
شهید سلیمانی قهرمان و فرمانده 
بی بدیل جبهه مقاومت بود

فرمانده س��پاه قدس گفت: شهید سلیمانی قهرمان 
و فرمان��ده بی بدی��ل جبهه مقاومت ب��ود و در هر 
میدانی که انقاب اس��امی اقتض��ا می کرد، مردانه 
حاضر می ش��د، دلیران��ه عمل می ک��رد و موفق از 
میدان خارج می ش��د. س��ردار اس��ماعیل قاآنی در 
مراسم اربعین شهادت حاج قاسم سلیمانی و یاران 
شهیدش در مصلی امام خمینی )ره( تهران، اظهار 
داشت: ابعاد شخصیت این انسان ارزشمند به دلیل 
اخاصی که داش��ت، کمتر شناخته شده است. وی 
ادام��ه داد: اگرچه که برای بنده خیلی س��خت بود 
که وصیت نامه ایش��ان را بخوانم، اما چون خانواده 
محترم این شهید عالی مقام فرمودند، از باب عرض 
ارادت و ادب وظیفه خود دانس��تم که این دس��تور 
آنها را اجرا و در محضر مردم قهرمان و قدرش��ناس 

وصیت نامه این شهید عالی مقام را قرائت کنم.

اخبار

فصل رای آوردن با فریب مردم گذشته است
یک نماینده ادوار مجلس ش��ورای اس��امی گفت: برخی جریانات از گایه 
های اجتماعی اس��تفاده می کنند تا رای بیاورند اما دیگر فصل رای آوردن 

با فریب مردم گذشته است.
حس��ین نجابت در رابطه با ارزیابی خود از مجلس دهم و شاخصه های مورد 
نیاز برای تش��کیل مجلس قوی مورد تاکید مقام معظم رهبری، اظهار داشت: 
به عقیده من آنچه مهم اس��ت تا مجلس یازده��م کمی متفاوت از مجلس دهم آن 
را رعایت کند بحث اس��تقال اس��ت. در جمهوری اسامی قوا کامًا مجزا هستند و 
این به معنای عدم همکاری نیس��ت. نجابت با تاکید بر اینکه مجلس با رودربایستی 
نمی تواند نس��بت به دولت نظارت کافی و کامل داش��ته باشد، گفت: برای دستیابی 
به این مهم به داش��تن نماینده پاکدست و شجاع با همان شاخصه هایی که رهبری 

فرمودند نیاز داریم.  مهر

انتخابات 2 اسفند باید فتح مجلس توسط مردم باشد
نماینده مایر در مجلس با تاکید بر اینکه مجلس تراز انقاب باید مجلس��ی 
ضابطه مند و انقابی بوده و در تصویب قوانین و نظارت بر آن زبانزد باش��د، 

گفت: انتخابات 2 اسفند باید فتح مجلس توسط مردم باشد.
حجت االس��ام احد آزادی خواه با اش��اره به انتخابات دوم اس��فندماه اظهار 
داش��ت: انتخابات نماد جمهوریت و مردم ساالری دینی در جمهوری اسامی 
ایران است. ضمن اینکه نماد آزادی و حقی است که مردم با انقاب اسامی بدست 
آوردند. نماینده مردم مایر در مجلس تصریح کرد: انقاب اس��امی به مردم ایران 

حق انتخاب و مشارکت داد.
آزادی خ��واه اظه��ار داش��ت: در انتخابات دوم اس��فند مردم باید ب��ا انتخاب دقیق  
نامزدهایشان به میدان آمده و وظیفه شرعی خود اعم از حضور حداکثری در عرصه 

انتخابات و انتخاب فرد اصلح را عملیاتی کنند.  فارس

مجلس جوان و انقالبی؛ گردش نخبگانی و ورود افکار جدید
وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسامی گفت: ورود نمایندگان جوان و انقابی 
ب��ه مجلس نه تنه��ا باعث ورود اف��کار جدید به این محیط می ش��ود بلکه 
باعث گردش نخبگانی می شود و این روند در حل مشکات کشور نیز مؤثر 

