ »افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه« به شعب تامین اجتماعی
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور دستور اداری به شعب 
این سازمان در سراسر کشور اجرای مصوبه هیأت وزیران مبنی بر 

افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به 9 ماه را ابالغ کرد.
در دستور اداری صادر شده از سوی دکتر مصطفی ساالری آمده 
است: در اجرای مصوبه هیئت وزیران مبنی بر پیش بینی بار مالی 
ناشی از افزایش مدت مرخصی زایمان در لوایح بودجه سنواتی و یا 
لحاظ کردن به عنوان دیون دولت، توجه واحدهای اجرائی سازمان 

تأمین اجتماعی را به رعایت نکات زیر جلب می کند:
خدمات  سامانه  در  درخواست  ارائه  با  زن  بیمه شدگان  ـ 
شامل  مربوطه  مستندات  و  مدارک  بارگذاری  و  غیرحضوری 

تصویر شناسنامه مادر، گواهی والدت یا شناسنامه فرزند و گواهی 
پزشک ذیربط، می توانند در صورت تمایل از افزایش مرخصی 
زایمان از ۶ ماه به 9 ماه بهره مند شوندـ. واحدهای اجرایی سازمان 
تأمین اجتماعی موظفند با رعایت کلیه شرایط قانونی نسبت به 
صدور سند پرداخت کمک بارداری )مرخصی زایمان( موضوع این 

دستور اداری و ارسال آن به اداره کل امور مالی اقدام کنند.
ـ معاونت برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی 
موظف است هزینه های ناشی از اجرای مصوبه مذکور را هر ساله 
به منظور پیش بینی در لوایح بودجه سنواتی به سازمان برنامه و 
بودجه کشور اعالم و در صورت عدم پیش بینی و یا عدم تخصیص 
اعتبار، هزینه های مربوطه را به عنوان دیون دولت درصورت های 

مالی سازمان لحاظ کند.

آقای دادخدا ساالری دادستان مرکز استان کرمان از بازداشت 
اتهام  به  کرمان  و شهرسازی شهرستان  راه  معاون  و  رئیس 
دریافت رشوه خبر داد و گفت: در رابطه با این پرونده ۵ متهم 
و مطلع به دادسرای کرمان احضار شده اند که دو نفر در حال 
حاضر با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر می برند.
آقای ساالری در تشریح این خبر افزود: متهم ردیف اول این 
با معاونت متهم ردیف دوم ضمن دریافت رشوه های  پرونده 
میلیاردی، سند اراضی و امالک دولتی در مناطق واجد ارزش 

افزوده را به نام افراد منتقل می کرده اند.
وی با اشاره به این مطلب که یکی از متهمان در حین دریافت 
رشوه )۵ سکه تمام بهار آزادی( به منظور انتقال سند یکی 
است،  شده  دستگیر  حقیقی،  فرد  نام  به  دولتی  اراضی  از 
متهمان  از  یکی  منزل مسکونی  از  بازرسی  در  اظهارداشت: 

تعدادی کارت بانکی کشف و توقیف شده است.
ارزش  با  زمین  قطعه  یک  که  مطلب  این  بیان  ضمن  وی 
میلیاردی و با وسعت ۴۲۰ مترمربع نیز متعلق به متهمان که به 
عنوان رشوه دریافت شده بودند، کشف شده است، ادامه داد: 
تحقیقات به منظور بررسی ابعاد مختلف این پرونده در دست 

انجام است زیرا با توجه به اینکه متهمان این پرونده، سال ها در 
سمت های مختلف اداری فعالیت داشته اند، پیش بینی می شود 

که میزان رشوه های دریافتی و تخلفات آنها افزایش یابد.
مدعی العموم، شناسایی و دستگیری متهمان یاد شده را حاصل 

ویژه  بازپرس  دستورات  و  هدایت  بازرسی،  سازمان  گزارش 
رسیدگی به مفاسد اقتصادی و اقدام پلیس امنیت اقتصادی 
صورت  به  پرونده  این  متهمان  داد:  ادامه  و  دانست  استان 
شبکه ای اقدامات خالف قانون خود درزمینه واگذاری اراضی 

دولتی به افراد حقیقی را انجام می داده اند.
آقای ساالری با اشاره به لزوم برخورد با مبادی ایجاد فساد، 
اظهار کرد: مبارزه با فساد به ویژه فساد اداری از اولویت های 
مورد تاکید ریاست قوه قضائیه به شمار می رود و دادستانی 
حقوق  و  دولتی  اموال  تضییع  از  جلوگیری  باب  از  کرمان 

بیت  المال به این قبیل پرونده ها ورود جدی داشته است.
وی یادآور شد: پرونده مربوط به رشاء و ارتشاء در اداره راه و 
شهرسازی کرمان به صورت خارج از نوبت در بازپرسی ویژه 
رسیدگی به مفاسد اقتصادی استان در دست رسیدگی قرار 

دارد.
به  بنا  گفت:  کرمان  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
تأکیدات ریاست قوه قضائیه برخورد با فرد مفسد در هر جایگاه 
و مقامی بدون اغماض دنبال خواهد شد تا موضوع صیانت از از 

حقوق بیت المال به خوبی محقق شود.

رییس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد:

لزوم تحقق مدیریت جامعه محور در زندان ها

* سرویس  اجتماعی  واقعه:
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: مدیریت زندان ها اگر 
جامعه محور نباشد و مردم در مقابل زندانیان احساس مسوولیت 
است  ممکن  و  یافت  نخواهد  بهبود  کنونی  وضعیت  نکنند، 

مشکالت  بیشتری نیز ایجاد شود.آقای  یداهلل موحد در  ویژه 
برنامه بزرگداشت پنجم مهرماه روز نسیم مهر«روز ملی حمایت از 
خانواده زندانیان نیازمند« افزود: در جشن گلریزان استان کرمان 
در تهران با همکاری استانداری، اقدامی مبارک و ماندگار رخ داده 

است و 8 میلیارد تومان در وجه انجمن حمایت زندانیان تعهد 
خیران و واحدهای بزرگ اقتصادی حاصل شده است که در توسعه 
حمایت از خانواده زندانیان اثر به سزایی دارد.وی با اشاره به این 
مطلب که انجمن حمایت زندانیان یک خیریه غیر انتفاعی است، 
ادامه داد: به منظور انجام هر چه بهتر رسالت های اصلی انجمن 
حمایت زندانیان الزم است که فعالین اقتصادی و خیران هم در 
مدیریت زندان ها از جمله در حوزه اجرای فعالیت های حرفه 
آموزی، بهداشتی و فرهنگی زندان ها همکاری داشته باشد و هم 
حمایت مادی و معنوی از خانواده های زندانیان بی بضاعت که در 

فقر مطلق به سر می برند را مد نظر قرار دهند.
کرمان از استان های برتر در جذب کمک خیران برای کمک به 

خانواده زندانیان است
استاندار کرمان نیز در این نشست به رتبه برتر استان در جذب 
کمک های خیران برای کمک به خانواده زندانیان اشاره و ابراز 
مشکالت  از  گره گشایی  موجب  کمک ها  این  کرد:  امیدواری 

زندانیان جرائم غیرعمد و خانواده آنها شود.
علی زینی وند از خیران خواست تا عالوه بر جشن های گلریزان در 
مقاطع مختلف زمانی در سال به این مسئله توجه کنند و حمایت 

خیرخواهانه خود را از این قشر آسیب پذیر داشته باشند.

زینی وند بر استفاده از توان اداری و عمومی برای تقویت بنیه مالی 
انجمن حمایت زندانیان تاکید کرد و گفت: مجموعه اجرایی استان 
آمادگی الزم برای همکاری در حوزه های حرفه آموزی هدفمند 
به زندانیان و توانمندسازی خانواده زندانیان در راستای کاهش 

آسیب های اجتماعی را دارد.
حمایت از خانواده زندانیان نیازمند یکی از سیاست های مهم 

سازمان زندان ها در سال ۱۴۰۰ است
مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمان نیز 
نامگذاری پنجم خردادماه به عنوان روز نسیم مهر را اقدامی در 
از  معنوی  فرهنگی،  اقتصادی،  اجتماعی،  راستای حمایت های 
خانواده هایی دانست که سرپرست خانواده به دلیل ارتکاب جرم 
وارد زندان شده است و خانواده وی با تاثیرات سوء ناشی از زندانی 

شدن فرد روبرو شده اند.
سید مجتبی حسینی افزود: حمایت از خانواده زندانیان نیازمند 
یکی از سیاست های مهم سازمان زندان ها در سال ۱۴۰۰ است و 

الزم است که در این زمینه تدابیر الزم اندیشیده شود.
زندانیان در شهرستان های  انجمن حمایت  فعالیت ۱۱   به  وی 
استان کرمان اشاره و بیان کرد: گام های بسیار ارزشمند و مفیدی 

در حمایت از خانواده زندانیان نیازمند انجام شده است.

