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خواسته های  پی گیری  و  بیان  معنای  به  گری  مطالبه 
گروهی برای احقاق حقوق اجتماعی و شهروندی از طریق 
سازوکارهای نهادینه شده است.و اینکه چگونه مطالبه گری 
کنیم تا به نتیجه مطلوب برسد و شرایطی را باید رعایت کرد 
از جمله: اصول مطالبه گری که عبارتند از :۱- صراحت2-

شجاعت در گفتار3- هوشیارانه۴ - دائمی5 - رعایت اخالق 
و حدود شرعی۶- پرهیز از بی انصافی۷-پرهیز از قول بغیر 
علم ضمنا برای مطالبه گری وتحقق آن و به ثمر رسیده 
بایدعناصری را مد نظر داشت که عناصر مهم در اتخاذ شیوه 

مطالبه گری عبارتند از: 
الف( فضای مطالبه گری ؛ زمان شناسی و موضوع شناسی 
که بسیاراز اهمیت خاصی برخورداراست ویکی از سئواالت 
مهم این است که مطالبه گری در چه فضایی باید صورت 
بگیرد؛ رهبر عزیز انقالب در دیدار اخیر با دانشجویان مطالب 
قابل توجهی بیان کردند و بخشی از آن صحبت ها پاسخ به 

این سؤال است.
»ایشان فرمودند: برخی مانند سربازی که با صدای گلوله از 
خواب بیدار شده و بی هوا به هر سمت شلیک میکند و گاهی 

هم دوست را هدف می گیرد عمل می کنند.«
لذا مطالبه گری در هر زمان و مکان تابع شرایط است. نباید 
به بهانه مطالبه گری در هرجایی حرفی زد و کار را خراب 
تر کرد. به تعبیر رهبرمعظم انقالب ، ما همانطور که خشم 
انقالبی داریم باید صبر انقالبی هم داشته باشیم. به موقع و در 

لحظه درست عمل کنیم.
اگر رهبر انقالب فرمان آتش به اختیار می دهند، تفسیرش 
هم از جانب ایشان صادر شده است که منظور کار تمیز 
فرهنگی است.پس در مطالبات اجتماعی،سیاسی و فرهنگی 
زمانی کار درست انجام می شود که تمیز و به موقع باشد تا 

یک گلوله هم هدر نرود.
ب ( مطالبه گری بر اساس مستندات قانونی

یکی از مهم ترین موضوعاتی که باید در روش های مطالبه 
گری مورد نظر قرار بگیرد، این است که مطالبه به گونه ای 
باشد تا شخص یا نهاد مسؤل را ناچار به پاسخگویی و اقدام 
عملیاتی کند. به عبارتی در فرآیند مطالبه و پرسش باید 
مستندات قانونی مورد تأکید قرار بگیرد تا هدف حاصل شود.

مشکل برخی از مطالبه گری ها این است که جنبه شعاری 
آن ها بر جنبه علمی و قانونی اشان غلبه دارد. هر کسی در 
جامعه و هر طلبه ای تا مفاد قوانین را نداند و به مسؤلین تذکر 

ندهد چندان راهی به جایی نخواهد برد.
ج ( عدم قضاوت و پیش داوری در مطالبه گری

یکی از موضوعات مهم و در واقع اصول مطالبه گری این 
است که تبدیل به محاکمه نشود!متأسفانه برخی افراد این دو 
را با هم اشتباه می گیرند                            ادامه صفحه3
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                    رئیس قوه قضائیه گفت: 

بازداشت افراد به منظور جمع آوری 
ادله ممنوع

                                                         دکرتروحانی در ژاپن: 

مطالبه گری بر اساس 
مستندات قانونی

حجم تجارت خارجی ایران از 60 
میلیارد دالر فراتر رفته است

صفحه 4

                                       وزیر امور اقتصاد و دارایی:

برای امنیت منطقه باید ریشه 
یک جانبه گرایی را بخشکانیم

بازخوانی بیانات گرانقدر مقام معظم رهبری  در باب انتخابات )انتخاب اصلح(: 

                                     دکتر  محمدجواد فدائی استاندار کرمان :

اینکه  بیان  با  استاندار کرمان  فدائی  دکتر محمدجواد 
حساب های بانکی تمام شرکت های بزرگ کرمان باید به 
استان بیاید گفت: منظور ما از شرکت های بزرگ فقط 

مس و گل گهر نیست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، محمدجواد فدائی 
اینکه  بیان  با  کرمان  استان  معادن  شورای  جلسه  در 
اختیارات شورای معادن استان یک ظرفیت خوب برای 
حل مشکالت در داخل استان است اظهار داشت: اصل بر 
این است که تاجایی که امکان دارد مسائل و مشکالت در 

استان برطرف شود.
وی با اشاره به اینکه دولت در صدد است که اختیارات 
شورای معادن به استان تفویض اختیار شود بیان کرد: 
فرستادن کار به مرکز خالف توسعه استان است و باید 

مشکالت استان را در داخل استان پیگیری و حل کرد.
استاندار کرمان با بیان اینکه باید زمان جلسات را کوتاه 
کرد تا وقت مدیران در جلسات صرف نشود گفت: تعداد 
جلسات را هم باید کم کرد تا مدیران به کارهای اداری 

مردم هم رسیدگی کنند.
وی با تاکید بر اینکه در تصمیم گیری ها باید دقیق عمل 
کرده و تصمیم کارشناسی بگیریم تا زمان را از دست 
ندهیم افزود: باید جلسات را مطابق دستور کار جلو ببریم 
و از بیان مباحث بی مورد و پراکنده گویی خودداری شود.

بانک ها  بعضی  به عملکرد  اینکه نسبت  بیان  با  فدائی 
در استان انتقاداتی وجود دارد گفت: اما از طرفی موارد 
متعددی داریم که خود متولی بنگاه اقتصادی کوتاهی 

می کند و باید منصفانه برخورد کرد.
وی با اشاره به عملکرد پنجره واحد سرمایه گذاری در استان 
بیان کرد: تمام تالش ما در پنجره واحد سرمایه گذاری این 

حساب های بانکی تمام شرکت های بزرگ کرمان باید به استان بیاید

است که پاسخ استعالمات دو هفته ای داده شود.
استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنان خود در این 
جلسه با بیان اینکه نمایشگاه توانمندی های استان کرمان 
در تبریز ضعیف بود افزود: انتظار داشتیم واحدهای تولیدی 

استان پر قدرت در این نمایشگاه شرکت کنند.
وی با اشاره به اینکه یک واحد تولیدی یک بنر در غرفه زده 
که من این موارد را تولید می کنیم گفت: »این که نشد 
نمایشگاه« البته بعضی ها هم خوب شرکت کرده بودند که 
جای تقدیر دارد و صنایع دستی استان کرمان خوب معرفی 
شد اما بعضی واحدهای تولیدی استان بسیار ضعیف بودند.

باید  اینکه تمام شرکت های بزرگ استان  با بیان  فدائی 
حساب های بانکی خود را برای ایجاد گردش مالی به استان 
بیاورند گفت: منظور ما از شرکت های بزرگ فقط مس و 

گل گهر نیست.
کرمان  به  حساب ها  این  انتقال  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مزیت های زیادی دارد افزود: بانک های استان با گردش 
مالی ایجاد شده در استان بهتر می توانند در توسعه استان 

همکاری داشته باشند. صفحه4

به کسی گرایش پیدا کنید که به دین مردم، به 
انقالب مردم، به دنیای مردم، به معیشت مردم، به 

آینده ی مردم و به عزت مردم اهمیت می دهد 

130 میلیون تومان یارانه خرید کتاب در نمایشگاه کتاب کرمان توزیع می شود
۱3۰ میلیــون تومــان یارانــه خریــد کتــاب در 

نمایشــگاه کتــاب کرمــان توزیــع می شــود
مدیــرکل ارشــاد کرمــان با بیــان اینکــه 33۱ 
ناشــر در نمایشــگاه کتــاب ایــران در کرمــان 
حضــور دارنــد گفــت: ۱3۰ میلیــون تومــان 
یارانــه خریــد کتــاب در این نمایشــگاه توزیع 

می شــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، 
محمدرضــا علیــزاده در نشســت خبــری 
نمایشــگاه ناشــران کتــاب ایــران در کرمــان 
بــا بیــان اینکــه بزرگتریــن و بهتریــن رویــداد 
فرهنگــی اســتان کرمــان بــا برگــزاری 
نمایشــگاه کتــاب در اســتان برگــزار می شــود 
اظهــار داشــت: هجدهمیــن نمایشــگاه بزرگ 
ــزار  ــان برگ ــران در کرم ــاب ای ــران کت ناش

می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن نمایشــگاه اهمیــت 
و جایــگاه بزرگــی دارد و یــک رویــداد عظیــم 
فرهنگــی در اســتان اســت گفــت: بــا  توجــه 
بــه تمام مشــکالت اقتصــادی که وجــود دارد 
تــالش کردیــم ایــن نمایشــگاه دایــر شــود و 

ــوند. ــد ش ــردم از آن بهره من م
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
ــگاه  ــه نمایش ــه اینک کرمــان بــا اشــاره ب
ــی  ــای فرهنگ ــی از رخداده ــه کامل مجموع
اســت و برنامه هــای جنبــی زیــادی بــرای آن 
تــدارک دیــده شــده اســت افــزود: برگــزاری 
نمایشــگاه مصوبــه شــورای فرهنــگ عمومی 

ــتان را دارد. اس
وی بــا بیان اینکه برگزاری نمایشــگاه امســال 
بســیار اهمیــت دارد تــا بــا کیفیــت مطلــوب 
برگــزار شــود گفــت: اســتان کرمــان جمعیت 
دانشــجویی، دانش آمــوزی و فرهنگــی زیادی 
دارد کــه در برگــزاری نمایشــگاه کتــاب نقطه 

ــت. قوت اس
علیــزاده بــا اشــاره بــه اینکــه بخــش فــروش 

کتاب هــا و رســانه های دیجیتــال و همچنیــن 
انقــالب، بخــش  بیانیــه گام دوم  بخــش 
بین الملــل و فــروش کتاب هــای خارجــی نیــز 
در دوره هجدهمیــن نمایشــگاه بزرگ ناشــران 
ــده شــده اســت  ــان دی ــران در کرم ــاب ای کت
افــزود: ۶۱3 ناشــر بــرای حضــور در نمایشــگاه 
ــورت  ــر به ص ــه 2۱۷ ناش ــد ک ــام کردن ثبت ن
مســتقل و ۱۱۴ ناشــر به صــورت نمایندگی در 

نمایشــگاه شــرکت می کننــد.
وی بــا عنــوان اینکــه در مجمــوع 33۱ ناشــر 
در بخــش کتــب داخلی در نمایشــگاه امســال 
حضــور دارنــد گفــت: 88 هــزار و ۱3۰ عنــوان 
کتــاب در نمایشــگاه کتــاب کرمــان عرضــه و 

ــه نمایــش گذاشــته می شــود. ب
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
کرمــان بــا بیــان اینکــه ۱۴ غرفــه از 9 ناشــر با 
کتاب هایــی از 8۶ کشــور در بخــش بین الملل 
ایــن نمایشــگاه شــرکت دارند افزود: نمایشــگاه 
از هفتــم تا ســیزدهم دی مــاه در محــل دائمی 
نمایشــگاه بین المللــی جنــوب شــرق در محل 

جــاده باغیــن برگــزار می شــود.
ــد  ــردم می توانن ــه م ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــد  ــه بع ــه هفت ــا س ــگاه ت ــای نمایش از بن ه
از نمایشــگاه بــرای خریــد در تعــدادی از 
کتابفروشــی های داخــل شــهر نیــز اســتفاده 
دســتگاه های  از  تعــدادی  گفــت:  کننــد 
ــن  ــز در ای فرهنگــی، دولتــی و غیردولتــی نی

ــد. ــه دارن ــگاه غرف نمایش
علیــزاده بــا بیــان اینکــه شــب های فرهنگــی 
ــزاری  ــام برگ ــز توســط شهرســتان ها در ای نی
ــزان  ــزود: می ــود اف ــزار می ش ــگاه برگ نمایش
ــع می شــود  ــه در نمایشــگاه توزی ــه ای ک یاران
ــب  ــه در قال ــت ک ــان اس ــون توم ۱3۰ میلی
ــود. ــه می ش ــاب عرض ــد کت ــای خری کارت ه

وی بــا بیــان اینکــه ۶5۰ میلیــون تومــان بــن 
ــا تخفیــف 2۰ درصــد در نمایشــگاه توزیــع  ب

09388524324 همراه 

بهرتین، آن كىس است كه درد كشور را بفهمد، درد مردم را بداند، با 
مردم یگانه و صمیمى باشد، از فساد دور باشد، دنبال ارشافی گرى 

خودش نباشد

ــا 2۰ درصــدی بعضــی  ــا تخفیــف ۱۰ ت می شــود و ب
ــا  ــف 3۰ ت ــا تخفی ــا در مجمــوع ب از ناشــران کتاب ه
۴۰ درصــدی ایــن کتاب هــا عرضــه می شــود گفــت: 
امیدواریــم مــردم از ایــن نمایشــگاه اســتقبال کننــد و 
ــاز خــود را در  ــه و نی ــورد عالق ــای م ــد کتاب ه بتوانن

نمایشــگاه تامیــن کنند.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان کرمــان 
بــا بیــان اینکــه نمایشــگاه از 9:3۰ صبــح تــا 2۰ هــر 
ــعار  ــزود: ش ــت اف ــدان اس ــد عالقمن ــاده بازدی روز آم
ــران  ــده ای ــال آین ــی س ــاب بین الملل ــگاه کت نمایش
ــن شــعار  ــه همی ــی زندگــی« اســت ک ــاب یعن »کت
بــرای نمایشــگاه کتــاب اســتان کرمــان نیــز در نظــر 

گرفتــه شــده اســت.
وی بــا عنــوان اینکــه از اولین نمایشــگاه کتابــی که در 
کرمــان برگزار شــده تاکنــون ۴۰۴ نمایشــگاه کتاب در 
ســطوح مختلــف در اســتان کرمان برگزار شــده اســت 
گفــت: امــا نمایشــگاه بــزرگ کتــاب ناشــران ایــران در 

دوره هجدهــم برگــزار می شــود.
علیــزاده بــا بیــان اینکــه بــا اتوبوســرانی هــم 
ــدان  ــای الزم انجــام شــده اســت و از می هماهنگی ه
آزادی شــهر کرمــان هــر نیــم ســاعت ســرویس ایــاب 
و ذهــاب در نظــر گرفتــه شــده اســت افــزود: مراســم 
افتتاحیــه نمایشــگاه ســاعت ۱۰ صبــح روز شــنبه ۷ 

ــود. ــزار می ش ــگاه برگ ــل نمایش ــاه در مح دی م

»آگهی فراخوان عمومی شناسایی  و پیش ارزیابی
 پیمانکاران    واجد صالحیت«

رشکــت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان در نظــر دارد نســبت بــه انجــام خدمات فنی ســایت هــای خود شــامل کارهــای خرده 
کاری تعمیراتی، تاسیســاتی و نوســازی به وســیله نیروهای متخصــص و مجرب، اقــدام مناید.

