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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 یا 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 رفتار 
کنند 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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                      دکرت روحانی رئیس جمهور گفت: 

دولت آماده تفاهم، همکاری و تعامل سازنده با 

مجلس برای پیشرفت و آبادانی کشور است

مناینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس: 

قرارداد 2۵ ساله ایران و چین باید 
۶ سال پیش امضا می شد

                          مهدی صفری سفیر اسبق جمهوری اسالمی ایران :

شهرهای جدید سمنگان و گلسار در سیرجان 
و بردسیر احداث می شود

تجلیــل از روابط عمومــی و امــور بین الملــل شــرکت 
مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان در چهارمیــن جشــنواره 
ــی در  ــای روابط عموم ــش  ه ــائل و چال ــی مس ــی بررس مل
ــت  ــازمان مدیری ــی س ــن الملل ــای بی ــش ه ــز همای مرک

ــی کشــور صنعت
همزمــان بــا برگــزاری چهارمیــن جشــنواره ملــی بررســی 
ــط  ــوع رواب ــا موض ــای روابط عمومی،ب ــائل و چالش ه مس
عمومــی شــرایط اضطــراری، ارتباطات انســانی و مســئولیت 
اجتماعــی در شــرایط کرونــا  از روابط عمومی هــای برتــر در 
حــوزه مقابلــه بــا کرونــا بــا اعطــای نشــان روابط عمومــی و 

جایــزه مســئولیت اجتماعــی تجلیــل بعمــل آمــد.
در ایــن رخــداد پروفســور ســید ســعیدرضا عاملــی دبیــر 
شــورایعالی انقــالب فرهنگــی و دکتــر کیانــوش جهانپــور 
رییــس مرکــز روابط عمومــی وزارت بهداشــت در خصــوص 
ــانی و  ــات انس ــراری: ارتباط ــرایط اضط ــی ش »روابط عموم
ــا و  ــا« و »چالش ه ــرایط کرون ــی در ش ــئولیت اجتماع مس
ــخنرانی  ــا« س ــوزه کرون ــانی در ح ــای اطالع رس فرصت ه

کردنــد
پــس از بررســی گــزارش هــا و مســتندات ارســال شــده بــه 
دبیــر خانــه جشــنواره و بحــث و بررســی در کمیتــه هــای 
تخصصــی  در ایــن جشــنواره ملــی، از روابــط عمومــی های 

ــر تجلیل شــد. برت
در ایــن مراســم از جنــاب آقــای مســعود میرمحمــدی مدیر 
حــوزه مدیرعامــل، روابــط عمومــی و امور بین الملل شــرکت 
مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان به پــاس اقدامات مناســب 
در حــوزه مســئولیت هــای اجتماعــي و مقابلــه بــا بیمــاری 
کرونــا مــورد تجلیــل قــرار گرفــت و نشــان روابط عمومــی 

تجلیل از  روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مجتمع 
جهان فوالد سیرجان

ــه  ــز ب ــی نی ــئولیت اجتماع ــزه مس و جای
مدیریــت روابط عمومــی و امــور بین الملــل 

شــرکت اعطــا گردیــد
ــان از  ــتان کرم ــای اس ــن شــرکت ه در بی
روابــط عمومــی هــای شــرکت ملــی صنایع 
مــس ایــران ، شــرکت معدنــی و صنعتــی 
گل گهــر و شــرکت مجتمــع جهــان فــوالد 

ســیرجان تجلیــل شــد
روابــط عمومــی و امــور بیــن الملل شــرکت 
ایــن موفقیت را بــه همه همــکاران پرتالش 
، بــه خصــوص مدیرعامــل محتــرم شــرکت 
جنــاب آقای دکتر عباســلو تبریــک گفته و 
از همــه حمایــت های ایشــان کمال تشــکر 

را دارد
ــرکت  ــل ش ــور بین المل ــی و ام روابط عموم

مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان

پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله(:برترین های شما ، کسانی هستند که خوش اخالق ترند ، 
نرم خو و بی آزارند ، با مردم الفت می گیرند و مردم با آنها الفت می پذیرند ، و خانه هایشان 

] برای دیدار یا میهمانی و یا رفع مشکالت و حوائج[ پر رفت و آمد است »الکافی : ج 2 ص 1٠2 ح16 «
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حجاب و اصل آزادی؟!

مجلس با اولویت بندی مسائل در روند حل 
مشکالت  تأثیر محسوس بگذارد/ دولت ها 
باید تا روز آخر وظایف خود را انجام دهند

باسمه تعالی
آگهی جذب سرمایه انسانی 

شرکت فوالد سیرجان ایرانیان )سهامی خاص(
                             

آگهی مناقصه عمومی
 اجرای دیوار جنوبی کارخانه نورد جهان فوالد

» دو مرحله ای شامره 13-99-خ «
  رشکــت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان در نظــر دارد نســبت به اجــرای دیوار جنوبــی کارخانه نورد جهــان فوالد 

در بردســیر اقــدام منایــد؛ لــذا از کلیــه رشکت ها و تامین کننــدگان  واجد صالحیت که دارای ســابقه کار مرتبط که 

حداقــل در دو پــروژه مشــابه و مرتبــط باشــد دعــوت بعمــل مــی آورد تــا ظــرف مدت حداکثر هفــت روز از 

تاریــخ چــاپ ایــن آگهــی، متایــل خــود را بصــورت مکتوب همــراه با تصویر اســناد و مــدارک ذیل بــه آدرس ایمیل

                                                                             ارسال منایند.

***    اسناد و مدارک: 
1-درخواســت رســمی بــا ذکــر شــامره و موضــوع مناقصه) اعــالم آدرس ایمیل، شــامره متاس تلفن ثابــت و همراه 

الزامی اســت. (

2-اساسنامه و مدارک ثبتی. ) شامره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و ... (

3-رزومــه، ســوابق اجــرا و منونــه قراردادهــا و توافقنامــه هــای انجام شــده مرتبط با موضــوع مناقصه.)قــرارداد و 

رزومــه ارســالی بایــد مربــوط بــه ســال 94 تــا کنــون و مرتبــط بــا موضوع مناقصه باشــد(

4-مدارک و مستندات توان مالی و لیست ماشین آالت در اختیار با اسناد و مدارک مثبته.

5-گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.

***شرایط :
1-محل اجرا؛ کارخانه نورد جهان فوالد واقع در شهرستان بردسیر کیلومرت 2 جاده بردسیر - کرمان می باشد.

2-تضمیــن رشکــت در مناقصه؛ ضامنتنامه بانکی معترب، بدون قیــد و رشط بــا مبلــغ 1.000.000.000 ریال ) یک 

میلیــارد ریــال ( بــه نفــع کارفرمــا و دارای اعتبــار حداقــل ســه ماهــه بــه نام رشکت مجتمــع جهان فوالد ســیرجان 

مــی باشــد. ) در صــورت تائیــد اولیه (

3-ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد منی کند.

4-رشکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

5-جهت کسب اطالعات بیشرت با شامره 09139964877 متاس حاصل منایید. ) پاسخگویی در ساعات اداری (

6-هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

واحد خرید خدمات مجتمع جهان فوالد سیرجان

مجلس یازدهم ، مظهر  امید و انتظارمردم

بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در ارتباط تصویری با نمایندگان ملت در مجلس شورای اسالمی، 

ــه  ــر مجموع ــاص( زی ــهامی خ ــان )س ــیرجان ایرانی ــوالد س ــرکت ف ش
شــرکت مــادر تخصصــی توســعه معــادن و صنایــع معدنــی خاورمیانــه 
ــت در  ــت خدم ــاز جه ــورد نی ــانی م ــروی انس ــل نی ــور تکمی ــه منظ ب
ــاده  ــر 7 ج ــیر )کیلومت ــازی بردس ــوالد س ــتقیم و ف ــاء مس ــع احی مجتم
ــم،  ــی دیپل ــع تحصیل ــرد در مقاط ــرایط م ــن ش ــن واجدی ــگار( از بی ن
کاردانــی و کارشناســی از طریــق برگــزاری آزمــون اســتخدامی کتبــی 
)عمومــی و تخصصــی( ، معاینــات طــب صنعتی )جهت ســنجش ســالمت، 
توانایــی جســمی و ویژگــی هــاي روانشــناختی( و کســب نمــره حــد 
نصــاب الزم،  بــه صــورت قــرارداد موقــت طبــق قوانیــن کار و تأمیــن 
اجتماعــی اقــدام بــه جــذب مــی نمایــد. متقاضیــان مقطع کارشناســي 
مــي بایســت بومــي اســتان کرمــان و مقاطــع کاردانــي و دیپلــم بومي 

شهرســتان بردســیر باشــند.
ــه  ــي ب ــه معرف ــا مرحل ــون ت ــل آزم ــه مراح ــت کلی ــر اس الزم بذک
شــرکت فــوالد ســیرجان ایرانیــان ، توســط دانشــگاه صنعتــی شــریف 

ــرد . ــام مي پذی ــون انج ــزاري آزم ــري برگ ــا( مج )کاراس
ــه پایــگاه  ــام ب داوطلبــان واجــد شــرایط مــی تواننــد بــرای ثبــت ن
اینترنتــی www.karasa.ir مراجعــه نمــوده و پــس از مطالعــه دقیق 
ــورخ 99/0۵/07  ــنبه م ــه ش ــان روز س ــا پای ــخ 99/04/24 ت از تاری

نســبت بــه ثبــت نــام اقــدام نماینــد.

روابط عمومی شرکت  فوالد سیرجان ایرانیان 
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دولت آماده تفاهم، همکاری و تعامل سازنده با مجلس برای   
پیشرفت و آبادانی کشور است

دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان بردســیر راه اندازی 
نخســتین شــعبه تمــام الکترونیــک اســتان کرمــان در ایــن 
شهرســتان را یکــی از مهمتریــن اقدامــات دادســرای 

شهرســتان بردســیر در ســال گذشــته دانســت.
نخســتین شعبه تمام الکترونیک در شهرســتان بردسیر راه 
انــدازی شدافشــین صالحــی نــژاد در گفت وگو با میــزان در 
تشــریح عملکــرد یکســاله دادســرای بردســیر عنــوان کرد: 
راه اندازی نخســتین شــعبه تمــام الکترونیک اســتان کرمان 
در این شهرســتان یکی از مهمترین اقدامات دادســرای این 

شهرســتان است. 
 وی گفــت: در راســتای برنامه هــای عملیاتــی دادگســتری 
ــال  ــیر، س ــرای بردس ــه دادس ــان مجموع ــتان کرم کل اس
گذشــته ۲۲۴ فقره از پرونده های ســابق را تصمیم گیری و 
مختومــه کــرده که موجبــات رضایتمندی مردم شهرســتان 

شــده اســت.
ایــن مقــام قضایــی در شهرســتان بردســیر اضافــه کــرد: 
معتقــدم کــه دادســتانی می بایســت کارگروهــی خــاص کــه 
صرفــا بــه جهــت صیانــت از حقــوق عامــه باشــد، تشــکیل 
ــت کاری آن  ــن اولوی ــردم اولی ــوق م ــاع  از حق ــد و دف ده

اســت.
صالحــی نــژاد بــا بیان اینکــه در دادســرای بردســیر تمامی 
قضــات و کارکنــان اداری گره گشــایی از کار مــردم و 
ایجــاد امیــد بــرای حــل مشــکات را وظیفــه و هــدف خــود 
می داننــد، تصریــح کــرد: همه تاشــمان را بــه کار خواهیم 
بســت تــا شــخصی نــا امیــد از دســتگاه قضایی برنگــردد و 

ملجــا و پناهــگاه مــردم خواهیــم بــود.
کــرد: در راســتای وظیفــه  تاکیــد  دادســتان بردســیر 
مدعی العمــوم مبــارزه مســتمر و قاطــع بــا فســاد را دنبــال 
خواهیــم کــرد و در ایــن راه هیــچ خــط قرمــزی نخواهیــم 
ــن  ــان ای ــیر را در جری ــتان بردس ــردم شهرس ــت و م داش

مبــارزه بی وقفــه خواهیــم گذاشــت.