خواهد بود.
سید محمد حسینی با اشاره به مؤلفه های مجلس جوان و انقابی بیان داشت: 
تنها راهی که پیش روی داریم، قوی تر ش��دن اس��ت تا بهتر بتوانیم با خباثت ها و 
رذالت های آمریکا به خوبی مواجه ش��ویم.  وی تاکید کرد: مجلس ضعیف نمی تواند 

در مقابل دشمن بایستد و از مردم دفاع کند و گره گشای مشکات مردم باشد.
ای��ن فعال سیاس��ی اضافه کرد: ورود نمایندگان ج��وان و انقابی به مجلس نه تنها 
باعث ورود افکار جدید به این محیط می شود بلکه باعث گردش نخبگانی می شود 

و این روند در حل مشکات کشور نیز موثر خواهد بود.  میزان

امام جمعه موقت تهران گفت: مجلسی در تراز خون شهید 
سلیمانی باید شکل بگیرد و نمایندگانی وارد مجلس شوند 

که با چشم و ابروی بیگانگان رأی ندهند.
حجت االس��ام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در 
خطبه های این هفته نماز جمعه تهران، اظهار داش��ت: تقوا 
در زندگی معین اس��ت و مایه امنیت همه جانبه است؛ تقوا 
رژه شکس��ت ناپذیری اس��ت و کس��انی که در زندگی تقوا 
پیش��ه کرده و رعایت خدا را کنند و محور حرکات خود را 
کسب رضایت خداوند و پرهیز از غفلت قرار دهند خدا نیز 

با آنها عنایت کرده و یاور آنهاست.
امام جمع��ه موقت ته��ران در ادامه با تبریک فرا رس��یدن 
می��اد حضرت زهرا )س( گفت: حض��رت زهرا بهترین الگو 
برای بشریت است. تا آنجایی که قطب عالم بشریت حضرت 
بقیه اهلل االعظم )عج( ایشان را به عنوان الگوی خود معرفی 
کردند. این نش��ان می دهد حضرت زه��را در علم، طهارت و 
زالل بودن نمره اول عالم است و خداوند متعال در آیه تطهیر 

او را باالتر از حضرت موسی و عیسی اعام می کند.
وی اف��زود: حضرت زهرا باالتر از حضرت موس��ی اس��ت و 
رس��ول اکرم )ص( می فرمودند هر گاه هوای بهش��ت کنم 
فاطم��ه را می بویم چون او بوی بهش��ت می دهد. حضرت 
فاطمه از همان ابتدا پرچم حمایت از اس��ام را در دس��ت 
گرفتند. حجت االس��ام صدیق��ی در ادامه با تبریک میاد 
بنیانگ��ذار کبیر انقاب اس��امی حضرت امام خمینی )ره( 
تصریح کرد: امام خمینی احیاگر غدیر و اسام بودند و تولد 

ایشان نقطه عطفی در تاریخ بشریت است.
امام جمعه موق��ت تهران ادامه داد: ام��روز خانواده ها باید 
در تربیت دخترها دقت بیش��تری داشته باشند و دخترانی 
تربی��ت کنند که پدر نوازش کن، خداترس، خانواده تربیت 

کن و عاشق دین باشند.
وی ب��ا تاکید ب��ر اهمیت نماز گفت: بان��وان محترم نماز را 
جدی بگیرید و از نماز کمک بگیرید زیرا اگر نماز را درست 

کنیم همه چیز درست می شود.
ام��ام جمعه موقت ته��ران ادامه داد: ش��وهرداری حضرت 
فاطمه نیز نمونه اس��ت و این روش بای��د امروز نیز الگوی 

جامع��ه ما باش��د. این هم��ه ناس��ازگاری ها و پرونده ها در 
دادگاه های خان��واده و طاق ها نتیجه قصور ما، خانواده ها، 
آموزش و پرورش، دانش��گاه ها، اندیشمندان و افرادی است 

که قلم در دست دارند.
حجت االسام صدیقی افزود: بانوان باید توجه داشته باشند 
شوهرداری اولین رسالت زن است و هیچ چیزی جای آن را 

