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ایا حجاب موجب سلب آزادی می شود ؟ مخالفان حجاب 
ایرادی که بر حجاب گرفته اند این است که موجب سلب 
حق آزادی که یک حق طبیعی بشری است می گردد و نوعی 

توهین به حیثیت انسانی زن به شمار می رود. 
انها می گویند احترام به حیثیت و شرف انسانی یکی از مواد 
اعالمیه حقوق بشر است. هر انسانی شریف و آزاد است. مرد 
باشد یا زن، سفید باشد یا سیاه. تابع هر کشور یا مذهبی 
باشد. مجبور ساختن زن به این که حجاب داشته باشد، بی 
اعتنایی به حق آزادی او و اهانت به حیثیت انسانی اوست 
و به عبارت دیگر ظلم فاحش است به زن. عزت و کرامت 
انسانی و حق آزادی زن و همچنین مطابق عقل و شرع، هیچ 
کس بدون موجب نباید اسیر و زندانی گردد و ظلم به هیچ 
شکل و به هیچ صورت و به هیچ بهانه نباید واقع شود، ایجاب 
می کند که این امر از میان برود.در پاسخ به این طرز فکر و 

نظریه بایدگفت: 
 اوال : فرق است بین زن در خانه و بین موظف دانستن او 
به این که وقتی می خواهد با مرد بیگانه مواجه شود پوشیده 
باشد. در اسالم محبوس ساختن و اسیر کردن زن وجود 
ندارد. حجاب در اسالم وظیفه ای است بر عهده زن نهاده 
شده که در معاشرت و برخورد با مرد باید کیفیت خاصی را 
در لباس پوشیدن مراعات کند این وظیفه نه از ناحیه مرد بر 
او تحمیل شده است و نه چیزی است که با حیثیت و کرامت 
او منافات داشته باشد و  تجاوز به حقوق طبیعی او نیست که 

خداوند برایش خلق کرده باشد.
اگر رعایت پاره ای مصالح اجتماعی، زن یا مرد را مقید سازد 
که در معاشرت روش خاصی را اتخاذ کنند و طوری راه بروند 
که آرامش دیگران را بر هم نزنند و تعادل اخالقی را از بین 
نبرند، چنین مطلبی را زندانی کردن یا »بردگی« نمی توان 
نامید و آن را منافی حیثیت انسانی و اصل »آزادی« فرد 

نمی توان دانست.
ثانیا : در کشور های متمدن جهان در حال حاضر چنین 
محدودیت هایی برای مرد هم وجود دارد. اگر مردی برهنه 
یا در لباس خواب از خانه خارج شود و یا حتی با پیژامه 
بیرون آید، پلیس ممانعت کرده به عنوان اینکه این عمل 
برخالف حیثیت اجتماع است او را جلب می کند. حتی 
در اکثر دانشگاههای معتبر دنیا لباس و فرم خاصی برای 
زنان ومردان  تعریف شده لذا هنگامی که مصالح اخالقی و 
اجتماعی، افراد اجتماع را ملزم کند که در معاشرت اسلوب 
خاصی را رعایت کنند مثالً با لباس کامل بیرون بیایند، چنین 
چیزی نه بردگی نام دارد و نه زندان و نه ضد آزادی و حیثیت 

انسانی و نه ظلم و ضد حکم عقل به شمار می رود.
ثالثا : پوشیده بودن زن، در همان حدودی که اسالم تعیین 
کرده است، موجب کرامت و احترام بیشتر اوست؛ زیرا او را از 

تعرض افراد جلف و فاقد اخالق مصون می دارد. 
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        سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران :              

در فراز تقابل تمام عیار با دشمن 
قرار داریم

خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی :

حجاب و اصل آزادی؟!

ــر  ــم غی ــان جرائ ــژه ازادی زندانی ــزان وی ــن گلری جش
عمــد بــه همــت و تــالش رمضانــی رئیــس دادگســتری 
بردســیرو انجمــن حمایــت از زندانیــان و بــا همــکاری و 
ــور فرماندار،حجــت االســالم  حضــور مهنــدس نجــف پ
والمســلمین کرمانــی امــام جمعه، موســوی قــوام رئیس 
ــدادی از   ــور تع ــا حض ــان ، وب ــتان کرم ــه اس ــتاد دی س
روســای ادارات و همچنیــن بــا حضور نماینــدگان مدیران 
صنایــع فوالدکرمــان و جهان فــوالد  وتعــدادی از  خیرین 

شهرســتان برگــزار شــد
رئیــس دادگســتری شهرســتان بردســیر گفــت: در ایــن 
ــی  ــون ریال ــک 950میلی ــاهد کم ــزان ش ــن گلری جش
خیــران بردســیری و شــرکت هــای صنایع فــوالد کرمان 
و جهــان فــوالد بــرای آزادی زندانیــان جرائــم غیــر عمــد 

بــوده ایــم.
رمضانــی زاده رئیس دادگســتری شهرســتان بردســیر در 
ابتــدا هــدف از ایــن جشــن را کمــک بــه زندانیــان مالــی 
ــه  ــا توجــه ب و جرائــم غیــر عمــد عنــوان کــرد و افزود:ب
ــواده زندانیــان وارد  ــرای خان مشــکالت و مســائلی کــه ب
میشــود کــه ســتاد دیــه بــا همــکاری و کمــک مــردم و 
خیریــن قصــد ازاد ســازی برخــی از ایــن زندانیــان را دارد

رمضانــی زاده افــزود : ایــن افراد کســانی هســتند که  تنها 
بــه ســبب ناتوانــی در تامین بدهــی روانــه زندان شــده اند. 
ــل : ازدواج  ــی از قبی ــه زندگ ــدارک هزین ــرای  ت بعضــا ب
ــا تهیــه هزینه هــای تحصیلــی  دختــر دم بخت شــان، ی
فرزنــدان و .... قــرض یــا وام گرفته شــده امــا در بازپرداخت 
آن عاجــز مانده اند.البتــه بعضــی از محکومیت هــای مالی 

        
حساب بانکی بیش از 100 شرکت بزرگ 
معدنی استان کرمان در تهران است

ایران برای پاسخ گویی محکم به اقدامات 
نظامی آمریکا کامال آماده است
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رئیس دادگستری شهرستان بردسیر گفت: 

کمک 950میلیون ریالی خیران بردسیری 
برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد

ممکــن اســت بابــت ناتوانــی در پرداخــت دیــات ناشــی از 
حــوادث رانندگــی یــا کارگاهــی، زندانــی  شــده  باشــند .

بعضیهــا هــم بــه عنــوان محکومــان مالــی نفقــه و مهریــه 
زندانــی شــدند کــه باید بــا فرهنگ ســازی و اطالع رســانی 
ــع از افزایــش آســیبهای  ــف جامعــه مان ــه اقشــار مختل ب
اجتماعــی شــد فــردی کــه نــان اور خانواده اســت بــا بدهی 
مالــی روانــه زنــدان مــی شــود وافراد تحــت تکفــل آن دچار 
مشــکالت و آســیبهای اجتماعــی مــی گردند و بــا توجه به 
ظرفیتهــای خوب بردســیر مــردم خیــر و مومــن  و صنایع 
فــوالدی شهرســتان مــی شــود گامهــای موثــری در تقلیل 
ایــن گونــه افــراد بدهــکار مالــی مذکــور برداشــته شــود و 
امــار ایــن قبیــل از محکومــان بــه حداقــل و به صفر برســد 

صفحه4                                                          ادامه صفحه 3

مقام معظم  رهربی در دیدار مسئوالن وکارگزاران نظام؛

اقتدار و آبروی کشور در خودکفایی است
و باید نیازهای مهم کشور را خودمان تولید 

و تأمین کنیم

آگهی استخدام 
شرکت صنایع فوالد کرمان 

هلدینــگ صنایــع فوالد کرمــان )بردســیر( ، به منظور تکمیل رسمایه انســانی 

مــورد نیــاز خــود در کارخانجــات ذوب و نورد کرمان و صنایع فوالد کرمــان ،  از 

افراد متخصص واجد رشایط )مرد( در مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناســی 

از طريق برگزاري آزمون و مصاحبه )فنی، تخصصی، مهارتی و روان¬شناختی( 

، بــه صــورت قــرارداد موقــت ، طبــق ضوابــط قانــون کار و تأمیــن اجتامعــی 

اقــدام بــه جــذب نیــرو می مناید.

رشته های مورد نیاز:
کاردانــی: متالــورژی ، بــرق ، مکانیــک ، تاسیســات ، ماشــین ابــزار ، ایمنــی و 
بهداشت/ بهداشت حرفه ای ، اطفای حریق ، ریاضی/آمار/ حسابداری ، کامپیوتر 

، فوریــت های پزشــکی

کارشناســی: متالورژی ، مکانیک ، برق ، نقشــه کشــی صنعتی ، صنایع ، ایمنی 
و بهداشت/ بهداشــت حرفه ای ، مدیریت

مهلت ثبت نام :حداکثر تا پایان روز جمعه 98/03/03
برای ثبت نام و مشاهده جزئیات به لینک زیر مراجعه منایید:

www.ksi.ir                         
کلیه مراحل استخدام و آزمون توسط رشکت پیامنکار تامین نیروی انسانی صورت می پذیرد.

روابط عمومی هلدینگ صنایع فوالد کرمان )بردسیر( روابط عمومی شهرداری گلزار 

اصالحیه آگهی استخدام 
شرکت فوالد سیرجان ایرانیان

بدینوســیله بــه اطــاع کلیــه داوطلبــان رشکــت در آزمــون اســتخدامی رشکــت 

ــدرج در آگهــی  ــط اســتخدامی من ــان مــی رســاند رشای فــوالد ســیرجان ایرانی

اســتخدام ایــن رشکــت بــه رشح ذیــل اصــاح گردیــده و متقاضیــان محــرم مــی 

ــا اصــاح  ــام و ی ــن ثبــت ن ــد جهــت کســب اطاعــات بیشــر و همچنی توانن

ــد. ــگاه اینرنتــی www.karasa.ir مراجعــه مناین ــه پای اطاعــات ب

ــذف  ــان ح ــش نش ــغل آت ــامنی ش ــی جس ــی آمادگ ــودن گواه • رشط دارا ب
گردیــده و داوطلبــان مــی تواننــد بــا داشــن ســایر رشایــط اعــام شــده شــغل 

مذکــور، اقــدام بــه ثبــت نــام مناینــد.

•  بــرای شــغل هــای تراشــکار و جوشــکار صنعتــی، رشط ارائــه ســابقه بیمــه 
بــرای ســابقه کار الزامــی منــی باشــد و داوطلبــان مــی تواننــد  بــا دارا بــودن 

مهــارت مربوطــه ، ســابقه بــدون بیمــه و داشــن ســایر رشایــط اعــام شــده 

مشــاغل مذکــور، اقــدام بــه ثبــت نــام مناینــد.

•  کلیــه دارنــدگان گواهینامــه مهــارت اپراتــور جرثقیــل ســقفی کابیــن دار نیز 
مــی تواننــد بــا داشــن مــدرک تحصیلــی کاردانــی یــا حداقــل دیپلــم در آزمــون 

اســتخدامی مربــوط بــه شــغل اپراتــور جرثقیــل ســقفی ثبــت نــام مناینــد.

ضمنًا تاریخ ثبت نام تا پایان روز چهارشنبه 1398/3/1 
تمدید گردید.

روابط عمومی شرکت فوالد سیرجان ایرانیان

  شهباز حسن پور در جلسه شورای معادن استان کرمان :
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خطبه های نمازجمعه 

حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبر کرمانی :

کشور فاقد یک الگوی مصرف 
است / قدرت سیاسی هر 

کشوری به جمعیت جوانش 
بستگی دارد  

حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبر کرمانی امام جمعه 
بردسیر در خطبه های نماز جمعه این هفته با توجه به تقارن با 
ماه مبارک رمضان بیان داشت : َشْهُر رََمضاَن الَّذی أُنْزَِل فیِه الُْقْرآُن 
ُهدًی لِلنَّاِس رمضان ماه نزول قران است و اهمیت این ماه به همین 
جهت است که از سایرماهها برتری دارد گذشته از روزه گرفتن 

وسایراعمال ، اهمیت این ماه به برکت نزول قران است. 
خطیب جمعه بردسیر در بخشی دیگر از خطبه ها باقرائت  آیه 
90 مائده گفت : این آیه خطاب به مومنین است زیرا مسکرات و 
قمار بازی مغایرت با ایمان دارد و انسان باایمان به سمت وسوی انها 
نمی رود و این ازکارهای شیطان است و شیطان بااین کارها بین 
مسلمانان تفرقه و جدایی و کدورت و دشمنی ایجاد می کند  و 
هم باعث دوری از رستگاری انها  می گردد .واز سویی  همچنین 
امید به رستگاري براي شخص اجتناب کننده را مي دهد و همین 
امرمستلزم آن است که براي کساني که از این اعمال اجتناب 
نکنندامیدرستگاري نیست .چون مخالفت بااین امور با روح ایمان 
سازگاری ندارد. و این اعمال و کارها ابزار شیطان است و دراخر 
آیه می فرماید ازانها اجتناب کنید لعلکم تفلحون اگر می خواهید 
خوشبخت و رستگار شوید از اینها دوری کنید وضررمعنوی آن این 

است که می خواهد شما را ازیاد خدا یعنی از نماز بازدارد. 
امام جمعه بردسیر بمناسبت اول خرداد  روز بهره وری  وضرورت 
بهره وری وبهینه سازي مصرف گفت :کشور ما یکی از پرمصرف 
ترین کشورها در دنیاست  باید با استفاده مصرف بهینه از اسراف 
خودداری کنیم واستفاده مطلوب، موثر و بهینه از همه  امکانات، 
ظرفیت ها، پتانسیل ها، سرمایه ها، نیروها و منابعی است که به 
انسان برای رسیدن به رشد و شکوفایی همه جانبه کمك می کند. 
در واقع انسان با بیشترین استفاده از کمترین امکانات به بهره وری 
باالیی دست می یابد.و استفاده از جوانان در این مسیر می تواند 
بهره وری را باالببرد و کشور فاقد یك الگوی مصرف است دربعضی 

ازموارد جز پرمصرف ترین کشورها هستیم.
حجت االسالم کرمانی با توجه به رشد کندجمعیت گفت : قدرت 
سیاسی کشور بحث جمعیت است بخصوص جمعیت جوان که 
مقام معظم رهبری ابالغیه ای  درمورد سیاست جمعیت در سال 
92صادر کردند و با توجه به آمار، جمعیت ما رو به پیر شدن است 
درسال  1425 جمعیت کهنسال ما با جمعیت زیر 15سال برابر 
است یعنی خبری از جوان نیست چون در گذشته کنترل جمعیت 
رواج پیدا کرده وباید این مانع را برداشت زیرا قدرت سیاسی هر 

