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امام خامنه ای ) مد ظله( :

»نماز جمعه  اّوالً نماز است و ذکر خداست. ثانیًا 
سالح است، حالت جنگیدن با دشمن خدا و 
با شیطانهاست. امام جمعه که رمز نماز جمعه 
است باید عصای خود را سالحی قرار بدهد و در 
مقابل مردم بایستد و اساسی ترین و الزم ترین و 
اصلی ترین مسائل را در اجتماعی بزرگ از زبانی 
ایمن و مورد اطمینان با مردم درمیان بگذارد.« 
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شوند، و هرگاه بدی کنند آمرزش خواهند، و هر گاه عطا شوند شكر گزارند و هر گاه بال بینند صبر 
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در دیداراخیر مقام معظم رهبری با ائمه جمعه سراسر کشور 
وبا رهنمودهای مدبرانه و حکیمانه باید شاهد تحول شگرفی 
در جایگاه نماز جمعه باشیم زیرا که جایگاه نماز جمعه و ائمه 
جمعه یک جریان عظیم ونیرومند فرهنگی در سراسر کشور 
است  وهمواره نماز جمعه و ائمه جماعات وحوزه های علمیه 
پیام اور هدایت الهی و همدلی وبصیرت افزایی درجامعه 
هستند و بابرگزاری 920 نماز جمعه هرهفته درسراسر 
کشور و حضور باشکوه مردم درآستانه چهل سالگی انقالب 
اسالمی ، پیوند روحانیت با حکومت اسالمی بیشتر از گذشته 
هویدا می شود و ائمه جمعه حلقه وصل بین مردم و ارکان 
حکومت و حوزه های علمیه است و ائمه جمعه پرچمدار 
هویت دینی و مذهبی ، ازادی و قوام نظام جمهوری اسالمی 
است ومیعاد گاه نماز جمعه سنگرنفوذ ناپذیری دربرابر توطئه 

های دشمنان دراین چهل سال ازانقالب بوده وخواهد بود 
دراین دیدار اخیر دیدار ائمه جمعه با رهبر انقالب فرصتی 
رهبر انقالب در تبیین جایگاه ائمه جمعه و نیز نماز جمعه 
چند جمله کلیدی بیان شد که عبارتند از : نماز جمعه تأمین 
کننده نیاز جامعه به ذکر، اجتماع و همدلی است. - نماز جمعه 
زمینه ساز استقرار گفتمان های عالی و بصیرت بخش است - 
نماز جمعه  اجتماع مؤمنان برای یکپارچگی و تألیف قلوب 
است  .همچنین درمورد رفتار و سیره ائمه جمعه نکات مهمی 
بیان شد از جمله : رفتار و گفتار ائمه جمعه باید طوری باشد 
که مردم از آن دین، تقوا، صداقت و انقالبی گری استشمام 
کنند - ائمه جمعه باید با مردم انس داشته باشند - مشکالت 
مردم را پیگیری کنند. باید از رفتار نزدیکان و فرزندان خود 
مراقبت کنند تا از این جایگاه سوءاستفاده نشود -  با جوانان 
هر هفته جلسه داشته باشند تا خطبه های آنها قابل استفاده 
باشد - خطبه ها باید حاوی پاسخ به سواالت مردم باشد - 
خطبه ها باید پرمغز، آموزنده و راهگشا باشد - ائمه جمعه 
باید از تشکل های جوان و خودجوش فرهنگی حمایت کنند 
-  مواضع ائمه جمعه باید انقالبی و منطبق با سیاست های 
نظام باشد - مصادیق رونق تولید را در خطبه ها بیان کنید 
.همچنین نکات مهم دیگری که هشداری به ائمه جمعه 
بودبیان فرمودند از جمله : ائمه جمعه سر سفره  اصحاب 
قدرت و ثروت ننشینند - از برخورد با دستگاه های دولتی 
پرهیز کنند  - از برخوردهایی که باعث ایجاد شکاف و افزایش 
اختالف می شود و مردم را دچار تشویش می کند خودداری 
کنند - ائمه جمعه به مردم امید بدهند و مردم را در مقابل 
هجوم رسانه های بیگانه کمک کنند - عملکردهای مثبت و 
امید بخش را در خطبه ها مطرح و حمایت کنند - طرح و 
بیان منکر و مشکل بزرگ که با پیگیری  های مکرر حل نشده  

در نماز جمعه ایراد ندارد
نهایتا این رهنمودها کلید فتح رفیع جایگاه نماز جمعه است 

                                                      ادامه صفحه3

انتظار  تحول شگرف در 
جایگاه نماز جمعه 

ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــرکل اداره فرهن مدی
ــی شــهردار  ــر خطیب ــان از دکت اســتان کرم

ــرد.  ــل ک ــیر تجلی بردس
ــراز  ــزاده ضمــن اب ــای علی ــدار آق ــن دی در ای
ــهرداری  ــای گســترده ش ــت از فعالیته رضای
بردســیر در حــوزه های فرهنگــی و اجتماعی 
ابــراز امیــدواری کــرد تحــوالت گســترده ای 
بــا حمایــت اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی و مشــارکت شــهرداری بردســیر در 
جهــت اعتــالی فرهنگــی و اجتماعــی شــهر 
ــاب  ــت انتص ــد. وی فرص ــیر روی ده بردس
یــک چهره دانشــگاهی در ســمت شــهردار را 
مغتنــم دانســت و گفــت حضــور یــک چهــره 
دانشــگاهی و فرهنگــی میتوانــد زمینــه ســاز 
عملکردهــای تاثیرگــذار فرهنگــی شــهرداری 
باشــد کــه ایــن تجربــه در بردســیر محقــق 
گردیــده اســت. در ایــن دیــدار دکتر خطیبی 
ــه رســالتهای اجتماعــی  شــهردار بردســیر ب

صفحه 4

از دکتر خطیبی شهردار بردسیر تجلیل کرد 

ــه کارکردهــای  شــهرداری اشــاره کــرد و گفــت هرگــز خــود را ب
ســخت افــزاری محــدود نســاخته ایــم. ایــن اســتاد دانشــگاه بــه 
تشــریح حمایتهــای گســترده شــهرداری از مراســمات فرهنگــی، 
مذهبــی و ورزشــی پرداخــت و گفــت در صــدد هســتیم تصویــر 
تــازه ای از فعالیتهــای اجتماعــی شــهرداری را بــه نمایــش بگذاریم.
                                                                ادامه صفحه2

صفحه2

حجت االسالم واملسلمین کرمانی امام جمعه بردسیر:

نماز جمعه بستر باالبردن آگاهی وبصیرت 
افزایی فکری وفرهنگی جامعه است، 

نماز جمعه از نظر اجتماعی و سیاسی، یک 
کنگره عظیم  هفتگی است

علیزاده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی درسفر به بردسیر :

سفر یک روزه مدیر 
کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان  به 
شهربردسیر و  نگار

صفحه2

ــی  ــر کرمان ــی اکب ــاج عل ــلمین ح ــالم والمس ــت االس حج
ــاز  ــن نم ــالگرداقامه اولی ــبت س ــرم بمناس ــه محت ــام جمع ام
ــم  ــالب اســالمی در پنج ــروزی انق ــه درکشــوربعد از پی جمع
مــرداد ســال58 بــه امامــت ایــت ا... طالقانــی در گفتگویــی بــا 
مدیرمســئول هفته نامه سپهربردســیر به ســئواالت وی پاســخ 
داده اســت کــه بشــرح ذیــل مــی خوانید:ابتــدا حجــت االســالم 
کرمانــی ضمــن تبریک ســالگرداولین نمــاز جمعه بــه مومنین 
و نمازگــزاران و بویــژه بــه مــردم نجیــب وشــهیدپرور بردســیر 
و تجلیــل از مقــام واالی بنیانگــذار و معمــار انقــالب اســالمی 
حضــرت امــام خمینــی )قــدس ســره( کــه ازابتــدای انقــالب 
اســالمی ســنگر نمــاز جمعــه را احیــا نمودنــد تــا زمینــه رشــد 
فکــری وفرهنگــی ، دینــی و مذهبــی ، سیاســی و اجتماعــی 
ــات  ــن   ســالمتی و توفیق ــود وی همچنی ــم ش ــه فراه جامع
روزافــزون ، طــول عمربابرکــت برای مقــام عظمای رهبــری امام 
خامنــه ای را از خداوندمتعــال مســالت نمودنــد وبیان داشــت: با 
نقشــه راه گام دوم انقــالب اســالمی توســط معظــم لــه ، ائمــه 
سراســر کشــور بــرای تحقــق منویــات ایشــان تــالش مضاعفی 
خواهنــد نمــود و همــواره از رهنمودهــای حکیمانــه ، مدبرانــه و 

مشــفقانه ایشــان متابعــت خواهندنمود.
*** وی درپاســخ بــه ایــن ســئوال کــه بــرای تحقــق 
رهنمودهــای مقــام معظم رهبــری در دیــدار اخیر ائمه سراســر 
کشــور چــه راهکارهــای عملــی اتخــاذ خواهیــد نمــود بیــان 
داشــت : ســخنان حکیمانــه معظم لــه را مــی توان بــه دوبخش 
تقســیم نمــود بخشــی مربــوط به ســیره وســلوک ائمــه جمعه 
ــا  ــس ب ــری - ان ــت و انقالبی گ ــوا، صداق ــت تق ــل : رعای ازقبی
مــردم - پیگیــری مشــکالت مــردم - مراقبــت رفتــار نزدیکان و 
فرزنــدان خــود - توجــه بــه جوانــان - ایــراد خطبه هــای پرمغزو 
اموزنــده - داشــتن مواضع انقالبی منطبق باسیاســتهای نظام - 
کمــک بــه رونــق تولید که قطعــا این مــوارد را ســرلوحه ســیره 
و رفتــار و گفتــار خــود قــرار مــی دهــم و تبعیــت از ولــی فقیــه 