نمی گیرد. ازدواج پایدار مسئولیت است.
وی در خطبه دوم نم��از جمعه این هفته تهران با تاکید بر 
تقوی پیش��گی گفت: شما و خودم را به تقوای الهی دعوت 
می کنم. روز قیامت روز »فزع اکبر« اس��ت. بیش از ۷۰ نام 
برای قیامت در قرآن آمده اس��ت که یک��ی از آنها روز فزع 
اکبر اس��ت. آن روز، روز وحش��ت و روزی است که از قبرها 
بر می خیزیم. حجت االسام صدیقی تقوای سیاسی را یکی 
دیگر از نمونه های تقوا دانس��ت و گفت: چند روز پشت این 
میزها نشس��تیم و همه چیز را از بین بردیم. مگر این میزها 
چقدر قیمت دارد؟ انس��ان اگر تقوا داشته باشد از این میزها 
وحشت دارد. میز برای خدمت به خلق است اما عده ای از این 
میزها به جای خدمت برای حاشیه سازی استفاده می کنند 
و به جای اینکه امت اسامی را زیر پرچم اسام جمع کنند 

مردم را نس��بت به آینده کشور دلسرد می کنند. دین آنها به 
آنها چه می گوید. مگر مرگ بین ما وجود ندارد؟

ام��ام جمعه موقت ته��ران 22 بهمن را یک نعمت بس��یار 
بزرگ دانست و گفت: با همه دو قطبی که برخی دلدادگان 
به غرب سعی کردند ایجاد کنند و تاش کردند در انتخابات 
و فتنه ها کش��ور را به دو قطب تقسیم کنند؛ زمانی که 22 
بهمن می شود یک وحدت بسیار چشمگیر در جامعه ایجاد 
می ش��ود و همه در زیر س��ایه پرچم انق��اب در خیابان ها 
حاضر می شوند زیرا در انقاب هیچ حزب و دسته ای مطرح 

نیست و انقاب برای هیچ حزب و دسته خاصی نیست.
حجت االسام صدیقی با اشاره به حضور چشمگیر مردم در 
راهپیمایی 22 بهمن در اقصی نقاط کش��ور افزود: جوشش 
م��ردم در بیش از ۵ هزار منطقه آیا نعمت بزرگ و هدایت 
خداوند نیست. همه زیر پرچم والیت هستند و هیچ کسی 

نمی تواند میان این صفوف فاصله بیاندازد.
وی گف��ت: از آحاد جامعه که در کش��تی والیت به س��وی 
ساحل امن امام زمان )عج( حرکت می کنند تشکر می کنیم. 
حض��ور مردم، دش��من را مأیوس کرد و م��ا در راهپیمایی 
امسال شاهد حضور گسترده تر مردم بودیم. به عنوان مثال 

در ش��هرهایی مانند شیراز و کرمانشاه افزایش ۳۰ درصدی 
حضور مردم در راهپیمایی را داش��تیم که امیدآفرین است 
و نشانه دوم انقاب و بیعت با والیت و شهادت، یکپارچگی 

ملت و نشانه پافشاری مردم برای مقابله با استکبار است.
امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: جشن پیروزی انقاب 
اسامی پدیده بی نظیر الهی است که نقشه دشمنان را نقش 
بر آب می کند. حجت االس��ام صدیقی با اشاره به پیش رو 
بودن انتخابات مجلس شورای اسامی گفت: انتخابات پدیده 
انقاب اس��ت زیرا مردم پیش از انقاب نقشی در سرنوشت 
خود نداشتند و به حساب نمی آمدند. برخی می خواهند بین 
والی��ت و جمهوریت فاصله بیاندازند اما نظام ما نظام امامت 
و والیت اس��ت و جان مردم والیت و رهبری اس��ت و هیچ 
فاصل��ه ای بین مردم و والیت وجود ندارد. همانگونه که حاج 
قاسم س��لیمانی گفتند عاقبت بخیری ارتباط مستقیمی با 

والیت و سکاندار انقاب اسامی دارد.
امام جمعه موقت تهران افزود: مجلس��ی باید ش��کل بگیرد 
که در تراز مردم و ش��هدای انقاب مانند شهید حاج قاسم 
س��لیمانی باشد. مجلسی در تراز خون شهید سلیمانی باید 
ش��کل بگیرد و نمایندگانی وارد مجلس شوند که با چشم 
و ابروی بیگانگان رأی ندهند. نباید به افراد تنها بر اس��اس 
حزبی بودن آنها رأی داد. باید به افرادی شجاع مانند قاسم 