بدینوســیله از کلیــه رشکــت هــای واجــد صالحیــت دارای رشایــط ذیــل، دعــوت بعمــل مــی آیــد حداکــر ظــرف مــدت یــک 
هفتــه از تاریــخ چــاپ آگهــی، متایــل خــود را بصــورت مکتــوب همــراه بــا تصویــر اســناد و مــدارک ذیــل بــه آدرس ایمیــل

DKMSJSCO@gmail.com  ارسال منایند.

اسناد و مدارک:
1-درخواست رسمی با ذکر شامره مناقصه و موضوع. )ذکر شامره متاس تلفن ثابت و همراه و ایمیل الزامی است.(

2- اساسنامه )شامره ثبت ،کد اقتصادی ، شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و ...(
3- گواهی صالحیت ایمنی پیامنکاران. )مهم(

4- گواهی صالحیت پیامنکاری رتبه 4 ابنیه و تاسیسات. )مهم(
5- گواهی سایر رتبه ها و گریدهای اخذ شده.

6- رزومــه، ســوابق و منونــه قراردادهــای انجــام شــده بــا موضــوع فــوق الذکــر. )ســوابق و رزومــه هــای ارســالی مــی بایســت 
مربــوط بــه ســال 94 تــا کنــون و بــا موضــوع مرتبــط باشــند.(

7- گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص انجام خدمات فوق الذکر.
8- مداراک و مستندات توان مالی و لیست ماشین آالت در اختیار با اسناد و مدارک مثبته.

شرایط:
1-موضوع اساسنامه رشکت متقاضی باید در خصوص انجام خدمات موضوع فراخوان باشد.

2- از تاریخ ثبت رشکت حداقل 5 ســال گذشــته باشــد و رشکت دارای حداقل 2 ســال ســابقه کار و فعالیت در زمینه موضوع 
فراخوان باشــد .

توضیحات:
1-موضوع مدارک ثبتی پیامنکار حتام باید در رابطه با موضوع آگهی باشد.

2- ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد منی کند.
3- جهت کسب اطالعات بیشرت با شامره 03442273806 متاس حاصل منایید.

دبیر کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

شامره فراخوان

98-50
رشایطموضوع فراخوان

انجام خدمات فنی )کارهای خرده 
کاری عمومی، برقی، ابنیه، تاسیساتی، 

نوسازی و ...(

1-رتبه 4 ابنیه و تاسیسات
2- گواهی صالحیت ایمنی پیامنکاران

3- حداقل دو سال سابقه کار و فعالیت 
در زمینه موضوع فراخوان

علیزاده مدیرکل ارشاد کرمان :
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خطبه های نمازجمعه

رئیــس قــوه قضائیــه گفــت: بازداشــت افــراد بــه منظــور 
جمــع آوری ادلــه ممنــوع اســت ابتدا دالیــل را جمــع آوری 
کنیــد ســپس درصــورت ضرورت حکــم دســتگیری صادر 

. کنید
بــه گــزارش گــروه حقوقــی و قضایــی خبرگــزاری فــارس، 
آیــت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی، در گردهمایــی قضــات 
دادســرای عمومــی و انقــاب اســتان تهــران با بیــان اینکه 
ــان  ــم، بی ــون می دانی ــدس اجــرای قان ــا قاضــی را مهن م
کــرد: یافته هــای شــما در دوره دانشــگاهی، حــوزه علمیه و 
یافته هــای حقوقــی و بحث هــای میــان رشــته ای همــه در 
یــک رأی نمــود می یابــد. ایــن رأی نمــاد همــه یافته هــا و 
آموزش هــای قاضــی اســت. این هــا مقدمــه قضیــه بــرای 
شــناخت اســت تــا قاضــی حکــم، موضــوع وتناســب بین 
حکم و موضوع و متهم و شــخصیت او را بشناســد و ببیند 
متهــم از کــدام دســته اســت و نســبت بــه او بایــد چگونــه 

ــم گرفت. تصمی
رئیــس قــوه قضاییــه افــزود: احکامــی کــه قضــات صــادر 
ــات  ــه قض ــات و آرا عادالن ــن تصمیم ــد، همچنی می کنن
می توانــد جامعــه را از اضطراب هــای اجتماعــی و اقتصادی 

حفــظ کنــد.
آیــت اهلل رئیســی گفــت: احــکام و آراء عادالنــه قضــات و 
دســتگاه قضایــی مرجــع و پناهــی اســت که مظلومــان به 
آن روی می آورنــد و بایــد بــا مهربانــی بــا آن هــا برخــورد 
شــود. همــه مــا می دانیــم کــه کار و پرونــده زیــاد اســت؛ 

ــد از دســت داد. ــا گشــاده رویی را نبای ام
رئیــس قــوه قضاییــه تاکیــد کــرد: حتمــاً شــنیده اید کــه 
بعضــی از مراجعــان از رفتــار نامناســب در مراجــع قضایــی 
ــا مراجعه کننــدگان بــه خوبــی رفتــار  گله مندنــد. بایــد ب
شــود و حتــی اگــر کاری در حیطــه وظایــف آن مرجــع 
نبــود بــه مراجعه کننــده راهــکار ارائــه دهــد تــا از او رفــع 

ظلــم شــود.
ــا ظهــر  وی تاکیــد کــرد: اینکــه یــک قاضــی از صبــح ت
کار هــای روتیــن را انجــام می دهــد، بســیار خــوب اســت؛ 
امــا یکســری کار هــا خــاص و ویــژه هســتند. گاهی کســی 
در راهــروی دادگســتری اســت کــه شــما وقتــی کــه صبح 
ــت و  ــه وی آنجاس ــد ک ــد، می بینی ــر کار می روی ــه س ب
هنگامــی کــه داریــد خــارج می شــوید نیــز همچنــان او را 
می بینیــد؛ اگــر از وی بخواهیــد که مشــکلش را بیــان کند، 

کاری ویــژه ای انجــام داده ایــد.
آیــت اهلل رئیســی ادامــه داد: چنــد روز پیــش کــه بــا آقــای 
ــه یکــی از مجتمع هــا ســر زدیــم در راهــرو  اســماعیلی ب
ــت را  ــی عل ــرد و وقت ــه می ک ــه گری ــم ک خانمــی را دیدی
از وی جویــا شــدم، بــه مــن گفــت، همســرم چهــار ســال 
اســت نگذاشــته بچــه ام را ببینــم؛ آیــا بــرای من و شــما در 
دســتگاه قضایــی امــکان دارد کــه اجــازه ندهیــم ایــن ظلم 

صــورت گیــرد یــا خیــر؟
وی افــزود: اگــر بتوانیــم، کمــک کنیــم تــا ایــن مــادر دلش 

آرام گیــرد، چــرا نبایــد ایــن کار را انجــام دهیم؟
ــه  ــی ک ــز عزیزان ــروز نی ــادآور شــد: ام ــت اهلل رئیســی ی آی
ســخنرانی کردنــد، بر ایــن نکته تاکید داشــتند کــه برخی 
پرونده هــا گاهــی ۱۰۰ تــا ۴۰۰ نفــر مالباخته دارنــد، این ها 
مــواردی اســت کــه می تــوان روی آن تصمیم گیــری 

ــرد. ســریع تری صــورت گی
وی افــزود: تــوان خــود را مضاعــف کنیــد. آن تــوان اداری 
ــل قبــول اســت؛  ــرای انجــام کار هــا می گذاریــد قاب کــه ب
امــا مــن می خواهــم یــک مایــه مضاعــف علیرغــم 
کمبود هــا بگذاریــد. ایــن خواســته بنــده بــه عنــوان یکــی 

از همکاران تــان اســت.
ــود  ــا اشــاره مشــکل کمب ــزود: ب ــه اف ــوه قضایی رئیــس ق
نیــروی انســانی تاکیــد کــرد: بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه 

نیــروی انســانی را در حــوزه اداری و قضایــی افزایــش دهیم. 
بــه معاونــت نیروی انســانی تاکید شــده کــه در ایــن زمینه 
یــک اقــدام جهشــی انجــام دهیــد؛ چــرا کــه نمی شــود بــا 

شــیب مایــم نیــرو جــذب کنیــم.
ــر  ــارت ب ــاون نظ ــرد: مع ــح ک ــی تصری ــت اهلل رئیس آی
ــاره آمــار  دادســرا های دادســتانی کل کشــور گزارشــی درب
پرونده هایــی کــه تصمیــم دادســرایی دارد، ارائــه دادنــد کــه 
ایــن موضــوع بایــد پیگیــری شــود تــا بــرای آن دســته از 
ــت  ــا رضای ــدارد و ب ــی ن ــه عموم ــه جنب ــی ک پرونده های
ــاز و  ــون س ــق قان ــود، طب ــاکی خصوصــی حــل می ش ش
کاری فراهــم شــود تــا هــم بــر آمار دادســرا افــزوده نشــود و 

هــم مــردم معطــل نشــوند.
وی بــا بیــان اینکــه اقدامــات انجــام شــده در مســائل اخیر، 
ــدام  ــری و اق ــم گی ــل و تصمی ــان در مح ــور بازپرس حض
ــر اســت،  ــل تقدی ــا مشــکات قاب ــه ب ــکاری در مواجه ابت
گفــت: قضــات بموقــع تصمیــم گیــری کننــد و نگذارنــد 
حقــی از نظــام و کســی ضایــع شــود. اقداماتی کــه در رابطه 
بــا فســاد اقتصــادی در دادســرای تهــران صــورت گرفتــه، 

قابــل تقدیــر اســت.

هدف دشمن کاهش مشارکت مردم 
درانتخابات است و با انتخاب اصلح افراد 

مومن، توانمند و انقالبی وارد مجلس شوند

حجت االسالم کرمانی امام جمعه ی بردسیر : بازداشت افراد به منظور جمع آوری ادله ممنوع/ تعداد زیاد پرونده 
در دستگاه قضایی افتخار نیست

خودروی ســمند حامل   ۱3 نفرسرنشــین  از افاغنه غیرمجاز 
بــه همــراه مقادیــري مــواد مخدر توقیف شــد

رئیس دادگســتري شهرســتان بردســیر هشــدار داد:دســتگاه 
قضائــی بنــا بــه وظیفــه ذاتــی خــود موضــوع نــا امــن کــردن 
مســیرهای ترانزیــت مــواد مخــدر و انتقــال غیرمجــاز اتبــاع 
بیگانــه را  بــراي اشــرار ، اخــال گــران امنیــت و ســوداگران 

مــرگ را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت
حســین رمضانــي زاده هشــدار داد:بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن 
شهرســتان بردســیر در مســیر ترانزیــت مــواد مخــدر و افاغنه 
غیرمجــاز ،ضــرورت دارد دســتگاه هــای اطاعاتی،امنیتــی و 

انتظامــی توجــه ویــژه ای بــه ایــن موضــوع داشــته باشــند
ــی اعــام کــرد: یــک دســتگاه  خــودروی   ایــن مقــام قضائ
ســمند حامل   ۱3 نفرسرنشــین  از افاغنه غیرمجــاز به همراه 
مقادیــري مــواد مخدر در این شهرســتان توقیف شــده اســت.

وی در تشــریح جزئیــات این خبــر اظهار داشــت:پس از وصول 
گزارشــی  مبنــي بــر عبــور تعــدادي خــودروي حامــل افاغنــه 
غیرمجــاز از محــور مواصاتــي کرمــان ســیرجان ، مأموریــن 
پلیــس اطاعات و پاســگاه انتظامــي کوه پنج این شهرســتان 
بــا برپایــي ایســتگاه ایســت و بازرســي موفــق بــه توقیف یک 

دســتگاه خــودروي حامــل اتبــاع افغانــي شــده اند
رئیــس دادگســتری بردســیر اضافــه کــرد : عــاوه بــر 
دســتگیري ۱3 نفــر متهــم یــاد شــده ، از دو نفــر از افاغنــه 
دســتگیر شــده مقــداری مــواد مخدر از نــوع تریاك و  شیشــه 
کشــف و خــودروي ســمند حامــل متهمین نیز توقیف شــده 

اســت

۴۳ هزار میلیارد تومان طرح در 
کرمان نیاز به تامین مالی دارد

حجــت االســام والمســلمین حــاج علــی اکبــر کرمانــی در 
خطبــه هــای نمازجمعــه ایــن هفته در سلســله گفتــار درس 
ــه موضــوع  ــام ســجاد ب اخــاق دعــای مــکارم اخــاق از ام
ســوءظن و بدبینــی پرداخــت کــه ایــن ســوءظن و بدبینــی 
تبعــات و آثــاری دارد و امــام ســجاد علیــه الســام فرمودنــد 
ــرآن غلبــه داشــته باشــد  هرکــس ســوءظن در او باشــد و ب
ــی رود.ســوءظن در  ــن م ــا در آن از بی ــح و صف ــه صل هرگون
مســائل اجتماعــی ســبب اختــال در روابــط مــی شــود و در 
بعضــی مــوارد ســوء ظن جایــز اســت مثــا در روابــط آمریکا. 
وی افــزود: امــام علــی علیــه الســام درحکمــت ۱۱۴ نهــج 
الباغــه بــر حســن ظن مســلمانان نســبت بــه یکدیگــر می 
فرمایــد:» هنگامــی کــه صــاح و نیکــی بــر زمــان و اهلــش 
ــه  ــد ب ــان ب ــال گم ــن ح ــی  در ای ــر کس ــردد اگ ــر گ ظاه
دیگــری بــرد کــه از او گناهــی ظاهر نشــده بــه او ســتم کرده 
و هنگامــی کــه فســاد بــر زمــان و اهلش مســتولی گــردد هر 
کــس گمــان خــوب بــه دیگــری ببــرد خــود را فریــب داده 
اســت.« بنابرایــن  اصــل در جامعــه اســامی بــر حســن ظــن 
اســت. ودر جایــی دیگــر امــام علــی علیــه الســام در حکمت 
53 نهــج الباغــه بــه مالــک اشــتر فرمــود:» اگــر با دشــمنت 
صلــح کــردی بایــد از دشــمن بترســی اینجــا مواظب باشــیم 
چــون دشــمن ماســت اگــر مــا دشــمن داشــته باشــیم نباید 
همــه بــه آن خــوش بیــن باشــیم اگــر همســایه بــد داشــته 
باشــیم بایــد نســبت بــه آن ســوءظن داشــته باشــیم و نبایــد 

بــه آن خــوش بیــن باشــیم.«
ــات بیــان داشــت:  خطیــب جمعــه درادامــه درمــورد انتخاب
درانتخابــات بایــد فــرد اصلــح انتخــاب گــردد و در انتخابــات، 
ــش  ــمن کاه ــدف دش ــت و ه ــاس اس ــق الن ــئله ح مس
مشــارکت مــردم اســت و تاثیرگــذاری مشــارکت در انتخابات 
مســئله مهــم و حــق مــردم اســت و در تمــام صحنــه هــا 
بحــث حــق النــاس مطرح اســت و ســعی شــود افــراد مومن، 
توانمنــد و انقابــی وارد صحنــه شــوند و مقدمــات مشــارکت 
مردمــی فراهــم گــردد و مــردم بــا ایــن همــه دغدغه انشــااهلل 

مشــارکت خوبــی داشــته باشــند. 
امــام جمعه بردســیر پیرامــون طرح اســتیضاح رئیس جمهور 
گفــت: آنچــه امــروز عــده ای مطــرح مــی کننــد اســتیضاح 
رئیــس جمهور اســت  اســتیضاح رئیس جمهور و اســتیضاح 
دولــت یعنی اســقاط دولتهــای قانونی کــه از چند نکتــه  این 
کار مخصــوص ما نیســت مخصوص ســایر کشــورها از جمله  
در کشــور عــراق و لبنــان اســت کــه دولــت عــراق را وادار بــه 
اســتعفا کردنــد و هــم اکنــون دولــت نــدارد و وضــع خوبــی 
هــم ندارنــد . هــدف دشــمن فــراق و جدایــی بین ملــت ایران 
و عــراق بــود و اینکــه دولــت بعــدی بیــاد و بــه اختافاتــی که 
در کشــور عــراق اســت پایــان دهــد و مشــکات اقتصــادی و 
اجتماعــی و ... رفــع شــود.و مقــام معظــم رهبــری همــه جــا 
ورود پیــدا مــی کنــد و از خــود مایه می گــذارد و مــی فرماید: 
برخــی جــوری حــرف مــی زننــد و به اســم اصــاح اوضــاع در 
نقشــه دشــمن کار مــی کننــد و خودشــان ملتفت نیســتند 
چــه اقدامــی میکننــد و کســانی کــه می گوینــد دولــت باید 
برکنــار شــود براســاس نقشــه دشــمن کار می کننــدو دولت 

بایــد ســرکار بمانــد و کارهــا را انجــام انجــام دهد.