کشوری به جمعیت جوانش بستگی دارد.  
وی افزود: هرکشوری را  توجه به جمعیت و رده های سنی ان می 
سنجند و از انجایی که با کندی جمعیت روبروهستیم و این کندی 
رشد جمعیت در سی سال آینده آسیب های کاهش جمعیتی را 
نشان خواهد داد وبا وجود ابالغ سیاست های جمعیتی در سال92، 
هنوز اجرای آن به خوبی صورت نگرفته است.و چنانچه شرایط 
ازدواج از نظر مسکن ، شغل و هزینه های امرار معاش و تحصیل 
تسهیل نشود و جمعیت به کندی رشد کند درآینده با پیری کشور 
روبرو هستیم وی از مسئوالن درخواست نمود که زیرساختهای 

رشدجمعیت را فراهم کنند. 
خطیب جمعه بردسیر بمناسبت پانزدهم رمضان سالروز تولد امام 
حسن مجتبی علیه السالم ضمن تبریك گفت: کریم اهل بیت امام 
مجتبی  علیه السالم است  و روزمیالد کریم اهل بیت را روز اکرام 
و از روز دوازدهم  هفته اکرام وکمك به محرومان نامیده شده است  

مومنین بفکر فقرا باشند. 
وی افزود : چرابه امام حسن علیه السالم کریم اهل بیت می گویند 
؟زیرا هرچه داشت دررا خداانفاق کرد و هیچ سائلی را از در ب خانه 
اش دستخالی برنگرداند از امام سوال کردند چرا دست ردبرهیچ 
سائلی نمی زنی فرمود: من سائل درگاه خدایم وامید دارم که خدا 
درخواستم را ردنکند و شرم دارم از اینکه  درخواست دیگری را 
ردکنم همانگونه که دوستم دارم خدا درخواستم را ردنکند دوست 

ندارم درخواست دیگران را ردکنم. 
حجت االسالم کرمانی پیرامون دیدار مقام معظم رهبری با 
مسئوالن نظام گفت : ایشان دربخش های مختلف صحبت کردند 
یکی از انها مذاکره با امریکا بود که ایشان فرمودند :مذاکره با امریکا 
سم مضاعفی است و علت انرا بیان فرمودند : اول اینکه مذاکره با 
امریکا بی ثمر است و دوم اینکه امریکا حسن نیت ندارد ونیت 
شوم دارد سوم اینکه همانگونه که قبال هم فرمودند امریکاغیر قابل 
اعتماد است و کاراو خدمت به رژیم صهیونیستی است و اخر اینکه 
محاسباتش درباره ایران غلط است لذا مردم وسران قوا وظایفی 
دارند که ان وظایف را جهت مقابله با تحریمهای امریکا بکار ببرند 
و مشکالت اقتصادی را برطرف و بفکر حل مشکالت مردم باشند 

در فراز تقابل تمام عیار با دشمن قرار داریم
فرمانــده کل ســپاه گفــت : دشــمنان مــا 
امــروز بــا اعمــال راهبــرد فشــار حداکثری 
و بــه میــدان آوردن تمامــی ظرفیــت هــا 
ــت  ــدم مل ــات ق ــتن ثب ــعی در شکس س
ایــران دارنــد کــه در ایــن عرصــه نیــز ناکام 

خواهنــد مانــد.
ــزاری  ــروه سیاســی خبرگ ــزارش گ ــه گ ب
فــارس، ســردار سرلشــکر پاســدار حســین 
ســالمی فرمانــده کل ســپاه پاســداران 
انقــالب اســالمی در آییــن رونمایــی از 
بزرگتریــن ســامانه جهــادی کشــور کــه با 
حضــور فرماندهــان ســپاه های اســتانی در 
محل ســازمان بســیج مســتضعفین برگزار 
ــالب اســالمی را  ــروز انق ــرایط ام شــد، ش
حســاس تــر از هــر زمــان دیگــری توصیف 
و گفــت : ایــن مقطــع از تاریــخ بــه دلیــل 
ــای  ــت ه ــام ظرفی ــا تم ــمن ب ــه دش آنک
ممکــن خــود بــه میــدان تقابــل با مــا پای 
گذاشــته است، سرنوشت ســازترین مقطع 

ــه شــمار مــی رود. انقــالب اســالمی ب
ــك  ــراز ی ــروز در ف ــه ام ــان اینک ــا بی وی ب
تقابــل تمــام عیــار بــا دشــمن قــرار داریــم 
گفــت: دشــمنان ما امــروز بــا اعمــال راهبرد 
فشــار حداکثــری و بــه میــدان آوردن تمامی 
ظرفیــت ها ســعی در ایجــاد تزلــزل در ذهن 
ــدم و  ــات ق ــا و شکســتن ثب ــب ه ــا و قل ه
پایــداری ملــت ایران دارنــد؛ اما غافــل از آنکه 
آرامــش، امنیــت ،عــزت و شــکوه ملــت ایران 
مرهــون میدانهــای مقاومــت، ایســتادگی و 
پایمــردی بــوده و بــه فضــل الهــی دشــمنان 

در ایــن عرصــه نیــز نــاکام خواهنــد مانــد.
ــط  ــر خ ــه آخ ــا ب ــمنان م ــزود: دش وی اف
رســیده انــد و برغم هیبــت ظاهــری، از درون 

دچــار پوکــی اســتخوان هســتند.
ســر لشــکر ســالمی برخــورداری از نعمــت 
ــزرگ و  ــت ب ــان و مل ــزرگ، آرم ــری ب رهب
نیــز دشــمنان و رقبایــی در مقیــاس جهانی 
را از عناصــر اقتــدار ایــران اســالمی برشــمرد 

ــی) ره( از  ــام خمین ــه ام ــی ک ــزود: زمان واف
راهبــرد دفــاع همــه جانبــه ســخن گفتند، 
ــی  ــم؛ در حال ــه درک آن نبودی ــادر ب ــا ق م
کــه ایــن الهــام ، شــهود و احســاس درونــی 
عمیــق ایشــان نســبت بــه تحــوالت آینــده 
بــود؛ در واقــع امــام بزرگــوار مــا تشــخیص 
دادنــد کــه روزگاری مــا در صحنــه دفاعــی 
همــه جانبــه در برابــر دشــمنان قــرار 

خواهیــم گرفــت .
وی دامنــه قــدرت هــر کشــور را به وســعت 
ــور  ــزرگ آن کش ــای ب ــن ه ــا و ذه آرمانه
توصیــف و تصریــح کــرد: آرمــان مــا اتصــال 
بــه ظهــور و حاکمیــت ارزشــهای الهــی در 
ــداران  ــپاه پاس ــت و س ــری اس ــه بش جامع
انقــالب اســالمی در عیــن توجــه بــه 
ــف در آن ، در نقطــه  ــدم توق ــات و ع واقعی
ــی  ــان خواه ــی و آرم ــان گرای ــی آرم کانون

ــرار دارد. ق
فرمانــده کل ســپاه در پایــان بــا تأکیــد بــر 

ــل رشــد  ــدان عم ــه بســیج در می اینک
ــادی  ــی جه ــش آفرین ــد، نق ــی کن م
و ایثارگرانــه آحــاد مــردم بــه ویــژه 
بــه  رســاندن  یــاری  در  بســیجیان 
هموطنان ســیل زده را بســیار ســتودنی 
خوانــد و خطــاب بــه فرماندهــان اظهــار 
ــی از  ــدان عمل ــیج می ــرای بس ــرد: ب ک

ــازید. ــاد بس ــس جه جن

برگزاری آیین وفات حضرت خدیجه 
)س( دربنیاد مهدویت بردسیر 

بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد مهدویت ، بمناســبت 
رحلــت حضرت خدیجــه ســالم ا... علیها همســر گرامی نبی 
مکــرم اســالم صلــی ا... علیــه وآله دردهــم ماه رمضــان ، واحد 
خواهــران بنیادمهدویــت با دعــوت از خواهران عضو بنیــاد و ... 
،آییــن  تجلیــل  و گرامیداشــتی  از اولین بانویی که به اســالم 
گرویــد و تمــام دارایــی خــود را بــرای ترویــج دین اســالم بکار 
بســت برگزارشــد. ایــن مراســم  کــه بــا حضــور و اســتقبال  
بیــش از 200نفــر از خواهــران  شــرکت کننــده برگــزار شــد 
ایــن مراســم بــا مدیحــه ســرایی و نوحــه خوانــی مداحــان 
ــان  ــه پای ــاری ب ــرف افط ــالم و ص ــم الس ــت علیه ــل بی اه
رســید الزم بذکــر اســت که بنیــاد مهدویت بردســیراز ســال 
86 درایــن شهرســتان فعالیــت خــود را درزمینــه گســترش 
فرهنــگ انتظــار ومهدویــت اغــاز کــرده و تــا کنــون قریــب 
بــه 5000نفراموزشــهای الزم را فراگرفتــه انــد و همچنــان در 
طــول ســال بابرگــزاری جلســات هفتگــی تفســیر موضوعی 
قــران ، نهــج البالغــه ، صحیفه ســجادیه ، فرهنــگ مهدویت 
)انتظارفرهیختــگان( ، کالســهای قرانی شــامل )صوت ولحن 
،تجویدقــران ( برگــزار مــی شــود ضمنــا جــز خوانــی قــران 
همــه روزه درمــاه مبــارک رمضــان ویــژه خواهــران از ســاعت 
10صبــح درحــال اجراســت از عالقــه منــدان بــه فرهنــگ 
مهدویــت دعــوت مــی شــود جهــت حضــوردر کالســها بــه 
500 طرح توسعه ای و احداثی استان قابل واگذاری به بخش غیردولتیآدرس بردســیر - خیابــان کاشــانی- اللــه 4 مراجعــه نماینــد  

رییــس ســازمان مدیریت و برنامــه ریزی 
اســتان بــا بیان اینکه بیشــتر طــرح های 
ــی  ــه بخــش غیردولت ــذاری ب ــل واگ قاب
در اســتان در دســتگاه هــای تولیــدی از 
جملــه جهادکشــاورزی، راه و شهرســازی 
و ورزش و جوانــان اســت گفــت: لیســت 
نهایــی ایــن طــرح هــا از ابتــدای تیرمــاه 
در ســایت مشــارکت عمومی و خصوصی 
در پرتــال ســازمان برنامه و بودجه کشــور 
و ســایت مدیریــت و برنامه ریزی اســتان 

قابــل مشــاهده خواهــد بود.
بــه گــزارش ایســنا منطقــه کویــر، دکتر 
روال  خصــوص  در  رودری«  »جعفــر 
واگــذاری طــرح هــای نیمــه تمام اســتان 

بــه بخــش خصوصــی اظهــار کــرد: حدود 
ــی هــم  1500 طــرح توســعه ای و احداث
اکنــون در اســتان کرمــان وجــود دارد کــه 
از ایــن تعــداد تقریبــا یــك ســوم معــادل 
ــش  ــه بخ ــذاری ب ــل واگ ــروژه قاب 500 پ

غیردولتــی اســت.
ــن  ــد واگــذاری ای ــه فراین ــا اشــاره ب وی ب
طــرح هــا به بخــش خصوصــی در اســتان 
کرمــان گفــت: در ایــن راســتا مقــرر 
شــده دســتگاه هــای اجرایــی اســتان تــا 
15 خردادمــاه ایــن طــرح هــا را احصــاء و 
شناســایی و در کارگــروه واگــذاری مصوب 
ــه  ــت و برنام ــه ســازمان مدیری ــرده و ب ک

ریــزی اســتان کرمــان اعــالم کننــد.

رودری بــا بیــان اینکه لیســت طــرح های 
نهایــی قابــل واگذاری در اســتان تــا پایان 
ــه  ــعه و برنام ــورای توس ــاه در ش خردادم
ریــزی اســتان مصــوب خواهد شــد ادامه 
داد: کســانی کــه تمایل به انجام ســرمایه 
گــذاری در ایــن طــرح هــا را دارنــد مــی 
تواننــد بــه دســتگاه هــای اجرایی اســتان 

بــه صــورت مســتقیم مراجعــه کنند.
رییس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریزی 
اســتان بــا بیــان اینکه بیشــتر این پــروژه 
هــا در دســتگاه هــای تولیــدی از جملــه 
جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و ورزش و 
جوانــان اســت خاطر نشــان کرد: لیســت 
نهایــی ایــن طــرح هــا از ابتــدای تیرمــاه 

در ســایت مشــارکت عمومــی و خصوصــی در 
پرتــال ســازمان برنامه و بودجه کشــور و ســایت 
مدیریــت و برنامــه ریزی اســتان قابل مشــاهده 

خواهــد بــود.

شــامگاه  کــه  زاده  تقــی  عبــاس 
چهارشــنبه در جمــع مســئوالن روابــط 
عمومی دســتگاه های اداری شهرســتان 
بردســیر افــزود: اهمیــت خبــر بــه قدری 
اســت که شــما هــر روز منتظر هســتید 
ببینیــد چــه اتفاقــی مــی افتــد و خبرها 

را دنبــال مــی کنیــد. 
ــای  ــه رســانه ه ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
قدرتمنــد امــروز جهــان را بــا نشــر 
اخبــار کنتــرل می کننــد ، تاکیــد کــرد: 
مــا روابــط عمومــی هــا بایــد از ظرفیــت 
رســانه اســتفاده کنیــم وگرنــه منفعــل 
مــی شــویم زیــرا ســرعت انتقــال خبــر 
در حــال افزایــش اســت و مــا بایــد بــه 

ــم. ســرعت واکنــش نشــان دهی
وی ادامــه داد : روابــط عمومــی هــا بایــد 
بداننــد کــه جریانها شــکل مــی گیرند و 
مــوج ایجــاد مــی کننــد و ما بایــد بدانیم 
در برابــر آنهــا چگونــه و چــه محتوایــی 

ــد کنیم. تولی
مدیــرکل روابــط عمومــی و مشــاور 
اســتاندار کرمــان تصریــح کــرد: روابــط 

عمومــی هــا تصــور نکننــد چــون فضای 
مجــازی در اختیارشــان هســت از رســانه 
ــور  ــن تص ــه ای ــد ک ــی نیازن ــمی ب رس
اشــتباه محــض اســت و مــا بایــد ســنتی 
تریــن و جدیدتریــن رســانه هــا را توامــان 

ــیم. ــته باش ــود داش ــار خ در کن
وی بــا بیــان اینکــه اطــالع رســانی فاقــد 
ــی  ــتی محســوب م ــك کاس ــل ی تحلی
شــود گفــت: گاهــی اطــالع رســانی مــی 
کنیــم ولــی در کنــار آن تحلیــل نداریــم، 
ســناریو نویســی و گــزارش در کنــار 
ــر را  ــوب خب ــذاری مطل ــا تاثیرگ خبره

تضمیــن مــی کنــد .
ــان مــا اداری  تقــی زاده افــزود: گاهــی زب
و ســنگین اســت و مخاطــب خوشــش 
نمــی آیــد، بنابرایــن باید محتوایــی مردم 
پســند را بــه زبــان خودشــان تولید کنیم 

و بــه اطالعشــان برســانیم.
وی گفــت: امــروزه اقناع مخاطب ســخت 
شــده زیــرا نســل امــروز ماننــد گذشــته 
ــته  ــد گذش ــز مانن ــط نی ــت، رواب نیس
ــرا  ــد باشــد، زی ــه نبای عمــودی و یکطرف

دکتر تقی زاده مدیرکل روابط عمومی استانداری کرمان :