ــرمقاله...  شــرافت زن اقتضــاء می کنــد کــه  ــه س ادام
هنگامــی کــه از خانــه بیــرون مــی رود متیــن و ســنگین و با 
وقــار باشــد، در طــرز رفتــار و لبــاس پوشــیدنش هیــچ گونه 
عمــدی کــه باعــث تحریــک و تهییــج شــود بــه کار نبــرد، 
عمــاً مــرد را بــه ســوی خــود دعــوت نکنــد، زبانــدار لباس 
نپوشــد، زبانــدار راه نــرود، زبانــدار و معنــی دار بــه ســخن 
ــات ژســت ها  ــی اوق ــه گاه ــه آن ک ــد؛ چ ــگ نده ــود آهن خ
ســخن می گوینــد. راه رفتــن انســان ســخن می گویــد، طــرز 
ــی  ــد. ودرخیل ــک حــرف دیگــری می زن ــش ی حــرف زدن
لبــاس پوشــیدنها چه مــردان وزنــان هرکدام خودشــان نوعی 

رفتــار و شــخصیت فــرد را تلقــی مــی کنــد 
ــات را  ــت دراجتماع ــور وفعالی ــان رااز حض ــام زن لذااس
منــع نکــرده اســت امــا توصیــه هــای نمــوده کــه بــه خیــر 
و مصلحــت زنــان بــوده . خالــق هســتی همانگونــه آنچــه 
ــران  ــوده درق ــت اوب ــته و مصلح ــاز داش ــان نی ــه انس را ک
برشــمرده مانند ســایرواجبات ومحرمات درباره حجاب هم 
دســتورداده و تاکیــد بــه پوشــش زنــان ومــردان داده و بــرای 
هرکــدام قوانینــی وضــع کــرده اســت به مــردان مــی گوید:»  
وا ِمــْن أَْبَصاِرِهْم و...  وبه زنان  میگوید  ْلُمْؤِمنِیــَن یَغُضُّ قـُـل لِّ

قــل للمؤمنــات یغضضــن مــن ابصارهــن ... «
لــذا دو نظریــه وجــود دارد :طرفــداران حجــاب معتقدنــد بــر 
اســاس دســتورات دیــن اســام، خانــم هــا بایــد بــدن و موهای 
خــود را از مــردان غریبــه و نامحــرم بپوشــانند. در مقابــل 
برخــی دیگــر معتقدنــد هیچگونــه اجبــاری دربــاره حجــاب 
خانــم هــا در دیــن اســام وجــود نــدارد. البتــه برخــی دیگر با 
اســتدالل هایــی خــارج از دین همچون حقوق بشــر و آزادی 
هــای مدنــی و فــردی از مخالفــت بــا حجــاب طرفــداری می 

کنند.
حــال بایــد توجــه شــود کــه ایــا بــه دســتور خالــق هســتی باید 
عمــل کــرد؟ یــا بــه نظــر از خدابــی خبرانــی که اعتقــادی به 
جهــان عقبــی ندارند؟ چه کســی مصلحــت زنان ومــردان را 
بهتــر تشــخیص مــی دهــد  قــرآن اخریــن کتــاب آســمان خدا 
یــا  کتبهــا ونوشــته هــا و نظریــه هــای  بعضــی شــخصیتها 
یــی کــه درک درســتی از نیازهــا ومصالــح بشــریت را نمی 
داننــد و فاقــد هــر گونــه شــناخت کاملــی از بشــریت دارند ؟

البتــه طبــق قانــون شــرع  اکثریــت  زنــان کشــورمان  آنهــا 
ــه  ــد.و ب ــی کنن ــت م ــد و رعای ــش واقفن ــت پوش ــه رعای ب
همیــن دلیل خوشــبختانه نســبت بــه بســیاری از کشــورهای 
دیگــر از امنیــت و احتــرام باالیــی برخوردارند. و متاســفانه 
کارفرهنگــی متناســب با شــان زن ایرانی صــورت نگرفته 
و بــا غفلــت مســئوالن فرهنگــی ووادادگــی دربرابــر تهاجــم 
ــه   ــه کاران ــار محافظ ــئولیت و رفت ــلب مس ــی و س فرهنگ
وبرخوردهــای  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 بآســمانی 
قــران کریــم که بوضوح وروشــنی وســادگی بــدون هرگونه 

ابهــام ایــن موضــوع را متجلــی نمــوده اســت 

نخستین شعبه تمام الکترونیک در 
شهرستان بردسیر راه اندازی شد

ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس گفــت: وزیــر 
ــش در  ــره کی ــروش جزی ــور خارجــه شــایعاتی چــون ف ام
ــا چیــن را ناشــی از غــرض ورزی  ــران ب ســند همــکاری ای

دشــمنان توســعه روابــط ایــران و چیــن دانســت.
ابوالفضــل عمویــی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر در تشــریح 
ــی  ــت خارج ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــه کمیس جلس
مجلــس، اظهارداشــت: در ایــن جلســه وزیــر امــور خارجــه 
ــاره  ــا درب ــار و تحلیل ه ــن اخب ــه آخری ــه ارائ ــش ب و معاونان
قطعنامــه شــورای حــکام آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمی 
ــران و  ــامی ای ــوری اس ــکاری جمه ــع هم ــق جام و تواف

جمهــوری خلــق چیــن پرداختنــد.
ــد  ــون رون ــه پیرام ــور خارج ــر ام ــارات وزی ــاره اظه وی درب
تدویــن پیــش نویــس توافــق همــکاری ۲۵ ســاله بــا چیــن 
گفــت: ظریــف در ایــن بــاره گفــت کــه روابــط جمهــوری 
اســامی ایــران بــا چیــن یــک روابــط راهبــردی بــر اســاس 

منافــع مشــترک و احتــرام متقابــل اســت.
ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس تصریــح کرد: 
طبــق گفتــه وزیــر امــور خارجــه، رونــد تدویــن ایــن ســند 
ــه تهــران در ســال  ــای شــیء جیــن پینــگ ب ــا ســفر آق ب
۱۳۹۴ آغــاز شــد و دو کشــور در آن ســفر تصمیــم گرفتنــد 
تــا نقشــه راه بلندمــدت را طراحــی کنند و طرفیــن هنوز در 

حــال مذاکــره روی ایــن ســند هســتند.
عمویــی بیــان کــرد: وزیــر امــور خارجــه در تشــریح ابعــاد 
ایــن ســند، بــر لحــاظ شــدن منافــع ملــی در تدویــن ایــن 
ســند تأکیــد کــرد و شــایعاتی چــون فــروش جزیــره کیــش 
و فــروش نفــت ارزان را رد کــرد و آن را ناشــی از غرض ورزی 

دشــمنان توســعه روابــط ایــران و چیــن دانســت.
ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس تصریــح کرد: 
در ایــن جلســه کــه اولیــن نشســت مشــترک کمیســیون 
امنیــت ملــی و وزارت امــور خارجــه در دوره یازدهــم مجلس 
ــریح  ــه تش ــیون ب ــای کمیس ــود، اعض ــامی ب ــورای اس ش
نظــرات خــود دربــاره ایــن ســند و ســایر تحــوالت سیاســت 

خارجــی پرداختنــد.
وی گفــت: رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس هــم 
ضمــن اســتقبال از شــکل گرفتــن فضــای تعامــل جــدی 
و ســازنده کمیســیون بــا دســتگاه دیپلماســی، بــر آمادگــی 
کمیســیون بــرای بررســی بیشــتر جزئیــات ســند همــکاری 

جامــع چیــن و ایــران تأکیــد کــرد.

ــل  ــکاری و تعام ــم، هم ــاده تفاه ــت آم ــی: دول روحان
ســازنده بــا مجلــس بــرای پیشــرفت و آبادانــی کشــور 

اســت
رئیــس جمهــور گفــت: دولــت آمــاده تفاهــم، همــکاری 
و تعامــل ســازنده بــا مجلــس شــورای اســامی جهــت 
پیشــرفت و آبادانی و مقابله با نقشــه های شــوم دشمنان 

قســم خورده کشــور اســت.
بــه گــزارش حــوزه دولــت خبرگــزاری تســنیم، 
حجت االســام حســن روحانــی رئیس جمهــور در 
جلســه عصر یکشــنبه هیئــت دولــت، ضمن اســتقبال 
از رهنمودهــای ارزنــده مقــام معظــم رهبــری دربــاره 
هم افزایــی قــوا بــا یکدیگــر تاکیــد کــرد: چنــان کــه از 
ابتــدای شــروع مجلــس یازدهــم گفته ایــم، دولــت آمــاده 
تفاهــم، همــکاری و تعامــل ســازنده با مجلس شــورای 
اســامی جهــت پیشــرفت و آبادانــی و مقابلــه بــا 
نقشــه های شــوم دشــمنان قســم خورده کشــور اســت.
وی در ایــن جلســه همچنیــن بــا ابــراز خرســندی از 
امضای تفاهم نامه میان بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
و وزارت راه و شهرســازی بــه منظــور احــداث 1۲ 
ــاهد،  ــای ش ــرای خانواده ه ــکونی ب ــد مس ــزار واح ه
گفــت: خانواده هــای شــاهد عزیزترین سرمایه شــان را 
تقدیــم انقــاب و کشــور کرده انــد ولــذا حداکثــر خدمت 

بــه ایــن عزیــزان، وظیفــه مســلم و حتمــی ماســت.
در ادامــه ایــن جلســه کــه بــه ریاســت روحانــی برگــزار 
ــون  ــی پیرام ــث و بررس ــه بح ــت ب ــای دول ــد، اعض ش
تعــدادی از پیشــنهادهای دســتگاه های اجرایــی پرداختــه و 

آنهــا را بــه تصویــب رســاندند.
افزایــش ســهم شــناور آزاد شــرکت های وابســته بــه 

دســتگاه های اجرایــی در بــازار ســرمایه
دولــت بــا هــدف ســاماندهی وضعیــت بــازار ســرمایه و 
بــا توجــه بــه کشــش تقاضــای بــاال در بــازار ســرمایه بــه 
ــن  ــی از ای ــن مال ــای تأمی ــتفاده از فرصت ه ــور اس منظ
بــازار، بــا افزایش ســهم شــناور آزاد شــرکت های وابســته 
بــه دســتگاه های اجرایــی در بازار ســرمایه موافقــت کرد.
بــه موجــب این تصمیم، کلیه دســتگاه های اجرایی مکلفند 
همــکاری الزم را بــا وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی 
ــزان ۲5  ــه می ــل ب ــناور آزاد )حداق ــهم ش ــش س در افزای
درصــد شــرکت های تابعــه اعــم از شــرکت های دولتــی 
و شــرکت های تابعــه نهادهــای عمومــی و ســازمان ها و 
صندوق های بازنشســتگی، مطابق مقررات بورســی در 

بــازار ســرمایه بــه عمــل آورنــد.
همچنیــن ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور مکلف اســت 
ماهانــه 5 درصــد از تخصیــص بودجــه دســتگاه هایی را 
کــه متناســب با گــزارش ســازمان بــورس و اوراق بهادار 

بــه همــت کانــون پتنــت معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهــوری، 1۰۴ پتنــت در دفاتــر ثبــت 

ــد. ــت ش ــی گرن ــراع خارج اخت
بــه گــزارش ایســنا، ورود محصــوالت فناورانــه بــه 
ــر  ــرای ه ــم ب ــی موضوعــی مه ــای بین الملل بازاره
کشــوری محســوب می شــود. حــال کــه بیــش از 
۵ هــزار شــرکت دانش بنیــان در کشــور فعالیــت 
می کننــد باید تاشــی تــازه و جــدی برای شــکل گیری 
بازارهــای جهانــی انجــام شــود. ثبــت اختــراع یکــی 
ــدف اســت.  ــن ه ــه ای ــتیابی ب ــای دس ــش نیازه از پی
شــرکت ها بــرای صــادرات محصــوالت دانش بنیــان 
به ســایر کشــورها باید ثبــت اختــراع آن را انجــام داده 

باشند.
ــاوری ریاســت  ــی و فن ــت علم ــت معاون ــون پتن کان
جمهــوری در مســیر ثبــت اختراعــات بیــش از ۹۰ 
درصــد از مخترعــان حمایــت می کنــد. حمایتــی کــه 
ــراه دارد. ــه هم ــت را ب ــوآوری و خاقی گســترش ن

علمی وفنــاوری  معاونــت  اعــام  اســاس  بــر 
ریاســت جمهوری، تاکنون، هزار و ۸۹۰ درخواســت 
ــت  ــون پتن ــامانه کان ــت در س ــت حمای ــرای دریاف ب
معاونــت علمــی ثبــت شــده اســت. از ایــن تعــداد ۲۹۸ 
پرونــده در مرحلــه ارزیابــی حمایــت تاییــد شــده اند. 
ــراع  ــت اخت ــر ثب ــز در دفات ــت نی ــن 1۰۴ پتن همچنی

ــت شــد. خارجــی گرن

امدادرسانی برای اطفای حریق 22 
هکتار از مراتع غرب کرمان

مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان کرمــان از 
امدادرســانی نیرو هــای امــدادی ایــن جمعیــت بــرای 
اطفــای حریــق ۲۲ هکتــار از مراتــع کوهســتانی در 

غــرب اســتان کرمــان خبــر داد.
ــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان هــای باشــگاه  ب
ــر  ــاح مدی ــگاران جــوان از کرمــان، رضــا ف خبرن
عامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان کرمــان، گفــت: 
نجاتگــران و امدادگــران ایــن جمعیــت ۲۲ هکتــار از 
مراتع کوهســتانی در شهرســتان های بردســیر، بافت 
و رابــر کــه دچــار حریــق شــده بودنــد را در طــی یک 
روز بــا فاصلــه زمانــی یــک الــی دو ســاعت تقــدم و 

تاخــر، امدادرســانی کردنــد.
وی بــا اشــاره بــه حضور 1۵ نجاتگر هــال احمر از 
شهرســتان های بردســیر، بافت، ســیرجان و رابر در 
مناطــق دچــار حریــق گوشــک، کــوه پنــج، چهارگنبد 
و روســتای شــکرآب، افــزود: نیرو هــای امــدادی در 
مجمــوع 1۴ ســاعت در این عملیــات، نیرو های اتش 

نشــانی و ... را بــرای اطفــا حریــق همراهــی کردند.
وی بیشــترین خســارت ناشــی از ایــن حریــق را 
ــوان کــرد: بیشــترین  شهرســتان بافــت دانســت وعن
آتــش ســوزی در منطقــه گوشــک روســتای شــکرآب 
بــا 1۲ هکتــار مرتــع از توابــع شهرســتان بافــت رخ 

ــت. داده اس
مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان کرمــان بــا 
بیــان اینکــه، همچنیــن 1۰ هکتــار مرتــع کوهســتانی 
از منطقــه کــوه پنج و چهارگنبد در محور بردســیر و 
ســیرجان دچــار حریق شــده اســت تصریح کــرد: 1۵ 
نیــرو امــدادی هــال احمــر در ایــن عملیات هــای اطفا 

حریــق حضــور یافتــه اند.