رئیس قوه قضائیه گفت: 

مسیرهای ترانزیت مواد مخدر و انتقال غیرمجاز 
اتباع بیگانه بر اشرار نا امن تر می شوند

ــان  ــتان کرم ــزی اس ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س ریی
گفــت: ۴3 هــزار میلیــارد تومــان پــروژه در اســتان نیــاز بــه 
تامیــن مالــی دارنــد که مــی تواننــد از بــازار ســرمایه بهره مند 

ند. شو
جعفــر رودری  در دیــدار مدیــران بــورس کشــور بــا اســتاندار 
کرمــان افــزود: ارزیابــی از ســاختار کان اقتصــادی در برنامــه 
ششــم توســعه انجــام دادیــم کــه بنــا شــد ۱۲ درصــد طــرح 

هــا از محــل بــازار ســرمایه تامیــن مالــی شــوند.
وی اظهــار داشــت: ظرفیــت هــا را در اســتان کرمــان بــرای 
تامیــن مالــی از محــل بازار ســرمایه شناســایی کردیم کــه در 
حــوزه کشــاورزی و خدمات ظرفیتــی برای معرفی نداشــتیم.

ــان  ــتان کرم ــزی اس ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س ریی
گفــت: در بخــش هــای معــدن و  صنعــت یکهــزار میلیــارد 
تومــان از مجمــوع ۲5 هــزار میلیــارد تومــان نیــاز مــا ظرفیت 
تامیــن مالــی از بــازار ســرمایه را داشــت کــه ایــن طــرح موفق 

. نبود
وی ادامــه داد: تامیــن مالــی از محــل بــازار ســرمایه در ســطح 
کان اتفــاق افتــاده امــا بازخــوردی در اســتان کرمان نداشــت 
ــازار ســرمایه  ــا ب ــذاری کان ب در حــوزه اجــرا و سیاســت گ
پیونــدی نــدارد و بــرای سیاســت گــذاری در ایــن حــوزه بایــد 

برنامــه اجرایــی ارائــه شــود.

سرمایه گذاری خارجی راه 
تامین مالی در استان است

رییــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی اســتان 
کرمــان گفــت: تامیــن مالــی دغدغــه اصلــی یکهــزار و ۶۰۰ 
ــه  ــی می شــود ک ــدی و بخــش خصوصــی تلق واحــد تولی
ســرمایه گــذاری خارجــی و بــازار ســرمایه بهتریــن راه تامین 

مالــی در اســتان اســت.
ســیدمهدی طبیــب زاده در دیــدار مدیــران بــورس کشــور بــا 
اســتاندار کرمــان افــزود: کمــک بازار ســرمایه توســط تمامی 
ارکان بــورس کشــور بــرای بخــش خصوصــی ایــن اســتان 

ضــروری اســت.
ــه  ــود ک ــی ش ــی طراح ــد مکانیزم ــت : بای ــار داش وی اظه
واحدهــای کوچــک تامیــن مالــی شــوند و در ایــن زمینه نیاز 
بــه قانــون گــذاری در مجلس شــورای اســامی وجــود دارد و 

وظیفــه آگاهســازی را اتــاق بازرگانــی انجــام مــی دهــد.
رییــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی اســتان 
کرمــان گفــت: یکهــزار و ۶۰۰ واحــد تولیدی فعال در اســتان 
داریــم کــه بایــد از تمامــی ابزارها و مــدل های طراحی شــده 
بــرای تامیــن مالــی آنــان اســتفاده کنیــم.وی عنــوان کــرد: 
بــورس بــه شــفاف ســازی در جامعــه کمــک مــی کنــد لــذا 

ضمــن اعتقــاد بــه آن، امــری الزم و ضــروری اســت.

سرمایه گذاری خارجی راه تامین 
مالی در استان است

رییــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معادن و کشــاورزی اســتان کرمــان گفت: 
ــدی و بخــش  ــزار و ۶۰۰ واحــد تولی ــی یکه ــه اصل ــی دغدغ ــن مال تامی
خصوصــی تلقــی می شــود کــه ســرمایه گــذاری خارجــی و بــازار ســرمایه 

بهتریــن راه تامیــن مالــی در اســتان اســت.
ــا اســتاندار  ــورس کشــور ب ــران ب ــدار مدی ســیدمهدی طبیــب زاده در دی
کرمــان افــزود: کمــک بــازار ســرمایه توســط تمامــی ارکان بــورس کشــور 

بــرای بخــش خصوصــی ایــن اســتان ضــروری اســت.
وی اظهــار داشــت : بایــد مکانیزمــی طراحــی شــود که واحدهــای کوچک 
تامیــن مالــی شــوند و در ایــن زمینــه نیــاز بــه قانــون گــذاری در مجلــس 
شــورای اســامی وجــود دارد و وظیفــه آگاهســازی را اتــاق بازرگانــی انجام 

ــی دهد. م
رییــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معادن و کشــاورزی اســتان کرمــان گفت: 
یکهــزار و ۶۰۰ واحــد تولیــدی فعــال در اســتان داریــم کــه بایــد از تمامی 
ابزارهــا و مــدل هــای طراحــی شــده بــرای تامیــن مالــی آنــان اســتفاده 

. کنیم
وی عنــوان کــرد: بــورس بــه شــفاف ســازی در جامعــه کمــک مــی کنــد 

لــذا ضمــن اعتقــاد بــه آن، امــری الزم و ضــروری اســت.

۳ رویداد فرهنگی دی ماه در کرمان اجرا می شود
ــان از برگــزاری همایــش  معــاون اســتاندار کرم
بزرگداشــت خواجــوی کرمانــی، همایــش ناظــم 
ــاه در  ــی دی م ــاب ط ــگاه کت ــاء و نمایش االطب

شــهر کرمــان خبــر داد.
به گــزارش خبرنــگار مهر، محمدصــادق بصیری 
ــزاری  ــه برگ ــاره ب ــا اش ــگاران ب ــع خبرن در جم
همایــش خواجــوی کرمــان در روز ۱۷ دی ماه در 
کرمــان اظهــار کرد: همچنیــن نمایشــگاه بزرگ 
ــزار  ــان برگ ــاه در کرم ــا ۱3 دی م ــاب از ۷ ت کت

می شــود.
وی بــه اهمیــت توجــه به حــوزه فرهنــگ و هنر 
ــش  ــتا همای ــن راس ــزود: در ای ــرد و اف ــاره ک اش
ناظــم االطبــاء هــم در تاریــخ ۱۴ دی مــاه برگزار 

می شــود.
بصیــری اجــرای برنامه هــای فرهنگــی را در 
کاهــش آســیب های اجتماعــی مؤثــر دانســت و 

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: 

افــزود: همایــش ناظــم االطبــاء و همایــش خواجوی 
کرمانــی گامــی مؤثــر در معرفــی مفاخــر کرمانــی 

اســت.
ــوی  ــش خواج ــزاری همای ــه برگ ــاره ب ــا اش وی ب
کرمانــی در دو نوبــت صبــح و عصــر افــزود: بخــش 
ــح در  ــت صب ــش در نوب ــی همای ــی و تخصص علم
دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان و بخــش مردمــی 
ــر دانشــگاه  ــاالر خواجــه نصی ــت عصــر در ت در نوب

ــود. ــزار می ش ــان برگ فرهنگی
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار کرمان 
از حضور اســاتید کشوری و ســفرای کشورهای حوزه 
اکــو در ایــن همایش خبــر داد و گفــت: همچنین در 
ایــن همایــش چندیــن از مجموعه علمــی در زمینه 
ــقانه  ــای »عاش ــی و کتاب ه ــوی کرمان ــار خواج آث
ــار منثــور خواجــو« رونمایــی  هــای خواجــو« و »آث

می شــود.

رئیس دادگسرتی بردسیر هشدار داد:

رییس اتاق بارزرگانی کرمان:

ایران یک میلیون تن گندم از بازار 
جهانی خریداری کرد

بــه گــزارش خبرنگار اقتصــاد بین الملــل خبرگــزاری فارس، 
بــه نقــل از رویتــرز، منابــع آگاه اعــام کرده انــد کــه طــی 
هفته هــای گذشــته ایــران حــدود یــک میلیــون تــن گندم 
از بــازار جهانــی خریــداری کــرده اســت. ایــن حجــم گنــدم 
از روســیه و کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا نظیــر آلمــان  

توســط ایــران ســفارش داده شــده اســت.
قــرار اســت هفتــه آینــده دو کشــتی بــاری بــزرگ پانامکس 
حامــل گنــدم روســیه بنــادر این کشــور را بــه مقصــد ایران 
تــرك کنند.بنــا بــه گفتــه یکــی از مقامــات انجمــن صنایع 
ــه  ــاری س ــال ج ــان س ــا پای ــد دارد ت ــران قص ــی، ای غذای

میلیــون تــن گنــدم وارد کنــد.

حجت االسالم فرمیتنی امام جمعه موقت نگار:
مومن کم حرف می زند و بیشترعمل میکند ولی 

منافق حرف زیاد می زند اما عملش کم است
حجــت االســام فرمیتنــی امام جمعــه موقت نــگاردر خطبه 
هــای نمــاز جمعــه این هفتــه ضمــن دعــوت نمازگــزاران به 
رعایــت تقــوا و حــدود الهــی بیــان داشــت: بــرای رســیدن 
ــه تقــوا را از خودمــان دور  ــع رســیدن ب ــه تقــوا بایــد موان ب
کنیــم خداونــد متعــال در قــران کریم ابتــدای ســوره مبارکه 
ــاره  ــی  اش ــزرگ اله ــای ب ــی از نعمــت ه ــه یک ــن ب الرحم
ــم  ــن* عل ــم  »*الرحم ــن الرحی ــم اهلل الرحم ــد: بس میکن
القــران* خلــق االنســان علمــه البیان«که ایــن نعمت نعمت 
تکلــم اســت کــه انســانها بتواننــد بــه راحتــی بــا یکدیگــر 
ارتبــاط برقــرار کننــد . امــا همین نعمــت یعنی نعمــت زبان 
آفاتــی دارد کــه اگــر از ایــن آفــات خودمــان را حفــظ نکنیــم 

از تقــوا دور مــی شــویم .
وی افــزود: شــخصی خدمــت پیامبــر گرامــی اســام صلــی 
ــه و ســلم آمــد و گفــت مــرا نصیحــت کــن  اهلل علیــه و ال
پیامبــر  ص فرمودنــد: زبانــت را حفــظ کــن و بــار دوم دوباره 
آن شــخص همیــن ســئوال را تکــرار کــرد و بــاز پیامبر صلی 
اهلل علیــه و الــه و ســلم فرمودنــد: زبانــت را حفظ کــن و برای 
بــار ســوم کــه پیامبــر بــا تاکیــد بیشــتری فرمودنــد: مــردم 
در دوزخ بــه خاطــر زبانشــان گرفتــار خواهنــد بــود. و ایــن 
روایــت نشــان میدهــد حفــظ نکــردن زبــان مســاوی اســت  
بــا وارد شــدن بــه دوزخ.  در بعضــی از روایــات تــا هفتــاد گناه 
بــرای زبــان ذکــر کــرده انــد و ایــن نشــان مــی دهد گســتره 
گناهــان زبــان چــه انــدازه زیــاد اســت و چقدر زبان حســاس 

اســت و نیــاز بــه مراقبــت دارد .
 در قــران کریــم هــم بــه بعضــی از گناهان زبان اشــاره شــده 
اســت . ال یســخر قــوم مــن قــوم. مبــادا گروهــی گــروه دیگر 
را مســخره کننــد. در بعضــی از خانــواده هــا یکــی از علــت 
هــای از بیــن رفتــن آرامــش و آســایش افــراد نگــه نداشــتن 
زبــان اســت. اگــر در خانــواده ای والدیــن یــا فرزنــدان زبــان 
ــا  ــد مطمئن ــاز کنن ــی  ب ــرزنش ،هتاک ــه س ــان را ب خودش
خیلــی مشــکات بــه وجــود مــی آیــد و حتــی گاهــی کار 

بــه جدایــی مــی کشــد.
امــام جمعــه موقــت نگارخاطرنشــان کــرد: یکــی از صفــات 
مومــن کــم حــرف بــودن اســت. چنانچــه در روایــت داریــم:

ــه و ســلم فرمــود : »اذا رایتــم  پیامبــر صلــی اهلل علیــه و ال
المومــن صموتــا فاذنــوا منــه فانــه یلقــی الحکمــه و المومــن 
قلیــل کام و کثیــر العمــل و المنافــق کثیــر الــکام و قلیــل 
ــه کــم حــرف  ــد ک ــی را دیدی ــر مومن ــی اگ العمــل «. یعن
هســت بــه نــزد او برویــد چــرا کــه اگــر صحبــت کنــد بــه 
شــما مطلبــی مــی امــوزد و شــما بهــره منــد مــی شــوید و 
مومــن کــم حــرف مــی زنــد و عملــش بیشــتر از حرفــش 
هســت ولــی منافــق حــرف زیــاد مــی زنــد امــا عملــش کم 
اســت و ایــن حدیــث  حتــی راه انتخــاب را نشــان مــا مــی 
دهــد کــه اگــر خواســتیم جایــی رای بدهیــم عمــل مــاك 

باشــد نــه حــرف  .