دستگاه های اجرایی ظرف مدت یک هفته 
مخاطرات و تهدیدات احتمالی را به ستاد 

مدیریت بحران ارسال کنند

انهدام 7 باند بزرگ قاچاق 
مواد مخدر در کرمان

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری شهرســتان 
بردسیر،جلســه ســتاد مدیریــت بحــران به ریاســت مهندس 
ــی  ــاج غن ــدس ح ــور مهن ــا حض ــدار و ب ــور فرمان ــف پ نج
ــد از  ــی چن ــداران و تن ــی و برنامه ریزی،بخش ــاون عمران مع
روســای ادارات در محــل ســالن اجتماعــات نیــز برگــزار شــد

مهنــدس نجــف پــور فرمانــدار شهرســتان بردســیر با اشــاره 
بــه لــزوم اعــالم تمامــی تجهیــزات و امکانــات دســتگاه های 
اجرایــی در زمینــه اطفــا حریــق طــی مکاتبــه بــا فرمانــداری 
افــزود: ادارات یــك نماینــده معرفــی نماینــد کــه در زمــان 
بحــران و بعضــا وجــود حریــق ســریعا تجهیــزات الزم 
ــتاد  ــرد س ــد،وی عملک ــال کن ــه ارس ــل حادث ــه مح را ب
ــادی و  ــه را بســیار جه ــار علوف ــق انب ــا حری بحــران در اطف
مطلــوب دانســت ،وبــه لــزوم ارســال مخاطــرات و تهدیــدات 
احتمالــی مرتبــط بــا دســتگاه های اجرایــی را ظــرف مــدت 
یــك هفتــه بــه ســتاد مدیریــت بحــران نیــز تاکیــد کــرد

ــی شهرســتان  ــع طبیع ــس اداره مناب ــی رئی ــدس زمان مهن
ــوای  ــا اب و ه ــن شهرســتان ب ــه ای ــان اینک ــا بی بردســیر ب
مناســب و نقــاط گردشــگری اســت افــزود: نمایشــگاه 
عکــس هــای گردشــگری و جاذبــه هــای طبیعــی در 
دیــواره اداره کل منابــع طبیعــی اســتان برپــا خواهــد شــد

مهمترین و گرانبهاترین کاالی دنیا خبر است که توسط رسانه ها تولید می شود

ــدو  ــر امــور خارجــه کشــورمان در ب وزی
ــه  ــر جامع ــت: اگ ــن گف ــه چی ورود ب
ــظ برجــام  ــی خواســتار حف ــن الملل بی
اســت بایــد اقــدام عملــی انجــام دهــد.

ــزاری  ــر خبرگ ــروه خب ــزارش گ ــه گ ب
برنــا، »محمدجــواد ظریــف«، وزیــر امــور 
ــات  ــاره جزیی ــورمان، درب ــه کش خارج
ــرد:  ــان ک ــن بی ــه چی ــود ب ــفر خ س
چیــن یکــی از  مهمتریــن شــرکای 
سیاســی و اقتصــادی جمهوری اســالمی 

ایــران بــوده و از اعضــای باقــی مانــده 
ــت  ــم اس ــن مه ــت. بنابرای ــام اس در برج
ــای  ــورت ه ــد مش ــه جدی ــه در مرحل ک
نزدیکــی بــا طــرف چینی داشــته باشــیم.

ــر  ــوالت اخی ــوص تح ــزود: در خص وی اف
ــران در  ــوری اســالمی ای ــم جمه و تصمی
مــورد اجــرای حقوقــش در برجــام طبــق 
بنــد 36 و همچنیــن در مــورد روابــط 
ــی  ــیار خطرناک ــایل بس ــه و مس دو جانب
کــه در حــال حاضــر در  منطقــه مــا 

فضــای مجــازی فرصــت تولید محتــوا را 
ــه همــه داده اســت. ب

ــتانداری  ــی اس ــط عموم ــرکل رواب مدی
کرمــان اظهــار داشــت: بــه عنــوان یــك 
همــکار ســختی شــغل روابــط عمومی و 
انتظــارات را قبــول دارم، گویــی مــا روابط 
عمومــی هــا همیشــه مقصــر هســتیم 
ــك  ــك ت ــالع ت ــه اط ــار را ب ــد اخب و بای
مــردم برســانیم در حالــی  کــه بــه دلیــل 
پیچیدگــی و فراوانــی ابزار اطالع رســانی، 
ایــن کار ســاده ای نیســت و گاهــی هــم 
ــد و  ــا بیای ــه ســمت م ــد ب مخاطــب بای

اطالعــات را دریافــت کنــد.
فرمانــدار بردســیر در ایــن نشســت 
ــتان  ــت در شهرس ــرد دول ــت: رویک گف
بردســیر، همچنــان ایجــاد شــغل اســت 
ــوالدی و  ــع ف ــا تعامــالت بیــن صنای و ب
فرمانــداری در ســه ســال اخیــر 2 هــزار 
نفــر نیــروی بومــی در ایــن صنایــع 
)فوالدهــای ســه گانــه ســیرجان ایرانیان، 
جهــان فــوالد و صنایــع فــوالد بردســیر( 

ــه شــده اســت. ــکار گرفت ب

نجات برجام وظیفه جامعه بین المللی است/ اتفاقات خطرناکی در منطقه در جریان است

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خبر داد:

وزیر امور خارجه کشورمان در بدو ورود به پکن:

ــرد. ــم ک ــو خواهی ــت و گ ــت، گف ــان اس در جری
ــیار  ــت بس ــال فرص ــر ح ــه ه ــه داد: ب وی ادام
خوبــی بــود کــه بعــد از ســفر بــه ژاپــن 
ــتان  ــا دوس ــته و ب ــن داش ــم در چی ــی ه توقف
چینــی خــود گفــت و گــو داشــته باشــم.

ــه نتیجــه  ــوال ک ــن س ــه ای ــف در پاســخ ب ظری
ســفر بــه ســه کشــور بــرای نجــات برجــام چــه 
ــام  ــرات انج ــتر مذاک ــت: بیش ــت، گف ــوده اس ب
ــوده و  ــورت ب ــرایط و مش ــالم ش ــرای اع ــده ب ش
نجــات برجــام وظیفــه جامعه بیــن المللی اســت.

سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

دادســتان عمومــی و انقــالب مرکز اســتان کرمــان گفت: 
در ســال جــاری در مجمــوع تعــداد هفــت بانــد مهــم و 
محــوری قاچــاق مــواد مخــدر فعــال در داخــل و خــارج 
از کشــور توســط ســربازان گمنــام امــام زمــان )عــج( در 
اســتان کرمــان شناســایی و مــورد ضربــه قــرار گرفتنــد.

ــل  ــه نق ــان ب ــارس از کرم ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
از روابــط عمومــی دادگســتری کل اســتان کرمــان، 
ــا عنایــت خداونــد و  دادخــدا ســاالری اظهــار داشــت: ب
ــی صــورت  ــی و قضای ــی، عملیات ــای اطالعات پیگیری ه
گرفتــه در راســتای ضربــه به باندهــای کالن قاچــاق مواد 
مخــدر در ســال جــاری در مجمــوع تعــداد هفــت بانــد 
مهــم و محــوری قاچــاق مــواد مخــدر فعــال در داخــل و 
خارج از کشــور توســط ســربازان گمنــام امام زمــان )عج( 
در مجموعه اداره کل اطالعات اســتان کرمان شناســایی و 
بــا دســتورات و احــکام قضایی مــورد ضربه قــرار گرفتند.

وی بیــان کــرد: در نتیجــه آن میــزان یك هــزار و 
593 کیلوگــرم انــواع مــواد مخــدر از اعضــای ایــن 
ــده  ــف ش ــف و توقی ــات کش ــه عملی ــا در صحن بانده
کــه مقــدار 30 کیلوگــرم هروئیــن، 175 کیلوگــرم 
مرفیــن، یك هــزار و 368 کیلوگــرم تریــاک و 20 
کیلوگــرم حشــیش از قاچاقچیــان کشــف شــده اســت.

ــداد  ــات  تع ــن عملی ــزود: در ای ــان اف ــتان کرم دادس
12 نفــر از اعضــای اصلــی باندهــای قاچــاق مــواد 
مخــدر دســتگیر و تعــداد پنــج دســتگاه خــودرو 
و  اســت  توقیــف شــده  باندهــا  ایــن  اعضــای  از 
ــت. ــق اس ــیدگی و تحقی ــال رس ــان در ح ــده آن پرون

ــه از کم توجهــی ســتاد  ــان ضمــن گالی ســاالری در پای
مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــه اســتان کرمــان بــا توجــه بــه 
ــه عنــوان صــف  حجــم فعالیت هــای اســتان کرمــان ب
مقــدم مبــارزه بــا مــواد مخــدر کشــور بیــان کــرد: علــی 
رغــم ایــن موضــوع در راســتای مبــارزه مفیــد و هدفمند 
ضربــه بــه باندهــا و سرشــاخه های اصلــی مــواد مخــدر 
در دســتور کار مجموعــه قضایــی، انتظامــی، اطالعاتــی 
اســتان قــرار داشــته اســت امــا متناســب بــا حجــم ایــن 
ــع  ــوی مراج ــال از س ــا ری ــز میلیارده ــا و واری فعالیت ه
قضایــی بــه حســاب ســتاد مبــارزه با مــواد مخدر کشــور 
از ســوی ســتاد مذکــور امکانــات الزم در راســتای تقویت 
امــر مبــارزه در اختیــار اســتان کرمــان قــرار نگرفتــه و به 
عبارتــی صــف ضعیــف و ســتاد قــوی شــده اســت امــا 
علی رغــم ایــن موضــوع کار در زمینــه مبــارزه بــا مــواد 
ــم داد. ــه خواهی ــت ادام ــت و جدی ــا قاطعی ــدر را ب مخ

مهندس نجف پوراعالم کرد :

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان : 

مجازات روزه خواری 
زیــر پا گذاشــتن حــدود و مقــررات، فرزند شــوم هرج و مــرج را 
در جامعــه بــه بــار مــی آورد. پــس بــه حکم عقل می بایســت 
ــرای  ــده ب ــی پیــش گیرن ــده و مجازاتهای ــی بازدارن اهــرم های
متخلفــان وضــع گــردد .بســیار طبیعــی اســت کــه نهادهــای 
انتظامــی و قضایــی نیــز در برابــر ایــن حریم شــکنی واکنــش 
نشــان دهــد تــا از شکســتن قبــح عمــل حــرام ممانعت شــود 
و طبیعی تــر آنکــه قاطبــه مــردم نیــز مخالــف حرمت شــکنی 
می باشــند. حرمت شــکنان  مجــازات  خواســتار  و 

بایســتی بدانیــد کــه روزه خــواری در مــالء عــام حــرام اســت 
و طبــق مــاده 638 قانــون مجــازات اســالمی کــه مــی گویــد: 
هــر کــس علنــا در انظــار عمومــی و معابــر تظاهــر بــه عمــل 
حرامــی نمایــد عــالوه بــر کیفــر عمــل بــه حبــس از ده روز 
ــردد. ــی گ ــوم م ــالق محک ــه ش ــا 74ضرب ــا ت ــاه ی ــا دو م ت

محقق کرمانی جایگزینی مناسب در تولید سیمان کشور ابداع کرد
یــک پژوهشــگر و مخــرع صنعــت ســیامن در اســتان 
کرمــان بــا نــوآوری در طراحــی و ســاخت امرشــن 
 Immersion Tube Permanent( ــدار ــای پای ــوب ه تی
Stable &( ایــن صنعــت، بــرای نخســتین بــار در 
ــرای  ــب ب ــی مناس ــت جایگزین ــان توانس ــران و جه ای
ــد. ــداع کن طــرح هــای خارجــی موجــود در کشــور اب

روز  کرمــان  ســاکن  مخــرع  و  پژوهشــگر  ایــن   
ــزود:  ــا اف ــگار ایرن ــا خربن ــو ب چهارشــنبه در گفــت و گ
در طــرح امرشــن تیــوب هــای قدیمــی رشکــت هــای 
و   FLSmidth ، POLYSIUS جملــه  از  خارجــی 
ــک  ــورت ی ــه ص ــات ب KHD-HUMBOLDT قطع
دیــواره آجــری در ردیــف هــای پلــه ای توســط زبانــه 
ــل مــی شــوند. ــری و مادگــی در یکدیگــر قف هــای ن

ــی  ــای قدیم ــه ه ــه داد: در منون ــی ادام ــاس مفضل عب
بــر اثــر خوردگــی قلیایــی هــا و ضعــف هــای 
ــات  ــزش قطع ــوخنت و ری ــی، س ــا دفرمگ ــاختاری ب س
امرشــن تیــوب از رأس هــرم آغــاز مــی شــود و متامــی 
ــزد. ــی ری ــرو م ــل ف ــرم کام ــورت ه ــه ص ــات ب قطع

وی افــزود: ایــن امــر موجب مســدود شــدن بــار ورودی 

بــه کــوره هــای دوار خواهــد شــد کــه توقفــات مکــرری را 
بــه خــط تولیــد کارخانجــات ســیامن تحمیــل مــی کنــد.

ایــن مخــرع عنــوان کــرد: طــرح جدیــد امرشــن تیــوب 
پایــدار طــی 12 ســال تحقیقــات، پیگیــری هــا و بررســی 
هــای کارشناســی برای نخســتین بــار در داخــل و خــارج از 
کشــور بــه مرحله ثبــت اخــراع رســید و تاکنــون در چهار 
کارخانــه ســیامن کشــور بــا موفقیــت اجــرا شــده اســت.

ــن طــرح مــی  ــن ویژگــی هــای ای وی گفــت: از مهمری
ــوع  ــن ن ــاوم تری ــداع مق ــه اب ــواردی از جمل ــه م ــوان ب ت
اســتحکام ســازه ای در ســاخت امرشــن تیــوب هــا، 
افزایــش طــول عمــر و مانــدگاری قطعــات، کاهــش 
مــرف انــرژی فســیلی و الکریکــی و کاهــش آلودگــی 
محیــط زیســت کــوره هــای ســیامن، اشــاره کــرد.

ــای  ــه ه ــش هزین ــا کاه ــرح ب ــن ط ــزود: ای ــی اف مفضل
تعمیــرات و نگهــداری، کاهــش مــرف قطعــات گــران 
قیمــت نســوز، افزایــش ایمنــی کار و محافظــت از جــان 
کارگــران بهــره بــرداری، تحقــق اهــداف و اســراتژی هــای 
ــرات چشــمگیر و  ــدار، اث ــد پای مدیریــت در حفــظ تولی
شــگرفی در روند فعالیت کارخانجات سیامن کشــور دارد.

