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امام خامنه ای ) مد ظله( :

»کار را در محدوده ی مقدورات کشور با جّدیّت 
دنبال بکنید؛ منتظر این و آن نباشید. ما یک 
روز مشکل اقتصادی کشور را موکول کردیم 
به برجام، ]اّما[ برجام نتوانست مشکل اقتصادی 
کشور ما را برطرف کند و به ما کمک قابل 
توّجهی بکند؛ و نتیجه این شد که مردم نسبت 
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امام باقر علیه السالم فرمودند: هرکس دنبال هتک حرمت ]آبروی[ دیگران نباشد، خداوند متعال او را در 
قیامت مورد عفو و بخشش قرار می دهد، و هرکس غضب و خشم خود را از دیگران باز دارد، خداوند نیز 

خشم و غضب خود را در قیامت از او بر طرف می سازد.                                  » اصول كافى: ج 2، ص 103 «
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با نگرشى عمیق وخردمندانه به بیانیه رهبر معظم انقالب 
)گام دوم انقالب( نشان مى دهد كه این بیانیه نیاز به  یک 
نگاه واقع گرایانه و عملیاتى دارد و بیشتر از آنکه یک ترسیم 
شعاری باشد، عمل گرایانه و برنامه محور است و با برشماری 
ظرفیت های قابل تحقق، ایجاد تمدن نوین اسالمى را در 

گام دوم انقالب اسالمى مورد توجه قرار مى دهد.
زیرا انتشار این بیانیه از سوی رهبرمعظم  انقالب برگرفته 
ازراه طى شده در 40 سال اول انقالب است و با تجربه 
40ساله با ان همه فراز ونشیبها ، چالشها ، نامهربانیها ، 
تحریمها و جنگ تحمیلى به این امید پیوند خورده كه 
این انقالب دوره جوانى ونهالى خود را سپری كرده پس 
مى تواند به مسیر خود ادامه دهد و انهم نیاز به یک راهکار 
و منشور ودستورالعملى دارد كه در چارچوب آن استمرار 
یابد لذا برای رسیدن به اهداف بیانیه توجه به برنامه محور 
بودن وعملگرایى آن بدون شعار زدگى ضرورت دارد پس 
انقالبى است  و  برومند  بویژه جوانان  برهمه مخاطبان 
كه ضمن تالش و پیگیری و خستگى ناپذیری ، ضمن 
عملیاتى كردن ان با برنامه ریزی مدون همراه با آینده 
نگری ، گامهای الزم را جهت دست یابى به تمدن نوین 
اسالمى را مستحکم برداشته و امید پیروزی و رسیدن به 
قله پیروزی كه امیدبخش رهایى ظلمت از نور و پیروزی 
حق برباطل  است را رها نکنند و مورد توجه داشته باشند 
و با یاد اوری گذشته و داشتها وبرداشتها و الگو قراردادن 
دستاوردهایى كه على رغم میل باطنى و كارشکنى های 
دشمنان به نتیجه رسید و نتوانستند گامهای جوانان این 
مرز وبوم را كند و یا مانع شوند به بسیاری از دستاوردها در 
زمان تحریم دست یافتیم . زیرا مقام معظم رهبری با اشاره 
به ظرفیت های ایجاد شده و دستاوردهای ارزشمند در 
40 سال حیات انقالب اسالمى به توانمندی های موجود 
ازجمله »ظرفیت انسانى«، »رتبه دوم جهان در دانش 
آموختگان علوم و مهندسى«، »وجود جوانان محقق«، 
و  جهادی«  تالش  آماده  و  انقالبى  روحیه  با  »جوانان 
»پیشرفت های علمى« در كشور و پیش از همه به ظرفیت 
فرهنگى و هویتى اشاره كرده و آنها را سرمایه مهمى برای 

حركت به سوی تمدن نوین اسالمى برشمردند.
لذا با امکانات مادی ومعنوی و زیرساختها و بسترهای 
موجود والزم حركت پرشتاب در مسیر اقدام عملى و برنامه 
محور را مى تواندسرعت ببخشد و با تکیه برآرمان های 
اصیل انقالب با مدیریت جهادی برگرفته از ایمان و اعتقاد 
به اصل ما مى توانیم وتا كنون هم توانستیم كه درس 
بزرگ امام راحل عظیم الشان و ترغیب مقام معظم رهبری 
به اینکه ما مى توانیم ایران اسالمى را به عزت و پیشرفت 
در همه زمینه هابرسانیم وشاهد تمدن نوین اسالمى كه 

هدفش سعادت انسانها مى باشد برسیم انشااهلل
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                       دكتر   روحانى در تماس تلفنى نخست وزیر پاكستان:

منتظر عملیات قاطع پاکستان علیه 
تروریست ها هستیم 

                                        رییس كل دادگستری استان كرمان:  

اقدام گام دوم انقالب اسالمی ،
باید عمل گرایانه وبرنامه محور باشد

دادســتان كل كشــور گفــت: بــه همــه كســانى كــه از این 
شــرایط اســتفاده كــرده و ارز بــا نــرخ دولتــى گرفتــه و آن 
را برنگردانــده انــد مــى گویــم باالخــره مطمئــن باشــید 
كــه ســراغ شــما خواهیــم آمــد و اســامى شــما و لیســت 
دریافتــى هــای شــما در اختیــار اســت و ایــن لیســت بــه 

نوبــت مــورد رســیدگى قــرار خواهــد گرفــت.
ــالم و  ــت االس ــر، حج ــه كوی ــنا منطق ــزارش ایس ــه گ ب
المســلمین محمدجعفــر منتظــری روز 16 اســفندماه در 
ــم  ــى شــهید باهنر)جرائ ــاح مجتمــع قضای مراســم افتت
ــى  ــواد مخــدر( و ســاختمان پزشــکى قانون ــى و م امنیت
كرمــان اظهار كــرد: امیرالمومنیــن علیه الســالم فرمودند: 
» زیباتریــن و بهتریــن مصادیــق عدالــت یاری رســاندن به 

فــرد مظلــوم اســت«.
ــتر  ــک اش ــه مال ــر ب ــرت امی ــور حض ــزود: منش وی اف
افتخــاری بــرای اســالم و جهــان تشــیع اســت كــه مــى 
توانــد در همــه اعصــار و بــرای همــه ملــت هــا سرمشــق 

و الگــو باشــد.
منتظــری تصریــح كــرد: بیانیــه گام دوم انقــالب اســالمى 
كــه توســط مقام معظــم رهبــری اعالم شــد، بســیار مهم 
اســت و بایــد تحلیــل شــود و امیدواریــم ایــن بیانیــه مهم 
كــه بــا چهلمیــن ســال انقــالب همزمان شــد، بــرای همه 
مســووالن در همــه قــوا سرمشــقى باشــد كــه نتیجــه و 

ثمــره آن عائــد مــردم خواهــد شــد.
وی بیــان كــرد: انقــالب اســالمى شــجره طیبه ایســت كه 
بــه دســت امــام راحــل كاشــته و بــا خــون شــهدای عزیــز 
از جملــه 6 هزار و 500 شــهید اســتان كرمان آبیاری شــد 
و امــروز بــا تــالش همــه در بخــش هــای مختلــف از ایــن 
درخــت تومنــد صیانــت مــى شــود و ثمــره ایــن شــجره 

        

11 هزار خانواده بدون مسکن 
تحت پوشش کمیته امداد در استان 

350 پست قضایی دادگستری استان 
کرمان بالتصدی است

صفحه 4

                                صادقى   مدیر كل كمیته امداد استان كرمان :

حجت االسالم محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور:

رساغ همه دریافت کنندگان ارز دولتی خواهیم 
رفت/ علت فساد عدم اجرای روش عادالنه است

طیبــه بــه فرمــوده قــرآن كریــم بایــد در همــه اعصــار به 
ــد. كام مردم برس

دادســتان كل كشــور گفــت: اینکــه مخاطب ایــن بیانیه 
ــان  ــه خاطــر ایــن اســت كــه جوان ــان هســتند، ب جوان
آینــده ســازان انقــالب خواهنــد بــود و مــا وظیفــه داریم 
انقــالب را ســالم به دســت نســل هــای بعدی بســپریم و 

وظیفــه مــا فــوق العاده ســنگین اســت.
ــت  ــى دســتگاه اجــرای عدال ــزود: دســتگاه قضای وی اف
ــت و  ــه عدال ــری نســبت ب ــام معظــم رهب اســت و مق
ــا فســاد بارهــا نکاتــى را یــادآوری كــرده انــد. مبــارزه ب

منتظــری تصریــح كــرد: اجــرای عدالــت یــک مســئله 
خــاص و متوجــه بــه دســتگاه قضایى نیســت و معتقدم 
در نظــام جمهــوری اســالمى كه مبانــى آن برخواســته از 
قــرآن، اســالم و كالم معصومــان اســت، همــه كارگــزاران 
وظیفــه دارنــد عــادل باشــند.               ادامــه صفحــه3 صفحه4

مقام معظم رهربی د ردیدار اعضای موسسه عالی فقه و علوم انسانی : 

حوزه می تواند همه نیازهای نظام و 
جامعه اسالمی را برآورده کند

www.teetr. ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

با حضور دادستان کل کشور :

افتتاح دو پروژه عمرانی قوه قضائیه در کرمان 
ــر و  ــهید باهن ــى ش ــع قضای ــور مجتم ــتان كل كش ــور دادس ــا حض ب

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــان ب ــى كرم ــکى قانون ــاختمان پزش س
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از كرمــان، بــا حضــور حجت ا الســالم 
محمدجعفــر منتظــری دادســتان كل كشــور مجتمــع قضایــى شــهید 
باهنــر كرمــان و ســاختمان جدیــد اداره كل پزشــکى قانونــى اســتان 

كرمــان افتتــاح شــد.
مجتمــع قضایــى شــهید باهنــر مجتمع رســیدگى بــه جرائــم امنیتى و 
موادمخــدر شــهید باهنــر كرمان اســت كه در ســه طبقه و به مســاحتى 
برابــر 4 هــزار و 200 مترمربــع و از محــل اعتبارات اســتانى و بــا اعتباری 
بالــغ بــر 70 میلیــارد ریــال و با هدف توســعه قضایى، دسترســى هر چه 
آســان تر مــردم به دســتگاه قضایــى و تمركززدایــى از مركز شــهر افتتاح 
شــد.در آئیــن افتتاحیــه ایــن دو پــروژه عمرانى دســتگاه قضــا در كرمان 
محمدجــواد فدایى اســتاندار كرمــان و تعــدادی از اعضای شــورای تامین 
اســتان، یــداهلل موحــد رئیــس كل دادگســتری اســتان كرمــان و اعضای 
شــورای قضایــى اســتان و همچنیــن احمــد شــجاعى رئیــس ســازمان 

پزشــکى قانونى كشــور نیــز حضور داشــتند.

دکرتاحمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی در کرمان: 

رئیــس ســازمان پزشــکى قانونــى كشــور بــا بیــان اینکه ســاختمان پزشــکى 
ــران جــزو برترین هــای دنیــا اســت گفــت: در ســال حــدود ســه  ــى ای قانون
میلیــون پرونــده در پزشــکى قانونــى در سراســر كشــور پاســخ داده مى شــود.

بــه گزارش خبرگزاری تســنیم از كرمــان، دكتراحمد شــجاعى در آئین افتتاح 
مجتمــع قضایى شــهید باهنــر و ســاختمان اداره كل پزشــکى قانونى اســتان 
كرمــان كــه بــا حضــور حجت االســالم محمدجعفــر منتظــری دادســتان كل 
كشــور برگــزار شــد اظهار داشــت: احــداث پروژه ســاختمان اداره كل پزشــکى 
قانونــى اســتان كرمــان كمتــر از پنج ســال طول كشــید و حــدود 13 میلیارد 

تومــان بــرای ســاخت این ســاختمان هزینه شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن پــروژه اســتانى بــود كــه بــا پیگیــری بــه پــروژه ملى 
تبدیــل شــد و توانســتیم اعتبــار خوبــى بــرای ســاخت و تکمیــل ایــن پــروژه 
بگیریــم و ســاختمان در ایــن برهــه از زمــان بــه بهره بــرداری برســد عنــوان 

ــم. ــر اداری داری كــرد: در اجــرای پروژه هــا در كشــور گی
رئیــس ســازمان پزشــکى قانونــى كشــور بــا اشــاره بــه اینکــه هــر پــروژه ای 
كــه دســت مســکن و شهرســازی قــرار مى گیــرد بــا پنــج برابــر هزینــه تمــام 
مى شــود گفــت: بایــد بــرای ایــن مســئله یــک چاره اندیشــى شــود چــرا كــه 
طوالنــى شــدن مــدت ســاخت بــه هزینــه پــروژه اضافــه مى كنــد و هزینه بــر 

است.
وی بــا بیــان اینکــه بــه هــر حــال ســاختمان آمــاده شــده و جــای قدردانــى 
دارد و از همــکاران خــود انتظــار داریــم كــه كار مــردم را بــا كیفیــت انجــام 
داده و خدمت رســانى بــه مــردم را افزایــش دهنــد افــزود: كرمــان مركزیــت 

جنوب شــرق كشــور اســت و بایــد بــه ســایر اســتان ها نیــز خدمت رســانى 
. كند

شــجاعى بــا اشــاره بــه اینکه آزمایشــات ژنتیــک هزینه بر اســت امــا مکان 
آن را در ســاختمان جدیــد پزشــکى قانونــى اســتان كرمــان دیده ایــم بیان 
كــرد: در ســال حــدود ســه میلیــون پرونــده در پزشــکى قانونى در سراســر 

كشــور پاســخ داده مى شــود.
وی بــا بیــان اینکــه ســاختمان پزشــکى قانونــى ایــران جــزو برترین هــای 
دنیــا اســت گفــت: در پزشــکى قانونــى كشــور بــا اســتفاده از علــم روز بــه 

خوبــى توانســته ایم عمــل كنیــم.

ساالنه 3 میلیون پرونده در سراسر کشور پاسخ می دهیم

گزارش عملکرد بنیاد شهید و امورایثارگران شهرستان بردسیردرسال 97 
آقــای ایمانــى رئیــس بنیــاد شــهید و امورایثارگــران بردســیر در 
معیــت اقــای برهانــى مســئول فرهنگــى بنیــاد بــا حضــور در 
دفتــر ســپهر بردســیر ضمــن گفتگو بــا مدیر مســئول نشــریه از 
همــکاری و نشــر زندگى نامــه وخاطــرات ووصایای شــهیدان كه 
طــى یــک دهــه در تمامــى نســخ چاپى تهیــه ومنتشــر گردیده 

ــى نمودند اســت قدردان
 شــجاعى مدیر مســئول نشریه ضمن تشــکراززحمات مسئوالن 
جهــاد ی و تالشــگر بنیــاد شــهید از برگــزاری یــادواره شــهدای 
شهرســتان كه بــا زحمات فــراوان وكیفیتــى عالــى در ارج نهادن 
بــه مقام شــامخ شــهیدان واالمقام برگزارشــده بود گفــت: وظیفه 
رســانه هــا در جنــگ نــرم كــه همــراه بــا جنــگ اقتصــادی تــوام 
گردیــده بــا تکــرار  یــاد وخاطــرات شــهدا ی گرانقــدر و تجلیل از 
خانــواده هــای  معــزز آنــان ، كمتریــن كاریســت كــه در برابرایثار 
و مجاهــدت انــان انجــام مــى شــود. و انچــه را كــه در چهل ســال 
ــه ثمــر  ــم از ب ــف بدســت اوردی ــه هــای مختل انقــالب درزمین

نشســتن خــون شــهیدان واالمقام اســت 
درایــن دیــدار اقــای برهانــى مســئول فرهنگــى بنیــاد ضمــن 
برشــمردن نحــوه فعالیتهــای بنیــاد درامــور فرهنگــى ،گــزارش 
مختصــری از عملکــرد بنیــاد را در زمینــه هــای مختلــف را ارائــه 

نمــود كــه عبارتنــد از :
خالصه گزارش عملکرد واحد تعاون ، درمان ومسکن : 

بهداشت ودرمان:
1-ارســال پرونــده متقاضیــان كمیســیون مجدد جهت بررســى 

توســط پزشــک مشــاور كمیســیون:25 مورد
2- برقراری حق پرستاری جانبازان : 3نفر

3- بــر قــراری حق پرســتاری والدین شــهید وپرداخــت همزمان 
بــا مســتمری : 51 نفر

4- واگــذاری تجهیــزات و لــوازم توانبخشــى امانتــى بــه جامعــه 
هــدف :8  مــورد

5- تعــداد افــراد تحــت پوشــش بیمــه همگانــى: 738 نفــر- - 
بیمــه تکمیلــى: 1247 نفــر

6-انعقــاد قــرارداد بــا مراكــز درمانــى وداروخانــه جهــت اســتفاده 
جامعــه هــدف: 2 مــورد.

