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عید غدیر، این واقعه بزرگ تاریخی در اسالم دل ها را متوجه 
یک امر مهم اعتقادی و اجتماعی و سرنوشت ساز در زندگی 
می کند که آن »والیت و رهبری جامعه دینی« است. در 
تاریخ اسالم دو حادثه مهم و بزرگ خودنمایی می کند که 
از یکی رسالت و از دیگری امامت به وجود آمد. نخستین 
حادثه نزول وحی بر قلب مبارک پیامبر اسالم بود که رسالت 
پیامبر)صلی ا... علیه وآله( را در پی داشت و دومین حادثه 
غدیر بود که امامت را به وجود آورد و در حقیقت ادامه رسالت 
بود یعنی روز غدیر همان قدر اهمیت دارد که روز بعثت 
در رسالت پیامبر اعظم اهمیت دارد. اهمیت این مطلب 
را از نزول آیه 67 سوره مائده به خوبی درک می کنیم »یا 
َِّک وَ إِْن لَْم تَْفَعْل َفما  أَیَُّها الرَُّسوُل بَلِّْغ ما أُنْزَِل إِلَْیَک ِمْن رَب
َ ال یَْهِدی  ُ یَْعِصُمَک ِمَن النَّاِس إِنَّ اللَّ بَلَّْغَت رِسالََتُه وَ اللَّ
الَْقْوَم الْکافِرین«پیامبر گرامی اسالم)ص( هم فرمان خداوند 
را ابالغ کرد »من کنت مواله فعلی مواله« لذا وقتی پیامبر 
امر خداوند متعال را به امت ابالغ کرد آیه 3 سوره مائده نازل 
شد که: »الَْیْوَم أَْکَملُْت لَُکْم دیَنُکْم وَ أَتَْمْمُت َعلَْیُکْم نِْعَمتی َو 
رَضیُت لَُکُم اْلِْسالَم دیناً« در جهان امروز، زمینه و عطش 
فراوان برای فهم دقیق پیام غدیر و باز تعریف آن فراهم شده 
است. انقالب اسالمی ما و ثمرات بی شمار آن در داخل و 
خارج نگاه ها را متوجه مذهب تشیع که برگرفته از پیام غدیر 
است نموده است. بر همه کسانی که تریبونی در اختیار 
دارند و شنونده ای، مخصوصا مبلغین و سخنرانان و مداحان 
گرانقدر الزم است که پیام غدیر را به جامعیت بیش تری به 
ویژه برای نسل جوان بازگو کنند و بعضی شبهات را که از 
ناحیه مغرضین و غافلین و جاهلین راجع به مساله والیت 
مطرح می شود عالمانه پاسخ گویند. با توجه به اینکه بعثت ، 
غدیر ، عاشورا و انتظار همه در یک راستا در نظر بگیریم ودر 
فرهنگ غدیر،  ظهور منجی بشریت و مبارزه با بی عدالتی ها 
به بهترین وجه معنی می شود لذا باید برای ایجاد عدالت 
درجامعه و زمینه سازی وفراهم کردن بستر ظهور را جدی 
بگیریم و از آن غفلت نکنیم زیرا آنچه دربعد از غدیرو عاشورا 
اتفاق افتاد انحراف ، غفلت ، مصلحت اندیشی ، کم خردی و 
دنیا دوستی و امثالهم بود که مسیر اسالم را منحرف و افراد 
ناالیق امور مسلمین را بدست گرفتند و از اسالم اصیل طرفه 
رفتند بنابراین باید برای تمام کارها در جامعه مان طراحی 
و برنامه ریزی داشته باشیم، صرف خواندن دعا و زیارت در 
اعیاد و شهادت ها کفایت نمی کند بزرگترین پیام غدیر این 
است که برای خودمان برنامه ریزی داشته باشیم در خط سیر 
مشخص شده مان بر اساس پیام رهبر و امام حرکت کنیم، 
این بزرگترین پیام غدیراست. و رسالت غدیر برای ما وحدت 
جامعه اسالمی و پیروی از والیت فقیه است که با تبعیت از 
والیت فقیه و مبارزه با ظلم وجورو تحقق آرمانها وارزشهای 

اسالمی   زمینه ظهور عدالت گسترجهان را فراهم کنیم 
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                موحد رئیس کل دادگسرتی استان کرمان :

تقویت شوراهای حل اختالف در دستور 
کار قوه قضائیه قرار دارد

سردار عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی استان کرمان:

پیام غدیر »والیت و رهبری 
جامعه دینی«

نباید متجاوزان به حقوق مردم، متخلفان 
و ناامن کنندگان جامعه میدان پیدا کنند

صفحه 4

حجت االسالم  والمسلمین سید ابراهیم رئیسی :

پلیس کرمان مقابله با مفاسد در فضای 
مجازی را با جدیت دنبال می کند

رهرب معظم انقالب در پیامی خطاب به جوانان جهادگر تاکید کردند: 

شعار »خدمت رسانی برای تحقق 
عدالت و پیشرفت« را همگانی کنید

استاندار کرمان عنوان کرد:

اســتاندار کرمــان گفــت: در ســال گذشــته 41 هــزار 
و 700 فرصــت شــغلی ایجــاد شــده کــه 124 درصــد 

هدف گــذاری در بخــش اشــتغال محقــق شــد.
بــه گــزارش ایســنا منطقــه کویــر، محمدجــواد فدایی 
ــان  ــاه در شــورای اداری اســتان کرم روز 26 مردادم
اظهــار کــرد: هفتــه آینــده، آغــاز هفتــه دولــت اســت 
ــا ســبک  ــرای آشناســایی ب ــی ب ــه فرصت ــن هفت و ای
ــا راه  و روش مدیریــت شــهدای ایــن هفتــه اســت ت
ــت  ــی اس ــن فرصت ــم و همچنی ــه دهی ــا را ادام آنه
کــه مدیــران گــزارش اقدامــات انجــام شــده در یــک 

ســال گذشــته را بــه مــردم ارایــه دهنــد.
وی خطــاب بــه مدیــران دســتگاه های اجرایــی 
گفــت: از فرصــت هفتــه دولــت اســتفاده و گزارشــی 
ــتان  ــعه اس ــی در توس ــتگاه های اجرای ــر دس از تاثی
ــه  ــوس ب ــورت ملم ــه ص ــردم ب ــکالت م ــل مش و ح

ــد. ــه دهی ــردم ارائ م
اســتاندار کرمــان اولویــت نخســت اســتان را ایجــاد 
ــات  ــر از اقدام ــن تقدی ــرد و ضم ــر ک ــتغال ذک اش
خــوب دســتگاه ها در ســال گذشــته افــزود: در 
ســال گذشــته 41 هــزار و 700 فرصــت شــغلی 
ایجــاد شــده کــه 124 درصــد هدف گــذاری در 
ــه 156  ــه ای ک ــد؛ به گون ــق ش ــتغال محق ــش اش بخ
میلیــارد تومــان تســهیالت بــا نــرخ 4 درصــد بــرای 
ــی  ــتغالی و خانگ ــرد، خوداش ــتغال های خ ــاد اش ایج
پرداخــت شــد کــه حــدود 11 هــزار شــغل در ایــن 

ــد. ــاد ش ــا ایج بخش ه
ــزار و 660  ــرای ایجــاد حــدود 5 ه ــه داد: ب وی ادام صفحه4

تحقق 124 درصدی هدف گذاری اشتغال با ایجاد 41 هزار و 
700 فرصت شغلی/17 پروژه بزرگ در استان آماده افتتاح

اشــتغال مســتقیم روســتایی و عشــایری نیــز 309 
ــد  ــرخ 6 درص ــا ن ــهیالت ب ــان تس ــارد توم میلی
ــم  ــه هفت ــن بخــش رتب پرداخــت شــد کــه در ای

ــم. کشــوری را کســب کردی
ــان  ــتان کرم ــم اس ــه پنج ــب رتب ــی از کس فدای
در فعــال کــردن و افزایــش تولیــد در ســطح 
ــال  ــرای فع ــرد: ب ــوان ک ــر داد و عن ــور خب کش
کــردن واحدهــای نیمــه فعــال و تکمیــل واحدهــا 
ــل  ــهیالت از مح ــان تس ــارد توم ــدود 50 میلی ح
تومــان  میلیــارد   961 و  اشــتغال  تســهیالت 
تســهیالت از محــل رونــق تولیــد و منابــع بانکــی 
پرداخــت شــده اســت. وی تصریــح کــرد: مجــوز 
159 میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری خارجــی 
صــادر شــده اســت                   ادامــه صفحــه 3

دکرت خطیبی شهردار بردسیر درگفتگوی اختصاصی با خربنگار سپهربردسیر :

شهرداری بردسیر در زمینه نشاط اجتماعی و امیدبخشی 
به شهروندان تحول ایجاد کرده است

بااســتقبال بــی نظیر مــردم از جشــنهای 
تابســتانه شــهردار بردســیر از همــه 
ــاده  ــرکت در پی ــت ش ــهروندان جه ش

ــل اورد  ــه عم ــوت ب ــر دع روی غدی
بــا خبرنــگار  بردســیر در گفتگــو  شــهردار 
ــزاری  ــه برگ ــاره ب ــا اش ــپهر ب ــه س ــه نام هفت
ــا  ــی از جشــنها و مراســمات نشــاط آور ب انبوه
حمایــت شــهرداری اســتقبال مردمــی را از ایــن 
مراســمات بــی نظیــر توصیــف کــرد. وی ایجــاد 
فضــای شــهری بانشــاط را از اهــداف شــهرداری 
عنــوان کــرد و گفــت : نصــب المانهــای شــهری 
مــدرن و بــه روز کــه هیــچ نمونــه مشــابهی در 
اســتان ندارنــد و همینطــور زیباســازی شــهری 
ــه  ــرار دارد بطوریک ــهرداری ق ــتور کار ش در دس
ــوس  ــرات محس ــال تغیی ــهری در ح ــای ش فض

اســت.
 ایــن اســتاد دانشــگاه نشــاط اجتماعــی را 
ــق  ــت: طب ــت و گف ــروز دانس ــه ام ــاز جامع نی
منویــات مقــام معظــم رهبــری از هیــچ تالشــی 
ــه  ــردم و ایجــاد روحی ــه م ــرای امیدبخشــی ب ب
ــی  ــغ نم ــهروندان دری ــادابی در ش ــاط و ش نش
ــت  ــه حمای ــه ب ــی در ادام ــر خطیب ــم. دکت کنی
شــهرداری از فعالیتهــای فرهنگــی بویــژه حــوزه 
کتــاب و کتابخوانــی اشــاره کــرد و گفــت: 
ــی در  ــل توجه ــرد قاب ــر عملک ــال اخی در یکس
حــوزه کتابخوانــی داشــته ایــم و همینطــور 
بســیاری از نهادهــای فرهنگــی و اجتماعــی در 
برگــزاری مراســمات مــورد حمایــت شــهرداری 
قــرار گرفتــه انــد. وی نصــب تصاویــر شــهدا در 
ــاری  ــر را افتخ ــهر و معاب ــطح ش ــای س تابلوه
ــی  ــرای شــهرداری دانســت و از رونمای ــزرگ ب ب
از المانهــای شــهدا و مفاخــر بــه زودی خبــر داد. 
شــهردار بردســیر در انتهــا از همــه شــهروندان 
ــر  ــاده روی غدی ــم پی ــرکت در مراس ــت ش جه
ــاعت 6  ــم س ــن مراس ــت ای ــرد و گف ــوت ک دع
ــاه از  ــنبه 29 مردادم ــه ش ــر روز س ــد از ظه بع

ــد شــد. ــاز خواه ــام آغ ــدان ام می
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خطبه های نمازجمعه 

حجت االسالم و المسلمین شمسی 
باالترین و ارزشمندترین روز ، 

روز غدیر است  
حجت االسالم و المسلمین شمسی خطیب جمعه این هفته 
در خطبه های نماز ضمن دعوت نمازگزاران به تقوای الهی بیان 
داشت: خداوند متعال در قرآن مسئله تقوا را تاکید کردند ای کسانی 
که اهل ایمان هستید از خدا بترسید و تقوای الهی پیشه کنید و 
گفتارتان را در راستای گفتار حق قرار دهید. و امیرالمومنین علی 
علیه السالم در حکمت 388 نهج البالغه به سه نعمت و گرفتاری 
و بالی انسان اشاره می کند و به سه نعمت از سه مورد خوشبختی 
انسان می تواند در زندگی خود کسب کند اشاره دارد و می فرماید: 
آگاه باشید و از گرفتاریهای انسان در دنیا ومصادیق بال و گرفتاری 
و نعمت اشاره می کندویکی از مصادیق ، فقر و تنگدستی است و 
سخت تر از فقر بیماری جسم است و سخت تر از آن کسی است 
که دلش بیمار باشد وهمچنین  اشاره به نعمت های مادی و معنوی 
می کند و می فرماید: آگاه باشید ای مردم، از نعمت های الهی به 
انسان داشتن مال و ثروت در دنیا است که این بی نیازی خودش 
نعمت است و باالتر از آن سالمت جسم است و برتر از آن دارا بودن 
تقوا است. و گرفتاریها را در سه بخش خالصه می کند یکی فقر 
و تنگدستی که درماندگی و لذت به ارمغان می آورد دوم بیماری 
جسم است و بیماری بدتر از فقر و تنگدستی است چه بسا کسانی 
که ثروت فراوان دارند اما مریضند. وبالی سوم مادی نیست و قابل 
احساس هم نیست این بالی سوم ازدو تا قبلی سخت تر است و آن 
بیماری دل و قلب است که روح وروان انسان به قلب و دل بر می 
گردد. و امیرالمومنین فقر را به عنوان مرگ بزرگتر نامبرده است و 
انسان فقیر دست به هرکاری می زند تا گلیم خود را از آب بکشد و 
ناسپاسی می کند و شکر واقعی نعمت را به جا نمی آورد. و مدیران 
باید مبارزه با فقر را در دستور کارخود قرار دهند چون از دستورات 