ــات  ــار توقف ــش و مه ــن کاه ــرد: همچنی ــه ک وی اضاف
تحمیلــی بــه کــوره هــای ســیامن، کاهــش هزینــه هــای 
ــول،  ــده محص ــام ش ــت مت ــداری و قیم ــرات و نگه تعمی
تغییــر و تحــول در بازدهــی محصــول و کاهــش مــرف 
انــرژی الکریکــی در کــوره هــای ســیامن از مزایــای 
ــتند. ــدار هس ــوب پای ــن تی ــد امرش ــرح جدی ــرای ط اج

و  آوری  ســود  افزایــش  افــزود:  پژوهشــگر  ایــن 
جلوگیــری از هــدر رفــنت رسمایــه، ســهولت ســاخت، 
تیــوب  امرشــن  قطعــات  نصــب  و  تأمیــن، حمــل 
پایــدار و طراحــی منحــر بــه فــرد و هوشــمندانه 
ــتند. ــده هس ــاد ش ــرح ی ــای ط ــت ه ــر مزی ــز از دیگ نی

مفضلــی بــا اشــاره بــه چگونگــی جایگزینــی طــرح 
ــار  ــز اظه ــی نی ــی خارج ــای قدیم ــرح ه ــا ط ــد ب جدی
ــب(  ــل و نص ــن، حم ــاخت، تأمی ــهولت )س ــت: س داش
اصــول  از  یکــی  پایــدار  تیــوب  امرشــن  قطعــات 
اساســی در ایــن طــرح در نظــر گرفتــه شــده اســت.

وی ادامــه داد: ایــن پــروژه در پنــج طراحــی منحر به فرد 
مطابــق بــا رشایط هر ســیکلون بخش پیــش گرمکن قابل 
طراحــی و جایگزینــی و به صورت کامل ســازگار با کارخانه 

هــای ســیامن کشــور خواهــد بود.
اســتان  نخبــگان  دفــر  رئیــس 
رابطــه  ایــن  در  نیــز  کرمــان 
طراحــی  اخــراع  کــرد:  بیــان 
تیــوب  امرشــن  ســاخت  و 
تولیــد  خطــوط  پایــدار  هــای 
ــزه  ــده جای ــی برن ــیامن مفضل س
ــاد  ــنواره بنی ــه در جش ــطح س س
اســت. شــده  نخبــگان  ملــی 

علیرضــا ســعیدی افــزود: اخراعاتــی 
ــت  ــته ثب ــال گذش ــه س ــه در س ک
شــدند، مــی توانند در این جشــنواره 
رشکــت کننــد و افــراد اخــراع کننده، 
بــه عنــوان مخــرع ســطح ســه بنیاد 
ملــی نخبــگان شــناخته می شــوند.

وی تاکیــد کــرد: ایــن طرح با نــوآوری 
در طراحی و ســاخت امرشــن تیوب 
هــای پایدار تاکنون در چهار کارخانه 
ســیامن کشــور اجرایی شــده اســت.

طــرح یــاد شــده، عــالوه بــر دریافت 
ــی و  ــت داخل ــای ثب ــه ه گواهینام
ثبــت بین املللی از ســازمان مالکیت 
فکــری ایــران و کشــور ســوئیس در 
ســازمان جهانی، همچنین توانســته 
ــات  ــد کارخانج ــای تأیی ــی ه گواه
اجــراء شــده و توصیــه نامــه علمــی 
اســاتید دانشــگاه های معترب کشــور 
ازجملــه دانشــگاه تهــران، دانشــگاه 
دانشــگاه  و  اصفهــان  صنعتــی 
شــهید باهــر کرمــان را اخــذ کنــد.

مــی  همچنیــن  عالقمنــدان 
بــرای کســب اطالعــات  تواننــد 

مجیــد نجــف پــور افــزود: در شــرایط کنونــی 
کــه تنگناهــای اقتصــادی و مشــکالت داخلی 
و خارجــی ســعی در زمیــن گیــر کــردن دولت 
دارنــد، بنــا بــه فرمــوده رهبــری همــه بایــد به 
دولــت کمــك کنیــم تــا بتوانــد مشــکالت را 

پشــت ســر بگــذارد.
وی بــا قدردانــی از روابــط عمومــی هــا گفــت: 
طــی یــك ســال گذشــته 320 خبر در ســایت 
فرمانــداری و حــدود هفــت هــزار پیــام خبری 
در گروههــای مجازی و شــبکه هــای اجتماعی 

قــرار داده اســت. 
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حکومت  جهانی عدالت

مهدویت از امور مسلم اسالم
مسئله ی مهدویت در اسالم هم جزو مسلمات است؛ یعنی 
مخصوص شیعه نیست. همه ی مذاهب اسالمی غایت جهان 
را که اقامه ی حکومت حق و عدل به وسیله ی مهدویت علیه 
الصاله و السالم عجل اهلل فرجه است، قبول دارند. روایات معتبر 
از طرق مختلف، در مذاهب گوناگون، از پیغمبر اکرم)ص( و از 

بزرگان نقل شده است. بنابراین، هیچ تردیدی در آن نیست.
همه ی مسلمانان، حقیقت مهدی موعود)عج( را از طریق روایات 
خدشه ناپذیری که از نبی اکرم)ص( و اولیای دین رسیده است، 
قبول دارند. این عقیده که همه ی مسلمانان هم به آن معتقدند، 
مخصوص شیعه نیست. البته درخصوصیات و جزئیاتش، بعضی 
فرق، حرفهای دیگری دارند، اما اصل اینکه چنین دورانی پیش 
خواهد آمد و یک نفر ازخاندان پیامبر چنین حرکت عظیم الهی 
را انجام خواهد داد و »یمال اهلل به االرض قسطا و عدال کما ملئت 
جورا و ظلما«، بین مسلمانان متواتر است. همه، این را قبول دارند. 

خوب، این عقیده از آن عقاید بسیار کارگشاست.
آینده از آن اسالم است

من تردیدی ندارم که آینده متعلق به اسالم است، آینده در قلمرو 
اسالم است و شما جوانها ان شاءاهلل به توفیق الهی آن روزی 
را که پرچم اسالم در همه ی این مناطق به اهتزاز دربیاید و 
یک مجموعه ی متحد اسالمی مقتدر و با عزت تشکیل بشود، 

خواهید دید.
موضع گیری برخی وهابیون در قبال انکارمهدویت

مسئله ی مهدویت در اسالم، جزو واضحات است. من یادم نمی 
آید کسی از بزرگان و علمای اسالم از شیعه و سنی مسئله ی 
مهدویت را منکر شده باشد؛ پس این جزو واضحات اسالم است. 
این قدر از پیغمبر اکرم)ص( احادیث مسلم و قطعی وجود دارد 
که جای بحث نیست. اخیرا کتابی دیدم که در عربستان  منتشر 
شده است و بعضی از علمای سلفی و وهابی آن را نوشته اند. در 
این کتاب حتی دیدم بر کسانی که منکر مهدی)عج( هستند، 
طعن شدیدی زده اند. روایات مهدی)عج( را از پیغمبر و بزرگان 

صحابه نقل کرده اند و بر مخالفان این قضیه طعن زده اند.
مهدویت در آیات 171 تا 173 سوره ی صافات

آیه ی کریمه ی قرآن میفرماید »ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا 
المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنالهم الغالبون«؛ این آیه 
اوال ثابت میکند که درنهایت تاریخ بشریت دورانی وجود خواهد 
داشت که در آن دوران آرمان پیامبران و رسوالن الهی محقق 
خواهد شد. ثانیا ثابت میکند که رسیدن به آن دوران به کمک 
جنداهلل خواهد بود. سپاهیان پروردگار و جنود خدایی تاریخ را و 
بشریت را کمک خواهند کرد که به آن دوران برسد. ثالثا با یک 
نگاه هوشیارانه نشان خواهد داد که انقالب ما، انقالب اسالمی 
ایران، ما را یک مرحله ی اساسی به ظهور حضرت مهدی صلوات 
اهلل و سالمه علیه و عجل اهلل تعالی فرجه الشریف نزدیک کرده 
است... این آیه ما را به یک جامعه ی آرمانی نوید میدهد. »ولقد 
سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین« کلمه ی ما، سنت و قانون ما، 
حکم بی تخلف ما، از پیش برای بندگان مرسلمان صادر شده 
است؛ یعنی این یک قانون الهی است و در قرآن آمده است که 
»المبدل لکلمات اهلل« کلمات خدا تغییر نمیپذیرد.« کلمه به هر 
معنایی که در قرآن گرفته بشود، از جمله ی مصداقها و نمونه 
هایش قوانین و سنن الیتخلف تاریخ است این یک سنت است، 
یک قانون است، یک روال طبیعی برای جریان تاریخ انسان است 
که دنیای آمیخته ی به ظلم و نامردمی، و دنیایی که در آن بدی 
و زشتی و نابسامانی و ناهنجاری وکجی و کمی و کاستی هست، 
همین دنیا دارد می رود به طرف یک مقصد و یک عاقبتی که 
در آن عاقبت نه کمی و کاستی هست، نه ناهنجاری و ناصافی 
هست، نه ظلم و ستم هست، نه فقر هست، نه جهل هست، 
دنیایی که در آن انسان میتواند به راستی انسان زندگی کند و 
نه حیوان درنده ی و وحشی و گزنده ای »سبقت کلمتنا لعبادنا 
المرسلین« این یک قانونی است که در آفرینش مسجل شده 

است و تغییرپذیر نیست.

ادامه آیه 37 سوره آل عمران :
2- منظور از »انبتها« در آیه شریفه چیست؟

تعبیر »انبتها« یعنی »رویانیدن« در مورد پرورش مریم، اشاره به 
جنبه های تکامل معنوی و روحانی و اخالقی مریم است.

این تعبیر ضمنا اشاره به نکته لطیفی دارد و آن اینکه کار خداوند 
و رویانیدن است. یعنی همانطور که در درون بذر گل ها و گیاهان 
استعدادهای شایسته ای نهفته است که در زیر نظر باغبان پرورش 
می یابند و خود را آشکار می سازند، در درون وجود آدمی نیز همه 
گونه استعدادهای عالی انسانی نهاده شده است. اگر انسان خود را 
تحت تربیت مربیان الهی و باغبان های باغستان جهان انسانیت 
قرار دهد. به سرعت پرورش می یابد و استعدادهای نهفته او آشکار 

می گردد.
3- خداوند کفالت مریم را به عهده چه کسی قرار داد؟

براساس آیه شریفه، کفالت مریم را خداوند بر عهده زکریا قرار داد و 
زکریا را به عنوان کفیل مریم انتخاب کرد. کفالت در اصل به معنای 
»ضمیمه کردن چیزی به دیگری« است و به همین مناسبت به 
افرادی که سرپرستی کودکی را به عهده می گیرند، »کافل« یا 
»کفیل« گفته می شود؛ زیرا در حقیقت او را منضم به خود می 

کنند.
براساس مستندات تاریخی، پدر مریم)عمران( قبل از تولد او چشم 
از جهان فرو بست و مادرش او را به بیت المقدس، نزد دانشمندان 
و علمای یهود، آوردو گفت این کودک هدیه بیت المقدس است، 

سرپرستی او را یک نفر از شما به عهده بگیرد.
گفتگو در میان دانشمندان بنی اسراییل در گرفت و هر کسی می 
خواست افتخار سرپرستی مریم نصیب وی گردد. سرانجام، طی 

مراسمی خاص، زکریا به عنوان کفیل او انتخاب شد. 
4- محراب یعنی چه؟

»محراب« محل مخصوصی است که در معبد برای امام معبد و یا 
افراد خاصی در نظر گرفته می شود. درباره علت نامگذاری آن به 

اسم، دو جهت ذکر کرده اند.
الف( از ماده »محرب« به معنی »جنگ« گرفته شده است. چون 
مومنان در این محل به مبارزه با شیطان و هوس های سرکش بر 

می خیزند.
ب( محراب اصوال به معنای باالی مجلس است و چون محراب را 

در باالی معبد قرار می دهند، به این نام نامیده شده است.
5-زکریا در کنار محراب مریم چه چیزی می دید؟

مریم تحت سرپرستی زکریا بزرگ شد و چنان غرق در عبادت و 
بندگی خدا بود که گوی سبقت را از دیگران ربود. هنگامی که زکریا 
د رکنارمحراب او قرار می گرفت و برای دیدار او می آمد غذاهای 
مخصوصی کنارمحراب او مشاهده می کرد که از مشاهده آنها 
تعجب می کرد. روزی از او پرسید:»این غذاها را از کجا آوردی؟« 
مریم در جواب گفت:» این از طرف خدا است و او است که به 

هرکس بخواهد بی حساب روزی می دهد.«
6- آیا منظور از »رزق« غذاهای بهشتی است؟

با استفاده از قراین موجود باید گفت که منظور از »رزق« همان 
غذاهای بهشتی است. زیرا : اوال کلمه »رزقا« به صورت نکره آمده 
است و نشانه آن است که روزی خاص و ناشناسی برای زکریا بوده 
است. ثانیا پاسخ مریم که این از طرف خدا است. نشانه دیگری برای 
این مطلب است. ثالثا هیجان آمدن زکریا در تقاضای فرزندی از 
طرف پروردگار که در آیه بعد به آن اشاره شده قرینه دیگری برای 

این معنی محسوب می شود.
ولی برخی از مفسران مانند نویسنده » تفسیر المنار« معتقدند که 
منظور از »رزقا« همین غذاهای معمولی دنیا بوده است. ولی همان 
طور که گفتیم این تفسیر نه با قرائن که در آیه است و نه با روایاتی 

که در ذیل آیه وارد شده، سازگاری ندارد.
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روابــط  راهبــردی  رئیــس شــورای 
خارجــی تاکیــد کــرد: بــی شــک هنــوز 
بــرای اروپــا زمــان وجــود دارد کــه 
اقدامــی محســوس انجــام دهــد و گام 
اول ایــن اســت که اینســتکس عملیاتی 

ــود. ش
ســیدکمال  تســنیم:  خبرگــزاری 
خــرازی در گفتگــو بــا شــبکه خبــری 
ــر در آب هــای  ــداد اخی ــس 24 روی فران
ــش را  ــدادی از نفت ک ــرای تع ــان ب عم
مشــکوک توصیــف کــرد و گفــت: بایــد 
بــرای روشــن شــدن واقعیــات تحقیــق 
شــود. در شــرایط خطرنــاک کنونی این 
قبیــل رویداد هــا ممکن اســت از ســوی 
ــش و  ــاد تن ــرای ایج ــومی ب ــرف س ط

ــرد. ــام گی ــی انج بی ثبات
وی دربــاره ادعــای رئیــس جمهــور 
آمریــکا مبنــی بــر آمادگــی بــرای 
ــدف  ــت: ه ــز گف ــران نی ــا ای ــره ب مذاک
ــر  او ایــن اســت فشــار های بیشــتری ب
ایــران وارد کنــد. تلفــن کــردن بــه وی 
ــره  ــا ک ــرا ب ــدارد، زی ــده ای ن ــچ فای هی

ــید. ــه ای نرس ــه نتیج ــم ب ــمالی ه ش
رئیــس شــورای راهبــردی روابــط خارجی 
ــه  ــه ای ک ــت دو ماه ــه فرص ــاره ب ــا اش ب
ایــران بــه اروپــا بــرای عمــل بــه تعهــدات 
برجامی خــود داده، تصریح کــرد: امیدوارم 
اروپایی هــا در ایــن دومــاه کاری بکننــد تا 
ایــران مجبــور نباشــد از ایــن جلوتر بــرود. 
مــا انتظــار داریــم اروپــا بــه گونــه ای عمل 
کنــد کــه توافــق هســته ای حفــظ شــود 
ــادی  ــرد ع ــد کارک ــران بتوان و اقتصــاد ای

خــودش را داشــته باشــد.
آنچــه در پــی می آیــد متــن کامــل ایــن 

گفتگوست:
ــکا  ــران و آمری ــن ای ــش بی ــش: تن پرس
ــه  ــور خارج ــر ام ــود. وزی ــدید می ش تش
بریتانیــا تائیــد کــرده اســت کــه از بــروز 
ــه  ــا ب ــا م ــم دارد. آی ــی بی ــی اتفاق جنگ
ــک  ــکا نزدی ــران و آمری ــان ای ــگ می جن

هســتیم؟
پاســخ: واقعیــت ایــن اســت کــه شــرایط 
ــم  ــود دارد و مه ــی وج ــیار خطرناک بس
ــا از  ــاط باشــیم ت اســت کــه همــه محت

ــه  ــاب گــردد؛ زیراب ــری اجتن ــه درگی هرگون
دلیــل خصومــت، ســپاه پاســداران انقــالب 
فهرســت  آمریــکا در  توســط  اســالمی 
ســازمان های تروریســتی قــرار گرفــت و 
مــا نیــز متقابــالً ســنتکام را یــک ســازمان 
تروریســتی نامیدیــم، اگــر آن هــا بخواهنــد 
کاری علیــه مــا انجــام دهند، خطــر درگیری 
ــی  ــن اســاس شــرایط خیل وجــود دارد. برای
حســاس اســت و بایــد بــا دقــت عمــل کــرد.