7- كمیسیون پزشکى تعیین درصد و اشتغال: 10 نفر
ــغ  ــال 96 : مبل ــى س ــون درمان ــای دی ــه ه ــت هزین 8- پرداخ
18/990/000 ریــال - هزینــه هــای تجهیــزات درمانى ســال 97: 

ــال 5/000/000 ری
تسهیالت : 

1-ارسال پرونده جهت معافیت و كسر خدمت :17 مورد
2- ارسال پرونده جهت پرداخت غرامت فوت  :5  مورد 

3- تکمیــل پرونــده جهــت تابعیت خانــواده هــای ایثارگــر اتباع 
خارجــى : 48 خانــوار

4- افــراد تحــت پوشــش بیمــه عمــر بنیــاد: 425  نفــر - بیمــه 
حــوادث غیرمترقبــه : 517 نفــر 

5- صدور معرفینامه تخفیف برق مصرفى: 6 نفر
صندوق شاهد: 

1-  پرداخت 60 فقره وام  صندوق شاهد با بهره2 درصد
پذیرش:1-اســکن پرونــده جهــت كمیســیون احــراز جانبازی 

فقره  16
2- برقراری مستمری جانبازان زیر 25- : 4 نفر

3- ثبت درخواست كارت شناسایى هوشمند ایثارگری : 221 مورد

4- پرداخت هزینه مراسم اولیه شهدای مدافع : 9 نفر به مبلغ 270000000 ریال
5- ثبــت اطالعــات افــراد جدیــد در ســامانه ســجایا و اصــالح اطالعــات هویتــى، ارســال 

تغییــرات حقوقى 
6- ثبت پرونده متقاضیان حالت اشتغال در سجایا : 4 نفر

مددکاری:  
1-دیدار از خانواده های شاهد و ایثارگر : 222 مورد

2-برگزاری جلسه اموزش خانواده : 2 مورد
3-برگزاری جلسه كمیته مددكاری : 65 مورد

4-انجام مشاوره ازدواج: 1 مورد
5-انجــام مــددكاری عمومــى :32 مــورد - انجــام مــددكاری تخصصــى: 3 مــورد - انجام 

مشــاوره تلفنــى : 238 مــورد - انجــام مشــاوره گروهــى: 27 نفر
اشتغال: 1-صدور معرفینامه جهت اشتغال بکار در شركت ها وكارخانجات: 50 مورد.

2-مشاوره به فرزندان جهت اشتغال: 63 مورد
3-پرداخت وام  اشتغال : 7 نفر

مسکن : 1-سهمیه پرداخت وام مسکن : 4 فقره
2-معرفى جهت صدور امتیاز انشعاب اب و برق وگاز:  29مورد

3- معرفى جهت واگذاری زمین 37 مورد

هاتف: ) ارتباطات ومراجعات( 
1-ثبت درخواست های جامعه هدف و پاسخگویى  درسامانه سجایا :  1058  مورد

2- صــدور كــد كاربــری و رمــز عبــور ســامانه خدمــات الکترونیــک ایثــار جهــت جامعه 
هــدف: 179  مــورد

عملکرد حوزه فرهنگی بنیاد شهید وامورایثارگران شهرستان بردسیر سال97
1-برگزاری اردوی زیارتى همسران به مشهد)30نفر(97/6/27

1-برگزاری اردوی زیارتى مشهدجانبازان)25نفر( 97/7/7
2-برگزاری اردوی سیاحتى و فرهنگى ویژه همسران شاهد وایثارگر)سایت گردشگری الله 

زار(
3-اردوی یکروزه دانش آموزی

4-اعزام به حج تمتع به تعداد 3نفر
5-قرارداد با مراكزآموزشى)كامپیوتر وزبان انگلیسى(

بخش فعالیت های  قرآنی:
1-برگزاری مسابقات غیرحضوری ))قرآن درخانه وماه مبارک رمضان وماه محرم (

2-برگزاری مسابقات قرآنى مرحله استانى در رشته های )مفاهیم ،تفسیر ،روخوانى وحفظ (
3-برگزاری محافل خانگى قرآنى آزادگان وجانبازان هرهفته دوشنبه ها

4-برگزاری جلسات روخوانى وتفسیر قرآن ویژه همسران شاهد وایثارگر)در محل بنیاد(
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نمازجمعه بردسیر 
حجت االسالم  والمسلمین  کرمانی  اما م جمعه  بردسیر: 

امام باقر علیه السالم الگوی 
جهاد نهضت علمی است 

حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبر کرمانی امام جمعه 
بردسیردر خطبه های نماز جمعه این هفته و با هلول اول ماه 
رجب ومیالد باسعادت امام باقر علیه السالم ضمن تبریک ایام به 
نماز گزاران بیان داشت : امام باقر علیه السالم الگوی جهاد نهضت 
علمی است و درز مان امام باقر علیه السالم بدلیل عدم شرایط 
الزم برای قیام نظامی علیه ظالمان بنی امیه وبنی عباس ، امام 
باقرعلیه السالم  قیام به نهضت علمی نمود و آنگونه که بیان شده 
قریب به دوازده هزار دانشجو داشته و زمینه رشد علمی را درهمه 
سطوح ایجاد کرد وآنچه جامعه جهانی امروز درزمینه های علمی 
دارد ریشه در علم امام باقرعلیه السالم است و کسانی که در زمان 
امام باقر علیه السالم علیه  ظالمان قیام کردند مورد تاییدامام قرار 
نگرفتند زیرا اگر موقعیت ایجاب می نمود امام اقدام به قیام می 
کرد و چون زمینه قیام نظامی نبودامام قیام علمی رابرگزیدند و 
یکی از امتیازات امام باقرعلیه السالم احیای مکتب علمی بود با جو 
خفقان شدیدی که وجود داشت امام اقدام نمود و این عمل امام 
درجو خفقان ان زمان باید الگویی برای ما در بیانیه گام دوم انقالب 
باشد خصوصا برای جوانان شده است و فرمودند : جوانان شانه 
زیر بار مسئولیت دهند و از جوانان خواستندکه درزمینه علمی 
وپژوهشی الگوی پیشرفت اسالمی باشند جوانان ما درزمینه های 
علمی درهمه رشته ها پیشرفتهای خوبی داشتند بایداین روند 

ادامه پیدا کند
خطیب جمعه بردسیر افزود: امام باقر وصادق علیهما السالم در 
گام دوم یک توصیه اش این است چگونه این دوامام درجو خفقان 
توانستند نهضت علمی راه بیندازند  و جوانان ما هم می تواند به 

میدان بیایند و می توانند پیشرفتهای خوبی داشته باشند 
امام جمعه بردسیر درباره اهمیت روزه ماه رجب را ماه نزول 
رحمت الهی گفت: رجب نام چشمه ای دربهشت است که 
شیرین تر از عسل و سفیدتراز شیر است که با یک روز روزه داری 

دراین ماه شایسته نوشیدن ان خواهیم بود 
حجت االسالم کرمانی پیرامون کانونهای مسجد گفت: مساجد 
ازصدر اسالم مرکز و کانون  همه امور اجتماعی و سیاسی و 
اقتصادی  بودند و درزمان  انقالب و پیروزی انقالب و ابتدای 
انقالب و هشت سال دفاع مقدس هم مساجد پایگاه بودند ودر 
مساجد کارهای فرهنگی وتبلیغی هم وجود داشت و مساجدی 
که کانونهای فرهنگی دارند و کار می کنند  فعالتر بشوند و دامنه 

فعالیت خود را گسترش دهند 
امام جمعه بردسیر در باره معیشت مردم گفت : فاصله طبقاتی در 
جامعه ما خیلی زیاد است باید مسئولین بیشتر تالش کنند مردم 
ولی نعمتان ما هستند اگر این مردم نبودند این پست ومقامها 

هم نبود 

350 پست قضایی دادگستری استان کرمان بالتصدی است
رییــس کل دادگســتری اســتان کرمــان 
گفــت: 688 پســت مصــوب قضایــی در 
ــم کــه فقــط 338  دادگســتری اســتان داری
ــادل  ــال اســت و 350 پســت مع پســت فع
51 درصــد از پســت هــای مصــوب قضایــی 

ــت. ــدی اس ــان بالتص ــتان کرم اس
ــه  ــر،  یدال ــه کوی ــزارش ایســنا منطق ــه گ ب
موحــد در مراســم افتتــاح مجتمــع قضایــی 
شــهید باهنر)جرائــم امنیتــی و مــواد مخدر( 
و ســاختمان اداره کل پزشــکی قانونی استان 
کرمــان بــا حضــور دادســتان کل کشــور بــا 
اشــاره بــه برگــزاری مراســم تکریــم و معارفه 
ریاســت قــوه قضائیــه در هفتــه آینــده اظهار 
کــرد: امیدواریــم در ادامــه خدمات ارزشــمند، 
برجســته و شایســته ای کــه آیــت اهلل آملــی 
الریجانــی داشــتند، در دوران ریاســت آقــای 
ــوه  ــری در ق ــزرگ ت ــای ب ــی گام ه رییس
قضائیه برداشــته و تحــوالت بنیادیــن در این 
ــیرین  ــم ش ــردم طع ــه م ــد ک ــوه رخ بده ق

عدالــت را بیــش از گذشــته بچشــند.
وی در ادامــه افــزود: اســتان کرمــان 18 
دادگســتری شهرســتان و 14 دادگاه بخــش 
ــی در  دارد کــه در مجمــوع 32 حــوزه قضای

اســتان فعالیــت مــی کننــد.

ــوزه  ــای اداری ح ــرد: فضاه ــح ک ــد تصری موح
قضایــی اســتان از بیــش از 71 هــزار مترمربــع 
در ســال 93 بــه بیــش از 90 هــزار مترمربــع در 
ســال جــاری رســیده کــه معــادل 27 درصــد 

افزایــش داشــته اســت.
وی بیــان کــرد: مجتمــع قضایــی شــهید باهنر 
کرمــان کــه امــروز افتتــاح می شــود، بــا 4 هزار 
و 200 مترمربــع زیربنــا ســاخته شــده و ابتدای 
ســال 98 تجهیــز و بهــره بــرداری خواهد شــد.

رییــس کل دادگســتری اســتان کرمان با اشــاره 
بــه اینکه دادگســتری کرمــان در حــوزه فناوری 
اطالعــات از اســتان هــای پیشــرو اســت، گفت: 
80 درصــد ابــالغ هــا بــه صــورت الکترونیکــی 
صــادر مــی شــود کــه بــا ایــن اقــدام بیــش از 
10 میلیــارد تومــان صرفــه جویی شــده اســت 
و طــی چنــد مــاه گذشــته 217 جلســه دادگاه 
ویدئوکنفرانــس در اســتان کرمــان برگزار شــده 

ست. ا
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه کمبــود کادر قضایــی 
در دادگســتری اســتان افــزود: 688 پســت 
مصــوب قضایــی داریــم کــه فقــط 338 پســت 
فعــال اســت و 350 پســت معــادل 51 درصــد 
از پســت هــای مصــوب قضایــی اســتان کرمان 

بالتصــدی اســت.

ــی در  ــرد: 338 قاض ــح ک ــد تصری موح
اســتان کرمــان فعال هســتند کــه تعداد 
قضــات اســتان از ســال 93 تاکنــون 28 

درصــد افزایــش داشــته اســت.
وی بیــان کــرد: 20 درصــد قضــات 
اســتان غیربومــی هســتند و با برگــزاری 
طــی دو ســه دوره کارآمــوزی آینــده، می 
توانیــم ایــن وضعیــت را بــه 100 درصــد 

برسانیم.
رییــس کل دادگســتری اســتان کرمــان 
گفــت: 1825 پســت اداری معــادل 
61 درصــد پســت هــای اداری مصــوب 
دادگســتری اســتان کرمــان بالتصــدی 

اســت.
وی بــا اشــاره بــه موجــودی پرونــده های 
قضایــی اســتان کرمــان افــزود: در پایــان 
ــزار و 808  ــال 91 ه ــاه امس ــن م بهم
پرونــده در دادگســتری اســتان داشــتیم 
کــه 40 هــزار پرونــده از موجــودی هــا از 
ســال 93 کاهــش یافتــه کــه معــادل 31 

درصــد اســت.
ــای  ــده ه ــرد: در پرون ــار ک ــد اظه موح
منجــر بــه صلــح و ســازش در شــوراهای 
ــان  ــتان کرم ــالف کشــور اس حــل اخت

رفع تصرف از ۱6 هکتار اراضی 
حاشیه شهر کرمان

دادســتان عمومــی و انقــالب مرکــز اســتان کرمــان گفــت: با 
همــکاری عوامــل اجرایــی شــهرداری و فرماندهــی انتظامــی 
کرمــان در یــک ماهــه گذشــته از 16 هکتــار اراضــی دولتی و 

ملــی رفــع تصرف شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، دادخــدا ســاالری 
اظهــار داشــت: در ادامــه مبــارزه بــا زمین خــواری و 
حاشیه نشــینی در شــهر کرمــان پــس از دســتورات قضایــی 
ــه  ــک ماه ــتان در ی ــی شهرس ــی انتظام ــط فرمانده توس
گذشــته 16هکتــار اراضــی دولتــی و ملی شــهر کرمــان رفع 

تصــرف شــد.
دادســتان عمومــی و انقــالب مرکــز اســتان کرمــان افــزود: 
ــی  ــواری ط ــری از زمین خ ــتای جلوگی ــن در راس همچنی
مــاه گذشــته، 147 مــورد عملیــات مشــترک شــبانه روزی 
توســط نیرو هــای پلیــس و شــهرداری در داخــل و حاشــیه 
شــهر کرمــان صــورت گرفتــه تــا فرصــت از زمین خــواران و 

متجاوزیــن بــه اراضــی ملــی ســلب شــود.
ــن  ــال ای ــوق بیت الم ــظ حق ــتای حف ــزود: در راس وی اف
عملیات هــای مشــترک همچنــان به صــورت مســتمر ادامه 
داشــته تا محیــط امنی بــرای اعمــال مجرمانه زمین خــواران 

و حاشیه ســازان فراهــم نشــود.

ــه ســوم کشــور را دارد و 42 درصــد  رتب
ــه  ــتان ب ــوراهای اس ــا در ش ــده ه از پرون

ســازش ختــم مــی شــوند.
وی تصریــح کــرد: کارگروه هــای ابتکاری 
پیشــگیری و مقابلــه ای بــرای نخســتین 
بــار در کشــور در دادســرای مرکــز کرمان 
راه انــدازی شــده کــه از جملــه مــی توان 
بــه کارگــروه هــای رصــد فضای مجــازی، 
امنیــت غذایــی و بهداشــت  ارتقــاء 
عمومــی، مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی و 

... اشــاره کــرد.