نســبت به افزایش ســهام شــناور آزاد شــرکت های مربوط 
اقــدام نمی کننــد، کاهــش دهــد.

افزایش سرمایه شرکت های بورسی
هیئــت وزیــران در راســتای تقویــت و مدیریــت عرضــه 
ســهام شــرکت ها در بــازار ســرمایه و تأمیــن مالــی بیــش 
از پیش شــرکت های بورســی در بازار ســرمایه از طریق 
افزایــش ســرمایه بــا اســتفاده از ســرمایه های خــرد تزریق 
شــده به آن، الیحه افزایش ســرمایه شــرکت های بورســی 
را بــا قیــد دو فوریــت مصــوب کــرد تا در مجلس شــورای 

اســامی بــه تصویــب نهایی برســد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: 

 مبتالیان به  کرونا در کرمان ۳ برابر 
شد / همکاری سپاه با کادر درمان 

بی ادعا و بی منت است

دادستان عمومی و انقالب شهرستان بردسیر :

ثبت ۱۰۴ اختراع از ایران 
در دفاتر بین المللی

شــهرهای جدیــد ســمنگان و گلســار در 
ســیرجان و بردســیر احــداث می شــود

نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در 
مجلــس از احــداث شــهرهای جدیــد 
ســمنگان و گلســار در ســیرجان و 
بردســیر با جمعیتــی حــدود 1۰۰ هزار 

ــر داد. ــر خب نف
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از 
ــع  ــن پور در جم ــهباز حس ــان، ش کرم
خبرنــگاران بــا اشــاره بــه اینکــه ســتاد 
کشــور  در  بایــد  مســکن  نهضــت 
راه انــدازی شــود تــا مشــکات مــردم در 
زمینــه مســکن برطــرف شــود اظهــار 
داشــت: بــرای تحقــق ایــن نهضــت 
همــه مســئوالن بایــد پــای کار بیاینــد که 
متاســفانه اراده ای برای ســاخت مســکن 

در کشــور وجــود نــدارد.
ــه  ــه کســانی ک ــان اینکــه کلی ــا بی وی ب
ــی  ــدام مل ــایت اق ــد در س ــکن ندارن مس

ــردم  ــوز م ــا هن ــد، ام ــام کردن مســکن ثبت ن
باتکلیــف بــوده و کاری آغــاز نشــده اســت 
گفــت: بــرای حل مشــکل مســکن در کشــور 

ــتیم. ــازی هس ــت مسکن س ــد نهض نیازمن
رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان کرمــان در 
ــراز اینکــه  ــا اب مجلــس شــورای اســامی ب
مشــکل مســکن در اســتان کرمــان بیــداد 
می کنــد و در شــهرهای ســیرجان و کرمــان 
این احســاس نیاز بیشــتر اســت افــزود: برای 
ــی  ــکن و عملیات ــش مس ــت از چال برون رف
شــدن ایــن موضــوع از شهرســتان های 
ســیرجان و بردســیر آغــاز کــردم تا ثابت کنم 
ایــن امــر خیلــی راحت تــر از آنچــه تصــور 

ــدنی اســت. ــام ش ــود انج می ش
بــرای  جدیــد  شــهر   ۲ احــداث  از  وی 
ــر  شهرســتان های ســیرجان و بردســیر خب
داد و گفــت: از چنــد ســال قبــل و در زمــان 
وزارت آقــای آخونــدی در وزارت راه و 
شهرســازی تقاضــای احــداث شــهرهای 

مدیرعامل جمعیت هال احمر استان کرمان 

رئیس جمهور گفت: 

اقماری برای ســیرجان و بردســیر داده شــد 
کــه بعد از گرفتن موافقــت وزیر مطالعات 
ژئوفیزیــک منطقــه ای و جانمایــی ایــن دو 

شــهر آغــاز شــده اســت.
بــا  دیــدار  بــه  اشــاره  بــا  حســن پور 
طاهر خانــی معــاون وزیــر و مدیــر عامــل 
شــرکت مــادر تخصصــی شــهرهای جدید 
در ایــن ارتبــاط گفــت: در ایــن نشســت در 
خواســت شــد تــا اقدامــات نهایــی صــدور 
ــر  ــام شــده و ه ــن دو شــهر انج مجــوز ای
چــه زودتــر شــاهد مراســم کلنگ زنــی ایــن 

شــهرها باشــیم.
ــیرجان  ــتان های س ــردم شهرس ــده م نماین
ــس شــورای اســامی  و بردســیر در مجل
ادامــه داد: معــاون وزیــر در ایــن نشســت 
ــان  ــض پای ــه مح ــه ب ــاعد داد ک ــول مس ق
بررســی استانی مســایل زیست محیطی و 
امکاناتــی، مجــوز احــداث ایــن دو شــهرک 
ســمنگان بــرای ســیرجان و گلســار بــرای 

ــه  ــان اینک ــا بی ــود.وی ب ــادر ش ــیر ص بردس
جمعیــت پیش بینــی شــده بــرای هــر شــهر را 
جمعیتــی بیــن 3۰ تــا 5۰ هــزار نفــر عنــوان 
کــرد و افــزود: گل گهــر هــم بصــورت جداگانه 
تصمیــم بــه احداث شــهرک پنج هــزار واحدی 
کــرده کــه ایــن شــهرک نیز توســط مشــاور در 
حــال بررســی و جانمایــی اســت کــه امیــدوارم 

هــر چــه ســریع تر آغــاز شــود.

شهرهای جدید سمنگان و گلسار در سیرجان و بردسیر احداث می شود

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان گفــت: همکاری ســپاه بــا کادر 
درمــان بی ادعــا و بی منــت بــود و در کنتــرل ویــروس کرونــا در اســتان 

کرمــان زحمــات زیادی کشــیدند.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، حمیدرضــا رشــیدی نژاد در 
دیــدار ســردار حســین معروفــی فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان 
بــه منظــور تجلیــل از کادر درمــان اســتان اظهار داشــت: دانشــگاه علوم 
پزشــکی کرمــان از همــان روزهــای اولیــه انتشــار ویــروس در دنیــا در 

ــد. ــاش در آم حــال آماده ب
وی بــا بیــان اینکــه آمادگــی اولیــه را داشــتیم امــا بــه هــر حــال تمــام 
کشــور غافلگیــر شــده بودنــد گفــت: امــروز ویــروس در تمــام اســتان 
کرمــان شــیوع پیــدا کــرده اســت و ســپاه و بســیج در کنتــرل شــیوع 
ویــروس کرونــا  در اســتان زحمــات زیــادی کشــیدند و بــه مجموعــه 

کادر درمــان کمــک کردنــد.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان بــا بیــان اینکــه همکاری ســپاه 
بــا دانشــگاه علــوم پزشــکی بی ادعــا و بی منــت بــود و جــای تقدیــر دارد 
افــزود: اعتقــاد داریــم قبــا در دفــاع نظامــی بودیــم و امــروز در جنــگ 

غیر نظامــی در دفــاع از ایــن ویــروس برآمدیــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اقدامــات پیشــگیرانه اســتان کرمــان در روزهای 
ــتان های  ــران بیمارس ــل از بح ــود و توانســتیم قب اول بســیار خــوب ب
اســتان را تجهیــز کنیــم تصریــح کــرد: بازگشــایی های ناشــی از تحــت 
تاثیــر گرفتــن اقتصــاد مــردم باعــث افزایــش بیمــاری شــد امــا در هــر 

صــورت معیشــت مــردم بــه خطــر افتــاده بــود.
ــا بیــان اینکــه یکــی از دالیلــی کــه در اســتان کرمــان  رشــیدی نژاد ب
ــات پیشــگیرانه در  ــه نشــدیم اقدام ــود تخــت مواج ــا کمب ــون ب تاکن
اســتان بــود کــه بــه کمــک مجموعــه مســئوالن اســتان و کادر درمــان 
انجــام شــد گفــت: امــروز تنهــا راه مقابلــه بــا ویــروس کرونــا اســتفاده 
از ماســک، رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و فاصله گــذاری اجتماعــی 

اســت.
ــداد  ــتری و تع ــراد بس ــان، اف ــداد مبتای ــه تع ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
فوتی هــای ناشــی از ویــروس کرونــا در اســتان کرمــان نســبت بــه قبــل 
ســه برابــر شــده اســت افــزود: امــا اســتان کرمــان هنــوز نســبت بــه 
ســایر اســتان ها در وضعیــت خوبــی قــرار دارد و بایــد رعایــت کنیــم.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان بــا بیــان اینکــه به شــدت بــه 
همراهــی و مشــارکت مــردم نیــاز داریــم چــرا کــه رفتــار ویــروس بــه 
رفتــار جامعــه بســتگی دارد گفــت: ایــن ویــروس وجــود دارد و زمــان 
از بیــن رفتــن آن اصــا مشــخص نیســت، فاصله گــذاری اجتماعــی و 

شــرکت نکــردن در هــر تجمعــی یــک اصــل اســت.
بــه گــزارش تســنیم ســردار حســین معروفــی فرمانــده ســپاه ثــاراهلل 
ــا  ــپاه اســتان ب ــان س ــدادی از فرمانده ــراه تع ــه هم ــان ب اســتان کرم
ــوم پزشــکی کرمــان از زحمــات و تاش هــای  حضــور در دانشــگاه عل
مدافعــان ســامت در خــط مقــدم مبــارزه بــا ویــروس کرونــا تجلیــل 

کــرد.

حجاب و اصل آزادی؟!

مناینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس :

روایت عمویی از جلسه کمیسیون امنیت ملی؛

ظریف: شایعه فروش 
جزیره کیش ناشی از 
غرض ورزی دشمنان 

است
اخیــرآ فیلمــی در فضــای مجــازی پخــش شــده کــه ناشــر کلیــپ ابــراز داشــته ســگ 
هــا یــی توســط شــهرداری نــگار کشــته شــدند و در تحقیقاتــی کــه انجــا م شــد ومــردم 
ــوش  ــات بیه ــوم حیوان ــرار معل ــوده ،از ق ــن شــکل نب ــه ای ــد موضــوع ب ــو میکردن بازگ
شــدند  و بــه محــل دیگــری کــه بمنظــور جلوگیــری از مزاحمتهــای شــهروندان انتقــال 
یافتنــد  نــزد مهنــدس رضایــی شــهردار محتــرم شــهرنگار رفتیــم تــا شــرح ماوقــع را 

بیــان کنــد مهنــدس رضایــی گفــت: 
ــرای  ــاختهای الزم ب ــدم زیرس ــی وع ــب و علم ــوی مناس ــدم الگ ــه ع ــه ب ــا توج اوال: ب
ــر روز  ــا شــده درســطح شــهرها وروســتاها و اینکــه ه ــرل ســگ های ولگــرد وره کنت
شــاهد افزایــش جمعیــت انهــا درشــهرها هســتیم کــه ســاماندهی و کنتــرل  انهانیازمند 
ــر کنتــرل جمعیــت ســگ ها،  رویکردعلمــی و تخصصــی اســت ضمــن اینکــه عــاوه ب

ــه محیــط شــهری هــم بایــد توجــه ویــژه شــود ــی ب ــه آســیب های احتمال ب
ــردم و دارای  ــم م ــه مه ــوان مطالب ــه عن ــب ب ــگ های باصاح ــرل س ــه کنت دوم: اینک
اهمیــت و جایــگاه خاصــی دارد وبــرای جلوگیــری از پیامدهــا ی بهداشــتی در ســطح 

شــهر، بخشــی از  موضــوع متوجــه شهرداریهاســت 
ــاری مشــاهده شــده  ــاری ه ــواردی ازبیم ــگار وگلزارم ــن ن ــه بی ــه درمنطق ســوم: اینک
ــر  ــر شــهروند براث ــک نف ــرگ ی ــه اســت وم ــرار گرفت ــورد تاییدمرکزبهداشــت ق ــه م ک
گازگزیدگــی وابتــا بــه بیمــاری هــاری وفــوت آن در اثرایــن بیمــاری  پیامــد تلــخ ایــن 
موضــوع  ومهــر تاییــدی بــر ایــن ادعاســت وبــا اســتناد بــه مصوبــات شــورای ســامت 
شهرســتان و گزارشــات مســتند شــهروندان مبنــی بــر آســیب رســاندن بــه شــهروندان 