آیــا شــما می خواهیــد بگوییــد بــا توجــه بــه 
اینکــه از ســال ها قبــل روابــط بســیار تنــش 
آمیــز بیــن دو کشــور برقــرار بــوده اســت، در 
حــال حاضــر یکــی از بازه هــای زمانی بســیار 
ســخت و خطرنــاک را در طــول روابــط چهل 

ســال اخیــر ایــران و آمریکا شــاهدیم؟
البتــه. همــواره مشــخص اســت کــه آمریــکا 
بــر ایــران فشــار وارد کــرده اســت، فرامــوش 
نکنیــم کــه آن هــا حتــی یــک هواپیمــای 
ــد و در  ــران را ســرنگون کردن مســافربری ای
اوایل انقالب در داســتان تســخیر سفارتشــان 
بــه ایــران حملــه کردنــد کــه البتــه هواپیمــا 
ــس  ــای طب ــا در بیابان ه ــای آن ه و بالگرد ه

ایران برای پاسخ گویی محکم به اقدامات نظامی آمریکا کامال آماده است 

صدور بیش از 4000 سند مالکیت روستایی
مدیــرکل ثبــت اســناد و امالک اســتان 
ــار صــدور  ــان ضمــن تشــریح آم کرم
ــش  ــتایی در ش ــت روس ــناد مالکی اس
ســاله گذشــته از صــدور چهــار هــزار 
و هشــتاد ســند مالکیــت در ســال 97 

خبــر داد.
ــر،  ــه کوی ــنا منطق ــزارش ایس ــه گ ب
»رضــا طالبــی زاده« در دیــدار بــا مدیر 
ــالمی  ــالب اس ــکن انق ــاد مس کل بنی
اســتان کرمــان بــا اشــاره به صــدور 13 
هــزار و 620 ســند مالکیــت روســتایی 
در طــی شــش ســال گذشــته گفــت: 
در ســال گذشــته تعــداد 4080 ســند 
مالکیــت روســتایی صــادر شــده کــه 
ــال 96  ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب نس

رشــد 51 درصــدی داشــته اســت.
وی ضمــن بیــان اقدامــات انجام شــده 
در راســتای پیشــگیری از حاشــیه 

نشــینی در شــهرهای کرمــان، ســیرجان 
و رفســنجان اظهــار کــرد: خالــی شــدن 
روســتاها از ســکنه و مهاجرت روستاییان 
بــه شــهرها باعــث بــروز مشــکالت 
ــه گســترش  ــادی در شــهرها منجمل زی
ــناد  ــود و اس ــی ش ــینی م ــیه نش حاش
مالکیــت روســتایی بــه عنــوان پشــتوانه 
ای جهــت اخــذ تســهیالت بانکــی و راه 
ــای  ــرح ه ــدار و ط ــاغل پای ــدازی مش ان
اقتصــادی زودبــازده بــه عنــوان یکــی از 
عوامل جلوگیــری از مهاجرت ناخواســته 

روســتاییان بــه شــهرها مــی باشــند.
ایــن مقــام قضایــی خاطــر نشــان کــرد: 
در راســتای تحقــق اهــداف اقتصــاد 
ــه طــور متوســط در شــش  مقاومتــی ب
ــناد  ــدور اس ــزان ص ــته می ــال گذش س
ــر  ــد در ه ــتایی 17 درص ــت روس مالکی
ســال نســبت بــه ســال ماقبــل آن رشــد 

60 درصد ارز حاصل از صادرات به 
چرخه اقتصاد بازگشت

رئیــس کل بانــک مرکــزی در یکی از شــبکه هــای اجتماعی 
ــا  ــرآورد ارز خالــص صادراتــی ب ــه ب ــا توجــه ب نوشــت کــه ب
محاســبه هزینــه هــای مبادالتــی ناشــی از تحریم و متــداول 
بــودن تســویه ریالــی صــادرات در نیمــه نخســت پارســال، 
تاکنــون 60 درصــد ارز ناشــی از صــادرات بــه چرخــه اقتصــاد 

ــته است. بازگش
»عبدالناصــر همتــی« روز )جمعــه( در کانــال اینســتاگرامی 
خــود نوشــت: صــادرات غیرنفتــی نقــش مهمــی در رونــق 
تولیــد، اشــتغال و بویــژه ثبــات بــازار ارز و تقویــت ارزش پــول 

ملــی دارد.
وی ادامــه داد: پارســال ارز برگشــتی بــر اســاس روش هــای 
ابالغــی بانــک مرکــزی یعنی فــروش در ســامانه نیمــا، عرضه 
در صرافــی هــا، واردات در مقابــل صــادرات خــود، واگــذاری 
ارز پروانــه صادراتــی و واگــذاری بــه بانــک مرکــزی بــه رقــم 

معــادل 18 میلیــارد و 700 میلیــون دالر رســید.
ایــن مقــام مســئول در ادامــه بــه چنــد نکتــه اشــاره کــرد 
و افــزود: ارز صــادرات فصــل زمســتان هنــوز فرصــت کافــی 
برای برگشــت دارد، اســامی صادرکنندگانی که تاکنــون ارزی 

را برنگردانــده انــد بــه مرجــع قضایــی اعــالم شــده اســت.
وی ضمــن قدردانــی از همــه صادرکنندگانــی کــه بــه 
مســئولیت ملــی خــود در شــرایط ویــژه اقتصــادی کشــور 
عمــل کــرده انــد، ابــراز امیــدواری کرد بــر اســاس هماهنگی 
هــای انجام شــده بــا اتحادیــه هــای صادراتــی، اتــاق بازرگانی 
و اقــدام هــای در دســت اجــرا، تحــول جــدی در برگشــت ارز 

بــه چرخــه اقتصــاد را شــاهد باشــیم.

خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی :

مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان خبر داد:

نابــود گردیــد. دشــمنی آمریــکا بــا ایــران چیــز 
ــا  ــا در شــرایط حاضــر آن ه ــازه ای نیســت، ام ت
ــران  ــه ای ــدیدی را علی ــادی ش ــار های اقتص فش
ــان  ــه خودش ــور ک ــد و همان ط ــال می کنن اعم
ــام  ــر نظ ــال تغیی ــه دنب ــد ب ــالم کرده ان ــم اع ه
ــه در واقعیــت  ــران هســتند. البت سیاســی در ای
ــرا مــردم  ــه ایــن هــدف نرســیده اند، زی آن هــا ب
ایــران از بلــوغ سیاســی بســیار باالیــی برخــوردار 
ــت  ــکا مقاوم ــار آمری ــر فش ــتند و در براب هس

می کننــد.

ــال  ــر س ــج براب ــال 1397 پن ــته و در س داش
1392 ســند مالکیــت روســتایی صادر شــده 

اســت.
33 درصــد اســناد تملکــی صــادره در کشــور 

متعلــق بــه اســتان کرمــان 
ــکن  ــاد مس ــر کل بنی ــدار مدی ــن دی در ای
انقــالب اســالمی اســتان کرمــان ضمــن بیان 
اینکــه در ســال گذشــته قریــب دوازده هــزار 
ــده در راســتای صــدور اســناد مالکیــت  پرون
روســتایی تشــکیل شــده اســت، گفــت: 
حــدود یــک ســوم از ایــن پرونــده هــا منجــر 
ــی  ــده و مابق ــت ش ــند مالکی ــدور س ــه ص ب
پرونــده هــا نیــز پــس از تکمیــل مــدارک و 
رفــع نواقــص بــه ادارات ثبــت ارســال خواهند 
شــد تــا اســناد مالکیــت ایــن پرونــده هــا نیز 

صــادر شــود.
ــش از 1100  ــه بی ــار اینک ــا اظه ــلطانی ب س
هکتــار ســند کاداســتری تملکــی در اســتان 

ــت:  33  ــان صــادر شــده اســت گف کرم
درصــد اســناد تملکــی صــادره در کشــور 
ــان مــی باشــد  ــه اســتان کرم ــق ب متعل
ــاد مســکن انقــالب  ــن حیــث بنی و از ای
اســالمی و اداره کل ثبــت اســناد و امالک 
ــوری را  ــر کش ــه برت ــان رتب ــتان کرم اس

ــد. کســب نمــوده ان

جواهر و حاکم شهر
مــردی یــک جواهــر زیبــا و بــاارزش پیــدا کرد. می خواســت 
آن را بــه حاکــم شــهر خــود هدیــه کند چــون فکــر می کرد 
عنایــت و توجــه حاکــم به او برایش ســود بیشــتری نســبت 
ــزد  ــد داشــت. ن ــراه خواه ــه هم ــر ب ــه ارزش خــود جواه ب
ــرد.  ــودداری ک ــن او خ ــم از پذیرفت ــا حاک ــت ام ــم رف حاک

خیلــی تعجب کــرد.
چنــد وقــت بعــد دوبــاره اجــازه خواســت نــزد حاکــم بــرود. 
حاکــم او را بــه حضــور پذیرفــت. جواهــر را تقدیــم حاکــم 
کــرد و بــا هیجــان زیــاد گفــت: »یــک جواهرفــروش ارزش 
ــه  ــان داد ک ــن اطمین ــه م ــن زد و ب ــر را تخمی ــن جواه ای

جواهــری بســیار گرانبهاســت.«
ــب  ــر را تکذی ــن ارزش جواه ــرد، م ــت: »ای م ــم گف حاک
ــن  ــرای م ــع، ب ــرص و طم ــر ح ــه ب ــا غلب ــم، ام نمی کن
ــرارزش  ــن جواهــر پ ــو ای ــده ت ــه عقی ارزشــمندتر اســت. ب
اســت. اگــر آن را بــه مــن هدیــه کنــی، پــس هــر دوی مــا 
آن چیــزی را از دســت خواهیــم داد کــه برایمــان ارزش دارد. 

ــرم.« ــما بپذی ــر را از ش ــن جواه ــم ای ــن نمی توان بنابرای
از قدیــم مــی گوینــد آدم حریــص فقــط خــاک اســت کــه 
چشــم و دلــش را ســیر مــی کند. حــرص و طمــع از بدترین 
خصیصــه هــای بشــر اســت کــه اگــر کســی بــه دام ایــن 
خصیصــه بیوفتــد بیــرون آمــدن از آن و دل کنــدن از مــال 

دنیــا برایــش بســیار دشــوار خواهــد بــود
داستان ورود به بهشت

 روزی مــردی خــواب دیــد کــه مــرده و پــس از گذشــتن از 
پلــی بــه دروازه بهشــت رســیده اســت. دربــان بهشــت بــه 
مــرد گفــت: »بــرای ورود به بهشــت بایــد صد امتیاز داشــته 
باشــید، کارهــای خوبــی را که در دنیــا انجــام داده اید، بگویید 

تــا مــن بــه شــما امتیــاز بدهــم.«
مــرد گفــت: »مــن بــا همســرم ازدواج کــردم، 50 ســال بــا 
او بــه مهربانــی رفتــار کــردم و هرگــز بــه او خیانت نکــردم.« 

فرشــته گفــت: »ایــن ســه امتیــاز.«
مــرد اضافــه کــرد: »مــن در تمــام طــول عمــرم بــه خداونــد 
اعتقــاد داشــتم و حتــی دیگــران را هم بــه راه راســت هدایت 
می کــردم.« فرشــته گفــت: »ایــن هــم یــک امتیــاز.« مــرد 
ــودکان  ــاختم و ک ــه ای س ــهر نوانخان ــه داد: »در ش ــاز ادام ب
بی خانمــان را آنجــا جمــع کــردم و بــه آنهــا کمــک کــردم.« 

فرشــته گفــت: »ایــن هــم دو امتیــاز.«
مــرد در حالــی کــه گریــه می کــرد، گفــت: »بــا ایــن وضــع 
ــم داخــل بهشــت شــوم مگــر اینکــه  مــن هرگــز نمی توان
ــته  ــد.« فرش ــن کن ــال م ــامل ح ــش را ش ــد لطف خداون
لبخنــدی زد و گفــت: »بلــه، تنهــا راه ورود بشــر بــه بهشــت 
موهبــت الهــی اســت و اکنــون ایــن لطف شــامل حال شــما 

شــد و اجــازه ورود بــه بهشــت برایتــان صــادر شــد!«
شــنیدن ایــن ســخنان منقلب شــد و بــه عبادتــگاه خویش 
بازگشــت و توبــه کرد.نعمــت هایــی کــه خــدای بــزرگ در 
اختیــار مــا قــرار داده بــی شــمار اســت و مــا انســان هــا از 
عهــده شــکرگزاری آن عاجزیــم. خداونــد گاهــی بندگانش را 
بــا نعمــت هایــی کــه بــه آنهــا داده مــی آزمایــد تــا میــزان 
اطاعــت و بندگــی آنها را بســنجد. داســتان عابد کــه در ادامه 

مــی خوانیــد در ارتبــاط بــا همیــن موضــوع اســت.