                     رییس کل دادگستری استان کرمان:

کمک 80 هزار یورویی ژاپن به 
ساخت 6 دبستان عشایری در استان 
در راســتای اجــرای پــروژه تأمیــن امنیــت انســانی از محــل 
اعتبــارات بالعــوض دولــت ژاپــن، قرارداد ســاخت 6 دبســتان 
پیش ســاخته یــا کانکــس عشــایری و تجهیــز یــک مدرســه 
شــبانه روزی بــا دفتــر آموزش وپــرورش عشــایر کشــور امضــا 

شــد.
به گــزارش گــروه آموزش خبرگــزاری برنا، محمدرضا ســیفی 
دربــاره جزئیــات ایــن قــرارداد گفــت: »ایــن طــرح از محــل 
اعتبــارات بالعــوض دولــت ژاپــن و بــرای اجــرای پروژه هایــی 
در زمینه توســعه و تأمین امنیت انســانی و برحســب نیازهای 
متفــاوت کشــورهای درحال توســعه اجــرا می شــود و هــدف 

آن کمــک بــه توســعه و رفــاه جوامع روســتایی اســت.«
وی ادامــه داد: »ایــن پــروژه بــر اســاس تفاهم نامــه وزارت امــور 
خارجــه جمهــوری اســالمی ایــران و وزارت امور خارجــه ژاپن 
منعقدشــده اســت و دفتــر آموزش وپــرورش عشــایر از ســال 
تحصیلــی 94-95 مبالغــی را بــرای تجهیــز، توســعه و احداث 

مــدارس، از ایــن کشــور دریافــت می کنــد.«
ســیفی گفــت: »امســال با توجــه به شــرایط خــاص اقتصادی 
و اجتماعــی مــردم در مناطــق عشــایری اســتان کرمــان و بــه 
دلیــل خشک ســالی های اخیــر و پراکندگــی جمعیــت 
عشــایری در ایــن اســتان، قــرارداد ســاخت 6 دبســتان 
عشــایری ســه کالســه و یک مدرســه شــبانه روزی عشــایری 
ــن »میتســوگو  ــا ســفیر کشــور ژاپ ــل ب ــزات کام ــا تجهی ب

ســایتو« امضــا شــد.«
وی ادامــه داد: »ایــن کالس هــای پیش ســاخته یــا کانکــس 
مجهز به ســرویس بهداشــتی، امکانات گرمایشی و سرمایشی 
در فهــرج، ریــگان، رابــر، جیرفــت، بافــت، ارزوئیــه، ســیرجان، 
عنبرآبــاد به صــورت ثابــت و پیش ســاخته ایجــاد می شــود.«

ســیفی مبلــغ تخصیص یافتــه توســط کشــور ژاپــن در ایــن 
پــروژه را 80 هــزار یــورو اعــالم کــرد و گفــت: »ایــن مــدارس 
ضــد زلزلــه هســتند و امــکان جابجایــی از نقطــه ای بــه نقطه 

دیگــر را دارنــد.«
سرپرســت دفترآموزش وپــرورش عشــایر کشــور گفــت: 
ــل  ــاری تحوی ــال ج ــل از مهرس ــا قب ــای درس ت کالس ه
ــاً  ــد و جمع ــد ش ــان خواه ــتان کرم ــرورش اس آموزش وپ
ــق  ــایری در مناط ــه عش ــوز چندپای ــرای 366 دانش آم پذی

ــت.« ــتان اس ــف اس مختل

کمیسیون مشترک برجام: رفع تحریم ها بخش حیاتی توافق هسته ای است
روز  برجــام  مشــترک  کمیســیون 
چهارشــنبه در پایــان یازدهمین نشســت 
ــه ای  ــد ور بیانی ــا ص ــن ب ــود در وی خ
تصریــح کــرد؛ رفــع تحریم هــا کــه امکان 
عادی ســازی روابــط تجــاری و اقتصــادی 
ــی  ــش حیات ــد، بخ ــران را می ده ــا ای ب

ــت. ــام اس برج
بــه گــزارش ایرنــا، متــن کامــل بیانیه که 
»هلگا اشــمید« دبیــرکل ســرویس اقدام 
خارجــی اتحادیــه اروپــا قرائــت کــرد بــه 

شــرح زیــر اســت: 
ــام  ــترک برج ــیون مش ــت کمیس نشس
در   1397 اســفندماه   15 تاریــخ  در 
ــام،  ــاس برج ــر اس ــد. ب ــزار ش ــن برگ وی
کمیســیون مشــترک مســئولیت نظارت 
ــده دارد.  ــر عه ــام را ب ــرای برج ــر اج ب

نشســت به ریاســت خانــم هلگا اشــمید، 
بــه نمایندگــی از طــرف نماینــده عالــی 

حجــت االســالم مهــری امــام جمعــه نــگار در خطبــه هــای 
نمــاز جمعــه ایــن هفتــه بــا اشــاره بــه آیــه 271ســوره مبارکه 
بقــره ،توجــه و رســیدگی بــه امــور تهیدســتان و فقــرا آنــرا بــه 
قــدری مهــم دانســت کــه خداونــد در قــران بــه آن ســفارش 
اکیــد فرمــوده و بــرای رســیدگی به فقــرا پــاداش هــای دنیوی 
و اخــروی قــرار داده اســت کــه بخشــایش گناهــان یکــی از آنها 
اســت و همانگونــه کــه در قــران وارد شــده ایــه 60ســوره توبــه 
انمــا الصدقــات للفقــرا  بخشــی از اموال انســان از صدقــه واجب 
و مســتحب بــه نیازمنــدان اختصــاص دارد و اما نادیــده گرفتن 
حقــوق فقیــران باعــث خشــم و عــذاب الهی اســت واز آثــار بی 
توجهــی بــه فقیــران نیــز میتــوان عــدم اجابــت دعــا و یافتــن 

نشــانه نفــاق را نــام بــرد
حجــت االســالم مهــری در ادامــه رســیدگی بــه تهیدســتان 
و فقیــران جامعــه را از مظاهــر تقــوا دانســت چــون شــادمانی 
اخــروی و برکــت دســت انفــاق گــر را بهمــراه دارد وی ضمــن 
ــن امــام همــام را  ــر علیــه الســالم ای تبریــک والدت امــام باق
الگــوی جهــاد و نهضــت علمــی در حــوزه فرهنگــی دانســت 
حجــت االســالم مهــری بــه ویژگــی هــا و برجســتگی هــای 
بیانیــه گام دوم انقــالب اشــاره نمــود و ســه ویژگــی مهــم را که 

از آنجملــه :  1-دلســوز بــودن بــرای اســالم, نظــام و انقــالب 
2-مطلع بودن به مسایل جهان اسالم و مشکالت کشور

3- تجربــه علمــی و دینــی, اجرایــی و مدیریتــی و صاحب نظر 
بــودن در مقیــاس جهانــی را در رابطــه بــا مقام معظــم رهبری 
کــه تدویــن و تبییــن کننــده بیانیــه گام دوم مــی باشــند بــر 

شمردند.
امــام جمعــه نــگار با حکیمانــه بــودن بیانیه پر معنــا و هدفمند 
بــودن آن تمرکــز بــر جــوان گرایــی را یکــی دیگــر از ویژگــی 

ــمردند های آن برش
وی همچنیــن بــا توصیــه ششــم ایــن بیانیــه پیرامــون عــزت 
ــه  ــاره ب ــا اش ــا دشــمن و ب ــدی ب ــط خارجــی مرزبن ملی,رواب
نگرانــی ســردمداران نظــام ســلطه از توفیقــات ایــران اســالمی 
بیــان داشــت: پیشــنهادهای آمریکاییــان و بعضــی اروپاییــان 
بــرای مهــار نفــوذ ایــران عمومــا خدعــه, فریــب و دروغ مــی 
باشــد و لــذا نبایــد عــزت کشــور و ملــت را در گــرو حــرکات 
عــوام فریبانــه آنهــا قــرار داد و بایــد دولــت اســالمی در همــه 
حــال موضــع انقالبــی خــود را حفــظ نمــوده و بــا دقــت نظــر 
از نفــوذ غــرب و اروپــا در امــان بماندچــرا کــه آنها یعنــی امریکا 
و  اروپــا در نهایــت هدفشــان مقابلــه با اســالم و نهضت مقاومت 
مــی باشــد  وی در پایــان بــا توجــه بــه مشــکالت اقتصــادی  و 
معیشــتی مردم  خواســتار توجه بیشــتر مســؤلین و همچنین 
ســاده زیســتی مســؤلین به جهت درک بیشــتر مــردم و حس 
همــدردی بــا مــردم و نزدیــک شــدن به مــردم توصیــه نمودند.

بــا ایمــان و بــه پــا خاســته ایــران اســالمی محکوم به شکســت 
و فنــا خواهنــد شــد. و تحقــق ان وعده الهی اســت.

دادستان کرمان خبر داد

حجت االسالم مهری امام جمعه نگار :

ــا حضــور چیــن،  ــه اروپایــی، و ب اتحادی
ــیه  ــیون روس ــان، فدراس ــه، آلم فرانس
ــای  ــران، اعض ــالمی ای ــوری اس و جمه
برنامــه جامــع اقــدام مشــترک، در 
ســطح معاونیــن وزرای خارجــه/ مدیران 

ــزار شــد. سیاســی برگ
اعضــای برجــام مجــدداً بــر تعهــد خــود 
نســبت بــه اجــرای کامــل و مؤثــر آن در 
تمــام بخش هــا تأکیــد نمودنــد. آن هــا 
ــک  ــام ی ــه برج ــد ک خاطرنشــان کردن
ــی  ــاختار جهان ــدی در س ــر کلی عنص
ــتاورد  ــک دس ــوده و ی ــاعه ب ــدم اش ع
بســیار مهــم در حــوزه دیپلماســی 
ــاس  ــر اس ــه ب ــد ک ــه می باش چندجانب
قطعنامــه 2231 بــا اتفــاق آرا مورد تائید 
شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد 

ــه اســت. قرارگرفت
تعهــدات  اجــرای  تــداوم  اعضــای 

مرتبــط هســته ای علی رغــم اعمــال 
ــار آن  ــکا و آث ــای آمری ــدد تحریم ه مج
ــه 14  ــور ک ــران، همان ط ــاد ای ــر اقتص ب
ــی  ــس بین الملل ــی آژان ــزارش پی درپ گ
انــرژی اتمــی، از جملــه آخریــن گــزارش 
مــورخ 3 اســفندماه، تائیــد کــرده اســت، 
مدنظــر قــرار داده و از آن اســتقبال کردند. 
ــه ای و  ــش حرف ــن از نق ــا همچنی آن ه
ــی  ــس بین الملل ــه آژان ــه ای ک بی طرفان
ــرژی اتمــی، کــه تنهــا نهــاد مســئول  ان
نظــارت و تائیــد اجــرای تعهــدات مربــوط 
ــه هســته ای ایــران در قطعنامــه 2231  ب
ــد  ــل متح ــازمان مل ــت س ــورای امنی ش
)JCPOA( و شــورای امنیــت ســازمان 

ــد.  ــر کردن ــل متحــد اســت، تقدی مل
ــازی  ــدرن س ــروژه م ــاکان پ ــا کم اعض
رآکتــور تحقیقاتــی اراک بــه  عنــوان 
تبدیــل  طــرح  و  برجــام  از  بخشــی 

تأسیســات فــردو بــه یــک مرکــز هســته ای، 
فیزیــک و فنــاوری را موردحمایــت قــرار 
خواهنــد داد. اعضــا همچنیــن مجــدداً 
حمایــت خــود را از پروژه هایــی کــه در 
ــز در  ــته ای صلح آمی ــکاری هس ــوزه هم ح
ــام  ــه برج ــماره س ــت ش ــوب پیوس چارچ
قــرار دارنــد اعــالم و از ادامــه اجــرای آن هــا 
ــدداً،  ــاء مج ــاً، اعض ــد. مضاف ــتقبال کردن اس
آمادگــی کانــال خریــد برجــام بــرای ارزیابی 
ــالم  ــال اق ــه انتق ــط ب ــت های مرتب درخواس
ــت  ــرای حمای ــود ب ــزم خ ــران و ع ــه ای ب
بیشــتر از مشــارکت بین المللــی در ایــن 

ــد.  ــالم کردن ــه را اع زمین
اعضــاء اذعــان کردنــد کــه در کنــار اجــرای 
ــع  ــران، رف ــوی ای ــته ای از س ــدات هس تعه
ــط  ــازی رواب ــکان عادی س ــه ام ــا ک تحریم ه
ــد،  ــران را می ده ــا ای تجــاری و اقتصــادی ب

یــک بخــش حیاتــی از برجــام اســت.

اوقاف از طرح های سرمایه گذاری در موقوفات کرمان حمایت می کند
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان 
کرمــان بــا بیــان اینکــه اوقــاف از طــرح 
هــای ســرمایه گــذاری در موقوفــات 
کرمــان حمایــت مــی کنــد گفــت: احیــا 
ــد  ــتای تولی ــات در راس ــی موقوف و آبادان
ــی  ــاد عموم ــه اعتم ــر ب ــتغال منج اش

ــف مــی شــود. ــه وق ــه ب جامع
اداره  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان 
کرمان،حجت االســالم اســماعیل تدینی 
ــروژه فرهنگــی و  ــد از پ درحاشــیه بازدی
مذهبــی موقوفــه ســید علــی مرتضــوی 
شــهر کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــق  ــی در رون ــات اجرای ــی از اقدام بخش
گرفتــن موقوفــات، حمایت از طــرح های 
ســرمایه گــذاری اســت افــزود: از ابتــدای 

ســال جــاری در هــر شــهر ایــن اســتان یک 
پــروژه ســرمایه گــذاری در حــوزه موقوفــات 

ــت. ــده اس ــف ش تعری
ــم  ــای مه ــت ه ــی از اولوی ــزود: یک وی اف
اوقــاف در حــوزه اقتصادی و ســرمایه گذاری 
در موقوفــات متمرکــز شــده کــه در همیــن 
راســتا در بیشــتر مناطــق اســتان حداقــل 
ــذاری را در دســت  ــروژه ســرمایه گ ــک پ ی

ــم. اقــدام داری
ــتان  ــه اس ــور خیری ــاف و ام ــرکل اوق مدی
کرمــان بــا بیــان اینکــه حجــم و پراکندگی 
حــوزه موقوفــات اســتان باالســت تصریــح 
ــا  ــات ب ــاالی موقوف ــم ب ــن حج ــرد: ای ک
سیســتم اداری تناســب نــدارد و باعث شــده 
در جاهایــی بــه موقوفــات آســیب وارد شــد.

حجــت االســالم تدینــی گفــت: در اســتان 

ــه  ــزار موقوف ــش از هشــت ه ــان بی کرم
،700 متولــی و قریــب بــه 85 هــزار 
ــات  مســتاجر متصــرف در حــوزه موقوف
وجــود دارد، کــه اگــر مطالبــات موقوفــات 
ــر  ــالوه ب ــود ع ــت ش ــع پرداخ ــه موق ب
اجــرای نیــات خیــر واقفیــن بســیاری از 
ــه  ــود در جامع ــع موج ــکالت و موان مش
بــه وســیله ســنت حســنه وقــف مرتفــع 

خواهــد شــد.
ــزود: بســیاری از امــالک و اراضــی  وی اف
موقوفــات اســتان متاســفانه بــه دالیلــی 
ســالها اســت بالاســتفاده و مــورد غفلــت 
ــک  ــا ی ــوان ب ــی ت ــه م ــه ک ــرار گرفت ق
برنامــه ریــزی مــدون در راســتای اجــرای 
طــرح هــای اقتصــادی و جــذب ســرمایه 
گــذار زمینــه ایجــاد تولیــد اشــتغال را در 

اســتان فراهــم آورد.
ــتان  ــه اس ــور خیری ــاف و ام ــرکل اوق مدی
کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه در آمــد وقف و 
موقوفــات طبــق نیات خیــر واقفان بایــد در 
خدمــت بــه جامعــه و مــردم باشــد تصریح 
کــرد: احیــا و آبادانــی موقوفــات در جهــت 
تولیــد اشــتغال منجــر بــه اعتمــاد عمومی 

جامعــه بــه وقــف مــی شــود.