وکــودکان  هجمــه ای از اعتراضــات ونارضایتــی هــا را بــه اوج خــود رســانید
چهــارم: اینکــه یکــی از بندهــای مرامنامــه انجمــن حمایــت از حیوانــات تصریــح نمــوده 
ــراي  ــي ب ــاي کاف ــذا، آب و ج ــت، غ ــایش، بهداش ــن آس ــت تامی ــدام در جه ــه »اق ک
حیوانــات « و چــون ایــن قــاده هــای ســگ ولگــرد بودنــد وشــایع هــاری در منطقــه 
واحتمــال اینکــه ناقــل بیمــاری هــاری باشــند و شــکایت وگلــه منــد ی شــهروندان از 
ــی  ــات ، شــهرداری م ــن حیوان ــاری ســاختن شــهر از ای ــدام شــهرداری در ع ــدم اق ع
بایســت اقــدام عاجلــی از امــکان شــیوع بیمــاری هــاری بنمایــد لذابــرای عــاری ســازی 
شــهر اقــدام بــه بیهــوش کــردن انهــا وحمــل انهــا بــه محــل موقتــی در ارتفاعــات بــه 
همــراه  تغذیــه مناســب موقتــی کردیــم  تــا درفرصــت ومجــال کافــی بــا متخصصیــن 
ــدام کنیــم  ــه ایجــاد نقاهتــگاه واســتراحتگاه در محلــی دور از  شــهر اق فــن نســبت ب
ــود کــه  ــات را نداشــتیم وچــه خــوب ب ــه ایــن حیوان ــه قصــد آزار و اذیــت ب وهیچگون
ــان  ــب خادم ــب و تخری ــر اکاذی ــای نش ــات بج ــه حیوان ــان اینگون ــوزان و حامی دلس
خودشــان ، نســبت بــه همراهــی و مســاعدت شــهرداری درایــن موضــوع اقــدام میکردند 
و هنــوز فرصــت باقیســت حامیــان و دلســوزان مــی تواننــد بــا ارائــه راهکارهــای علمــی 

وعملــی بــا مشــارکت درایــن موضــوع از خویــش رفــع دغدغــه کننــد 
ــران راهکارهایــی تدویــن شــده  الزم بذکــر اســت کــه دربســیاری از نقــاط جهــان وای
ــه  ــوري ک ــف جان ــاي مختل ــراض گونه ه ــری از انق ــا جلوگی ــازی ب ــم س ــه:  عقی ازجمل
ــه کــه بیــان داشــتم کــه نیازمنــد برنامــه جامعــی اســت تــا هــم شــهروندان  همانگون
ــات بــه زندگــی عــادی خــود بــدون مزاحمــت  از آســیبها درامــان باشــند وهــم حیوان

ادامــه دهنــد 
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حکومت  جهانی عدالت

ارکان و پایه های عدالت مهدوی)6(

1 - 2 . کارگزاران عادل
یکی از موانع اساسی که در برقراری عدالت در جامعه همواره فرا 
روی مصلحان اجتماعی قرار داشته، نبود مجریان و کارگزاران 
عادل است . وجود این مانع بسیاری از حرکت های عدالت 
خواهانه را با شکست مواجه و بسیاری از حکومت هایی را در پی 

گسترش عدالت در جامعه بوده اند ناکام ساخته است .
یکی از تفاوت های اساسی حکومت امام مهدی )ع( با دیگر 
حکومت هایی که در طول تاریخ داعیه برقراری عدالت داشته 
اند این است که پیش از اقدام برای تشکیل حکومت به تعداد 
مورد نیاز افراد زبده و برگزیده ای که در نهایت تقوا و پرهیزکاری 
هستند تربیت نموده و با برقراری حکومت جهانی خود، آنها را به 

سراسر جهان گسیل می دارد .
در مورد ویژگی یاران قائم )ع( در روایاتی از امام صادق )ع( چنین 

می خوانیم:
. . . نشان سجده بر پیشانی آنها نقش بسته است . آنها شیران 
روز و زاهدان شب اند . دل هایشان مانند پاره های آهن ]محکم 
و استوار[ است و هر کدام از آنها توان چهل مرد را دارا هستند . 

امام علی )ع( نیز درباره ویژگی یاران آن حضرت می فرماید:
خداوند تعالی مردمی را برای ]یاری[ او گرد می آورد، همچنانکه 
پاره های ابر گرد آمده و به هم می پیوندند . خداوند دل های آنان 
را به هم نزدیک می کند . آنها از هیچ کس ترسان نمی شوند و از 
اینکه کسی بدانها بپیوندد شادمان نمی گردند . تعداد آنها همان 
تعداد اصحاب بدر است . هیچ کس از پیشینیان از آنها سبقت 

نمی گیرد و هیچکس از آیندگان به آنها نمی رسد .
آری، امام مهدی )ع( چنین مردمی را برای اداره حکومت خود 
برمی گزیند و هر یک از آنها را بر منطقه ای حاکم می سازد . 

چنانکه امام صادق )ع( می فرماید:
حضرت مهدی یارانش را در همه شهرها پراکنده می سازد و به 
آنها دستور می دهد که عدل و احسان را شیوه خود سازند و آنها 
را فرمانروایان کشورهای جهان گرداند و به آنها فرمان می دهد 

که شهرها را آباد سازند . 
1 - 3 . قوانین عادالنه

وجود قوانین عادالنه یکی از شرایط اساسی تحقق عدالت 
اجتماعی است و بدون وجود آن، حکمرانان عادل به تنهایی 
نخواهند توانست چنانکه باید و شاید عدالت را در جامعه 
حکمفرما سازند . بدون تردید کتاب الهی و سنت رسول خدا 
)ص( بیان کننده عادالنه ترین قوانین هستند و در صورت حاکم 
شدن بی کم و کاست آنها جامعه طعم عدالت را خواهد چشید 
. چنانکه امام علی )ع( در برخی از بیانات خود قرآن را آینه تمام 

عدالت معرفی کرده است . از جمله می فرماید:
قرآن، معدن ایمان و چشمه سار آن، چشمه های علم و دریاهای 

آن، باغ های عدل و آبگیرهای آن است . 
و در جای دیگر در وصف قرآن می فرماید:

آن فضل است و هزل نیست، آن گویا به طریقه عدل و امر کننده 
به فضل است . 

از این رو یکی اقدامات مهمی که امام مهدی )ع( برای تحقق 
عدالت اجتماعی انجام می دهند احیای احکام کتاب و سنت 
رسول خداست، که در طول زمان به فراموشی سپرده شده و جز 

پوسته ای از آنها باقی نمانده است .
پیامبر گرامی اسالم )ص( در این زمینه می فرماید:

دوازدهمین فرزندم از دیده ها غایب شده و پنهان می گردد، تا 
اینکه زمانی برای امت من فرا رسد که از اسالم جز نام و از قرآن 
جز نقشی باقی نمی ماند، در این هنگام خداوند بزرگ مرتبه به 
او اجازه قیام می دهد و اسالم را با او آشکار و تجدید می کند . 

آیه 111 سوره آل عمران :
جز آزاری »اندک «هرگز به شما زیانی نخواهند رسانید و اگر با شما 

بجنگند و به شما پشت نمایند،پس یاری نیابند.
1-شان نزول آیه شریفه چیست؟

هنگامی که بعضی از بزرگان روشن ضمیر یهود همچون »عبداهلل 
بن سالم« با یاران خود آئین پیشین را ترک گفته و به آئین اسالم 
گرویدند، جمعی از روسای یهود به نزد آنها آمدند و زبان به سرزنش 
و مالمت آنان گشودند و حتی آنها را تهدید کردند که چرا آئین 
پدران و نیاکان خود را ترک گفته و اسالم آورده اند؟ آیات فوق به 

عنوان دلداری و بشارت به آنها و سایر مسلمانان نازل گردید.
2- این بشارت چیست و مخاطب آن چه کسانی هستند؟

این آیه به مسلمانانی که از طرف قوم کافر خود تحت فشار قرار 
گرفته بودند و آنها را به خاطر پذیرفتن اسالم نکوهش و احیانا تهدید 
می کردند، بشارت می دهد که مخالفان هرگز نمی توانند زیانی به 
آنان برسانند و زیان آنها بسیار جزئی و کم اثر خواهد بود و از بدگوئی 

زبانی و مانند آن تجاوز نمی کند.
3- دو پیش گوئی مهم که در آیه شریفه برای مسلمانان بیان شده، 

چیست؟
آیه در حقیقت متضمن چند پیش گوئی و بشارت مهم به مسلمانان 

است که همه آنها در زمان پیامبر اکرم)ص( عملی گردید:
الف( اهل کتاب هیچ گاه نمی توانند ضرر مهمی به مسلمانان 
برسانند، و زیان های آنها جزئی و زودگذر است.»لن یضروکم اال 

اذی«
ب( هرگاه در جنگ با آنها روبرو شوند سرانجام شکست خواهند 
خورد و پیروزی نهائی از آن مسلمانان است و کسی به حمایت از 

آنان اقدام نمی کند. »وان یقاتلوکم یولوکم االدبار ثم ال ینصرون«
آیه 112 سوره آل عمران:

هرجا یافت شوند، مهر ذلت بر آنان خورده است؛ مگر با ارتباط به 
خدا، )تجدید نظر در روش ناپسند خود( و )یا( با ارتباط به مردم 
)و وابستگی به این و آن( و به خشم خدا، گرفتار شده اند و مهر 
بیچارگی بر آنها زده شده چرا که آنها به آیات خدا کفر می ورزیدند 
و پیامبران را به ناحق می کشتند. اینها به خاطر آن است که گناه 

کردند و )به حقوق دیگران( تجاوز می نمودند.
1-بشارت آیه شریفه چیست؟

آنها هیچ گاه روی پای خود نمی ایستند، و همواره ذلیل و بیچاره 
خواهند بود، مگر اینکه در برنامه خود تجدید نظر کنند و راه خدا 
پیش گیرند و یا به دیگران متوسل شوند و موقتا از نیروی آنها 

استفاده کنند. »ضربت علیهم الذله این ما ثقفوا«
2- آیا این وعده ها و بشارت های آسمانی که در این آیه شریفه و 

آیه قبل آمده بود، تحقق پیدا کرد؟
طولی نکشید که این سه وعده و بشارت آسمانی در زمان خود 
پیامبر اسالم)ص( تحقق یافت. مخصوصا یهود حجاز )بنی قریظه 
و بنی نضیر و بنی قینقاع و یهود خیبر  و بنی المصطلق( پس از 
تحریکات فراوان بر ضد اسالم، در میدان های مختلف جنگ با آنها 

روبرو شدند و سرانجام همگی شکست خورده و متواری گشتند.
3- منظور از »ثقفوا« چیست؟

»ثقفوا« در اصل از ماده »ثقف« بر وزن »سقف« است. »ثقافت« به 
معنی »یافتن چیزی با مهارت« است، و به هر چیزی که انسان با 
دقت و مهارت به آن دست یابد گفته می شود. در جمله باال قرآن 
مجید می گوید آنها در هر کجا یافت شوند مهر ذلت بر پیشانی آنها 

زده شده است.
4- اهل کتاب مخالف چگونه می توانند مهرذلت را از پیشانی خود 

پاک کنند؟
اهل کتاب مخالف تنها د ردو صورت می توانند این مهر ذلت را از 
پیشانی خود پاک کنند. نخست بازگشت و پیوند با خدا، و ایمان به 
آئین راستین او »اال بحبل من اهلل« و دوم وابستگی به مردم و اتکاء 

به دیگران »و حبل من الناس«
5- رمز عزت در چیست؟

رمز عزت دو چیز است: ایمانی از درون به قدرت الهی و ارتباطات 
حسنه ای از بیرون با امت ها و ملتها »بحبل من اهلل و حبل من 
الناس« و هر یک به تنهایی ناقص است. اگر ایمان باشد ولی همراه 
با انزوا و بیگانگی از مردم، کاری پیش نمی بریم و اگر با همه مردم 
رابطه داشته باشیم ولی از درون ایمان نباشد، باز هم ضربه پذیر 

خواهیم بود.
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قالیبــاف رئیــس مجلس گفــت: در دوره مجلــس یازدهم 
اصالــت بــا کمیســیون ها اســت و بایــد تصمیم گیری هــا 
ــر اســاس کارآمدســازی، مردمــی ســازی، شــفافیت و  ب

هوشمندســازی باشد.
بــه گــزارش گــروه پارلمانــی خبرگــزاری تســنیم، 
محمدباقــر قالیبــاف با حضــور در جلســه روز )یکشــنبه، 
22 تیرمــاه( کمیســیون اجتماعــی مجلــس بــا تأکید بر 
اینکــه در بحــث تحــول مجلــس اصالت با کمیســیون ها 
اســت، بیــان کــرد: در نظــر دارم در هفتــه در جلســه دو 
کمیســیون تخصصــی حضــور پیــدا کنیــم و برنامه های 
راهبــردی هــر کمیســیون را پیش ببــرم، در این جلســه 
نیــز در نظــر داریــم صحبت هــا، نقطــه نظــرات شــنیده 
شــود تا در جلســات آینــده ســند راهبردی بیــن اعضای 

کمیســیون و بنــده تنظیــم و نهایی شــود.
وی بــا بیــان اینکــه رویکــرد اجتماعــی مناســب رشــد 
جامعــه اســت، اظهــار داشــت: تجربــه پیــروزی انقــالب 
اســالمی و هــر موضــوع موفــق دیگری در کشــور نشــان 
داد کــه رویکــرد اجتماعــی منجــر به موفقیــت در جامعه 
می شــود، مردمی ســازی یکــی از مصادیقــی اســت کــه 
مجلــس بــه دنبــال آن اســت بــه ایــن معنــا کــه دولــت 
ــر عهــده  ــوان ب ــی کــه مســئولیت آن را می ت در کارهای
مــردم قــرار داد، دخالــت نکنــد چــرا کــه مردم بــا حداقل 
ــد و  ــا را انجــام می دهن آســیب، فســاد و حاشــیه کاره
ــرل را در دســت داشــته  ــی و کنت ــد حکمران ــت بای دول

باشد.
رئیــس مجلــس با بیــان اینکــه اهمیت بحــث اجتماعی 
ایــن اســت که بایــد مردم محــور کار قــرار گیرنــد، تأکید 
کــرد: زمان شناســی یکــی از مهمتریــن مســائلی اســت 
کــه بایــد در حــوزه اجتماعــی در نظــر گرفــت. اگــر االن 
اولویــت کمیســیون اجتماعی را تبیین کنیــم باید گفت 

در دهــه پیــش رو موضــوع تأمیــن اجتماعــی، درمــان و 
صندوق هــای بازنشســتگی بایــد مــورد نظــر قــرار گیــرد.