داستان آموزنده

رئیس کل بانک مرکزی :

 دانستنی های حقوقی
شرایط ضامن

در حــال حاضــر مــوارد متعــددی وجــود دارد کــه بــرای نمونــه مدیون به تعهــد خود عمل 
نمی کنــد بنابرایــن بــه ســراغ ضامــن رفته انــد و وی حاضــر بــه اجــرای تعهــد اســت، امــا 

مطــرح می کنــد کــه خــود مدیــون در حــال حاضــر وضعیت مالــی مناســبی دارد
کســی کــه ضمانــت می کنــد بایــد بــرای معاملــه کــردن اهلیــت داشــته باشــد بنابرایــن 

صغیــر و مجنــون نمی تواننــد ضامــن شــوند و قــرارداد ضمــان آن هــا باطــل اســت.
مجنــون ادواری در حــال ســالمت و افاقــه و همچنیــن ســفیه بــه اذن قیــم خــود می تواند 

ضمانــت کنــد البتــه قیم بایــد مصلحــت او را در نظــر بگیرد.
معرفــت و شــناخت کامــل نســبت به شــخصی کــه از او ضمانت می شــود و شــخصی که 
بــه نفــع او ضمانــت می شــود، الزم نیســت. همیــن کــه ضامــن شــناخت اجمالی داشــته 
باشــد، کافــی اســت بنابرایــن اگــر ضامــن آن دو را از یکدیگــر تشــخیص داده و بدانــد کــه 

طلبــکار کــدام بــوده و بدهــکار کــدام اســت، کفایــت می کنــد.
در عقــد ضمــان شــرط نیســت که ضامــن تمکن مالــی داشــته باشــد، زیرا ضمــان، تعهد 
بــه تادیــه دیــن اســت و ماننــد قــرض گرفتــن اســت کــه معســر و مفلــس هــم می توانند 
قــرض کنند.البتــه کســی کــه عقــد ضمــن بــه نفــع او منعقــد شــده اســت یــا مضمون له 
بایــد در هنــگام عقــد از وضعیــت مالــی ضامن آگاه باشــد و در صورتــی که به اعســار او آگاه 

باشــد عقــد ضمــان غیر قابل فســخ اســت.
هــر گاه در زمــان عقــد، ضامــن شــرایط مالــی بــدی داشــته باشــد و مضمون لــه از آن آگاه 
نباشــد و پــس از عقــد ضامــن تمکــن مالــی پیــدا کنــد، در ایــن صــورت مضمون لــه حق 
فســخ عقــد را نخواهد داشــت.چنانکه معلوم اســت قانونگــذار در عقد ضمان ســخت گیری 
زیــادی نکــرده و چشــم بــر برخــی شــرایط کــه در ســایر قرارداد ها ضروری دانســته شــده، 

در عقــد ضمان بســته اســت.

کمک 950میلیون ریالی 
خیران بردسیری برای آزادی 

زندانیان جرائم غیر عمد
ادامه صفحه اول ...

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای اولیــن دفعــه جشــن گلریــزان دربردســیر و درمــاه رمضــان 
برگــزار مــی شــود گفــت : ایــن ایام فرصــت مناســبی بــرای کارهــای خیرخواهانه اســت تا 
مســلمانی عائله منــد بــه دلیــل اعســار و تنگدســتی در ایــن ایــام در گوشــه زندان نباشــد و 
ایــن کار خداپســندانه تضمینــی بــرای ســالمت اجتمــاع اســت و ســتاد مردمــی دیه یکی 
از بــرکات انقــالب اســالمی اســت و همــه بایــد در اشــاعه رســالت ایــن مجموعه دلســوزانه 

ــالش نماییم. ت
ــاه  ــام جمعــه شهرســتان بردســیر م ــی ام ســپس حجــت االســالم والمســلمین کرمان
مبــارک رمضــان را فرصتــی مقــدس بــرای انجــام کار هــای خیــر و خدا پســندانه دانســت 
و خاطرنشــان کرد:جشــن گلریــزان اتفــاق مبارکــی اســت کــه با اســتفاده از ظرفیــت های 
مــاه مبــارک رمضــان در ســطح کشــور در حــال برگــزاری اســت کمــا اینکــه بــا وجــود 
کمــک هــای خیریــن شهرســتان بردســیربه ســتاد دیــه اســتان آزادی برخــی از زندانیــان 

ایــن شهرســتان انجــام خواهــد شــد.
در ادامــه ایــن جشــن موســوی قــوام رئیس ســتاد دیه اســتان کرمان ضمن بیــان تاریخچه 
ســتاد دیــه افــزود: پرداخــت بدهــکاری زندانیــان بــا الویت هایی همچــون  نیازمند بــودن ،و 
آبــرو منــد بــودن انجــام می گیــرد،وی در پایــان از کمک بیــش از 5میلیــارد تومانی خیرین 

اســتان و ازادی 400 نفر در ســال گذشــته خبر داد
شــایان ذکــر اســت در ایــن جشــن گلریــزان مبلــغ 950 میلیــون ریــال کمک هــای مادی 
شهرســتان جمــع آوری شــد کــه از ایــن میــزان شــرکت هــای صنایــع فــوالد کرمــان و 
جهــان فــوالد هرکــدام مبلــغ 300 میلیــون ریــال و همچنیــن خیریــن نیــز مبلــغ 350 
میلیــون ریــال را بــرای کمــک بــه ازادی زندانیــان مالــی و جرائــم غیــر عمــد شهرســتان 

بردســیر اهــدا کردنــد.

حجاب و اصل آزادی؟!
ادامه سرمقاله.... 

ــه بیــرون مــی رود متیــن و     شــرافت زن اقتضــاء می کنــد کــه هنگامــی کــه از خان
ســنگین و بــا وقــار باشــد، در طــرز رفتــار و لبــاس پوشــیدنش هیــچ گونــه عمــدی که 
باعــث تحریــک و تهییــج شــود بــه کار نبرد، عمــالً مــرد را به ســوی خود دعــوت نکند، 
زبانــدار لبــاس نپوشــد، زبانــدار راه نــرود، زبانــدار و معنــی دار بــه ســخن خــود آهنــگ 
ــان  ــن انس ــد. راه رفت ــخن می گوین ــت ها س ــات ژس ــی اوق ــه گاه ــه آن ک ــد؛ چ نده
ســخن می گویــد، طــرز حــرف زدنــش یــک حــرف دیگــری می زنــد. ودرخیلــی لبــاس 
پوشــیدنها چــه مــردان وزنــان هرکدام خودشــان نوعــی رفتار و شــخصیت فــرد را تلقی 

ــی کند.  م
لــذا اســالم زنــان  را از حضــور وفعالیــت دراجتماعــات منــع نکــرده اســت امــا توصیــه 
هــای نمــوده کــه بــه خیــر و مصلحــت زنــان بــوده . خالــق هســتی همانگونــه آنچــه 
را کــه انســان نیــاز داشــته و مصلحــت اوبــوده درقــرآن برشــمرده ماننــد ســایرواجبات 
ومحرمــات، دربــاره حجــاب هــم دســتورداده و تاکیــد بــه پوشــش زنــان ومــردان داده 
ِّلُْمْؤِمِنیــَن  و بــرای هرکــدام قوانینــی وضــع کــرده اســت بــه مــردان مــی گویــد:»  ُقــل ل
ــوا ِمــْن أَبَْصارِِهــْم و...  وبــه زنــان  میگوید قــل للمؤمنات یغضضن من ابصارهــن ... « یَُغضُّ

لــذا دو نظریــه وجــود دارد :طرفــداران حجاب معتقدند بر اســاس دســتورات دین اســالم، 
خانــم هــا بایــد بــدن و موهــای خــود را از مــردان غریبــه و نامحــرم بپوشــانند. در مقابل 
برخــی دیگــر معتقدنــد هیچگونــه اجبــاری دربــاره حجــاب خانــم هــا در دیــن اســالم 
وجــود نــدارد. البتــه برخــی دیگــر بــا اســتدالل هایــی خــارج از دیــن همچــون حقــوق 

بشــر و آزادی هــای مدنــی و فــردی از مخالفــت بــا حجــاب طرفــداری مــی کننــد.
حــال بایــد توجــه شــود کــه ایــا بــه دســتور خالــق هســتی باید عمــل کــرد؟ یا بــه نظر 
از خدابــی خبرانــی کــه اعتقــادی بــه جهــان عقبــی ندارنــد؟ چه کســی مصلحــت زنان 
ومــردان را بهتــر تشــخیص مــی دهــد  قــرآن اخریــن کتــاب آســمان خــدا یــا  کتابهــا 
ونوشــته هــا و نظریــه هــای  بعضی شــخصیتها یی کــه درک درســتی از نیازهــا ومصالح 

بشــریت را نمــی داننــد و فاقــد هــر گونه شــناخت کاملی از بشــریت هســتند ؟
البتــه طبــق قانــون شــرع  اکثریــت  زنــان کشــورمان  آنهــا بــه رعایــت پوشــش واقفند 
و رعایــت مــی کننــد.و بــه همین دلیل خوشــبختانه نســبت به بســیاری از کشــورهای 
دیگــر از امنیــت و احتــرام باالیی برخوردارند. و متاســفانه کارفرهنگی متناســب با شــان 
زن ایرانــی صــورت نگرفتــه و بــا غفلــت مســئوالن فرهنگــی ووادادگــی دربرابــر تهاجــم 
فرهنگــی و ســلب مســئولیت و رفتــار محافظه کارانــه  وبرخوردهای  ســلیقه ای و ســوء 
اســتفاده هــای سیاســی بــا حجــاب و پوشــش ، افــراد را درســردرگمی قــرار داده اســت 
لــذا بــرای رفــع ابهــام و اســتدالل مراجعــه بــه کتــا ب آســمانی قــران کریم کــه بوضوح 
وروشــنی وســادگی بــدون هرگونــه ابهــام ایــن موضــوع را متجلی نموده اســت ضــرورت 
دراد و موضــوع و اتفــاق  اخیــر  دغدغــه ای بــرای محجوبان شــده اســت که اگــر از طریق 
مجــاری قانونــی، رفتــار مناســبی بــا برخوردهــای و ناهنجاریهــا  اعمــال نگــردد احتمال 

خدشــه دارشــدن امنیــت اجتماعــی را درپــی خواهد داشــت !

فرمانده انتظامی استان کرمان :
باند کولبران مواد مخدر در راور متالشی شد

ســردار رضــا بنــی اســدی فــر در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود: در ایــن عملیــات 
ضمــن کشــف 182 کیلوگــرم حشــیش 2 کولبــر قاچاقچــی نیــز دســتگیر شــد .

وی پیرامــون ایــن عملیــات گفــت : مامــوران یــگان تکاوری113امــام موســی کاظــم)ع(
شهرســتان راور در پــی کســب خبری مبنی بر تــردد قاچاقچیان از نقاط کوهســتانی بخش 

رایــن در یــک محــدوده از ایــن منطقــه مســتقر شــدند.
ســردار بنــی اســدی فــر اضافــه کــرد: مامــوران مســتقر در نقــاط کویــری ایــن منطقــه بــا 
مشــاهده چنــد نفــر کولبــر عبــوری از نقــاط صعــب العبــور بــه آنــان دســتور ایســت دادند.

وی ادامــه داد : ایــن افــراد بــا مشــاهده مامــوران بــا برجــا گذاشــتن محمولــه هــای همــراه 
خــود از محــل فــرار کردنــد کــه مامــوران بــا محاصــره منطقــه موفــق شــدند 2 نفــر از آنان 
را دســتگیر کننــد وی  بــا اشــاره بــه اینکــه از کولــه هــای برجــای مانــده قاچاقچیــان 182 
کیلوگــرم حشــیش کشــف شــد اظهــار داشــت : تالش پلیــس برای پــاک ســازی منطقه و 

دســتگیری افراد فــراری همچنــان ادامــه دارد.
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Soroush-eitaa

پایــگاه اطــاع رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری گــزارش داد: حضــرت 
آیــت اهلل خامنــه ای در ایــن دیــدار بــا تأکیــد بــر ضــرورت تقوای مســئوالن 
ــاب  ــال و اجتن ــت الم ــت بی ــردم، رعای ــور م ــه ام ــیدگی ب ــژه در »رس بوی
از اشــرافیت« بــه بیــان وظایــف اساســی مســئوالن ســه قــوه بــرای حــل 
ــا اشــاره بــه اقدامــات  مشــکات اقتصــادی و رونــق تولیــد پرداختنــد و ب
خبیثانــه امریکا برای »تغییر محاســبات و تســلیم شــدن مســئوالن« و نیز 
»فاصلــه گرفتــن مــردم از نظــام« افزودنــد: گزینــه قطعــی ملــت ایــران در 
مواجهــه بــا دشــمن، مقاومــت در همــه زمینــه هاســت، چــرا کــه مذاکــره 
بــا دولــت کنونــی امریــکا ســّم مضاعــف اســت، البته جنگــی نخواهد شــد 
بلکــه برخــورد، برخــورد اراده هاســت و در ایــن زمینــه، اراده ملــت ایــران و 
نظــام اســامی قــوی تــر از دشــمن اســت و بــه فضــل الهــی ایــن بــار هــم 

پیــروز خواهیــم شــد.
رهبــر انقــاب اســامی در ابتدای سخنانشــان مــاه رمضــان را »ماه تقــوا« و 
زمینــه و بســتری بــرای رواج پــروا از خداونــد متعال خواندند و گفتنــد: قرآن 
وعــده داده اســت کــه تقــوا موجــب بصیــرت، رســتگاری، جلــب رحمــت و 
هدایــت و ایجــاد قــدرت تشــخیص حــق از باطــل خواهــد شــد و بــا وجــود 

تقــوا، هیــچ بن بســتی وجــود نخواهــد داشــت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای جنبــه دیگــر تقــوا از منظــر قــرآن کریــم را 
»تقــوای از غیــر خــدا« برشــمردند و افزودنــد: معنــای تقــوای از غیــر خــدا 
ایــن اســت کــه از هیــچ قدرتــی غیــر از خــدا نترســیم و زندگــی و آینــده 

خــود را وابســته و بــه دســت آنهــا ندانیــم.
ایشــان بــا یــادآوری کامــی حکمت آمیــز از امــام راحــل مبنــی بــر لــزوم 
پرهیــز از شــهوات معنــوی در مــاه رمضــان بویــژه قدرت طلبــی، خطــاب 
بــه مســئوالن تأکیــد کردنــد: گفتــار، رفتــار و تصمیم هــای مــا مســئوالن 
در سرنوشــت مــردم مؤثــر اســت، بنابرایــن مســئوالن بیــش از همــه بــه 
ــا بی تقوایــی آنهــا، حقــوق مــردم بــه طــرز  تقــوا نیــاز دارنــد، چــرا کــه ب

ــری پایمــال خواهــد شــد. جبران ناپذی
رهبــر انقــاب اســامی، »تقــوا و امانتــداری« را جــزو مهمتریــن شــاخصها 
در ســپردن امــور و مســئولیت هــا دانســتند و بــا تأکیــد بــر لــزوم مراقبــت 
مســئوالن در رعایــت بیت المــال، خویشــتنداری در برابــر طغیــان نفــس و 
پرهیــز جــدی از مال انــدوزی و میــل بــه اشــرافیت، گفتند: ســلوک پیغمبر 
اکــرم)ص( و امیرالمؤمنیــن)ع( کامــاً بــر خــاف دنیاطلبانــی بــود کــه بــه 
دنبــال کســب قــدرت بــرای رســیدن بــه شــهوات نفســانی و مــال و ثــروت 
هســتند و در جمهــوری اســامی نیــز مســئوالن موظفنــد بــا تمســک بــه 
ســیره آن بزرگــواران، از اســراف و زندگــی اشــرافی و تجماتــی پرهیز کنند.