اروپا برای گره گشایی مبادالت 
بانکی تضمین الزم را بدهد

ــس شــورای اســالمی  ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م نماین
ــروه  ــه گ ــران ب ــا بحــث پیوســتن ای ــرد: در رابطــه ب ــان ک بی
ــا و برقــراری ارتبــاط بانــک  اقــدام ویــژه مالــی )FATF( مزای
ــوری و  ــس جمه ــور از رئی ــای کش ــک ه ــا بان ــا ب ــای دنی ه
وزیــر امــور خارجــه ســوال کردیــم کــه وزیــر خارجــه گفتنــد 

ــدارد. تضمینــی وجــود ن
وی بــا بیــان اینکــه اروپایــی هــا بعــد از 9 مــاه مــا را فریــب 
دادنــد تاکیــد کــرد: اروپــا در اینســتکس مــی گویــد دالر بــه 
مــا بدهیــد مــا غــذا و دارو بــه شــما بدهیــم و ایــن در حالــی 
ــی  ــد م ــالم در داخــل کشــور تولی ــن اق ــب ای ــه اغل اســت ک

شــود.
ــس شــورای اســالمی  ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م نماین
ــادی  ــگ اقتص ــی و جن ــرایط فعل ــر در ش ــرد: اگ ــح ک تصری
)FATF(را امضــا کنیــم بــا دســت خودمــان طنــاب دار را بــه 

ــم. ــی اندازی ــان م گــردن خودم
وی اظهــار داشــت: بایــد در شــرایط فعلــی آرایــش اقتصــادی، 
ــد  ــا بای ــی ه ــم و اروپای ــرا کنی ــی خاصــی را اج ــی و بانک مال
تضمیــن بدهنــد تبــادالت مالــی را بــرای تعامــالت اقتصــادی 

گــره گشــایی کننــد.
ــه بیانیــه گام دوم انقــالب مقــام معظــم  ــا اشــاره ب زاهــدی ب
ــران  ــه در کارگروهــی توســط مدی ــن بیانی رهبــری گفــت: ای
ــای  ــا راهکاره ــی شــود ت ــی و ســابق بررســی م ــی فعل اجرای
اجرایــی آن بــه دولــت ابــالغ شــود و یــا در صــورت غیــر نیــاز 
ــرای اجــرا ارجــاع  ــت کامــل ب ــه دول ــه ب ــودن، همــان بیانی ب

شــود.

ساالنه بیش از ۱00 هزار 
پرونده در پزشکی قانونی 

ــان گفــت: ســاالنه  ــی اســتان کرم ــرکل پزشــکی قانون مدی
بیــش از 100 هــزار پرونــده در پزشــکی قانونی اســتان کرمان 
ــزار  ــی شــود و در طــول ســال بیــش از 120 ه تشــکیل م

گواهــی صــادر مــی کنیــم.
بــه گــزارش ایســنا منطقــه کویــر،  عبــاس آمیــان در مراســم 
افتتــاح مجتمــع قضایی شــهید باهنر)جرائــم امنیتــی و مواد 
مخــدر( و ســاختمان اداره کل پزشــکی قانونی اســتان کرمان 
بــا حضــور دادســتان کل کشــور اظهار کــرد: پزشــکی قانونی 
یــک ســازمان کارشناســی اســت و یــک ســوم پرونــده هایــی 
کــه در مراجــع قضایــی مطــرح اســت، در پزشــکی قانونی نیز 

پرونــده دارنــد.
وی افــزود: 47 نوع درخواســت کارشناســی از پزشــکی قانونی 
مــی شــود که ایــن ســازمان ابــزار کار دســتگاه قضایی اســت.

آمیــان بــا اشــاره بــه اینکــه پزشــکی قانونــی در چنــد ســال 
گذشــته به لحــاظ تربیــت نیروی انســانی و علمی پیشــرفت 
خوبی داشــته و توانســته نیروهــای خوبی تربیــت کند، گفت: 
تنهــا 17 درصــد پســت هــای ســازمانی مــا اشــغال اســت اما 

خدمــات بســیاری بــه دســتگاه قضایــی ارائــه مــی دهیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اعتبــارات پزشــکی قانونــی اســتان 
کرمــان عقــب ماندگــی تاریخــی دارد، بیــان کــرد: در حــال 
حاضــر عــالوه بــر ارائــه خدمات بــه مردم اســتان در پزشــکی 
قانونی کرمان، آزمایشــات هرمزگان و سیســتان و بلوچســتان 
را نیــز انجــام مــی دهیــم و بــا راه انــدازی بخــش آزمایش دی 

ان ای دیگــر نیــازی بــه خــارج از اســتان نخواهیــم داشــت.
ــان گفــت: ســاالنه  ــی اســتان کرم ــرکل پزشــکی قانون مدی
بیــش از 100 هــزار پرونــده در پزشــکی قانونی اســتان کرمان 
ــزار  ــی شــود و در طــول ســال بیــش از 120 ه تشــکیل م

گواهــی صــادر مــی کنیــم.

خط انتقال آب از دریا به استان کرمان سال آینده به 
بهره برداری می رسد

ــس شــورای  ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م نماین
اســالمی نیــز گفــت: خــط اول انتقــال آب از دریــا تــا 
اوایــل نیمــه دوم ســال آینــده به شــهر ســیرجان در 
اســتان کرمــان وارد مــی شــود و عملیــات اجرایــی 

خــط دوم نیــز بــه زودی آغــاز مــی شــود.
بــه گــزارش ایرنــا، محمدرضــا پورابراهیمــی در آئین 
افتتــاح رســمی 512 پــروژه آبخیــزداری و آبخــوان 
داری از محــل اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی در 
ســال 97 و آئیــن گرامیداشــت روز درختکاری عنوان 
کــرد: مفهــوم طــرح انتقــال آب از دریــا بــه کرمــان 
ایــن اســت کــه در نیمــه دوم ســال آینــده عملیــات 
آبرســانی از دریــا بــه اســتان کرمــان بهــره بــرداری 
مــی شــود و در فــاز اول ایــن آب بــه شــهر ســیرجان 
ــان و ســایر  ــاز بعــدی آن در کرم مــی رســد و در ف

شــهرهای شــمالی وارد خواهــد شــد.
ــورای  ــس ش ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس رئی
اســالمی بــا اشــاره بــه اینکــه اصلــی تریــن مشــکل 
کرمــان آب اســت، ادامــه داد: پــس از انتقــال آب از 
ــه  ــی ک ــاه های ــه چ ــان، کلی ــه اســتان کرم ــا ب دری
بــرای بخــش صنعــت تاکنــون فعالیــت مــی کــرده 
انــد، مســدود مــی شــوند تــا آب مــورد نیــاز بــرای 
کشــاورزی و ســایر اقدامــات را ذخیــره ســازی کنند.

پورابراهیمــی گفــت: بزرگتریــن طــرح انتقــال آب از 
دریــا بــه کرمان در گذشــته امــکان ناپذیر مــی نمود 
امــا ایــن طــرح در حــال حاضر اجرایی شــده اســت و 

همــه پــای کار آمــده انــد تــا ایــن کار به نتیجه برســد 
و ایــن موضــوع از افتخــارات نظــام به شــمار مــی رود.

وی خشــک شــدن درخــت و باغــات پســته را مــورد 
ــا و  ــزود: خشــک شــدن چــاه ه ــرار داد و اف اشــاره ق
خشکســالی هــای مســتمر موجــب ایــن آســیب هــا 
ــع  ــرای رف ــتی را ب ــد مســیر درس ــده اســت و بای ش

خشکســالی انتخــاب کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه 90 درصــد منابــع آّبی کشــور 
در بخــش کشــاورزی، 6 درصــد در بخــش شــرب و 
بقیــه در حــوزه صنعــت مصرف می شــود، گفــت: 95 
درصــد میــزان آبــی کــه در اســتان کرمــان مصــرف 
مــی شــود در بخــش کشــاورزی، ســه درصد شــرب و 

2 درصــد در بخــش صنعــت اســت.
ــورای  ــس ش ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م نماین
ــزان  ــد می ــش از 90 درص ــرد: بی ــد ک ــالمی تاکی اس
آب بخــش کشــاورزی مــا کــه عمــده تریــن میــزان 
آب مصرفــی در اســتان اســت، بــه صــورت غرقابــی و 
ســنتی اســت و دو ســوم ایــن میــزان آب تلــف مــی 

شــود.
پورابراهیمــی ادامــه داد: بــا اســتفاده صحیــح از منابــع 
آبــی و افزایــش بهــره وری مــی توانیــم ســطح فضــای 

ســبز موجــود را تــادو برابــر افزایــش داد.
وی گفــت: ســاالنه یــک تــا یــک و نیم متر ســطح آّب 
هــای زیــر زمینی در اســتان کرمــان کاهش مــی یابد 

و نشســت دشــت ها یکی از پیامدهای آن اســت.

رسیدگی به فقرا و تهیدستان 
جامعه از مظاهر تقواست

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان :

دکتر پورابراهیمی نماینده کرمان و راور:دکتر زاهدی  نماینده مردم کرمان در مجلس: 
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حکومت  جهانی عدالت

قرآن و مسأله حکومت جهانی
و در روایتی می خوانیم: امام سجاد علیه السالم فرمود:»سوگند 
به آن کس که محمد)ص( را به حق بشارت دهنده و بیم دهنده 
قرار داد، نیکان ما همانند موسی)ع( و پیروانش هستند و بَدان 
ماهمانند فرعون و پیروانش می باشند« و امام علی )ع( در تفسیر 
آیه فوق فرمود:»این گروه آل محمد علیه السالم هستند، خداوند 
مهدی آنها را بعد از زحمت و فشاری که بر آنان وارد می شود، 
بر می انگیزد و به آنان عزت می دهد و دشمنان آنان را ذلیل و 

خوار می کند«.
6-یاران مهدی علیه السالم بیشتر کجا هستند؟

پاسخ: جالب اینکه در روایات بسیاری آمده که دسته جات یاران 
مهدی علیه السالم ازمشرق زمین بپا می خیزند. رسول اکرم 
صلی اهلل علیه واله فرمود:»هنگام ظهور پرچم های سیاه از طرف 
مشرق نمودار شود، پس با وی )امام قائم- عجل اهلل تعالی فرجه 
الشریف-( بیعت کنید که او خلیفه خدا، مهدی علیه السالم 
است«. و نیز فرمود: »جمعی از مردم از طرف مشرق خروج کنند 
و مقدمات حکومت مهدی علیه السالم را فراهم سازند«. امیر 
مومنان )ع( فرمود:»آفرین بر طالقان که خداوند در آن گنج هایی 
نهاده که از طال و نقره نیست، بلکه مردان مومنی هستند که به 
طور شایسته خدا را شناخته اند ودر آخر الزمان، یاوران حضرت 

مهدی)عج( خواهند بود«.
رسول خدا)ص( فرمود: »هنگامی که پرچم های سیاه را از جانب 
خراسان دیدید،به طرف آن بروید هر چند با دست و سینه روی 
برف باشد، چرا که خلیفه خدا، حضرت مهدی)ع( در میان 
آنهاست.«. در روایت دیگر فرمود:»بزودی اهل بیت من دچار 
گرفتاری ها و آوارگی ها خواهند شد، تا اینکه جمعی با پرچم 
های سیاه از طرف مشرق بیایند، ... تا اینکه امر به یکی از افراد 
اهل بیت من )امام قائم- عجل اهلل تعالی فرجه الشریف-( سپرده 
شود، که او سراسر زمین را بعد از آنکه پر از ظلم و جور شده باشد، 
پر از عدل و داد کند، هر کدام از شما که آنها را درک کردید، به 
آنها بپیوندید گرچه به راه رفتن با دست و سینه روی برف باشد، 

خود را به آنها برسانید.«
به این ترتیب می بینیم،مشرق زمین مورد توجه قرار گرفته 
است، چنانکه هم اکنون از نشانه هایش پیدا است. تنها مشرق 
زمین است که این کار را خواهد کرد، بنابراین مشرق زمین باید 
بپا خیزد و با توجه به اینکه اکثریت قریب به اتفاق امت مسلم از 
مستضعفان در مشرق زمین هستند،و با توجه به امکانات عظیم 
جغرافیایی و اقتصادی و نیروی انسانی که دارند، می توانند بپا 
خیزند و دست های ابرقدرت ها را قطع کنند و زمینه سازی 

خوبی را برای ظهور حضرت مهدی علیه السالم ایجاد نمایند.
7-زندگی شخصی امام عصر علیه السالم چگونه است؟

زندگی او همچون زندگی پیامبر و امامان معصوم علیه السالم 
است، او در دوران حکومتش همچون طاغوتیان و مستکبران 
زندگی نمی کند ودر کاخ های آسمان خراش نمی نشیند،لباس 
و غذا و برخوردش با مردم بسیار ساده است. حضرت رضا علیه 
السالم فرمود:»قائم علیه السالم جز پارچه زبر و خشن، و غذای 
او جز غذای ساده نیست«. او در برخورد با مستضعفان آن چنان 
است که به فرموده پیامبر)ص(:»هنگام حکومت مهدی علیه 
السالم نیازمندانی به حضورش می آیند و درخواست نیازمندی 
های خود می کنند، و آن حضرت به مقداری که درخواست 

کنندگان بتوانند حمل کنند، بدون شماره به آنها می دهد.«. 
آری این همان روش پیامبر و امام علی و سایر امامان معصوم 
علیه السالم است. امام علی علیه السالم می فرماید:»پیامبر )ص( 
هنگام غذا خوردن برزمین می نشست وبا دست خود کفش 
هایش را می دوخت و لباسش را وصله می کرد«. و حضرت علی 
علیه السالم در مورد خودش هنگام حکومت فرمود:»امام شما با 
این همه قدرت و مکنت از دنیا به دو لباس کهنه و عادی، و به دو 

قرص نان اکتفا کرده است«.
این عمل انقالبی پیامبر و امامان علیه السالم باید سرمشق همه 
باشد، چرا که انسان تا خود را از اسارت های مادی نرهاند، نمی 
تواند خیزش کند ودر فضای معنویت به پرواز درآید، از طرفی 
مفاسد تجمل پرستی ولخرجی و اسراف و اتراف برکسی پوشیده 
نیست، بنابراین بیاییم در زندگی به پیامبر و آل او علیه السالم 

اقتدا کنیم.