موکد  دین مبین اسالم است
وی در ادامه ضمن تبریک سالروز والدت امام هادی علیه السالم 
بیان داشت: امام هادی علیه السالم زیارت جامعه کبیره را به عنوان 
یکی از آثار خود به شیفتگان اهل بیت عرضه نمودند که این زیارت 
از نظر سند صحیح ترین و از نظر محتوافراگیرترین است ودر 
مقایسه با سایر زیارات از فصاحت بلیغ و بالغت معنا و شان منزلت 

واالیی برخوردار است.
وی در ادامه به سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به مهین اسالمی 
اشاره کردند که براساس قانون حمایت آزادگان ستاد رسیدگی به 
آزادگان در مجلس شورای اسالمی تشکیل شد که تبادل چهل 
هزار آزاده با همین تعداد عراقی انجام شد و مقام معظم رهبری در 
تکریم آزادگان فرمودند: آنها با درخشش خود ما را سرافراز کردند 
و ما هرچه داریم از ایثارگریها و خودگذشتگیهای این عزیزان و به 
خصوص شهیدان داریم که امروز سرافرازی و سربلندی را به مهین 

اسالمی به ارمغان آوردند. 
وی پیرامون روز غدیر گفت: روز 29 مرداد ماه روز بزرگترین عید 
شیعه است و باالترین و ارزشمندترین روز ، روز غدیر است و اسالم 
چهار مقطع پیش رو دارد یکی بعثت که آغاز اسالم و ظهور آخرین 
دین الهی ، دوم غدیر که استمرار اسالم، سوم عاشورا احیا بعثت 
اسالم، چهارم جهموری اسالمی زمینه ساز ظهور و کشور جهانی 
و ظهور منجی عالم بشریت است. و پیامبر گرامی اسالم در منطقه 
ای به نام خم پیام مهمی درجمع 120 هزاری حجاج ابالغ نمود و 
فرمودند این پیام غدیر نسل به نسل باید ابالغ شود و حاضرین به 
غائبین بگویند و جایگاه امامت و والیت باید حفظ و تقویت شود 
وظیفه امروز من و شما است و پیام امامت و والیت را سینه به 

سینه نقل کنید. 

تشکیل 2500 گروه جهادی در طرح اعتالی بسیج در کرمان
ــرح  ــادی در ط ــروه جه ــکیل 2500 گ تش

ــان اعتــالی بســیج در کرم
جانشــین ســپاه ثــاراهلل کرمان گفــت: یکی 
از طرح هــای اعتــالی بســیج طــرح اعتالی 
گــروه جهــادی اســت و مــا بنــا داریــم برای 
هــر پایــگاه مقاومــت یــک گــروه جهــادی 
تشــکیل دهیــم کــه 2 هــزار و 500 گــروه 

جهــادی باید در اســتان تشــکیل شــود.
بــه گزارش خبرگــزاری فارس از رفســنجان، 
ــتمین  ــری در هش ــد مطه ــردار محم س
گردهمایــی رزمنــدگان تیــپ ادوات لشــکر 
ــرم در  ــع ح ــدگان مداف ــاراهلل و رزمن ۴1 ث
سرچشــمه رفســنجان اظهــار داشــت: 
ــزار و  ــان ۶ ه ــتان کرم ــار اس ــان دی مردم
500 شــهید شــامل شــهدای دوران دفــاع 
مقــدس، شــهدای تیپ لشــکر ۴1 ثــاراهلل و 
... تقدیــم انقــالب اســالمی و نظــام مقــدس 

ــد. ــالمی کرده ان ــوری اس جمه
وی بیــان اشــت: در زمــان اســارت ایرانی هــا 
در زندان هــای بعثــی عــراق، کمتریــن 
امکانــات را در اختیــار داشــتند و جانبازانــی 
کــه بــه آن هــا فشــار وارد می شــد شــهید 

می شــدند و برخــی اســرا مقاومــت داشــتند 
ــر  ــی در براب ــرای ایران ــت اس ــن مقاوم وهمی
امکانــات کــم عراقی هــا و شــکنجه های آنهــا 
ــت  ــر مقاوم ــا در براب ــه عراقی ه نشــان داد ک

ــد. ــم آوردن آزادگان ک
ــاراهلل کرمــان در  ــده ســپاه ث جانشــین فرمان
ادامــه بــه نکاتــی در رابطه بــا تبصره مــاده 38 
هــم اشــاره کــرد و افــزود: برخــی رزمنــدگان 
و جانبــازان دوران جنــگ از ایــن تبصــره 
ــانی  ــد اطالع رس ــه بای ــد ک ــی ندارن اطالع
شــود تــا ایــن عزیــزان از مزایــای ایــن تبصره 

ــوند. ــد ش بهره من
ــالی  ــای اعت ــرای طرح ه ــه اج ــری ب مطه
بســیج توســط ســپاه در قالب هــای مختلــف 
اشــاره و بیــان کــرد: ایــن طرح هــا در جهــت 
رفــاه حــال مــردم، ایجــاد امنیــت و معیشــت 
و اشــتغال مــردم در حــال اجراســت کــه در 
ــی  ــت و یک ــتاب گرف ــال های 9۶ و 9۷ ش س
از طرح هــای اعتــالی بســیج طــرح اعتــالی 
گــروه جهــادی اســت و مــا بنــا داریــم بــرای 
ــادی  ــروه جه ــک گ ــت ی ــگاه مقاوم ــر پای ه

تشــکیل دهیــم.

مطهــری عنــوان کــرد: 2 هــزار و500 پایگاه 
ــزار و  ــه 2 ه ــم ک ــتان داری ــت در اس مقاوم
ــد تشــکیل شــود  500 گــروه جهــادی بای
و بچه هــای گــروه جهــادی مــا االن در 
حمیدیــه در حــال ســاخت و ســاز و فعالیت 

ــردم هســتند. ــه م ــانی ب و خدمت رس
وی راه انــدازی طــرح صندوق قرض الحســنه 
را یکــی دیگــر از طرح هــای اعتــالی بســیج  
دانســت و اضافــه کــرد: قــرار اســت مــردم 
بانــی شــوند و بــا ایــن صندوق ها مشــکالت 
محلــه برطــرف شــود در حــوزه اشــتغالزایی 
ــه نیازمنــدان تســهیالت اعطــا   و کمــک ب
می شــود کــه ســال گذشــته 1۶ صنــدوق 
قرض الحســنه در اســتان کرمــان راه افتــاد 
و امســال هــم 1۶ مــورد راه انــدازی خواهــد 
شــد و آمــار ایــن صنــدوق هــا بــه 32 مــورد 

افزایــش خواهــد یافــت.
مطهــری از طــرح دیگــر اعتــال نیز بــه طرح 
شــهید بهنــام محمــدی اشــاره کــرد کــه 
بــرای دانش آمــوزان مــدارس اجــرا می شــود 
تــا نیروهایــی بــرای انقــالب تربیت شــود در 
ســه ضلــع خانــه، مدرســه و مســجد اجــرا 

ــال  ــان س ــتان کرم ــه در اس ــود ک می ش
گذشــته 200 مدرســه دخترانه و پســرانه 

در ایــن طــرح اعتــال داشــتیم.
ــالی  ــرح اعت ــرد: ط ــان ک وی خاطرنش
گشــت رضویــون هــم در محالت توســط 
ــا  ــود ت ــرا می ش ــیجی اج ــرادران بس ب
احســاس امنیــت در محلــه ایجــاد شــود 
ــه  ــد ب ــه مــوردی برخــورد کردن و اگــر ب

ــد. ــالع می دهن ــی اط ــروی انتظام نی

رییــس اداره اوقــاف و امــور خیریه شهرســتان بردســیرگفت: 
ــان ،از محــل نیــات موقوفــه  ــا عیــد ســعید قرب همزمــان ب
عبــاس آبــاد 150 کیلــو گــرم گوشــت گــرم شــتر قربانــی در 

بیــن نیازمنــدان شهرســتان توزیــع شــد.
  بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه 
ــین  ــا حس ــد رض ــالم حمی ــت االس ــان، حج ــتان کرم اس
رضایــی رییــس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان بردســیر 
اظهارداشــت:در راســتای اجــرای برنامــه هــای طــرح افــق  از 
محــل نیــات موقوفــه عبــاس آبــاد ،همزمــان بــا عید ســعید 
قربــان 150 کیلــو گــرم گوشــت گــرم شــتر قربانــی در بیــن 

نیازمنــدان شهرســتان بردســیر توزیع شــد.
  وی پاســخگویی بــه اصلی تریــن نیازهای فرهنگــی خدمات 
اجتماعــی ، فرهنگــی و قرآنــی امــام زادگان را از جملــه برنامه 
هــای  مهــم  طــرح افــق درراســتای اجــرای نیــات موقوفــات 
ــه  ــانی ب ــت رس ــق خدم ــرح اف ــت:  ط ــرد و گف ــوان ک عن
محرومیــن و نیازمنــدان اطــراف بقــاع متبرکــه  رابــا هــدف 
ارائــه خدمــات اجتماعــی و کاهــش آســیب های اجتماعــی 

مــد نظــر دارد.

توزیع ۱50 کیلو گوشت گرم قربانی 
در بین نیازمندان بردسیری 

تجلیل مدیران موسسات مردم نهاد 
در شهرستان بردسیر 

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانداری شهرســتان بردســیر، 
جلســه روز تشــکل هــای اجتماعــی بــه ریاســت مهنــدس 
نجــف پــور فرمانــدار و بــا حضــور مهنــدس وفایــی معــاون 
سیاســی اجتماعــی فرمانــداری، مزنــگ زاده رئیــس مجمــع 
جوانــان اســتان کرمــان و تنــی چنــد از مدیــران موسســات 

مــردم نهــاد در شهرســتان نیــز برگزارشــد 
مهنــدس نجــف پــور فرمانــدار شهرســتان بردســیر در ایــن 
ــای  ــکل ه ــاه روز تش ــک 22 مردادم ــن تبری ــدار ضم دی
اجتماعــی خاطر نشــان کــرد: جلب مشــارکت هــای مردمی 
و اعتمــاد عمومــی بزرگتریــن وظیفــه ذاتی موسســات مردم 
نهــاد اســت ،وی توزیــع بســته هــای غذایی،جهازیه،برگزاری 
جشــن های مناســبتی،دوره های ویژه ســخنرانی را بخشــی 

از عملکــرد موسســات مــردم نهــاد عنــوان کــرد 
ــی  ــی اجتماع ــاون سیاس ــراه مع ــدار بهم ــان  فرمان در پای
فرمانــداری از مدیــران موسســات مــردم نهــاد در شهرســتان 

بردســیر نیــز تجلیــل کردنــد

حجت االسالم مهری امام جمعه نگار :

غدیر پیوند رسالت و امامت و 
مهدویت است

حجــت االســالم مهــری امــام جمعــه نــگار درخطبــه هــای 
نمازجمعــه ایــن هفتــه بااشــاره بــه کالم رســول خــدا صلــی 
ــی  ــی ف ــل بیت ــل اه ــد: »ان مث ــه فرمودن ــه ک ــه وآل ا... علی
امتــی کمثلــه ســفینه نــوح مــن رکبهــا نجــاه و مــن تخلــف 

عنهاغــرق«
وی بااشــاره بــه ایــن مطلــب بــه بیــان اهمیــت عیــد ســعید 
ــت و  ــالت و امام ــد رس ــر پیون ــت غدی ــم در حقیق غدیرخ
مهدویــت اســتمرار پیــام الهــی و حفــظ و صیانــت از وحــی 
ــروز و  ــه دی ــوط ب ــه تاریخــی مرب ــک حادث ــر ی اســت و غدی
گذشــته نیســت بلکــه مربــوط بــه دیــروز امــروز و فرداســت 
یعنــی غدیــر یــک جریــان مســتمر و همیشــگی بلکــه یــک 

چشــمه جــاری اســت
حجــت االســالم مهــری در چرایــی تجلیــل از غدیــر بیــان 
داشــت:اولین دلیــل تجلیــل از غدیــر انتخــاب مذهب صحیح 
ــام  ــن و ام ــه و تابعی ــا از صحاب ــرای م ــم کــه ب اســت و بدانی
ــرآن کدامیــک  معصــوم در بیــان احــکام الهــی و تفســیر ق
ــه  ــش ب ــش و فعل حجــت هســتندوبدانیم چــه کســی قول

پیامبــر نزدیکتراســت
اگــر فهــم و درک کامــل از واقعــه غدیــر داشــته باشــیم غدیر 
ــر  ــه اختــالف چــون غدی ــع باعــث وحــدت اســت ن ــه واق ب
تاســیس والیــت نبــود بلکــه واقعــه غدیــر تاکیــد بــر والیــت 
بودچــون مشــروعیت امــام  بــا خداســت و مقبولیــت بــا مردم 
اســت کــه قبــال ایــن مطلــب قبــل از واقعــه غدیــر در حدیث 
ســفینه حدیــث منزلــت والیــت مطرح شــده امــا غدیــر آن را 
رســمی کرد بلکــه در روز غدیــر رفراندوم برگــزار شــد و رای از 
مــردم گرفــت نــه آنکــه امــام  بــا رای مــردم امــام اســت خیــر 
مشــروعیت امامــت بــا خداســت هیــچ کــس هــم کــه رای 