بصیری معاون استاندار کرمان:رییس اتاق  بازرگانی کرمان:

وزیر امور اقتصاد و دارایی:

حجم تجارت خارجی ایران از ۶۰ میلیارد دالر فراتر رفته است

اقتصادنیــوز: وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی عبــور 
از تحریــم هــا را محصــول تــاش جامعــه ایرانی 
دانســت و گفــت: بــا وجود همــه محدودیت هایی 
ــد حجــم تجــارت خارجــی  کــه اعمــال کرده ان

ایــران از ۶۰ میلیــارد دالر فراتــر رفتــه اســت.
بــه گــزارش اقتصادنیــوز بــه نقــل از شــادا، فرهاد 
ــورای  ــه ش ــخنانی در  جلس ــی س ــند ط دژپس
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصی بوشــهر که 
بــا حضــور اســتاندار،نمایندگان مجلــس شــورای 
ــران اقتصــادی و فعــاالن بخــش  اســامی، مدی
خصوصــی اســتان بوشــهر برگــزار شــد، با اشــاره 
بــه  اینکــه طــی یــک ســال اخیــر ظالمانه ترین، 
ناعادالنه تریــن و پیچیده تریــن تحریم هــا علیــه 
ایــران اســامی اعمــال شــده اســت، تاکیــد کرد: 
ــم هــا محصــول تــاش جامعــه  عبــور از تحری
ــول  ــاد محص ــوزه اقتص ــت و در ح ــی اس ایران
ــش  ــی بخ ــادی یعن ــدگان اقتص ــت رزمن فعالی

خصوصــی اســت.
فرهــاد دژپســند همچنیــن بــا اشــاره بــه میــزان 
صــادرات و واردات کشــور در هشــت ماهــه 
نخســت ســال جاری خاطرنشــان کــرد: مجموع 
تجــارت خارجــی  ایــران از ۶۰ میلیــارد دالر فراتر 
ــاه  ــا ۲۴ آبان م ــه ت ــوی ک ــه نح ــت ب ــه اس رفت
ــارد دالر  ــر 3۱.۴ میلی ــزون ب ــاری اف ــال ج س
صــادرات و 3۱.۱ میلیــارد دالر واردات ثبت شــده 
اســت. وی تصریــح کــرد: ایــن نشــان می دهــد 
ــا  ــته ب ــران توانس ــامی ای ــوری اس ــه جمه ک
پشــت ســر گذاشــتن  مشــکات، مانــع از فشــار 
اقتصــادی ناشــی از تحریــم هــا بــه مــردم شــود.

وزیــر اقتصــاد در بخــش دیگری از ســخنان خود 
بــا اشــاره بــه عــزم جــدی وزارت اقتصــاد بــرای 
ــه  ــرد: ارائ ــد ک ــق اقتصــاد هوشــمند تاکی تحق
خدمــات بخش هــای گمــرك، مالیات، ســرمایه 
گــذاری خارجــی، بانــک ، کســب مجوزهــا و... به 
مــردم بایــد در محیطــی باشــد کــه نیــاز به طی 
مســافت نباشــد،این مهــم بــا هوشــمند ســازی 
اقتصــاد و بکارگیــری فنــاوری هــای نــو  تحقــق 

ــت. یافتنی اس
وزیــر اقتصــاد در ادامــه بــا اشــاره به قابلیــت های 
ــرژی و  ــر اســتان بوشــهر در حــوزه ان ــم نظی ک
دریــا، افــزود: در صــورت توجــه بــه اقتصــاد انرژی 
واقتصــاد دریــا و تکمیــل زنجیــره ارزش در ایــن 
حــوزه، بــا تحقــق اقتصــاد هوشــمند مــی تــوان 
ــار دهــم در  ــکاری اســتان را از ده و چه ــرخ بی ن

صدفعلــی بــه زیــر پنــج درصــد کاهــش داد.
ــای  ــر ارتق ــد ب ــن تأکی ــه ضم ــند در ادام دژپس
توانمنــدی بانکهــا در تأمیــن مالــی بنــگاه هــای 
تولیــدی کشــور  اظهار داشــت: بــرای حل معضل 
امــوال مــازاد بانکهــا، ســامانه ای بــرای فــروش این 
امــوال راه انــدازی شــد و درآمــد حاصــل از آن بــه 
بانکهــا بــرای تســهیات دهــی بیشــتر برخواهــد 

گشــت.
دژپســند بــا بیان اینکــه با اصــاح نــگاه مدیریتی 
و بکارگیــری مطالعــات آمایــش ســرزمین اســتان 
بوشــهر، مــی تــوان رشــد و توســعه اســتان 
راتســریع بخشــید، افــزود: ایــن اســتان بــا بســیج 
ــا  امکانــات و منابــع و تکمیــل زنجیــره ارزش و ب
ــد و  ــکوی رش ــد س ــی توان ــریع، م ــرفت س پیش

توســعه درکشــور باشــد.
وی در ادامــه ضمــن تشــکر از مدیــران اســتان بــه 
واســطه پیگیری هــای ســازنده مســائل اقتصادی 
اســتان، اظهار داشــت: مباحث کارشناســی شــده 
مطــرح شــده در ایــن جلســه قطعــا می توانــد در 
حل مســائل و مشــکات اســتان راهگشــا باشــد.

ــر  ــد حداکث ــازنده بای ــل س ــا تعام ــزود: ب وی اف
ــردم  ــه م ــانی ب ــت رس ــرای خدم ــود را ب توان خ
و فعــاالن اقتصــادی اســتان بــکار بگیریــد، چــرا 
کــه بخــش خصوصــی بازیگــر حرفــه ای میــدان 

ــت. ــادی اس ــت اقتص فعالی
ــد  ــریع در رون ــت تس ــی اس ــزارش حاک ــن گ ای
ــائل  ــرکات، مس ــری کاال در گم ــه و بارگی تخلی
مربــوط بــه شــناورها و لنج هــای باری و مســافری، 
واردات کاالی همــراه ملوانــان، موانــع تولیــد کاال، 
ــت  ــدگان، محدودی ــی تولیدکنن ــث مالیات مباح
تســهیات بانکی و... از جمله مســائل و مشکاتی 
بود کــه فعــاالن اقتصــادی، تولیدکننــدگان، تجار 
ــر اقتصــاد  ــان بوشــهری در حضــور وزی و بازرگان

مطــرح کردنــد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 

1۰ میلیارد دالر برای نهضت ساخت 
داخلی در نظر گرفته شده است

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: امســال بــه مناســبت نام گذاری 
ســال و فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری در مــورد رونــق تولیــد چنــد 
برنامــه را بــه جــد پیگیــری کردیــم کــه یکــی از آن هــا نهضت ســاخت 
داخلــی اســت و حــدود ۱۰ میلیــارد دالر بــرای آن در نظــر گرفتــه ایــم.

ــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از مبارکــه، رضــا رحمانــی  در آییــن  ب
بهره بــرداری پــروژه تولیــد تختال هــای ویــژه لوله هــای انتقــال نفــت و 
گاز تــرش )api(، اظهــار داشــت: امــروز همــه شــما راه شــهیدان را ادامه 

می دهیــد و بــه خوبــی از عهــده ایــن تکلیــف بــر می آییــد.
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا بیــان اینکــه افتتــاح ایــن پــروژه 
ــت:   ــت، گف ــادی اس ــای اقتص ــزی در جبهه ه ــح خاك ری ــی فت یعن
ــم  ــام معظ ــات مق ــال و فرمایش ــذاری س ــبت نام گ ــه مناس ــال ب امس
رهبــری در مــورد رونــق تولیــد چنــد برنامــه را بــه جد پیگیــری کردیم 
کــه یکــی از آن هــا نهضــت ســاخت داخلــی اســت و حــدود ۱۰ میلیارد 

ــم. ــر گرفته ای ــرای آن در نظ دالر ب
وی بــا بیــان اینکــه نهضــت ســاخت داخلی تــا پایــان ســال ۱۴۰۰ باید 
محقــق شــود، خاطرنشــان کــرد:  از ایــن ۱۰ میلیــارد دالر، حــدود دو 
میلیــارد و ۴۰۰ میلیــون دالر در حــوزه صنایــع مدنــی و یــک میلیــارد 
ــارد  و ۲۰۰  ــک میلی ــع خــودرو  و ی ــرای صنای ــون دالر ب و ۴۰۰ میلی
بــرای صنعــت نســاجی و مابقــی آن در صنایــع مختلــف در نظــر گرفته 

می شــود.
رحمانــی بــا اشــاره بــه کاهــش واردات کشــور بــا افتتــاح ایــن پــروژه، 
اظهــار کــرد: امــروز  بــا افتتاح ایــن پــروژه ۲5۰ میلیــون یــورو از واردات 
کشــور کاهــش پیــدا می کنــد و هــر قطعــه ای یــا کاالیــی را می توانیــم 

بایــد در داخــل تولیــد کنیــم.
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا اینکــه افتتــاح چنیــن پروژه هــای تا 
آخــر ســال نیــز ادامــه دارد، عنــوان کــرد: فرایندهــای تولیــد برنامه هــا 
ــزات  ــره ارزش فل ــد یــک نقطــه داشــته باشــد و زنجی و توســعه ها بای
فــوالد، آلومینیــوم، مــس در برنامــه اســت کــه ایــن زنجیــره متــوازن 

 . د نبو
ــون  ــوالد ۲ میلی ــره در ف ــن زنجی ــاب ای ــل انق ــه داد: در اوای وی ادام
تــن بــود کــه امــروز بــه ۲3۰ میلیــون تــن رســیده اســت و رشــد ۱۰۰ 
برابــری داشــته ایم ولــی در جاهایــی ایــن صنعــت متــوازن نبــوده و دو 
ــم ایــن زنجیــره متــوازن شــود. ســال اســت کــه برنامه ریــزی کرده ای

رحمانــی بــا بیــان اینکــه فــوالد مبارکــه یک کمپانــی معمولی نیســت 
و یــک ســری مراحــل را رد کــرده و بــه یــک شــرکت جهانــی تبدیــل 
ــه  ــای دارد ک ــه توانایی ه ــوالد مبارک ــرکت ف ــزود: ش ــت، اف ــده اس ش
جهــان روی آن حســاب بــاز می کننــد و پیشــنهاد می کنیــم بــه فــوالد 
مبارکــه کــه فــوالد روی ورق هــای مخصــوص یــا آلیــاژی و چیزهــای 

صنایــع حســاس الزم دارد بیشــتر کار کنــد.
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حکومت  جهانی عدالت

فرهنگ انتظار منشأ تحّول و تکامل
الف. شاخص های فرهنگ انتظار

1. آمادگی
»کسانی که در انتظار مصلح به سر می برندخود باید صالح 
باشند« چه گونه می توان از انتظار و شادمانی ظهور دم زد ولی 
در عمل هیچ نسبتی با عدالت و صداقت و تقوی نداشت. اولین 
شاخص در فرهنگ انتظار آراستگی روحی و اخالقی و آمادگی 
در اندیشه و عمل برای استقبال از میهمان عزیز و گرانقدری 
است که احیاگر ارزشهای دینی و انسانی و حامل بزرگترین 
رسالت برای نشر پاکی و معنویت در جهان خواهد بود. امام 
خمینی)س( در یکی از سخنرانی های خود در ایام والدت 
حضرت مهدی)عج( می فرماید:»و ما باید در اینطور روزها و در 
اینطور ایام اهلل توجه کنیم که خودمان را مهیا کنیم از برای آمدن 
آن حضرت. من نمی توانم اسم رهبر روی ایشان بگذارم؛ بزرگتر 
از این است. نمی توانم بگویم که شخص اول است؛ برای اینکه 
دومی در کار نیست. ایشان را نمی توانیم ما با هیچ تعبیری تعبیر 
کنیم اال همین که مهدی موعود است. آنی است که خدا ذخیره 
کرده است برای بشر. و ما باید خودمان را مهیا کنیم از برای اینکه 
اگر چنانچه موفق شدیم ان شاء اهلل به زیارت ایشان، طوری باشد 
که رو سفید باشیم پیش ایشان.« )صحیفه امام، ج12، ص482(

2. روحیه حمایت از محرومان و مستضعفان جهان
دومین شاخص برای یک فرد و یک جامعه داشتن روحیه تعاون 
و حمایت از ضعفا و محرومان مسلمان و غیر مسلمان است. 
کسانی که تنها به فکر رفاه حال خود و اطرافیان خود هستند 
و از درد محرومان و آتش فقر و ناداری بی خبر و غافل اند در 
مجموعه منتظران آن حضرت جایگاهی ندارند. هرچند هر جمعه 
دعای ندبه بخوانند و دعای فرجشان ترک نشود. کسانی که دل 
در گرو عشق حضرت مهدی)عج( دارند برای همه مستضعفان 
جهان حتی غیر مسلمانان اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب 
دل می سوزانند و آرزوی نجات همه بشریت را از انواع گرفتاری 
ها دارند. آنان که می پندارند امام مهدی)عج( برای حمایت از 
مسلمانان، آن هم نه همه مسلمین بلکه فقط شیعیان، آن هم 
نه همه شیعه بلکه گروه خاصی از شیعیان خواهد آمد و در این 
انحصارگری دایره تنگی را برای آن مصلح کل ترسیم می کنند 
سخت در اشتباهند. امام خمینی)س( در یکی از سخنرانی های 
خود پس از آن که اعیاد دیگر شعبانیه را اعیاد مسلمین و عید 
والدت حضرت رسول )ص( را بزرگترین عید برای مسلمین می 
داند در مورد نیمه شعبان می فرماید:»... این عید، عید تمام بشر 
است بعد از آنکه آن اعیاد، اعیاد مسلمین است. این عید، عید 
تمام بشر است. تمام بشر را ایشان هدایت خواهند کرد ان شاء 