شــرط الزم بــرای اســتمرار انقــالب اســالمی اســت .
ــی ووحــدت  ــت همدل ــی جه ــکات مهم ــا دربخــش دوم ن ام
ــه  ــه جمع ــه : ائم ــد از جمل ــه فرمودن ــاد جامع ــن وآح مومنی
ســر ســفره  اصحــاب قــدرت و ثــروت ننشــینند - از برخــورد 
بــا دســتگاه های دولتــی پرهیــز کننــد  - از برخوردهایــی کــه 
باعــث ایجــاد شــکاف و افزایــش اختــالف می شــود و مــردم را 
دچــار تشــویش می کنــد خــودداری کننــد - ائمــه جمعــه بــه 
مــردم امیــد بدهنــد و مــردم را در مقابــل هجــوم رســانه های 
بیگانــه کمــک کننــد - عملکردهای مثبــت و امید بخــش را در 
خطبه هــا مطــرح و حمایــت کننــد لــذا بــرا ی ایجــاد وحــدت 
ودوری از تفرقــه ، امــام جمعــه همچــون مقــام معظــم رهبــری 
بایدمواضــع انقالبــی و جهــادی را تبییــن ودر ســیره عملی خود 
ایجــاد وعمــل کننــد امــام جمعه بایــد نگاهی یکســان بــه افراد 
ــا افــراد بــی  جامعــه از نظــر تمکــن مالــی ، قــدرت وثــروت ب
بضاعــت داشــته باشــد و بــرای ایجــاد وحــدت تــالش نمایــد تا 
جــذب حداکثــری مــردم را در کنــار انقالب ونظام داشــته باشــد 
وبــا توجــه بــه رهنمودهــای مقام معظــم رهبری ســعی میکنم  
همــه رهنمودهــا را رعایت نمایــم ازجملــه مردمی بودن، ســاده 
زیســتی، تــالش جهــت رفع مشــکالت مــردم، حفظ وحــدت و 

همدلــی با مســئولین
*** وی در پاســخ بــه ســئوال دوم کــه بیشــترین مطالبــات 
مراجعــات مردمــی بــه دفتــر جنابعالــی چیســت ؟ پاســخ داد: 
اکثــر مشــکالت معیشــتی ، اشــتغال ، بخشــی هــم فرهنگــی 
ــا  ــوارد تمــاس ب ــه ســئواالت شــرعی ، دربعضــی م و پاســخ ب
مســئوالن بــرای حــل مشــکالت انهــا،از انجایــی کــه متاســفانه 
بیشــترین مراجعیــن مشــکل اقتصــادی دارنــد ســعی خواهــد 
شــد مبالغــی از وجوهــات و کمــک هــای مردمــی رفع مشــکل 

شــوند 

*** درپاســخ بــه ایــن ســئوال کــه از ســنگر نمــاز جمعــه چــه 
میــزان بــرای مرتفــع نمــودن مشــکالت مــردم اســتفاده می شــود 
گفــت: مشــکالت مــردم را مــی تــوان بــه دودســته تقســیم کــرد 
ــا  ــش قیمته ــل گرانفروشــی و افزای ــی مث ــی و عموم بخشــی کل
کــه بســتگی بــه سیاســتهای کلــی دولــت دارد کــه درحــد انتظــار 
و در چارچــوب شــرح وظیفــه تذکراتــی بــه دســتگاهها ی متولــی 
شهرســتان داده مــی شــود امــا بخشــی هــم مســتقیم مربــوط بــه 
مدیــران دســتگاه هــای شهرســتان اســت مثــل اشــتغال و بــکار 
ــدار  ــا تعامــل بافرمان گیــری نیروهــای شــرکتهای فــوالدی کــه ب
محتــرم ومدیــران عامــل این شــرکتها بخــش عمــده ای از نیروهای 
ــا  ــته ه ــی ازرش ــردر بعض ــکار گرفتندمگ ــیر ب ــی و از بردس را بوم

کمبودنیــروی بومــی بــوده اســت 
ــکوهتربرگزار  ــه باش ــرای هرچ ــئوال ب ــن س ــه ای ــخ ب *** درپاس
نمــودن نمــاز جمعــه از نظــر کمــی و کیفــی چــه اقداماتــی اعمــال 
ــا در  ــان وتشــویق انه ــد نمــود پاســخ داد: اســتفاده از جوان خواهی
برگــزاری نمــاز کــه بردســیر الحمــدهلل بیــش از چهــل نفرجــوان 
عضوســتاد نمازجمعــه هســتند و فراهم نمودن بســتر نمــاز جمعه 
بــا همــت ایــن عزیــزان انجــام مــی شــود و بــا توجه بــه وقــت اقامه 
نمــاز ، بیــان مســائل اخالقــی وتبییــن مســائل روزومناســبتهای 
ســعی درکیفــی کــردن نمــاز وهمچنیــن به دنبــال افزایــش حضور 
نمــاز گــزاران هســتیم ، احــداث مهدآدینــه جهــت حضــور اطفــال 
وکــودکان ونگهــداری ازانهــا درزمــان برگــزاری نمــاز باعــث حضــور 
بیشــتری از خواهــران مومنــه  شــده اســت ، پاســخ بــه ســئواالت 
شــرعی ، حقوقــی و مشــاوره ای از اقدامــات دیگــری اســت کــه بــه 

نمــا زگــزاران ارائــه مــی شــود 
ــردم  ــما ازم ــارت ش ــه انتظ ــئوال ک ــن س ــه ای ــخ ب *** در پاس
ومســئوالن چیســت ؟ پاســخ داد: نمــاز جمعــه از بــرکات انقــالب 
اســالمی اســت وبفردخاصــی وابســتگی نــدارد نمازجمعــه جایــگاه 
والیــت ، نظــام وحضــور مــردم و ســنگری بــرای مبــارزه با اســتکبار 
اســت و ازانجایــی کــه ) النــاس علــی دیــن ملوکهــم( مــردم هــم 
عموماً نگاهشــان به مسئوالنشــان  اســت و رفتــار و کــردار خویش را 
بــر اســاس همــان باورهای انها تنظیــم می کنند.چنانچه مســئولی 
خــود در نمازشــرکت وبــه اقامــه نمــاز جمعــه اهمیــت بدهدقطعــا 
کارمنــدان ان اداره هــم اشــتیاق پیــدا مــی کننــد و اگــر بــی تفاوت 
باشــند در مجموعه دســتگاه اثر گذار اســت لذا درخواســت میشــود 
مســئولین محترم جهت حضــور در مراســم عبادی و سیاســی نماز 
جمعــه شــرکت کننــد و ضمنــا بــا حضــور در نمازوارتباط با مــردم ، 

مــی تــوان بخشــی از مشــکالت انهــا را مرتفــع نمــود
*** در پاســخ بــه ایــن ســئوال بــا توجــه به مســائل عمده کشــور 
چــه مطالبــی را جهــت ایــراد خطبــه هــا درالویــت قــرار مــی دهید 
پاســخ داد:بــا توجــه بــه رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری قطعــا 
ایــن رهنمودهــا دراولویــت قــرار دارنــد بویــژه توصیــه بــه رعایــت 
ــان مشــکالت شهرســتان ،  ــی ، بی ــی ، مســائل اخالق ــوای اله تق

ــائل روز ومناسبتها مس
*** آخریــن ســئوال اگــر مطالبی غیــر از آنچه درســئواالت نیامده 
وضــرورت اطــالع رســانی داردبیــان بفرماییــد گفــت: اوال ازمــردم 
فهیــم ونجیــب وشــهیدپرور مــردم بردســیر بخاطرحضوربــا شــکوه 
وباصالبــت انهــا درنمازجمعــه تشــکر وقدردانــی میکنــم همچنین 
از مســئولین محترمــی کــه مرتبــا درنمــاز حضــور دارنــد کــه قطعا 
باعــث تشــویق کارکنــان تحــت تصــدی انهــا  مــی شــوند تشــکر 
میکنم وهچنین از مدیر مســئول و کارکنان نشــریه سپهربردســیر 
کــه ضمــن نشــر اخبــار و توجــه بــه موضوعــات ومســائل فرهنگی 
ــگار  والزم جامعــه وانتشــار خطبــه هــای نمازجمعــه بردســیر و ن
کمــال تشــکر را دارم . بــا توجــه بــه اینکــه رســانه ها در جنــگ نرم 
نقــش بــی بدیــل و تاثیــر گــزاری در تنویــر افــکار عمومــی جامعــه 
دارنــد ودرصــف اول ایــن نبــرد قــرار دارنــد و بــا توجــه بــه گرانــی 
کاغــذ و چــاپ وســایرهزینه هــا ، ومشــقات زیــادی کــه تحمل می 

کننــد کارشــان مصــداق جهــادی وانقالبــی اســت .

نمازجمعه جایگاه والیت ، نظام وحضور مردم و سنگری برای مبارزه با استکبار است  حجت االسالم واملسلمین کرمانی در مصاحبه اختصاصی با سپهر بردسیر :

دیدارباخانواده شهداء معزز دیدارباخانواده شهداء معزز 

دیدارباخانواده شهداء معزز 

عیادت از بیامران دربیامرستان قائم 

عیادت از بیامران دربیامرستان قائم 

تجلیل از پرستاران بیامرستان قائم

حضور درجمع بسیجیان باحضور رسدار ابوحمزه بازدید از پروژه های عمرانی شهرداری 
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خطبه های نمازجمعه 

حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبر کرمانی :