ندهــد علــی علیــه الســالم تنهــا هــم باشــد امــام اســت
آنجــا کــه گفتیــم غدیــر پیونــد رســالت و امامــت و مهدویت 
مــی باشــد و اســتمرار پیــام الهــی وحفــظ صیانــت از وحــی 
اســت غدیــر امــروز نیــز بــه مــا مــی گویــد مــا امــام داریــم 
امــام مــا زنــده اســت اعمالمــان را مــی بینــد برایمــان دعا می 
کنــد و روزی ظهــور مــی کنــد ودر غدیــر اســت کــه بیــن 
غدیــر و عاشــورا و مهدویــت و انتظــار پیونــد ایجــاد می شــود 
غدیرآمــده اســت کــه بفهمانــد سیاســت بــه همــه مربــوط 
اســت و واقعــه غدیــر دخالــت نبــی مکــرم اســالم بــود در امر 
مدیریــت جامعــه اســالمی لــذا از درون مکتــب غدیــر اســت 

کــه مکتــب انتظــار و مکتــب مهدویــت بیــرون مــی آیــد
امــام جمعــه نــگار در ادامــه بااشــاره بــه رهنمودهــای رهبری 
در دیدارهــای جداگانــه بــا اعضــای اردوهــای جهــادی بیــان 
ــان و  ــای کار برخاســته از ایم ــه معن ــادی ب داشــت: کار جه
بکارگرفتــه شــدن از هــر چــه ظرفیــت وجودی انســان اســت 
ودر حقیقــت خدمــت رســانی برای تحقق عدالت و پیشــرفت 

در جامعــه بایدهمگانی شــود

جانشین سپاه ثارالله کرمان گفت: 

۱02 هزار خانواده در استان کرمان تحت پوشش کمیته امداد هستند
ــان  ــداد اســتان کرم ــه ام ــرکل کمیت مدی
ــواده در  ــزار خان ــش از 102 ه ــت: بی گف
ــه  ــش کمیت ــت پوش ــان تح ــتان کرم اس
امــداد قــرار دارنــد کــه ۶۷ درصــد از 
ایــن جمعیــت، بانــوان سرپرســت خانــوار 

هســتند.
بــه گــزارش ایســنا منطقــه کویــر، »یحیی 
نشســت  در  مردادمــاه   2۶ صادقــی« 
هم اندیشــی با اصحــاب رســانه بــا قدردانی 
از تــالش اصحــاب رســانه در جهــت کمک 
بــه محرومیت زدایــی اظهــار کــرد: کمیتــه 
ــا یــک  امــداد یــک مجموعــه گســترده ب

بــار ســنگین و مســئولیت بســیار زیاد اســت که 
اگــر همراهــی و همدلــی همــه آحــاد جامعــه و 
بــه ویژه اصحاب رســانه نباشــد، شــاید خیلــی از 

توفیقــات را کســب نکــرده و نمــی کنیــم.
وی افــزود: در شــرایط اقتصــادی کنونــی جامعه، 
ــرای اقشــار محــروم و  ــن مشــکل ب عمــده تری
جامعــه هــدف مــا ایجــاد مــی شــود و شــرایط 

خیلــی ســخت اســت.
ــزار  ــش از 102 ه ــرد: بی ــح ک ــی تصری صادق
ــش  ــت پوش ــان تح ــتان کرم ــواده در اس خان
کمیتــه امــداد قــرار دارنــد کــه ۶۷ درصــد از این 
جمعیــت، بانــوان سرپرســت خانــوار هســتند و 

ــرایط  ــز ش ــتان نی ــروم اس ــق مح مناط
ــد. ــی دارن خاص

مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان 
ــداد  ــه ام ــرد کمیت ــه عملک ــاره ب ــا اش ب
ــان  ــرای مددجوی ــتغال ب ــاد اش در ایج
ایــن نهــاد بیــان کــرد: ایجــاد شــغل کار 
ســختی اســت و در ایــن زمینــه نیــاز بــه 
همراهــی، همکفری و همــکاری اصحاب 

رســانه داریــم.
ــادی در  ــای زی ــت ه ــزود: ظرفی وی اف
کرمــان وجــود دارد و در ســال گذشــته 
گلخانــه هــای زیــادی در جنــوب اســتان 

ایجــاد کردیــم و ســعی شــده بــه ســمت 
مشــاغل جدیــد برویــم.

سیدمهدی طبیب زاده رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان 

افزایش ۴۸ درصدی سهم وصولی مالیات در استان کرمان فضای کسب و کار را نابود می کند
ســیدمهدی طبیــب زاده رئیس اتــاق کرمان 
بــا بیــان اینکــه افزایــش ۴8 درصدی ســهم 
ــای  ــان فض ــتان کرم ــات اس ــی مالی وصول
کســب و کار را نابــود می کنــد گفــت: 
ــه مالیــات نتیجــه ای جــز  افزایــش ناعادالن
فشــار بیشــتر بــر کســانی کــه در سیســتم 
ــد  ــل می کنن ــفاف عم ــور ش ــی کش مالیات
نــدارد و بــه اقتصــاد زیرزمینــی دامــن 

می زنــد.
ــا  ــو ب ــب زاده در گفت وگ ــیدمهدی طبی س
خبرنــگار تســنیم در کرمــان، با بیــان اینکه 
فعــاالن اقتصــادی در خــط مقــدم جنــگ 
ــه  اقتصــادی تنهــا هســتند و صدایشــان ب
ــه  ــا ب ــت: م ــار داش ــد اظه ــی نمی رس جای
عنــوان تولیدکننــدگان و بخــش خصوصــی 
در کشــور نــه غیــر واقــع حــرف می زنیــم و 

ــم. ــی داری ــه زیاده خواه ن
وی بــا اشــاره بــه نامگــذاری شــعار ســال از 
ســوی مقــام معظــم رهبــری گفــت: حتمــا 
ــه  ــده ک ــاس ش ــور احس ــی در کش ضرورت
رهبــر معظــم انقــالب بــه این مســئله توجه 
ــد بپرســید کــه سیســتم  داشــتند امــا بای
ــی و مقننــه کشــور در ایــن  اجرایــی، قضائ
راســتا چه حرکتــی انجــام دادند و در ســالی 
کــه بــه نــام رونــق تولیــد نامگــذاری شــده 
نســبت بــه ســال های دیگــر چــه مشــکلی 

از تولیدکننــدگان حــل شــده اســت.
رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان کرمــان بــا 
تاکیــد براینکــه اگــر به نامگــذاری ســال ها 
ــه  ــری توج ــم رهب ــام معظ ــوی مق از س
ــکالت  ــیاری از مش ــود بس ــتری ش بیش
ــزود: در جهــت  جامعــه حــل می شــود اف
ــق  تحقــق شــعار ســال و در راســتای رون
ــا  ــدگان م ــه دردی از تولیدکنن ــد چ تولی
ــه عنــوان کســی کــه  حــل شــده و مــا ب
در ایــن حــوزه ذینفــع بــوده و مطالبه گــر 

هســتیم.
ــا بیــان اینکــه همــه  می دانیــم کــه  وی ب
بحــث اشــتغال مســئله روز کشــور اســت 
گفــت: امــا اشــتغال کــه خــود بــه خــود 
ایجــاد نمی شــود و در ســایه فضای کســب 
و کار مناســب و مســاعد اســت کــه رونــق 
ــد ایجــاد شــده و توســعه اقتصــادی  تولی
ــظ  ــه حف ــت ب ــد و در نهای ــاق می افت اتف
اشــتغال موجــود و ایجــاد اشــتغال جدیــد 

می انجامــد.
ــه اینکــه فضــای  ــا اشــاره ب طبیــب زاده ب
نامســاعد اقتصــادی باعــث می شــود کــه 
اقتصــاد رانتــی و زیرزمینــی ایجــاد شــود 
ــای  ــه فض ــی ک ــرد: در صورت ــح ک تصری
اقتصادی کشــور، شــفاف نباشــد و مجوزها 
ــی صــادر نشــود، فســاد ایجــاد  ــه راحت ب

می شــود.
وی بــا اشــاره به افزایــش ۴8 درصدی امســال 
مالیــات در اســتان کرمــان گفــت: زمانــی که 
مالیــات و تامیــن اجتماعی ســدی بر ســر راه 
تولیدکننــده باشــد تولیدکننــدگان مــا ناچار 

بــه ســمت اقتصــاد زیرزمینــی می رونــد.
ــا  ــان ب ــتان کرم ــی اس ــاق بازرگان ــس ات رئی
تاکیــد بــر اینکــه نبایــد افزایــش ۴8 درصدی 
مالیــات بــه مــردم و تولیدکننــدگان اســتان 
کرمــان تحمیــل شــود بیــان کــرد: مگــر در 
حــوزه تولیــد در اســتان کرمــان چــه اتفاقــی 
ــه  ــده ک ــاد ش ــور ایج ــن تص ــه ای ــاده ک افت
ــه  ــرده ک ــدا ک ــش پی ــدر افزای ــا آنق درآمده
بــه همیــن میــزان بایــد مالیــات را ۴8 درصد 

ــش داد؟ افزای
وی بــا بیــان اینکــه افزایش مالیــات نتیجه ای 
جــز فشــار بیشــتر بــه وضــع موجــود نــدارد 
آن هــم بــر کســانی اســت کــه در سیســتم 
ــد  ــل می کنن ــفاف عم ــور ش ــی کش مالیات
ــدان  ــق چن ــه رون ــرایطی ک ــه در ش و البت
اقتصــادی ندارنــد گفــت: سیاســت های 
اجرایــی در ســال رونــق تولیــد با شــعار ســال 

ــدارد. ــی ن ــوده و هم خوان ــگ نب هماهن
طبیــب زاده بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز جنگ 
مــا، جنــگ اقتصــادی اســت و تولیدکنندگان 
ــزود: در  ــتند اف ــدم هس ــط مق ــربازان خ س

ــه  ــم ظالمان ــر، تحری ــرایط نابراب ــن ش ای
و محدودیت هــای انتقــال ارز و کاال و 
کمبود نقدینگــی، نبود تکنولــوژی و نبود 
قطعــات، حاکمیــت باید پشــت جبهــه را 

ــه دارد. نگ
وی بــا بیــان اینکــه تولیدکننــدگان تنهــا 
ــه  ــت ک ــت اس ــت دول ــایه حمای در س
ــود را  ــتغال موج ــد و اش ــد تولی می توانن
ــز  ــی ج ــا هدف ــت: م ــد گف ــظ کنن حف
ــرای  ــم و ب ــق تولیــد در اســتان نداری رون
رســیدن بــه ایــن هــدف بایــد بــه دنبــال 
بهبــود فضــای کســب و کار باشــیم کــه 
ــردم از  ــت م ــت و حمای ــا پشــتوانه دول ب
طریــق مصــرف کاالهــای داخلــی محقق 

می شــود.

تقویت شوراهای حل اختالف در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد
ــان  ــتان کرم ــتری اس ــس کل دادگس رئی
بــا اشــاره بــه رویکــرد جدیــد ریاســت قــوه 
قضائیــه به شــوراهای حــل اختــالف، گفت: 
تقویــت شــوراهای حــل اختالف در دســتور 

کار قــوه قضائیــه قــرار دارد.
یــداهلل موحــد در ارتبــاط ویدئــو کنفرانــس 
بــا روســای دادگســتری هــا، دادســتان هــا و  
قضــات و اعضــای شــوراهای حــل اختــالف 
اســتان کرمــان افــزود: ریاســت قــوه قضائیه 
در جلســه اخیــر بــا دادســتان هــا و روســای 
دادگســتری اســتان هــا تاکیــد کردنــد کــه 
ــدام  ــالف اق ــل اخت ــوراهای ح ــیس ش تاس
ــت اهلل  ــان آی ــه در زم ــت ک ــی اس مبارک
هاشــمی شــاهرودی شــکل گرفتــه و یکــی 
از دســتاوردهای قضایــی به شــمار مــی رود.