آیه 28 سوره آل عمران :
:مومنان نباید کافران را به جای مومنان به دوستی بگیرند و هر که 
چنین کند در هیچ چیز ]او را[ از  ]دوستی[ خدا ]بهره ای[ نیست 
مگر اینکه از آنان به نوعی تقیه کند و خداوند شما را از ]عقوبت[ 

خود می ترساند و بازگشت ]همه[ به سوی خداست.
1-مهمترین درسی که این آیه شریفه به مسلمانان می دهد، 

چیست؟
این آیه شریفه یک درس مهم سیاسی- اجتماعی به مسلمانان می 
دهد که بیگانگان را نه بعنوان دوست و نه بعنوان حامی، یار و یاور، 
در هیچ کار خود نپذیرند و فریب سخنان جذاب و طرح های جالب 
و اظهار محبت های به ظاهر عمیق و صمیمانه آنها را نخورند. زیرا 
تاریخ نشان داده که مردم با ایمان و با هدف، از این رهگذر ضربه 

های سنگینی خورده اند.
2- منظور از »من دون المومنین« چیست؟

منظور ازجمله»من دون المومنین« این است که در زندگی 
اجتماعی ، هر کسی ناچار است اولیاء و دوستانی داشته باشد. ولی 
افراد باایمان باید اولیای خود را از میان افراد باایمان انتخاب کنند و 

کافران را به جای آنها قرار ندهند.
3- منظور از » فلیس من اهلل فی شیء« چیست؟

 منظور از این جمله این است که افرادی که با دشمنان خدا پیوند 
دوستی و همکاری برقرار سازند، در هیچ چیز از خدا نیستند. زیرا 
از دستور و فرمان خدا در ارتباط با جمعیت خداپرستان و پیروان 

فرمان خدا، بیگانه اند و پیوند آنها از هر نظر گسسته است.
4- با استفاده از آیه شریفه در چه مواقعی »تقیه« جایز است؟

براساس آیه شریفه، مانعی ندارد مسلمانان به خاطر حفظ جان خود 
ومانند آن باافراد بی ایمان ابراز دوستی کرده  به اصطالح »تقیه« 
کنند. در آخر آیه شریفه نیز با دو جمله »و یحذرکم اهلل نفسه والی 
اهلل المصیر؛ خداوند شما را از ]عقوبت[ خود می ترساند و بازگشت 
]همه[ به سوی خداست.« حکم فوق )عدم ارتباط با دشمنان خدا( 
را تاکید می کند.نخست اینکه خداوند شما را از مجازات خشم 
خود برحذر می دارد و دیگر این که بازگشت همه شما به سوی 
خداست و چنانچه طرح دوستی با دشمنان حق بریزید، به زودی 

نتیجه اعمال خود را خواهید گرفت.
5- آیا در همه جا می توان »تقیه« کرد؟

»تقیه« در همه جا یک حکم ندارد. بلکه گاهی واجب، گاهی حرام 
و زمانی مباح می باشد. وجوب »تقیه« در صورتی است که بدون 
فایده مهمی جان انسان به خطر بیفتد، اما در موردی که »تقیه« 
موجب ترویج باطل و گواه ساختن مردم و تقویت ظلم و ستم 

گردد، حرام و ممنوع است.
6- آیا »تقیه« فقط مخصوص شیعه است؟

شیعه در این عقیده تنها نیست، بلکه مساله »تقیه« در جای خود 
یک حکم قاطع عقلی و موافق فطرت انسانی است. زیرا تمام مردم 
عاقل و خردمند جهان هنگامی که خود را بر سر دو راهی ببینند 
که یا باید از اظهار عقیده خود چشم بپوشند  یا با اظهار عقیده جان، 
مال و حیثیت خود را به خطر افکنند، تایید می کنند که اگر عقیده 
در موردی باشد که برای فدا کردن جان و مال  حیثیت ارزش 
داشته باشد، در چنین  موقعی اقدام به این فداکاری را صحیح می 
شمارند ولی اگر اثر قابل مالحظه ای در آن نبینند از اظهار عقیده 

چشم پوشیده و تقیه می کنند.
7- آیا »تقیه« می تواند یک تغییر شکل مبارزه با دشمن باشد؟

در تاریخ مبارزات مذهبی، اجتماعی  سیاسی، زمان هایی پیش می 
آید که اگر مدافعان یک حقیقت بخواهند به مبارزه آشکار دست 
بزنند، هم خودشان و هم ملت شان نابود می شوند و یا الاقل در 
معرض مخاطره قرار می گیرند. )مانند وضع شیعیان علی علیه 
السالم در زمان حکومت بنی امیه( در چنین زمانی، شیوه صحیح و 
عاقالنه این است که نیروهای خود را به هدر ندهند وبرای پیشبرد 
اهداف مقدس خود به مبارزات غیرمستقیم و یا مخفیانه دست 
بزنند در حقیقت تقیه برای این گونه مکتب ها و پیروان آنها در 
چنین لحظاتی یک نوع تغییر شکل مبارزه محسوب می شود که 
می تواند آنها را از نابودی نجات دهد ودر ادامه مجاهدات خود 

پیروز گرداند.
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وی بیــان کــرد: اســاس اســالم و هدف بعثــت پیامبران 
ــرای آن  و شــهادت ائمــه و آنچــه کــه شــهدای مــا ب
رفتنــد، اجــرای عدالــت اســت و بایــد همــه در مســیر 

ــت حرکــت کنیم. عدال
ــه  ــخور و ریش ــرد: آبش ــان ک ــی بی ــام قضای ــن مق ای
بخشــی از نابســامانی هــا و مشــکالت امــروز جامعــه و 
فســادهایی کــه کــم و بیــش دیــده مــی شــود همــان 

ــه نیســت. اســت کــه روش عادالن
وی افــزود: اگــر در مســائل اقتصــادی چه قانونگــذاری، 
توزیــع ثــروت، تقســیم بودجــه، تخصیــص و اجــرا اگر 
در مــرز عدالــت باشــد، در نظــام جمهــوری اســالمی 

نبایــد شــاهد این فســادها باشــیم.
منتظــری تصریــح کــرد: بــه عنــوان مدعــی العمــوم 
وقتــی در بســیاری از مســائل جــاری کشــور ورود مــی 
کنــم، بــه عنــوان یــک مطلــع مــی گویــم اگر مســیر 
عدالــت را در هــر قــوه ای از قــوای ســه گانــه و ســایر 
نیروهــای در خدمــت مــردم عدالــت در نظــر بگیریــم 

وضــع جامعــه مــا خیلــی بهتــر از ایــن مــی شــود.
وی بیــان کرد: فســاد امــروز در جامعه مــا یک واقعیت 
غیرقابل انکار اســت اما خوشــبختانه گســتردگی فساد 
در حــدی نیســت کــه بعضــی تبلیــغ مــی کننــد و 
دشــمن تــالش مــی کنــد در افــکار و اذهــان عمومــی 
جــا بینــدازد کــه فســاد در نظــام جمهــوری اســالمی 

نهادینه و سیســتمی شــده اســت.
دادســتان کل کشــور اظهــار کــرد: مجموعــه پرونــده 
ــی  ــیاری را م ــت و بس ــاد اس ــاره فس ــه درب ــی ک های
ــی  ــود م ــی ش ــل م ــه و تحلی ــی تجزی ــم، وقت گویی
بینیــم فســاد در نظــام جمهوری اســالمی گســترده و 
سیســتمی نیســت و البته همین مقــدار فســاد از نظر 

مــا زیــاد اســت.
ــه ای  ــه گون ــد ب ــالش مــی کن ــزود: دشــمن ت وی اف
ــردم  ــان م ــرد و در اذه ــش بب ــازی را پی ــای مج فض

دزد باورهــا :گوینــد روزی دزدی در راهــی بســته 
ای یافــت کــه در آن چیــز گرانبهایــی بــود و دعایــی نیــز 
ــش  ــه صاحب ــته را ب ــخص بس ــود. آن ش ــت آن ب پیوس

بازگردانــد.
او را گفتنــد : چــرا ایــن همه مــال را از دســت دادی؟گفت: 
صاحــب مــال عقیــده داشــت کــه ایــن دعــا، مــال او را 
حفــظ مــی کنــد و مــن دزد مــال او هســتم، نــه دزد دین! 

اگــر آن را پــس نمــی دادم و عقیــده صاحــب آن مــال

ــر  ــیروان ب ــش :روزی انوش ــون آرام معج
بزرگمهــر خشــم گرفــت و در خانــه ای تاریک بــه زندانش 
فکنــد و فرمــود او را بــه زنجیــر بســتند.چون روزی چنــد 
بــر ایــن حال بود،کســری کســانی را فرســتاد تــا از حالش 
پرســند. آنــان بزرگمهــر را دیدنــد با دلــی قوی و شــادمان.

بــدو گفتنــد:در این تنگی و ســختی تــو را آســوده دل می 
بینــم! گفت:معجونــی ســاخته ام از شــش جــزئ و به کار 
مــی بــرم و چنیــن کــه مــی بینیــد مــرا نیکــو مــی دارد. 
گفتنــد:...آن معجــون را شــرح بازگوی که مــا را نیز هنگام 
گرفتــاری بــه کار آیدگفــت:آری جــزئ نخســت اعتماد بر 
خــدای اســت ،عزوجــل،دوم آنچــه مقــدر اســت بودنــی 
است،ســوم شــکیبایی بــرای گرفتــار بهترین چیزهاســت.

چهــارم اگــر صبــر نکنــم چــه کنم،پــس نفس خویــش را 
بــه جــزع و زاری بیــش نیازارم،پنجــم آنکــه شــاید حالــی 
ســخت تــر از ایــن رخ دهد.ششــم آنکــه از ایــن ســاعت تا 
ســاعت دیگــر امیــد گشــایش باشــد چــون این ســخنان 

بــه کســری رســید او را آزاد کــرد و گرامــی داشــت.

رنــج یــا موهبــت :.آهنگــری بــا وجــود رنجهای 
ــی  ــق م ــدا عش ــه خ ــا ب ــاری اش عمیق ــدد و بیم متع
ورزیــد. روزی یکــی از دوســتانش کــه اعتقــادی بــه خــدا 
نداشــت،از او پرســیدتو چگونــه مــی توانــی خدایــی را که 
ــج و بیمــاری نصیبــت مــی کنــد، را دوســت داشــته  رن
باشــی؟آهنگر ســر بــه زیــر اورد و گفت وقتیکــه میخواهم 
وســیله آهنــی بســازم،یک تکــه آهــن را در کوره قــرار می 
دهم.ســپس آنــرا روی ســندان مــی گــذارم و مــی کوبــم 
تــا بــه شــکل دلخــواه درآید.اگــر بــه صــورت دلخواهــم 
درآمد،مــی دانــم کــه وســیله مفیــدی خواهــد بود،اگــر نه 
آنــرا کنــار میگذارم.همیــن موضــوع باعث شــده اســت که 
همیشــه بــه درگاه خــدا دعــا کنــم کــه خدایــا ، مــرا در 

کــوره هــای رنــج قــرار ده ،امــا کنــار نگــذار

جــا بیندازنــد کــه نظــام جمهــوری اســالمی مســاوی با 
فســاد اســت کــه چنین نیســت و مــا در هر ســه قــوه و 
همــه ارکان نظــام انســان های صالــح و خدمتگــزار زیاد 
داریــم و بســیاری از پرونــده هــای در حال رســیدگی در 
دســتگاه قضایــی را خــود مســووالن گزارش مــی دهند.

منتظــری تصریح کــرد: باید از شــخص رییــس جمهور 
ــه دســت همدیگــر  ــران همــه دســت ب ــا وزرا و مدی ت
بدهیــم و ایــن بخــش انــدک فســاد را از بدنــه سیســتم 
ــی  ــردم وقت ــم و م ــاک کنی ــالمی پ ــام اس اداری و نظ
بییننــد مســووالن بــه دنبــال مبــارزه جــدی هســتند، 
همراهــی مــی کننــد و بخشــی از فســاد کــه بــه عــده 
اندکــی از مــردم برمــی گــردد جمــع و جــور مــی شــود.

ایــن مقــام قضایــی بیــان کــرد: بخشــی از فســادهای 
ــای  ــده ای در بخــش ه ــروز منشــاء طمــع ورزی ع ام
خصوصــی اســت و در قاچــاق کاالمی بینیــم برخی چه 
کار مــی کننــد و برخــی کارخانجاتــی که مــی بینیم در 

وزن کاال تقلــب مــی کننــد، فســاد اســت.
وی افــزود: برخــی اقالم قاچاق، مشــکالت بــازار، ارزهایی 
ــا اســتفاده از رانــت گرفتــه و  کــه بخــش خصوصــی ب
بخشــی آن را برگردانــده و عــده ای برنگردانــده انــد، کــه 

تعقیــب مــی کنیــم و ول کــن نیســتیم.
دادســتان کل کشــور بیــان کرد: بــه همه کســانی که از 
ایــن شــرایط اســتفاده کــرده و ارز بــا نــرخ دولتی گرفته 
ــد مــی گویــم باالخــره مطمئــن  ــده ان و آن را برنگردان
باشــید کــه ســراغ شــما خواهیــم آمــد و اســامی شــما 
و لیســت دریافتــی هــای شــما در اختیــار اســت و ایــن 
لیســت بــه نوبت مــورد رســیدگی قــرار خواهــد گرفت.

وی افــزود: بخشــی از فســاد ریشــه در تصمیمات بخش 
خصوصــی دارد و اگــر در بخــش هــای دولتــی اعــم از 
اقتصــادی یــا غیراقتصــادی کــه در حــوزه اقتصــاد موثر 
اســت، تصمیــم صحیــح بگیریــم و در مســیر عدالــت 
حرکــت کــرده و از رانــت اســتفاده نکنیم، طمــع ورزی و 

قــوم و خویــش بــازی و ســاخت و پاخــت نداشــته و شــفاف باشــیم 
و در چارچــوب قوانیــن و مقــررات حرکــت کنیــم، قطعــا بخــش 

خصوصــی هــم در ایــن مســیر کار خواهــد کــرد.
منتظــری اظهار کــرد: بخش خصوصــی می بیند در بخــش دولتی 
سفارشــات موثــر اســت و مــی گویــد حــاال که ایــن طور اســت چرا 
مــا ایــن کار را نکنیــم و گاهــی ضعــف تقــوا نیــز موجــب می شــود 

انســان مســیر غلــط را در زندگی انتخــاب کند.
ــا  وی در ادامــه تصریــح کــرد: دوره جدیــد قــوه قضائیــه حتمــا ب
اهتمــام در تحقــق آنچــه کــه مقــام معظــم رهبــری در بیانیــه گام 
دوم فرمودنــد، همــراه خواهــد بــود و هــم مســائلی کــه در ابــالغ 
ــوه  ــف از ق ــه در مقاطــع مختل ــواردی ک ــالم و م ــوه اع ریاســت ق

قضائیــه خواســته انــد.
دادســتان کل کشــور بــا اشــاره بــه اینکه روز گذشــته مقــام معظم 
رهبــری حراســت از منابــع ملــی را از قــوه قضائیه خواســتند، افزود: 
ــا اقتــدار بــه میــدان برونــد و  بایــد همــکاران مــا در کل کشــور ب
هــر کــس در هــر پســت و وابســته بــه هــر کــس باشــد، اگــر بــه 
حقــوق عامــه تجــاوز کنــد، بــا او برخــورد کننــد. دفــاع از حقــوق 
عامــه مســتقیما متوجه دادســتان هاســت و مکلــف بــه ورود جدی 

. هستند

داستان  آموزنده

سراغ همه دریافت کنندگان ارز دولتی خواهیم رفت/ 
علت فساد عدم اجرای روش عادالنه است

۱۱ هزار خانواده بدون مسکن تحت پوشش کمیته امداد در استان کرمان 
مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان بــا 
اشــاره بــه اینکــه 11 هــزار خانــواده بــدون 
مســکن تحــت پوشــش امــداد در اســتان 
وجــود دارد گفــت: در 11 مــاه گذشــته 
بالــغ بــر 12۰ میلیــارد تومــان تســهیالت 
خوداشــتغالی در اســتان کرمــان پرداخــت 
شــده کــه بــرای 5 هــزار نفــر شــغل پایــدار 

ایجــاد شــده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، 
ــش از  ــخنرانی پی ــی در س ــی صادق یحی
خطبه هــای نمــاز جمعــه در مصلــی بزرگ 
ــک  ــا تبری ــان ب ــهر کرم ــی )ع( ش ــام عل ام
ــد  ــام محم ــاه رجــب و والدت ام ــول م حل
ــرت  ــی از آن حض ــان حدیث ــر )ع( و بی باق
اظهــار داشــت: امــام باقــر )ع( فرمــود شــیعه 
ــه  ــتند ک ــانی هس ــی )ع( کس ــرت عل حض

بــرای زنــده نگــه داشــتن امــر مــا به دیــدار 
یکدیگر برونــد و در حل مشــکالت یکدیگر 

یــاری برســانند.
ــا بیــان اینکــه نظــام اســالمی ایــران  وی ب
ــت و  ــت اس ــر و برک ــاء خی ــر منش سراس
ــالب  ــای انق ــتین روزه ــام )ره( در نخس ام
ــداد  ــه ام ــاد کمیت ــان شــکل گیری نه فرم
را دادنــد گفــت: امــروز متوجــه دوراندیشــی 
ــاد  ــر نه ــویم و ه ــی )ره( می ش ــام خمین ام
انقالبی که تشــکیل شــده توفیقــات زیادی 

داشــته اســت.
مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان بــا 
ــالب  ــل ســال از انق ــه چه ــه اینک اشــاره ب
اســالمی ایــران می گــذرد افــزود: امــام 
فرمــود انقــالب از محرومین و مســتضعفین 
اســت و در ایــن ســال ها هــم دیدیــم 

محرومیــن جامعه همیشــه همــراه انقالب 
بــوده و در صحنه هــای مختلــف انقــالب از 
آرمان هــای انقــالب اســالمی دفــاع کردند.