 نماز جمعه از نظر اجتماعى 
و سیاسى، یک کنگره عظیم  

هفتگى است
نماز جمعه پشتیبان ارکان نظام 

و حکومت اسالمى است
حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبر کرمانی امام جمعه 
بردسیر درخطبه های نماز جمعه این هفته به مناسبت پنجم 
مرداد سالگرد اقامه اولین نماز جمعه بعد از انقالب اسالمی 
پیرامون اهمیت وجایگاه نمازبیان داشت : امام خمینی در 
اوایل انقالب نسبت به اقامه نماز جمعه به امامت ایت...طالقانی 
حرکت فرهنگی جدیدی را براساس اموزه های دینی اغاز 
کردند و هرهفته دربیش از  900 مکان درشهرها، بخشها 
نماز جمعه اقامه می گردد ونماز جمعه ازاهمیت خاصی 
برخورداراست که خداوند متعال سوره ای بنام جمعه نازل 
فرموده و دراین سوره درباره برگزاری نماز جمعه فرموده است 
اَلةِ ِمْن یَْوِم الُْجُمَعِة َفاْسَعْوا  َِّذیَن آَمُنوا إَِذا نُودَِي لِلصَّ َُّها ال : » یَا أَی
ِ وََذرُوا الَْبْیَع َذلُِکْم َخْیٌر لَُکْم إِْن ُکْنُتْم تَْعلَُموَن « ای  إِلَی ذِْکرِ اللَّ
کسانی که ایمان آورده  اید چون برای نماز جمعه ندا درداده 
شد به سوی ذکر خدا بشتابید و داد و ستد را واگذارید اگر 
بدانید این برای شما بهتر است .دراین ایه خطاب به مومنین 
است وفرموده است یاایهاالذین امنوا ای مومنان هرگاه نماز 
جمعه برپا شد فاسعوا الی ذکرا.. بشتابیدبه سوی نماز جمعه . 
یکی از دستورات برپایی نماز جمعه دعوت به تقوای الهی است 
زیرا تقوا مانع از ورود به کارهای حرام ومکروه میشود و یکی 
از نمونه های رعایت تقوا ، داشتن اخالق ورفتار نیکوست که 
باید اهل تقوا رعایت کنند وهمانگونه که انتظار دارند مردم با 

انهابرخورد کنند همانگونه بامردم برخورد و رفتار کنید. 
خطیب نماز جمعه بردسیر بمناسبت سالروز عملیات مرصاد 
درسال 67 گفت: مجاهدین خلق با پشتیبانی دشمن بعثی 
که فکر می کردند توان نظامی ایران اسالمی کاهش یافته و 
مردم از جنگ و دفاع خسته شدند با عملیاتی بنام مرصاد از 
طریق مرزها غربی به سمت کرمانشاه حرکت کردندو خواب 
حضور درتهران وتغییر نظام را دیده بودند لذا یگانهای نظامی 
از سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسالمی ایران و نیروهای 
مردمی سازمان یافته درمنطقه وحضورخودجوش مردم بسیار 
مهم و سرنوشت ساز بود و رزمندگان اسالم برگ زرین و 
افتخار ارزشمند دیگری را برای این سرزمین رقم زدند  تا دفاع 
از کیان انقالب اسالمی و مرزهای مقدس جمهوری اسالمی 
در هر زمان و مکانی مقدور بوده و بیگانه و مزدور هیچ جای 
پایی در ایران نداشته و نخواهند داشت. و امروز نیروهای مسلخ 
ما بسیار مقتدر و با توان نظامی ودفاعی باالیی اقدام به ساقط 
نمودن بهترین پهپاد دشمن و توقیف نفتکش انگلیس کردند 
واقتدار خود رابه جهانیان نشان دادندکه کسی فکر تجاوز به 

سرزمینهای ابی و خاکی کشورمان را نداشته باشد 
حجت االسالم کرمانی در چهل سالگی نماز جمعه  و 
منشورگام دوم انقالب بیان داشت : در گام دوم انقالب 
ضرروت توجه به کیفی و کمی نماز جمعه قابل توجه است 
وباید جهت تبیین بیانیه نورانی گام دوم انقالب به نسلی که از 
راه می رسد و گذشته انقالب و دستاوردهای ان را نمی دارند 
بابرنامه های مدون ومستمر به نسل جدید انتقال داد ونماز 

جمعه می تواند یکی از بسترهای عملی  این موضوع باشد 
امام جمعه بردسیر نمازجمعه را کنگره عظیم هفتگی امت 
مسلمانان نامید و گفت : یکی از دالیل مبارزه امام خمینی با 
رژیم پهلوی اقامه نماز جمعه بود که با پیروزی انقالب اسالمی 
و احیای نمازجمعه درسراسر کشور امروزشاهدبرگزاری بیش 
از 900 نماز جمعه هستیم یعنی 900 بلندگو ، تریبون 
، سایت خبری و خبرگزاری است که هر هفته این کنگره 

عظیم هفتگی و مردمی را نشر می دهند 
وی افزود:نمازجمعه قبل ازاینکه یک عبادت بزرگ دسته 
جمعی درعمل باشد بلکه تلفیق روح وجان و شستن دل  
وپاالیش از گناه و زدودن زنگار گناه از قلب را دربر دارد 
نماز جمعه دوخطبه دارد که  مشتمل است از انواع مواعظ 
و اندرزها ، امر به تقوا و پرهیزگاری  و از نظر اجتماعی و 
سیاسی کنگره بزرگ هفتگی است که بعداز کنگره ساالنه 
حج بزرگترین کنگره اسالمی است به همین دلیل در روایتی 
از نبی مکرم اسالم صلی ا... علیه وآله نماز حج کسانی است 

که قادربه شرکت درمراسم حج نیستند 
امام جمعه بردسیر افزود: در حقیقت اسالم به سه نوع اجتماع 
بزرگ اهمیت می دهد یکی اجتماعات روزانه درقالب نماز 
جماعت دوم اجتماع هفتگی اقامه نماز جمعه و سوم اجتماع 
ساالنه مناسک حج . نقش نمازجمعه دراین میان بسیار مهم 
است بخصوص اینکه یکی از برنامه های خطیب در جمعه 
ذکر مسائل مهم اجتماعی و سیاسی است و نماز جمعه پایگاه 
ایجاد الفت و وحدت اسالمی است و وحدت جامعه از توصیه 
به تقوا نشات میگیرد و تقوا زمانی است که جامعه وحدت 
داشته باشد یکی دیگراز محورهای سخنان خطیب جمعه 
تبیین فرمایشات مقام معظم رهبریست ونماز جمعه پشتیبان 

ارکان نظام و حکومت اسالمی است
وی افزود : توصیه مقام معظم رهبری به ائمه جمعه این است 
که انها مردمی باشند یعنی مردمی واقعی نه تصنعی و ساده 
زیست باشند همچنین انس با مردم ، یگانه بودن با مردم  ، 
پیگیر حل مشکالت مردم با گشاده رویی  و انتقال مشکالت 
مردم به کسانی که می توانند مشکالت راحل کنند ودرک 
درد مردم واهمیت دادن به رنج مردم از دیگر سفارشات مقام 

معظم رهبریست 
حجت االسالم کرمانی با طرح این موضوع که چرا باید 
مسئولین مردمی باشند گفت : به این دلیل که انقالب اسالمی 
یکی از مردمی ترین انقالبهای جهان ومنحصر بفرد است و 
طبیعی است که مسئولین برامده از چنین انقالبی باید بامردم 

باشند چرا که منطقا مسئولیت خود را از مردم گرفته اند 
امام جمعه بردسیردرپایان ضمن قرائت پیام تقدیر حجت 
االسالم حاج علی اکبری رییس شورای سیاستگذاری ائمه 
جمعه کشور از مردم و ستادهای نماز جمعه وخادمین نماز 
جمعه ، ا ززحمات وتالش های ائمه جمعه سابق شهرستان 
مرحوم ایت ا... طاهری قمی ، حجت االسالم سیدمحسن 
حسینی و حجت االسالم دکترتارم به دلیل فراهم نمودن 

بستر اقامه نماز جمعه تقدیرو تشکر نمود 

گزارش سفر یک روزه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
کر مان به شهربردسیر و  نگار

محمــد رضــا علیــزاده، مدیــر کل فرهنگ و 
ارشــاد اســالمی اســتان کرمــان بــه همــراه 
ــن اداره  ــران ای ــان و مدی ــی از معاون جمع
ــرد  ــفر ک ــیر س ــتان بردس ــه شهرس کل ب
وی هــدف از  ســفر را دیــدار و گفتگــو  بــا 
مســوالن شهرســتان ،بازدیــد از پــروژه های 
فرهنگــی و هنــری ،دیــدار بــا هنرمنــدان و 
خانواده شــهدا ،شــرکت در جلســه شــورای 

فرهنــگ عمومــی نــگار اعــالم نمــود  .
د رایــن ســفر محمــد جــواد حســین زاده 
معــاون  فرهنگــی و رســانه ای ،ســید جــواد 
اوحــدی ،معــاون توســعه منابــع و نیــروی 
انســانی ، رضــا رضــا زاده رئیــس دفتــر مدیر 
کل ، منوچهــر معیــن الدینــی ،جانشــین 
ــران اداره  معــاون هنــری  و جمعــی از مدی
کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ،مدیــر کل 
ــی  ــالمی را همراه ــاد اس ــگ و ارش فرهن

ــد . کردن
ادای احترام مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان کرمان و هیات همراه به 
مقام شامخ شهدای شهرستان بردسیر

محمدرضــا علیــزاده، مدیــرکل فرهنــگ و 
ــات  ــان و هی ــتان کرم ــاد اســالمی اس ارش
همــراه، روز چهارشــنبه دوم مــرداد مــاه و در 
بــدو ورود به شهرســتان بردســیر بــا حضور 
ــه  در گلــزار شــهدای گمنــام ایــن شــهر ب
مقــام شــامخ شــهدا ادای احتــرام کردنــد .

علیــزاده در حاشــیه ایــن برنامــه گفــت که 
همیشــه بایــد در خاطــر داشــته باشــیم که 
امنیــت و آرامــش امــروز جامعــه و کشــور 
ــی  ــردان و زنان ــاک م ــون پ ــون خ را مره
هســتیم کــه بــرای دفــاع از نظــام و ایــران 
اســالمی،خون خــود را نثــار و ایثــار کردند .
دیدار مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان با امام جمعه شهرستان بردسیر
محمــد رضــا علیــزاده ؛مدیــر کل فرهنگ و 
ارشــاد اســالمی اســتان کرمــان در جریــان 
ســفر به شهرســتان بردســیر با امــام جمعه 

ایــن شهرســتان دیــدار و گفتگــو کرد.
ــی  ــدار  حجــت االســالم کرمان ــن دی در ای
؛ امــام جمعــه شهرســتان بردســیر  در 
ــر در  ــه اهمیــت هن ــا اشــاره ب ســخنانی ب
انتقــال مفاهیــم و امــوزه های دینــی گفت: 
هنــردر مفهــوم عــام ،ایــن ظرفیــت را دارد 
کــه ارزش هــای و امــوزه هــای دینــی  را بــه 
شــکل مطلــوب بــه  جامعــه منتقــل کنــد

وی تصریــح کــرد: نقــش هنــر  در ترویــج 
فرهنــگ دینــی نقشــی بی بدیــل اســت و 
توجــه بــه محتوای ارزشــی و طــرح مفاهیم 
دینــی از  مــواردی اســت کــه بایــد مــورد 
ــا  ــرد . وی  ب ــرار گی ــدان ق ــه هنرمن توج
اشــاره بــه فعالیتهــای فرهنگــی و دینــی در 
شهرســتان بردســیر خواســتار همگرایــی و 
همراهــی بیــش از پیــش مســئوالن شــد .