وی بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه اســتمرار 
از  اختــالف  حــل  شــوراهای  فعالیــت 
رویکردهــای قــوه قضائیــه بــه شــمار مــی 
ــد  ــه تاکی ــه ب ــا توج ــرد: ب ــد ک رود، تاکی
ریاســت قــوه قضائیــه بــر اســتمرار فعالیــت 
شــوراهای حــل اختــالف، ایــن شــوراها باید 
تقویــت شــوند کــه در ایــن زمینــه روســای 
دادگســتری هــا و مســئوالن قضایــی بایــد 
ــح و  ــرد صل ــا رویک ــا ب ــت آنه ــرای تقوی ب

ــد. ــدام کنن ســازش اق
ــان  ــتان کرم ــتری اس ــس کل دادگس رئی

ــا  ــت ه ــام ظرفی ــد تم ــت: بای اظهارداش
ــل  ــوراهای ح ــه ش ــت ک ــه کار گرف را ب
ــکل  ــن ش ــه بهتری ــد ب ــالف بتوانن اخت
ممکــن در راســتای صلــح و ســازش 
اختالفــات اقــدام کــرده و موفقیــت هــای 

ــد. ــب کنن ــتری را کس بیش
ــه ایــن مطلــب کــه  ــا اشــاره ب موحــد ب
تعییــن تکلیف اعضــا و دبیران شــوراهای 
حــل اختــالف نیــز از تاکیــدات ریاســت 
قــوه قضائیــه بــه شــمار مــی رود، تاکیــد 
کــرد: پیشــنهاد تبدیــل شــوراهای حــل 
اختــالف به یــک نهــاد مدنی نیــز مطرح 
شــده اســت و پیشــنهادات دیگــری نیــز 
در ایــن زمینــه در ســطح کشــور مطــرح 
اســت. وی بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب که 
ــز مبتنــی  نظــر مســئوالن کشــوری نی
ــل  ــوراهای ح ــت ش ــاء وضعی ــر ارتق ب
ــالف اســت، اظهارداشــت: براســاس  اخت
ــل  ــوراهای ح ــد ش ــتورالعمل جدی دس
ــل  ــم قاب ــده تمامــی جرائ اختــالف، پرون
ــه  ــرا ب ــت در دادس ــل از ثب ــت قب گذش
شــورای حــل اختالفــات ارجــاع خواهــد 
شــد و اگــر منتهــی بــه صلــح و ســازش 
شــدند در ایــن شــوراها بایگانــی خواهند 

شــد.
وی گفــت: براســاس دســتورالعمل هــای 

جدیــد پیــش بینــی شــده کــه بــه نحــوی 
در ایــن راســتا اقــدام شــود کــه ادلــه موجود 
در پرونــده هــا حفــظ شــود تــا در صورتــی 
کــه در شــوراهای حــل اختــالف بــه نتیجه 
نرســیدند، در مراجع قضائی قابل رســیدگی 

باشد.
ــا  ــان ب ــتان کرم ــی اس ــد قضائ ــام ارش مق
اشــاره بــه اینکــه بــر اســاس ایــن مطلــب 
که براســاس دســتورالعمل جدید شــوراهای 
ــه  ــه جنب ــی ک ــالف در جرائم ــل اخت ح
عمومــی و خصوصــی دارنــد، کار پیچیده تر 
مــی شــود، گفــت: در ایــن نــوع جرائــم نیــز 
پیــش بینــی هــای الزم انجــام شــده اســت.

موحــد تصریــح کــرد: شــوراهای حــل 
ــت  ــوی  در جه ــه نح ــتی ب ــالف بایس اخت
احقــاق حــق مــردم تــالش کننــد تا مــردم 

ــند. ــود برس ــق خ ــه ح ــت ب ــرع وق در اس
ــد در  ــای جدی ــت ه ــاد ظرفی ــر ایج وی ب
شــوراهای حــل اختالف تاکیــد کــرد و ادامه 
داد: صلــح و ســازش بــه مراتــب دشــوارتر و 
زمانبرتــر از صــدور احــکام قضائی اســت و به 
منظــور اجــرای هر چــه بهتر دســتورالعمل 
جدیــد شــوراهای حــل اختــالف بایــد 
بررســی هــا انجــام شــده و زمینه هــای الزم 

ایجــاد شــود.
ــان  ــتان کرم ــتری اس ــس کل دادگس رئی

برگزاری شب شعر با حضور شاعران 
بردسیری بمناسبت عید غدیر 

بــه گــزارش روابط عمومــی فرمانداری شهرســتان بردســیر، 
شــب شــعر عطــر خــدا در آســتانه عیــد غدیــر بــه همــت 
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــهرداری و اداره فرهن ــداری، ش فرمان
شهرســتان بــا حضــور مهنــدس نجــف پــور فرمانــدار، دکتر 
خطیبــی شــهردار،مهندس وفایی معاون سیاســی اجتماعی 
فرمانداری،تنــی چنــد از روســای ادارات ،مســئولین و 
هنرمندان با قطعه خوانی شــاعران و تجلیل از پیشکســوتان 
شــاعر در محــل ســالن امفــی تئاتــر اداره فرهنــگ و ارشــاد 

اســالمی  برگزار شــد

گردهمائی دوروزه آزادگان 
سیرجان، بردسیر و بافت در الله زار 

بردسیر  برگزار شد

گردهمائــی دوروزه آزادگان شهرســتان های ســیرجان، 
بردســیر و بافــت در محــل اردوگاه اللــه زار بردســیر برگزار 

شــد.
بــه گــزارش ایثــار کرمــان، از روز پنجشــنبه 2۴ مردادمــاه 
98 دومیــن گردهمائــی آزادگان اســتان بــا حضــور احمــد 
ــی شــفیعی  ــاد اســتان، عل ــرکل بنی ــی ســاردو مدی گروئ
مشــاور اســتاندار و مســئول هماهنگــی امــور ایثارگــران 
اســتانداری کرمــان و آزادگان شهرســتان های ســیرجان، 
ــی  ــی تفریح ــل اردوگاه فرهنگ ــت در مح ــیر و باف بردس

منطقــه اللــه زار شهرســتان بردســیر برگــزار شــد.
ــت  ــه والی ــک هفت ــن تبری ــن مراســم ضم ــی در ای گروئ
ــن  ــالروز ورود اولی ــرداد س ــن 2۶ م ــت و همچنی و امام
کاروان آزادگان بــه میهــن اســالمی گفــت: آزادگان یکــی 
از نشــانه های ســربلندی و ســرافرازی ایــن ملــت هســتند. 
ایثــار و شــهادت و آزادگــی بزرگ تریــن افتخــاری اســت 
ــاع از  ــا دشــمنان در دف ــه ب کــه آزادگان در عرصــه مقابل
ــان  ــان ایم ــن هم ــوده و ای ــب نم ــالمی کس ــان اس کی
راســخ ایشــان بــود کــه توانســتید در برابــر همــه فشــارها 
و شــکنجه های جســمی و روحــی دژخیمــان بعثــی 

پایــداری نماییــد.
ایــن گردهمائــی بــا اجــرای برنامه هــای فرهنگــی، 
تفریحــی و ورزشــی و مراســم کوه پیمائــی دســته جمعی 
ــات  ــرداد به طــرف ارتفاع ــه 25 م ــح جمع آزادگان در صب

ــان رســید. ــه پای ــه زار ب الل

رییس اداره اوقاف و امور خیریه بردسیر: 

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان گفت: 

موحد رئیس کل دادگسرتی استان کرمان :

خاطرنشــان کــرد: در صــورت اجرائــی 
شــدن دســتورالعمل جدیــد شــوراهای حل 
اختــالف، اعتبــارات و منابــع مالــی جدیدی 

نیــز دیــده خواهــد شــد.
موحــد در ادامه خاطرنشــان کرد: شــوراهای 
حــل اختــالف اســتان کرمــان در 10 ســال 
ــه  یــک میلیــون و 553هــزار و  گذشــته ب
2۷۴فقــره پرونــده را مــورد رســیدگی قــرار 
ــزار و  ــداد  ۴59 ه ــن تع ــه از ای ــد ک داده ان
ــازش  ــح و س ــا صل ــده را ب ــره پرون 323فق
مختومــه کــرده اند.کــه این حجــم از تالش 

هــای انجــام شــده، جــای تقدیــر دارد. 
وی یــادآور شــد: ۷۴ درصــد پرونــده هــای 
حقوقــی اســتان کرمــان در ســال گذشــته 
توســط شــوراهای حــل اختالف رســیدگی 

شــده اســت.
ــوم  ــه دو س ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی وی ب
پرونــده هــای مطروحــه در دســتگاه قضائی 
ــرد  ــوارد خ ــان م ــتان کرم ــم در اس و جرائ
ــوراهای  ــدف ش ــرد: ه ــد ک ــتند، تاکی هس
ــی  ــه کارائ ــت ک ــن اس ــالف ای ــل اخت ح
باالئــی داشــته باشــند و به دســتگاه قضائی 

کمــک کننــد.
همچنیــن کاهــش ورودی پرونــده هــا 
ــی از  ــی یک ــع قضائ ــا و مراج ــه دادگاه ه ب
سیاســت قــوه قضائیــه بــه شــمار مــی رود .
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حکومت  جهانی عدالت

 مطالبه امام عصر)عج( از 
شیعیان چیست؟)1(

متن زیر جلسه پنجاه و نهم از سلسله مباحث مهدویت است که توسط 
حجت االسالم سیدمحمدباقر علوی تهرانی ایراد شده است.

آخرین بحثی در حکمت های غیبت بیان شد این بود که اجتماع بشر 
آماده محقق کردن هدف و رسالت امام عصر نیست. هدف و رسالت امام 
عصر، استقرار عدالت در سطح جهان است و این یک آمادگی الزم دارد 
و بشر این آمادگی را ندارد. بشر اکنون دنبال آزمون و خطاست. بشر باید 
به این نتیجه برسد که برای رسیدن به اهداف عالیه یک نیروی آسمانی 

الزم است و با اتکا به نیروهای بشری این کار امکان پذیر نیست.
در این زمینه توقیعی از امام عصر)عج( هست که امام می فرماید »لَْو أَنَّ 
ُ لَِطاَعتِِه َعلَی اْجتَِماٍع ِمَن الُْقُلوِب ِفی الَْوَفاءِ بِالَْعْهِد َعلَیِهْم  أَْشیاَعَنا َوفََّقُهْم اللَّ
َعاَدُة بُِمَشاَهَدتَِنا َعلَی َحقِّ  لَْت لَُهُم السَّ َر َعْنُهُم الْیْمُن بِلَِقائَِنا َو لََتَعجَّ لََما تَأَخَّ
ا نَکَرُهُه  الَْمْعِرَفِة َو ِصْدِقَها ِمْنُهْم بَِنا َفَما یْحبُِسَنا َعْنُهْم إاِلَّ َما یتَِّصُل بَِنا ِممَّ

َو اَل نُْؤثُِرُه ِمْنُهْم«
یعنی اگر شیعیان ما که خداوند توفیق طاعتشان دهد، در راه ایفای پیمانی 
که بر دوش دارند، همدل می شدند، میمنت مالقات ما از ایشان به تأخیر 
نمی افتاد و سعادت دیدار ما زودتر نصیب آنان می گشت، دیداری بر 
مبنای شناختی راستین و صداقتی از آنان نسبت به ما؛ علّت مخفی شدن 
ما از آنان چیزی نیست جز آن چه از کردار آنان به ما می رسد و ما توقع 
انجام این کارها را از آنان نداریم.لذا امام اشاره می کنند که حتی متدینین 

هم آماده نیستند چه برسد به جامعه بشری.
آنچه ما را جز منتظرین واقعی می کند توجه به دو مسئله است. اول اینکه 
ما بدانیم که امام از ما چه می خواهد؟ وقتی می گوییم امام غایب است 
یعنی ظهور ندارد اما حضور دارد و مطالباتی دارد. او از ما چه می خواهد؟ 
دوم کاری که ما باید انجام دهیم تا در زمره منتظرین واقعی باشیم این 
است که بدانیم وظیفه ما نسبت به امام چیست؟ اول اینکه مطالبه امام از 

ما چیست و دوم اینکه وظیفه ما نسبت به امام چیست؟
این یکی از مهمترین بحث ها در سلسله مباحث دوره غیبت است. می 
خواهم بگویم در بین ما آن انتظار واقعی اتفاق نیفتاده است، سایرین هم 
که برای تحقق امیال خودشان دنبال آزمون و خطا هستند، در حالی 
که این تمایل باید یک تمایل عالی شود و جهانی هم باشد تا موعود 

جهانی هم بیاید.
امام چه از ما می خواهد؟

امام صادق می فرماید »من سره ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر 
و لیعمل بالورع و محاسن االخالق و هو منتظر فان مات و قام القائم 
بعده کان له من االجر مثل اجر من ادرکه فجدوا وانتظروا هنیئا لکم 

ایتهاالعصابه المرحومه«
یعنی هر کس که بودن در شمار یاران قائم )عج( او را شادمان سازد باید 
به انتظار باشد و باید با پرهیزکاری و اخالق نیکو رفتارکند. پس اگر اجلش 
فرا رسد و امام قائم)ع( پس ازدرگذشت او قیام کند، بهره او از پاداش برابر 
با پاداش کسی است که آن حضرت را درک کرده باشد. پس بکوشید و 

منتظر باشید گوارا باد شما را ای گروه بخشوده.
حسن خلق به معنی آداب معاشرت است. آداب معاشرت در جامعه ما 
وضعیت خوبی ندارد. همه هم تذکر می دهند ولی کسی کاری نمی 
کند. این خیلی بد است که ما یک عیبی را پیدا کرده ایم ولی کسی در 

رفع آن کوشا نیست.
من در این سلسله بحث ها از چند زاویه پیرامون این مسئله صحبت 
کرده ام که اخالق گم شده امت پیامبر است. جامعه ما تدین به نماز و 

روزه و... دارد اما به رعایت موازین اخالقی تدین ندارد.
پیامبر فرمود »ال تنظروا الی کثره صالتهم و صومهم، و کثره الحج و 
المعروف و طنطنتهم باللیل؛ انظروا الی صدق الحدیث، و اداء االمانه.« 
یعنی به بسیاری نماز و روزه و زیادی حج و کارهای نیک و ناله شبانه 

مردم ننگرید، بلکه به راستی گفتار و ادای امانت بنگرید.
راستگویی و ادای امانت که در این حدیث به آن اشاره شده است 
مصداقی از مصادیق اخالق است. یعنی پیامبر می فرماید من جامعه را 
بر اساس رعایت اخالق نمره می دهم.ممکن است کسی بگوید پس 
ما نماز نمی خوانیم ولی به جای آن اخالق را رعایت می کنیم. عرض 
من این است که اگر نماز بخواهد از فحشا و منکر جلوگیری کند، شرط 
آن رعایت اخالق است. ابلیس ۶ هزار سال خدا را پرستید اما این موجود 
وقتی در آزمون سجده بر آدم قرار گرفت، نتوانست موفق شود. ابلیس به 

خاطر حسادت به زمین خورد که یکی از رذائل اخالقی است.