وی بــا بیــان اینکــه امــام بــرای کــم شــدن 
فاصلــه طبقاتی کمیتــه امــداد را در جامعه 
بنیان گــذاری کــرد و امــروز ایــن نهــاد در 
ایــن زمینــه فعالیــت می کند خاطر نشــان 
کــرد: عــدم خدمــت بــه محرومیــن جامعه 
ــتان  ــت و در اس ــالب اس ــه انق ــای ب جف
به صــورت  نفــر  هــزار   25۰ کرمــان 
مســتقیم از خدمــات کمیتــه امــداد بهــره 

می برنــد.
صادقــی بــا اشــاره بــه اینکــه بالــغ بــر 1۰2 
هــزار خانــواده از کمیتــه امــداد مســتمری 
ــداد  ــن تع ــد گفــت: از ای ــت می کنن دریاف
65 هــزار خانــواده دارای  سرپرســت خانــم 
هســتند کــه در عمــده آنهــا پــدر خانــواده 
فــوت شــده و بــار خانــواده بــر دوش مــادر 
ــت  ــخت اس ــی س ــت، خیل ــواده اس خان
ــک زن  ــن شــرایط اقتصــادی ی ــه در ای ک
نقــش مــرد را در خانــه ایفــا کند و نــان آور 

خانــواده باشــد.
ــم در  وی از تحــت پوشــش 13 هــزار یتی
کمیتــه امــداد اســتان کرمــان خبــر داد و 
افــزود: حــدود 8 هــزار فرزنــدی کــه بــه هر 
دلیلــی پــدر بــاالی ســر آنهــا نیســت نیــز 
مــورد پوشــش کمیتــه امــداد قــرار دارند و 
امــروز خوشــحالیم کــه بیــش از 2۰۰ نفــر 
ــی کــه تحــت پوشــش کمیتــه  از فرزندان
امــداد بودنــد بــه درجات بــاالی علمــی در 

رشــته های مختلــف رســیدند.
مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان با 
بیــان اینکــه 4 هــزار و 5۰۰ دانشــجو و 2۰ 

                              صادقی   مدیر کل کمیته امداد استان کرمان :

هشدارهای پلیس 
ــرقت خودرو ــگیري از س راه های پیش

شــهروند گرامــی :با ســپاس از همــکاری و همراهی شــما در 
همــه مــوارد و بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن در روزهــای پایانی 
ســال تقاضــا می شــود بــا رعایــت نــکات زیــر از امــوال خود 

نمائید  مراقبت 
خــودروی خــود را بــه لــوازم ایمنــي نظیــر دزد گیــر، ســویچ 
مخفــي، قفــل فرمــان، قفــل پــدال، قفل ســوئیچي و ســایر 

وســایل تاخیــري و بازدارنــده مجهــز کنیــد .
 خــودروی خــود را حتــي بــراي دقایقــي کوتــاه در اختیــار 
افــرادي کــه شــناخت کافــي از آنــان نداریــد قــرار ندهیــد .

 بــه هنــگام تــرک خــودرو خــود، از قــرار دادن ســوئیچ بــر 
روي آن جــداً خــودداری کنیــد .

 همیشــه هنــگام تــرک خــودروی خــود، از بســته شــدن 
ــد . ــان حاصــل کنی ــا و شیشــه ها اطمین دره

 هرگــز خــودروی خــود را در اماکــن خلــوت و تاریــک پارک 
نکنید.

 هنــگام ورود و خــروج از پارکینــگ منــزل مراقــب باشــید 
افــراد غریبــه وارد پارکینــگ نشــوند.

 حیــن گــردش و تفریــح، خــودروی خــود را در مکانــي امن 
و در صــورت امــکان در پارکینگ هــاي عمومــي و مطمئــن 

ــارک کنید . پ
ــودرو را  ــدا خ ــزل، ابت ــگ من ــروج از پارکین ــان خ  در زم
خاموش کنید و ســوئیچ را برداشــته ســپس درب پارکینگ 

را ببندیــد .
ــارک  ــزل پ ــگ من ــود را در پارکین ــل خ ــه اتومبی  چنانچ
ــودن درب هــاي آن مطمئــن شــوید . مي کنیــد، از قفــل ب

   معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان بردسیر 

دانسنتیهای حقوقی
فسخ قرارداد اجاره

در صورتــی کــه مســتاجر در مــدت اجــاره و قبــل از پایــان آن درخواســت 
ــه فســخ  ــن ب ــف اســت ت ــا موجــر مکل ــد، آی ــرارداد اجــاره کن فســخ ق

ــد؟ ــه مســتاجر برگردان قــرارداد دهــد و رهــن را ب
قــرارداد اجــاره عقــد الزم اســت و عقــد الزم را نمی تــوان بــه آســانی فســخ کــرد. بــه ایــن 
ترتیــب نــه موجــر می توانــد اقــدام بــه فســخ قــرارداد کنــد و نــه مســتاجر؛ امــا قانونــا 
می توانــد حــق فســخی پیش بینــی شــود. بــرای مثــال، ملکــی را کــه مســتاجر اجــاره 
کــرده اســت و احســاس می کنــد مغبــون شــده اســت، یعنــی بیــش از قیمت واقعــی آن 
ملــک اجــاره داده شــده اســت؛ در ایــن حالــت مســتاجر می توانــد از طریــق دادخواســت، 

تقاضــای فســخ قــرارداد بــه علــت غبــن کند.
همچنیــن ممکــن اســت شــرط خاصــی بیــن مالــک و مســتاجر پیش بینــی شــود کــه 
در صــورت عمــل نکــردن بــه آن شــرط از ســوی مالــک تــا فــالن تاریــخ مســتاجر حــق 
فســخ قــرارداد را داشــته باشــد.برای مثــال بیــن مســتاجر و مالــک شــرط شــود کــه تــا 
فــالن تاریــخ در ملــک مربوطــه تعمیــرات الزم اعمــال می شــود و اگــر طبــق ایــن شــرط 
مالــک تــا تاریــخ مذکــور اقــدام به تعمیــرات ملک خود نکند، مســتاجر مســتحق فســخ 
قــرارداد باشــد. اگــر شــک داشــته باشــند کــه حــق فســخی وجــود دارد یــا نــه، فــرض بر 

ایــن اســت کــه حــق فســخی وجــود نــدارد.
بــه هیــچ عنــوان قــرارداد نمی توانــد نــه از ســوی موجــر و نــه از ســوی مســتاجر فســخ 
شــود، تنهــا در صــورت اقالــه یعنــی بر هــم زدن قــرارداد بــه توافق طرفیــن قرارداد فســخ 
می شــود.پس از تعییــن مــدت اجــاره و تدویــن اجاره نامــه، قــرارداد بــه هیــچ عنــوان نــه 
توســط موجــر و نــه توســط مســتاجر قابــل فســخ نیســت، مگــر در شــرایط خــاص، بــه 
عنــوان مثــال مــورد اجــاره تلــف شــده باشــد و امــکان اســتفاده بــرای مســتاجر نباشــد 
وگرنــه در حالــت عــادی هیــچ دلیــل قانونــی بــرای فســخ قــرارداد از ســوی مســتاجر و 

موجــر وجــود نــدارد.

اداره کل ثبت اسنادوامالك استان کرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسیر

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي 
آگهــي تجدیــدی موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــي واراضي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي پیــرو آگهــی شــماره 13976۰319۰11۰۰11۰۰- 
97/9/1۰   و برابــر رای شــماره 13976۰319۰11۰۰1۰99 - 97/9/1۰ هیــات اول موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي 
حــوزه ثبــت ملک بردســیر تصرفــات مالکانه بــال معارض متقاضــی آقای یاســر نژادکهنوجــی فرزند 
محمــد بشــماره شناســنامه 317۰۰19317  صــادره از بردســیر در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
24۰/83  مترمربــع پــالک 558  فرعــی از 864  اصلــی واقــع در بردســیر کریــم آبــاد بخــش 2۰ 
کرمــان خریــداري از مالــک رســمي آقــای محمدعلــی رنجبرکریــم آبــادی محــرز گردیــده کــه در 
آگهــی فــوق الذکــر پــالک فرعــی بــه اشــتباه 3 فرعــی قیــد شــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتي که اشــخاص نســبت به 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریخ انتشــار اولیــن آگهي 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مدت یــک ماه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت  
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول :97/12/6 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/12/2۰

                                                               حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/89 م الف

حجت االسالم و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور:

هــزار دانش آمــوز در اســتان در مقاطــع 
مختلــف تحصیلــی از خدمــات کمیتــه 
امــداد بهــره می برنــد تصریــح کــرد: در 
11 مــاه گذشــته بــرای 4 هــزار و 5۰۰ 
دختــر دم بخــت جهیزیــه تهیــه و آنهــا 

بــه خانــه بخــت رفتند.
صادقــی بــا اشــاره بــه اینکــه از ابتــدای 
امســال 195 میلیــارد تومان مســتمری 
پوشــش  تحــت  خانواده هــای  بــه 
ــه 12  ــت: ب پرداخــت شــده اســت گف
هــزار نفــر وام ضــروری پرداخــت شــده 
ــان وام  ــارد توم ــر 5۰ میلی ــغ ب ــه بال ک
به صــورت  تومانــی  میلیــون  پنــج 

قرض الحســنه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه 11 هــزار خانــواده 
بــدون مســکن تحــت پوشــش کمیتــه 
ــود دارد  ــان وج ــتان کرم ــداد در اس ام
افــزود: در اســتان کرمــان برای اشــتغال 
خانواده هــا برنامه ریــزی کردیــم و در 
11 مــاه گذشــته بالــغ بــر 12۰ میلیارد 
تومــان تســهیالت خوداشــتغالی در 
ــه  ــده ک ــت ش ــان پرداخ ــتان کرم اس
بــرای 5 هــزار نفــر شــغل پایــدار ایجــاد 

شــده اســت.
مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان کرمان 
بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال گذشــته 
3۰۰ وانــت نیســان بــرای خانواده هــای 
بــرای  و  شــد  خریــداری  مددجــو 
ــتیم  ــا گذاش ــار آنه ــتغال در اختی اش
اظهــار داشــت: کرمــان در بحــث 
فــرش دســتباف اصالــت دارد و 4 هــزار 
قالیبــاف از مددجویان کمیته امــداد در 

ــد. ــت می کنن ــتان فعالی ــطح اس س

گزارش عملکردبنیاد شهید وامور ایثارگران
 شهرستان بردسیر سال 97 

ادامه صفحه اول ...
بخش آموزش عالی وعمومی

1-برگزاری جلســات ســتاد شــاهد آمــوزش وپــرورش)11 جلســه( 2-برگزاری کالســهای 
تقویتــی وجبرانــی 3-مشــاوره وهدایــت تحصیلــی 4-جشــن ممتازیــن فرزنــدان شــاهد 

وایثارگر
آموزش عالــی: 1-پرداخــت کمک شــهریه دانشــجویان شــاهد وایثارگر 2-جلســات 

ســتاد شــاهد دانشــگاه 3-برگزاری کالســهای تقویتی وجبرانی
مراســمات فرهنگی ویــادواره: 1-برگــزاری 8 یادواره شــهدا در ســطح شهرســتان 
2-برگــزاری مراســم پدران آســمانی در گلزار شــهدا)والدت حضــرت علــی )ع( 3-برگزاری 
مراســم روز جانبــاز 4-برگــزاری مراســم 26 مرداد ســالروز ورود آزادگان ســرافراز 5-مراســم 
ــاران  ــه ها)گلب ــی الل ــل )ره( 6-مهمان ــام راح ــت ام ــرداد و14 و15 خردادماه)رحل 3خ

وعطرافشــانی قبــور مطهر شــهدا(
بخــش تربیــت بدنــی: 1-برگــزاری کالســهای فوتســال ویــژه جانبــازان وفرزنــدان         

2-برگــزاری کالســهای ورزشــی بانــوان
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Soroush-eitaa

خیلــی خوش آمدیــد آقایــان محتــرم، 
بــرادران عزیــز، جنــاب آقــای صــدر، آقایــان 
ــه  ــا ک ــّاب و خانمه ــان ط ــاتید، آقای اس
ــن جلســه، جلســه ی  ــد. ای تشــریف آوردی
ــم  ــت؛ ه ــاطی اس ــا نش ــوب و ب ــیار خ بس
فرمایشــات آقــای صدر، فرمایشــات مفیدی 
ــود، هــم  ــود و ســنجیده و حساب شــده ب ب
ــرادر  ــن ب ــه ای ــی ک ــی خوب ــات خیل بیان
عزیزمــان، فرزنــد عزیزمــان، ]ایــن[ طلبه ی 
محتــرم از قــول طــّاب بیــان کردنــد، 
ــود. البتــه ســؤاالت را  ــی ب فرمایشــات خوب
بنــده الزم نیســت جــواب بدهــم، اینهــا را 
ــی کــه مســئولین مؤّسســه  از خــود آقایان
ــینند  ــد، بنش ــؤال کنی ــد س ــتند بای هس
ــا  ــه، دع ــد. بل ــد، بگوین ــخگویی کنن پاس
ــاً  ــم، یقین ــا میکن ــاً دع ــتید، حتم خواس

ــم. ــا میکن ــاءاهلل دع ان ش
ــات  ــم در بیان ــه ه ــا -ک ــورد خانواده ه در م
ــز  ــود، هــم ایــن جــوان عزی ــای صــدر ب آق
ــن  ــه ای ــم ب ــده ه ــه بن ــد-  بل ــان کردن بی
ــه نقــش همســران و  ــه دارم ک ــه توّج نکت
ــی  ــردان خیل ــای م ــا در موّفقّیته خانواده ه
ــم  ــه ه ــه تجرب ــا ب ــن را م ــت؛ ای ــاد اس زی
دریافته ایــم و اگــر چنانچــه همســر انســان، 
ــدف و هم ســنگر  ــگام و هم ه ــراه و هم هم
باشــد، پیشــرفت خیلــی ســرعت خواهــد 
گرفــت، ایــن ]نقــش[ هســت؛ لکــن همه ی 
مســائل خانواده و خانوادگی مســائل عقانی 
نیســت کــه حاال با ایــن اســتدالل همه  قانع 
بشــوند، همه قبــول کننــد؛ یک مقــداری از 
آن مســائل عاطفــی اســت، مســائل واقعــی 
اســت، مســائل زندگــی اســت. اینکــه آقــای 
صــدر فرمودنــد »طلبه ســاعت شــش صبح 
از خانــه بیــرون می آیــد، ســاعت نـُـه شــب 
ــک  ــا ی ــاً ب ــده اص ــب بن ــردد«، خ برمیگ
چنیــن چیــزی مخالفــم. چرا شــش صبح؟ 
ــتاد  ــا اس ــه ی ــرای طلب ــما ب ــاعت ش ده س
وقــت گذاشــتید کــه کار کننــد کــه البتــه 
زمــان زیــادی اســت ]ایــن[ ده ســاعت؛ حاال 
باالخــره برنامــه ی شــما ایــن اســت، بنــده 
هــم کــه طبعــاً در جزئّیــات برنامــه دخالتی 
نمیکنــم امــا از شــش صبــح تــا نـُـه شــب 
پانــزده ســاعت اســت، نــه ده ســاعت! چــرا؟ 
ــد،  ــان را میخوانن ــد درسش ــان می آین آقای
کارشــان را میکننــد، احیانــاً یــک ذرّه 
گعده شــان را میکننــد، بعــد یــک مجلــس 
ــدارد،  ــی ن ــد؛ لزوم روضــه ای هســت میرون
ــد برســید؛ همســر  ــا بای ــه خانواده ه ــه. ب ن
شــما نیــاز بــه حضــور شــما دارد؛ ایــن مهم 
اســت. البّتــه حضــور بــه معنای این نیســت 
کــه همــه اش برویــد در خانه بنشــینید؛ آن 
]جــور[ هــم همســرتان قطعاً راضی نیســت 
ــرِ کار  ــرا س ــد چ ــود، میگوی و دل زده میش
نمیرونــد؛ اّمــا اینکــه پیــدا نباشــید، نــه، این 
خــوب نیســت، ایــن مناســب نیســت. البّته 