حجــت االســالم کرمانــی ؛ جشــنواره شــعر 
ــه در  ــل توج ــی قاب ــیر را  ظرفیت ازاد بردس
حــوزه شــعر بــرای ایــن شهرســتان عنــوان 

کــرد .
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان  
کرمــان نیــز در ســخنانش گفــت: یکــی از 
سیاســت های محــوری مــا طــی ســالهای 
ــای  ــت ه ــرای فعالی ــپردن اج ــر ؛س اخی
فرهنگــی و هنــری به موسســات و نهادهای 

خصوصــی مرتبــط بــوده اســت .
علیــزاده   بــا اشــاره بــه حوزه های گســترده 
فعالیــت هــای فرهنگــی و هنــری تصریــح 
ــم  ــاد نداری ــن اعتق ــه ای ــروز ب ــا ام ــرد: م ک
کــه همــه فعالیت هــای فرهنگــی و هنــری 
از ســوی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
انجــام شــود ؛بلکــه تــالش  مــا ایــن اســت  
ــه ســمت هدایــت  کــه ایــن  فعالیت هــا ب
، حمایــت ،نظــارت و سیاســتگذاری کــه از 

وظایــف اصلــی مــا هســتند پیــش بــرود.
وی  ادامــه داد: در بردســیر پنــج موسســه 
آزاد  آموزشــگاه  و  هنــری  و  فرهنگــی 
تجســمی مشــغول بــه فعالیت هســتند ،با 
ــن  ــن شــهر ای ــای ای ــه ظرفیت ه توجــه ب
امــکان وجــود دارد تــا موسســات فرهنگــی 
ــر  ــای دیگ ــری در  حوزه ه ــری دیگ و هن
فرهنــگ و هنــر نیز مشــغول به کار شــوند.

ــه  ــدار ب ــن دی ــن در ای ــزاده همچنی علی
ــی  ــگ عموم ــژه شــورای فرهن ــگاه وی جای
ــور ادارات و  ــزود : در کش ــرد و اف ــاره ک اش
دســتگاه های متعــددی در حــوزه فرهنــگ 
و هنــر مشــغول بــه فعالیــت هســتند، این 
البتــه می توانــد یــک نقطه قوت محســوب 
شــود  ؛کــه یکــی از شــرایط آن هــم گرایــی 
و داشــتن برنامه منســجم و هدفمند اســت 
بــه همیــن دلیل شــورای فرهنــگ عمومی 
ــی و  ــش هماهنگ ــد نق ــهر می توان ــر ش ه
تدویــن راهــکاری جامع و مشــخص را برای 
همگرایــی ایــن فعالیــت هــا فراهــم نمایــد 
ــم و  ــار ه ــی در کن ــتگاه های فرهنگ ودس
بــا طــرح  برنامــه ای تدویــن شــده از ســوی 
شــورای فرهنــگ عمومــی نقش موثــر تری 

را ایفــا نمایــد .
مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
کرمــان همچنیــن به جایــگاه ویژه شــورای 
توســعه  فرهنــگ قرآنــی اشــاره کــرد 
ــی در  ــای مختلف ــتگاه ه ــت :دس .وی گف
ــی در طــول ســال برنامه هــای  حــوزه قرآن
ــن  ــن ای ــد؛ بنابرای ــرا می کن ــددی اج متع

ــزی  ــورای مرک ــک ش ــوان ی ــه عن ــورا ، ب ش
،مــی توانــد باعــث انســجام بخــش عمــده ای  
از فعالیت هــای قرآنــی و هــم افزایــی ادارات و 

ــود. ــه ش ــن زمین ــتگاه ها در ای دس
علیــزاده همچنین بــه کانون هــای فرهنگی و 
هنــری مســاجد و توانایــی ایــن کانون هــا در 
در جــذب و جلــب جوانــان و هدایــت آنهــا به 
برنامــه هــای فرهنگــی و هنــری فاخر اشــاره 
ــنامه  ــب اساس ــس از تصوی ــزود: پ ــرد و اف ک
ــری  ــی و هن ــای فرهنگ ــون ه ــت کان فعالی
مســاجد هــم اکنــون شــرایط مناســب تری 
ــا در ســطح  ــون ه ــن کان ــرای بالندگــی ای ب
ــت . در  ــده اس ــم ش ــتان فراه ــور و اس کش
ایــن دیــدار رضــا رجایــی نــژاد ،رئیــس اداره 
ــگ و ارشــاد اســالمی بردســیر ، رضــا  فرهن
رضــا زاده رئیــس دفتــر مدیــر کل ، منوچهــر 
معیــن الدینــی ،جانشــین معــاون هنــری  و 
جمعــی از مدیــران اداره کل فرهنگ و ارشــاد 

اســالمی حضــور داشــتند .
ــاد  ــگ و ارش ــرکل فرهن ــدار مدی دی
اســالمی اســتان بــا فرماندار بردســیر 
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
کرمــان بــه همــراه  محمــد جــواد حســین 
ــید  ــانه ای ،س ــی و رس ــاون  فرهنگ زاده ؛مع
جــواد اوحدی ،معاون توســعه منابــع و نیروی 
ــن اداره کل  ــران ای ــی از مدی انســانی و جمع
روز چهارشــنبه  دوم مــرداد مــاه بــا مهنــدس 
نجــف پــور فرمانــدار بردســیر دیــدار و گفتگو 

کردنــد.
 برگــزاری دوره جدیــد جشــنواره شــعر آزاد ؛ 
تــالش بــرای ایجــاد ســالن نمایــش فیلــم ، 
حــل مشــکالت مجتمــع در حــال ســاخت 
فرهنگــی و هنــری و پیگیــری بــرای رونــق 
کســب و کارهای فرهنگــی از جمله مــواردی 
ــزاده  ــا علی ــد رض ــدار محم ــه در دی ــود ک ب
ــا  ــالمی ب ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن ؛ مدی
مجیــد نجف پــور ، شهرســتان بردســیر مورد 

بحــث و بررســی قــرار گرفــت .
ــگ و  ــرکل فرهن ــزاده مدی ــا علی محمدرض
ــن  ــان  در ای ــتان کرم ــالمی اس ــاد اس ارش
دیــدار  بــا اشــاره به سیاســت کلــی ایــن اداره 
در خصــوص اجــرای برنامــه هــای فرهنگــی 
ــس از  ــت :پ ــتان گف ــری در ســطح اس و هن
ارزیابــی برنامــه هــا و فعالیــت هــای متعــدد 
ــه  ــم ک ــم گرفتی ــری تصمی ــی و هن فرهنگ
رویدادهــای فرهنگــی و هنــری اســتانی را بــا 
محوریــت شهرســتان هــا و رویدادهــای ملی 
را بــا میزبانــی مرکــز اســتان برگــزار کنیــم .

ــنواره  ــی جش ــزاری و میزبان ــزود : برگ وی اف
هــای فرهنگــی و هنــری  اســتانی بر اســاس 
ــی  ــتان ط ــر شهرس ــی ه ــت و توانای ظرفی
ــی  ــای متقاض ــتان ه ــه شهرس ــدی ب فراین
واگــذار مــی شــود و در جهــت برپایــی ایــن 
برنامــه هــا حمایــت هــای الزم از ســوی ایــن 

ــت . ــد گرف ــورت خواه اداره کل ص
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
کرمــان در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا 
ــال در  ــینماهای فع ــت س ــه وضعی ــاره ب اش
اســتان کرمــان گفــت : هــم اکنون ۱۳ ســالن 
ــان مشــغول  ــتان کرم ــینما در اس ــال س فع
نمایش فیلم هســتند. در شهرســتان بردسیر 
در حــال حاضــر یــک ســینما ســیار ،اکــران 

فیلــم هــا را بــر عهــده دارد .
ــی  ــد را م ــن تعه ــا ای ــرد م ــح ک وی تصری
ــکاری  ــورت هم ــال  در ص ــه امس ــم ک دهی
ادارات مرتبــط از جملــه شــهرداری بردســیر 
ــه  ــیر را ب ــم  بردس ــش فیل ــاختمان نمای ؛س
عنــوان ســالن نمایــش فیلــم تجهیــز نماییم.