اهلل...« )همان( )صحیفه امام، ج12، ص482(
3. مبارزه مستمر با هر نوع ظلم و انحراف

نام مقدس حضرت مهدی با اجرای عدالت و مبارزه با ستم گره 
خورده و یاد حکومت آن حضرت جهانی عاری از ظلم و اجحاف 
و دنیایی سراسر عدل و انصاف را در ذهنها مجّسم می سازد. 
پرچم نهایی ستیز با هر نوع انحراف و ستم به دست توانای اوست. 
پس کسانی که داعیه انتظار آن حکومت الهی را دارند نمی توانند 
در برابر کجروی ها و ستم ها بی تفاوت باشند. برای منتظران 
آن حضرت مبارزه با نوع ظلم و تعدی یک اصل است. ما ظلم 
خوب و ظلم بد نداریم. ظلم ظلم است و آدمکشی خیانت است 
چه فرد ستمگر و منحرف با ما رابطه دوستی داشته باشد یا نه. 
این توجیهات سخیف که مثالً ما با فالن ستمگر منافع مشترک 
داریم و تضعیف او به صالح نیست و توجیهاتی از این قبیل در 
فرهنگ انتظار جایی ندارد و پذیرفته نیست. امام مهدی)عج( با 
قیام خود کجرویها را راست و ریشه ستم را می سوزاند در هر 
جا و با هر عنوانی. چه در کلیسا و بتخانه باشد و چه در مسجد و 
حسینیه. امام خمینی)س( می فرماید: »... وقتی که ایشان ظهور 
کنند - ان شاء اهلل خداوند تعجیل کند در ظهور او ، تمام بشر را 
از انحطاط بیرون می آورد، تمام کجیها را راست می کند: یَمأُل 
األرَض َعدالً بَعَد ما ُملَئت َجوراً. همچو نیست که این عدالت 
همان که ماها از آن می فهمیم که نه یک حکومت عادلی باشد 
که دیگر جور نکند آن، این هست اما خیر، باالتر از این معناست. 
معنی یَْمأَلُ األَرَْض َعْداًل بَْعَد ما ُملَِئْت َجْورا. اآلن زمین و بعد از 
این، هم بدتر شاید بشود، پر از جور است؛ تمام نفوسی که هستند 
انحراف در آنها هست. حتی نفوس اشخاص کامل هم در آن 
انحرافاتی هست ولو خودش نداند. در اخالقها انحراف هست، در 
عقاید انحراف هست، در اعمال انحراف هست و در کارهایی هم 
که بشر می کند انحرافش معلوم است. و ایشان مأمورند برای اینکه 
تمام این کجیها را مستقیم کنند و تمام این انحرافات را برگردانند 
به اعتدال که واقعاً صدق بکند یَمألُ األرَض َعدالً بَعَد ما ُملَئت 

َجوراً. )صحیفه امام، ج12، ص482(

ادامه آیه 81 سوره آل عمران :

2- پیمان پیامبران با خدا چه بوده است؟
با استفاده از آیه شریفه باید گفت یک اصل کلی وجود دارد و آن اینکه 
پیامبران گذشته و پیروان آنها با خدا پیمان بسته بودند که در برابر پیامبرانی 
که بعد از آنها می آیند سر تسلیم فرود آوردند و عالوه بر ایمان آوردن به آنها، 
در یاری آنان برای پیشبرد اهدافشان ازهیچ گونه کمکی فروگذار نکنند. در 
حقیقت همان طور که پیامبران و امت های بعد نسبت به پیامبران گذشته 
و آیین آنها احترام می گذارند، پیامبران و امت های پیشین نیز نسبت به 
پیامبران بعد از خود چنین وظیفه ای داشتند. در آیات مختلف قرآن چندین 
مرتبه به موضوع وحدت هدف پیامبران اشاره شده و این آیه نمونه زنده از 

آن است.
3- چرا در آیه شریفه از واژه »میثاق« استفاده شده است؟

میثاق در اصل از ماده »وثوق« است و به معنای چیزی است که مایه 
اطمینان و اعتماد می گردد. معموال به »پیمان های موکد« میثاق گفته 
می شود. البته گرفتن پیمان از پیامبران طبعا همراه با پیمان از پیروان آنها 
نیز هست. موضوع پیمان مزبور این بوده که اگر پیامبری بیاید که دعوت او 
هماهنگ دعوت آنان باشد و از این راه حقانیت او ثابت گردد،باید به او ایمان 

آورند و او را یاری کنند.
4- مخاطب اصلی این پیمان چه کسانی هستند؟

آیا آیه فوق منحصرا درباره بشارت انبیای گذشته و پیمان آنها نسبت به 
پیامبر اسالم است، یا هر پیامبری را که بعد از پیامبر دیگری مبعوث شده 

در بر می گیرد؟
در پاسخ باید گفت؛ ظاهر تعبیرات آیه شریفه یک مساله کلی و عمومی 
است، اگر چه خاتم پیامبران مصداق بارز آن است. با توجه به روح مفاهیم 
قرآن نیز همین معنی وسیع و گسترده به نظر می رسد. فخر رازی در تفسیر 
خود از علی)ع( نقل می کند که هنگامی که خداوند آدم و سایر انبیاء را آفرید، 
از آنان عهد و پیمان گرفت که هرگاه محمد)ص( مبعوث شد، به او ایمان 

آورند و او را یاری کنند.
5- آیا ممکن است پیامبر اولوالعزمی در زمان پیامبر اولوالعزم دیگر مبعوث 

گردد تا موظف به پیروی از او باشد؟
پیمان تنها از خود پیامبران گرفته نشد، بلکه از پیروان آنها نیز گرفته شد و 
درحقیقت منظور از پیمان گرفتن از انبیاء پیمان از امت های آنان و نسل 
هایی که بعد از آنها به وجود می آیند و عصر پیغمبر بعد را درک می کنند 
می باشد. به عالوه خود پیامبران نیز اگر فرضا پیامبران آینده را درک کنند 
ایمان خواهند آورد. یعنی هرگز پیامبران خدا در هدف ها و دعوت های خود 

از یکدیگر جدا نیستند و با هم جنگ و ستیزی ندارند.
6- منظور از شهادت چیست؟

با استفاده از آیه شریفه این شهادت هم شهادتی از انبیاء و هم شهادتی از 
امت ها است و شاهد آن جمله »قال فاشهدوا و انا معکم من الشاهدین«

7- آیا میان انبیاء تفاوتی وجود دارد؟
تفاوت انبیاء در تفاوت برنامه های آنها است. تفاوت برنامه انبیاء مانند تفاوت 
برنامه دو استاد است که در مسایل علمی، سیاسی و اصولی دارای جهت 
واحدی هستند، ولی در مسایل جزیی به خاطر تفاوت های فردی دانش 

آموزان یا شرایط منطقه ای برنامه های گوناگونی ارائه می دهند.
آیه 82 سوره آل عمران:

پس کسانی که بعد از این ]پیمان[ روی برتابند آنان خود نافرمانند.
1-چگونه انسان فاسق و خارج از دین می شود؟

با استفاده از آیه شریفه؛ اگر بعد از این همه تاکید و اصرار و گرفتن پیمان و 
میثاق شدید، افرادی از ایمان به پیامبری همچون پیامبر اسالم که بشارت 
ظهورش به همراه نشانه های او در کتب پیشین آمده، سرپیچی کنند، آنها 

فاسق و خارج از فرمان خدا هستند.
2- هشدار قرآن به اهل کتاب چیست؟

با اینکه پیامبران بزرگ برای ایمان به انبیاء بعدی از مردم پیمان گرفته اند، 
چرا شما اهل کتاب این همه تعصب نشان می دهید.

آیه 83 سوره آل عمران:
آیا جز دین خدا را می جویند با آنکه هر که در آسمان ها و زمین است خواه 

و ناخواه سر به فرمان او نهاده است و به سوی او بازگردانیده می شوید.
1-خطاب قرآن به اهل کتاب و پیروان ادیان چیست؟

پیام قرآن و اسالم به اهل کتاب و پیروان ادیان این است که آیا اینها چیزی 
جز دین الهی می خواهند؟

دین خداوند چیزی جز تسلیم شدن در برابر قوانین الهی نیست و این 
موضوع به طور کامل و جامع در آیین پیامبر اسالم)ص( موجود است. 
بنابراین اگر آنها برای یافتن دین حقیقتی تالش می کنند، باید مسلمان 

شوند.
 2- آیا اسالم آیین و دین انسان ها است یا همه موجودات جهان؟

آیه شریفه اسالم را به معنای وسیع تری تفسیر کرده و می فرماید:»تمام 
کسانی که در آسمان و زمین هستند یا تمام موجوداتی که در آسمان و 
زمین هستند، مسلمان می باشند و در برابر فرمان خداوند تسلیم هستند.« 
البته گاهی این تسلیم در برابر فرمان خداوند »اختیاری« است و این »تسلیم 
اختیاری« در برابر قوانین تشریعی می باشد و گاهی تسلیم »اجباری« است 

که این »تسلیم اجباری« در برابر قوانین تکوینی است.
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رئیس جمهــور گفــت: بــرای امنیــت 
ــد ریشــه یک جانبه گرایــی را  منطقــه بای
بخشــکانیم و به کســانی که مسیری غیر 
از همــکاری بر اســاس قواعــد بین المللــی 
ــد  ــم بای ــد،  بفهمانی ــب می کنن را تعقی

مســیری دیگــر را دنبــال کننــد.
ــزاری  ــت خبرگ ــوزه دول ــزارش ح ــه گ ب
تســنیم بــه نقــل از پایــگاه اطالع رســانی 
حجت االســالم  ریاســت جمهوری، 
ــه  حســن روحانــی رئیس جمهــور کــه ب
ــه  ــن ب ــت وزیر ژاپ ــمی نخس ــوت رس دع
این کشــور ســفر کــرده اســت، روز جمعه 
در مذاکــرات مشــترک بــا »آبــه شــینزو« 
ــران  تاکیــد کــرد: جمهــوری اســالمی ای
همــواره بــرای برقــراری صلــح و آرامــش 
در منطقــه و جهــان با کمــک و همکاری 
کشــورهای منطقــه و همســایگان تالش 
کــرده و در همیــن راســتا نامه هایــی نیــز 
بــرای ســران کشــورهای منطقــه ارســال 

شــده اســت.
وی، بــا قدردانــی از حمایــت ژاپــن از طرح 
صلــح هرمــز، اظهارداشــت: ایران همــواره 
بــه مســئولیت خــود در تأمیــن امنیــت 
منطقــه عمــل کــرده و معتقدیــم امنیت 
خلیــج فــارس توســط کشــورهای بیگانه 

به هــم ریختــه اســت.
رئیس جمهــور تصریــح کــرد: بــرای امنیــت 
منطقــه بایــد ریشــه یک جانبه گرایــی را 
بخشــکانیم و بــه کســانی کــه مســیری غیر 
ــی را  ــد بین الملل از همــکاری بر اســاس قواع
تعقیــب می کننــد،  بفهمانیــم باید مســیری 

دیگــر را دنبــال کننــد.
ــا اشــاره  حجت  االســالم روحانــی در ادامــه ب
بــه روابــط خــوب ودیرینــه )90 ســاله(  ایران 
ــن، اظهــار داشــت: دیدارهــای متعــدد  و ژاپ
ــته  ــال گذش ــی 6 س ــور ط ــران دو کش س
نشــان از روابــط بســیار خــوب و صمیمانــه 
ــه  ــد ده ــه چن ــبت ب ــو نس ــران - توکی ته
گذشــته دارد و خوشــحالم کــه در نودمیــن 
ســالگرد برقــراری روابط سیاســی دو کشــور، 
ــرار می شــود. ــا برق ــن م ــدار بی ســومین دی

وی بــا تأکیــد بــر ضــرورت توســعه و تعمیق 
ــی  ــن در تمام ــران و ژاپ ــتانه ای ــط دوس رواب
ــد در  ــور می توانن ــزود: دو کش ــا، اف زمینه ه
ــم و  ــرژی، عل ــف اعــم از ان حوزه هــای مختل
ــن، پزشــکی، گردشــگری،  فناوری هــای نوی
ورزشــی، گمرکــی و همچنیــن روابــط 
صنعتــی، اقتصــادی و تجــاری همکاری های 

خــود را توســعه دهنــد.
اِعمــال  بــه  اشــاره  بــا  رئیس جمهــور 

تحریم هــای ظالمانــه و غیرقانونــی آمریــکا 
علیــه ایــران بعــد از خــروج غیرمتعهدانــه 
ایــن کشــور از توافق برجــام، اظهار داشــت: 
خــروج یکجانبــه آمریــکا از تفاهم نامه های 
بین المللــی مثــل برجــام، امنیــت و صلــح 

ــد. ــد می کن ــان را تهدی در جه
ــان اینکــه  ــا بی ــی ب حجت االســالم روحان
همــه کشــورها بایــد بــه قطعنامــه 2231 
ــد  ــل متعه ــازمان مل ــت س ــورای امنی ش
باشــند، گفــت: تحریم هــای آمریــکا نوعی 
ــود و  ــی می ش ــادی تلق ــم اقتص تروریس
کشــورهایی کــه در راه مقابلــه با تروریســم 
فعالیــت می کننــد، باید بــا ایــن کار آمریکا 

نیــز مقابلــه کنند.
وی اظهارداشــت: ایــران همــه تــالش 
خــود را بــرای حفــظ برجــام در چارچــوب 
تأمیــن منافــع خــود انجــام داده و خواهــد 
ــز  ــام نی ــر در برج ــای دیگ داد و از طرف ه
می خواهیــم بــه تعهــدات خودشــان عمل 

. کنند
رئیس جمهــور افــزود: بی تردیــد ایــن اقدام، 
رمــز بقــاء ایــن تعهــد بین المللــی خواهــد 
ــدی  ــا پایبن ــد ب ــود و کشــورها می توانن ب
و عمــل بــه تعهــدات خــود، آمریــکا را بــه 
اصــالح اشــتباهات و بازگشــت بــه مســیر 

برای امنیت منطقه باید ریشه یک جانبه گرایی را بخشکانیم

درســت و قانونــی مجبــور کننــد.
بــه  اشــاره  بــا  روحانــی  حجت االســالم 
ــایر  ــران و س ــان ای ــکاری می ــای هم زمینه ه
کشــورها، افــزود: مــا از هــر طرحــی کــه بتوانــد 
موجــب افزایش تبــادالت اقتصــادی، به ویــژه در 
حــوزه انــرژی و افزایش صــادرات و فــروش نفت 

ــم.  ــتقبال می کنی ــود، اس بش
ــر اینکــه کاهــش مرحلــه بــه  ــا تأکیــد ب وی ب
مرحلــه تعهدات برجامی از ســوی ایــران، پس از 
خــروج آمریــکا از ایــن توافق و کوتاهــی اروپاییها 
از عمــل بــه تعهدات شــان در چارچــوب مفــاد 
ــوده اســت، تصریــح کــرد: معتقدیــم  برجــام ب
برجــام یــک الگــوی مؤثــر بــرای رســیدن بــه 

صلــح و دوســتی میــان همــه کشــورها اســت

دعوت به نماز
امــام محمــد غزالــي قبــل از آنکــه وارد ســیر و ســلوک 
عارفــان شــود ؛ بــه بــرادرش احمــد غزالــي کــه از عارفــان 
زمــان بــود ؛ از اهمیــت نمــاز جماعت گفت و پرســید که 
چــرا شــما بــه مســجد نمیائــي و پشــت ســر مــن نمــاز 

؟ نمیخواني 
احمد غزالي گفت : اگر امام نماز را صحیح بخواند چرا نیایم ؟

ــي گفــت مــردم از راههــاي دور مــي  ــام محمــد غزال ام
آینــد تــا پشــت ســر مــن نمــاز بخواننــد و به فیــض نایل 

شــوند و حــال تــو اینگونــه میگوئــي ؟
احمــد غزالــي آنــروز بــا یارانــش در مســجد حاضر شــدند 
و پشــت ســر بــرادر نمــاز خواندنــد و پــس از اتمــام نمــاز 
؛ احمــد غزالــي در گوشــه اي از مســجد بــا ارادتمنــدان 
خــود نمــاز را تجدیــد نمودنــد ؛ یــاران امام محمــد غزالي 
حیــرت زده ســوال فرمودنــد کــه چــرا نمــاز را تجدیــد 