ــدی را  ــره ناکارآم ــد زنجی ــت: بای ــار داش ــاف اظه  قالیب
ــوع  ــکن و موض ــرد، مس ــن ب ــدی از بی ــای بع در گام ه
بازنشســتگان مــی توانــد از جملــه اقدامات پیشــگیرانه در 

ــن زمینــه باشــد. ای
نماینــده تهــران در مجلــس با اشــاره بــه 4 محور اساســی 
مجلــس یازدهــم یعنــی هوشمندســازی، شفاف ســازی، 
کارآمدســازی و مردمی ســازی عنــوان کرد: در کمیســیون 
اجتماعــی و یــا هر کمیســیونی نبایــد تصمیمی خــارج از 
ایــن 4 محــور گرفتــه شــود. به طــور مثال برای رســیدگی 
بــه محرومیــن بایــد آمــار و اطالعات دقیق داشــته باشــیم 
بنابرایــن هوشمندســازی می توانــد در انســجام اطالعات و 
یکپارچــه کــردن آنها کمک رســان باشــد، در حــال حاضر 
اطالعــات در کشــور جزیــره ای اســت و امکان پــردازش آن 
وجــود نــدارد از ایــن رو تصمیمــات منطبــق بــر داده هــا 

نخواهــد بــود و بــه عدالــت رفتــار نمی شــود.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه در کمیســیون بایــد موضوعــات 
بــر اســاس اولویت هــا بررســی شــود، گفــت: ایــن درســت 
ــاص  ــدی خ ــوردی و در زمان بن ــث م ــه مباح ــت ک نیس
رســیدگی و بــه اتمــام برســد بلکه بــا اولویت بنــدی کردن 
مســائل می توانیــم هــم عــرض موضوعــات را حــل کنیــم 
و خواهیــم دیــد بــا حــل موضوعــات اصلــی مســائل دیگر 

نیــز حــل و فصــل خواهــد شــد.
رئیــس مجلــس بــا انتقــاد از بــه کارگیــری پول و ســرمایه 
بــرای ایجــاد اشــتغال اظهــار داشــت: آمارهــای چنــد هزار 
ــا  ــود ام ــه می ش ــتغال ارائ ــاد اش ــرای ایج ــاردی ب میلی
خروجــی آنهــا منطبــق بــر آمارهای اشــتغال نیســت چرا 
کــه سیســتمی  و مردمی نــگاه نکرده ایــم از ایــن رو تأکید 
ــر شــفافیت، هوشمندســازی، کارآمدســازی و مردمــی  ب

ســازی دارنــد.
ــن دوره از  ــم در ای ــول می دهی ــرد: ق ــد ک ــاف تأکی  قالیب
ــداز  ــده ســند چشــم ان ــن مان ــس کارهــای روی زمی مجل
ــان  ــه پای ــای موجــود ب ــا اســتفاده از ظرفیت ه 20ســاله ب
برســانیم و تنهــا بایــد قوانیــن الزم احصــاء شــود و نظارت ها 
پرتــوان صــورت گیــرد، اعتقــاد دارم کــه نمی تــوان از تهــران 
و پشــت میــز بــه فکــر حــل مســائل در حوزه هــای انتخابیه 
باشــیم و بگوییــم کــس دیگر رصــد می کند، مــا نمایندگان 

بایــد پــای کار باشــیم تــا مســائل حــل شــود.
رئیــس مجلس شــورای اســالمی بــا بیان اینکه کمیســیون 
ــا ســایر کمیســیون ها دارد،  اجتماعــی فصــل مشــترکی ب
ــا ســایر  ــن فرصــت فراهــم شــود ت ــد ای ــرد: بای ــوان ک عن
کمیســیون ها، نخبــگان، ذینفعــان و صاحبنظــران در 
کمیســیون  حاضــر شــوند و مباحــث خــود را مطــرح کنند 
چــرا کــه اعتقــاد داریــم در ایــن دوره از مجلــس اصالــت بــا 

ــت. ــیون ها اس کمیس

حتما حکمت خداست
روزگاري پادشاهــي بــود کــه وزیري داشــت کــه همیشــه 
همراه پادشاه بود و هر حادثــه و اتفاق خیــر یا شري كه 
برای شــاه مــی افتــاد،به پادشــاه میگفــت : »حتما حكمت 
خداست!« تا اینكه روزی پادشاه دستش را با چاقــو برید و 
وزیر مثل هميشه گفت: »بریده شدن دستت حكمتی دارد! 

»
شــاه این بار بســیار عصبانی شد و بــه شــدت با وزیر 
ــود،  ــد نب ــه به حكمت این اتفاق معتق برخورد كرد و او ک
وزیر را به زندان انداخت. فردای آن روز طبق عادت 
ــار بدون وزیر بود. پادشــاه  ــن ب به شكارگاه رفت، ولی ای
مشغول شكار بود كه عده اي از مردان بومی او را گرفتند 
و خواستند پادشاه را برای خدایانشان قربانی كنند. ولی قبل 
از قربانی کردن، متوجه شــدند دست پادشــاه زخمی است 
و آنان تنها قربانی سالم و بدون نقص مــی خواســتند. به 
خاطر همين پادشاه را آزاد کردند. پادشاه به قصر برگشت 
و پیش وزیر در زندان رفت و قضيه را برای او نقل كرد 
و گفت:» حكمت بریده شدن دستم را فهميدم ولی حكمت 

زندان رفتن تو را نفهميدم!«
وزیر جواب داد:» اگر من زندان نبودم حتماً با تو به شكار 
میآمدم و من كه سالم بودم به جای شما حتماً قربانــي مــی 

شدم.«
چوپان و سنگ سرد

چوپانــی عــادت داشــت تــا در یــک مــکان معیــن زیــر 
یــک درخــت بنشــیند و گلــه گوســفندان را براي چــرا در 
حوالــی آن جــا نگــه دارد. زیــر درخــت ســه تکــه ســنگ 
بــود کــه چوپــان همیشــه از آن هــا بــراي آتــش درســت 
کــردن اســتفاده میکــرد و بــراي خود چای آمــاده میکرد . 
هــر بــار که وی آتشــی بین ســنگها مــی افروخت متوجه 
میشــد که یکی از ســنگها مادامی که آتش روشــن اســت 

ســرد اســت ولــی علــت آن را نمــی دانســت.
چنــد بــار تــاش کــرد با تغییــر دادن جای ســنگها چیزی 
دســت گیــرش شــود ولــی هــم چنــان در هــر جایــی کــه 
ســنگ را قــرار مــی داد ســرد بــود تــا ایــن کــه یــک روز 
تحریــک شــد تــا از راز ایــن ســنگ آگاه شــود. تیشــه ای 
بــا خــود بــرد و ســنگ را بــه دو نیــم کــرد. آه از نهــادش 
بــر آمــد. بیــن ســنگ موجــودی بســیار ریــز مثــل کــرم 

زندگــی میکرد.

داستان های  جالب وآموزنده
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قالیباف رئیس مجلس گفت: 

در مجلس یازدهم اصالت با کمیسیون هاست/ 
تصمیم گیری ها شفاف باشد

شناسایی امالک و ساختمان های مازاد 
ادارات استان کرمان در دستور کار

  مدیــرکل اقتصــاد و دارائی اســتان کرمــان بیان کرد: 
متاســفانه بســیاری از دســتگاه هــای اجرایــی اســتان 
مقاومــت مــی کننــد و اماک خــود را در ســامانه ثبت 

نمــی کنند
حمیــد شــیخ اســدی در جلســه شــورای راهبــری 
توســعه مدیریــت اســتان کرمــا اظهــار کــرد: برابــر 
ــون، شناســایی امــاک و ســاختمان هــای مــازاد  قان
ادارات اســتان در دســتور کار اســت که ۱۰۰ درصد 
منابــع فــروش ایــن امــاک بــه اســتان هــا برگشــت 
ــرای  ــه ۵۰ درصــد آن ب خواهــد شــد و امــکان هزین
پرداخــت پــاداش بازنشســتگان آن اداره وجــود دارد و 
ایــن موضــوع برابــر تبصــره ۱۴ قانــون بودجه ســال 

ــت. ۹۹ اس
وی افزود: برای اســتانها ســهمیه ای مشــخص شده و 
۳.۵ درصــد بودجــه اســتانها از ایــن طریق تامین می 
شــود کــه ۲۲۳۶  میلیــارد تومــان ســهم اســتان کرمان 
اســت کــه بــه ایــن ســهمیه اعتــراض هــم شــده چــرا 
کــه قیمــت ملــک در اســتان کرمــان نســبت بــه ســایر 

اســتانها متفاوت اســت.
شــیخ اســدی بــا اشــاره بــه اینکــه راهــی جــز پیشــبرد 
اهداف بودجه ای نیست و باید پیگیری شود، تصریح 
کرد: چنانچه دســتگاه های اجرایی عملکردی نداشته 
باشــند، در تخصیــص هــای بودجــه ای ســالهای آینــده 

دچــار چالــش می شــوند.
مدیــرکل اقتصــاد و د ارائــی اســتان کرمــان بــا اشــاره 
بــه اینکه متاســفانه بســیاری از دســتگاه هــای اجرایی 
اســتان مقاومت می کنند و اماک خود را در ســامانه 
ثبــت نمی کننــد اظهار کــرد: تاکنــون ۱۲ هزار ملک 
ــده و  ــت ش ــامانه ثب ــتان در س ــاختمان اداری اس و س
پیــش بینــی مــی شــود هنــوز بیــش از ۶۰۰۰ ملــک و 
ســاختمان اداری در اســتان ثبت ســامانه نشــده اســت.

بــا حضــور مدیرعامل شــرکت ملی صنایع مــس ایــران و جمعی از 
مســئولین  اســتانی و شهرســتانی ۲ محصول دانش بنیان در دانشگاه 

ولیعصر رفســنجان رونمایی شد.
یکــی از ایــن  محصــوالت نانــو پــودر مــس اســت کــه رضــا رنجبــر 
توتویــی مجــری ایــن طــرح در ایــن  آییــن  اظهــار کــرد: تکنولــوژی 
تولیــد ایــن محصــول در اختیــار ۲ کشــور در دنیــا اســت و شــرکت 
ــان در مرکــز رشــد دانشــگاه ولیعصــر  ــن  آرم ــاوران  ثمی ــو فن نان
رفســنجان موفــق بــه تولیــد ایــن پــودر بــا ۱۰ درصد قیمت تمام شــده 

تولیدکننــدگان در جهــان شده اســت. 
ــزات  در صنعــت اســت و  ــن فل وی افــزود: مــس یکــی از مهمتری
اســتان  کرمــان مهــد معــادن بــه ویــژه مــس اســت و نانوپــودر مــس 
دانــش بنیــان تریــن صنعــت پاییــن  دســتی مس اســت  و پــودر این فلز 
خــواص آنتــی  باکتریالــی دارد کــه شــرکت ما در بهمن ســال گذشــته 

توانســت بــه ایــن تکنولــوژی دســت یابد.
رنجبرتوتویــی  افــزود: هــر یــک کیلــو گــرم  پــودر نانــو مــس  ۱۵۰۰ 
تــا ۳۰۰۰ دالر ارزش ریالــی دارد و محصولــی اســت کــه با بهترین 
برنــد تولیــدات  نانــو در دنیــا برابــری  مــی کنــد در حال  حاضــر ۴۰۰ 
کیلوگــرم  از ایــن پــودر تولیــد کردیــم کــه در صــورت حمایــت قــادر 

بــه تولیــد ۷ تــن از ایــن مــاده در مــاه هســتیم.
 وی تصریــح کــرد:  خلــوص  این محصــول ۹۹/۹۹ تــا ۱۰۰ درصد 
اســت و کاربــری هــای متعــدد این محصــول در صنایع الکترونیک 
و ریزپردازنــده  هــا، در متالــورژی پودر و قطعه ســازی، در صنایع 
مختلــف بــه عنــوان آنتــی  باکتــلا، صنایــع دارویــی، کشــاورزی و 

... اســت.
رنجبرتوتویــی ادامــه داد: مــوارد مصــرف آن هــم در تولیــد پارچــه 
و البســه هــای پزشــکی ماننــد ماســک و گان، تولیــد لعــاب کاشــی و 
ســرامیک، تجهیــزات پزشــکی، مکمــل  هــای غذایــی ، کارخانجات 
جوهــر رســانا و .... اســت ضمــن اینکــه می توانیــم زیــر ۲۰۰ دالر 

در بــازار آن را عرضــه کنیــم.
محصــول دیگر هم دســتگاه تصفیــه و ضدعفونی کننده هــوا بود که 
بــا توجــه بــه نیــاز کشــور در زمینه تجهیــزات تصفیــه و ضدعفونی 
کننــده هــوا بــه علــت شــیوع بیمــاری هــای ویروســی و تنفســی مانند 
آنفلوآنــزا و کرونــا شــرکت دانــش بنیــان پاســما تصفیــه دانشــگاه 
ولیعصــر رفســنجان اقــدام  بــه طراحــی و ارایه محصولی بــرای حل 
ایــن مشــکل کــرده اســت که قادر اســت هــوای محیط بــه ویژه محیط 
های شلوغ را ضدعفونی و هرگونه ویروس و باکتری و میکروب  
را نابــود و غیرفعــال کند.ایــن دســتگاه دارای ویژگــی هایــی همچون 
عــدم ایجــاد حساســیت، عــدم پخــش گاز اوزون و مــواد مصــر در 

محیــط و دیگــر ویژگی هاســت .