ــت  ــر معاون ــه اخی ــه جلس ــن ب وی همچنی
ســازمان ســینمایی کشــور با ســرمایه گذاران 
ــکان  ــن ام ــزود: ای ــرد و اف ــاره ک ــی اش کرمان
وجــود دارد تــا در مراکــز تجــاری و اقتصــادی 
در خصــوص ســاخت ســالن هــای کوچــک 
ســینما نیــز اقــدام کنیــم ؛ مــا آمادگــی ایــن 
را داریــم تــا ســهم خودمــان را در تجهیــز آنها 
تــا ســقف 60 میلیــون تومــان پرداخت کنیم 
اگــر  ســرمایه گــذار متقاضــی ، وجود داشــته 

باشــد .
علیــزاده همچنیــن بــه حضــور و مشــارکت 
بخــش خصوصــی در فراینــد اجــرای برنامــه 
هــای فرهنگــی و هنــری اشــاره کــرد و گفت: 
ــات و  ــه موسس ــری ب ــدی گ ــذاری تص واگ
بخــش دولتــی یــک اقــدام موثــر و کارا اســت 
،چــرا کــه معتقدیــم هیچ کــس بهتــر از خود 
ــزاری و  ــت برگ ــدان صالحی ــردم،و هنرمن م
ــوب در  ــای مطل ــی مراســم و فعالیت ه برپای

ــدارد. ــن حــوزه را ن ای
وی همچنیــن بــه تــالش بــرای رونق کســب 
ــت :  ــرد و گف ــای فرهنگــی اشــاره ک و کاره
همــه باید کمــک کنیم تــا کســب و کارهای 
فرهنگی در جامعه و ســطح شــهر گســترش 
یافتــه و مانــدگار شــود. تــالش در ایــن زمینه 
ســرمایه گذاری مناســبی اســت کــه عــالوه بر 
رونــق اشــتغال و کاهــش بیــکاری مــی تواند 
نقــش موثــری در حــوزه اقتصــاد هنــر نیــز 

ــته باشد. داش
از  :یکــی  بردســیر  فرمانــدار   
ــتیبانی از  ــا پش ــتهای  کاری م سیاس
هنرمندان شهرســتان بردســیر اســت

ــدار  ــور؛ فرمان ــف پ ــدار مجیدنج ــن دی در ای
بردســیر در  ســخنانی بــا اشــاره بــه پیشــینه 
برگزاری جشــنواره شــعر آزاد بردســیر ،گفت : 

بایــد تــالش نماییم کیفیــت این جشــنواره 
هــر ســال ارتقــا یابــد و بــرای ایــن موضــوع 
ــن  ــدگان ای ــا برگزارکنن ــاده همــکاری ب آم

جشــنواره هســتیم .
ــتهای   ــی از سیاس ــرد : یک ــح ک وی تصری
کاری ما پشــتیبانی از هنرمندان شهرستان 
ــدان و  ــا هنرمن ــر ب ــاط موث ــیر ؛ارتب بردس
اســتفاده از ظرفیت هــای فرهنگــی و هنری 
آن هــا در اجــرای برنامــه هــای متنــوع در 

ــال اســت. ــول س ط
ــور گفــت : شهرســتان بردســیر ،  نجــف پ
ظرفیت هــای قابــل توجهی در همــه زمینه 
هــا بــه ویــژه در حــوزه فرهنــگ و هنــر دارد 
و وجــود موسســات متعــدد فرهنگی هنری 
و تعــداد بــاالی هنرمنــدان آمــوزش دیــده 
در زمینــه هــای مختلــف، تاکیــدی بــر این 

نکتــه اســت .
شهرداری ها نقش ارزنده ای در حوزه 
های فرهنگی و اجتماعی شهرها دارند

در دیــدار مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان کرمان با شــهردار بردســیر 
بــر همــکاری هــای بیشــتر در حــوزه هــای 

فرهنگــی و هنــری تاکیــد شــد
محمدرضا علیزاده مدیرکل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان کرمــان کــه به شهرســتان 
بردســیر ســفر کرده بــود در جریان دیــدار با 
دکتــر وحید خطیبــی شــهردار بردســیر  با 
اشــاره بــه اهمیــت فعالیت هــای فرهنگی و 
هنــری گفــت: هیچ شــهری فارغ از مســائل 
و دیدگاههــای فرهنگــی هنــری نمــی تواند 
ــی  ــت پویای ــی و فعالی ــاط اجتماع ــه نش ب

شــهروندی دسترســی داشــته باشد .
پیوســته  هــای  :حــوزه  گفــت  وی 
ــی  ــی و فرهنگ ــادی ،عمران اجتماعی،اقتص
هنــری در یــک مجموعــه شــهری چنــان 
ــالت در  ــه کس ــتند ک ــده هس ــم تنی در ه
هــر بخــش باعــث سســتی در ســایر بخش 
هــا نیــز خواهنــد شــد و حــوزه فرهنــگ و 
ــه  ــا توج ــه ب ــی را دارد ک ــن توانای ــر ای هن
بــه کارکردهــای مختلــف اجتماعــی ،ایجاد 
نشــاط و ایجــاد انگیــزه در شــهروندان؛ یــک 
شــهر را بــه صــورت پیوســته فعــال پویــا و 

ــه دارد. ــرزنده نگ س
علیــزاده بــا اشــاره به طــرح پایتخــت کتاب 
ایــران نیــز گفــت : طــرح پایتخــت کتــاب 
ایــران کــه چندیــن ســال اســت بــه طــور 
پیوســته در ســطح کشــور در حال برگزاری 
اســت یکــی از محرک هــای موثــر در حــوزه 
فعالیت هــای مرتبط بــا کتــاب و کتابخوانی 

اســت.
وی توضیــح داد :در ایــن طــرح؛ شــهرداران و 
شــهرداریهای هــر شــهر از محورهــای اصلی 

فعالیــت پایتخت کتــاب ایران هســتند. 
وی افــزود: می توانیــم بــا یــک هــدف 
گــذاری ۲ تــا ۳ ســاله رویــداد هــای متنــوع 
و مختلــف حــوزه کتــاب را در بخــش نــرم 
افــزار و ســخت افــزار طراحــی ،پشــتیبانی 
ــهر  ــاس ش ــن اس ــر ای ــم. ب ــرا نمایی و اج
کاندیــدای پایتخــت کتــاب ایــران مجموعه 
ــا  ــط ب ــات مرتب ــا و اتفاق ــداد ه ای از رخ
فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی را تجربــه می 
کنــد کــه ایــن امــر می توانــد بســیار موثــر 
باشــد و بــه همیــن دلیــل شــهرداری هــای 
شــهرهای اســتان کرمــان مــی توانند نقش 
ــن طــرح  ــری در ای ــر و محــوری ت ــر ت موث
ملــی داشــته باشــند ،کمــا ایــن که طــی دو 
سه ســال گذشــته چند شهرســتان  استان 
توانســته اند موفقیتهــای را در این خصوص 

بــه دســت آورنــد .
دکتــر وحیــد خطیبــی ، شــهردار بردســیر 
نیــز در ســخنانش گفــت :وظایف شــهردای 
عــالوه بــر حــوزه هــای عمرانــی و ســاخت 
وســازها و آســفالت کوچــه و خیابانها ،بخش 
دیگــری را نیــز شــامل مــی شــود کــه ان 
ــی و  ــای اجتماع ــوزه ه ــه ح ــن ب پرداخت

فرهنگــی شــهروندان اســت .
ــان را در  ــی از تعهداتم ــه داد: بخش وی ادام
حــوزه اجتماعــی و فرهنگــی تعریــف کرده 
ــد عــالوه  ــا بای ــم ،در نهایــت عملکــرد م ای
بــر ســایر حــوزه هــا در بخــش فرهنگــی و 
هنــری نیــز قابــل دفــاع و مشــخص باشــد .

ــت  ــه حمای ــن ب ــر خطیبــی همچنی  دکت
شــهرداری بردســیر از ایده هــای فرهنگی و 
اجتماعی، مســابقه بزرگ نقاشــی کــودکان، 

ــن  ــی، جش ــیقی نواح ــنواره موس جش
ــن  ــال، جش ــاب اردوگاه اطف ــای کت امض
بــزرگ نشــاط و شــادابی، همایش تجلیل 
از اســتاد هوشــنگ مرادی کرمانــی، پیاده 
ــزود: از  روی خانوادگــی، اشــاره کــرد و اف
عناویــن  جملــه برنامــه هایی بوده اســت 
ــا همــکاری  ــر ب ــک ســال اخی کــه در ی

ایــن مجموعــه برگــزار شــده اســت . 
دیدار مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان  کرمان با هنرمند 

پیشکسوت
محمــد رضا علیــزاده ،مدیــر کل فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی اســتان کرمــان در 
جریــان ســفر خــود بــه شهرســتان 
پیشکســوت  هنرمنــد  بــا  بردســیر 
غالمرضــا حســینی پور دیــدار و گفتگــو 
کــرد در ایــن دیــدار کــه در منــزل ایــن 
ــینی پور ،از  ــد ؛حس ــام ش ــد انج هنرمن
فعالیتــش در حــوزه هنرهــای تجســمی 
،آثــار و تالشــهایش در این زمینه ســخن 

گفــت.
محمــد رضــا علیــزاده نیــز در ایــن دیــدار  
بــا اشــاره بــه جایــگاه هنــر و هنرمنــدان 
گفــت : اولویــت و تــالش مــا در مجموعه 
ــای  ــرای ارتق ــالش ب ــتان ،ت ــاد اس ارش
شــاخص هــای فرهنگــی ،گســترش  
ــا  ــری ب ــر ســاختهای فرهنگــی و هن زی
همکاری نهادهــا و ادارات مرتبــط و ایجاد 
عدالــت فرهنگی در ســطح اســتان اســت 
وی تصریــح کرد:  پیشکســوتان فرهنگی 
ــترش  ــی در گس ــش مهم ــری نق و هن
فعالیتهــای فرهنگــی و هنــری در شــهر 
ــدار  ــن دی ــد .در ای ــود دارن ــه خ و منطق
ــگ و  ــران اداره کل فرهن ــی از مدی جمع
ــس اداره  ــتان و رئی ــالمی اس ــاد اس ارش
ــتان  ــالمی شهرس ــاد اس ــگ و ارش فرهن

بردســیر حضــور داشــتند
همچنیــن مدیــر کل دیــداری با خانــواده 
مرحــوم مرتضــی دیــودل هنرمنــد 
ــه  ــر ب ــا ی اخی ــه در روزه ــیری ک بردس
دیــدار محبــوب شــتافته بــود داشــتند و 
بپــاس زحمــات وتالشــهای ایــن هنرمند 
ســفرکرده از خانــواده ان مرحوم تجلیل و 

قدردانــی نمودنــد 
درســفرپایانی مدیر کل به بردســیر دیدار 
و نشســتی با هنرمندان و اصحاب رســانه 
داشــتند و هنرمنــدان به بیان مشــکالت 
خــود پرداختنــد و مدیر کل به ســئواالت 
انهــا پاســخ داد و بــه خواســته هــای انــان  
ورفــع بعضــی از نواقــص ســخنانی ایــراد 

د  نمو
همچنیــن محمــد رضــا علیــزاده، مدیــر 
ــتان  ــالمی اس ــاد اس ــگ و ارش کل فرهن
ــان  ــی از معاون ــراه جمع ــه هم ــان ب کرم
و مدیــران ایــن اداره کل بــه شــهر  نــگار 

ســفر کــرد 
ــزاده و  ــا علی ــد رض ــفر محم ــن س در ای
هیــات همــراه ؛ابتــدا بــا حضــور در گلــزار 
شــهدای نــگار بــه مقــام شــامخ شــهدای 

ایــن شــهر ادای احتــرام کــرد .
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن مدی
اســتان کرمــان در ادامــه از مجتمــع 
فرهنگــی و هنری در حال ســاخت شــهر 
ــد   ــان رون ــرد و در جری ــد ک ــگار بازدی ن
ــی  ــی و عملیات ــت اجرای ــن وضعی آخری

ــت . ــرار گرف ــاخت آن ق س
ضمنا جلسه مشــترک شــورای فرهنگی 
عمومــی شــهر نگاروبردســیر بــا حضــور 
ائمــه جمعــه ایــن دوشــهر و اعضــای دو 
ــر کل فرهنــگ و  ــا حضــور مدی شــورا ب
ارشــاد اســالمی اســتان ،معاونان فرهنگی 
ــروی  ــع و نی ــعه مناب ــانه ای و توس و رس

انســانی برگــزار شــد .