نمودیــد ؟
احمــد غزالــي پاســخ داد: مــا بنــا بــه شــرط عمــل کردیم 
و تــا انجــا کــه امــام در فکــر آب دادن بــه اســبها نیفتــاده 
بودنــد ؛ نمازشــان درســت بــود و پــس از ان دیگر صحیح 

نبــود و اینگونــه تجدیــد کردیم .
ــد و در  ــي گفتن ــد غزال ــام محم ــه ام ــب را ب ــن مطل ای
ــد را  حیــرت فــرو رفــت و گفــت :ســبحان اهلل !!!!! خداون
؛ بندگانــي مقــرب هســت کــه ایشــان جاســوس قلــوب 
ــع  ــانها مطل ــوب انس ــر و قل ــرار ؛ فک ــد و از اس مردمانن
ــن  ــدا و روش ــا هوی ــر آنه ــان ب ــر ایش ــند و ضمائ میباش
اســت ؛ بــرادرم درســت میگویــد کــه مــرا در اثنــاي نمــاز 
بخاطــرم افتــاد کــه خــادم بــه اســبها آب نــداده و............ 
از آن پــس انگیــزه گرایشــهاي عرفانــي در امــام محمــد 

ــي ایجــاد شــد . غزال
نماز صحیح ؛ تنها قرائت صحیح نیست

داستان  آموزنده

جدول شماره :415  عمودی:    1    2     3    4    5   6    7   8    9   10   11   
1 عمــودی: کنایــه از توطئــه ســازی - از تنقــالت تــرش 2 عمــودی: خشــک مــزاج - وزیــر و 
آقــا - گریــه کــردن 3 عمــودی: تردیــد و دودلــی - ابلــه و نــادان - مــاه گرفتگــی 4 عمــودی: 
خودآرایــی - جهیــده و رهــا شــده  5 عمــودی: ســازمان جهانــی هواپیمایــی - ســرود دســته 
ــالش 6 عمــودی: ســبکی در موســیقی - چســت و چــاالک - درون  ــی - پشــتکار و ت جمع
دهــان 7 عمــودی: امــر بــه یافتــن - بــاال بــه انگلیســی - از مــد افتــاده 8 عمــودی: امیــدوار 
- دری کــه خــب بســته شــده باشــد 9 عمــودی: نوعــی تفنــگ - ســوغات گجــرات - شــی 
ســخت و خشــک 10 عمــودی: آجــل و آینــده - شــکاف لبــاس - ضمیــر مؤدبانــه 11 عمودی: 

شــخصی کــه از هنــر چیــزی نمــی دانــد - بلنــد طبعــی
افقی : 

1 افقــی: بهتــر از درمــان اســت - درخــور و شایســته2 افقــی: جیــوه و ســیماب - پنچرگیــری 
3 افقــی: هــوای فــرار - خــدای دســت ســاز - کاســه مســی 4 افقــی: آب دهــان - پــادگان 
تهــران 5 افقــی: شــماره اســتاندارد بیــن المللــی کتــاب - ثروتمنــد و غنــی - نوای موســیقی 6 
افقــی: اتمســفر - نوعــی پارچــه - حــرف فاصلــه  7 افقــی: نوعــی جیــن - نفقــه و مواجــب - به 
تدریــج 8 افقــی: خــار و خاشــاک - از نــام هــای خداونــد 9 افقــی: جاســوس - نقشــه انگلیســی 
- مخفــف شــاد 10 افقــی: باعظمــت و باابهــت - نمــاد روشــنایی در هفــت ســین 11 افقــی: از 

حــروف الفبــا - ســاز و بــرگ 

دکترروحانی در ژاپن: 

 

هشدار فرمانده سپاه کرمان نسبت به ورود پول های کثیف به انتخابات
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم ــاراهلل اس ــپاه ث ــده س فرمان
وجــود افــرادی کــه بــا پــول خــرج کــردن، تبلیغــات بــا 
هزینه هــای سرســام آور و حمایــت افــراد و احــزاب وارد 
مجلــس می شــوند گفــت: مجلــس امــروز ما بــه همین 

دلیــل ناکارآمــد اســت.
ــردار  ــان، س ــنیم از کرم ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــای نظــارت  ــش هیئت ه ــزه در همای ــی ابوحم غالمعل
بــر انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی اســتان 
ــلمین  ــالم والمس ــور حجت االس ــا حض ــه ب ــان ک کرم
علیدادی ســلیمانی نماینــده ولی فقیــه در اســتان کرمان 
برگــزار شــد بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدا اظهار 
ــتیم و از  ــات هس ــزاری انتخاب ــتانه برگ ــت: در آس داش
ــته و  ــات گذش ــان در انتخاب ــورای نگهب ــای ش تالش ه

ــود. ــر می ش ــس تقدی ــن دوره مجل ــات ای انتخاب
وی بیــان کــرد: بایــد دیــد کــه چــرا هیئت هــای اجرایی 
و نظــارت کار خــود را انجــام می دهنــد امــا وقتــی فرد به 
مجلــس مــی رود از مســیر منحرف شــده و رســالت خود 
را به خوبــی انجــام نمی دهــد و انــواع و اقســام مشــکالت 
ــرای خــود و کشــور  ــه ای ب ــردی و اجتماعــی و طایف ف

ایجــاد می کنــد.
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان بــا عنــوان اینکــه 
ــوری  ــالک جمه ــای م ــد ویژگی ه ــده بای ــک نماین ی
اســالمی را داشــته باشــد گفــت: یــک نماینــده در کنــار 
همــه بایدها، یکســری نبایدهــای قابل رویــت و غیرقابل 

رویــت را هــم بایــد داشــته باشــد.
ــش از 350  ــان بی ــتان کرم ــه در اس ــان اینک ــا بی وی ب
داوطلــب ثبت نــام کردنــد کــه بیشــتر آنهــا بــه توصیــه 
گــروه و احــزاب اســت و از خودشــان هیــچ تصمیمــی 

ندارنــد، افــزود: ایــن مســئله مغایــر قانــون اســت.
ســردار ابوحمــزه بــا اشــاره بــه وجــود افــرادی که بــا پول 
خــرج کــردن و تبلیغــات بــا هزینه هــای سرســام آور وارد 

مجلــس می شــوند تصریــح کــرد: افــرادی آنهــا را حمایــت 
می کننــد کــه بعــد از ورود بــه مجلــس نماینــده باید مطیع 

آنهــا باشــد و فــالن مجــوزات را بــرای آنهــا تســهیل کند.
وی بــا بیــان اینکــه ناظریــن بــر انتخابات بایــد به این مــوارد 
نیــز توجــه داشــته باشــند تــا آدم هــای فاســد بــه مجلــس 
وارد نشــوند گفــت: اگــر مجلــس امــروز مــا ناکارآمــد اســت 
دلیلــش ایــن مواردی اســت کــه مطــرح کــردم و از اآلن باید 

ــت کرد. مراقب
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــت  ــس حمای ــور در مجل ــرای حض ــردی ب ــا از ف بعضی ه
ــات  ــس در انتصاب ــان نمایندگــی مجل ــا در زم ــد ت می کنن
دولتــی آنهــا را به کارگیــری کننــد افــزود: افرادی کــه حزبی 
بــه مجلــس می رونــد در دوران نمایندگــی بایــد تمــام قــد از 
برنامه هــای حزبــی خــود، چــه خــوب و چــه بــد حمایــت 

ــه ایــن طرح هــا رای بدهنــد. کننــد و در مجلــس ب
وی بــا بیــان اینکــه فســاد اخالقــی و فکــری بســیار مــورد 
اهمیــت اســت و ایــن افــراد شــرایط الزم بــرای حضــور در 
مجلــس را نــدارد گفت: نماینــده نباید دنبال رفع مشــکالت 
ــی  ــوارد از بعض ــت م ــن دس ــد و از ای ــودش باش ــادی خ م

نماینــدگان بــه وفــور دیــده شــده اســت.
ســردار ابوحمــزه بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر تمهیــدات الزم 
اندیشــیده نشــود مجلــس ایــن دوره دوبــاره تکــرار می شــود 
و هیــچ مشــکلی از کشــور حــل نخواهد شــد بیــان کــرد: زد 
و بنــد در انتخابــات و واســطه ها را در تاییــد صالحیــت افــراد 

ــت کنید. مواظب
ــت  ــه دخال ــه در فتن ــرادی ک ــه اف ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
داشــته اند نبایــد تاییــد شــوند گفــت: فــردی کــه نظــام را 
قبــول نــدارد و در تمــام فتنه هــا هــم شــرکت دارد چــرا باید 

تاییــد شــود و نفــوذ آن بیشــتر شــود.
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان با اشــاره به اینکــه کار 
هیئــت نظــارت بــر انتخابات بســیار ســخت اســت افــزود: از 
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ســر دلســوزی می گویــم کــه مراقبت کنیــد تــا امانت مجلس 
بــه افــراد الیق برســد.

وی بــا بیــان اینکــه در رونــد برگــزاری انتخابــات و نظــارت بــر 
آن خــدا را در نظــر بگیریــد و بــه مصلحــت حــزب و گــروه و 
ســفارش شــده فــالن شــخص توجــه نکنیــد گفــت: امــام)ره( 

فرمــود نمایندگانــی نیــاز داریــم کــه شــهید مــدرس شــوند.
ســردار ابوحمــزه بــا بیان اینکــه چند نماینــده داریــم که مانند 
ــل اســتکبار و در حمایــت از والیــت  شــهید مــدرس در مقاب
ــا  ــی در نظارت ه ــتگی جناح ــزود: وابس ــتند؟ اف ــع داش موض
آســیب بزرگــی بــوده و بــه امــر انتخابــات آســیب می رســاند.

ــه مجلــس  ــان ب ــوان اینکــه ده نفــری کــه از کرم ــا عن وی ب
ــد گفــت: همــه افــرادی کــه در مجلــس رفتــن آنهــا  می رون
دخیــل بــوده در پیشــگاه خداونــد مســئول هســتند پــس کار 

خــود را بــرای رضــای خــدا خالــص کنیــد.
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــان ب ــاراهلل اســتان کرم ــده ســپاه ث فرمان
شــورای نگهبــان یــک رکــن مهــم از ارکان جمهوری اســالمی 
اســت و جایــگاه عظیمــی دارد افــزود: دشــمن در صــدد اســت 
کــه عملکــرد خــوب ایــن شــورا را زیر ســئوال ببرد و همیشــه 
هجمه هایــی علیــه ایــن شــورا توســط دشــمنان و معاندیــن 

ــته ایم. ــام داش نظ

مطالبه گری بر اساس
 مستندات قانونی

ادامه سرمقاله... 
و در فضــای حقیقــی یــا مجــازی ، خودشــان را قاضــی مــی 
داننــد و بــه جــای آن کــه موضــع طلبکارانــه داشــته باشــند 
، قصــد محاکمــه و صــدور حکــم را هــم دارنــد و بــی محابــا 
عمــل مــی کننــد. بدتــر ایــن کــه گاهــی قضــاوت این افــراد، 
صرف شــنیده هاســت نــه مطالبه مســتند و متقــن!در پایان، 
ــدار  ــری در دی ــه ســخنان رهب ــر توجــه ب ــد مجــدد ب تأکی
اخیــر بــا دانشــجویان الزم بــه نظــر مــی رســد؛ ایشــان مــی 
فرماینــد:»  نظــام بدون مشــی انقالبــی ارزشــی نــدارد... البته 
انقالبیگــری هــم فقــط در بســتر نظــام امــکان پذیــر اســت... 
ایــن جــور نباشــد کــه بعضــی نظــام را نفــی کنند بــه عنوان 
ــام،ارکان  ــای نظ ــتیم؛ ارزش ه ــی هس ــا انقالب ــه م ــن ک ای
نظام،بنیــان هــای نظــام را زیــر ســؤال ببرنــد بــه عنــوان این 
کــه مــا انقالبــی هســتیم. انقالبیگــری بــه معنــای ویرانگری 
نیســت... انقالبیگری ســاختار شــکنی نیســت« بنابرایــن اگر 
مــی خواهیــد مطالبــه گر باشــد و از حقــوق شــهروندی بهره 
ببریــد بایدبــا نــکات مذکــور توجــه واهتمــام ورزد تــا نتیجــه 
مطلــوب تحقــق یابــد درغیراینصــورت مطالبــه گر نیســت ! 

آگهی گواهی حصروراثت
ــه شــرح  ــم صدیقــه ســعید دارای شناســنامه 31  ب خان
دادخواســت شــماره 9809983489200551  مــورخ 
ــه  ــعید ب ــر س ــادروان اکب ــح داده ش 1398/09/25 توضی
ــخ  97/09/15 در شــهر  شــماره شناســنامه 602  درتاری
ــوت وی  ــن الف ــده و وراث منحصرحی ــوت ش ــیر ف بردس
عبارتنــد از :1-رضــا ســعید فرزند اکبر شــماره شناســنامه 
2225  متولــد 1342 نســبت فرزنــد2- مهــدی ســعید 
ــد 1344  ــنامه 2226  متول ــماره شناس ــر ش ــد اکب فرزن
ــماره  ــر ش ــد اکب ــعید فرزن ــب س ــد3- زین ــبت فرزن نس
شناســنامه 2224  متولد 1341 نســبت فرزند4- صدیقه 
ســعید فرزنــد اکبر شــماره شناســنامه 31  متولــد 1352 
ــر شــماره  ــد اکب ــری ســعید فرزن ــد5- کب نســبت فرزن
شناســنامه 56  متولــد 1355 نســبت فرزنــد6- شــهربان 
بــرزه گــر فرزنــد حســن شــماره شناســنامه 1625  متولد 
1322 نســبت همســر لــذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامه 
هــای کثیــراال نتشــار محلــی آگهــی مــی  شــود چنانچه 
کســی اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد 
اشــخاصی باشــد ظــرف مــدت یــک مــاه از نشــر آگهــی 
بــه شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 
خواهدشــد وهــر وصیــت نامــه ای جــز رســمی وســری 
کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبار ســاقط 

اســت.
ــتان  ــماره 2 شهرس ــالف ش ــل اخت ــورای ح ــر ش دفت
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رئیس کل دادگستری استان در جمع هیات های نظارت بر انتخابات مطرح کرد: 

ــد/رعایت  ــی باش ــروری م ــی و ض ــری منطق ــات ام ــر انتخاب ــارت ب  نظ
ــت ــد اس ــورد تاکی ــا م ــت ه ــی صالحی ــارت و بررس ــی در نظ ــی طرف ب

رئیــس کل دادگســتری اســتان در جمــع هیــات هــای 
نظــارت بــر انتخابــات مطــرح کــرد: نظــارت بــر انتخابــات 
امــری منطقــی و ضــروری مــی باشــد/رعایت بــی طرفــی 
در نظــارت و بررســی صالحیــت هــا مــورد تاکیــد اســت.

رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان گفــت : فلســفه 
نظــارت بــر انتخابــات همانــا پیشــگیری از رقابت ناســالم 
بیــن داوطلبــان و جلوگیــری از تخلفــات و خطــا هــای 

مجریــان  انتخابــات و صیانــت از آرای مــردم اســت.
ــر  ــارت ب ــای نظ ــات ه ــش هی ــد درهمای ــداهلل موح ی
انتخابــات مجلس شــورای اســالمی اســتان کرمــان اظهار 
ــری مســلم،منطقی و  ــات ام ــر انتخاب داشــت: نظــارت ب

ــی باشــد. ضــروری م
ــان در  ــی در اســتان کرم ــی دســتگاه قضائ ــده عال نماین
ــورای اســالمی  ــس ش ــگاه مجل ــت جای خصــوص اهمی
عنــوان کــرد: در اصــول پنجــاه و ششــم و پنجــاه و هفتــم 
قانــون اساســی کــه ذیــل فصــل پنجــم قانــون اساســی 
تحــت عنــوان حــق حاکمیــت ملــت و قــوای ناشــی از 
آن آمده اســت مقــرر مــی دارد کــه حاکمیــت مطلــق بــر 

جهــان و انســان از آن خداونــد متعــال اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه  همــان خداونــدی کــه حاکــم مطلــق 
اســت، انســان را بــر سرنوشــت اجتماعــی خویش حاکم ســاخته 
اســت ،افزود:هیــچ کــس نمــی توانــد این حــق الهــی را از انســان 
ســلب  کنــد یــا در خدمــت منافــع فــرد یــا گروهــی خــاص قرار 

دهــد.
ــی اســتان کرمــان خاطرنشــان ســاخت:  رئیــس شــورای قضائ
ــون  ــن حــق خــدادادی را از طرقــی کــه در اصــول قان ملــت ای

اساســی آمــده اســت بایــد اعمــال کنــد.
موحــد عنــوان کــرد: یکــی از مظاهــر آشــکار حاکمیــت ملــت 
بــر سرنوشــت خویــش، اعمــال قــوه مقننــه اســت کــه از طریــق 

مجلــس شــورای اســالمی صــورت مــی گیــرد.
ــن  ــان کرد:ای ــان بی ــتان کرم ــتری اس ــس کل دادگس رئی
ــه  ــردم ک ــدگان م ــب نماین ــا ترکی ــذاری ب ــس قانونگ مجل
ــی  ــده م ــی برگزی ــور مخف ــردم و بط ــتقیم م ــا رای مس ب
شــوند تشــکیل خواهــد شــد. وی ادامــه داد:در نظــام جمهوری 
اســالمی ایــران ، قــوه مقننــه بــه ایــن دلیل کــه یکــی از مجاری 
مهــم اعمــال حاکمیــت ملــت و مرکــز ثقــل قانونگــذاری، برنامه 
ریــزی و تصمیــم گیــری هــای اساســی کشــور اســت از اهمیت 

فــوق العــاده ای برخــوردار مــی باشــد.
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دوره  انتخابــات  برگــزاری  درآســتانه 
ــه  ــس شــورای اســامی ک یازدهــم مجل
درتاریــخ دوم اســفندماه برگــزار می شــود 
وبنابــه وظیفــه ذاتــی رســانه هــا در تنویر 
افــکار عمومــی بــرآن شــدیم کــه بیانــات 
ــه  ــری را ک ــام معظــم رهب ارزشــمند مق
درســالها ی گذشــته پیرامــون انتخابــات 
ــی  ــد بازخوان ــح ( فرمودن ــاب اصل ) انتخ
ــم حضورگســترده و  ــا در تصمی ــردد ت گ
باشــکوه  وانتخــاب اصلــح راهگشــا باشــد 
ــه  ــد ک ــدا کنی ــش پی ــی گرای ــه کس »ب
بــه دیــن مــردم، بــه انقــاب مــردم، بــه 
ــه  ــه معیشــت مــردم، ب ــای مــردم، ب دنی
آینــده ی مــردم و بــه عــزت مــردم اهمیت 
می دهــد / بهتریــن، آن کســی اســت کــه 
درد کشــور را بفهمــد، درد مــردم را بداند، 
ــد، از  ــی باش ــه و صمیم ــردم یگان ــا م ب
ــرافی گری  ــال اش ــد، دنب ــاد دور باش فس

خــودش نباشــد«
ابتدا خصوصیات کاندیدای اصلح :

 بــه همــه ی بــرادران و خواهــران و همه ی 
ملــت عزیــز ایــران ســفارش می کنــم کــه 
ــم  ــرم و ه ــم گ ــات را، ه ــای انتخاب فض
ســالم نگــه دارنــد. کســانی کــه بــه یــك 
ــب  ــد، مراق ــی عاقه مندن ــزد انتخابات نام
باشــند بــه خاطــر عاقــه ی بــه او، نامــزد 
دیگــر را تخریــب نکننــد؛ ایــن بیــن مردم 
ــد؛ عــاوه  ــار ایجــاد می کن اختــاف و نق
بــر این کــه تخریــب اساســاً کار درســتی 
ــی  ــدارد. کس ــم ن ــی ه ــت و فایده ی نیس
ــی  ــزد انتخابات ــك نام ــب ی ــا تخری ــه ب ک

ــود  ــه مقص ــد، ب ــم کن ــد آراء او را ک می خواه
خــودش دســت پیــدا نمی کنــد؛ هــم یــك کار 
ــوارد بســیاری  ــط و خــاف منطــق و در م غل
خــاف شــرع انجــام می گیــرد، هــم فایده یــی 
ــد.  ــه داری ــالم نگ ــد. فضــا را س ــر او نمی آی گی
شــما از نامــزد خودتــان حمایت کنیــد، دیگران 
هــم از نامــزد خودشــان حمایــت کننــد و بــه او 
رأی دهنــد. در پیــدا کــردن نامــزد مــورد نظــر 
دقــت کنیــد. بــه کســی گرایــش پیــدا کنیــد 
ــه  ــه انقــاب مــردم، ب ــه دیــن مــردم، ب کــه ب
دنیــای مــردم، به معیشــت مــردم، بــه آینده ی 

ــه عــزت مــردم اهمیــت می دهــد. مــردم و ب
 بیانــات در مراســم شــانزدهمین ســالگرد 

)ره( ۱۳۸۴/۳/۱۴ خمینــی  امــام  ارتحــال 
حضور گسترده درانتخابات 

انتخابــات یکــی از مظاهــر مهــّم حضــور مــردم 
در صحنــه اســت؛ بنــده ایــن را عــرض بکنــم. 
مــردم عزیــز مــا انتخابــات را یــك وظیفــه مــی 
ــت؛  ــه اس ــك وظیف ــد، ی ــد بدانن ــد و بای دانن
ــم  ــت. ه ــه اس ــم وظیف ــت، ه ــق اس ــم ح ه
شــأن مــردم و حــّق مــردم و قــدرت مــردم در 
ــی  تشــکیل رأس حکومــت و مســئوالن اجرائ
ــدرت  ــن ق ــد و ای ــی کن ــاء م ــت را اِحی حکوم
را بــه مــردم مــی دهــد کــه انتخــاب بکننــد، 
ــت  ــه کشــور و ملّ هــم دشــمن را از تعــّرض ب

ــی دارد. بازم
ــرای  حضــور مــردم مانــع تعــّرض دشــمن و ب
مصونّیــت کشــور اســت. معنــای حضــور مردم 
ایــن اســت کــه ایــن ملّــت بــزرگ، یکپارچــه 
ــی  ــن را م ــی ای ــمن وقت ــت. دش ــتاده اس ایس
ــی  ــت م ــودش را از دس ــارت خ ــد، جس بین
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شــهید منصــور کاکوئــی نژادنــام پــدر: علــی ت ت: ۴5/5/۱  محــل تولــد: بهرامجــرد، 
ــاد ت شــهادت: 65/۲/۱0 محــل شــهادت: شــرهانی مــزار: گلــزار  روســتای محمودآب

شــهدای بهرامجــرد
پیراهنــی کــه دوســت داشــت، را بخشــیده بــود بــه رفیقــش. وقتــی مــادر چنــد بــار 
ســراغ پیراهنــش را گرفــت، جــواب داد: مــن یــك پیراهــن دیگــه داشــتم کــه بپوشــم  
امــا دوســتم نداشــت؛ دادم بــه دوســتم کــه نداشــت، بهتریــن لباســم رو بهــش دادم ...

راوی: آقای جواد کاکوئی نژاد)برادر شهید(
بــا ضبــط صوتــی کــه داشــت صداشــو ضبــط مــی کــرد.  مدتــی بــود کــه از ضبــط 
صوتــش خبــری نبــود. از روی ردپــای طــرف، دزد را شناســایی کــرده و  موضــوع را 
باهــاش درمیــان مــی گــذارد، دزد هــم معــذرت خواهــی کــرده و ضبــط را تحویل می 
دهــد. هــر چــی ازش پرســیدیم ضبــط کجــا بــود،  چیــزی نگفت. بعــد از شــهادتش، 

کســی کــه ضبــط را دزدیــده بــود، ماجــرا را برایمــان تعریــف کــرد...
راوی: خانم سکینه امیراسماعیلی)همسر برادر شهید(

شهید  معظم   منصور کاکویی نژاد  

بازخوانی بیانات گرانقدر مقام معظم رهبری  در باب انتخابات )انتخاب اصلح(:
ــات  ــکر از زحم ــن تش ــان ضم ــپهر ج ــام س *س
شــهردار محتــرم خواهشــمندم بفرماییــد فکــری بــه 
ــوار  ــر ۱۲ در بل ــه فج ــفالت کوچ ــش اس ــال روک ح
۲۲بهمــن بشــود                         9۱۳۱----۳6

*بــا ســام مــا درزمــان حــال نیــاز به مجلســی مقتدر 
وکارآمــد نیازداریــم کــه بتوانــد بــا اشــرا فگری وفســاد 
مبــارزه کنــد افــرادی کــه بــا هزینــه هــای میلیــاردی 
وارد مجلــس مــی شــوند چــرا ایــن همــه خودشــان 
یــا حامیانشــان هزینــه مــی کننــد مقصودشــان قطعا 
ــا اشــراف گــری و فســاد نیســت و مــردم  برخــورد ب
خواســتار مبــارزه بــا اشــرافیگری وفسادهســتند کــه 
ــرده اســت           9۱۳۳----7۱ ــوده ک ــه را ال جامع

*ســام بــرای ترافیك خیابــان امــام دوپیشــنهاد دارم 
اول یکطرفــه شــود ودوطــرف پــارک ازاد دوم رفــوژی 
احــداث تــا اینهمــه ماشــینها دور نزننــد کــه باعــث 
ترافیــك اســت همچنیــن شــهرداری درایــن خیابــان 
ــرد  ــا درنظربگی ــگ خودروه ــرای پارکین ــی ب محلهای
پشــت بانــك ملــی ســابق داخــل کوچــه  - جنــب 
بانــك مهراقتصــاد - زیرزمیــن صندوق قرض الحســنه 
ــی دارد      9۱۳۲----۴۱ توحیــد کــه ظرفیــت خوب

  *بــا انتخــاب اصلــح وایجــاد تحــول درمجلــس مــی 
توانیــد وضعیــت معیشــتی ، اشــتغال وتولیــد را رونــق 
ببخشــید تغییــرات همیشــه درجامعــه ا زدرجــا زدن 
مســئوالن مــی کاهــد چــون هــر فــردی تواناییهایــی 
دارد کــه طــی مدتــی کهنــه و بــی اثــر میشــوند لــذا 
بــا تغییــرات و نیروهــای جدیــد باعــث تغییــرروش و 
نــواوری وخاقیــت می گــردد و یکــی از جاهــای تاثیر 
ــت                       9۱9۲----0۴ ــس اس ــذا رمجل گ

*ســام ، مــردم بــه  دنبال مجلس مســتقل، پاســخ گو 
و غیــر وامدار باشــند تــا بتوانندبــرای مــردم در گام دوم 
انقــاب حرکــت کننــد و برنامــه داشــته باشــندوابتدا 

دغدغــه معیشــتی رادنبال کنند باتشــکر
۸۱----9۱۳۳                                                       

*خداوکیلــی ایــن پیامــك قبلی دربــاره غــرب خیابان 
گلســتان شــورا چــاپ شــده بســیار بحــق بــود اقایــان 
اعضــای شــورای شــهر ، شــهردار ، فرمانــده انتظامــی و 
پلیــس راهنمایــی موقع تعطیلی مــدارس بلوارولعیصر 
درمیــدان معلــم حاضــر بشــوندتا ببینند چــه ترافیك 
و راهبنــدان وبعضــی موقعهــا تصــادف هم میشــه چرا 
کوچــه هــای بیــن بلــوار ولیعصــر و غــرب گلســتان 
ــا  اســفالت نمیشــن وغــرب گلســتان را اســفالت و ی
حداقــل شــن ریــزی و صــاف کنندتــا تعــدادی از ایــن 
خودروهــا کــه مقصدشــان شــهرک فرهنگیــان وبلوار 
معلــم اســت ازاین طریــق عبور کندباتشــکر از حوصله 
ای کــه بخــرج دادیــد ممونــم              9۳6۲----99

بینــم  روز در گوشــه گوشــه شــهرمی  * هــر 
شــهردارمحترم و پرکار و خستگی ناپذیر دکترخطیبی 
غیرازســاعات اداری درحال رســیدگی هســتند و کمال 
ــید         9۱۳۳----۴5 ــته نباش ــکر را دارم خس تش

به كسى گرایش پیدا كنید كه به دین مردم، به انقالب مردم، به دنیاى مردم، 
به معیشت مردم، به آینده ى مردم و به عزت مردم اهمیت مى دهد 

دهــد، توانایــی تحــّرک و تعــّرض خــودش را از دســت مــی دهــد 
.-حرفــی اســت کــه بارهــا گفتــه ایــم- تصمیــم بگیرنــد، بــه مردم 
هــم بگوینــد، در تبلیغاتشــان هــم بگوینــد، قــول هــم بدهنــد کــه 
بــرای پیشــرفت امــور کشــور، بــرای توســعه اقتصــادی، بــرای بــاز 
کــردن گــره هــا، نــگاه شــان بــه بیــرون از این مرزهــا نخواهــد بود، 

نــگاه بــه خــود ملّــت خواهــد بــود.
حجت درونى شرط تصمیم گیرى 

بعضی هــا هســتند کــه خیلــی وسوســه می کننــد - آیــا ایــن، آیــا 
آن؟ آیــا ایــن، آیــا آن؟ - آخــرش هــم یــا مجبــور می شــوند بــه 
طــاق جفــت و اســتخاره متوســل شــوند و یــا اصــاً از خیــر رأی 
دادن می گذرنــد. نــه، انســان فکــر می کنــد؛ بــه کســی می رســد 
ــن  ــن اســت. م ــن ای ــات م ــا! نتیجــه ی تحقیق ــد: خدای و می گوی
طبــق حجــت درونــی خــودم - کــه عقــل و تفکــر اســت- و بــر 
اســاس مشــورتی کــه بــا دیگــران داشــته ام، رأی می دهــم. خــدای 
ــد.  ــت نباش ــخیص، درس ــن تش ــو ای ــد؛ ول ــول می کن ــال قب متع
بنابرایــن نبایــد وسوســه کــرد. معیارهــا، معیارهای روشــنی اســت. 
جوســازی و تبلیغــات دروغیــن و بــراق و رنگیــن نبایــد انســان را از 

شــناخت حقیقــت دور بــدارد.