رهبــر انقــاب اســامی ســخنان خــود را بــا ورود بــه مباحــث و مســائل 
اقتصــادی کشــور ادامــه دادنــد و بــا اشــاره بــه ســخنان رئیــس جمهــور 
مبنــی بــر لــزوم جــدی تــر شــدن مدیریــت هــا و برنامه ریــزی هــا، گفتند: 
ســخنان آقــای رئیــس جمهــور، ســخنان درســتی اســت کــه بایــد انجــام 

شــود و انجــام دادن آن هــم بــه دســت خــود مســئوالن و دولــت اســت و راه هــم در ایــن 
زمینــه بــاز اســت.

حضــرت آیــت اهلل خامنه ای مهمترین مســئله کشــور را در شــرایط کنونی »مســئله اقتصاد 
و مشــکات معیشــتی و فشــار بــر مــردم به ویــژه طبقــات ضعیــف و متوســط« دانســتند و 
افزودنــد: مشــکات اقتصــادی و نداشــتن برنامــه اقتصــادی عــاوه بــر اینکــه بــه اعتبــار هر 
کشــوری لطمــه وارد مــی کنــد، بــه دلیــل آنکــه مــردم و طبقــات ضعیف تحــت فشــار قرار 

مــی گیرنــد، زمینــه ســاز طمــع دشــمن نیــز می شــود.
ایشــان بــا تأکیــد بــر اینکــه حــل مســائل و مشــکات اقتصــادی بایــد به طــور جــدی در 
دســتور کار مســئوالن قــرار گیــرد، خاطرنشــان کردنــد: در زمینــه مســائل اقتصــادی موانــع 

وجــود دارد ولــی هیــچ بــن بســتی وجــود نــدارد.
رهبــر انقــاب اســامی افزودنــد: مســائل و مشــکات اقتصــادی باعــث شــده اســت کــه 
دشــمنان مــا و در رأس آن امریــکا بــه زعــم خــود تصــور کننــد، بــا تحریــم هــای بی ســابقه 
مــی تواننــد بــه ایــران ضربــه بزننــد در حالــی کــه فلــز جمهــوری اســامی بــه همــت مردم 

و مســئوالن مســتحکم است.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تأکیــد بر اینکــه اقتصاد کشــور از زیرســاخت هــا و ظرفیت 
هــای خوبــی برخــوردار اســت، گفتنــد: اقتصــاد کشــور از چنــد بیمــاری مزمن رنج مــی برد 
کــه اگــر در شــرایط تحریمــی فعلــی بتــوان ایــن بیماری هــا را برطــرف کــرد، اقتصــاد ایران 

حرکــت جهشــی خواهــد کرد.
ایشــان »وابســتگی بــه نفت و خــام فروشــی«، »مداخات غیــر الزم دســتگاههای حکومتی 
در مســائل اقتصــادی و عــدم اجــرای مناســب سیاســتهای اصــل 44« و »تخریــب فضــای 
کســب و کار و قوانیــن دســت و پــا گیــر« را از جملــه بیماریهــای مزمــن اقتصــاد کشــور 
برشــمردند و افزودنــد: اصــاح ســاختاری بودجــه کــه قــرار بــود مجلــس و دولــت، در چهــار 
ماهــه اول امســال آن را انجــام دهنــد و همچنیــن اصــاح نظام بانکــی از دیگــر کارهای مهم 

و اساســی اســت کــه بایــد انجــام شــوند.
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در ســال هــزار و ســیصد و ســی و ســه در روســتای سرســبز دیشــکان بــه دنیــا آمــد. 
تــا کاس چهــارم در همیــن روســتا بــه مدرســه رفــت و بــرای ادامــه تحصیــل همــراه 
خانــواده بــه بردســیر آمدنــد و تــا کاس ششــم ابتدائــی درس خوانــد. بــا فــوت پــدر 
و احســاس مســئولیت فرزنــدان پســر، حشــمت الــه تــرک تحصیــل کــرد و بــا کار 
کشــاورزی، رانندگــی بــا ماشــین ســنگین و ... بــه تأمیــن مخــارج خانــواده کمــک 
ــر لقمــه حــال و جــو  ــادر، تأثی ــدر و م ــح پ ــدا تربیــت صحی می کــرد.از همــان ابت
مذهبــی خانــواده باعــث شــده بود کــه فرزنــدان از روحیــه ای انقابی برخوردار باشــند. 
تبعیــد امــام اولیــن جرقــه ورود حشــمت الــه بــه فعالیــت هــای انقابی شــد. ســال ها 
مــی گذشــت و حشــمت اله توانســته بــود از طریــق ارتباط با گــروه انقابــی منصورون 
در کرمــان، بــه یکــی از عاملیــن پخــش اعامیه و فعالین شــرکت کننــده در تظاهرات 

علیــه رژیــم ظالــم شاهنشــاهی تبدیل شــود. 
باالخــره انقــاب بــا تمــام فــراز و نشــیب هایــش بــه پیــروزی رســید و خانواده شــهید 
نیکــورز از اینکــه در کنــار دیگــر مــردم بــه نــدای » هــل مــن ناصــر ینصرنــی « امــام 
لبیــک گفتــه انــد، خوشــنود بودند.هنــوز چنــد صباحــی از طلــوع خورشــید انقــاب 
نگذشــته بــود کــه کشــور همســایه بــه تحریــک اســتکبار جهانــی بــه میهــن ایــران 
اســامی حملــه کــرد و جنــگ عــراق علیــه ایــران آغــاز شــد. حشــمت الــه همچــون 
گذشــته بــرای دفــاع از آرمــان هــای اصیل امــام آماده شــد و بــدون اینکــه با مخالفتی 
از ســوی خانــواده مواجــه باشــد، پــس از گذرانــدن دوره آمــوزش نظامــی در پــادگان 

قــدس کرمــان در تابســتان ۱۳۶۰ بــه جبهــه اعــزام شــد.
ســرانجام پــس از دو مرحلــه حضــور در جبهــه، در پنجــم مهرماه ســال هزار و ســیصد 
و شــصت در عملیــات ثامن األئمه)ع()شکســت حصــر آبــادان( در منطقه مارد آبــادان، 
بــا اصابــت گلولــه بــه پیشــانی، همــراه بــا فرمانــده شــهیدش محمد ســلیمی کیــا، و 
همرزمانــی چــون شــهید علــی ضیاء و شــهید رضــا نبــی زاده به ســوی معبــود زیبای 
خــود پــرواز کردنــد. پیکــر پاکــش پــس از تشــییع بــر دســتان قــدر شــناس مــردم 
بردســیر در بهشــت زهــرا)در زمــره اولیــن شــهدای شــهر بردســیر( بــه خاک ســپرده 
شــد.اولین بــاری کــه خبــر تبعید امــام رو شــنیدیم، گریــه کردیم. بــا اینکــه اون زمان، 
حشــمت الــه نوجــوان بــود امــا بــه قــدری تحــت تأثیــر ایــن اتفــاق قــرار گرفــت کــه 
جرقــه فعالیــت هــای انقابــی و دفــاع از رهبــر انقابــی بــزرگ در وجــودش زده شــد.با 
مطالعــه کتــاب هــای امــام و اعامیــه هایــی کــه بــه دســتش مــی رســید، روز بــه روز 
بــه بصیرتــش افــزوده مــی شــد. ارتبــاط بــا گــروه منصــورون در کرمــان، شــرکت در 
تظاهــرات، جابجایــی و  پخــش اعامیــه در کرمــان و بردســیر از جملــه کارهایــی بــود 

کــه بــرای بــه ثمــر نشــاندن انقــاب انجــام مــی داد.
راوی: نصرت اله نیکورز)برادر شهید(

امــام خمینی)رحمــةللّا علیــه( رو فــوق العــاده دوســت داشــت. عکــس امــام رو قــاب 
کــرده و بــه دیــوار اتــاق زده بــود. وقتــی بــا تعجــب و پرســش همســایه و اطرافیــان 
مواجــه مــی شــد، در جــواب مــی گفــت: امــام خمینــی مرجــع تقلیــد ماســت و مــا 
وظیفــه داریــم پیــرو دســتورات ایشــون باشــیم ... در جمــع هــای خونوادگــی و هــر جا 

فرصتــی بــه دســت مــی آورد نســبت بــه امــام و انقــاب روشــنگری مــی کــرد.
راوی: ناهید نیکورز)خواهر شهید(

شــب ســردی بــود. از کرمــان برمــی گشــت.اومد خونــه و کنــار بخــاری نشســت. بچه 
هــا آورکتشــو از تنــش در آوردنــد. آورکــت ســنگین تــر از معمــول بــه نظر می رســید. 
گفتنــد: چــرا اینقــد ســنگینه؟ گفــت: داخلش چیزی هســت. بعــد اعامیــه هایی که 

تــو لباســش جاســاز کرده بــود رو بهمــون نشــون داد.
راوی: نصرت اله نیکورز)برادر شهید(

بحبوحــه انقــاب بــود. از طرفــی اوضــاع زندگی مــردم روبراه نبــود و بعضــی از اعتصاب 
هــا و اعتــراض هایــی کــه الزمــه انقــاب بود، بــه وخامــت اوضاع مــی افزود. دسترســی 
مــردم بــه نفــت و ارزاق عمومــی ســخت شــده بــود. در ایــن هیاهــو، حشــمت الــه 
ســهمیه نفــت خودشــو مــی گرفــت و بــه خانــواده هــای نیازمنــد مــی بخشــید. از 
دســتمزدی کــه بدســت مــی آورد، مــواد خوراکــی مــی خرید و بــه افــراد محتاجی که 

شناســایی کــرده بــود می بخشــید.
راوی: ناهید نیکورز)خواهر شهید(

از رکــوع کــه بلنــد مــی شــد، مثــل همیشــه نبــود و ســخت مــی تونســت روی پــا 
بایســته. وقتــی دیــد متوجــه شــدیم، از مــا خواســت بــه مــادر چیــزی نگیم تــا نگران 

نشــه. تــو جبهــه مجــروح شــده بــود و بــه روی خــودش نمــی آورد.
راوی: ناهید نیکورز)خواهر شهید(

آیــه شــریفه» و ال تحســبّن الذیــن ُقتلــوا فــی ســبیل اهلّل أمواتــا بــل أحیــاءٌ عنــد ربّهم 
یرزقــون «رو حفــظ بــود و تأکیــد خاصی روی این قســمت از ســوره آل عمران داشــت؛ 
طــوری کــه مــا هــم حفــظ شــده بودیــم. بــه نظــر مــن بیشــترین انگیــزه ش بــرای 

رفتــن بــه جبهــه همیــن آیــه بــود.        راوی: ناهیــد نیکورز)خواهر شــهید(

شهید معظم  حشمت اله نیکورز

بیانات رهربی در دیدار مسئوالن وکارگزاران نظام؛

اقتدار و آبروی کشور در خودکفایی است * ســام ســپهرجان:از شــهردار محترم بردســیر سوال 
شــود آیــا عــوارض ســالیانه خــودرو ســواری ســال ۹۸ 
ــوری  ــه.مگه چط ــال ۹۷ باش ــل( س ــد دوبرابر)دوب بای
ــود ــری ش ــاپ و پیگی ــود؟؟لطفآ چ ــبه میش محاس

 42----۹۱4۰                                               
 *  میگــن که کاشــکی شــاه بــودم ولی مــن میگم که 
کاشــکی مــن یه مســئول بودم این قــدر مــردم را اذیت 
ــردم کمــک میکــردم۹22۳----۶۹ ــه م نمیکــردم ب

ــه کارمنــدم  ــا ســام خدمــت شــهردار مــن ن     * ب
ــی  ــه شــهردار میگــم خیل ــی ب ــه حقــوق بگیــر ول ن
خیلــی کارت درســته پهلــوان خســته نباشــید

 ۶۹----۹22۳                                               
 * بــا ســام ســپهر مــن از مســئولین خواهــش دارم 
یــک فکــری بــه حــال اینهایــی کار نــدارن یــا پارتــی 
  ۶۹----۹22۳ ولی خدای خوبی دارن با احترام 
ــن  ــد ای ــا چــاب کنی ــا ســام ســپهر جــان لطف * ب
روزهــا بــرای خریــد کــه میریــم بــازار اجنــاس و کاال 
ــا قیمــت هــای متغیــر بفــروش  هــا در مغــازه هــا ب
مــی رســند هــر مغــازه دار یــک مبلــغ رو اعــام مــی 
کنــد در واقــع حکــم دالر را دارنــد همانند قیمــت دالر 
لحظــه ای قیمــت هــا افزایــش پیــدا مــی کننــد لطفا 
مســئوالن تعزیــرات بفرمایند نقــش اصلی آنهــا در هر 
52----۹۱۳2 شهرستانی چیست ؟                    

وعبــادات  طاعــات  وقبولــی  *باســام 
کوچه۱۰میرزااقاخــان خاکــی درتابســتان گردوخــاک 
ــرای  ــن کوچــه ب ــور ومرورســخت ای ودرزمســتان عب
ایــن شــهرجای بســی دلخــوری اســت فکــری 
کنیدگرچــه شــورای شــهرهم موافقــت کرده باتشــکر  
۶۹----۹۱۳۳                                                      

ــرم  ــا ی محت ــهردار و اعض ــت ش ــام خدم ــا س *ب
شــورای اســامی شــهرمان ، آقایــان لطــف کنیــد یک 
دوری بســمت غــرب گلســتان شــورا بزنیــد ســمت 
شــرقی کــه مجــاور شــهرک فرهنگیــان اســت خــوب 
اســفالت شــده امــا ضلــع غربــی کــه مابیــن خیابــان 
ــازل  ــم من ــی رغ ــرار دارد عل ــتان ق ــر و گلس ولیعص
ــده و  ــاخته ش ــان س ــن خیاب ــه در جوارای ــادی ک زی
مــی شــود ایــن بخــش از خیابــان نیــاز بــه تســطیح 
ــان  ــک خیاب ــه از ترافی ــن اینک ــفالت دارد ضم واس
ــی شــود باتشــکر ۹۱۳۳----۷۱ ولیعصــر کاســته م

 *ســام ضمــن خســته نباشــید عــرض میکنــم کــه 
اختــاف ســلیقه در برخــورد بــا پوشــش و عــدم توجه 
ــث  ــت مســئوالن باع ــی و غفل ــای دین ــوزه ه ــه آم ب
ــرد و  ــاد ک ــاب را ایج ــد حج ــرکات ض ــری تح یکس
یــک دفعــه بــرای همیشــه تکلیــف خودشــان ومــردم 
را تعییــن کننــد زشــته هــر روز از یــک تحرکــی فیلم 
میگیرنــد در فضــای مجــازی مــی گذارنــد و خــوراک 
ضــد انقــاب را فراهــم مــی کننــد    ۹۱22----۰۶

*برگــزاری جشــن گلریــزان بــرای رهایــی بدهــکاران 
جرائــم غیرعمــدی مفیــد اســت ولــی اگــر بدهــکار از 
نظرشــرعی زنــدان نشــود وســیله کار برایــش ایجــاد 
ــا بصــورت اقســاطی بدهــی  ــد وواداربکارشــود ت کنن
ــرای  ــه او وام بدهــد وب ــت ب ــا دول ــردم را بدهــد و ی م
دولــت کارکنــد خــدای نکــرده تــداوم اینــکار باعــث 
گســتاخی بعضــی افــراد ســود جــو مــی شــود کــه 
پــول مــردم رابگیرنــد و ندهنــد          ۹۳۶2----4۰

ــه ائمــه جماعــت  ــا ســام علــی رغــم توصیــه ب * ب
ــاز را   باختصــار  ــه نم ــال روزه داران  ک ــت ح در رعای
و بــدون تعقیبــات بخواننــد رفتــم در مســجدی نمــاز 
را  ســریع خوانــد و بیــن دو نمــاز ۱۰ دقیقــه  صحبــت 
کــرد تــا بعضیهــا افطــار کننــد  ایــن درســته مــردم را 
بــه گــروگان بگیرندبیــن دونمــاز     ۹۱۳2۰----5۶

جزء خوانی قران کریم ویژه خواهران دربنیاد مهدویت از 
ساعت 10 صبح واقع درخیابان کاشانی الله 4

بیماری و منع پزشک 
ســئوال: بعضــی از پزشــکان کــه بــه مســائل شــرعی 
ملتــزم نیســتند، بیمــاران را از روزه گرفتــن بــه دلیــل 
ضــرر داشــتن منــع می کننــد، آیا گفتــه این پزشــکان 

حجــت اســت یــا خیــر؟
ــم  ــه او ه ــن نباشــد و گفت ــر پزشــک امی جــواب: اگ
اطمینان آور نباشــد و باعث خوف ضرر نشــود، گفته او 
اعتبــاری نــدارد و در غیــر این صورت نبایــد روزه بگیرد

ســئوال : مــادرم تقریبــاً ســیزده ســال بیمــار بــود و به 
همیــن دلیــل نمی توانســت روزه بگیــرد. مــن دقیقــاً 
ــه  ــاج ب ــن او احتی ــت روزه نگرفت ــه عل اطــاع دارم ک
مصــرف دارو بــوده اســت، امیدواریــم مــا را راهنمایــی 
فرماییــد کــه آیــا قضــای روزه هــا بــر او واجــب اســت؟

جــواب: اگــر ناتوانــی او از روزه گرفتــن بــر اثــر بیمــاری 
بــوده، قضــا نــدارد.