رونمایی از 2 محصول دانش 
بنیان در دانشگاه ولی عصر 

رفسنجان

نیویورک تایمز: طرح همکاری چین و ایران 
ضربه ای عظیم به فشارهای آمریکا وارد می کند

یــک روزنامــه آمریکایــی کــه مدعــی اســت 
بــه ســند همــکاری ۲۵ســاله ایــران و چیــن 
دســت پیــدا کــرده نوشــته اســت کــه ایــن ســند 
در صــورت نهایی شــدن می توانــد ضربــه ای 
عظیــم بــه فشــارهای واشــنگتن علیه تهــران 

وارد کنــد.
ــزاری  ــل خبرگ ــروه بین المل ــزارش گ ــه گ ب
تســنیم، یــک روزنامــه آمریکایــی طــرح 
را  چیــن  و  ایــران  ۲5ســاله  همــکاری 
ضربــه ای بــه سیاســت موســوم بــه »فشــار 
حداکثــری« دانســت کــه »دونالــد ترامــپ«، 
رئیس جمهــور آمریــکا بعــد از خــروج از 
توافــق هســته ای علیــه ایــران در پیــش گرفته 

ــت. اس
روزنامــه نیویورک تایمــز کــه مدعی شــده به 
نســخه ای از ســند همــکاری راهبــردی ایران 
و چیــن دســت پیــدا کــرده در تیتــر مطلبــی 
ــتادن  ــا ایس ــور ب ــن دو کش ــت ای ــته اس نوش
مقابــل آمریــکا در آســتانه توافــق بــر ســر این 
طــرح جامــع بــرای همکاری های تجــاری و 

نظامی هســتند.
نیویورک تایمز نوشــته این سند ۱8صفحه ای 
ــزاری تمرین هــای مشــترک  خواســتار برگ

نظامــی، تحقیقــات مشــترک در زمینــه دفاعی و 
تبــادل اطاعــات و همــکاری در زمینــه مبــارزه 
با تروریســم، مواد مخدر و قاچاق انســان اســت.
در ادامــه ایــن تحلیــل تصریــح شــده اســت 
همــکاری ایــران و چیــن بــه روابــط دو کشــور با 

ــد زد. ــه خواه ــکا ضرب آمری
طــرح  »ایــن  می نویســد:  نیویورک تایمــز 
مشــارکتی در صورتــی کــه به نحــو تشریح شــده 
اجرایــی شــود کانون هــای تنــش جدید و بالقــوه ای 
در روابــط رو بــه افــول چیــن و آمریــکا ایجــاد 

خواهــد کــرد.«
نیویورک تایمــز می نویســد: »طــرح مذکــور 
سیاســت  بــه  عظیــم  ضربــه ای  همچنیــن 
ســتیزه جویانه دولــت آمریــکا علیــه ایــران، پــس 
از خــروج از توافــق حاصل شــده در ســال ۲۰۱5 
توســط بــاراک اوبامــا و ســران 5 کشــور دیگــر 

وارد خواهــد آورد.«
ایــن روزنامــه یــادآوری کــرده اســت تحریم هــای 
ــرای  ــن کشــور ب ــکا و تهدیدهــای ای ــد آمری جدی
قطــع دسترســی شــرکت های همــکار بــا ایــران 
بــه نظــام بانکــی بین المللــی بــا ایــران توانســته 
اســت ایــن کشــور را از جــذب ســرمایه گذاری و 

تجــارت خارجــی محــروم کنــد.

تکمیل تدریجی پازل حقوقی بازنشسته ها
بــا اعــام اجرایــی شــدن برنامــه دولت بــرای همسان ســازی ۹۰ درصدی حقوق بازنشســتگان 
و شــاغان هم تراز به مرور وضعیت دریافتی آنها به ســمت مناســب تری نســبت به گذشــته 

حرکــت خواهــد کرد.
بــه گــزارش ایســنا، از زمانــی کــه الیحــه بودجــه ســال ۱۳۹۹ در حــال بســته شــدن بــود تــا 
هنگامــی کــه مصــوب و حتــی بــه مرحلــه ی اجــرا رســید موضــوع پرداخــت حقــوق و در 
مجمــوع دریافتــی بازنشســته ها از مســائل مهــم آن بــوده اســت؛ بــه طــوری کــه در رابطــه بــا 
نحــوه  اعمــال افزایــش حقــوق و همسان ســازی پرداختــی بــه آنهــا جلســات متعــددی در مجلس 
و البتــه بیــن نماینــدگان ایــن گــروه بــا ســازمان برنامــه و بودجــه برگــزار شــد و مطالبــات خود 

را مطــرح کردنــد.
بــر ایــن اســاس در ایــن مــدت در چنــد مرحلــه اقداماتی بــرای افزایش پرداختی به بازنشســته ها 
و همسان ســازی حقــوق آنهــا انجــام شــد و طــی آخریــن اعامــی کــه ســازمان برنامــه و بودجه 
داشــته اســت  قــرار بــر ایــن شــده تــا همسان ســازی ۹۰ درصــدی حقــوق بازنشســتگان بــا 
شــاغان همتــراز از ابتــدای مهرمــاه اجرایــی شــود.البته بــه گفتــه نوبخــت -رئیــس ســازمان 
برنامــه و بودجــه- ایــن اقــدام بــار مالــی ســنگینی را بــرای دولــت به همــراه خواهد داشــت ولی 

در هــر صــورت در راســتای حمایــت از حقــوق بازنشســته ها انجــام می شــود.
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Soroush-eitaa

ــنیم،  ــزاری تس ــی خبرگ ــروه سیاس ــزارش گ ــه گ ب
رهبــر معظــم انقــاب اســامی صبــح روز )یکشــنبه( 
در ارتبــاط تصویــری بــا نماینــدگان ملــت در مجلــس 
شــورای اســامی، مجلــس یازدهــم را »مظهــر امیــد و 
انتظــار مــردم« خواندنــد و بــا اســتناد به »بنیه قــوی و 
ظرفیت هــای مــادی کشــور« و »توانایی هایــی معنوی 
و ایمانــی ملــت« تأکیــد کردنــد: اطمینــان داریم همه 
مشــکات موجــود قابــل حــل اســت و مجلــس باید با 
اولویت بنــدی مســائل، پرهیــز از حاشیه ســازی و نیــز 
کار مخلصانــه بــرای مــردم در رونــد حــل مشــکات، 

تأثیر محســوس بگــذارد.
ایشــان همچنیــن بــا ابــراز تأســف عمیــق از 
اوج گیــری مجــدد کرونــا، همــه را بــه رعایــت کامــل 
ــد:  ــد و افزودن ــتی فراخواندن ــتورالعمل های بهداش دس
مــردم بــا گســترش نهضــت تعــاون بــه نیازمنــدان بار 
دیگــر کشــور را از طــراوت کمــک به قشــرهای ضعیف 

ــد. ــار کنن ــد سرش ــای نیازمن و خانواده ه
حضــرت آیــت اهلل خامنه ای حضــور درصــد قابل قبولی 
ــا وجــود شــرایط  ــس را ب ــات مجل ــردم در انتخاب از م
ســخت اقتصــادی و تبلیغــات مأیوس کننده دشــمنان 
ــرای حــل  ــت ب ــار مل ــدواری و انتظ نشــان دهنده امی
مشــکات خواندنــد و بــه نماینــدگان مجلــس توصیه 

کردنــد: قــدر ایــن موقعیــت مهــم را بدانیــد.
ایشــان مجلــس یازدهــم را از قوی تریــن و انقابی ترین 
مجالــس پــس از انقــاب خواندنــد و افزودنــد: حضــور 
»جوانــان پرانگیــزه، پرایمــان، پرتــوان، تحصیل کــرده و 
کارآمــد« در کنــار شــماری از مدیــران انقابــی و دارای 
ســوابق اجرایــی، و نیــز شــماری از پیشکســوتان دارای 
ســوابق نمایندگــی، مجلــس یازدهــم را بــه مجلســی 

بســیار خــوب و امیدبخــش تبدیــل کــرده اســت.
ــندی از  ــراز خرس ــا اب ــه ای ب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
حساســیت نشــان دادن مجلــس یازدهــم بــه مســائل 
انقــاب و ســرعت عمل نمایندگان در تشــکیل هیئت 
ــت چهارســاله  ــد: مهل رئیســه و کمیســیون ها افزودن
نمایندگــی، فرصــت خوبــی بــرای ریل گــذاری حرکت 
عمومــی کشــور و تأثیرگــذاری فــراوان در رونــد حــل 

مســائل و پیشــرفت و آینــده ایــران اســت.
رهبــر انقاب اســامی در بخش دیگری از سخنانشــان 
مشــکات فــراوان اقتصــادی کشــور را بــه »بیمــاری« 
تشــبیه و در عیــن حــال تأکیــد کردنــد: به علــت بنیه 
قــوی و قــدرت دفاعی، کشــور بــدون تردید تــوان غلبه 
بــر ایــن بیمــاری را دارد، همان گونــه کــه دشــمنان نیز 
ــا وجــود ســخت ترین  امــروز اذعــان می کننــد کــه ب
ــه  ــته اند ب ــه نتوانس ــارهای همه جانب ــا و فش تحریم ه

اهــداف ضــد ایرانــی خــود دســت یابنــد.
ایشــان »تــورم، کاهــش ارزش پــول ملــی، گرانی هــای 

بی منطــق، مشــکات بنگاه هــای تولیــدی و مشــکات 
ناشــی از تحریم هــا« را از جملــه مســائلی خواندنــد کــه 
ــرای طبقــات پاییــن و  ــژه ب ســختی معیشــت را به وی

متوســط به همــراه آورده اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در تشــریح برخــی 
ظرفیت هــای کشــور افزودنــد: ایجــاد هــزاران شــرکت 
زیربنایــی،  طــرح  صدهــا  اجــرای  دانش بنیــان، 
جدیــد،  طرح هــای  از  مســتمر  بهره بــرداری 
پیشــرفت های حیرت انگیــز در صنایــع نظامــی و 
موفقیت هــای تحســین برانگیز در مســائل فضایــی 
نتایــج اســتفاده از بخشــی از ظرفیت هــای بســیار قوی 

و گســترده در کشــور اســت.
رهبــر انقــاب ظرفیت هــای معنــوی ملــت را کــه در 
ایمــان مذهبــی و انقابــی مــردم ریشــه دارد، مکمــل 
ظرفیت هــای فــراوان طبیعــی، جغرافیایــی و تاریخــی 
ــوی را  ــای معن ــد ظرفیت ه ــد: بای برشــمردند و افزودن
به عنــوان عاملــی بســیار مهــم، مــورد توجــه و اســتفاده 

ــرار داد. ق
ایشــان »حضــور بهنــگام و فداکارانــه مــردم در مقابله با 
مــوج اول کرونــا«، »خدمــات بســیار بــاارزش ملــت در 
نهضــت کمــک مؤمنانــه بــه خانواده هــای ضعیــف« و 
»حضــور باشــکوه و خیره کننده مــردم در بدرقه ســردار 
ســلیمانی« را نمونه هایــی از ظرفیــت معنــوی عمیــق 
ملــت ایــران دانســتند و افزودنــد: مــردم در تجلیــل از 
»مظهــر اقتــدار ملــی و جهــادی« ایرانیان یعنی شــهید 
ســلیمانی نشــان دادنــد کــه بــه مبــارزه و مقاومــت در 
مقابل اســتکبار ایمــان دارنــد و برای قهرمــان ملی خود 

باالتریــن ارزش هــا را قائــل هســتند.
ــور  ــادآوری حض ــا ی ــه ای ب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــا غائله هایــی نظیــر  ــه ب تعیین کننــده مــردم در مقابل
حــوادث ســال های 78 و 88 افزودنــد: ملــت در مقابلــه 
بــا هــر حرکــت ضدنظــام، دشــمن را مأیــوس می کند، 
و آیــا توانایــی و ظرفیتــی باالتــر از این برای یک کشــور 

قابــل تصــور اســت؟
ــن بخــش  ــدی از ای ــی جمع بن ــاب در نوع ــر انق رهب
ــز  ــود را نی ــکات موج ــی از مش ــان، بخش از سخنانش
ناشــی از بی توجهــی و کم توجهــی مســئوالن در 
ــر  ــد: اگ ــد و افزودن ــف خواندن ــال های مختل ــول س ط
تفکــر خوداتکایــی و اعتمــاد بــه نفس ملــی به ویــژه در 
جوانــان همچنــان رو بــه گســترش باشــد و از بنیه قوی 
ــه بیــرون  کشــور اســتفاده شــود و امیدهــای واهــی ب
مرزهــا و شــرطی کــردن اقتصاد کشــور تضعیف شــود، 
مــن اطمینــان کامــل دارم کــه مشــکات اقتصــادی 

قابــل حــل اســت.
رهبــر انقــاب اســامی ســپس توصیه هایــی را خطاب 

بــه نماینــدگان مجلــس یازدهم بیــان کردند.