برهــه ای از زندگــی خود بنــده که دارم ایــن را به 
شــما عــرض میکنــم، با همان شــکلی گذشــته 
کــه حــاال میگویــم مخالفــم بــا آن! یعنــی ایــن 
جــوری بــوده. اوایــل انقــاب بنده صبــح از خانه 
میرفتــم بیــرون در حالــی کــه همــه ی بّچه هــا 
ــه،  ــد؛ شــب هــم برمیگشــتم خان خــواب بودن
ــد.  در حالــی کــه همــه ی بچه هــا خــواب بودن
یعنــی واقعــاً جــوری بــود ]کــه نمیشــد[؛ منتها 
آنجــا غیــر از این نمیشــد، اصــًا  امکان نداشــت، 
بــه قــول معــروف فرصــت ســر خارانــدن هــم 
واقعــاً نداشــتیم؛ لکــن شــما کــه حــاال در وضع 
عــادی الحمــدهلل زندگــی میکنیــد و اســتقرار 
داریــد، بــه خانواده هــا برســید. خانمها هــم البّته 
باید اشــتغاالت داشــته باشــند؛ بهترین اشتغال 
هــم اشــتغال علمی اســت. شــنیدم کــه بعضی 
از خانمهــا، دختــران، در مجموعه هــای طلبگی 
بانــوان شــرکت دارنــد؛ خوب اســت کــه باالخره 
ــا  ــد اینه ــث و مانن ــم و بح ــغول کار و عل مش

باشــند؛ خیلــی خــوب اســت.
راجــع بــه مســئله ی این مؤّسســه  ی عالــی فقه، 
خــب مــا اّدعــا نداریــم کــه ایــن تنهــا نقطــه ای 
ــه؛  ــد، ن ــت میکن ــم دارد فّعالّی ــه در ق اســت ک
الحمــدهلل همــان طور کــه اشــاره کردیــد، نقاط 
گوناگونــی هســتند کــه همــه مشــغول کارنــد؛ 
شــروع ایــن کار هــم ناشــی از یــک احســاس 
]مســئولّیت بــود[؛ خــب الحمدهلل جنــاب آقای 
صــدر بــا شایســتگی کامــل، شانه شــان را زیــر 
ایــن بــار داده انــد و بــه  طــور جــّدی مشــغول به 
ایــن کار شــده اند؛ انگیــزه ی ایــن کار بــه خاطــر 
نــگاه و توّجــه بــه اهّمّیــت حــوزه و ظرفّیتهــای 
ــوزه و  ــده  از ح ــمار استفاده نش ــراوان و بی ش ف
اقتضــای نظــام جمهــوری اســامی نســبت بــه 

اســتفاده  از ایــن ظرفّیتهــا بــود.
یــک طــرف قضّیــه  یــک نظــام اســامی اســت 
ــال  ــه اقتصــاد هســت -حــاال اقتصــاد را مث ک
ــت،  ــگ هس ــت، فرهن ــت هس ــد- حکوم زدن
دانــش روز هســت، فّناوری هــای جدیــد عالَــم 
هســت، ارتباطــات گوناگــون اجتماعی هســت، 
ســبک زندگی هســت؛ دائم تفّکــرات و نظرهای 
ــد، دارد  ــر میگذارن ــدی کــه در زندگــی اث جدی
ــد و صــادر میشــود؛  ــه وجــود می آی ــا ب در دنی
اینهــا هســت. مــا یــک نظامــی داریــم بــا ایــن 
ــش  ــه پیرامون ــی ک ــن حوادث ــا ای ــا و ب پدیده ه
ــد  ــام[ بای ــن ]نظ ــود دارد؛ ای ــش وج و در درون
اداره بشــود بــا اســام، بــا فکــر اســامی. فکــر 
ــه  ــان فق ــی، هم ــه ی عمل ــامی در جنب اس
اســام اســت؛ البّتــه بنــده بــا فلســفه  خوانــدن، 
نــه فقــط مخالــف نیســتم بلکــه کامــاً تأییــد 
ــم الزم اســت؛ حــاال چــه   ــم، فلســفه ه میکن
جــوری داخــل برنامه هــای شــما بشــود، آنهــا 
بــه برنامه ریــزی مدیــران محتــرم آنجا بســتگی 
دارد؛ لکــن فلســفه خــوب اســت، الزم اســت، 
نــه اینکــه فقــط خــوب اســت؛ الزم اســت؛ در 
ایــن تردیــدی نیســت؛ لکــن آنچــه زندگــی را 
اداره میکنــد، عمــاً فقــه مــا اســت؛ علـّـت هــم 

ایــن اســت کــه فلســفه ی اســامی در طــول زمــان امتــداد عملــی 
نداشــته؛ یعنــی ایــن حکمــت نظــری مــا به حکمــت عملــی امتداد 
پیــدا نکــرده؛ در حالــی کــه فلســفه های غربــی کــه از لحــاظ نْفــِس 
فلســفه بــودن خیلی کــم محتواتر و ضعیف تر از فلســفه ی اســامی 
هســتند، امتــداد عملّیاتــی دارنــد؛ یعنــی اگــر چنانچه شــماها مثًا 
فــرض کنیــد کــه فلســفه ی کانــت یــا هــگل یــا مارکــس را معتقــد 
باشــید، در مــورد حکومــت نظــر داریــد، در مورد فــرد نظر داریــد، در 
مــورد ارتباطــات اجتماعی نظر داریــد؛ اّما ]اینکه[ اقتضای فلســفه ی 
مّاصــدرا یــا فلســفه ی فــرض بفرمایید کــه ابن ســینا یا دیگــری در 
حکومــت یــا در فــان ]مســئله[ چیســت، چیــزی بــرای مــا روشــن 
نشــده؛ نــه اینکــه نــدارد،  قطعــاً دارد؛ ســفارش مــن به متفلســفین و 
فّعــاالن فلســفه همیشــه ایــن بــوده کــه ایــن امتــداد را پیــدا کنند؛ 
چــون معتقــدم اثــر دارد؛ ایــن امتــداد وجــود دارد اّمــا خــب روی آن 
کار نشــده؛ بنابرایــن فعــاً آنچــه میتوانــد جامعــه را اداره کنــد، فقــه 
مــا اســت؛ خــب پــس ایــن اقتضــای بیرونــی و نیــاز بیرونــی، ایــن 

هــم حــوزه.
عــرض کردیــم، حــوزه ی علمّیــه یــک ظرفّیتهــای بی شــماری دارد؛ 
حقیقتــاً ظرفّیتهــای بی شــماری دارد. ایــن دّقتهایــی کــه انســان در 
مباحــث فقهــی و در مســائل کم اهّمّیــت در بیــن فقهــا مشــاهده 
میکنــد -کــه از لحــاظ عملــی و از لحــاظ جایگاهــش در مجموعه ی 
احــکام اســامی خیلــی چیــز مهّمــی نیســت- واقعــاً شــگفت آور 
اســت؛ یعنــی این  جــور ]دّقتهــای[ عمیــق و ریزبیــن و ژرف نگــر، در 
کارهــای فقهــی مــا و در علمــای مــا وجــود دارد؛ خــب ایــن خیلــی 
ظرفّیــت مهّمــی اســت، ایــن خیلــی چیــز مهّمی اســت. بنــده یک 
مّدتــی یــک بحث قصــاص میکــردم و نظــرات حقوق دان هــای غربی 
را دوســتانی کــه بــا مــا همکاری میکردنــد و بلــد بودند، اینهــا را برای 
بنــده می آوردنــد و مــن گاهــی اوقــات نــگاه میکــردم بــه نظراتی که 
آنهــا داشــتند در مســائل گوناگــون. خــب تعّمقهــای خوبــی هســت 
ــد  ــرض کنی ــاً ف ــه مث ــی ک ــا آن دّقت ــاً ب ــا واقع در کارهایشــان، اّم
صاحب جواهــر یــا ِمن باب مثــال مرحــوم آقــای خوئی -فقیــه معاصر 
خــود مــا- یــا دیگــری در این زمینــه دارند، خیلــی فاصلــه دارد؛ اینها 
خیلــی عمیق ترنــد، خیلــی ژرف نگرترنــد، خیلــی بــه لــوازم فتــوا و 

نظــر خودشــان متوّجه ترنــد؛ خــب اینهــا ظرفّیــت حــوزه اســت.
ایــن حــوزه میتواند همــه ی نیازهای یک نظــام اســامی را، جامعه ی 
اســامی را بــرآورده کنــد و همیــن  طــور که آقــای صدر گفتنــد، اگر 
چنانچــه نهادســازها -یعنــی مثــاً فــرض کنیــد بانک مرکــزی یک 
نهــاد اســت، یــا دســتگاه دانشــگاه یــک نهــاد اســت- بــرای مدیریّت 
اســامِی خــودش ســؤالی پیــدا کنــد، بــه چــه کســی بایــد مراجعــه 
ــاق نمی افتــد،  ــه حــوزه بایــد مراجعــه کنــد. االن ایــن اتّف کنــد؟ ب
یعنــی ایــن کار االن وجــود نــدارد. یــک نمونــه اش را حاال مثاً شــما 
ماحظــه کنیــد کــه غالبــاً شــبیه ایــن نمونــه، خیلی خیلــی  خیلی 

نــادر اســت؛
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پنــج روز از پنجمیــن مــاه ســال هــزار و ســیصد و ســی و هشــت می گذشــت که در 
روســتای ده بــاالی بیــد خــوان بــه دنیــا آمــد. پســری مهربــان و خــوش قلــب که نه 
تنهــا بــرای خانــه جوادآقــا، بلکــه اهالــی روســتا، مایــه خیــر و برکت بــود. تحصیات 
ابتدائــی را در همــان روســتا بــه پایان رســاند و پــس از آن بــا کار کشــاورزی همچون 
دیگــر مردمــان محــل خــود در تأمیــن لقمــه حــال می کوشــید تــا از ایــن رهگذر، 
گوشــه ای از بــار ســنگین زندگــی را از دوش پــدر برداشــته باشــد. ســال ها گذشــت 
و نامــدار خــود را بــرای خدمــت ســربازی بــا وجــود  شــرایط معافیــت، آمــاده مــی 
کــرد. از ایــن رو پــس از گذرانــدن دوره آموزشــی در پــادگان ۰۵ کرمــان، بــه لشــکر 
۸۸ زرهــی زاهــدان منتقــل، و بعــد از آن بــه مناطــق عملیاتی چون مریوان و ســپس 
ســومار اعــزام گشــت. در طــول مــدت خدمــت همچــون ســربازی فــداکار بــه دفــاع 
از دیــن و میهنــش پرداخــت، تــا اینکــه ســرانجام در حالــی کــه چیــزی بــه پایــان 
خدمتــش نمانــده بــود، در تاریــخ 63/۱۱/۱7 در منطقــه ســومار بــه درجــه رفیــع 
شــهادت دســت یافــت. پیکــر پاکــش پــس از تشــییع در روســتای بیدخــوان بــه 

خــاک ســپرده شــد.
اهل مطالعه بود از جمله مطالعه کتاب های شهید مطهری.

 بــرادر بزرگمــون زرنــد کار مــی کــرد. از اونجــا بــا خــودش اعامیه امــام رو مــی آورد 
و بــا کمــک نامــدار تــو روســتا پخــش می کــرد. یکــی از کســانی بــود کــه از فعالیت 
هــای انقابــی در روســتا حمایــت می کــرد. تنها نگذاشــتن انقــاب و امــام، از جمله 

وصیــت هــای بــه یــادگار مونــده از نامدار هســت.
راوی: دادخدا معین الدینی)برادر شهید(

پــدر کهولــت ســن داشــت. بــراش معافیــت گرفتــن کــه ســربازی نــره. خــودش 
مخالــف بــود. از قبــل خــودش ثبت نــام کــرده بود بــرا ۰۵ کرمان.با مشــورت شــهید 
جهاندیــده و تعــدادی دیگــه از دوســتان آمــد ســپاه. هشــت مــاه مســئول زنــدان 
سیاســی کرمــان بــود و مابقــی مــدت در ســپاه پاســداران بردســیر خدمت مــی کرد. 
بعــد از مدتــی بخاطــر ثبــت نــام در پــادگان ۰۵ کرمــان، بــرای خدمــت در ارتش فرا 
خوانــده شــد؛ و بایــد بــدون لحــاظ شــدن ایــن چنــد مــاه خدمــت، از ابتــدا در ارتش 
بــه خدمــت ســربازی مشــغول مــی شــد. بخاطــر همیــن مســئله محــل خدمتــش، 

لشــکر ۸۸ زرهــی زاهــدان انتخــاب شــد.
راوی: دادخدا معین الدینی)برادر شهید(

خانــواده هایــی بودنــد در روســتا کــه سرپرســت مــرد نداشــتند و کســی نبــود که به 
کار کشــاورزی شــان برســه. از ایــن میــان نامــدار از جملــه کســانی بــود کــه زمیــن 
کشــاورزی خودشــو رهــا مــی کــرد و رســیدگی بــه زمیــن ایــن افــراد رو در اولویــت 
قــرار مــی داد، هــر چنــد بــه قیمــت نارضایتــی خونــواده خــودش بینجامــد. بعــد 

تنهایــی بــه زمیــن خــودش مــی رســید.
دغدغــه اش آبــادی روســتا بــود. بخاطــر همیــن بــرای ســاخت و ســاز حمــام و راه و 

... بــرای روســتا بــه کمــک دیگــران و گاهــی بــه تنهایــی دســت بــه کار مــی شــد.
 بخاطــر همیــن مــردم داریــش بــود کــه نامــه هایــی کــه مــردم بــراش تــو جبهــه 
مــی فرســتادند، بیشــتر از نامــه هایــی بــود کــه از طــرف خونــواده دریافت مــی کرد.

راوی: دادخدا معین الدینی)برادر شهید(
بارزتریــن خصوصیــت نامــدار ایــن بــود: همیشــه آخــرت رو بر دنیــا ترجیح مــی داد. 
همیشــه بــه مــا و دیگــران ســفارش مــی کــرد: هــر چــی هســت، اون طرف هســت، 

بحــث دنیــا رو رهــا کنید.
راوی: دادخدا معین الدینی)برادر شهید(

حــرف بیهــوده و شــوخی بیجــا ناراحتــش مــی کــرد.  با دیــدن چنین صحنــه هایی 
محــل رو تــرک مــی کــرد. اهــل نمــاز و اقامــه نمــاز شــب بــود. قبــل از جبهــه از این 
روحیــه برخــوردار بــود امــا بــا رفتــن بــه جبهــه حــال و هــوای شــهادت پیــدا کــرده 

بود.
راوی: دادخدا معین الدینی)برادر شهید(

یکمــاه قبــل از شــهادتش اومــد مرخصــی. بهــش ســفارش مــی کردیــم تــو جبهــه 
مواظــب خــودت بــاش. کنــار هــم خوابیــده بودیــم.  گفــت: بهــم دعــا کــن. گفتــم: 
بــرای چــی؟ گفــت: خدمتــم داره تمــوم میشــه، همه رفتــن، دعا کن شــهید بشــم...