دادستان کرمان در تشریح جزئیات پرونده راه و شهرسازی کرمان خبر داد:

احضار ۵ متهم و مطلع در پرونده رشاء و ارتشاء راه و شهرسازی کرمان

مقام معظم رهبری در بیانی روشن در مورد جایگاه شورای نگهبان 
می فرمایند: شورای نگهبان نقطه ی تضمین و تأمین برای نظام 
اسالمی است »شورای نگهبان مانع این است که نظام اسالمی از 
خّط دین و اسالم و همچنین از خّط قانون اساسی منحرف شود.« 
تأیید  مسأله  و  جمهوری  ریاست  ساز  سرنوشت  انتخابات 
صالحیت ها سبب شده است موج جدیدی از حمالت به شورای 
و  سازمان ها  میان  در  که  حالیست  در  این  شود.  آغاز  نگهبان 
نهادهای مؤثر جریان سیاست، هیچ مجموعه ای به اندازه شورای 
محترم نگهبان، هر دوره و در فصل بهار سیاست، یعنی انتخابات 
ریاست جمهوری در میانه میدان نبوده است. و همین مسأله و 
عدم احراز صالحیت برخی افراد باعث فشارها و گاه تخریب این 

نهاد مقدس از سوی این افراد شده است. 
همه می دانیم مشارکت حداکثری اگرچه یک ضرورت حیاتی 
و نیاز ضروری است ولی مسئولیت آن بر عهده شورای نگهبان 
نیست. این شورا نمی تواند گزاره یاد شده را به شرایط ضروری 
که  و هست  بوده  انتظار آن  گفته می شود  کند!  اضافه  نامزدها 
شورای نگهبان برای هر یک از جناح ها و سلیقه های سیاسی 
موجود در کشور، نامزد معرفی کند که باید گفت وظیفه قانونی 
شورای نگهبان احراز صالحیت نامزدهای ثبت نام کرده - صرفنظر 

از وابستگی های حزبی و جناحی آنها- است.
این فشارها از مدتی پیش آغاز شد تا جایی که رئیس جمهور 
سابق نیز بعد از اظهارات مسأله دار پیرامون عربستان و یمن در 

حوزه سیاست خارجی در اظهاراتی جدید پیرامون مسائل داخلی 
متأسفانه نوک حمالت خود را به سمت شورای نگهبان بعنوان 
یک رکن نظام هدایت نموده و می گوید: »خیلی راحت و رسما 
می گویند که ما می خواهیم انتخابات را مهندسی کنیم. به یک 
عده می گویند نیایید، یک عده را تهدید می کنند که نیایند، یک 
عده را هم رد می کنند، ته آن، کسی می ماند که خودشان می 
خواهند« . این در حالیست که تا همین امروز، شورای نگهبان بر 
اساس قانون، در هر دوره به مسئله احراز صالحیت نامزدها ورود 
کرده و همواره بر اساس ضوابط، به امر خطیر تائید یا رد صالحیت 
افراد پرداخته است و زیر سئوال بردن این اقدامات رفتاری غلط 

و و نابخشودنی است. 

اما اینبار نیز شورای نگهبان باالخره تصمیم سخت را گرفت و 
تسلیم فشار های ریز ودرشت داخلی و خارجی و دوست و دشمن 
نشد تا ثابت کند، وقتی حقوق مردم در میان است اجازه تحمیل 
فشار از سوی فرد یا افراد مختلف را نخواهد داد. شورای نگهبان 
چون همیشه به تکالیف قانونی خود عمل کرده و در دوره پیش رو 
هم به این وظیفه عمل می کند و انتظار می رود مسؤوالن اجرایی 
هم، قوانین و مقررات را به دقت مطالعه کرده و اگر نظری را مطرح 
می کنند، به گونه ای نباشد که ایجاد تردید در افکار عمومی کند. و 
عمال کاری نکنند که در مقابل فرمایشات رهبری پیرامون شورای 

نگهبان قرار گیرند.
معین ضابطی – عضو هیأت علمی دانشگاه

شورای نگهبان؛ شورای مظلوم اما مقتدر

طی حکمی از سوی رئیس قوه قضائیه:

رئیس دادگستری بردسیر منصوب شد
ابالغ »افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه«

 به شعب تامین اجتماعی



بیانیه بیش از ۱۰۰ نفر از اساتید و فضالی حوزه علمیه قم در حمایت از شورای نگهبان
بیش از ۱۰۰ نفر از اساتید حوزه علمیه قم در حمایت از شورای نگهبان طی بیانیه ای تاکید کردند: هجمه های بی سابقه علیه شورای نگهبان پس از عدم احراز صالحیت برخی مسببین وضع اسف بار افزایش یافته و لذا صیانت از این تراث مقدس نیازمندهوشیاری 

روزافزون است.
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*  فروردین
رسیده  فرا  این  زمان  و  است،  شما  شانسی  خوش  روز  امروز 
اگر  ایده های خود سهیم کنید، به خصوص  که دیگران را در 
می خواهید که آنها در اجرا کردن برنامه های مهم به شما کمك 
کنند. اما زمانی که ایده ها یتان را بیان می کنید احتمال دارد که 
خیلی عجیب و افراطی جلوه کنید. آرام حرکت کنید و از ابتدا از 

روی منطق برنامه هایتان را قدم به قدم اجرا کنید.
*  اردیبهشت

امروز شما می توانید برقی را در چشمان اطرافیانتان تشخیص 
بدهید، این برق شما را قادر می سازد که متوجه تواناییهای آنها 

شده و آنها را برای رسیدن به آرزوهایشان تشویق کنید.
*  خرداد

شخصی که شما دنبالش می گشتید امروز می تواند با تشخیص 
دادن نیروی بخصوص و فوق العاده ای در شما، خوشحالتان سازد. 
شاید این نیرو به صورت برقی در چشمان شما باشد، برای اینكه 
شما اکنون انرژی ای را دریافت کرده اید که افق های فكریتان را 

گسترده می سازد و فكرتان را با تفكرات زیبا انباشته می سازد. 
*  تیر

شما امروز در حالیكه دیگران را تشویق می کنید که شما را از 
انزوا بیرون بیاورند، نسبت به همیشه احساس درون نگرانه تری 
ناراحت  شما  می کنند  فكر  آنها  که  اینجاست  مشكل  دارید. 
و یا حتی افسرده هستید، و کناره گیری شما را اشتباه تعبیر 
می کنند. به آنها بگویید که شما افسرده نیستید -فقط فردی 
درون نگر هستید- از اینكه مؤدبانه درخواست کنید که به حدود 
شما احترام گذاشته شود هراس نداشته باشید؛ شما زمان نیاز 

دارید تا فكر کنید.
*  مرداد

اینكه یك  برای  امروز پیامهایی دوگانه ارسال می کنید،  شما 
بخش از وجود شما مشتاق بذله گویی و تفریح است. اما بخش 
دیگر شما سیر و سفر درونی برای ارتباط با جهان معنوی را 
شام  از  که  می شود  حاصل  زمانی  این  و  می شمارد  ارزشمند 
خوردن با همكاران یا تفریح بعدازظهر با دوستانتان چشم پوشی 

کنید.

*  شهریور
برای  است،  شده  سخت تر  دیگران  به  حقیقت  گفتن  امروز 
اینكه به نظر می رسد که آنها نسبت به همیشه بیشتر غیر قابل 
پیش بینی شده اند. با وجود این در نظر داشته باشید که بخشی 
از این انرژی نا آرام از خود شما برخاسته و شما را مجبور می کند 

که آن را به سمت دیگران هم هدایت کنید.
*  مهر

امروز شما تعادل کامل بین ایده الهام بخشیدن به دیگران و توجه 
کردن به جزئیاتی که الزم است تا این کار درست انجام شود، را 
شناخته اید. اگرچه شما توانایی استفاده از استعدادهایتان برای 
انجام وظیفه را دارا هستید، ولی آرزوهایتان می تواند زندگی 

روزانه تان را با احتمال غیر واقعی بودن آنها به هم بریزد.
*  آبان

امروز تخیالتتان می تواند شما را به سفری زیبا ببرد، اما شما زیاد 
دوست ندارید که از آن سفر بازگردید. لذتی که شما خواهان آن 
هستید به واسطه دسترسی به این رویاها به وجود می آید. باال و 
پایین پریدن با شادی در درونتان حتی اگر به کوتاهی یك لحظه 

باشد به ظاهر پاداشی کافی به نظر می رسد.
*  آذر

اما خوش  می کنید،  بودن  احساس شكست ناپذیر  امروز  شما 
بین بودن بی حساب زیاد به کارتان نخواهد آمد. از سوی دیگر، 
داشتن اعتقادی سالم کافی است تا شك و تردید شما از بین 

رفته و دوباره به سمت آرزوهای تان حرکت کنید. به خاطر داشته 
باشید، اکنون که عطارد به عقب برگشته است انتظار می رود که 
تأخیر در رسیدن به آرزوهایتان به وجود آید بنابراین شما نباید 

با شرایط موجود بجنگید.
*  دی

می برید،  پی  ذکاوتتان  درخششهای  به  که  وقتی  شما  امروز 
به  قدیمی تر  روشهای  اینكه  برای  می شوید،  دلسرد  تاحدی 
ذهنتان می رسند. روش شما اینگونه نیست که آزمایش کردن 
واقعاً خوب  ایده  اکنون یك  اما  را رد کنید،  روشهای قدیمی 

می تواند شما را به شدت وسوسه کند.
*  بهمن 

شما به استراحت نیاز دارید، فكرتان را با دیدن فیلمی تخیلی یا 
خواندن کتاب کالسیكی عشقی تغذیه کنید. به یاد داشته باشید 

به حقیقت پیوستن رویاهایتان بسیار رضایت بخش خواهد بود.
* اسفند

اگر امروز بخواهید ایده هایتان را برای فرد دیگری توجیه کنید، 
این کار بیشتر از آن چیزی که ارزش دارد از شما انرژی می گیرد. 
نه  به خودتان مربوط می شود  برای شما می افتد  اتفاقاتی که 
در  را  دیگران  که  باشید  داشته  اگر دوست  دیگران. حتی  به 
آروزهایتان سهیم کنید، احتماالً آنها ارزش رویاهای شما را درك 
نخواهند کرد، زیرا کلمات قادر نیستند تا نیرویی را که برای 

رسیدن به آنها در شما وجود دارد را شرح دهند.