سلیمانی رأی داد.
وی گفت: نمایندگان باید زمان شناس باشند و اولویت ها را 
به خوبی تشخیص دهند. ما مجلسی می خواهیم که دولت 
را کنترل کند و بازرس��ی های مرتب داش��ته باشد تا مردم 
به آن دل ببندند. صدیقی با اش��اره به مس��ائل و مشکات 
بوجود آمده برای اس��تان های ش��مالی کشور پس از بارش 
ب��رف گفت: م��ردم گیان در ب��رف گرفتار هس��تند. البته 
مس��ئوالن در تاش هستند اما باید به آنها گفت حاال چرا؟ 
بای��د پیش از این پیش بینی می ش��د و امکانات و اقدامات 
الزم ص��ورت می پذیرفت. مردم در برف گرفتار هس��تند و 
برق و آب آنها قطع اس��ت که مردم و مس��ئولین باید برای 
رضای خدا قدم های خیرخواهانه برداش��ته و تاش کنیم تا 

از مشکات این مردم کاسته شود.  مهر

به مناس��بت س��الروز والدت حضرت زهرا )س( و روز زن، 
آیت اهلل رئیس��ی، رئیس دس��تگاه قضا از ندامتگاه شهرری 

)زنان( بازدید کرد.
رئیس��ی در بدو ورود در کارگاه های خیاطی، معرق کاری و 
قالیبافی ندامتگاه ش��هرری حضور یافت و به صورت چهره 
به چه��ره با مددجویان ب��ه گفتگو پرداخ��ت و در جریان 

مشکات آن ها قرار گرفت.
ریی��س قوه قضائیه در جریان ای��ن بازدید ضمن حضور در 
جمع قضات و دادیاران زندان دستور داد حداکثر تا قبل از 
پایان سال ۹۸ ضمن پاالیش زندانیان وضعیت باتکلیف ها، 
متقاضیان آزادی مشروط و همچنین اعطای مرخصی پایان 

حبس مشخص شود.
وی همچنین هی��ات قضایی را که به همراه خود به زندان 
زن��ان قرچک آورده بود مامور کرد که به تهران برنگردند و 
در محل زندان به بررس��ی وضعیت زندانیان و مس��تحقان 
تخفی��ف و عفو بپردازند و گ��زارش آن را هم به فوریت به 

حوزه ریاست قوه قضائیه اعام کنند.
رییس دس��تگاه قضا همچنین در جم��ع قضات حاضر در 
زندان دس��تور داد با عمل به قانون از س��ختگیری های با 
وج��ه در مورد اعطای مرخص��ی و همچنین پذیرش وثایق 

خودداری شود.
رییس��ی همچنین بازاجتماعی و اص��اح کردن زندانیان را 

وظیفه اصلی زندان دانس��ت و بر ق��رار گرفتن زندان ها در 
این مسیر تاکید کرد.

وی در ای��ن بازدید وضعیت س��ابقه مددجوی��ان و جرایم 
و اتهام��ات آن ه��ا را پ��رس و جو ک��رد و ضمن اس��تماع 
صحبت های آن ها، از آن ها خواس��ت ت��ا تفاضا های خود را 

نوشته و برای بررسی ارسال کنند.
رییس��ی در رابطه ب��ا مددجویانی که نس��بت به باتکلیف 
ب��ودن پرونده خود گایه هایی را مطرح کرده بودند، نکاتی 

را به مسئوالن ذیربط متذکر شد.
در ادامه این بازدید وقتی یکی از زنان زندانی محکوم مالی از 
ممانعت خانواده همسرش برای ماقات او و فرزندانش سخن 
گفت، آیت اهلل رییسی تاکید کرد که با صدور دستور قضایی 
شرایط ماقات این مادر با فرزندانش میسر شود. رییس قوه 
قضاییه همچنین در مورد محکومی که پرونده او باتکلیفی 

چند ماهه داشت، دستور پیگیری ویژه صادر کرد.
وی همچنین نسبت به مددجویی که با بدهی ۳۰۰ میلیونی 
در زندان اس��ت و خود را تولیدکننده معرفی کرد، خطاب 

به مسئوالن ذیربط تاکید کرد که تقاضای این زندانی مورد 
بررسی قرار گیرد.