10000100005588 شماره ارسال پیامک

شــهید محمــود ســبک خیزنــام پــدر: ابراهیم نــام مادر: قمرنســاء ســبک خیز، 
متولــد : 41/8/19 ومجــرد ، تاریــخ شــهادت: 61/۵/21  ومحــل شــهادت: جنوب 

ومــزار: گلزار شــهدای شــهر اللــه زار
زندگینامه:

شــهید محمــود ســبک خیــز در روســتای تــوکل آبــاد از توابع اللــه زار بــه دنیا 
آمــد. همــواره کمــک کار خانــواده در کشــاورزی و کارهــای خانــه بــود. زمــان 
خدمــت ســربازی فــرا رســید. پــس از گذرانــدن دوره آموزشــی در کرمــان، بــه 
لشــکر 77 خراســان ملحــق شــد و ســپس عــازم جبهــه گردیــد. حــدود ده ماه 
در مناطــق عملیاتــی بــا دشــمنان دیــن و کشــور پیــکار نمــود تــا ســرانجام در 

منطقــه کوشــک به شــهادت رســید.
حتــی در ســام و احوالپرســی بــا پــدر و مــادر بــا مــا فــرق داشــت. اگــه پــدر و 
مــادر دعــواش مــی کردنــد، جــواب نمــی داد، مــی رفــت بیــرون، دوبــاره برمــی 
گشــت، مــادرم رو مــی بوســید، مــی گفــت: حــاال مــن اشــتباهی کــردم، شــما 
ناراحــت نباشــین...مادرم مــی گفت: شــما هیجچ کــدوم جای محمــود رو نمی 

گیریــد...                               راوی: محمــد ســبک خیز)بــرادر شــهید(
بــرادر بزرگــم ازدواج کــرده بــود، منــم خدمــت بــودم. تمــام کارهــای خونــه رو 
محمــود انجــام مــی داد. بهش زنــگ زدم، ســفارش پدر و مــادر رو کــردم. گفت: 

خیالــت راحــت باشــه، تــو خدمتــت رو انجــام بده، مراقبشــون هســتم.
بهتر از من بهشون می رسید ...        راوی: محمد سبک خیز)برادر شهید(

بــا اینکــه بزرگتــر بــودم، امــا محمــود هیکلمنــد تــر از من بــود. تــو عالم بچگی 
گاهــی دعوامــون میشــد و مــی زدمــش. ولی محمود نمــی زد. خودم پشــیمون 
مــی شــدم معــذرت خواهــی مــی کــردم. می گفــت: اشــکال نــداره، تــو بزرگت

ری!                                      راوی: محمــد ســبک خیز)بــرادر شــهید(
اطرافمــون  افــرادی نیازمنــد بــودن که گاهی پشــت ســر ما خوشــه چینی می 
کردند)جمــع آوری خوشــه هــای بــه زمیــن مونــده(. ما نهی شــون مــی کردیم 
امــا محمــود مــی گفــت: چــرا مانــع میشــید؟ ایــن هــا نیازمنــدن! خــودش بــا 
مشــورت و اجــازه پــدر کارشــون رو راه مــی انداخــت، گاهــی هم  گونی ســیب و 

... براشــون می بــرد.               راوی: محمــد ســبک خیز)بــرادر شــهید(
چنــد تــا غریبــه اومــدن گفتــن: نــون داریــد بــه ما بدیــن؟ تــا اینجا بــه هر کی 
گفتیــم، کســی کمــک نکــرد. تــا مــن خواســتم چیــزی بگــم، زودتر گفــت: ما 

غــذا خوردیــم، ایــن نــون مال شــما.
وقتــی رفتــن، گفتــم: خودمون همیــن یه نون رو داشــتیم، گرســنه ایــم! گفت: 
خــدا روزی رســونه، ایــن کنگــرا رو مــی کنیــم می خوریــم. همیــن کار کردیم. 
چیــزی نگذشــت، کــه دیدیــم مــادرم یــه ســفره نــون داده دســت شــریکامون، 
برامــون آوردن ســرِ زمیــن. ۳-2 تــا نــون گــرم... گفــت: دیــدی بــه اونــا کمــک 
کردیــم، خــدا هــم به مــا کمــک کــرد!  راوی: محمد ســبک خیز)برادر شــهید(

ســر ظهــر بــود. گفتــم: ظهــری گرســنه مــی مونیــم. گفــت: ایــن هــزاره گندم 
جلوتــه!  مــی گــی گرســنه مــی مونیم؟! خوشــه هــای تازه گنــدم رو بــال کرد 

بــا هــم خوردیــم. گفــت: ایــن روزی خداســت، نگو چیــزی نداریــم بخوریم!
                                     راوی: محمد سبک خیز)برادر شهید(

اگــه مــی خواســتیم دســت بــه زمیــن مــردم بزنیــم، یــا موقــع راه رفتــن، پــا 
رو بوتــه محصــول زمیــن مــردم مــی گذاشــتیم، ناراحــت می شــد. مــی گفــت: 
همیــن طــور کــه مــا دوســت نداریــم بقیــه ایــن کار رو نســبت بــه مــا انجــام 
بــدن، دیگــران هــم همین توقــع رو دارن!راوی: محمد ســبک خیز)برادر شــهید

یــک لحظــه از نمــازش غافــل نمیشــد. گاهــی نمــازم دور میشــد، مــی گفــت: 
االن وقتــه نمــازه!      معمــاری کــه کرمــان محمــود بــراش کار مــی کــرد، مــی 
گفــت: وقتــی کار طــول مــی کشــید، مــی گفــت: ده دقیقــه بــه من وقــت بده 
نمازمــو بخونــم، دوبــاره میــام ...            راوی: محمــد ســبک خیز)بــرادر شــهید(

ــو  ــت ت ــی رف ــی ذاشــت م ــرد: گاهــی وســط کار، م ــی ک ــف م معمــار تعری
تظاهــرات )علیــه رژیــم شــاه( شــرکت مــی کــرد. مــی گفتم: چــرا میــری؟ می 

گفــت: دیــدم تظاهراتــه، خواســتم منــم شــرکت کنــم...
 مراســم دامادیــم بــود. بــا یکــی بحثــش شــده بــود. گفتــم: بحــث نکــن بــا 
مهمــون. گفــت: باشــه مهمــون، ولــی نباید پشــت ســر امام حــرف بزنــه، نباید 

هــر چــی خواســتن بگــن، حــرف حــق رو بایــد زد!
بابــا مــی خواســت بــره بــرا معــاف شــدنش از خدمــت کاری کنــه، گفــت: نــه، 
تکلیــف کشــور و ناموســمون چــی میشــه؟ فــردا اینجــا اومــدن مــی خواهیــد 

چــکار کنیــد؟!                  راوی: محمــد ســبک خیز)بــرادر شــهید(
از جبهــه تعریــف مــی کــرد. می گفــت: اینجا بــارون میــاد، میگیم چــه بارونی، 

نمیشــه راه رفــت زیــرش، امــا تو جبهــه زیر بــارون گلوله، ترســی نداریــم ...
                                         راوی: محمد سبک خیز)برادر شهید(

وقتــی خونــه شــون بودیــم، نمــاز صبح بلند میشــد، مــا رو هــم بیدار مــی کرد. 
منتظــر مــادر بــرای آمــاده کــردن صبحانــه نبــود. خــودش چایــی درســت می 

کــرد، صبحانــه مــی خوردیــم، بــا هم مــی رفتیــم ســر کار کشــاورزی و ...
مــن کار بنایــی داشــتم. گفتــم: مــی تونــی کمــک مــن بــدی؟ گفــت: باشــه 
میــام، کــی از شــما بهتــر. خیلــی هــم همــکاری کــرد. ایــن محبتــش رو یــادم 

نمــی ره.راوی: آقــای مونــس فاح)فامیــل شــهید(
مدتــی کســالت داشــتم. بــا ایــن حــال از اللــه زار رفتــم ُخرمــوج تــا بــار جــاز 
)هیــزم( بــرا خونــه بیــارم. تــو راه بــه خونــه دایــی ســر زدم. دایــی بهــم گفــت: 
مگــه خــوب شــدی؟! گفتــم: نــه. بــه محمــود گفــت: تــو بــرو ایــن کار رو انجام 
بــده. محمــود هــم رفــت جــاز کنــد و آورد ... دو ســه روزی گذشــت. محمــود با 
2تــا بــار هیــزم اومــد خونه مــا اللــه زار. مــی دونســت االن دیگه ســوخت خونه 

مــا تمــوم شــده، نیــاز بــه جــاز و هیــزم داریــم...
                                                          راوی: رمضان فاح)پسر عمه شهید(

شهید  معظم  محمود سبک خیز

با ســام و تشــکر از شــهردار محترم و پرسنل پرتاش 
شــهرداری در نوســازی و ســاماندهی شــهربخصوص 
احــداث بلوارآبرومندانــه شــهیدجهاندیده خواهشــمند 
اســت فکــری نیــز بــرای بهســازی چاههــای دو طرف 
آن کــه خطرنــاک و متروکــه شــده انــدو نمائی زشــت 
را هــم ایجــاد کــرده انــد میشــد خیلــی بهتــر بــود و 
ــب  ــارک ورودی آن جن ــکان احــداث پ در صــورت ام
ــرد.                                                                                                                                            ــرار بگی ــه ق ــی در برنام ــرای اهال ــز ب ــه نی مدرس

 ۳0----91۳2                                               
ــه  ــرای عبورکامیونهــاو تریلرهــا ب *باســام فکــری ب
پارکینــگ ابتــدای شــهر و همچنیــن کارخانــه جهان 
فــوالد بکنیدایــن دو موردجــای نگرانیســت و قبــل از 

تصادفــات منجربفــوت باالفکــری بکنیدممنــون 
81---9۳۳6                                                    

* بردســیرهم وضعیــت قرمــز اعــام شــد مســئولین 
محتــرم پلیــس بهداشــتی درســطح شــهر و مکانهای 
پرجمعیــت تعیین کنیــد حداقل بــا تذکر شــهروندان 
از ماســک اســتفاده کنــد نیمــی از مــردم بــی توجــه 
هســتند و احســاس خطــر بــرای خودشــان ودیگــران 
نمــی کننــد و خیلیهــا وقتــی راهنمایی مــی کنی که 
ماســک بــزن میگــه مــن طوریــم نیســت مــن کرونــا 
نــدارم                                           9۳۳0----67

* باســام زبالــه متفــرق درکوچــه وبرزنهــا کــم مــی 
ریختنــد حــاال دســتکش وماســک هــم مشــاهده می 
کنیــد چرابــا یــک بروشــور بهداشــتی ایــن مــوارد را 
گوشــزد نمــی کنیــد و باافرادخاطی هــم برخوردکنید 
ــه کجــا  ــد ب ــوردی را مــی بینن شــهروندان وقتــی م

اعــام تــا بــا انهابرخــورد شــود 
99----9۳۵۳                                                     

*بــا ســام وتشــکر ازســپهرعزیز کــه تصرفــات بیــت 
المــال را گــزارش داد امیدواریــم کــه مســئولین ذیربط 
از ایــن موضــوع بســادگی نگذرنــد و یــا غفلــت نکنند 
یکــی از راههــا ی فاصلــه طبقاتی همین سوءاســتفاده 

از بیــت المــال بــه طــرق مختلــف اســت
01----9122۵                                                  

*ســام بــا اعــام سرکشــی از 120 خانــواده درحــال 
قرنطینه دربردســیربیانگر شــیوع این بیماری در شــهر 
بردسیراســت بــا ۵فوتــی و 2۳بســتری هنــو زبعضیها 
ــد  ــاور کنن ــنده را ب ــاری کش ــن بیم ــی خواهندای نم
وفقــط وقتــی خودشــان میتــا شــدند انوقــت مــی 

فهمنــد کــه چــه خبــره خدارحــم کنــه
7۳---9۳9۵                                                   

ــا  ــم درگروهه ــئولین وه ــوی مس ــا از س *االن مرتب
ی مجــازی از مبتایــان بــه کرونــا از طریــق حضــور 
درمراســمات عروســی ومجالــس ترحیــم مــی گوینــد 
ایــن مجالــس قابــل کنتــرل هســتندمثا کســی بــه 
عاقــد مراجعــه مــی کنــد بــا انهاشــرط کنندوتوضیــح 
دهنــد عواقــب تجمعــات زیــاد را شــاید اثــر بگــذارد                                                                                                                                           
17-----91۳2                                                     

*متاســفانه ایــن روزهــا دوبــاره آمــار ابتــا بــه ویروس 
کرونــا بــاال رفتــه و مــا بایــد بیش تــر از قبــل مراقــب 
ــا دیگــه تمــوم شــده  ــر خیلی ــی صب باشــیم. از طرف
ــی  ــن کارای ــی از مفیدتری ــن. یک ــت نمی کن و رعای
ــه  ــکه.اما اگ ــم، زدن ماس ــام بدی ــم  انج ــه می تونی ک
ــه.  ــده باش ــه بی فای ــم ممکن ــک نزنی ــت ماس درس
ســازمان بهداشــت جهانــی رعایــت ایــن نــکات 
رو بــرای اســتفاده از ماســک توصیــه کــرده. تــا 
بتونیــد بهتــر از خودتــون و  بقیــه محافظــت کنیــد.                                                                                                                                            
99----9۳62                                                