ادامه آیه 55 سوره آل عمران :
3- آیا آیه شریفه داللتی بر مرگ عیسی دارد؟

آیه شریفه داللتی بر مرگ عیسی ندارد. البته بعضی تصور کرده اند که کلمه 
»متوفیک« ازماده »وفات« به معنای مرگ است و برخی خیال کرده اند 
این مطلب با عقیده معروف آن میان مسلمانان، مبنی بر عدم مرگ عیسی 

و زنده بودن آن منافات دارد؛ درحالیکه چنین نیست. 
توضیح اینکه، ماده »فوت« به معنای »از دست رفتن« و »توفی« بر وزن 
»ترقی« ازماده »وفی« به معنای تکمیل کردن چیزی« است اگر عمل 
کردن به عهد را »وفا« می گویند، به خاطر تکمیل کردن و به انجام 
رسانیدن آن است. همچنین به همین دلیل، اگر کسی حق خود را به طور 
کامل از دیگری تحویل بگیرد، عرب می گوید »توفی دینه؛ طلب خود را 
به طور کامل گرفت«. درست است که »توفی« به معنای مرگ استعمال 
شده است، ولی حتی در آنجا حقیقتا به معنای مرگ نیست، بلکه به معنای 
تحویل گرفتن روح می باشد. اصوال در معنای »توفی« مرگ نیفتاده و ماده 

فوت با ماده »وفی« به کلی از هم جدا است. 
اینکه در آیه شریفه خداوند متعال می فرماید:»ای عیسی تو را بر می گیرم 
و به سوی خود می برم.« این معنی عین حیات عیسی است، نه مرگ او.

4- منظور از »پاکیزگی« در آیه شریفه که می فرماید:»من تو را از آنها که 
کافر شدند، پاکیزه می کنم« چیست؟

منظور از این پاکیزگی، نجات او از چنگال افراد بی ایمان و پلید و دور 
ازحق و حقیقت است که می کوشیدند با سمت های ناروا و توطئه های 
ناجوانمراده، او را آلوده سازند. خداوند آیین او را پیروز گردانید و او را از تهمت 
پاک و پاکیزه ساخت. شاید منظور از پاک ساختن او ، بیرون بودن مسیح 

از آن محیط آلوده باشد.  
5- بشارت خداوند متعال به حضرت مسیح چیست؟

خداوند متعال می فرماید:»پیروان تو را تا روز رستاخیز بر کافران برتری می 
دهم.« این بشارتی است که خداوند به مسیح و پیروان او داد، تا موجب 
دلگرمی آنان در مسیری که انتخاب کرده بودند گردد. در واقع این آیه 
یکی از آیات اعجاز آمیز و از پیشگویی های غیبی قرآن است که می گوید 
پیروان مسیح همواره بر یهود که مخالف مسیح بودند برتری خواهند داشت. 

۶- آیا آئین و دین یهود و مسیح تا روز قیامت در جهان باقی می مانند؟
در روایات داریم با ظهور حضرت مهدی)عج(، ایشان همه ادیان را زیر نفوذ 
خود در می آورد و بر جهان حکومت می کند، ولی طبق این آیه شریفه، 
یهود و نصاری تا روز قیامت در جهان خواهند بود و همواره پیروان این دو 

مذهب به زندگی خود ادامه خواهند داد.
در پاسخ می گوییم؛ در روایات مربوط به حضرت مهدی )عج( می خوانیم 
که هیچ خانه ای در شهر و بیابان نمی ماند مگر اینکه توحید در آن نفوذ 
می کند. یعنی اسالم به صورت یک حکومت اسالمی در می آید و غیر 
از قوانین اسالم چیزی بر جهان حکومت نخواهد داشت. ولی هیچ مانعی 
ندارد که اقلیتی از یهود و نصاری در پناه حکومت مهدی)عج( با شرایط 
»اهل ذمه« وجود داشته باشند. زیرا می دانیم حضرت مهدی)عج( مردم 
را به پذیرش اسالم اجبار نمی کند، بلکه با منطق پیش می رود و اجباری 

در کار نیست.
آیه 56 سوره آل عمران:

اما کسانی که کفر ورزیدند در دنیا و آخرت به سختی عذابشان کنم و 
یاورانی نخواهند داشت.

1-سرنوشت افراد کافر و مخالفان حق و عدالت چیست؟
براساس آیه شریفه؛ سرنوشت افراد کار و مخالفان حق و عدالت همان طور 
که در این جهان گرفتار عذاب های دردناکی خواهند بود، در جهان دیگر نیز 
همین سرنوشت را خواهند داشت و هیچ کس از آنها حمایت نخواهد کرد.
2- نمونه ای از عذاب دنیوی که بنی اسرائیل گرفتار آن بودند، نام ببرید؟

در تفسیر »اطیب البیان« نمونه ای از عذاب های دنیوی برای بنی اسرائیل 
را این گونه آورده است: 37  سال بعد از مسیح، شخصی بنا »طیطاوس« 
که از قیصرهای روم بود، بر یهود مسلط شد و بیش از یک میلیون نفر از 

آنان را کشت و هفت هزار نفر را به اسارت گرفت.
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ادامه صفحه اول...
ــرد: مجــوز  ــح ک ــان تصری ــتاندار کرم اس
159 میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری 
خارجــی صــادر شــده اســت و در صندوق 
توســعه ملــی 90 میلیــارد تومــان بــرای 
ــاورزی از  ــرح کش ــزار و 702 ط ــک ه ی
محــل صنــدوق توســعه ملــی پرداخــت 

شــده اســت.
ــه ای  ــه پرداخــت تســهیالت گلخان وی ب
اشــاره کــرد و افــزود: 17 و نیــم میلیــارد 
ــف  ــد ال ــل بن ــهیالت از مح ــان تس توم
تبصــره 18قراردارد منعقــد و 106 میلیارد 
ــن  ــه ای ــب شــد ک ــار تصوی ــان اعتب توم
ــی  ــار پرداخت ــد کل اعتب ــام 56 درص ارق
کشــور بــود و اســتان کرمــان مقــام اول را 
در ایــن زمینــه کســب کرد. ضمــن اینکه 
ــت  ــای تح ــتغال خانواده ه ــوزه اش در ح
پوشــش کمیته امــداد افتتــاح 700 مورد 
نیــروگاه خورشــیدی 5 کیلووات در ســال 

ــته ایم. ــته داش گذش

فدایــی از برنامه هــای اســتان بــرای تامین 
آب شــهرها ســخن بــه میــان آورد و بیان 
کــرد: امســال افزایــش خوبــی در اعتبارات 
تامیــن آب شــهرها داشــتیم و تنهــا برای 
ــزار  ــال آب 9 ه ــای انتق ــی از پروژه ه یک
و 500 میلیــارد تومــان موافقت نامــه 
پیش بینــی شــده و طــرح اضطــراری 
ــاه  ــان در چهارم ــتان کرم ــن آب اس تامی
ــره  ــه به ــاز شــده و ب ــدای امســال آغ ابت
بــرداری رســیده اســت. همچنیــن اجرای 
پروژه هــای فاضــالب را در شــهرهای 
کرمــان، زرنــد و ســیرجان در دســت اقدام 

داریــم.
وی در ادامــه تصریــح کــرد: 17 پــروژه بــا 
ســرمایه گذاری 14 هــزار و 800 میلیــارد 
تومــان آمــاده افتتــاح داریــم کــه از محــل 
ــرای 2 هــزار و 400 نفــر  ایــن پروژه هــا ب
بــه صــورت مســتقیم و بــرای 7 هــزار نفر 
غیرمســتقیم شــغل ایجــاد می شــود کــه 
امیدواریــم در هفتــه دولــت یــا در آینــده 

نزدیــک افتتاح شــوند.

ــران انتظــار  اســتاندار کرمــان گفــت: از مدی
مــی رود بــه دلیــل عقــب ماندگی هــای 
اســتان و مشــکالت مــردم، فعالیــت مضاعف 

داشــته باشــند.
ــه در  ــی ک ــه تصمیمات ــد برآنک ــا تاکی وی ب
ــران  ــرای مدی ــود ب ــاذ می ش ــات اتخ جلس
ایجــاد تعهــد می کند، اظهــار کــرد: تعهداتی 
کــه مــا در جلســات داریــم بایــد بــه موقــع 

انجــام شــود.
ــد  ــه بای ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ــی ب فدای
دســتگاه ها دیــد یکســانی در مــورد اولویت ها 
داشــته باشــند، تصریح کــرد: وقتی متقاضی 
به دســتگاهی بــرای راه انــدازی واحد تولیدی 
و ایجــاد اشــتغال مراجعــه می کند، دســتگاه 
نبایــد بــه ایــن فــرد به عنــوان متقاضــی نگاه 
کنــد بلکــه بایــد بــه عنــوان کارآفریــن نــگاه 
کنــد کــه می خواهــد وظیفــه آن دســتگاه را 
انجــام دهــد لذا بایــد از وی اســتقبال کــرد و 

همــراه وی شــد. 
وی از آغــاز طــرح تحقیقاتــی بررســی 
ــردم در ادارات  چگونگــی ســیر انجــام کار م

تحقق 124 درصدی هدف گذاری اشتغال با ایجاد 41 هزار و 700 فرصت شغلی

ســردار عبدالرضــا ناظــری فرمانــده 
ــا اشــاره بــه  انتظامــی اســتان کرمــان ب
اینکــه پیش بینــی و پیشــگیری و مقابله 
بــا مفاســد اخالقــی در جامعــه و فضــای 
مجــازی نیــز در اســتان در حــال انجــام 
اســت گفت: توســعه  پلیس هوشمند در 

ــم. ــال می کنی ــان را دنب ــتان کرم اس
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از 
ــری در  ــا ناظ ــردار عبدالرض ــان، س کرم
ــانه  ــاب رس ــا اصح ــری ب ــت خب نشس
اســتان کرمــان بــا گرامیداشــت روز 
خبرنــگار و پاسداشــت جایــگاه شــهدای 
رســانه کــه منزلت خبرنــگاری را بســیار 
واال کــرده اســت اظهــار داشــت: اصحــاب 
رســانه معلمــان جامعه هســتند و درس 
ایثــار و مقاومــت را بــه جامعــه و حتــی 

ملــل دیگــر آموختنــد.
وی بــا بیان اینکه گســترش شــبکه های 
ــیع تر  و  ــت  را وس ــه امنی ــازی مقول مج
پیچیده تــر کــرده گفــت: در شــرایط 
امــروز جامعــه رســانه ها بســیار تاثیرگذار 
بــوده و نقــش زیــادی را روشــنگری افکار 

عمومــی ایفــا می کننــد.
فرمانــده انتظامی اســتان کرمان با اشــاره 
ــه اینکــه  در ایــن شــرایط آســیب ها و  ب
جرائــم پــر  و بــال پیــدا می کننــد گفــت: 
رســانه ها در ایــن شــرایط با هشــدارهای 
درســت و بــا اطالع رســانی به موقــع 
می تواننــد در کاهــش جــرم بســیار 

خــوب عمــل کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه  اطالع رســانی خــوب 
رســانه ها را در زمــان دفــاع مقــدس و بعد 
از آن شــاهد بودیــم عنــوان کرد: بخشــی 
از موفقیــت نظــام در ایــن چهل ســال را 
مدیــون رســانه ها هســتیم و در گام دوم 
انقــالب نیــز رســانه ها می تواننــد بســیار 

موثــر عمــل کنند.
ــروز  ــه ام ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب ناظ
دشــمن خانواده هــا و جوانــان مــا را 
نشــانه گرفتــه اســت گفــت: دشــمن بــا 

ــه در  ــی ک ــی و ناهنجاری های کج روی های
جامعــه رواج می دهــد خواســتار نابــودی 

ــه اســت. جامع
وی در ادامــه گفــت: شــهدای و ایثارگــران 
ــا جامعــه و کشــور از حمــالت  رفتنــد ت
دشــمن ایمــن بمانــد و امــروز رســالت و 
وظیفــه  مــا و اصحــاب رســانه اســت کــه 
جامعــه را از ناهنجاری هــا دور نگــه داریم.