رییس��ی در ادامه و پ��س از بازدی��د از کارگاه های زندان، 
ب��ه ان��درزگاه رفت و پس از حضور در واح��د مددکاری، از 

سالن های زندان بازدید کرد.
رییس قوه قضاییه با حضور در سالن های زندان و با مطالعه 
تقاضا ه��ای مددجویان، در برخی موارد دس��تورات الزم را 
صادر کرد. مش��کات اغل��ب زندانیان در رابط��ه با آزادی 
مش��روط، اعسار، عدم رضایت ش��کات در پرونده های مالی 
ب��ود که رییس ق��وه قضاییه مورد به مورد به س��ئواالت و 
درخواس��ت های مددجویان پاس��خ داد و در این زمینه نیز 

دستوراتی را به مقامات قضایی داد.
وی همچنی��ن در رابطه با دو مددج��و که اهل ایام بودند 
و تقاضای حضور در زندان ش��هر خود برای س��پری کردن 
دوران محکومی��ت را داش��تند، خطاب به رییس س��ازمان 
زندان ها دستور داد که شرایط انتقال این دو زندانی و همه 

افراد مشابه که چنین شرایطی را دارند فراهم شود.

رییسی پس از شنیدن س��خنان مددجویان، طی سخنانی 
در جمع زندانیان مالی، از آن ها خواست که تقاضا های خود 
را به ص��ورت مکتوب ارایه کرد و در رابطه با جلب رضایت 

شاکی تاش کنند.
رییس ق��وه قضاییه در ادامه ضمن حض��ور در بند مادران 
زندان��ی به رس��یدگی ب��ه پرونده ه��ای آن ه��ا پرداخت و 
وضعیت شرایط زندان و نحوه تامین مایحتاج کودکان این 
مادران زندانی را از مددکار مربوطه جویا ش��د و نس��بت به 
رسیدگی های ویژه بهداشتی و درمانی به مادران و فرزندان 

ان ها تاکید کرد.
طی روز های گذش��ته نی��ز در راس��تای برنامه های تحولی 
ریاست قوه قضائیه و سیاست های کاهش جمعیت کیفری 
و در اجرای دستورالعمل ساماندهی امور زندانیان و کاهش 
جمعی��ت کیفری تع��داد ۶۰ نفر از زندانی��اِن زن ندامتگاه 
ته��ران با اعطای مرخصی پایان حبس )زنانی که باقیمانده 
حبس آن ها کمتر از ۴ ماه اس��ت( آزاد شدند و در مجموع 
تعداد زنان آزاد ش��ده ۱۰ درص��د مجموع کل زندانیان زن 
زندان قرچک می باشد همچنین حسب دستور ریاست قوه 
قضائیه تعدادی از زنان که واجد ش��رایط عفو بودند لیست 
آن ها در کمیس��یون عفو و بخشودگی قرار گرفت همزمان 
تع��داد ۵۰ نفر از زن��ان زندانی نیز به همین مناس��بت به 

مرخصی چند روزه اعزام شدند.  میزان

درس های وصیت نامه شهید
حاج قاسم سلیمانی

ادامه از صفحه اول
در جای جای وصیت نامه شهید حاج قاسم سلیمانی 
تبعیت از والیت فقیه موج می زند و این ویژگی را او در 
وصیت نامه خود برای همگان به یادگار گذاشته است، 
آنجا که می گوید، »برای نجات اسام، خیمه والیت را 
رها نکنید، گوشه دیگری از نگرانی او را نشان می دهد.