ــورای  ــس ش ــیر در مجل ــیرجان و بردس ــردم س ــده م نماین
اســالمی اظهار کــرد: وزیــر راه و شهرســازی دســتور واگذاری 
زمیــن بــه کلیــه شــرکت های تعاونــی مســکن ســیرجان در 

قالــب مســکن اجتماعــی را صــادر کــرد.
شــهباز حســن پور در گفت و گــو بــا خبرنــگار ایســنا منطقــه 
کویــر، بــا اشــاره بــه نشســت خــود و اســتاندار کرمان بــا وزیر 
راه و شهرســازی بــا محوریــت واگــذاری زمین در شهرســتان 
ســیرجان، ضمــن تقدیــر و تشــکر از اقدامــات مدیــر کل راه و 
شهرســازی اســتان، گفــت: بایــد در رونــد واگــذاری زمین در 
شهرســتان ســیرجان بــه تعاونی هــای مســکن تســریع یابد.

وی ادامــه داد: وزیــر راه و شهرســازی دســتور واگــذاری زمیــن 
بــه کلیــه شــرکت های تعاونــی مســکن ســیرجان در قالــب 

مســکن اجتماعــی را صــادر کرد.
نماینده مردم ســیرجان و بردســیر مجلس شــورای اســالمی 
ــای  ــن نشســت مشــترک موضــوع وام ه ــرد: در ای ــان ک بی
بهســازی بافت هــای فرســوده نیــز مطــرح شــد و خواســتار 
پرداخــت وام هــای بهســازی و بازســازی بافت هــای فرســوده 
ــس  ــه پ ــدم ک ــیر ش ــیرجان و بردس ــتان های س در شهرس
از موافقــت وزیــر راه و شهرســازی مقــرر شــد بــه کلیــه ی 
ــیرجان و  ــازی در س ــازی و بازس ــای بهس ــان وام ه متقاضی
ــا ســود ۱0 درصــد  ــان ب ــون توم ــغ ۵0 میلی ــیر، مبل بردس

پرداخــت شــود.
وی اظهــار کــرد: متقاضیــان وام هــای بهســازی و بازســازی 
ــه ادارات راه و  ــد از روز شــنبه ب بافت هــای فرســوده می توانن
شهرســازی ســیرجان و بردســیر مراجعه و جهت تشــکیل و 

تکمیــل پرونــده اقــدام کنند

۳۱ مرداد و ۱ شهریورماه ششمین جشنواره 
سیب و گالبى گلزار برگزار خواهد شد

واگذاری زمین به تعاونى های 
مسکن در قالب مسکن اجتماعى

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری شهرســتان بردســیر، 
جلســه هماهنگــی برگــزاری ششــمین جشــنواره ســیب و 
گالبــی گلــزار بــه ریاســت مهنــدس نجــف پــور فرمانــدار و با 
حضور ترکزاده بخشدار،لشــکری شــهردار ســرهنگ غضنفری 
ــد از روســای ادارات درمحــل  ــی چن ــی و تن ــده انتظام فرمان

بخشــداری گلــزار برگــزار شــد
ترکــزاده بخشــدار گلــزار ضمــن اشــاره بــه برگزاری ششــمین 
جشــنواره ســیب و گالبی گلزاردر ۳۱ مردادماه و ۱ شــهریورماه 
افــزود: برنامــه های فرهنگــی و هنری، ورزشــی و گردشــگری 
از مهمتریــن اهــداف ایــن دوره از جشــنواره اســت ،وی صعــود 
بــه کــوه هــزار از ســمت روســتای اردیــگان در طــی برگــزاری 

ششــمین جشــنواره ســیب و گالبی گلزار خبــرداد
ــان برخــی از برنامــه هــای  ــه بی ــان ب ــزار در پای بخشــدار گل

ــن جشــنواره پرداخــت  ــه ای ــه و اختتامی مراســم افتتاحی
ســپس مهنــدس نجــف پــور فرمانــدار شهرســتان بردســیر با 
بیــان کیفیــت بســیار باال برگــزاری جشــنواره ســیب و گالبی 
گلزار در پنجمین دوره اظهارداشت:ششــمین جشــنواره سیب 
و گالبــی گلــزار هــم همچــون ســال گذشــته و بــا برنامه های 
مطلــوب تــر برگــزار خواهــد شــد، وی هماهنگــی و همکاری 

ادارات و دســتگاه دســتگاه هــای اجرایــی را تاکیــد کرد

افزایش ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانى 
حقوق معلمان با اجرای رتبه بندی

سرپرســت وزارت آموزش وپــرورش از افزایــش ۴00 تــا 600 
هــزار تومانــی حقــوق معلمــان بــا اجــرای رتبه بنــدی خبــر 
داد و گفــت: ارزش افــزوده امــوال صنــدوق ذخیره فرهنگیان 
ــدوق محاســبه و  ــن صن ــم عضــو ای ــرای 700 هــزار معل ب

پرداخــت خواهــد شــد.
به گــزارش گــروه اجتماعی خبرگزاری تســنیم؛ ســید جواد 
حســینی سرپرســت وزارت آموزش وپــرورش اظهــار کــرد: ۲ 
هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای اجــرای رتبه بنــدی در 
نظــر گرفتــه شــده اســت و از نیمــه شــهریور مــاه آن را اجرا 
می کنیــم، رتبه بنــدی در ایــن مرحلــه شــامل حــال تمــام 

معلمــان می شــود.
وی افــزود: بیــن ۴00، ۵00 و 600 هــزار تومــان بــا اعتبــار ۲ 
هــزار میلیــارد تومانــی رتبه بندی بــه حقوق معلمــان اضافه 
ــی  ــان در احــکام حقوق ــوق معلم ــش حق می شــود و افزای

آنــان از شــهریور اعمــال می شــود.

سرپرســت وزارت آموزش وپــرورش بــا اشــاره بــه اینکــه در 
ــه  ــم و ب جــوار حــرم رضــوی در مشــهد ۲9 مدرســه داری
دلیــل اینکــه بافــت آنجــا تجــاری و اقامتــی شــده اســت، 
ایــن مــدارس بــرای دانش آمــوزان کاربــرد ندارنــد، گفــت: در 
آنجــا بــرای ۳۱ اســتان کشــور بــه روش ســهامدار پــروژه ۳۱ 
مرکــز هتــل اقامتــی بــرای معلمــان ایجــاد خواهیــم کــرد و 
زمیــن به صــورت رایــگان بــه معلمــان متناســب با ســهمی 
ــد،  ــی دارن ــم همراه ــا ه ــد و بانک ه ــت می کنن ــه دریاف ک
اختصــاص می یابــد یعنــی آنهــا بایــد ســهام پــروژه بخرند و 

ایــن می توانــد کار بزرگــی بــرای معلمــان باشــد.
حســینی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه وضعیــت صنــدوق 
ذخیــره فرهنگیــان بــه آرامــش رســیده اســت، عنوان کــرد: 
ــان  ــون توم ــا ۲0 میلی ــی بازنشســتگی ۱۵ ت ــم پرداخت رق
شــده اســت و ایــن صنــدوق بــا افتتــاح برخــی پروژه هــا تــا 
ــد  ــود می رس ــان س ــارد توم ــزار میلی ــه 5 ه ــال 1400 ب س

مناینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی :

محاسبه ارزش افزوده اموال صندوق 
آگهى گواهى حصروراثتذخیره برای معلمان

خانم نیره میراحمدی دارای شناســنامه 107  به رشح دادخواســت شــاره 9609983489200729  مورخ 1398/05/05 
توضیــح داده شــادروان زربانــو بهروزیــان  بــه شــاره شناســنامه 1246  درتاریــخ  1374/04/14 در شــهر بردســیر فوت 
شــده و وراث منحرصحیــن الفــوت وی عبارتنــد از :1-ســیامک بهروزیــان فرزنــد پرویز شــاره شناســنامه 270  متولد 
1334 نســبت نــوه پــرسی2- مهدخــت بهروزیــان فرزند پرویز شــاره شناســنامه 54  متولد 1341 نســبت نوه پرسی 
لــذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه هــای کثیــراال نتشــار محلــی آگهــی مــی  شــود چنانچــه کســی اعــراض دارد یــا 
وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد اشــخاصی باشــد ظــرف مــدت یــک مــاه از نــر آگهــی بــه شــورای حــل اختــالف 
تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهدشــد وهــر وصیــت نامــه ای جــز رســمی ورسی کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز 

شــود از درجه اعتبار ســاقط اســت.                       دفر شــورای حل اختالف شــاره 2 شهرســتان بردســیر/92 م الف

آگهى گواهى حصروراثت
خانــم نیره میراحمدی دارای شناســنامه 107  بــه رشح دادخواســت شــاره 9609983489200727  مــورخ 1398/05/05 
توضیح داده شــادروان بهروز بهروزیان  به شــاره شناســنامه 1245  درتاریخ  1337/08/13 در شــهر کرمان فوت شــده 
و وراث منحرصحین الفوت وی عبارتند از :1-پرویز بهروزیان فرزند بهروز شــاره شناســنامه 250  متولد 1308 نســبت 
پــرس2- زربانــو بهــروزی فرزنــد شــیرزاد شــاره شناســنامه 1246  متولــد 1283 نســبت همرسلــذا مراتــب یــک نوبت 
در روزنامــه هــای کثیــراال نتشــار محلــی آگهــی مــی  شــود چنانچــه کســی اعــراض دارد یا وصیــت نامــه ای از متوفی 
نــزد اشــخاصی باشــد ظــرف مــدت یــک مــاه از نــر آگهــی بــه شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