*ســام ای کاش ایــن همــه بفکرکرونــا بودیــد یــک 
ــج  ــی اجنــاس وکاال بودیــد برن ــرا بفکــر گران دهــم ان
داخلــی وخارجــی گــران شــدمیگن دالرگــران شــده 
مگر برنــج بــاارز4200 واردنمــی کننــد 91۳۳----۳۳

آیــت هللا رئیســی گفــت: کار مربــوط بــه پیگیــری 
خــون حاج قاســم ســلیمانی تعطیل بــردار نیســت؛ 
دادســتان تهــران و معــاون بین الملــل قــوه قضائیه، 
موضــوع تعقیب قاتالن شــهید ســلیمانی و مــوارد 
طرح شــده توســط گزارشــگر ســازمان ملل را در 

دســتور کار قــرار دهنــد.
بایــد قصورهــا در دوره هــای مختلــف پی گیــری 
شــود/ تعقیــب قاتــالن شــهید ســلیمانی در دســتور 
کار دادســتان تهــران و معــاون بین الملــل قــوه 

ئیه قضا
بــه گــزارش خبرنــگار قضایــی خبرگــزاری 
فــارس، آیــت هللا رئیســی رئیــس قــوه قضائیــه در 
جلســه شــورای عالــی قــوه قضائیــه اظهــار کــرد: 
ــا  ــکاری ب ــه هم ــزم ب ــود را مل ــه خ ــوه   قضائی ق

مجلــس و دولــت می دانــد.
ــا متجاســرین  ــه برخــورد ب ــزود: نســبت ب وی اف
و مفســدین، جــدی هســتیم، امــا برخورد هــای 
قضایــی جایگزیــن سســتی های مدیریتــی نیســت.
ــت  ــرد: مدیری ــح ک ــه تصری ــوه قضائی ــس ق رئی

کشــور در حوزه هــای اجرایــی نیازمنــد کار مقتدرانه و 
برنامه ریــزی شــده اســت. الزمــه ایــران قــوی، اقتصــاد 
ــران قــوی  ــد مدی قــوی اســت و اقتصــاد قــوی، نیازمن

اســت.
ــران  ــت از مدی ــان اینکــه حمای ــا بی آیــت هللا رئیســی ب
قــوی خطرپذیــر و شــجاع در دســتور کار ماســت، 
گفــت: بایــد توجــه داشــت راه حل مشــکالت کشــور در 
درون کشــور اســت و نســبت به دشــمن خارجی هرجا 
امتیــاز داده ایــم، بیشــتر بــاج خواهــی کرده انــد و دنبــال 

تضعیــف کشــور افتاده انــد.
وی خاطرنشــان کــرد: همــه دســتگاه ها بــا ظرفیت های 
خــود بایــد پــای کار نهضــت تعــاون و احســان بیاینــد. 
ــه  ــردم ب ــان م ــی آس ــرای دسترس ــم ب ــه ه ــوه قضائی ق
ــود را  ــان، خ ــواده زندانی ــه خان ــه ب ــن و توج محرومی
ــرای  ــه امــداد ب ــا کمیت ــد و تفاهم نامــه ب موظــف می دان
عــدم پرداخــت هزینــه دادرســی در همیــن راســتا بــود.
رئیــس قــوه قضائیــه در بخــش دیگــری از اظهاراتــش 
تصریــح کــرد: بایــد قصورهــا در دوره هــای مختلــف 
پیگیــری شــود و گرنه شــاهد ده هــا آتش ســوزی،انفجار 

شعر انتظار موالنا
 فقط بیا

ای یوسف آخر سوی این یعقوب نابینا بیا
ای عیسی پنهان شده بر طارم مینا بیا

از هجر روزم قیر شد دل چون کمان بد تیر شد
یعقوب مسکین پیر شد ای یوسف برنا بیا

ای موسی عمران که در سینه چه سیناهاست
گاوی خدایی می کند از سینه سینا بیا

رخ زعفران رنگ آمدم خم داده چون چنگ آمدم
در گور تن تنگ آمدم ای جان باپهنا بیا

چشم محمد با نمت واشوق گفته در غمت
زان طره ای اندرهمت ای سر ارسلنا بیا

خورشید پیشت چون شفق ای برده از شاهان سبق
ای دیده بینا به حق وی سینه دانا بیا

ای جان تو و جان ها چو تن بی جان چه ارزد خود بدن
دل داده ام دیر است من تا جان دهم جانا بیا
تا برده ای دل را گرو شد کشت جانم در درو

اول تو ای دردا برو و آخر تو درمانا بیا
ای تو دوا و چاره ام نور دل صدپاره ام

اندر دل بیچاره ام چون غیر تو شد ال بیا
نشناختم قدر تو من تا چرخ می گوید ز فن

دی بر دلش تیری بزن دی بر سرش خارا بیا
ای قاب قوس مرتبت وان دولت بامکرمت

کس نیست شاها محرمت در قرب او ادنی بیا
ای آب و ای آتش بیا ای در و ای دریا بیا

مخدوم جانم شمس دین از جاهت ای روح االمین
تبریز چون عرش مکین از مسجد اقصی بیا

»نیــت الهــی و خالــص«، »کار بــرای مــردم« و 
ــه حضــرت  ــن توصی ــز از جــو زدگــی« اولی »پرهی
ــود. ــه نماینــدگان مجلــس ب آیــت اهلل خامنــه ای ب

توصیــه دیگــر رهبــر انقــاب مربــوط بــه »ســوگند 
ــه  ــوگندی ک ــد: س ــه گفتن ــود ک ــدگان« ب نماین
نماینــدگان در آغــاز بــه کار مجلــس ادا می کننــد، 
یــک ســوگند شــرعی اســت و بــر اســاس آن بایــد 
بــه صــورت جــدی پاســدار حریــم اســام و نگهبان 

ــند. ــامی باش ــاب اس ــتاورد های انق دس
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در ســومین توصیــه، 
ــور و  ــی کش ــدی و اصل ــائل کلی ــه مس ــه ب »توج
ــت  ــیه ها و اولوی ــه حاش ــدن ب ــار ش ــز از دچ پرهی
دادن بــه مســائل فرعــی« را مــورد تأکیــد قــرار دادند 
و افزودنــد: در شــرایط کنونــی، در موضــوع اقتصــاد، 
مســائل اصلــی کشــور عبارتنــد از »تولید، اشــتغال، 
مهــار تــورم، مدیریــت نظــام پولــی و مالــی، و عــدم 

وابســتگی اقتصــاد کشــور بــه نفــت«.
ــد  ــه مســائل اجتماعــی هــم تأکی ایشــان در زمین
کردنــد: موضــوع »مســکن« بــه عنوان یک مســئله 
ــان  ــئله »ازدواج جوان ــدی، مس ــم و کلی ــیار مه بس
ــدآوری و  ــئله »فرزن ــهیل آن«، مس ــای تس و راه ه
ــری  ــمت پی ــه س ــور ب ــت کش ــری از حرک جلوگی
جمعیــت« و مســئله »مدیریــت فضــای مجــازی در 
کوتــاه مــدت و میــان مــدت« از دیگر مســائل اصلی 

کشــور هســتند.
رهبــر انقــاب اســامی توصیــه چهــارم خــود بــه 
نماینــدگان مجلــس یازدهــم را بــه »تعامــل و هــم 
افزایــی قــوا« اختصــاص دادنــد و گفتند: نقشــه کلی 
تعامــل قــوا، از جانب دســتگاه اجرایــی و قوه قضاییه 
بــه اینگونــه اســت کــه آن هــا باید مصوبــات مجلس 
را بــه صــورت دقیــق و کامل اجرا کننــد و هیچگونه 

تعللــی در ایــن زمینــه جایز نیســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای افزودنــد: ایــن تعامل از 
جانــب مجلــس نیــز بایــد بــه اینگونه باشــد کــه در 
مصوبــات، ظرفیت هــا و واقعیت هــای کشــور در نظر 

ــود. گرفته ش

و خســارت خواهیــم بــود.
وی یــادآور شــد: کار مربــوط بــه پیگیــری خــون 
حــاج قاســم ســلیمانی تعطیــل بــردار نیســت. 
دادســتان تهــران و معــاون بیــن الملــل، موضــوع 
تعقیب قاتلین شــهید ســلیمانی و موارد طرح شــده 
ــل را در دســتور  توســط گزارشــگر ســازمان مل

کار قــرار دهنــد.

اقتصادی قوی، مدیران قوی می خواهد/ خون خواهی »قاسم 
سلیمانی« تعطیل بردار نیست

مجلس یازدهم ، مظهر  امید و انتظارمردم

آیت الله رئیسی گفت: 

قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین باید ۶ سال پیش امضا می شد
ســفیر اســبق ایــران در چیــن بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ایــران کشــوری اســت کــه می توانــد هــم انــرژی و 
هــم امنیــت را بــرای چیــن تامیــن کنــد، گفــت: بــه 
نظــر مــن قــرارداد ۲۵ ســاله ایــران و چیــن بایــد 
شــش ســال پیــش بــه امضــا دو طــرف می رســید.
مهــدی صفــری ســفیر اســبق جمهــوری اســالمی 
ایــران در چیــن در گفتگــو بــا برنامــه »رهیافت« 
ــوری  ــن کش ــت: چی ــار داش ــو اقتصــاد اظه رادی
کــه نیــاز زیــادی بــه انــرژی دارد و یکــی از 
ــرژی«  ــت ان ــرژی »امنی ــن ان ــای تامی فاکتوره

اســت.
ــارس و  ــج ف ــرژی در خلی ــت ان ــزود: امنی وی اف
دریــای عمــان بوســیله ایــران تامیــن می شــود 
چــون ۱۲۰۰ کیلومتــر از ســواحل متعلــق بــه 

ــت. ــران اس ای
ــی  ــه داد: »ش ــن ادام ــران در چی ــبق ای ــفیر اس س
جیــن پینــگ« رئیــس جمهــور چیــن شــش ســال 
پیــش در دیــدار بــا حســن روحانــی گفــت: چیــن و 
ایــران روابــط اســتراتژیک بــا همدیگــر دارنــد که 

یکــی از فاکتورهــا داســتان انــرژی اســت.
وی در خصــوص اینکــه می گوینــد »چین قدرت 
ــدارم«،  ــول ن ــت را قب ــی در دنیاس ــارم نظام چه
افــزود: چیــن، آمریــکا و روســیه ابــر قــدرت های 
هســتند کــه در دنیــا در ابعــاد نظامــی حرکــت می 

کننــد امــا در کنــار ایــن »اقتصــاد و تجــارت « بــرای 
کشــور چیــن بســیار مهــم اســت.

صفــری بیــان داشــت: تجــارت و اقتصــاد چیــن در دنیا 
اول اســت چــون آمریکایــی  هــا کــه اقتصــاد شــان اول 
اســت بطــور دائــم در حــال چــاپ پول هســتند اما چینی 
 هــا در اثــر تجــارت و کار تکنولوژیکــی بــه دنبــال فتح 

قله هــای موفقیــت یکــی پــس از دیگــری مــی باشــند.
وی بــا بیــان اینکــه تجارت چین در دنیا مســتلزم امنیت 
ــه  ــوی در منطق ــک شــریک ق ــران ی ــت: ای اســت، گف
ــی  ــت را بصــورت تکمیل ــن امنی ــد ای اســت و می توان

بــرای چیــن تامیــن کنــد.
ســفیر اســبق ایــران در چیــن افــزود: ایــران کشــوری 
اســت کــه می توانــد هــم انــرژی و هــم امنیــت را بــرای 

چیــن تامیــن کند.
ــا شــروع  وی ادامــه داد: آمریکایی هــا در دوران اوبام
بــه محاصــره کــردن چیــن از ناحیــه جنــوب و شــرق 
کردنــد. چینی هــا بــه ایــن فکــر افتــادن که ایــن محاصر 
ــی هــم در بحــث تجــارت و هــم در  ــد ضایعات می توان
بحــث تامیــن انــرژی بــرای آنــان داشــته باشــد از اینــرو 
بالفاصلــه رئیــس جمهــور چیــن نــگاه بــه غــرب و راه 
ابریشــم را مطــرح کــرد. هــدف چینی هــا ایــن بــود کــه 
ــران  ــق قزاقســتان و ترکمســتان وارد خــاک ای ازطری
شــوند و بــا مســیر قطــار ســیکل تجــارت خــود را بــا 
اروپــا و مــواد اولیــه مــورد نیــازی کــه بایــد وارد شــود، 

ــرده  ــران دیرک ــد ای ــی دیدن ــا وقت ــد. چینی ه ببینن
مســیر خــود را از طریــق روس هــا بســتند.

صفــری گفــت: بــه نظــر مــن قــرارداد ۲۵ ســاله 
ایــران و چیــن بایــد شــش ســال پیــش بــه امضــا دو 

طــرف می رســید.
ــن در  ــزود: چی ــن اف ــران در چی ــبق ای ــفیر اس س
حــال حاضــر قــرارداد خــود را بــا عــراق و ســایر 

کشــورها بســته اســت.
وی یادآورشــد: وقتــی ایــن گونــه مســائل مطــرح 
می شــود غربی هــا، اســرائیلی هــا و کشــورهای 
مرتجــع عربــی نگــران مــی شــوند مبــادا اجــرای 
ایــن گونــه قراردادهــا اثــر تحریــم هــا و فشــارها 
ــال  ــه دنب ــرو ب ــد از این ــی کن ــران را خنث ــه ای علی
فرافکنــی و فضاســازی در ایــن زمینــه هســتند.

                          مهدی صفری سفیر اسبق جمهوری اسالمی ایران :