 آیین گرامیداشت وحدت حوزه و دانشگاه در بردسیر برگزار شد
به منظــور تکریــم مقــام شــامخ اســتادان حــوزه و 
دانشــگاه و در راســتای تبــادل نظــر و هم فکــری 
و بــه همــت دانشــگاه آزاد اســامی واحد بردســیر، 
دانشــکده کشــاورزی، دانشــگاه پیــام نــور و حــوزه 
ــوزه و  ــدت ح ــت وح ــن گرامیداش ــه، آیی علمی

دانشــگاه در بردســیر برگــزار شــد.
ــه  ــام جمع ــی ام ــر کرمان ــام علی اکب حجت االس
ــگاه را دو  ــوزه و دانش ــم ،  ح ــیردراین مراس بردس
ــا  ــت و ب ــعادت دانس ــه س ــیدن ب ــرای رس ــال ب ب
بیــان اینکــه بســیاری از آســیب های امروز کشــور 
ناشــی از علــم بــدون اخــاق اســت، گفــت: »حوزه 
ــزاری  ــا برگ ــته ب ــش از گذش ــد بی و دانشــگاه بای
نشســت های مشــترک به ویــژه کرســی های 
آزاداندیشــی بــه حــل مشــکات جامعــه اهتمــام 

ــد.« ورزن
رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد بردســیر تبییــن 
رابطــه بیــن علــم و دیــن را یکــی از ماک هــای 

ــمرد. ــامی برش ــدن اس ــترش تم گس
رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد بردســیر در ایــن 
ــوزه و  ــترک ح ــت های مش ــزاری نشس ــم برگ مراس
دانشــگاه را مهــم برشــمرد و بــا تأکیــد بــر بیانیــه گام 
دوم انقــاب عنــوان کــرد: »اســتادان حــوزه و دانشــگاه 
می تواننــد بــا برگــزاری نشســت هایی تخصصــی، رابطه 
بیــن علــم و دیــن را بــرای عمــوم به ویــژه نســل جــوان 

ــن کنند.« تبیی
افشــین صالحــی تبییــن رابطــه بیــن علــم و دیــن را 
یکــی از ماک های گســترش تمدن اســامی برشــمرد 
و خاطرنشــان کــرد: »تکریــم اربــاب علم و دانشــمندان 

یکــی از راه هــای گســترش تمــدن اســامی اســت.«
حجت االســام عباس حیــدری اســتاد حوزه و دانشــگاه 
نیــز در ایــن آییــن بــه تأکیــد دیــن مبیــن اســام در 
ــاره وحــدت  ــرد و درب ــش اشــاره ک ــم و دان توســعه عل

حــوزه و دانشــگاه بــه ایــراد ســخن پرداخــت.

گزارش تصویرى از مسابقات استانى رباتیک دربردسیر به همت  شهردارى 
راه هاى شناخت كاندیداى اصلح

در آیــات قــرآن راه هــاي چنــدي بــراي شــناخت افــراد بیــان شــده اســت. بــه عنــوان 
نمونــه یکــي از راه هــاي شــناخت افــراد و احــراز صاحیت آنهــا، امتحان کردن اســت 

کــه خداونــد در آیــه ۱۲۴ ســوره بقــره بــه آن اشــاره کرده اســت.
راه دیگر شناخت اصلح، تحقیق و تفحص از افرادي است که وي را مي شناسند.

اصــوالً انســان مــي توانــد از دو روش اصلــي بــراي شــناخت اصلــح اســتفاده کنــد: 
۱- تعقــل و تفکــر در رفتــار و گفتــار وي؛ بــه اینکــه ببینــد چــه مــي گویــد و چــه 
کاري انجــام مــي دهــد. بســیاري از افــراد خودشــان را در قــول و فعــل لــو مــي دهنــد 
و حتــي خداونــد در آیــه ۳0 ســوره محمــد)ص( مــي فرمایــد منافــق را مــي تــوان از 
لحــن گفتــارش شــناخت. همچنیــن در روایــات بســیاري آمده اســت که مومــن مثًا 
ایــن چنــد عامــت را دارد و منافــق ایــن گونه اســت. شــناخت ایــن عائم و نشــانه ها 
و تطبیــق آن بــا فــرد مــي توانــد یکــي از مهــم تریــن و اصلــي تریــن راه احــراز اصلــح 
بــودن شــخص باشــد؛ ۲- شــنیدن از افــراد معتمــد، از دیگــر راه هاي احــراز صاحیت 
افــراد اســت. بــه ایــن معنــا کــه شــخص ممکــن اســت خــودش توانایــي و یــا وقت یا 
امــکان شــناخت و احــراز صاحیــت را نداشــته باشــد، ولــي مــي توانــد از کســاني که 

امیــن و قابــل اعتمــاد هســتند بــه عنــوان مرجع تشــخیص اســتفاده کند.
خداونــد در آیــه ۱0 ســوره ملــك مــي فرمایــد: وقالــوا لــو کنــا نســمع او نعقــل ما کنا 
فــي اصحــاب الســعیر؛ و گوینــد: »اگــر شــنیده ]و پذیرفتــه[ بودیــم یــا تعقــل کــرده 
بودیــم در ]میــان[ دوزخیــان نبودیــم.« انســان مــي توانــد از دو راه خــود را از آتــش 
دوزخ دور کنــد و مســئولیت اجتماعــي خــود را انجــام دهــد. جالــب اینکــه خداونــد 
پــس از اســتماع، بــه مســئله تعقــل اشــاره مــي کنــد و از ایــن تاخیــر این معنــا قابل 
اســتنباط اســت کــه تنهــا شــنیدن کفایــت نمي کنــد بلکه پــس از اســتماع بــاز باید 
تعقــل کــرد و بــا عقانیــت مــاک هــا و مطالبــي کــه دربــاره شــخص گفتــه شــده را 

ســنجید و ســپس داوري و عمــل کــرد.
پــس همــان طــوري کــه در مشــاوره، اصــل، شــنیدن و ســپس تعقــل و انتخــاب راه 
و عــزم بــه انجــام اســت، در ایــن مــوارد نیــز بایــد ایــن گونــه کــرد و بــراي رهایــي از 
هرگونــه اشــتباه پــس از شــنیدن و تعقــل و عــزم بــر انجــام، بــر خداونــد تــوکل کــرد 

تــا او را تــا آخــر در مســیر درســت پیــش بــرد و از هرگونــه انحــراف بــاز دارد.
 )آل عمران، آیه۱59(

بــه هرحــال، راه هــاي احــراز صاحیــت بــراي انتخــاب اصلــح در دو راه اصلــي تعقل و 
تفکــر در گفتــار و رفتــار اشــخاص و یا شــنیدن و ســپس تعقل در آن اســت.

كالم خدا ،آیه رحمت 
دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من

به ما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من
اگر گم کرده ای ای دل کلید استجابت را
بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من

بیفشان قطره اشکی که من هستم خریدارش
بیاور قطره ای اخالص و دریا کردنش با من
به من گو حاجت خود را اجابت میکنم آنی
طلب کن آنچه میخواهی مهیا کردنش با من
بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را
بیاور نیک و بد را جمع ، منها کردنش با من

چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن
غم فردا مخور تامین فردا کردنش با من

به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان
بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من
اگر عمری گنه کردی مشو نومید از رحمت
تو  توبه نامه  را بنویس، امضا کردنش با من

ژولیده نیشابوری .

شرایط بازنشستگى كارمندان 
اعالم شد

بــه گــزارش ایســنا، براســاس ایــن بخشــنامه کــه از ســوی 
جمشــید انصــاری ابــاغ شــده اســت، آمــده که در راســتای 
رســیدن بــه اهــداف مقــرر در بنــد الــف مــاده ۲۸ قانــون 
ــای کاهــش  ــر مبن ــاله ششــم توســعه ب ــج س ــه پن برنام
ــه  ــن ب ــت و همچنی ــدازه دول حجــم و منطقــی کــردن ان
منظــور ایجــاد ظرفیــت الزم بــرای اجــرای تدابیــر دولــت 
ــای  ــری از توانمندی ه ــر بهره گی ــی ب ــد مبن ــر و امی تدبی
زنــان و جوانــان مســتعد کشــور بــرای تصــدی پســت های 
ــان در  ــش آن ــهم و نق ــش س ــه ای و افزای ــت حرف مدیری
مدیریــت اجــرای کشــور ایــن بخشــنامه از ســوی شــورای 
عالــی اداری براســاس بنــد الــف مــاده ۱۰۳ قانــون مدیریت 
ــی  ــتگاه اجرای ــح دارد دس ــه تصری ــوری ک ــات کش خدم
ــابقه  ــال س ــل ۳۰ س ــا حداق ــود را ب ــد خ ــد کارمن می توان
خدمــت بــرای مشــاغل غیر تخصصــی و ۳۵ ســال خدمت 
ــگاهی  ــات دانش ــا تحصی ــی ب ــاغل تخصص ــرای مش ب
ــرای ســنوات  ــا درخواســت کارمنــد ب کارشناســی ارشــد ب

باالتــر از ۳۰ ســال بازنشســته کنــد.
طبــق اعــام ســازمان اداری و اســتخدامی براســاس ایــن 
بخشــنامه، بایــد ترتیبــی اتخاذ شــود تا بــا اســتفاده از اختیار 
حاصــل از بنــد اعــام شــده نســبت بــه بازنشســته کــردن 
ــن  ــی کارشناســی و پایی ــدان دارای مــدرک تحصیل کارمن
تــر در مشــاغل تخصصــی و غیــر تخصصــی بــا ۳۰ ســال 
ســابقه خدمــت دولتــی و بــا هــر ســنی و دارنــدگان مدرک 
ــا ۳۰ ســال ســابقه خدمــت  ــر ب کارشناســی ارشــد و باالت
دولتــی در صــورت درخواســت ذی نفعان و ۳۵ ســال ســابقه 
خدمــت دولتــی و بــا هــر ســنی اقــدام الزم صــورت بگیــرد 
و ســپس مطابق با بخشــنامه ســازمان اســتخدامی شــماره 

مســتخدم آنهــا در ســامانه کارمنــد ایــران باطــل شــود.

 fatty liver) کبد چرب(
کبــد بزرگرتیــن عضو داخلی انســان اســت که نقــش زیــادی را ایفاء می کنــد و مهمرتین کار کبد 

ســم زدایــی و ســوخت  وســاز ) متــا بولیســم( اســت قبــال عفونت های ویروســی کبــد )هپاتیت 

هــای ویروســی ( مثــل هپاتیــت B,C  مهمرتیــن علــت ســیروز و نارســایی و یکی از علــل رسطان 

کبــد بودنــد و امــروزه بــا گســرتش واکسیناســیون  بهداشــت اب وغــذا و وجــود داروهــای برعلیه 

هپاتیــت هــای ویروســی  شــیوع این نوع از هپاتیت ها کاســته شــده و بعلــت فاکتورهای خطر 

ســالمتی از جملــه کــم تحرکــی  عادات غذایی نامناســب چاقــی و... با کبد چرب به میــزان باالیی 

مواجه هســتیم بطوری که کبد چرب شــایعرتین علت ســیروز )ســفتی( نارســایی و رسطان کبد 

در جوامــع پیرشفتــه اســت ودر افــراد مبتــال به کبد چرب فشــار خون بــاال چربی خــون و عوارض 

قلبی عروقی مثل ) ســکته قلبی و مغزی و..(بســیار باالســت کبد چرب عواقب وخیمی بدنبال 

دارد اگــر درمــان نشــود عواقــب کبــد چــرب دربچــه هــا و کســانی کــه در ســنین پایین تــر دچار 

کبــد چــرب میشــوند بیشــرت اســت کبد چــرب یــک خطرجدی ســالمتی اســت طبــق مطالعات 

ســونوگرافی انجــام شــده در ســطح جهــان بیــن 6/ )شــش درصد(تــا 0/35 )ســی وپنــج درصــد ( 

مبتــال بــه کبــد چرب هســتند بطور متوســط 20/ )بیســت در صــد ( یافته ســونو گرافــی به نفع 

کبــد چــرب دارنــد امــار پیونــد کبــد بــه دلیل ســیروز ناشــی از کبــد چــرب در دنیــا رو بــه افزایش 

اســت کبــد چــرب کــه از طریــق ســونوگرافی در افــراد غیر الکلــی دیده می شــود تحت عنــوان..

NAFLD.........)کبــد چــرب غیــر الکلــی (نامیده می شــود از کســانی کــه .NAFLD..... دارند 30/  

)ســی درصد(بــه اســتئواتو هپاتیتیــسNASH) یــا التهاب کبد ناشــی از رســوب چربی (مبتال می 

شــوند و20تــا 25 / از NASH.....تبدیــل بــه ســیروز کبــدی و گروهــی هــم مبتــال بــه رسطــان کبد 

می شــوند 

خطــر ابتــال بــه رسطــان روده بــزرگ ) کولــون ( بیامریهــای متــا بولیــک ) ســوخت وســاز ( و 

بیامریهــای مزمــن کلیــوی هــم در افــراد مبتــال به کبد چرب بیشــرت از ســایر افراد اســت  کیفیت 

زندگــی در افــراد مبتــال بــه کبــد چــرب کمــرت اســت و اکــر از خســتگی مزمــن دردهــای پراکنــده 

بــدن  افرسدگــی و اختــالالت عصبــی رنــج مــی برنــد     

 )NAFLD)non-alcoholic fatty liver disease-*

*-NASH)non_alcoholic steatohepatitis(                                               دکرت پور جهانشاهی

تایید صالحیت ۸۸.۵ درصد داوطلبان انتخابات مجلس در 
هیات هاى اجرایى استان كرمان

بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از روابــط عمومــی 
ــان  ــن زم ــان یافت ــا پای ــان، ب ــتانداری کرم اس
رســیدگی بــه صاحیــت داوطلبــان نمایندگــی 
ــس شــورای اســامی در  ــن دوره مجل یازدهمی
هیــات هــای اجرایــی، رییــس ســتاد انتخابــات 

اســتان کرمــان از تاییــد صاحیــت ۸۸.5 
ــر داد. ــان خب ــتان کرم ــان در اس داوطلب

دکتــر محمد صــادق بصیــری افــزود: در مجموع 
ــازه زمانــی  ــام ۳6۲ نفــر در اســتان در ب ثبــت ن
ثبــت نــام داوطلبــان، قطعــی شــد کــه ۴7 نفــر 

پــس از ایــن مرحلــه  انصــراف دادنــد.
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار 
کرمــان خاطــر نشــان کــرد: صاحیــت ۳۱5نفر 
از داوطلبــان در هیــات هــای اجرایــی انتخابــات 
یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی در 9 
حــوزه انتخابیــه بررســی و در نهایــت صاحیــت 
ــوی  ــد از س ــادل ۸۸.5 درص ــب مع ۲79 داوطل

هیــات هــای اجرایــی تاییــد شــد.