استفاده از سامانه هوشمند رصد 
فراگیری کرونا در انتخابات

رئیس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه 
هوشمند  سامانه  گفت:  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
رصد وضعیت فراگیری ویروس کرونا در شهر تهران، 

برای انتخابات پیش رو مورد استفاده قرار می گیرد.
علی اصغر انصاری با اشاره به جزئیات »سامانه مبتنی 
بر هوش مصنوعی پیش بینی زمانی و مكانی میزان 
از  با استفاده  شیوع کرونا« اظهار داشت: این سامانه 
الگوریتم های هوش مصنوعی و داده های افراد مبتال به 
کرونا، میزان شیوع ویروس را در مناطقی که افراد مبتال 

حضور داشته اند، طی دو هفته پیش بینی می کند.
وی گفت: برای کارکرد این سامانه، داده های افراد مبتال 
قرار  ما  اختیار  در  بهداشت  وزارت  از سمت  کرونا  به 
می گیرد و با تكنیك های مدنظر، این داده ها ژئوکد شده 
و مشخص می شود افراد مبتال به کرونا در کدام مناطق 
سكونت دارند. به این ترتیب با داده های سالمت این 
افراد، میزان فراگیری کرونا برای مدت دو هفته آینده 
به صورت محله به محله و از این نظر که ویروس در کدام 
مناطق شدت یافته یا کاهش پیدا کرده، قابل پیش بینی 

است.
رئیس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه 
ICT خاطرنشان کرد: این تكنیك هوش مصنوعی بر 
مبنای جابجایی افراد مبتال به ویروس کرونا، مشخص 
می کند که احتمال شیوع بیماری در کدام مناطق بیشتر 
است. هوش مصنوعی الگوی جابجایی افراد را استخراج 
کرده و ما آن را روی سامانه اعمال کرده و در اختیار 
با این وجود مشخص  وزارت بهداشت قرار می دهیم. 
مستعد  مناطق  کدام  آینده،  هفته  دو  تا  که  می شود 
شیوع ویروس کرونا هستند و در کدام اماکن فراگیری 

ویروس بیشتر خواهد شد.
وی با تاکید بر اینكه با این الگوریتم تا حد زیادی قابل 
پیش بینی است که میزان آلودگی در چه محالتی در 
در  سامانه  این  اکنون  هم  گفت:  است،  افزایش  حال 
تهران به کار گرفته شده و داده های البرز هم نیز در 
اختیار ما قرار می گیرد. چرا که درصد قابل توجهی از 

ساکنان البرز طی روز در تهران در رفت و آمد هستند.
انصاری با بیان اینكه در صورتی که سایر شهرها نیز 
درخواست استفاده از کاربردهای این سامانه را داشته 
باشند، آن را در اختیارشان قرار می دهیم، افزود: سامانه 
رصد وضعیت فراگیری ویروس کرونا مبتنی بر هوش 
مصنوعی، برای انتخابات ۱۴۰۰ نیز در کالنشهر تهران 

مورد استفاده قرار می گیرد.

دانش و فناوری
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توقیف تریلر
 و کشف میلیاردی کاالی قاچاق

امنیت  پلیس  ماموران  تالش  با  گفت:  میرحبیبی  سرهنگ 
انتظامی استان کرمان، ۱2 میلیارد ریال  اقتصادی فرماندهی 

کاالی قاچاق در بازرسی از یك تریلر کشف شد.
سرهنگ حمیدرضا میرحبیبی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی 
استان کرمان گفت: به منظور مبارزه بی امان با پدیده قاچاق 
کاال، ماموران پلیس امنیت اقتصادی، مستقر در ایست و بازرسی 
راین هنگام کنترل خودرو های عبوری در محور کرمان- بم  به 

یك دستگاه تریلر مشكوك  شدند و آن را متوقف کردند.
او افزود: ماموران پس از بررسی مدارك و بازرسی از این تریلر، 
یك دستگاه لیفتراك، ۴ هزار و 3۸۰ قطعه لوازم یدکی خودرو، 
22۸ قطعه لوازم صنعتی، یك دستگاه موتور خودرو مستعمل، 
یك دستگاه ماشین لباسشویی، یك دستگاه ماشین ظرفشویی 
و یك دستگاه یخچال قاچاق و فاقد مجوز الزم گمرکی را کشف 
کردند.سرهنگ میرحبیبی با بیان اینكه ارزش ریالی کاالی های 
کشف شده،  از سوی کارشناسان،  ۱2 میلیارد ریال برآورد شده 
است، بیان داشت: در این رابطه یك نفر دستگیر و با تشكیل 

پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

باند ۴ نفره فروشندگان سالح و مهمات در 
کرمان منهدم شد

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان از انهدام باند چهار نفره 
فروشندگان سالح و مهمات و کشف 9 قبضه سالح جنگی و 

شكاری در کرمان خبر داد.
سرهنگ عبدالعلی روانبخش  اظهار کرد: در اجرای طرح برخورد 
قاطع با مخالن نظم و امنیت ، ماموران پلیس امنیت عمومی با 
رصد های اطالعاتی صورت گرفته از فعالیت باند خرید و فروش 

سالح های جنگی و شكاری غیرمجاز در کرمان مطلع شدند.
وی افزود: در ادامه تحقیقات پلیسی مشخص شد، فروشنده 
اصلی این باند فرا استانی و سابقه دار بوده و در کار خرید و 
فروش سالح و مهمات فعالیت است و تعدادی سالح جنگی 
و شكاری غیرمجاز تهیه و به فردی در استان کرمان فروخته 
و در مكانی مخفی کرده است.روانبخش تصریح کرد: ماموران 
موفق شدند با اقدامات اطالعاتی مخفیگاه متهمان را شناسایی 
و سرکرده و سه عضو دیگر این باند را که همگی سابقه دار بودند 
در استان کرمان شناسایی و در دو عملیات جداگانه دستگیر 
کنند.این مقام انتظامی بیان کرد: در بررسی از مخفیگاه متهمان، 
هفت قبضه سالح شكاری ، دو قبضه کلت کمری و مقداری 

مهمات جنگی که به طرز ماهرانه ای در وسایل منزل جاساز 
شده بود، چهار تیغه سالح سرد و مقادیری مواد مخدر از منزل 
متهمان کشف شد.وی ادامه داد: نیروی انتظامی با کسانی که از 
این خط قرمز عبور کنند برابر با قانون و در راستای مطالبه به 

حق مردم قاطعانه برخورد خواهد کرد.

بی احتیاطی در محور ماهانـ  کرمان 5 
مصدوم بر جای گذاشت

رئیس اورژانس کرمان گفت: برخورد پراید با گاردریل در محور 
ماهانـ  کرمان )جاده قدیم ماهان( 5 مصدوم برجای گذاشت.

چهارشنبه،  امروز  ظهر  گفت:  کرمان  اورژانس  رئیس  صابری 
5 خرداد ماه با دریافت گزارش برخورد یك دستگاه پراید به 
گاردریل در محور ماهان ـ کرمان )روبروی میدان میوه و تره 
بار( سریعاً دو تیم فوریت های پزشكی به محل حادثه اعزام شد.
او تصریح کرد: مصدومان این حادثه بعد از رها سازی و اقدامات 
درمانی مناسب، با تالش تیم فوریت های پزشكی به بیمارستان 
شهید باهنر کرمان منتقل شدند.صابری افزود: این حادثه 5 
مصدوم برجای گذاشت که همگی َمرد و با رده سنی ۱۶ الی 25 
ساله هستند.صابری بیان کرد: حال عمومی تمامی مصدومان 

این حادثه مساعد گزارش شده است.

وقایع ای چشم ها بخوانید و عبرت بگیریدحوادث

انسان را خدا از خشك گلی مانند گل کوزه گران )بدین 
حسن و زیبایی( آفرید.

الرحمن  - ۱۴

قرآن در صحنه

خانه ام ابریست ...
خانه ام ابریست

یكسره روی زمین ابری ست با آن
از فراز گردنه خرد و خراب و مست

باد می پیچد
یكسره دنیا خراب از اوست

و حواس من!
آی نی زن که تو

را آوای نی برده ست دور از ره کجایی؟
خانه ام ابریست اما

ابر بارانش گرفته ست
در خیال روزهای روشنم کز دست رفتندم،

من به روی آفتابم
می برم در ساحت دریا نظاره

و همه دنیا خراب و خرد از باد است
و به ره، نی زن که دائم می نوازد نی، در این دنیای ابراندود

راه  
   نیمایوشیجخود را دارد اندر پیش                           

شعر و ادب فارسی

بخشی از وصیت نامه شهیدمحمود خادم سیدالشهدا
... باور کنید که شهادت از عسل شیرین تر است اگر در 
بطن کلمه شهادت بروید متوجه خواهید شد که چقدر 
کشته شدن در راه خدا شیرین است. برادرم احمد روح 
من در انتظار فداکاری توست تو مانند یك مسلمان واقعی 

زندگیت را وقف خدمت به اسالم کن.

در وادی سرخ شهادت

امام رضا علیه السالم:
اخالص،  که  است  آن  جماعت  نماز  تشریع  علت 
یكتاپرستی، تسلیم حق بودن و بندگی برای خداوند، 

آشكار و بی پرده و نمایان باشد.