مردم ایران اس��امی که آنگونه بی نظیر و ش��گفت 
آور به بدرقه س��ردار خود ش��تافتند، اکنون وظیفه 
س��نگینی بر دوش دارند. اج��را کردن وصیت حاج 
قاسم بار مس��ئولیت سنگینی را برای مردم و البته 
مس��ئولین بر دوش آنها نهاده که می تواند راهگشا 
و کارآم��د باش��د. در برهه ای به س��ر می بریم که 
دیدگاه های حاج قاسم سلیمانی که تنها بخش هایی 
از آن در وصی��ت نام��ه او دیده می ش��ود، می تواند 
مکتب��ی را ش��کل دهد که ش��اخص های بزرگی از 
یک حکومت اس��امی را در همه ابعاد خود عرضه 
ک��رده تا در دس��ترس همگان باش��د. وصیت نامه 
س��ردار ایران اسامی حاصل ۴۱ س��ال دلدادگی، 
سلحش��وری، دالوری، جانبازی و سرانجام شهادت 
فردی اس��ت که خود را وقف اس��ام، مردم و ایران 
کرده بود و این ویژگی جز با تبعیت از والیت فقیه 

به ظهور و بروز نمی رسید.

سرمقاله

ای تی اف یو افت تی تی پیف پاف
رییس کل بانک مرکزی: شاخص های اقتصادی بانک 
مرکزی نش��ان می دهد اوضاع نس��بت به گذشته به 
تدریج بهبود می یابد و امیدواریم این روند مس��تمر 

باشد. ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف( اگر شاخص های بانک مرکزی را به کارگر پمپ 
بنزین بدهیم نیم لیتر بنزین اضافه به آدم می دهند.

ب( ش��اخص ه��ای بانک مرکزی در حل��ق ما ملت 
همیشه در صحنه!

ج( اگر این ش��اخص های اقتصادی بانک مرکزی را 
نداشتیم تا حاال از گرسنگی مرده بودیم.

د( دو چی��ز کنتور نم��ی اندازد یک��ی چاخان های 
مسئوالن و یکی هم شاخص های اقتصادی!

س��خنگوی دولت: دولت تدبیر و امید تحت ریاست 
ریی��س  جمهور تا مرداد ۱۴۰۰ در خدمت ملت، پای 

پیمان خود خواهد ایستاد.
با توجه به این اظهارنظ��ر دولت تدبیر و امید بعد از 

سال ۱۴۰۰ چه خواهد کرد؟
الف( دسته جمعی به کانادا مهاجرت می کنند.

ب( پ��ای پیمان را گاز می گیرند و می روند دنبال 
کارشان!

ج( یکی از اعضای کابینه می شود رییس جمهور و تا 
هشت سال دیگر پای پیمان را گاز ... نه ببخشید پای 

پیمان خود می ایستند.
د( این گزینه خیلی زش��ت است و به دلیل منشوری 
بودن از انتشار ان معذوریم اما توصیه می کنیم همین 

گزینه را انتخاب کنید.
برادر مصطفی میرس��لیم: به ما در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام فش��ار می آورند که این قرارداد ها را به 

این دلیل که میثاق بین المللی است، قبول کنیم.
منظور ایش��ان از "قرارداد" ک��دام یک از گزینه های 

زیر است؟
الف( ای تی اف اف تی یو اف پیف پاف

ب( اف آی تی آی اف یو ایف تیف پیف پاف
ج( ایف اوف آف اف تی وای بای یو اف پیف پاف

د( هر قراردادی که نماینده لنگرود تلفظش را بلد باشد.

ننجون

 لیست انتخاباتی شورای ائتالف نیروهای انقالب 
در تهران اعالم شد 

ائتاف نیروهای انقاب اس��امی برای انتخابات مجلس یازدهم در تهران 
لیست نهایی خود را اعام کرد.

 اسامی ۳۰ نفر نامزد انتخابات محلس شورای اسامی در تهران به شرح 
زیر است:

۱- محمدباق��ر قالیباف، 2-س��یدمصطفی آقامیرس��لیم، ۳-س��یدمحمد 
آقامیری،۴-ع��زت اهلل اکبری تاالر پش��تی، ۵-زهره الهیان، ۶-محس��ن 

پیرهادی، ۷-سیدرضا تقوی، ۸-مجتبی توانگر، ۹-مجتبی ثابتی
۱۰-عاطف��ه خادم��ی، ۱۱-سیداحس��ان خان��دوزی، ۱2-سیدمحس��ن 
دهن��وی، ۱۳-مجتبی رضاخواه، ۱۴-س��میه رفیع��ی ۱۵-فاطمه رهبر، 
۱۶-عبدالحس��ین روح االمینی نجف آبادی، ۱۷-مصطفی زمانیان، ۱۸-