فرمانــده انتظامــی اســتان کرمان با اشــاره 
بــه اینکــه امــروز عــزت و اقتــدار جامعــه  
رســانه ای کشــور ناشــی از ســرعت خوب، 
امانــت داری و انتقــال اخبــار صادقانــه 
 اســت بیــان کــرد: در مــوارد مختلــف از 
جملــه مســائل امنیتــی اگــر بســیاری از 
بزهــکاران بالفعــل و بالقــوه کیفــر قانونی 
ــمت  ــه س ــد ب ــود را بدانن ــازات خ و مج
ــن  ــد و اطالع رســانی در ای جــرم نمی رون
مــورد از اقدام مشــترک پلیــس و اصحاب 

رســانه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه اصحــاب رســانه بایــد 
فرهنــگ قانون پذیــری را در میــان مــردم 
ــد  ــه بکنن ــترش و نهادین ــان گس و جوان
ــام  ــه انج ــر از مقابل ــه مهمت ــزود: آنچ اف
اقدامات پیشــگیرانه اســت که خبرنگاران 
در ایــن امــر بســیار می تواننــد در تبییــن 
عوامــل جــرم و تشــریح ابعاد جــرم نقش 

کلیــدی داشــته باشــند.
ناظــری بــا اشــاره بــه اینکــه حضــور بــه 
موقــع خبرنــگاران و اطالع رســانی  دقیــق 
ــه موقــع بســیار مهــم اســت گفــت:  و ب
امــا در ادامــه تکــرار و پرداختــن بــه جــرم 
ــح  ان  ــان قب ــرور زم ــن اســت در م ممک
ــرای افــرادی عــادی شــود و  ــزد و ب را بری

مشــکالتی را ایجــاد کنــد
ــن  ــس ویتری ــه پلی ــان اینک ــا بی وی ب
ــلح  ــای مس ــلح و نیروه ــای مس نیروه
ــرد:  ــوان ک ــتند عن ــام هس ــن نظ ویتری
مقابلــه بــا آســیب های اجتماعــی در 
ــد  ــروز بای ــوزان از ام ــا دانش آم ــه ب رابط
ــول  ــر و در ط ــا اول مه ــورد ت ــد بخ کلی

دولتــی خبــر داد و بیــان کــرد: ایــن طــرح ظرف 
ــج  ــود و نتای ــرا می ش ــد اداره اج ــاه در چن 6 م

ــود.  ــه می ش ــل و ارای تحلی
ــی از  ــرد: یک ــان ک ــان خاطرنش ــتاندار کرم اس
ــاذ  ــگار اتخ ــه خبرن ــه در هفت ــی ک تصمیمات
ــورای  ــان ش ــس از پای ــه پ ــود ک ــن ب ــد ای ش
ــع  ــتگاه ها در جم ــی از دس ــران برخ اداری مدی
خبرنــگاران حضــور پیدا می کننــد و به ســواالت 

ــد. ــخ می دهن ــانه پاس ــاب رس اصح

پنج صفت مداد
پســرک از پدربــزرگ پرســید: پدربــزرگ در بــاره چــه مــی 

نویسی؟
پدربــزرگ پاســخ داد: دربــاره تــو پســرم، امــا مهمتــر از آنچه 
مــی نویســم، مــدادی اســت کــه بــا آن مــی نویســم! مــی 

خواهــم وقتــی بــزرگ شــدي، مثــل ایــن مــداد بشــوی.
پســرک بــا تعجــب بــه مــداد نــگاه کــرد و چیــز خاصــی در 
آن ندیــد:- امــا ایــن هــم مثــل بقیــه مــداد هایــی اســت که 
دیــده ام. - بســتگی داره چطــور بــه آن نــگاه کنــی، در ایــن 
مــداد پنــج صفــت هســت که اگــر بــه دســت بیــاوری برای 

تمــام عمــر بــه آرامــش مــي رســی؛
صفــت اول: مــی توانــی کارهــای بــزرگ انجــام دهــی، امــا 
هرگــز نبایــد فرامــوش کنــی کــه دســتی وجــود دارد که هر 
حرکــت تــو را هدایــت مــي کنــد. ایــن دســت، خداســت که 

همیشــه تــو را در مســیر اراده اش حرکــت مــی دهــد.
صفــت دوم: بایــد گاهــی از آنچه می نویســي دســت بکشــی 
و از مــداد تــراش اســتفاده کنــی. ایــن باعــث می شــود مداد 
کمــی رنــج بکشــد امــا آخــر کار، نوکــش تیزتــر مي شــود و 
اثــری کــه از خــود بــه جــای می گــذارد ظریــف تــر و باریک 
تــر. پــس بــدان کــه بایــد رنــج هایــی را تحمــل کنــی کــه 

باعــث مــی شــود انســان بهتری شــوی.
صفــت ســوم: مــداد همیشــه اجــازه مــی دهــد بــراي پــاک 
کــردن یــک اشــتباه، از پــاک کــن اســتفاده کنیم. بــدان که 
تصحیــح یــک کار خطــا، کار بــدی نیســت. در واقــع بــرای 
اینکــه خودت را در مســیر درســت نگهــداری، تصحیح خطا 

ــت. مهم اس
ــم  ــداد مه ــی م ــکل خارج ــا ش ــوب ی ــارم: چ ــت چه صف
اســت،اما زغالــی اهمیــت بیشــتر دارد که داخل چوب اســت. 
پس همیشــه خیلــی مراقب بــاش درونــت چه خبر اســت.و 
ســر انجــام پنجمیــن صفت مداد: همیشــه اثــری از خــود به 
جــای مــي گــذارد. هــر کار در زندگــی ات می کنــی، ردی به 
جــای مــی گــذارد. پــس ســعی کن نســبت بــه هــر کار می 

کنــی، هشــیار باشــی وبدانــی چــه مــی کنی.

وعده پادشاه 
پادشــاهی در یــک شــب ســرد زمســتان از قصــر خارج شــد. 
هنــگام بازگشــت ســرباز پیــری را دیــد کــه با لباســی اندک 
در ســرما نگهبانــی می داد.از او پرســید: آیا ســردت نیســت؟

نگهبــان پیــر گفــت: چــرا ای پادشــاه اما لبــاس گرم نــدارم و 
مجبــورم تحمــل کنــم.  پادشــاه گفت:مــن االن داخــل قصر 
مــی روم و می گویــم یکــی از لباس هــای گــرم مــرا برایــت 
ــرد.  ــاه تشــکر ک ــان ذوق زده شــد و از پادش ــد. نگهب بیاورن
امــا پادشــاه بــه محــض ورود بــه داخــل قصــر وعــده اش را 
فرامــوش کــرد. صبــح روز بعــد جســد ســرمازده پیرمــرد را 
در حوالــی قصــر پیــدا کردنــد، در حالــی کــه در کنــارش بــا 
خطــی ناخوانــا نوشــته بــود:ای پادشــاه مــن هــر شــب بــا 
همیــن لبــاس کــم ســرما را تحمــل می کــردم امــا وعــده 

لبــاس گــرم تــو مــرا از پــای درآورد

داستان های آموزنده

استاندار کرمان عنوان کرد:

نگهداری اطالعات بر روی گوشی هوشمند و 
انتشار آن در شبکه اجتامعی  

 رئیــس پلیــس فتــا اســتان کرمــان بــه کاربــران هشــدار داد: 
انتشــار اطالعــات در شــبکه های اجتماعــی و نحوه نگهــداری 
اطالعــات شــخصی در حافظــه سیســتم های رایانــه ای ، 
گوشــی های هوشــمند و ... مــی توانــد زمینــه تهدیــد ، اخاذی 
، هتــک حرمــت و حیثیــت افــراد را توســط افــراد ســودجو و 

کالهبــردار فراهــم کنــد.
 پایــگاه اطــالع رســانی پلیس فتــا : ســرهنگ امیــن یادگارنژاد 
ــن خبــر  ــا اســتان کرمــان در تشــریح ای رئیــس پلیــس فت
گفــت: سوء اســتفاده و انتشــار اطالعــات خصوصــی افــراد در 
پــی دو عامــل صــورت می گیــرد، اول انتشــار ایــن اطالعــات 
ــورد  ــر کــه م در شــبکه های اجتماعــی از ســوی خــود کارب
سوءاســتفاده مجرمــان ســایبری یــا دیگر افــرادی که بــا آن ها 
دشــمنی دارنــد، دوم، نحــوه نگهــداری اطالعــات شــخصی در 
حافظــه سیســتم های رایانــه ای ، گوشــی های هوشــمند، و ... 
اســت کــه بــه راحتــی بــه ســرقت رفتــه و یــا در پــی ســهل 
انــگاری خــود افــراد در اختیــار دیگــران قــرار می گیــرد  کــه 
مــی توانــد زمینــه تهدیــد ، اخــاذی ، هتک حرمــت و حیثیت 

افــراد را فراهــم کنــد.
ایــن مقام انتظامــی در ادامه بــه کاربران هشــدار داد و گفت: در 
نگهــداری عکس هــا و اطالعــات محرمانــه خــود نهایــت دقت 
را داشــته باشــند، تحــت هیــچ عنــوان به اشــخاص، چه آشــنا 
و چــه غریبــه کــه بــا وعــده هــای دروغیــن مثــل دوســتی و 
... قصــد نزدیــک شــدن بــه آن هــا را دارنــد اعتمــاد نکــرده 
و تــا زمانــی کــه روابطــی مثــل ازدواج  بیــن آن هــا قطعــی 
نشــده اســت از ارســال هرگونــه اطالعات شــخصی و محرمانه 

خود داری کنند.

وی تاکیــد کــرد: در صــورت خرابــی سیســتم های رایانــه ای، 

سردار عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی استان کرمان: 

پلیس کرمان مقابله با مفاسد در فضای مجازی را با جدیت دنبال می کند
ســال تحصیلی مشــکلی نداشــته باشیم.

فرمانــده انتظامــی اســتان کرمان با اشــاره 
بــه اینکــه خبرنــگاران پــل مســتحکم  و 
امیــن میــان مــردم و ناجــا بعــد از انقالب 
ــروز  ــر ام ــت: اگ ــده اند گف ــالمی ش اس
پلیس در قلــب مردم جــای دارد تاثیر کار 
رسانه هاســت و امــروز رســانه ها ســربازان 

خــط مقــدم جنــگ نــرم هســتند.
ــی  ــال نزدیک ــه  در ح ــان اینک ــا بی وی ب
بــه مــاه محــرم هســتیم و شــاهد 
ــینی  ــزاداران حس ــته های ع ــور دس حض
کــه عمدتــا جــوان هســتند بیــان کــرد: 
ــام  ــن ای ــری را در ای ــم قانون پذی می توانی

ــم. ــه کنی ــان قشــر جــوان نهادین می
ناظــری بــا اشــاره بــه اقدامــات پلیــس در 
ــرد: توســعه و  ــوان ک ــان عن اســتان کرم
ارتقــا یگان هــای عملیاتــی و پاســگاه های 
ــاق کاال و ورود  ــا قاچ ــه ب ــس، مقابل پلی
و خــروج مــواد مخــدر و مقابلــه بــا 
ســرقت های خــرد و کالن از جملــه 
اقدامــات پلیــس در اســتان کرمان اســت.

ــج ارتقــا نظــم  ــا بیــان اینکــه تروی وی ب
ــر  ــی از دیگ ــات رانندگ و کاهــش تصادف
ــتان  ــی در اس ــروی انتظام ــات نی اقدام
ــت  ــه نخس ــار ماه ــزود: در چه ــت اف اس
ســال در تصادفــات برون شــهری 14 
درصــد کاهــش داشــتیم امــا هنــوز کافی 

نیســت.
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمان با اشــاره 
ــگیری و  ــی و پیش ــه پیش بین ــه اینک ب
مقابلــه بــا مفاســد اخالقــی در جامعــه و 
فضــای مجــازی نیــز در اســتان در حــال 
ــس  ــعه  پلی ــت: توس ــت گف ــام اس انج
ــال  ــان را دنب ــتان کرم ــمند در اس هوش

می کنیــم.
ــدود 26  ــه امســال ح ــان اینک ــا بی وی ب
درصد کشــفیات مــواد مخــدر در اســتان 
کرمــان افزایــش پیــدا کــرده اســت کــه 
قریــب 40 تــن مــواد مخــدر را تشــکیل 
داده اســت عنــوان کــرد: در حــوزه 

پیشــگیری از وقــوع جــرم 10 رویکــرد جهانــی را 
مــد نظــر داریــم.

ــرای پیشــگیری  ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب ناظــری ب
ــازار کرمــان اقدامــات  از وقــوع جــرم در حــوزه ب
اســت  شــده  انجــام  بازدارنــده  و  پلیســی 
ــت  ــد و تقوی ــای جدی ــب دوربین ه ــزود: نص اف
ــات  ــن اقدام ــه ای ــود از جمل ــای موج دوربین ه

ــت. اس
وی بــا بیــان اینکــه 26دســتگاه در حــوزه عفــاف 
ــس در  ــت: پلی ــتند گف ــل هس ــاب دخی و حج
ایــن مــورد اقدامــات الزم را انجــام می دهــد و بــا 
متخلفــان برخوردهــای الزم را انجــام خواهــد داد.

در این جلســه ســرهنگ کــوروش احمدیوســفی 
معــاون اجتماعی نیــروی انتظامی اســتان کرمان 
بــا بیــان اینکه بخشــی از اقتــدار نظــام جمهوری 
اســالمی ایــران مرهــون اقدامــات اصحاب رســانه 
ــه  ــگاران در جبه ــت: خبرن ــار داش ــت اظه اس
آگاهی بخشــی جامعــه هســتند و اقدامــات 
جاهالنــه  دشــمن در جنــگ نــرم را خنثــی 

می کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه بــازوی  آگاهی بخشــی 
جامعــه خبرنــگاران هســتند و منظــور از جامعــه 
مــردم، نهادهــا و ... اســت افــزود: خواســتار ایــن 
هســتیم کــه خبرنــگاران مطالبه گــر باشــند و در 
حــوزه پلیــس جرم شناســی کننــد تــا بــا کمــک 
خبرنــگاران بتوانیــم جــرم را ریشــه کــن کنیــم.