به سوی نماز

س. اینجانب خانه ای را اجاره کردم و سپس متوجه شدم 
که مقداری از پول خرید آن، از مال ربا بوده است، وظیفه 

من چیست؟
ج. تا زمانی که نمی دانید موجر خانه را با عین مال ربا 

خریده است، تصّرف در آن اشكال ندارد.

استفتائات حضرت آیت اهلل خامنه ای

*تصویب قانون تاسیس دانشگاه تهران توسط مجلس 
شورای ملی )۱3۱3 ه.ش(

* رحلت آیت اهلل »میر سید علی فانی اصفهانی« 
)۱3۶۸ ه.ش(

در این روز چه گذشت

تمهیدات دانشگاه آزاد برای امتحانات 
در زمان قطعی برق

سخنگوی دانشگاه آزاد اسالمی تمهیدات این دانشگاه را 
برای امتحانات در زمان قطعی برق احتمالی تشریح کرد.

قبال  در  دانشگاه  این  تمهیدات  درباره  حیدری  احمد 
قطعی احتمالی برق در زمان امتحانات گفت: متاسفانه 
امسال شاهد قطعی برق مكرر هستیم، ولی امیدواریم 
که با شروع زمان امتحانات دانشگاه آزاد که معموال از 2۰ 

خرداد به بعد است، این مشكل رفع بشود.
وی ادامه داد: با این حال اما به هر دلیل اگر قطعی برق در 
زمان امتحان رخ بدهد و مانع از این بشود که دانشجو در 
بازه زمانی تعیین شده به سواالت پاسخ دهد )زمان شروع 
امتحان، وسط امتحان، زمان بارگذاری پاسخنامه و ...(، او 
می تواند با شیوه های دیگری مثل استفاده از شبكه های 
اجتماعی که توسط اساتید اعالم خواهد شد، پاسخنامه را 
ارسال کند.حیدری افزود: در عین حال دانشجویان زمانی 
که به دلیل قطعی برق، در ارسال پاسخنامه یا شرکت در 
امتحان با مشكل روبرو می شوند، باید با واحد مربوطه 

تماس گرفته و راهكار مناسب را دریافت کنند.
قطعی  شهری  در  اگر  وجود،  این  با  داشت:  اظهار  وی 
برق به گونه ای باشد که دانشجو به هیچ طریقی نتواند 
پاسخنامه را ارائه بدهد و این مشكل بصورت گسترده 
بروز پیدا کرده باشد، طبیعتا واحد با یك برنامه ریزی، 

زمان مجددی برای امتحان مشخص خواهد کرد.
سخنگوی دانشگاه آزاد با بیان اینكه درعین حال هیچ 
تضمینی هم نیست که در امتحان مجدد قطعی برق رخ 
ندهد، از وزارت نیرو و مسئولین صنعت برق درخواست 
کرد که با توجه به بازه زمانی امتحانات دانشگاه ها که 
برگزار می شود،  تیرماه  اواسط  تا  از 2۰ خرداد  معموال 
ترتیبی اتحاذ کنند تا قطعی ها کمتر شود یا اینكه حداقل 
در صورت امكان، پیشاپیش برنامه زمانبندی قطعی برق 
را به واحد های دانشگاهی اعالم کنند تا برنامه ریزی 

بهتری برای زمان امتحانات صورت بگیرد.

اخبار دانشگاهی

امام هادی )علیه السالم(
اگر قبر عبد العظیم را در شهر خود زیارت کنی، چنان 
است که گویی امام حسین علیه السالم را زیارت کرده ای.
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مذهب و جامعه

معرفی کتاب

اتفاقات 2۰۰ سال اخیر ایران در 
»دختر موشرابی« منتشر می شود

رمان  نخستین  عنوان  به  موشرابی«  »دختر  کتاب 
»محمد حسین زاده« از اهالی فرهنگ مشهد به زودی 

منتشر می شود.

رمان  نخستین  عنوان  به  موشرابی«  »دختر  کتاب 
سیاسی  و  فرهنگی  فعاالن  از  حسین زاده«  »محمد 
منتشر  معرفت  کتابستان  انتشارات  از سوی  مشهد 
می شود.»دختر موشرابی« داستانی عاشقانه در بستر 

اتفاقات تاریخی سیاسی 2۰۰ سال اخیر ایران است.
در معرفی این اثر آمده است: »دختر موشرابی« روایت 
دختران این سرزمین است در کوچه پس کوچه های 
گاه  ٌملك! دخترانی که  تاریخ است  و روشن  تاریك 
پرچمدار بودند و گاه قربانی ساده اندیشی ها و فریب 
خوردن ها!روایت، روایت خیانت هاست و تجاوزها، قصه، 
قصه ی پاکی شیرین هاست و غیرت فرهادها، حكایت 
خروش لیلی هاست در کشاکش نبرد مجنون ها! حماسه 
رجزخوانی  حرف  تهمینه ها!حرف،  سوگ  و  رستم ها 
سیاوش  خون  رقص  دار؛  سر  بر  است  حالج  منصور 
است در ومیانه  میدان مكر سودابه ها! اگر دشنه  خیانت 
شغادها کم نخورده ایم؛ ولی برق غیرت آرش ها را هم 
کم ندیده ایم!این رمان در 22۸ صفحه و هشت فصل 
میرزا،  نام های دختر قجری، دختر گرجی، دختر  به 
دختر مشروطه، دختر نوغان، دختر شهرنو، دختر کرد، 
دختر موشرابی نگارش شده است.»دختر موشرابی« 
به قلم محمدحسین زاده با صفحه آرایی حامد عطائی 
انتشارات  توسط  اسماعیلی  فهمیه  ویراستاری  و 

کتابستان معرفت در هزار نسخه منتشر می شود.
ارشد  کارشناسی   ۱3۶۴ متولد  حسین زاده  محمد 
مدیریت و نزدیك به ۱5 سال در رسانه های مختلف 
مكتوب و مجازی دست به قلم بوده و صدها یادداشت 
و مقاله سیاسی فرهنگی نوشته است و امروز به عنوان 
یكی از فعاالن فرهنگی هنری خراسان رضوی شناخته 
امام  سپاه  فرهنگی  معاونت  مسئولیت  و  می شود 

رضا)ع( را برعهده دارد.

واکسن های  امروز  تا  گفت:  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  رئیس 
کشته ایرانی توانسته اند تاثیرگذاری خود را تا صددرصد بر نوع 

جهش یافته انگلیسی ویروس کووید-۱9 حفظ کنند.
محمد مخبر،  در پاسخ به این پرسش که »با توجه به کاهش 
اثرگذاری واکسن های کووید-۱9 در برابر موارد جهش یافته این 
بیماری، آیا واکسن هایی که تحت نظارت ستاد اجرایی فرمان 
امام تولید می شوند کارآیی خود را حفظ خواهند کرد؟« گفت: 

واکسن هایی که توسط ستاد اجرایی فرمان امام با روش کشته 
تولید می شود تا امروز کارآیی خود را حفظ کرده اند.

امروز  تا  ایرانی  کشته  واکسن های  کرد:  بیان  ادامه  در  وی 
انگلیسی  انواع جهش یافته  بر  را  تاثیرگذاری خود  توانسته اند 
ویروس کووید-۱9 حفظ کنند و اثرگذاری این واکسن ها تا امروز 

بر سوش انگلیسی ویروس کرونا اثر ۱۰۰ درصدی داشته است.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( افزود: مسئله ما 

ویروس جهش یافته هندی کووید-۱9 است که تا اآلن در اختیار ما 
قرار نگرفته است تا بتوانیم بر مبنای آزمایش پاسخ قانع کننده ای 
بدهیم.مخبر گفت: در حال حاضر منتظر دریافت نمونه های این 
واکسن هستیم تا بتوانیم آزمایش الزم را انجام دهیم.وی بیان 
کرد: در رابطه با تأثیرگذاری واکسن بر هر کدام از سویه های کرونا 
مانند هندی، انگلیسی و نمونه هایی که ممكن است شایع شوند، 
آزمایش اختصاصی الزم است و باید هر کدام از آنها جداگانه 

نمونه گیری شوند و مورد مطالعه آزمایشگاهی قرار گیرد تا بتوانیم 
اظهارنظر موثقی داشته باشیم.رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام )ره( در پایان تاکید کرد: نباید نگران عدم اثرگذاری واکسن ها 
بر نمونه های جهش یافته باشیم زیرا حتی اگر واکسن بر نمونه های 
جهش یافته جدید هم اثر نداشته باشد این قابلیت را داریم که 
تغییراتی در طراحی واکسن ایجاد کنیم که اثرگذاری خود را حفظ 

کند یا اثرگذاری الزم را به دست بیاورد.

سخنگوی سپاه از »القای شبهه، تردید و وارونه نمایی واقعیت ها » به 
عنوان سه کلیدواژه دشمنان برای انتخابات پیش رو علیه ایران نام 
برد و گفت:  دشمنان طرح ادعاهای دروغین علیه نظام  را در برنامه 

دارند.
سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط 
عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در جمع فعاالن رسانه 
ای و اقشار مختلف بسیج سپاه عاشورا تبریز با اشاره به جایگاه 
رسانه ها در دنیای کنونی  اظهار داشت: ظهور و گسترش رسانه های 
نو و تنوع رسانه ها مطابق با سلیقه های مختلف که به طور عمده 
به سهولت در دسترس مردم قرار دارند؛ نقش رسانه ها را بیش از 
هر زمان دیگری مهم و تعیین کننده قرار داده است.سردار شریف 
با تاکید بر اینكه رسانه های نظام سلطه و معاند مدت هاست نسخه 
غلبه بر ملت ایران را از طریق در اختیار گرفتن روح و ذهن مخاطبان 

و القای شبهه، تردید و وارونه نمایی واقعیت ها با هدف ضربه زدن به 
نظام جمهوری اسالمی و سست کردن بنیان خانواده دنبال می کنند، 
افزود:  جبهه معاند از طریق شبكه گسترده رسانه ای خود همواره 
انتخابات را بزنگاهی برای سیاه نمایی، شبهه افكنی و القا و طرح 
ادعاهای دروغین علیه نظام اسالمی و ملت ایران قرار داده است.