خواهدشــد وهــر وصیــت نامــه ای جــز رســمی ورسی کــه بعــد از ایــن موعــد ابراز شــود از درجه اعتبار ســاقط اســت

                                                                                 دفر شورای حل اختالف شاره 2 شهرستان بردسیر/91 م الف
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حکومت  جهانی عدالت

ادامه وظایف منتظران درزمان غیبت
9- اندوهگین بودن در فراق حضرت

یکی از نشانه های دوستی، محزون بودن در فراق و دوری از دوست و 
محبوب است . بدیهی است که عالقمندان به امام زمان علیه السالم در 
دوران غیبت در فراق او اندوهگین هستند و این حزن و اندوه را به گونه 

های مختلفی بروز می دهند .
امامان معصوم نیز به خاطر غیبت امام زمان علیه السالم می گریستند 
. به عنوان نمونه، سدیر صیرفی می گوید: به خدمت موالیمان امام 
صادق علیه السالم رفتیم و امام را در حال گریه و ناله دیدیم . او آنگاه 
حالت امام را این گونه تشریح می کند: »هو یبکی بکاء الوالد الثکلی 
ذات الکبد الحرسی قد نال الحزن من وجنتیه وشاع التغییر فی عارضیه 
وامالء الدموع محجریه وهو یقول سیدی غیبتک نفت رقادی وضیقت 
علی مهادی وابتزت منی راحة فؤادی، سیدی غیبتک اوصلت مصابی 

بفجائع االبد  )31( ;
او همچون مادر فرزند از دست داده، می گریست، اندوه از گونه های 
مبارکش پیدا بود و رنگ چهره اش تغییر کرده بود . اشک های او 
لباسش را خیس کرده بود و در این حالت می گفت: موالی من! غیبت 
تو، خواب را از چشمانم ربوده و زمین را بر من تنگ نموده و آسایش دلم 
را از من گرفته است . موالی من! غیبت تو، بال و مصیبت مرا به فاجعه 

های ابدی پیوند داده است .«
10- شناخت عظمت و مقام حضرت مهدی علیه السالم 

و نگه داشتن حرمت او
از جمله وظایف مهم شیعیان، شناخت جایگاه رفیع حضرت مهدی علیه 
السالم و رعایت احترام آن حضرت است . امامان معصوم علیهم السالم 
بعد از مقام ربوبی و نبوی صلی اهلل علیه و آله، مقام و رتبه سوم را در عالم 
وجود دارند، و انسان های عادی با آنان مقایسه نمی شوند .امام علی علیه 
السالم فرمود:»ال یقاس بآل محمد احد من هذه االمة وال یسوی بهم 
من جرت نعمتهم علیه ابدا . هم اساس الدین وعماد الیقین نباید احدی 
از این امت را با آل محمد صلی اهلل علیه و آله مقایسه نمود و نباید کسی 
را که نعمت آل محمد صلی اهلل علیه و آله همواره بر او جریان داشته، با 

آنان برابر دانست، آنان اساس دین و ستون یقین هستند .«
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله در توصیف جایگاه حضرت مهدی علیه 
السالم در بهشت فرمود:»المهدی طاووس اهل الجنة، علیه جالبیب 
النور مهدی علیه السالم طاووس اهل بهشت است که هاله ای از نور او 
را احاطه کرده است .«و نیز فرمود:»نحن سبعة من ولد عبد المطلب سادة 
الجنة، انا وحمزة وعلی وجعفر والحسن والحسین والمهدی   ما هفت نفر 
از اوالد عبد المطلب هستیم که سروران اهل بهشتیم: من و حمزه و علی 
و جعفر و حسن و حسین و مهدی علیهم السالم .«امام علی علیه السالم 
فرمود:»هو فی الذروة من قریش والشرف من هاشم والبقیة من ابراهیم او 
)حضرت مهدی علیه السالم( واالترین قریش و گرامی ترین بنی هاشم 

و تنها بازمانده ابراهیم خلیل است .«
و امام رضا علیه السالم فرمود:»یکون اعلم الناس واحکم الناس واتقی 

الناس واحلم الناس واسخی الناس واعبد
او )حضرت مهدی علیه السالم( داناترین مردم، حکیم ترین مردم، 
پرهیزگارترین مردم، بردبارترین مردم و بخشنده ترین مردم و عابدترین 

مردم است .«
11- دعا برای فرج امام زمان علیه السالم

در روایات معصومین علیهم السالم دعا برای فرج امام زمان علیه السالم 
به عنوان یکی از عوامل نجات انسان ها در دوران الکت بخش غیبت 

کبری مطرح شده است .
امام حسن عسکری علیه السالم فرمود:»واهلل لیغیبن غیبة ال ینجوا فیها 
من الهلکة اال من ثبته اهلل عزوجل علی القول بامامته ووفقه فیها للدعاء 
بتعجیل فرجه به خدا سوگند که او غیبتی ]سخت [ می کند . در آن 
غیبت، از هالکت نجات نمی یابد مگر کسی که خدای عزوجل او را بر 
قول به امامت آن حضرت ثابت بدارد و او را در عصر غیبت بر دعای به 

تعجیل فرج او موفق بدارد .«
از سوی دیگر امام زمان علیه السالم در موارد زیادی شیعیان را به دعای 
برای فرج خویش توصیه کرده است . به عنوان مثال، آن حضرت 
در پایان توقیع به جناب اسحاق بن یعقوب می فرماید:»واکثروا الدعاء 
بتعجیل الفرج فان ذلک فرجکم    برای تعجیل در فرج، زیاد دعا کنید 
که همانا آن فرج شماست .«درباره زمان و نحوه دعا برای فرج امام زمان 
علیه السالم توصیه های زیادی از سوی اولیای دین بیان شده است که 
در ذیل به برخی از آن ها اشاره می شود: الف( در منهاج العارفین آمده 
است: »مستحب است انسان پس از نماز صبح صد مرتبه بگوید: اللهم 

صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم . «
ب( مرحوم شیخ بهائی نقل می کند: »پس از نماز صبح و در حالی که 
با دست راست محاسن خود را گرفته و کف دست چپ را به سوی 
آسمان می گیری، هفت مرتبه می گویی: یا رب محمد وآل محمد 

صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد . 

ادامه  آیه 49 سوره آل عمران :
8-چرا تعبیر به »اذن اهلل« آمده است؟

از آیه شریفه و آیات مشابه آن استفاده می شود که فرستادگان و اولیاء خدا به 
فرمان و اذن او می توانند به هنگام لزوم در جهان تکوین و آفرینش تصرف 

کنند و برخالف عادت و جریان طبیعی، حوادثی بوجود آورند.
برای اینکه کسی از مردم تصور نکند که پیامبران و اولیای خدا از خود 
استقالل دارند و در مقابل دستگاه آفرینش دستگاهی بر پا ساخته اند و نیز 
برای اینکه احتمال هرگونه شرک و دوگانه پرستی در خلقت و آفرینش بر 
طرف گردد، در چند مورد از این آیات روی کمه »باذن اهلل« تاکید شده 
است. در این آیه شریفه 2 مرتبه و در آیه 11 سوره مبارکه مائده چهار مرتبه 

کلمه »باذن اهلل« تکرار گردیده است.
9- والیت تکوینی چیست؟

والیت تکوینی، یعنی پیامبران یا امامان به هنگام لزوم و ضرورت تصرفاتی 
در جهان خلقت، با اجازه پروردگار، انجام می دهند و این نوع والیت از 
والیت تشریعی باالتر است. چرا که والیت تشریعی یعنی سرپرستی مردم 

از نظر حکومت و نشر قوانین و دعوت و هدایت به راه راست.
10- »معجزه« چیست؟ 

بااستفاده از آیه شریفه؛ می توان گفت »معجزه« هم کار پیامبران است، زیرا 
به وسیله آنها انجام می شود و هم کار خدا است، زیرا با استمداد از نیروی 

پروردگار و اذن او انجام می گردد.
آیه 50 سوره آل عمران:

و ]می گوید آمده ام تا[ تورات را که پیش از من ]نازل شده[ است تصدیق 
کننده باشم و تا پاره ای از آنچه را که بر شما حرام گردیده برای شما حالل 
کنم و از جانب پروردگارتان برای شما نشانه ای آورده ام پس از خدا پروا 

دارید و مرا اطاعت کنید.
1-آیا عیسی)ع( تورات را تصدیق کرده است؟

برخی می گویند، اینکه عیسی)ع( تورات را تصدیق کرده، معلوم می شود 
تورات تا زمان آن جناب تحریف نشده بود. در پاسخ می گوییم، در این آیه 
توراتی مطرح شده که در دو آیه قبل خطاب به مریم فرمود به عیسی تعلیم 
می دهد، نه توراتی که در عصر بعثت آن حضرت در بین یهودیان وجود 
داشته است. همچنانکه آیاتی که می گوید پیامبر اسالم تورات و انجیل را 
قبول دارد. منظورش تورات و انجیل متداول در عصر قرآن نیست، بلکه 

تورات و انجیلی است که وحی به آن جناب تعلیم داده است.
2- فلسفه رسالت حضرت عیسی)ع( چه بود؟

این آیه شریفه از زبان مسیح چنین می فرماید:»من آمده ام تا تورات را 
تصدیق کنم، مبانی و اصول آنرا تحکیم نمایم و بعضی از محدودیت 
هایی که در آیین موسی به خاطر پاره ای از خالفکاری ها وجود داشته 
)مانند ممنوع بودن گوشت شتر و پاره ای از چربی های حیوانات و بعضی 

ازپرندگان و ماهی ها( بر شما مباح کنم.«
3- منظور از نشانه که در آیه شریفه آمده چیست؟

در این آیه و آیه قبل، این جمله تکرار شده که مسیح)ع( می فرماید و تاکید 
دارد که من نشانه ای از طرف خداوند بر صدق دعوت خود آورده ام که 
همان معجزات الهی است. )در آیه قبل به آن اشاره شد.( بنابراین جای دارد 