ــتان  ــی اس ــروی انتظام ــی نی ــاون اجتماع مع
کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه در چنــد ســال اخیر 
ــد و  ــار پلیــس بوده ان ــگاران همــواره در کن خبرن
کمک هــای الزم را انجــام داده انــد گفــت: رویکــرد 

خبرنــگاران همــواره پیشــگیرانه بــوده اســت.
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جدول شماره :398
عمــودی : 1- کاغــذ کپــی – توامننــد وبــا اقتــدار 2- جنبیــدن – خســیس وبخیــل – 
ســنت وآییــن 3- همــراه خــل – رنــگ ناخــن – دوســتی پــس از قهــر 4- ســنگ نوشــته 
– پادشــاهان 5- تیرانــدازی – بیامریهــای ریــوی – واحــد پــول کــره  6- حــرف انتخــاب 
– قســم – دریــا وبحــر 7- قصــد وآهنــگ – نــوک پرنــده – امضــای گذرنامــه 8-شــهری در 
کرمــان – دادگــری کــردن 9- بدنیــا امــدن – ســخن تعهــداور- مرتجــع الســتیک 10- پــول 
نامــروع – حاصــل ســوخنت ناقــص- واحدشــامرش کاغــذ 11- متهــور وجســور – معاملــه 

پایاپــای 
افقــی : 1- مهاجــر- ســبزی نقلــی – 2- نخســت وآغــاز – پاکســازی قنــات – 3- نقــش 
ــد  هرنپیشــه – نوعــی جیــن- برکــه بــزرگ 4-مجلــل و شــیک – دوســت داشــنت 5- پیون
ــدی –  ــل کمربن ــاه – قف ــار کوت ــدن مزاحــم 6-منق ــی – ران ــک رکعت ــاز ی زناشــویی – من
ــتم –  ــف هس ــت دادن 8- مخف ــار- برگش ــی آچ ــه – نوع ــز بادی ــه 7- فل ــده دریاچ پرن
ــارز- حــرف مشــایعت 10-مجــازا  ــات 9- بیرحــم وخشــن – دالور ومب ــی ثب مــردود و ب

وســیله بهانــه – بخــش هــای مســاوی مزرعــه 11-ســنگ انداخــنت – مونیتــور 

آگهی مزایده ملک
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 970004  جلــد دوازدهــم  اجــرای احــکام دادگســتری 
بردســیر در نظــر دارد یــک ملــک واقــع در شهرســتان بردســیر بلــوار 22 بهمــن شــهرک 
کارخانــه قنــد دارای پــالک ثبتــی  195 فرعــی از 3588 اصلــی از بخــش 20 کرمــان کــه 
مســاحت ملــک براســاس ابعــاد و مــدارک موجــود 72  مترمربــع مــی باشــد حــدود ملــک 
)شــماال جــای پــی بــه طــول 6 متــر بــه 150 فرعــی از 3588 اصلــی( )شــرقا جــا پی اســت 
بطــول 12 متــر بــه شــماره 196 فرعــی از 3588 اصلی( )جنوبا دب و دیواریســت بــه طول 6 
متــر بــه خیابــان( )غربا بطــول 12 متر بــه شــماره 194 فرعــی از 3588 اصلی( که براســاس 
نظریــه کارشــناس رســمی دادگســتری 870/000/000 ریــال بــرآورد قیمــت گردیده اســت 
از طریــق مزایــده در تاریــخ چهارشــنبه 98/07/03 ســاعت 12 ظهــر بــه فــروش برســاند 
لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت درمزایــده وخریــد مــی باشــند مــی تواننــد جهــت بازدیــد 
ملــک وارائــه پیشــنهاد تاقبــل از مورخــه یادشــده بــه اجــرای احــکام مدنی مراجعــه وقیمت 
پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلــغ پیشــنهادی 
ارائــه نماینــد هزینــه آگهــی وکلیــه هزینــه هــای مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهــده برنــده 
مزایــده مــی باشــد و درصورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه 
واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننماید مبلغ ســپرده به نفــع دولت ضبط خواهدشــد  

مدیــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان بردســیر- عظیمــی/116 م الف

آگهی مزایده ملک
ــده اجرایــی کالســه 970168 جلــد نهــم  اجــرای احــکام دادگســتری  ــه موجــب پرون ب
بردســیر در نظــر داردپــالک هــای ثبتــی 345 و 346 فرعــی از 3588 اصلــی از بخــش 20 
کرمــان واقــع در شهرســتان بردســیر بلــوار 22 بهمــن شــهرک کارخانــه قند که مســاحت 
ملــک بــا عرصــه موجــود 726 متــر مربــع مــی باشــد و مســاحت اعیانــی 101 متــر مربــع 
مــی باشــد کــه کاربــری مســکونی دارد قیمــت هر متــر مربــع عرصــه 2/800/000 ریــال و 
اعیانــی بــه مبلــغ کل 220/000/000 ریــال کــه جمعا براســاس نظریه کارشــناس رســمی 
دادگســتری 2/252/800/000 ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده اســت از طریــق مزایــده در 
تاریــخ ســه شــنبه 98/07/02 ســاعت 12 ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالب 
شــرکت درمزایــده وخریــد مــی باشــند مــی تواننــد جهــت بازدیــد ملــک وارائــه پیشــنهاد 
تاقبــل از مورخــه یادشــده بــه اجــرای احکام مدنــی مراجعه وقیمت پیشــنهادی خــود را به 
انضمــام فیــش بانکــی دائر بــه واریــز ده درصد مبلــغ پیشــنهادی ارائه نماینــد هزینه آگهی 
وکلیــه هزینــه هــای مربــوط به نقــل و انتقال برعهــده برنــده مزایده مــی باشــد و درصورتی 
کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقی مبلغ پیشــنهادی 

اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولــت ضبط خواهدشــد 
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بردسیر- عظیمی/115 م الف
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پیامک های شما

Soroush-eitaa

بــه گــزارش حــوزه امــام و رهبــری 
ــگاه  ــل از پای ــه نق ــارس، ب ــزاری ف خبرگ
اطــاع رســانی دفتــر مقــام معظــم 
 ۹۸ مــرداد   ۱۰ پنج شــنبه  رهبــری، 
جمعــی از نماینــدگان گروههــای جهادی 
بــا رهبــر معظــم انقــاب اســامی دیــدار 
کردنــد. حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای 
در ایــن دیــدار بــر »پیشــرفت بــدون 
ــزوم  حــد در اندیشــه و کار جهــادی«، »ل
تبدیــل حرکتهــای جهــادی بــه گفتمــان 
عمومــی« و »لــزوم ثبــات قــدم در صــراط 

ــد. ــد کردن ــتقیم« تأکی مس
ــس  ــک روز پ ــامی ی ــاب اس ــر انق رهب
ــی را  ــز نکات ــی نی ــدار صمیم ــن دی از ای
ــای  ــان گروهه ــه جوان ــام ب ــب پی در قال
جهــادی و بســیج ســازندگی مرقــوم 
کردنــد کــه این پیــام روز )چهارشــنبه( در 
مراســمی بــا حضــور ۱۵۰۰ تــن از اعضای 
ــرم  ــای ح ــادی در مص ــای جه گروهه
ــنی  ــم حس ــرت عبدالعظی ــر حض مطه

ــت شــد. قرائ
ــه  ــر انقــاب اســامی ب ــام رهب ــن پی مت

ــت: ــرح اس ــن ش ای
بسمه تعالی

جوانــان عزیــز گروههای جهادی و بســیج 
سازندگی

ــر چنــد کلمــه  ای کــه دیشــب  افــزون ب
حضــوراً گفتــه شــد:

ــپاس  ــت. س ــا ارزش اس ــان ب - اوالً: کارت

امثــال مــن حــق آن را ادا نمیکنــد؛ ســپاس خــدا 
نصیبتــان بــاد، شــّکر اهلل مســاعیکم.

ــی کار برخاســته  ــه معن ــادی، ب ــاً: کار جه - ثانی
از ایمــان و بــه کار گیرنــده ی هــر چــه بیشــتر از 
ظرفیت وجودی انســان اســت، و این دو هیچیک 
نقطــه ی پایــان نــدارد. پــس کار جهــادی امــروز 
شــما میتوانــد دههــا و صدهــا برابــر، کیفیــت و 

ارتقــاء و گســترش یابــد.
- ثالثــاً: ارتقــاء فکــری و عملــی جهادگــران )کــه 
گــزارش آن را دادیــد( آنهــا را از خدمت رســانیهای 
ابتدائــی و یـَـدی غافــل و دور نکنــد. تعمیــر دیوار 
و بــام و خانــه ی آن پیــرزن روســتائی، بــه شــما و 
کارهــای بزرگتــان برکــت و نورانیــت می بخشــد.

ــق  ــرای تحق ــانی ب ــعار »خدمت رس ــاً: ش - رابع
عدالــت و پیشــرفت« را همگانی کنید. منظومه ی 
معرفتــی اســام در این بــاره را کــه مشــتمل بــر 
صدهــا درس از لــزوم انفــاق و لــزوم تعــاون در بِّر و 
تقــوا و لــزوم نفــع رســاندن به مــردم و لــزوم قیام 
بــه قســط و امثــال اینهــا اســت در برابــر میلیونها 

جــوان کشــور بگذاریــد.
- خامســاً: جهــاد خدمت رســانی پیــش از ســود 
رســاندن بــه گیرنــده ی خدمــت، بــه خــود 
خدمت رســان ســود میرســاند. دل کنــدن از 
بهره هــای شــخصی بــرای بهره رســاندن بــه 
دیگــران، دل را روشــنی و ذهــن و اندیشــه را 
ارتقــاء و اراده را قــّوت می بخشــد و فراتــر از همــه، 

ــد. ــب میکن ــی را جل رضــای اله
ایــن را بــا قــول و عمــل خــود بــه کســانی کــه 
هنــوز قــدم در وادی خدمت رســانی نگذاشــته اند، 

10000100005588 شماره ارسال پیامک

شــهید صــادق رحمانــی فرزنــد بــاز محمدمتولــد 1376 تاریــخ شــهادت 
95/3/14 محــل شــهادت: ســوریه مــزار: گلــزار شــهدای بردســیر

قصــد داشــت بــره ســوریه؛ بــه مــن چیــزی نمــی گفــت امــا از مــادرش 
خواســته بــود کــه اجــازه شــو ازم بگیــره. ســِر کار مشــغول بــودم کــه 
مــادرش زنــگ زد و  تاکیــد کــرد: مواظــب صــادق بــاش از ســر کار فــرار 

نکنــه بــره، تصمیــم گرفتــه بــره ســوریه!
بــه صــادق گفتــم: اگــه بهــت اجــازه بــدم بــری، جــواب بقیــه رو چــی 
بــدم؟! مــن اجــازه نمــی دم... گریــه شــد... دلــم طاقــت نیــاورد، رضایــت 

دادم... رفــت...    راوی: آقــای بازمحمــد رحمانی)پــدر شــهید(
اصــرار داشــت بــره ســوریه. مــی گفتــم: صــادق! تــو هنــوز بچــه ای! می 
گفــت: مــن میــرم، بــا اجــازه تــو و بابــا مــی رم. همکالســی هــام رفتنــد. 
گفتــم: پــدر بزرگت شــهید شــده)در افغانســتان(، ما یــک شــهید داریم، 

تــو نــرو... جــواب داد: پدربــزرگ جــای خــودش، مــن هــم جــای خــود...
یــک پنجشــنبه از ســوریه تمــاس گرفت و گفــت: مــادر! من شــانس دارم 

ــهید بشم؟!  ش
پنجشــنبه بعــد، خبــر شــهادت صــادق رو بهمــون دادند امــا تا مدتــی از 

پیکــرش خبــری نبود. 
یــک شــب آمــد بــه خوابــم و گفــت: نگــران نبــاش، اینقــد کــه ناراحتی 
مــی کنــی مریــض شــدی، مــن گــم نشــدم، برمــی گــردم میام پیشــت، 

نگــران نبــاش...  حــدود دو مــاه بعــد پیکرش برگشــت.
راوی: خانم لیلی محمدی)مادر شهید(

شهید  معظم   صادق رحامنی 

رهرب معظم انقالب در پیامی خطاب به جوانان جهادگر تاکید کردند: 

شعار »خدمت رسانی برای تحقق عدالت و پیشرفت« 
را همگانی کنید

ــه  ــادران محجب ــه م ــود ک ــی ش ــه م ــام چگون *س
ــتندایا  ــاب هس ــان  بد حج ــی دخترانش ــتند ول هس
مــادران درتربیــت انهــا که بــد می پوشــندنقش ندارند  
یکــی از دالیــل ان عــدم امــوزش آمــوزه هــا ی دینــی 
بــه فرزنــدان اســت  ودوم اینکــه وقتــی بــه ســن بلــوغ 
مــی رسندتشــخیص مــی دهنــد خودشــان پوشــش 
را انتخــاب کننــد ولــی اگــر امــوزش از همــان ســنین 
کودکــی ونوجوانــی از هفــت ســالگی شــروع می شــد 
بــه ایــن نتیجــه نمــی رســیدند ونه شــاید مــادران هم 
بــه ان نــوع پوشــش راضینــد و لــی خودشــان یه کمی 
خجالــت میکشــن و یــا مــی گویند ازســن ما گذشــته 

؟ شــما چــه فکــر میکنیــد؟             ۹۱33----7۱
*ســام خیابــان شــهید رمضانــی ازطــرف امامــزاده به 
خیابــان ســلورد شــهید صانعــی درواقــع بلــوا ردوبانده 
اســت بــا توجــه بــه شــلوغی پنجشــنبه هــا و اعیــاد 
و مراســمات مذهبــی کــه از بلــوار امامــزاده ترافیــک 
ــان  ــا ممنــوع اســت بیشــتراز ایــن خیاب ســنگین وی
بــه امامــزاده میاینــد اگــر بانــد دوم ان اســفالت شــود 
ضمــن زیبایــی ایــن قســمت  از شــهر ازبــار ترافیکــی 
دریــک بانــد انهــم دوطرفــه کاســته و از بــروز حــوادث 
جلوگیــری مــی شــودممنون             ۹۰3۱----۰۰