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی برخورداری از سواد رسانه ای و 
توانایی تفكیك اخبار و محتوای واقعی از غیرواقعی اهمیت زیادی 
در شكل گیری تحلیل درست و ناکام گذاردن دشمن در دسترسی به 
اهداف پلید خود دارد.سخنگوی سپاه القای یاس و ناامیدی و کاهش 
مشارکت مردم در انتخابات را از اهداف دشمن برشمرد و ادامه داد: 
وظیفه اصلی فعاالن رسانه ای در مقطع انتخابات پیگیری مطالبه 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( مبنی بر مشارکت حداکثری در 
انتخابات است.سردار شریف معرفی و پرداختن به دستاوردهای 

عظیم و چشم نواز انقالب اسالمی در حوزه های مختلف طی چهار 
دهه حاکمیت نظام دینی که دشمنان نیز به بسیاری از آنها اذعان 
دارند را رسالت مهم رسانه های انقالبی دانست و با تاکید بر ضرورت 
نقد منصفانه نسبت به رخدادهای مختلف  اظهار کرد: نباید به بهانه 
وجود برخی مشكالت و کاستی ها که عمدتاً به دلیل ضعف عملكرد 
در بخشی از سیستم مدیریتی است؛ نظام اسالمی را مقصر جلوه 
داد.مسئول روابط عمومی کل سپاه در ادامه با اشاره به دستاوردهای 
نظام مقدس جمهوری اسالمی در حوزه های مختلف گفت: عالوه 
بر دستاوردهای تعیین کننده و مهم حوزه نظامی، دفاعی و امنیتی 
که به حمداهلل امروز بازدارندگی بسیار مطلوبی برابر دشمنان ایران 
اسالمی ایجاد کرده است؛ در سایر حوزه ها از قبیل علم و فناوری، 
پزشكی، نانو و... محصوالتی در تراز جهانی و در لبه تكنولوژی روز 
دنیا ارائه می شود.وی افزود: به طور مثال در حوزه بنزین ما بیش از 

۱۰۰ سال وارد کننده این محصول مهم بودیم، اما با ساخت پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی، عالوه 
بر تامین نیازهای داخلی، صادرکننده بنزین هستیم و تمامی این 
دستاوردهای ارزنده در شرایط تحریم ظالمانه دشمنان و با تكیه 
بر توان و دانش بومی و ظرفیت های عظیم فرزندان این مرز و بوم 

حاصل شده است.
سخنگوی سپاه در پایان با تاکید بر لزوم رصد و پیگیری دقیق 
تحوالت توسط فعاالن رسانه ای و بیان اینكه امروز یك خبرنگار 
با یك خبر می تواند نقش و تاثیر یك لشكر را ایفا کند؛ گفت: اگر 
رسانه های ما بتوانند چهره شهدای واالمقامی همچون شهید باکری 
عزیز را برای نسل جوان شناسانده و به عنوان الگو معرفی کنند، 
ترویج  که  چرا  اند؛  کرده  شهدا  خانواده  به  را  خدمت  بزرگترین 

فرهنگ شهید اجری مانند شهادت دارد.

استاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: حجت االسالم والمسلمین سید 
ابراهیم رئیسی، سبقه درخشانی از خود بر جای گذاشتند.

االسالم  حجت  اینكه  بیان  با  مدرس  تربیت  دانشگاه  استاد   
والمسلمین رئیسی فرد اصلح انتخابات ۱۴۰۰ است اظهار داشت: 
حجت االسالم والمسلمین رئیسی کار خود را در قوه قضاییه به نحو 

احسن انجام داده و سبقه درخشانی از خود بر جای گذاشته اند.
وی ادامه داد: در دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری نیز ایشان با 
دارا بودن حداقل شرایط تایید و در نهایت با مقبولیت باال به عنوان 

نفر دوم انتخاب شدند.
می توانند  که  هستند  فكر  روشن  فردی  ایشان  افزود:  ایوب زاده 

شرایط کشور را به سمت و سوی روشنایی سوق دهند.
والمسلمین  مثبت حجت االسالم  نكته  متذکر شد:  پایان  در  وی 
رئیسی این است که ایشان تاکید زیادی بر روی فراجناحی بودن 

دارند و خودشان نیز فردی فراجناحی هستند..

سایت روزنامه واقعه
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توضیحات سخنگوی سپاه درباره انتخابات ۱۴۰۰

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام )ره( :

واکسن های ایرانی تا 100 درصد مقاومت ایجاد می کنند

»القای شبهه، تردید و وارونه نمایی واقعیت ها » به عنوان سه کلیدواژه دشمنان برای انتخابات پیش رو علیه ایران

حجت االسالم رئیسی فراجناحی است
عروسك زشت

دختر کوچك به مهمان گفت : میخوای عروسكامو ببینی ؟
مهمان با مهربانی جواب داد : بله ، حتما !دخترك دوید و همه 
ی عروسكهارو آورد ، بعضی از اونا خیلی بانمك بودن ولی 
دربین اونا یك عروسك خیلی قشنگ دیگه هم بود …مهمان 
از دخترك پرسید : کدومشونو بیشتر از همه دوست داری ؟ 

و پیش خودش فكر کرد : حتما اونی که از همه قشنگتره …
 اما خیلی تعجب کرد وقتی که دید دخترك به عروسك تكه 
پاره ای که یك دست هم نداشت اشاره کرد و گفت : اینو 
بیشتر از همه دوست دارم !مهمان با کنجكاوی پرسید : این 
که زیاد خوشگل نیست ؟!؟!دخترك جواب داد : آخه اگه منم 
دوستش نداشته باشم دیگه هیشكی نیست که باهاش بازی 

کنه و دوستش داشته باشه ؛ اونوقت دلش میشكنه …
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ممنوعیت تردد جاده ای از ۱۱ تا ۱۷ خرداد
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تَکرار گرانی ها علی رغم توجه 
مجلس به خواسته های دولت

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مجلس 
به اصرار دولت، با اختصاص ۸ هزار میلیارد دالر برای 
تامین کاال های اساسی در بودجه ۱۴۰۰ موافقت کرد تا 
در طول سال شاهد افزایش قیمت نباشیم اما اجناس 

گران می شود.
آقای مصطفی طاهری به افزایش چهار کاالی اساسی 
شکر  روغن،  برنج،  مرغ،  شامل  خوراکی ها  بازار 
اشاره کرد و گفت: متاسفانه علی رغم اینکه دولت 
در ابتدای سال وعده عدم افزایش قیمت کاالهای 
اساسی را داده بود، قیمت مرغ، روغن و اخیراً هم 
به  مجلس  اینکه  ضمن  است.  یافته  افزایش  برنج 
اصرار دولت، با اختصاص ۸ هزار میلیارد دالر برای 
تامین کاال های اساسی در بودجه موافقت کرد تا در 

طول سال شاهد افزایش قیمت نباشیم.
شورای  مجلس  در  طارم  و  زنجان  مردم  نماینده 
اسالمی، ادامه داد: مجلس تمامی خواسته های دولت 
را برای جلوگیری از نوسان قیمت برآورده کرد اما باز 
هم شاهد افزایش قیمت محصوالت غذایی هستیم، 
افزایش قیمت کاالهای اساسی ضعف هماهنگی میان 
ارکان مختلف دولت را نشان می دهد و این موضوع 
در جلساتی که با وزرا و مسئوالن ارشد دولتی برگزار 
می کنیم کامال محسوس بوده و هر کدام از آنها به 

صورت جداگانه کار می کنند.

 خانه ملت 

مدیرکل گمرکات استان کرمان اعالم کرد

رشد ۱۲3 درصدی ارزش 
صادرات استان کرمان 
در اردیبهشت امسال

* سرویس  اقتصادی  واقعه:
مدیرکل گمرکات استان کرمان گفت: صادرات استان 
مدت  به  نسبت  امسال  ماه  اردیبهشت  در  کرمان 
مشابه سال قبل از نظر ارزشی ۱۲3 درصد افزایش 

داشته است .
صادرات  میزان  کرد:  اظهار  قادر  محمدرضا  آقای 
گمرکات استان کرمان در اردیبهشت ماه امسال 63 
هزار و ۲63 تن و به ارزش بیش از ۱3۵ میلیون دالر 
بوده که این مقدار از نظر ارزشی ۱۲3 درصد و از نظر 
وزنی ۲۰۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل  

رشد داشته است.
ترکیه،  عراق،  آلمان،  چین،هند،  کشورهای  از  وی 
عنوان  به  روسیه  و  ایتالیا  عربی،  متحده  امارات 
و  برد  نام  کرمان  استان  کشورهای هدف صادرات 
افزود: پسته و مغز پسته، مصنوعات مسی، مس به 
فرومولیبدن  و  نفتی  فرآورده های  صورت شمش، 

عمده محصوالت صادراتی استان کرمان هستند.
آقای قادر با اشاره به واردات بیش از 3۸ میلیون و 
۱۵۸ هزار دالری واردات انجام شده از ابتدای سال 
جاری در گمرکات استان کرمان گفت: عمده کاالهای 
وارداتی استان کرمان  شامل اجزا و قطعات خودرو، 
لوازم  مودم،  قطعات  و  اجزا  وارداتی،  اقالم  سایر 
کامیون  منفصله  و قطعات  اجزا  و  برقی  و  صنعتی 

بوده است.
مدیرکل گمرکات استان کرمان بیان کرد: کاالهای 
وارداتی از کشورهای چین، انگلستان، ایاالت متحده، 
ژاپن، کره جنوبی، هندوستان، مالزی، آلمان، اسپانیا 

و ایتالیا وارد شده است .