اقبال ش��اکری، ۱۹-مالک شریعتی نیاسر، 2۰-مهدی شریفیان 2۱-علی 
شمس��ی پور، 22-ابوالفضل عموئی، 2۳-فاطمه قاسم پور، 2۴-سیدنظام 
الدین موس��وی، 2۵-الیاس نادران، 2۶-احمد نادری، 2۷-س��ید محمود 

نبویان، 2۸-سوده نجفی، 2۹-کیومرث هاشمی، ۳۰سید علی یزدیخواه

غامعلی حدادعادل خطاب به مردم حوزه انتخابیه 
تهران، شمیرانات، ری، اسامشهر و پردیس، تاکید 
کرد: فهرست »ایران سربلند« که از سوی شورای 
ائتاف نیروه��ای انقاب ب��رای انتخابات مجلس 
ب��ه حضورتان معرفی ش��ده اند، هدفش تش��کیل 
مجلس��ی اس��ت که بتواند ش��عار »نجات اقتصاد 

ایران« را محقق سازد.
متن نامه به شرح ذیل است:

مردم شریف حوزه انتخابیه تهران، شمیرانات، ری، 
اسامشهر و پردیس

اینک شما و فهرست »ایران سربلند«، که از سوی 
"ش��ورای ائتاف نیروهای انقاب اس��امی" برای 
انتخاب��ات مجل��س یازدهم به حضورت��ان معرفی 

شده اند.

»ش��ورای ائتاف« که برآمده از وحدت و همکاری 
دهها تش��کل سیاسی و اجتماعی، صنفی و مردمی 
فعال کشور اس��ت، با توجه به نقش خطیر مجلس 
در اداره کش��ور، برای نیل به سربلندی ایران عزیز، 
تشکیل مجلسی قوی و کارآمد را ضروری می داند.

مجلس��ی که بتواند شعار »نجات اقتصاد ایران« را 
محقق سازد. در فهرس��ت سی نفره ایران سربلند 
س��عی ش��ده اس��ت تا افرادی با ایمان، با اخاق، 
پاکدست و انقابی برای نمایندگی مجلس برگزیده 
ش��وند. ویژگی مهم این فهرست، جوانگرایی است 
ک��ه توصیه اکید رهبر معظم انقاب اس��امی در 
بیانیه »گام دوم« اس��ت. حضور اف��راد با تجربه و 
دارای س��ابقه مدیریت��ی موفق و نی��ز روحانیون 
و زن��ان در کن��ار جوانان نخب��ه و خردمند به این 

فهرست، توازن بخشیده است.
خصوصیت مهم این فهرس��ت آن اس��ت که برای 
نخستین بار در تهیه آن عاوه بر صاحب نظران از 
رأی و نظر م��ردم  ۳۵2 محله از محات تهران و 

مناطق اطراف آن استفاده شده است.
امید اس��ت این س��ی نفر که س��وابق، تحصیات، 
تجرب��ه و تخصص آنان در مع��رض افکار عمومی 
نهاده ش��ده اس��ت؛ بتوانند با اعتماد ش��ما افتخار 
نمایندگ��ی مردم تهران، ش��میرانات، لواس��انات، 
ری و اسامش��هر و پردیس را در مجلس ش��ورای 
اس��امی پیدا کنند و با تصوی��ب قوانین دقیق و 
درست و نظارت الزم بر اجرای آنها، انتظارات ملت 
را برآورده س��ازند و به ویژه برای حل مش��کات 

معیشتی و اقتصادی گامهای مؤثری بردارند.

مجلسی در تراز شهید سلیمانی باید شکل بگیرد
حجت االسالم صدیقی در نماز جمعه تهران:
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به مناسبت روز زن صورت گرفت

بازدید رییس قوه قضاییه از ندامتگاه زنان

نامه حدادعادل به مردم: 

هدف فهرست »ایران سربلند« تشکیل مجلسی با شعار »نجات اقتصاد ایران« است