*بــا ســام خســته نباشــیداین تفــاوت امــار طــاق 
درگفتــار مســئولین زاده چیســت چــرا دومســئول بــا 
دوپاســخ بســیار متفــاوت نســبت بــه اعــام امارطاق 
ــی  ــخن م ــش س ــری از افزای ــش ودیگ ــی از کاه یک
گوینــد امــار ی کــه چندهفتــه پیــش شــما از قــول 
مدیــرکل ثبــت احوال اســتان چــاپ کــردی از افزایش 
ــاال  ــود ح ــرده ب ــت ک ــش ازدواج صحب ــاق و کاه ط
چگونــه بردســیر امــار طاقــش کاهــش یافتــه انهــم 
ــی !     ۹33۰----۵۱ ــه اصطــاح نجوم ــار ب ــک ام ی

* اینهمــه جشــنواره ها ی متفــاوت دراین شــهربرگزار 
مــی شــود ولــی خبــری از جشــنواره قــران ونمــاز و... 
و تجلیــل از قاریــان قــران حامــان ونشــر دهنــدگان 
نیســت  وشــاید هم مســئولین فرهنگی بفکرنیستند 
اینهــا راببینیــد فرهنــگ اضاع متفــاوت و بخشــهای 
مختلــف دارد یــک ســویه حرکــت نکنید همــه اضاع 

وبخشــهای فرهنــگ را ببینیــد           ۹۱32----4۰
*باســام هــر کــوی وبــرزن تابلویــی از مهــد کــودک 
وپیــش دبســتانی نصــب شــده و درفضــای مجــازی 
هــم تبلیــغ مــی کننــد ازانجایی کــه درمخیلــه ام می 
گنجدتنهــا صــدور مجــور کافــی نیســت دراین بخش 
از تعلیــم وتربیــت کــه ازمهمتریــن دوران اموزشــی و 
تربیتــی اســت بایــد نــگاه ویــژه ای بشــود افــراد دوره 
ــندتنها  ــت اندرکارباش ــن دس ــص ف ــده و متخص دی
اشــتغال زای را درایــن مورد نبینند شــخصیت کودک 
از همیــن ســنین شــکل میگیــرد و قابــل توجه اســت 
مســئولین بیشــتر توجه کننــد همچنیــن والدیــن از 
تخصــص وســواد خــاص مربیــان فرزندانشــان مطلــع 
ــکر                               ۹222----۰۵ ــوند باتش ش

*باالخــره مقاومــت جــواب داد درچهل ســال گذشــته 
تجربــه نشــان داد هــر وقــت مقاومــت وایســتادگی در 
برابــر زیادخواهــی اســتکبار شــد پیــروز بودیــم ازادی 
کشــتی گریــس نمونــه مقاومــت و مقابلــه بــه مثــل 
بــود که جــواب داد و باعث رســوایی اســتکبار وشــادی 
حامیــان نظــام وانقــاب شــد پــس مذاکــره جــواب 
بااســتکبار نیســت مقاومــت واقتــدار و مقابلــه به مثل                                                                                                                                              
۹4----۹۱2۹                                                    

عید موال
چونکه احمد در غدیر خم رسید

گوش وحیش از خطاب حق شنید
ای رسول از ما پیام آغاز کن
راه حجت بر خایق باز کن

گر نگویی این سخن را ای همام
نی رسالت را نمودی تو تمام

بس عجائب نکته در این گفته است
ای بسا رازی که حق بنهفته است

چون پیامبر بر بلندی جا گرفت
خطبه ای خواند و علی باال گرفت

مصطفی آن جمله را آواز داد
مرتضی را بعد خود آغاز داد

هر که را من بودمی ،
موالی او

راه دین را از علی بایست جو
بارالها وال من واال علی
بارالها عاد من عادا علی

بی گمان موال همان رهبر بود
مومنان را جملگی سرور بود

آیت اتمام این فرزانه بود
باده نوش خرقه مستانه بود

دین حق زین امر آمد در کمال
شیر مردی رهنما شد خوش خصال

او طلوعی گشت برروزی بلند
مومنان شاد و منافق در نژند

 هر که اندر عشق او دیوانه شد
سرخوش از این ساقی خمخانه شد
هر که آمد سینه ای را چاک کرد

نور او آمد درونش پاک کرد
نور موال نور تابان تا ابد 

مستی این باده نوشان تا ابد
هر که بیند دیده اش آن جان پاک

نی بود وابسته این جسم خاک
هر که اندر این مسیر آئینه شد

گرد شمع منجلی پروانه شد
عالمی دیگر بگیرد زیر پای 
بر نشیند کشتی، او ناخدای

تارسد آنجا که اندر وهم داشت
بذر این وصل از ازل موالی کاشت

بیش از این اندر حریم عرشیان

ــان دهید. نش
ــل  ــو و عم ــاق نیک ــا اخ ــانی ب ــط خدمت رس ــاً: در محی - سادس
ــای  ــتحبات، فض ــه مس ــد ب ــات، تقی ــاب از محرم ــه؛ اجتن مؤمنان
ــد. ــح کنی ــان و عمــل صال ــده از عطــر ایم ــون خــود را آکن پیرام

ــژه  ــانی، بوی ــه ی خدمت رس ــردم منطق ــوِد م ــاً خ ــابعاً: حتم - س
جوانــان را در کار خدمت رســانی شــریک کنیــد. ایــن نیــز خدمتــی 

بــزرگ بــه آنهــا اســت.
- ثامنــاً: بــه ارتبــاط گروههــای جهــادی بــا یکدیگــر و ارتبــاط آنهــا 
ــار  ــه دچ ــد بی آنک ــر پشــتیبانی، بپردازی ــادر ب ــا دســتگاههای ق ب

ــوید. ــت وپاگیر ش ــوم و دس ــای اداری مرس ارتباطه
- تاســعاً: کارهــای خــود، پیشــرفتهای خــود، موقعیتهــای خــود، 
ــه اطــاع  ــه ب ــه شــکل هنرمندان ــزون خــود را ب ــای روزاف توانائیه
همــگان برســانید. نشــان دهیــد کــه جهــاد موفــق شــما کــه فقط 
بــر گوشــه ئی از ظرفیتهــای انســانی کشــور متکــی اســت، چقــدر 

ــت. ــوق انگیز اس ــا و ش زیب
ــر  ــام ابی جعف ــر حضــرت ام ــر روح مطّه ــوات و ســام خــدا ب صل

ــام اهلل علیه. ــواد س الج

اشعارزیبای غدیر

نباید متجاوزان به حقوق مردم، متخلفان و
 ناامن کنندگان جامعه میدان پیدا کنند

گــروه اســتان ها- رئیــس قــوه قضائیــه گفــت: 
نبایــد متجــاوزان بــه حقــوق مــردم، متخلفان 
و ناامن کننــدگان فضــای جامعــه میــدان پیدا 

. کنند
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از ســنندج، 
ــم  ــید ابراهی ــلمین س ــام  والمس حجت االس
کارکنــان  و  قضــات  جمــع  در  رئیســی 
از  پــس  کردســتان  اســتان  دادگســتری 
اســتماع اظهــارات نماینــدگان قضــات و 
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــان دســتگاه قضای کارکن
بــه آمــار و عــدد بســنده کــردن حتمــاً کافــی 
نیســت اظهــار داشــت: اگــر چــه عــدد یکــی 
از شــاخص ها بــرای بهــره وری اســت امــا بایــد 
شــاخص های دیگــر در کنــارش مــورد توجــه 

ــرد. ــرار گی ق
ــده در  ــام  ش ــات انج ــه اقدام ــاره ب ــا اش وی ب
مــورد جــذب و تامیــن نیــروی انســانی افــزود: 
در آزمــون ســال ۹6 حــدود شــش هــزار نفــر 
ــاز کارم در  ــرده و از آغ ــرکت ک ــون ش در آزم
ــراد  ــن اف ــر جــذب ای ــی پیگی دســتگاه قضای
ــکل  ــردن مش ــرف ک ــه برط ــرا ک ــتم چ هس
نیــروی انســانی در سراســر کشــور از مســائل 

ــه شــمار مــی رود. مهــم ب
رئیــس قــوه قضائیــه در بخــش دیگــر از 
ــد  ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــود ب ــخنان خ س
مدیــران جهــادی عمــل کننــد، تصریــح کــرد: 
در دوران جنــگ پیشــمرگان مســلمان ُکــرد، 
ــد  ــرار، ض ــل اش ــار در مقاب ــن و انص مهاجری
انقــاب و دشــمنان مردانــه دفاع و ایســتادگی 

ــردان  ــان دالور م ــر قهرمان ــار دیگ ب
شــهر ســتان بردســیر یکی دیگــر از 
ورزشــکاران زورخانــه جهــان پهلوان 
ــان  ــال قهرم ــیر نونه ــی بردس تخت
آقــای امیــر حســین بهــزادی مقــام 
ســوم  ســنگ کشــور به دســت آورد 
ضمــن عــرض تبریــک بــه خانــواده 
ــه  ــان و جامع ــن قهرم ــرم ای محت
ورزشــی و ورزشــکاران زورخانــه 
ــیر  ــی بردس ــوان تخت ــان پهل جه
دالور  ایــن  روزافــزون  موفقیــت 
مــرد نــو نهــال از پیشــگاه احدیــت 
خواســتارم پیروز و ســر بلند باشــید 

یــا علــی  

احمدنجارزاده رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه ای بردسیر

تبریک

حجت االسالم  واملسلمین سید ابراهیم رئیسی ، رئیس قوه قضائیه :

ــان  ــه ارمغ ــش« را ب ــت و آرام ــد و »امنی کردن
ــد. آوردن

وی خطــاب بــه قضــات و کارکنــان دادگســتری 
ــاوت  ــرد: در قض ــد ک ــتان تاکی ــتان کردس اس
و دادرســی عادالنــه تصمیم گیــری کــرده و 
قانــون را ســرلوحه کار خــود قــرار دهیــد تــا مزه 
شــیرین عدالــت بــر کام مــردم بنشــیند؛ نبایــد 
مشــکل کمبــود نیــروی انســانی باعث بــر زمین 

ــود. ــا ش ــدن پرونده ه مان
ــه تحــول در  رئیســی حرکــت جهــادی را الزم
دســتگاه قضایــی دانســت و گفــت: بــرای اجرای 
عدالــت، کاهــش ورودی پرونده هــا و ایجــاد 
تحــول بایــد همــه کارکنــان همــکاری، ســهم و 

نقــش ایفــا کننــد.
زمین خواری هــا،  از  جلوگیــری  وی 
کوه خواری هــا، رودخانه خواری هــا و بســیاری 
بــردن و  بــه غــارت  امــوال عمومــی را  از 
ــردم  ــوق م ــه حق ــری از دســت اندازی ب جلوگی
و جامعــه را وظیفــه همــه مســئوالن دانســت و 
تاکیــد کــرد: بایــد ایــن امر مهــم در دســتور کار 

ــرد. ــرار گی ــر ق ــان ام ــه متولی هم
رئیــس قــوه قضائیــه تصریــح کــرد: مســئوالن 
ــی و  ــی مل ــه اراض ــانی ب ــد کس ــد بگذارن نبای
منابــع طبیعــی تجــاوز کننــد و محیط زیســت 
را بــه مخاطــره بیندازنــد چــرا کــه ایــن مســائل 
بــرای دســتگاه قضایــی زحمــت ایجــاد کــرده و 
تبدیــل بــه پرونــده  شــده کــه بایــد دادگســتری 

رســیدگی کنــد.
وی عنــوان کــرد: بایــد نگذاریــم متجــاوزان بــه 

حقــوق مــردم، متخلفــان و ناامن کننــدگان فضــای جامعــه 
میــدان پیــدا کننــد.

رئیــس قــوه قضائیه بــا تاکید بــر ضــرورت تقویت شــوراهای 
حــل اختــاف با هــدف حل اختافــات و دعواها خاطرنشــان 
کــرد: اصــاح قانــون، رئیــس شــوراهای حــل اختــاف را بــا 
همــکاری معاونــت حقوقــی دنبــال کــرده و انتظــار مــی رود 
ــح و  ــدرت کار خــود را در جهــت صل ــا ق ــه ب ــن مجموع ای
ــام  ــتری انج ــه دادگس ــده ب ــش ورودی پرون ــازش و کاه س

دهند.
ــه در  ــت ک ــی خواس ــتگاه قضای ــان دس ــام کارکن وی از تم
انجــام وظایــف خود »اخــاق، برخــورد مهربانانه و اقتــدار« را 
حفــظ و بــا فکــر، اندیشــه و مدبرانــه عمــل کــرده و به دنبــال 

برطــرف کــردن مشــکات مــردم باشــند
ــه  ــواردی ک ــت در م ــات خواس ــن از قض ــی همچی رئیس
ــرار  ــدور ق ــدم ص ــا ع ــردن و ب ــی ک ــدون زندان ــوان ب می ت
منتهــی بــه زنــدان از زندانــی شــدن افــراد جلوگیــری کــرد 

ــدان کشــیده نشــود. ــه زن ــرد ب ــای ف ــد کــه پ کاری کنی
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