اقتصادی

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار تصویری با رئیس و نمایندگان 
اخیر  مسائل  درباره  مهمی  در سخنان  اسالمی  مجلس شورای 
انتخابات، بیان راه حل های عینی و واقعی درباره مشکالت اقتصادی 
و معیشتی مردم در برنامه های انتخاباتی نامزدها را عامل اصلی 
در افزایش انگیزه مشارکت در انتخابات خواندند و با تبیین بایدها 
و نبایدهای رقابت های انتخاباتی تأکید کردند: اثر نتیجه انتخابات 
سال ها بر زندگی مردم و کشور سایه افکن خواهد بود و امیدواریم 
انتخابات ۲۸ خرداد بر خالف خواسته دشمنان مایه آبرو، عزت و 

سربلندی ایران بشود.
انتخابات  موضوع  به  سخنانشان  از  دیگری  بخش  در  ایشان 
ریاست جمهوری پرداختند و افزودند: دشمنان از همه امکانات 
ملت  سرشکستگی  مایه  انتخابات  تا  کنند  می  استفاده  خود 
شود و برخی هم در داخل دانسته یا ندانسته حرف بدخواهان 
را ادامه می دهند اما من بسیار امیدوارم که به لطف خداوند و 
با همت ملت، این انتخابات مایه آبرو و عزت کشور شود.رهبر 
انقالب اسالمی با اشاره به احراز صالحیت کاندیداهای انتخابات 
ریاست جمهوری از جانب شورای نگهبان، گفتند: من الزم می 
دانم از همه کسانی که براساس احساس مسئولیت وارد عرصه 
انتخابات شدند، تشکر کنم و همچنین از کسانی که صالحیت 
آنها احراز نشد و نجیبانه برخورد و مردم را دعوت به شرکت در 
انتخابات کردند، بطور مضاعف تشکر می کنم.حضرت آیت اهلل 

خامنه ای خاطرنشان کردند: عدم احراز صالحیت برخی افراد 
که  است  معنا  این  به  بلکه  نیست  آنان  بی صالحیتی  معنی  به 
شورای نگهبان با توجه به گزارشها، امکانات و آشنایی های خود 
نتوانسته صالحیت آن فرد را تشخیص دهد، اگر چه ممکن است 
آن فرد صالحیت باالیی هم داشته باشد.ایشان با اشاره به برخی 
اعتراض ها به شورای نگهبان افزودند: البته انگیزه این اعتراض ها 
متفاوت است. برخی اعتراض ها از سر دلسوزی و به دلیل نگرانی 
از مشارکت پایین مطرح می شوند، و برخی هم بدلیل آنکه نامزد 
مورد نظرشان احراز صالحیت نشده، گله مند و ناراحت هستند اما 
برخی با اصل شورای نگهبان مخالفند و با مطالب خود در فضای 
مجازی و مطبوعات، می خواهند از این فرصت برای انتقام از شورای 
نگهبان استفاده کنند که خداوند از این افراد نخواهد گذشت.رهبر 
انقالب اسالمی درباره برخی نگرانی ها از احتمال مشارکت پایین 
مردم در انتخابات ۲۸ خرداد، گفتند: من معتقدم میزان مشارکت 
مردم ارتباطی با این اسم یا آن اسم ندارد بلکه مردم به دنبال فردی 
هستند که دارای مدیریت و اراده قوی و کارآمدی باال برای حل 
مشکالت کشور باشد و برای مردم هم مهم نیست که این فرد 
چه عنوانی دارد و یا از چه جناحی است، البته شاید این موضوع 
برای گروههای سیاسی مهم باشد ولی برای عامه اینگونه نیست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: مهم این است که 
نامزدها مردم را اقناع کنند که مشکالت جامعه را می شناسند، 

مدیر و مدبر و با صداقت هستند و توانایی اداره کشور را دارند. 
در این صورت به لطف خدا مردم با مشارکت باال در پای صندوق 
های رأی حاضر خواهند شد.ایشان با اشاره به برخی اظهار نظرها 
مبنی بر اینکه نامزدها باید در مناظرات دیدگاههای خود را درباره 
فضای مجازی و سیاست خارجی اعالم کنند، تأکید کردند: اینها 
جزء مسائل مردم نیست. مسئله مردم »بیکاری جوانان، معیشت 
طبقات ضعیف و مافیای واردات« است که کمر تولید را می شکند 
و جوانان مبتکر و با انگیزه را مأیوس و کشاورزان زحمتکش را 
بیچاره می کند.رهبر انقالب در همین خصوص افزودند: اخیراً به 
مسئوالن درباره وضعیت کشاورزان تذکر داده ایم زیرا کشاورز با 
زحمت و رنج فراوان محصولی را تولید می کند اما سیاست های 
نادرست و واردات، او را به خاک سیاه می نشاند و سود اصلی را به 
جیب دالل ها می برد.حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه 
باید کسی مسئول قوه مجریه شود که این مسائل و مشکالت 
اصلی مردم را بداند و بتواند آنها را حل کند، گفتند: در چنین 
صورتی، کشور به معنی واقعی کلمه سعادتمند خواهد شد.ایشان 
مسائل سیاسی و فرهنگی را با اهمیت خواندند اما افزودند: اکنون 
مسئله فوری و اصلی کشور، اقتصاد است و نامزدها باید برنامه ها 
و راه حل های خود برای حل مشکالت اقتصادی را به مردم ارائه 

و آنها را قانع کنند که توانایی حل مشکالت اقتصادی را دارند.
رهبر انقالب با اشاره به مخالفت دشمنان با انتخابات از ابتدای 

و سپرده  اساسی  قانون  تغییر  از  بعد  انقالب بخصوص  پیروزی 
در  گفتند:  رئیس جمهور،  به  اداره دولت  اجرایی  شدن وظایف 
این ۴۲ سال دستور کار تبلیغاتی دشمنان اینگونه بوده که قبل از 
انتخابات می گویند مردم شرکت نخواهند کرد، بعد از شرکت مردم 
در انتخابات می گویند انتخابات مهندسی شده بوده و در مورد فرد 
انتخاب شده به عنوان رئیس جمهور هم می گویند او اختیاری 
هم  اکنون  اینکه  بر  تأکید  با  ای  خامنه  اهلل  آیت  ندارد.حضرت 
دستور کار تبلیغاتی دشمن همینگونه است، افزودند: آنها تالش 
دارند به مردم القاء کنند انتخابات و انتخاب رئیس جمهور هیچ 
فایده ای ندارد و متأسفانه برخی در داخل نیز این حرفها را تکرار و 
تئوریزه می کنند.ایشان تأکید کردند: با وجود همه این دشمنی ها 
و تبلیغات، وظیفه همه آن است که هر آنچه تکلیف شرعی و 

رضای خداوند است دنبال کنیم و وظیفه خود را انجام دهیم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه به بیان چند توصیه خطاب به 
کاندایداهای انتخابات ریاست جمهوری و طرفداران آنها و عموم 
کردن  تبدیل  از  را  نامزدها  انقالب  دادند.رهبر  اختصاص  مردم 
اهانت آمیز«  برخوردهای  و  قدرت  جنگ  »صحنه  به  انتخابات 
مشابه آنچه در آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی معمول و مایه 
آبروریزی آنها است، بر حذر داشتند و گفتند: در گذشته نیز هر گاه 
در مناظره ها و برنامه های انتخاباتی از اینگونه روشهای تخریبی، 
تهمت زنی و ترساندن مردم از رقیب استفاده شد، کشور ضرر کرد.

و  میدان مسابقه خدمت  انتخابات  میدان  تأکید کردند:  ایشان 
سبقت گرفتن در خیرات است و باید از نفرت پراکنی و اتهام زنی 
پرهیز شود.حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر پرهیز از شعارهای 
غیر واقع بینانه و فریبنده، افزودند: نامزدها با توجه به امکانات و 
مالحظات  بدهند.»رعایت جدی  وعده  و  کشور، شعار  واقعیات 
اخالقی« و »خودداری از هنجارشکنی و شکستن خطوط اصلی 
نظام« توصیه بعدی رهبر انقالب به کاندیداها بود.ایشان خاطرنشان 
کردند: رعایت اخالق اسالمی در مناظره ها و مصاحبه ها، موجب 
سرریز شدن آن در جامعه و الگوگیری مردم خواهد شد.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای افزودند: راهکار بعضی افراد برای بیشتر دیده و 
شنیده شدن، شکستن خطوط اصلی نظام است در حالی که نظام 
جمهوری اسالمی نظامی مستقر، پا برجا و جا افتاده است که با 
همین خطوط خدایی و مردمی در مقابل دشمنی ها ایستاده است، 
ضمن اینکه هنجارشکنی موجب ایجاد موقعیت بهتر در بین مردم 
نخواهد شد.رهبر انقالب سپس خطاب به طرفداران نامزدها، »نیت 
خدایی« را موجب برکت و رضایت الهی در صورت رقم خوردن هر 
گونه نتیجه ای دانستند و گفتند: گاهی داغ تر بودن طرفداران از 
خود کاندیداها موجب تعارض و بدگویی می شود که در این زمینه 
باید مراقبت کرد چرا که از برنامه های مخالفان به جان هم انداختن 
طرفداران نامزدها و استفاده از فضای مجازی برای بدگویی و انتشار 
دروغ علیه یکدیگر است.ایشان افزودند: انگیزه های دشمنان برای 

ایجاد اخالل بسیار عمیق است البته در فضای مجازی نیز گاهی 
مسائلی برجسته می شود که لزوماً بازتاب خواست مردم نیست.