تا دو سه روز بخاطر این حرفش باهاش قهر بودم.
راوی: دادخدا معین الدینی)برادر شهید(

شهید معظم    نامدار معین الدینی

معرفی کتاب    
»خون دلی که لعل شد« 

خاطرات رهبر انقاب منتشر شد مسابقه پیامکی )14(
ــیمی دان  ــوف و ش ــک، فیلس ــزدان، پزش وی همه چی
ایرانــی اســت  آثــار مانــدگاری در زمینــه ، پزشــکی و 
شــیمی و فلســفه نوشته اســت وی همچنیــن دربــاره  
کیهان شناســی، منطــق و ریاضیــات نیــز آثــاری دارد. 

وی از دانشــمندان بــزرگ و مشــهور ایرانــی اســت کــه 
خدمــات زیــادی بــه جامعــه جهانــی بویــژه در زمینــه 
پزشــکی و داروســازی داشــته و بــا گذشــت چندیــن 
قــرن هنــوز مــورد توجه عــام وخــاص در جهان اســت 
وی در  تاریــخ : م. ۸۵۴، شــهر ری متولــد و در تاریــخ : 

م. ۹۲۵ درگذشــت 
ــد  ــن محم ــال  الدی ــماره ۱3ج ــابقه ش ــخ مس پاس
ــا بــود کــه ۸۹ نفــر پاســخ  بلخــی معــروف بــه موالن
صحیــح ارســال نمودنــد کــه بــه قیدقرعــه به ســه نفر 
از برگزیــدگان  هدیــه ای تعلــق کــه جهــت دریافــت 

هدیــه بــا انهــا تمــاس حاصــل خواهدشــد 

مقام معظم رهربی د ردیدار اعضای موسسه عالی فقه و علوم انسانی : 

حوزه می تواند همه نیازهای نظام و جامعه اسالمی را برآورده کند

چه بسیار مردان پرقدرتی که در این جهان از پی راحتی

به کوه و کمر قرصها ساختند همه قرصها را بیاراستند

در اطراف هر قرص، از بیم جان گروهی مسلح نگهبانشان

که تا آنهمه قدرت و ساز و برگ کند دور، آن مردم از دست مرگ

ولی مرگ ناگه رسید و گرفت گریبان آن نابکاران زشت

چو گیرد گریبان گردنکشان به ذلّت برون راند از قرصشان

از آن زشت کاران افرسده حال به بانگ بلندی شود این سوال:

چه شد آنهمه رسکشی و غرور؟ که صورت نهادید بر خاک گور؟

چه شد آنهمه خودپسندی و ناز؟ که گشتید با بی کسان همطراز

چه شد چهره هایی که آراستید؟ رسوصورتی را که پیراستید؟

اجل چشم بی رشمتان را ببست به رخسارتان خاک ذلت نشست

نه تخت و نه بسرت نه آرامشی نه عطر و نه زیور، نه آرایشی

به جای کرمهای مردم پسند بر این چهره ها کرم ها می خزند

نهادید دارایی خویشنت نربدید با خود به غیر از کفن

خاطــرات حضــرت آیــت اهلل العظمــی 
ســّید علــی خامنــه ای از زندان هــا و 
تبعیــد دوران مبــارزات انقــاب اســامی با 

* باســام ضــرورت تجهیــز فضــای ســبز امامــزاده بــه 
وســایل بــازی وتفریــح کــودکان ، بــا توجــه بــه حضور 
گســترده همشــهریان به قطــب فرهنگی شهرســتان 
ــازی  ــایل ب ــز وس ــه تجهی ــه ب ــد توج ــزاده محم امام
وتفریــح و گســترش فضــای ســبز و ســاخت صحــن 
ضــرورت دارد کــه انشــااهلل بــا تدبیــر شــهردار جهــادی 
وهمــکاری هیات امنا و ســایر دســتگاههای مخصوصا 
ورود شــرکتها ی فــوالد درتوســعه مســائل فرهنگــی 
وتفریحــی فضــای جدیدی بــرای امامــزاده ایجاد شــود 

باتشــکر از ســپهر                           ۹۱۲6----۱۵
* ســام در شــماره هــا ی قبلــی همشــهری عزیــزی 
از احــداث یــک پــل در رودخانــه گــذری از گلســتان 
شــورا گفــت خیلــی درخواســت بجایــی بودچــون این 
چنــد روز کــه هرگاهــی خیابــان معلــم بنــد مــی امد 
و راهبنــدان بــود بــرای اتصــال شــهرک فرهنگیان غیر 
از معلــم مــی توانــد از طریــق اتصــال بلــوار ولیعصر به 
شــهرک فرهنگیــان بــا احــداث یــک پل حتــی فلزی 
باشــد کــه بارترافیــک میــدان معلــم و  بلــوار ولیعصر و 
خیابــان معلــم کاهــش می یابــد اگــردر انتهــای پارک 
احداثــی درگلســتان پلــی ایــن اتصــال را برقــرار کنــد 
و از کوچــه یــاس ۵یــا7 ولیعصــر خیلــی خــوب اســت 
ــون                                          ۹3۴۰----۴۹ ممن

* باســام لطفــا لکــه گیری خیابــان دکتــر فاطمی در 
کنــار ســرعتگیر مدرســه ، اول بلــوار ولیعصــر از طرف 
میــدان امام حســین ، ضمنــا ابتــدای خیابان معلــم از 
طــرف میــدان کــه یــک چالــه ای 3۰ ســانتی طویلی 
درســت شــده کــه جــای کاناله و پــل ورودی شــهر که 
اســفالت دو طرفــش فرورفته ترمیم نمایید باتشــکر از 
شــهردار محتــرم مــو فــق باشــید              ۹36۲---۹۹

بپرســید  مربوطــه  ازمســئولین  *ســپهرجان 
چقدرگوشــت درشــهر توزیــع شــده ایــا همه خانــواده 
ــد                                                                                                                                             ــت کردن ــب عیددریاف ــت ش ــد گوش ــای نیازمن ه
                                            ؟۹۱3۲----۴۰

*افزایــش حقــوق کارکنــان دولــت تاثیــری بردرآمــد 
انهــا نــدارد همیــن االن حیراننــد چــه برســه کــه بگن 
۴۰۰هزارتومــان بــه انهــا اضافــه شــدو باعــث افزایــش 
اجنــاس خواهدشــد ای کاش بجــای افزایــش حقــوق 
نرخهــا را بــه اول ســال ۹7 برمــی گرداندنــد کــه بــه 
نفــع ایــن قشــر بودباتشــکر               ۹۲۱۲6----۰۱

* باســام نظارتــی مثل گذشــته بــرکار ارایشــگاههای 
مردانــه نیســت قبــا ضدعفونــی وســائل و یــا 
انحصــاری وســائل اصــاح مــورد توجــه بــود حــاال نــه  
اســتاد ســلمونی دســتش از اصــاح فــرد قبلــی بــه 
ســرفردبعدی مــی مالــه وحســابی ماســاژ میده کــه برا 
ی اصــاح امــاده بشــه اداره بهداشــت بازدیــد کنــد و از 
وســائلی ضدعفونی انهــا بازدیــد و برنحــوه کار انها غیر 
محســوس  بازرســی کنــد  و امــوزش بدهندبعــد از هر 
اصــاح اســتاد دستاشــو بــا صابــون بشــوره و یــا ضــد 
عفونــی کنــه                                    ۹۱۲۴----3۹

منتظر عملیات قاطع پاکستان علیه تروریست ها هستیم
رئیــس جمهــور کشــورمان در تماس تلفنی نخســت وزیر پاکســتان 
بــا بیــان اینکه منتظــر عملیات قاطــع پاکســتان علیه تروریســت ها 
ــه  ــع ب ــخی قاط ــاده پاس ــی آم ــای ایران ــت: نیروه ــتیم، گف هس

ــتند. ــت ها هس تروریس
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، حجــت االســام حســن روحانــی در 
ــا وی،  تمــاس تلفنــی »عمــران خــان« نخســت وزیــر پاکســتان ب
خواهــان عملیــات قاطع پاکســتان علیه تروریســت های ضــد ایرانی 
شــد و تاکیــد کــرد: مــا نبایــد بگذاریــم دهــه هــا  دوســتی و بــرادری 
بیــن دو کشــور، تحــت تاثیــر اقــدام گروهــک هــای تروریســتی قرار 
گیــرد کــه مــا و شــما مــی دانیــم از کجــا تامیــن مالی و تســلیحاتی 

ــوند. می ش
رئیــس جمهــور تصریــح کــرد: نبایــد اجــازه دهیــم طــرف ثالــت بــا 

ایــن اقدامــات خــود، در روابــط ایــران و پاکســتان تاثیــر بگــذارد.
روحانــی بــا بیــان اینکــه ایــران بــه خوبــی مــی دانــد گروهــک های 
تروریســتی کــه از خــاک پاکســتان بــرای حمــات تروریســتی علیه 
ملــت ایــران اســتفاده مــی کننــد در کــدام نقــاط مســتقر هســتند، 
گفــت: مــا منتظــر عملیــات قاطــع شــما علیــه ایــن تروریســت هــا 

. هستیم
ــه تروریســتی در جــاده خــاش - زاهــدان و  ــور حادث رئیــس جمه
شــهادت مرزبانــان ایــران اســامی را بســیار تاثرانگیــز خوانــد و افزود: 
مــا شــاهد حــوادث فراوانــی از ســوی تروریســت هایــی هســتیم کــه 
متاســفانه در خــاک پاکســتان مســتقر هســتند و در همیــن راســتا 
ــرای از  ــا ارتــش و دولــت پاکســتان ب آمادگــی کامــل داریــم کــه ب
بیــن بــردن ایــن تروریســت هــا کــه حضــور آنهــا بــه نفــع ما، شــما 
و منطقــه نیســت، همــکاری کنیــم. ادامــه فعالیــت ایــن تروریســت 
هــا از خــاک پاکســتان مــی توانــد روابــط دو کشــور را تحــت تاثیــر 

قــرار دهــد.
روحانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه نیروهــای ایرانــی ایــن آمادگــی را دارند 

ترجمه شعر امام هادی علیه السالم 

محفل انس با قرآن دردانشگاه آزاد اسالمی برگزارشد 
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانداری شهرســتان 
بردســیر،محفل انــس بــا قــرآن بــا قرائــت مهندس 
وفایــی معــاون سیاســی اجتماعــی فرمانــداری بــا 
حضــور حجــت االســام والمســلمین کرمانــی امام 
جمعــه، فرماندهــان نظامــی و انتظامــی، تنــی چند 
از روســای ادارات و اعضــای هیــات امنای مســاجد و 
هیــات هــای مذهبی،اســاتید و دانشــجویان بهمت 
دانشــگاه ازاد اســامی واحــد بردســیر و اداره اوقاف و 
امــور خیریه در محل مســجد امام رضا)ع( دانشــگاه 

ازاد اســامی برگزار شــد

عنــوان »خــون دلــی کــه لعــل شــد« برای 
ــاب  نخســتین بار از ســوی انتشــارات انق

اســامی منتشــر شــد.
ایــن کتاب ترجمه فارســی کتــاب »إّن مع 
الّصبــر نصــراً« اســت کــه پیــش از ایــن به 
زبان عربی در بیروت توســط ســّید حســن 
نصــراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنــان رونمایی و 

منتشــر شد.
شــاید بتــوان گفــت شــاه بیت ایــن کتــاب 
ــه در  ــت ک ــان اس ــد آن، هم و ترجیع بن
ــت و آن،  ــه اس ــور یافت ــاب، تبل ــام کت ن
طعــم شــیرین پیــروزی اســت کــه پــس 
ــر، چشــیده می شــود و  ــت و صب از مقاوم
همیــن می توانــد یکــی از دالیــل انتشــار 

ــد. ــان باش ــن زم ــرات در ای ــن خاط ای
ــاب  ــن کت ــه ای ــرای تهی ــدان ب عاقه من
www. ــگاه اطاع رســانی ــه پای می تواننــد ب

ــد. ــه کنن book-khamenei.ir مراجع

الســالم  علیــه  هــادی  امــام  شــعر  ترجمــه 
درمجلــس متــوکل و بدرخواســت وارصار اوخوانــد

روحانی در متاس تلفنی نخست وزیر پاکستان:

ــخی  ــاد، پاس ــام آب ــی اس ــا هماهنگ ــه ب ک
قاطــع به تروریســت ها بدهنــد، اظهارداشــت: 
ــا  ــط دوســتانه خــود ب ــداوم رواب ماخواهــان ت

پاکســتان هســتیم.
رئیــس جمهــور با اشــاره به ســخنان نخســت 
ــاده  ــران آم ــه ته ــت ک ــتان گف ــر پاکس وزی
اســتقبال از نخســت وزیــر پاکســتان اســت.

نخســت وزیــر پاکســتان  نیــز در ایــن تمــاس 
تلفنــی بــا بیــان اینکــه« امیــدوارم بــزودی از 
ایــران دیــدار کنــم«، اطمینــان داد کــه ارتــش 
و دولــت پاکســتان تمــام تــاش خــود را برای 
از بیــن بــردن تروریســت هــا بــکار خواهنــد 
گرفــت و اجــازه نخواهنــد داد ایــن تروریســت 
هــا از خــاک ایــن کشــور علیــه همســایگان و 

بویــژه مــردم ایــران اســتفاده کننــد.
ــه  ــلیت ب ــراز تس ــن اب ــان« ضم ــران خ »عم

خاطــر شــهادت شــماری از نظامیــان ایرانــی 
ــاش  ــاده خ ــا در ج ــت ه ــه تروریس در حمل
- زاهــدان و بــا بیــان اینکــه مــا بســیار 
ــان  ــای آن ــل اختف ــا و مح ــت ه ــه تروریس ب
نزدیــک شــده ایــم، گفــت کــه بــزودی اخبــار 
خوشــحال کننــده ای دربــاره ایــن تروریســت 
ــرار  ــران ق ــار ای ــا در اختی ــات آنه ــا و اقدام ه
ــع  ــه نف ــن ب ــزود: ای ــت.وی اف ــد گرف خواه
پاکســتان اســت کــه اجــازه ندهــد گروهــک 
هــای تروریســتی از خــاک ما اســتفاده کنند و 
ارتــش پاکســتان آماده اســت بــا اطاعاتی که 
ایــران در اختیــارش مــی گــذارد، قاطعانــه تــر 

بــا تروریســت هــا مقابلــه کنــد.
ــه  ــرد ک ــد ک ــتان تاکی ــر پاکس ــت وزی نخس
ــق  ــترش و تعمی ــان گس ــاد خواه ــام آب اس
ــت. ــا اس ــوزه ه ــه ح ــران در هم ــط باته رواب

منتخب نکته های اخالقی از آیت الله بهجت)ره(

گناه زهر است 
ــزم  ــر از ع ــر و مهمت ــری باالت ــچ ذک هی
ــاه  ــرک گن ــر ت ــگی ب ــته و همیش پیوس
نیســت؛ یعنــی تصمیم داشــته باشــید اگر 
خداونــد صدســال هــم بــه شــما عمــر داد، 
حتــی یــک گنــاه نکنید،همچنــان کــه اگر 
صــد ســال عمــر کنیــد، حاضــر نخواهیــد 
شــد یک بــار تَــِه اســتکانی زهر بنوشــید؛ 
حقیقــت و واقــع گنــاه هــم، زهــر و َســّم 

است. 