ســوال: مــن بــر اثــر ضعــف جســمانی از ابتــدای ســن 
بلــوغ تــا دوازده ســالگی روزه نگرفتــه ام، در حــال حاضر 

ــی دارم؟ چه تکلیف
جــواب : واجــب اســت روزه هایــی را کــه در مــاه مبارک 
رمضــان نگرفته ایــد بــا اینکــه به ســّن تکلیف رســیده 
بودیــد، قضــا کنیــد، و اگــر افطــار روزه مــاه رمضــان 
عمــدی و اختیــاری و بــدون عــذر شــرعی بــوده، کّفاره 

هــم بــر شــما واجــب اســت.
ســوال: چشــم پزشــک مــرا از روزه گرفتــن منــع کرده 
و گفتــه اســت کــه بــه علــت ناراحتی چشــم بــه هیچ 
وجــه نبایــد روزه بگیــرم، ولــی مــن بــه گفتــه او توجه 
ــه روزه گرفتــن کــردم کــه باعــث  نکــرده و شــروع ب
ــاه رمضــان  ــای م ــرای مــن در اثن ــروز مشــکاتی ب ب
شــد. به طــوری کــه در بعضــی از روزهــا هنــگام عصــر 
ــرّدد  ــر و م ــذا متحّی ــم، ل ــی می کن ــاس ناراحت احس
ــی ام را  ــا ناراحت ــرم و ی ــه روزه نگی ــن اینک هســتم بی

ــا غــروب ادامــه دهــم.  تحمــل کــرده و روزه را ت
ســؤال مــن  ایــن اســت کــه آیــا اصــوالً روزه گرفتن بر 
مــن واجــب اســت؟ و در روزهایــی کــه روزه می گیرم و 
نمی دانــم قــدرت ادامــه آن را تــا غــروب دارم یــا نــه، آیا 
روزه ام را ادامــه دهــم؟ و نیــت مــن چگونــه باید باشــد؟

جــواب: اگــر از گفتــه پزشــک متدیّن و امیــن اطمینان 
حاصــل کنیــد کــه روزه بــرای چشــم شــما ضــرر دارد 
و یــا خــوف ضــرر داشــته باشــید، روزه گرفتــن بــرای 
شــما واجــب نبــوده و بلکــه جایــز هــم نیســت، و بــا 
خــوف ضــرر نیــت روزه صحیــح نیســت و در صــورت 
ــی  ــدارد، ول ــکال ن ــت روزه اش ــرر نی ــوف ض ــدم خ ع
صّحــت  روزه متوقــف بــر ایــن اســت کــه بــرای شــما 

واقعــاً ضــرر نداشــته باشــد.

احکام روزه 

بیماری هــای قلبــی عروقــی ســالیانه یک ســوم کل مرگ ومیرهــا در 
سرتاســر جهــان را بــه خــود اختصــاص داده اند. عــوارض پرفشــاری 
خــون به تنهایــی مســبب ۹/4 میلیــون مــرگ یــا 45 درصــد از کل 
تلفــات بیماری هــای قلبــی و عروقــی و نیــز 5۱ درصــد از مرگ های 
ناشــی از ســکته های مغــزی اســت کــه در صــورت شــناخت کافــی 
و رعایــت نــکات ســاده می تــوان ایــن عــدد را به مراتــب کاهــش داد.

فشارخون چیست؟
ــواره شــریان ها وارد  ــه دی ــور ب ــگام عب ــی کــه خــون هن ــه نیروی ب
می کنــد، فشــارخون گفتــه می شــود. بــه نیــروی وارده در هنــگام 
انقبــاض کامــل ماهیچــه قلــب، عنــوان فشــارخون سیســتولی و 
در حالــت اســتراحت قلــب، عنــوان فشــارخون دیاســتولی اطــاق 

می شــود.
قاتل خاموش به چه معناست؟

ــانه ی  ــود نش ــدرت از خ ــه به ن ــل اولی ــون در مراح ــارِی خ پرفش
ــود،  ــار موج ــق آم ــه طب ــوری ک ــذارد، به ط ــای می گ ــی برج بالین
حــدود نیمــی از افــراد مبتابــه بیمــاری پرفشــاری خــون از بیماری 
خودآگاهــی نداشــته و هیــچ اقــدام درمانــی جهت رفع این مشــکل 
انجــام نمی دهنــد و متعاقبــاً دچــار عــوارض ایــن بیمــاری ماننــد 
ســکته قلبــی، ســکته مغــزی، بیماری هــای کلیــوی و مرگ هــای 
زودرس می شــوند. ازایــن رو در جهــان بیمــاری فشــارخون بــاال بــا 

عنــوان »قاتــل خامــوش« شــناخته می شــود.
طبــق آمــار، بیماری هــای قلبــی عروقــی بــا بیــش از 17 
ــر  ــل مرگ ومی ــن عام ــال، مهم تری ــرگ در س ــون م میلی
در جهــان بــه شــمار می رونــد. بــد نیســت بدانیــد کــه 
اصلی تریــن علــت بــروز ایــن نــوع بیماری هــا پرفشــاری 
ــن  ــت ای ــا اهمی ــت؛ ام ــاال اس ــارخون ب ــا فش ــون ی خ
ــناخته   ــتی ش ــردم به درس ــوم م ــان عم ــاری در می بیم
نشــده اســت. کشــور مــا نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی 
نبــوده و حــدود 20 درصــد از جمعیت بزرگســال ایــران به 

آن مبتــا هســتند.
عوارض پرفشاری خون

از جمله عوارض این بیامری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- افزایــش میــزان بیامری هــای قلبــی - ســکته های قلبــی و مغــزی - 

بیامری هــای کلیــوی - آســیب اندام هــای حیاتــی - مــرگ زودرس -

ــد  ــیاری می توانن ــل بس ــون عوام ــاری خ ــدید پرفش ــاد و تش ــل ایج عوام

باعــث ایجــاد یــا تشــدید ایــن بیــامری شــوند کــه عبارت انــد از: - 

مــرف دخانیــات و الــکل - مــرف غذاهــای چــرب و پرمنــک - عــدم 

ــی  ــرک بدن ــدم تح ــی - ع ــدار کاف ــه مق ــبزیجات ب ــوه و س ــرف می م

ــرس ــی - اس کاف

 - چاقی

پیشگیری از پرفشاری خون
ــت  ــا رعای ــه ب ــت ک ــی اس ــه بیامری های ــاال ازجمل ــارخون ب ــامری فش بی

ــه  ــرد ک ــگیری ک ــه آن پیش ــاء ب ــوان از ابت ــاده ای می ت ــیار س ــکات بس ن

ــمرد: ــر را برش ــوارد زی ــوان م ــا می ت ــه آن ه ازجمل

- اندازه گیری منظم فشارخون، چربی خون و قند خون

ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــت بدن ــام فعالی ــه انج ــاعاتی از روز ب ــص س - تخصی

ــمی ــط جس رشای

- انجــام فعالیــت بدنــی بــا شــدت متوســط بــه مــدت حداقــل ۳۰ دقیقــه 

در روز- - کاهــش وزن در صــورت اضافــه وزن

- تــرک مــرف دخانیــات -  مــرف حداقــل ۵ وعــده میــوه و ســبزی در 

طــول روز- - کاهــش مــرف منــک و مــرف کمــر غذاهــای فــرآوری 

شــده و پرمنــک - 

فشارخون باال، قاتل خاموش
کسب عنوان غرور آفرین ستاره ملی روابط عمومی ایران توسط به مناسبت روز جهانی فشارخون باال ) 27 اردیبهشت( 

روابط عمومی هلدینگ صنایع فوالد کرمان)بردسیر( در ششمین 
جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران

 روز چهارشــنبه 25 اردیبهشــت ۹۸ در آســتانه روز ملی روابط عمومی, آیین نکوداشــت این روز 
و ششــمین جشــنواره ســتارگان روابــط عمومی ایــران با حضور دکتر محســنی بندپی اســتاندار 
تهــران و دیگــر مســئوالن، در ســالن همایــش های مجموعــه فرهنگی ورزشــی تــاش در تهران 

ــد. برگزار ش
در ایــن جشــنواره کــه بــا حضــور روابــط عمومــی های مطــرح نهادهــای دولتــی و خصوصــی از 
سراســر کشــور برگــزار شــد, روابــط عمومــی هلدینــگ صنایــع فــوالد کرمان)بردســیر( بــا ارائــه 
مســتندات فعالیــت هــا و موفقیــت هــای خــود در ســال ۹۷ اعــم از )حضــور در ســمینارها و 
جشــنواره هــا , حمایــت از فعالیــت هــای فرهنگــی و اجتماعــی در منطقه به عنوان مســئولیت 
هــای اجتماعــی , همــکاری بــا  خبرنــگاران ورســانه هــای مختلــف داخلــی و خارجــی و دیگــر 
فعالیــت هــا( نیــز شــرکت نمود کــه پس از بررســی هــا و نظر عوامــل و هیئــت داوران جشــنواره 

بــه عنــوان »ســتاره ملــی روابــط عمومــی ایــران« معرفــی گردییــد.

شهباز حسن پور در جلسه شورای معادن استان کرمان :

حساب بانکی بیش از ۱۰۰ شرکت بزرگ معدنی 
استان کرمان در تهران است

نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در 
ــاب های  ــه حس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــس ب مجل
بانکــی بیــش از ۱۰۰ شــرکت بــزرگ معدنــی 
در اســتان کرمــان در تهــران اســت گفــت: اگر 
ــش از ۳۰  ــوند بی ــال ش ــک فع ــادن کوچ مع
درصــد مشــکل اشــتغال اســتان کرمــان حل 

می شــود.
ــهباز  ــنیم ، ش ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
حســن پور در جلســه شــورای معــادن اســتان 
کرمــان کــه با حضــور فدایــی اســتاندار کرمان 
و پورابراهیمــی رئیــس کمیســیون اقتصــادی 
ــا  ــد ب ــزار ش ــامی برگ ــورای اس ــس ش مجل
اشــاره بــه اینکــه شــرایط کنونی کشــور تغییر 
کــرده اظهــار داشــت: اســتان کرمــان در حوزه 
معــدن و صنایــع معدنــی از پتانســیل خوبــی 

برخــوردار اســت.
وی بــا عنــوان اینکــه بیــش از صدهــا معــدن 
ــا از  ــیده ام ــت رس ــه ثب ــان ب ــتان کرم در اس
ــت:  ــود گف ــرداری نمی ش ــادن بهره ب ــن مع ای
متاســفانه در اســتان کرمــان معــادن کوچــک 

ــوند. ــه می ش ــزرگ ل ــای ب ــر معدن ه زی
نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در 

ــه  ــاره ب ــا اش ــامی ب ــورای اس ــس ش مجل
ــش از ۱۰۰  ــی بی ــاب های بانک ــه حس اینک
شــرکت بــزرگ معدنــی در اســتان کرمــان 
در تهــران اســت افــزود: بایــد حســاب بانکی 
شــرکت های معدنــی بــزرگ در کرمــان 
باشــد تا گــردش مالــی بــرای اســتان کرمان 

ایجــاد شــود.
وی بــا بیــان اینکــه در کنــار معــادن بــزرگ 
بایــد بــه معــادن کوچــک اســتان هــم توجه 
ــادن کوچــک  ــر مع ــرد: اگ ــوان ک شــود عن
فعــال شــوند بیــش از ۳۰ درصــد مشــکل 

ــان حــل می شــود. اشــتغال اســتان کرم

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان:
۱۲۰۰ کالس درس توسط خّیران در استان کرمان احداث شد

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان گفــت: از ابتــدای دولــت تدبیــر تاکنــون هــزار و 2۰۰ 
کاس درس توســط خیریــن و بــا همــکاری نوســازی مــدارس ســاخته شــده و در اختیــار آموزش 

و پــرورش قــرار گرفته اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، احمد اســکندری در آئیــن کلنگ زنی هنرســتان امــام رضــا )ع( اظهار 
داشــت: هــر هفتــه در اســتان کرمــان بــه همت خیــران شــاهد افتتاح یــا کلنگ زنی یک مدرســه 
هســتیم و آمــوزش و پــرورش اســتان بــه خــود می بالــد کــه از ابتــدای دولــت قریــب به یــک هزار 
و 2۰۰ کاس درس توســط خیریــن و بــا همــکاری نوســازی مدارس در اســتان ایجاد شــده اســت.

وی بیــان کــرد: رفســنجان بنیان گــذار کار خیــر در اســتان کرمــان بــوده و در همــه محافــل مردم 
نیک اندیــش ایــن شهرســتان ســر زبان هــا هســتند و در اســتان خیــران ایــن شهرســتان ســرآمد 
هســتند.مدیرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان افــزود: خانــواده امیــن ســال ها پیــش بنــای 
بســیار خوبــی گذاشــتند و امــروز بــا ایــن قــدم خیــر کار بســیار ارزشــمندی در تاریــخ آمــوزش و 

پــرورش اســتان از خــود بــر جــای گذاشــتند.
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