حضرت آیت اهلل خامنه ای از کاندیداها خواستند بین خود و خدا 
ملتزم شوند که نتیجه انتخابات هر چه شد، همه آن را بپذیرند 
و نجیبانه تسلیم شوند.ایشان خاطرنشان کردند: نباید انتخابات و 
جمهوریت را تا وقتی قبول داشت که به نفع ما باشد و اگر به نفع 
دیگری شد بگوییم آن را قبول نداریم که متأسفانه آزمون تلخی از 

این قضیه در سال ۸۸ در تاریخ انتخابات باقی ماند.
رهبر انقالب در پایان سخنانشان خطاب به عموم مردم گفتند: 
انتخابات در یک روز انجام می شود اما اثر آن تا چند سال باقی 
می ماند بنابراین با شرکت در انتخابات که متعلق به خود شما است، 
از خداوند برای رأی دادن به کسی که شایسته این مسئولیت است 
کمک بخواهید.ایشان تأکید کردند: کسانی که مردم را از رفتن 
پای صندوق رأی منع و القاء بی فایده بودن انتخابات را می کنند، 
دروغ می گویند که دلسوز مردم هستند، بنابراین به حرف آنها 
اعتنا نکنید.حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین اهمیت انتخابات 
شوراهای شهر و روستا را یادآور شدند و گفتند: این انتخابات تأثیر 

زیادی در مدیریت شهرها و روستاها دارد.
رهبر انقالب با ابراز امیدواری برای جلب هدایت الهی در عمل به 
وظیفه، از صاحبان سخن نافذ در همه اصناف و اقشار خواستند از 

نفوذ سخن خود برای ترویج انتخابات استفاده کنند.   

سردار آزمون بهترین بازیکن فصل 
لیگ برتر روسیه شد

* سرویس  ورزشی  واقعه:

ستاره ایرانی باشگاه زنیت با انتخاب سرمربیان حاضر 
در لیگ برتر روسیه به عنوان بهترین بازیکن فصل 

انتخاب شد.
سردار آزمون ستاره ایرانی باشگاه زنیت با انتخاب 
سرمربیان حاضر در لیگ برتر روسیه، کاپیتان های 
تیم های لیگ، سرمربی تیم ملی روسیه و مفسران 

ورزشی به عنوان بهترین بازیکن فصل انتخاب شد.
آزمون در این فصل از لیگ روسیه ۱9 گل برای زنیت 
به ثمر رساندند و سومین قهرمانی متوالی اش در 

لیگ روسیه را جشن گرفت.

رکورد خیره کننده آقای متخصص 
در لیگ اروپا

را  قهرمانی  عنوان  بار  چهارمین  برای  امری  اونای 
در رقابت های لیگ اروپا بدست آورد.فینال لیگ 
اروپا در شهر گدانسک با مصاف منچستر یونایتد 
پایان رسید. به  اسپانیایی  تیم  برتری  با  ویارئال  و 
این تیم اسپانیایی با هدایت اونای امری اولین جام 
اروپایی خود را در لیگ اروپا در رقابتی فشرده با 

شیاطین سرخ بدست آورد.
اونای امری با کسب قهرمانی این بار با زیر دریایی 
عنوان  به  خود  کننده  خیره  رکورد  به  زرد  های 
متخصص عنوان قهرمانی در لیگ اروپا تداوم بخشید 
و چهارمین قهرمانی خود را بدست آورد.وی 3 بار با 

سویا و یک بار با ویارئال قهرمان شده است.

چهره نامدار کشتی جهان در اردوی 
فرنگی کاران ایران

تمرین تیم ملی کشتی فرنگی بزرگساالن با حضور 
آرمن نازاریان قهرمان کشتی فرنگی المپیک و جهان 

برگزار شد.
 تمرین تیم ملی کشتی فرنگی بزرگساالن در حالی 
در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار شد که 

این تمرین یک مهمان ویژه داشت.
آرمن نازاریان دارنده ۲ مدال طال و یک برنز المپیک 
و 3 مدال طال، ۲ مدال نقره و 3 مدال برنز جهان و 
چندین مدال طال و نقره کشتی فرنگی اروپا با حضور 
در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی، ضمن گفتگو با 
نفرات حاضر در اردو، به تمرین با ملی پوشان فرنگی 

کار پرداخت.
این کشتی گیر ارمنستانی االصل که چندین مدال 
خود را برای کشور بلغارستان کسب کرده است، به 
منظور رایزنی با مسئوالن فدراسیون کشتی ایران 
به جهت برگزاری تمرینات و اردو های مشترک بین 
کشتی گیران بلغارستانی و ایرانی به ایران سفر کرده 

است.

ورزشی 

به گزارش روزنامه واقعه، آیت اهلل احمد شیخ بهایی استاد درس 
خارج فقه و اصول حوزه علمیه کرمان در نشست مشورتی شورای 
ائتالف و وحدت نیروهای انقالب اسالمی شهرستان کرمان )ستاد 

انتخابات مردمی آیت اهلل رئیسی( با تفسیر آیاتی از
 کالم اهلل مجید اظهار داشت: قرآن کریم آیه ای دارد که خداوند 
متعال در آن می فرماید »دائما در اختالف هستید، مگر مورد 

رحمت خداوند قرار بگیرید«.
وی با بیان اینکه اگر مورد رحمت خداوند قرار بگیرید، اختالفات 
ها،  منّیت  گفت:  شد،  خواهد  تعالی  و  تکامل  رشد،  موجب 
خودبینی ها و خودخواهی ها موجب می شود که از رحمت خداوند 
فاصله بگیریم.شیخ بهایی با بیان اینکه خداوند قسم خورده که 
جهنم را از انس و جن پر می کند، ادامه داد: اگر اختالفات به دلیل 

هواهای نفسانی باشد، قطعا انسان وارد جهنم می شود.
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه کرمان باپرداختن به این 
موضوع که برخی صحنه های اختالف، مسائل اجتماعی هستند، 
ابراز داشت: این نوع اختالف را علما، مراجع تقلید و بزرگان دین 
هم داشته اند، فتوای آنان همیشه مود اختالفاتی بوده اما در عین 
حال رفاقت هم داشته اند.وی ادامه داد: بحث ها جای خود قرار 
دارد، حرمت انسان ها هم در جای خودش محترم است، اختالف 

نظرها رحمت است چون موجب رشد و بالندگی می شود.
شیخ بهایی با اشاره به اینکه در سیاست نیز همین شیوه وجود 
دارد و اختالف نظرهایی هست در مجلس ما، مجمع تشخیص ما و 
در شورای نگهبان بحث و بررسی می شود و تضارب آرا پیش می 
آید.وی اضافه کرد: اگر انگیزه ها الهی باشد، آن رای بهتر و کیفی 
تر و برای جمعیِت بیشتر می شود، جمع بیشتری متمایل می شوند 

و این به حقانیت مسئله کمک می کند.
استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه کرمان در ادامه به 
انتخابات پرداخت و با حمایت از اقدام شورای نگهبان، گفت: در 
مقطع حساس انتخابات هستیم، شورای نگهبان ترجمه مدافعان 
حرم است، رزمندگان مدافع، از حرم فیزیکی اهل بیت )ع( دفاع 
می کنند، علمای شورای نگهبان نیز با فکر خود مدافع حریم 
معنوی هستند.شیخ بهایی تاکید کرد: نگهبان به معنای پاسداری 
از اسالم و نگهبانی از قانون اساسی است، این نهاد کار هر روزش 
رسیدگی است، در قانون اساسی ساز و کار این نهاد مشخص شده، 
ابتدا حضرت امام خمینی  )ره( و بعد از ایشان مقام معظم رهبری 

تنفیذ فرموده اند، مردم رای داده اند، پس شورای نگهبان هم 
شرعی و هم قانونی است.وی اضافه کرد: این شورا با شیوه تعریف 
شده خود پیش می رود و بررسی را انجام می دهد در انتخابات نیز 
وظیفه احراز صالحیت داوطلبان را بر دوش دارد، بحث می کنند، 
عدله می آورند، نظر می دهند، اختالف نظر پیدا می کنند و در 
نهایت موضوع را به رای گیری گذاشته و رای اکثریت حاکم می 

شود و مخالف نیز تسلیم می شود.
وی باتاکید براینکه تقوا و عدالِت اعضای شورا مورد تایید رهبری 
است، عنوان کرد: در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری نیز 

به وظیفه خود عمل کردند که قبل از مردم باید خدا راضی باشد.

استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه کرمان با بیان اینکه هر 
کسی ثبت نام می کند و رای می دهد و کاری برای انتخابات انجام 
می دهد، ماجور است و هر کسی هم که اسمش از صندوق رای 
بیرون آمد، جهادش قبول باشد، گفت: اکنون زمان آن رسیده که 
جبران کنیم، اکنون یک فرصتی است و آراء مردم می تواند تعیین 

کننده باشد، همه باید یاری کنیم و افسران این جنگ باشیم.
رای  که خودمان  نکنید  فکر  یادآور شد:  بهایی  اهلل شیخ  آیت 
بدهیم، کافی است، دیدگاهتان مشارکت حداکثری، رقم باالی رای 
و کیفیت رای باشد، یک اقناع را مطرح کنید و به شبهات پاسخ 
دهید.وی با تاکید بر اینکه باید یاد بدهیم که همه کاندیدها خوب 
هستند و ممتاز، اما یک درجه اختالف، وظیفه را روی دوش کسی 
می اندازد که اصلح است، خاطرنشان کرد: در تبلیغات خود روی 
کلمه اصلح تاکید کنید و هر چه می توانید افراد را پای صندوق 
رای بیاورید.وی مشارکت باال را تامین کننده اقتدار کشور دانست 
و بیان کرد: مشارکت گسترده پشتوانه نیروهای مقاومت می شود 

و قدرت چانه زنی را در مجامع بین المللی باال می برد.
شیخ بهایی با اشاره به اینکه ما به دنبال تثبیت رای هستیم و باید 
تالش کنیم صحنه را تغییر دهیم، ابراز کرد: همه باید در انتخابات 

شرکت و با باالترین رای، اصلح را انتخاب کنند.
وی افکار عمومی را تحت تاثیر تبلیغات ارزیابی کرد و با تاکید 
بر اینکه فطرت پاک مردم حقیقت را می پذیرد، تصریح کرد: با 
روشنگری مردم را آگاه کنید، نترسید و جدی باشید، تکلیف 
سنگینی دارید و بدانیدکه این تالش شما به اندازه ۴ سال ثمر می 
دهد، پس هر خانه یک ستاد و هر تلفن همراه، یک ستاد مجازی 

باشد.

به گزارش روزنامه واقعه ، آقای سید حسین صابری در نشست 
اسالمی  انقالب  نیروهای  وحدت  و  ائتالف  شورای  مشورتی 
رئیسی(  اهلل  آیت  مردمی  انتخابات  )ستاد  کرمان  شهرستان 

از خرداد و اتفاقات همیشگی آن سخن به میان آورد و اظهار 
داشت: این ماه، حماسه ها و روزهای تلخ و شیرینی را در خود 
جای داده که سوم آن، آزادسازی خرمشهر را داریم، چهارم، روز 
دزفول قهرمان که ۱۵۰۰ موشک خورد و مقاوم ایستاد، ۱۴ خرداد 
ماه رحلت امام خمینی )ره( و قیام خونین ۱۵ خرداد و امسال نیز 
انشاءاهلل ۲۸ خرداد ماه حماسه حضور مردم در پای صندوق های 

رای را داریم.
وی اتحاد کم سابقه نیروهای انقالب را نشانه خوبی ارزیابی کرد و 
گفت: این اتحاد در انتخابات مجلس شورای اسالمی تجلی یافت، 

مجلسی که رهبر معظم انقالب آن را مجلس انقالبی نام نهادند.
دبیر شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی استان کرمان اضافه 
کرد: نه اینکه بگوییم مجلس فعلی هیچ ضعفی ندارد، قطعا 
ضعف هایی وجود دارد اما می تواند گره های پرشماری را باز کند.
صابری با تاکید بر  اینکه همه مکلف به قانون و قانونمداری 
در  انقالب  نیروهای  ائتالف  شورای  داشت:  عنوان  هستیم، 
عرصه های مختلف از جمله سیاست و انتخابات نقش دارد و در 

این دوره از انتخابات نیز بعد از ثبت نام آیت اهلل رئیسی بالفاصله 
به مسئولیت حجت االسالم والمسلمین عرب پور جلسه ای 

تشکیل و تصمیماتی اتخاذ شد.
وی اضافه کرد: برای شهرستان ها نیز پیام فرستادیم تا اقدام 
مشابه را انجام داده و رئیس ستاد خود را معرفی کنند که اکنون 

در ۲۱ شهرستان این اتفاق رخ داده و آماده کار هستند.
و  نظر  این  گفت:  و  کرد  تاکید  حداکثری  مشارکت  روی  وی 
به آن  نیز  اخیرا  انقالب اسالمی است و  خواست رهبر معظم 

پرداخته اند.
دبیر شورای ائتالف استان کرمان افزود: مشارکت حداکثری برای 
ما از هر امری واجب تر و ضروری تر است و نتایج آن را بعدها 
خواهیم دید هر چه صف های رای گیری طوالنی تر باشد، تو 

دهنی به دشمنان ما نیز محکم تر خواهد بود.
صابری در ادامه به انتخابات ۱396 اشاره داشت و خاطرنشان 
کرد: آیت اهلل رئیسی در انتخابات ۴ سال گذشته رای خوبی در 

کرمان داشت و باید امسال نقاط ضعف را تقویت کنیم.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود سید ابراهیم رئیسی در 
انتخابات پیش رو حداکثر رای را در شهر کرمان داشته باشد، 
ابراز داشت: ارزیابی ها نشان می دهد بیش از ۷۰ درصد شرکت 
کنندگان در انتخابات در شهر کرمان به آیت اهلل رئیسی رای می 

دهند.
صابری با بیان اینکه هر چه آرا رئیس جمهور منتخب بیشتر 
اتفاق،  با این  باشد، برکات بیشتری نیز به همراه دارد، گفت: 

بیگانگان با همه جو سازی هایشان ناامید می شوند.
وی در پایان رعایت برخی نکات را برای ستادها ضروری دانست 
و خطاب به فعاالن ستادهای مردمی سید ابراهیم رئیسی گفت: 
رعایت دقیق ضوابط و دستورالعمل های بهداشتی، رعایت قانون 
نظر  مورد  نامزد  های  ویژگی  به  پرداختن  انتخاباتی،  اخالق  و 
خود، تبیین شاخص های عمومی و برجسته از جمله موارد مهم 
هستند که باید مورد توجه قرار گیرند به خاطر داشته باشید، 
توقع غیرممکن ایجاد نکنید و از فضای مجازی و کار کردن 

گسترده و بدون وقفه در آن غافل نشوید.

به گزارش روزنامه واقعه، آقای جواد کمالی در نشست مشورتی 
شورای ائتالف و وحدت نیروهای انقالب اسالمی شهرستان 
کرمان )ستاد انتخابات مردمی آیت اهلل رئیسی( با اشاره به نقش 
تبلیغات در فضای مجازی اظهار داشت: رقیب ۴ سال قبل با 
همین تاکیتیک های مجازی پیروز رقابت شدند، باید حواسمان 

را جمع کنیم و در فضایی مشابه قرار نگیریم.
مسئول کمیته احزاب شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی 
استان کرمان اقدام شورای نگهبان را قابل تقدیر دانست و 
گفت: 36 سال است که کشور در دست جبهه اصالحات بوده و 

اکنون به جای پاسخگویی، سبو را بر سر والیی ها می شکنند.

کمالی ضمن تقدیر از عملکرد شواری نگهبان، تصریح کرد: این 
شورا به حکومت آقازاده ها، فامیلی ها و خانوادگی ها پایان داد، 
زنده باد شورای نگهبان که رسالت خود را به خوبی به پایان 

رساند.
وی ادامه داد: در این میان، نمک نشناسی برخی را هم دیدیم 
کسانی که حکم از رهبری داشتند، اما به راحتی اپوزیسیون 
شدند، به جای اقدام شورای نگهبان از اینکه جلوی اقدامات 
رئیس دفترتان را نگرفتید، پناه به خدا ببرید، یا کسانی که می 
گویند یا ما ... یا فتنه باید بدانند که کشور و نیروهای امنیتی آن 

مراقب شما هستند و این رویه دیگر جواب نمی دهد.

کمالی با انتقاد شدید از کسانی که می گویند اقدام شورای 
نگهبان مردم را ناراضی کرده است، تاکید کرد: مردم از اقدامات 
شما ناراضی اند، مردم از دالری که تا 3۰ هزار تومان باال بردید 
اند از عملکرد شما و از برجام ناراضی اند، پاسخگو  ناراضی 

باشید و فرار رو به جلو نکیند.
مسئول کمیته احزاب شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی 
استان کرمان به اهمیت فضای مجازی اشاره کرد و گفت: تالش 
خود را مضاعف کرده افکار عمومی را شکل دهید، ما به یک 
جهاد سیاسی نیاز داریم، حاج قاسم ۴۰ سال مجاهدت کرد، 

ما ۲۰ روز این کار را انجام دهیم تا کشور دست نااهالن نیفتد.

آیت اهلل شیخ بهایی:

شورای نگهبان ترجمه مدافعان حرم است

دبير شورای ائتالف کرمان:

مشارکت حداکثری خواست رهبر معظم انقالب است

مسئول کمیته احزاب شورای ائتالف کرمان:

شورای نگهبان به حکومت آقازاده ها، فامیلی ها و خانوادگی پایان داد

در نشست تصویری نمایندگان مجلس شورای اسالمی با حضرت آیت اهلل خامنه ای صورت گرفت:

حمایت قاطع رهبر انقالب از رویه قانونی شورای نگهبان

نشانی دفتر روزنامه واقعه : 
کرمان، بلوار فردوسی بین کوچه
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