که از خدا بترسید و از دستورات من پیروی کنید.
4- آیا حضرت عیسی همه احکام تورات را تایید کرده است؟

آیه شریفه بر این داللت دارد که عیسی همه احکام تورات را امضا و تایید 
کرده، مگر چند حکمی را که خداوند متعال به دست وی نسخ نموده و آن 

چند حکم عبارت بودند از احکامی که بر یهود شاق و گران آمده است.
لذا برخی گفته اند انجیل کتاب شریعت و احکام نیست، چون حکمی در 
آن نیامده است. از آیه شریفه استفاده می شود که خداوند متعال برخی از 
طیبات را بر بنی اسرائیل تحریم کرده بود و عیسی بن مریم آنها را دوباره 

حالل کرده است.
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قاســمی  االســام  حجــت 
شــورای  دفتــر  مســئول  زاده 
سیاســتگذاری ائمــه جمعه اســتان 
کرمــان خطــاب بــه جوانــان 
عضوســتاد نمــاز جمعــه بردســیر:
کار شــما درســتاد نمازجمعــه 
ــت و  ــان اس ــوا واحس ــه تق نمون

خداباشماســت 
وســالگرد  مــرداد  پنــج  بمناســبت 
ــد از  ــه بع ــاز جمع ــن نم ــزاری اولی برگ
انقــاب و درآســتانه چهــل ســالگی 
برگــزاری نمــاز جمعه در سراســر کشــور 
، جلســه مشــترک ســتاد نمــاز جمعــه 
بردســیر ونــگا ربا حضــو راعضای ســتاد و 
ائمــه جمعه و با شــرکت حجت االســام 
قاســمی زاده رئیــس شــورای سیاســت 
ــان  ــتان کرم ــه اس ــه جمع ــذاری ائم گ
برگــزار شــد درایــن جلســه ضمــن 
ــزاری  ــدرکاران برگ ــت ان ــل از دس تجلی
نمــاز جمعه ، روســای ســتاد گزارشــی از 
نحــوه کمــی وکیفــی نمــاز جمعــه ارائــه 

ــد نمودن
درایــن مراســم قاســمی زاده ابتــدا طــی 
ــو  ــان عض ــه جوان ــاب ب ــخنانی خط س
ســتادنماز جمعــه ضمــن تقدیــر از 
جوانگرایــی ســتادنماز جمعــه بردســیربا 
ذکر ایات شــریفه   128و 127 ســورنحل  
» وَاْصِبــْر وََمــا َصْبــُرَک إاَِلّ بِــالَلّ واََل 
ــا  تَْحــَزْن َعلَْیِهــْم واََل تـَـُك فـِـي َضْیــٍق ِمَمّ
یَْمُكــُروَن إَِنّ الَلّ َمــَع الَِّذیَن اتََّقــْوا وَ الَِّذیَن 
ُهْم ُمْحِســُنوَن«  و تو )ای رســول( صبر و 
تحمــل پیشــه کــن که صبــر تو تنهــا به 
)توفیــق( خداســت، و بــر آنهــا )کــه ترک 
کفــر و عنــاد نمی کننــد( غمگیــن مشــو 
و از مكــر و حیلــه آنــان دلتنــگ مبــاش 

ــت  ــانی اس ــا کس ــد ب ــه خداون ــرا ک زی
کــه تقــوا پیشــه کردنــد و )بــا( کســانی 
ــت :   ــد. گف ــان نیكوکارن ــه آن ــت( ک )اس
دربرابر مشــكات و برخوردهای نادرســت 
صبرکنیــد وصبرشــما بــرای خداباشــد و 
از رفتــار انهــا دلگیــر ونارحــت نشــوید و 
از مكــر انهــا هــم دلگیــر نشــوید  تقــوا و 
احســان، وســیله ی جلــب حمایت هــای 
ــْوا َو  ــَن اتََّق ــَع الَِّذی الهــی اســت. إَِنّ الَلّ َم
الَِّذیــنَ  ... ُمْحِســُنونَ  پــس خــوش بحــال 
شــما جوانــان کــه اهــل تقــوا ، واحســان 
هســتید وبرای نماز جمعــه کارمیكنید و 
هرچــه بخواهیــم درهمیــن ایات شــریفه 
اســت .و کار شما درســتادنمازجمعه تقوا 

واحســان اســت 
حجــت االســام قاســمی زاده در ادامــه 
ــه بخشــی از تدابیرراهبــردی حضــرت  ب
امــام خمینی درابتــدای انقاب اســامی 
اشــاره کردوگفــت : امــام بــرای تثبیــت 
نظــام قانــون اساســی را تدویــن کردنــد 
وبــرای ارزش وحفــظ جایــگاه نظــام 
ــان  ــورای نگهب ــامی ش ــوری اس جمه
را تثبیــت نمودنــد کــه قوانیــن خــاف 
شــرع وقانــون اساســی اجــرا نشــود 
ــپاه  ــیج وس ــردم بس ــور م ــرای حض وب
ــه  ــروز ب ــه ام ــیدند ک ــم بخش را تحكی
اهمیــت ســخنان امــام پــی مــی بریــم 
کــه فرمودنــد : »اگــر ســپاه نبــود کشــور 
نبــود« و امــروز ســپاه با اقتــدار درمنطقه 
وجهــان مــی درخشــد و اخریــن حرکت 
ــن  ــردن بهتری ــاقط ک ــا س ــی انه انقاب
پهپــاد امریــكا بــود . بــرای علــم امــوزی 
ــت وبیســوادی ، نهضــت  ودوری از جهال
ســواداموزی را تاســیس کردنــد تــا 
جمعیــت ان زمــان کــه 70درصــد 

بیســواد بودباسوادشــوند و در حــال حاضــر 
ــرخ  بنابرامارهــا  12 اســتان کشــور دارای ن
باســوادی بــاالی 97 درصــد و 7 اســتان نیــز 

ــت  ــد اس ــاالی 98 درص ب
ــردن  ــرف ک ــرای برط ــام ب ــزود : ام وی اف
محرومیــت  زدودن  و  فقراجتماعــی 
و  نمودنــد  ایجــاد  را  جهادســازندگی 
مــا امروزجــز ده کشــور تولیــد کننــده 
محصــوالت کشــاورزی هســتیم کــه بایــد 

افتخارکنیــم  بخودمــان 
امــام نمازجمعــه این شــبكه مهــم فرهنگی 
و  فقرفكــری  زدودن  و  تغییــر  بــرای  را 
فرهنگــی در سراســر کشــور دراولیــن 
و  اســامی  انقــاب  پیــروزی  روزهــای 
ــه  ــتور ب ــال58 دس ــرداد  س ــم م در پنج
ــد و  ــه نمودن ــاز جمع ــه نم ــزاری و اقام برگ
ــه  ــاز جمع االن در 920 شــهر و بخــش نم

ــردد  ــی گ ــه م اقام
ــاز  ــتادهای نم ــه اعضــای س ــاب ب وی خط
ــما در  ــت : ش ــگار گف ــیر و ن ــه بردس جمع
صــف خادمیــن بــه نمــاز جمعــه هســتید . 
بایــد بــا حضــور خــود بــا تواضــع و اخــاق 
ــب  ــزاران موج ــا نمازگ ــوب ب ــورد خ و برخ
حضــور بیشــتر انــان باشــید و بــه تناســب 
روحیــه انها رفتاری متناســب داشــته باشــد 
وی همچنیــن نمــاز جمعه را جایــگاه ترویج 
ــرای  ــداکاری و کارب ــاص و ف ــگ اخ فرهن
خــدا دانســت و گفــت : نماز جمعه بســتری 
بــرای وحــدت و یكپارچگــی بایــد باشــد وما 
امــت واحــده هســتیم و ســه عامــل رهبری 
، نظــام جمهــوری اســامی و قانون اساســی 

بایــد مــاک وحــدت باشــد .
ــز  ــه مرک ــاز جمع ــزود:  نم قاســمی زاده اف
ــی  ــعوا ال ــت فاس ــگ ذکراس ــج فرهن تروی
ذکرا...یعنــی هــرکاری کــه بــرای اقامــه نماز 

کار شما درستاد نمازجمعه نمونه تقوا واحسان است 
و خداباشماست 

ســتاد  مســئول  احمدرمضانــزاده 
ــا  ــو ب ــیر درگفتگ ــه بردس ــاز جمع نم
خبرنگارســپهر هــدف از نهادســتادنماز 
جمعــه و شــرح وظایــف وترکیــب 
ــرد :  ــان ک ــل بی ــتادی را بشــرح ذی س
ــه  ــاز جمع ــی درســتاد نم جــوان گرای
ــدن  ــی ش ــه اجرای ــخ ب ــیر پاس بردس
ــری  ــم رهب ــام معظ ــای  مق رهنموده
ــت   ــده اس ــی ش ــی عمل ــت واقدام اس
ســتادهای   : داشــت  اظهــار  وی 
ــاری  ــای افتخ ــه از اعض ــه ک نمازجمع
فرهنگیان،  معتمدیــن و صنوف متنوع 
جامعه تشــكیل گردیــده و مثابه بــازوان 
توانمنــد نهــاد امامــت جمعــه وظائــف 
محولــه را در جهــت اجــرای ادای ایــن 
ــد و  ــی دهن ــام م ــی انج ــه اله فریض
ــتقل  ــی ومس ــخصیتی حقوق دارای ش
ــا هدایــت و رهنمودهــای مقــام  کــه ب
ــورای  ــات ش ــری و مصوب ــم رهب معظ
سیاســتگذاری ائمه جمعه و تصمیمات 
ریاســت محتــرم آن اداره مــی گــردد و 
ــای آن در  ــت اعض ــی فعالی ــر بخش اث
ــم  ــزاری مراس ــل از برگ ــد حاص فراین
پرشــكوه نمــاز جمعــه بســیار شــفاف 
ــاد  ــن نه ــداف ای ــت از اه ــكار اس و آش
ــل  ــوارد ذی ــه م ــوان ب ــی ت ــدس م مق

اشــاره نمــود:
تعمیــق  و  کمــی  1-گســترش 
کیفــی برگــزاری مراســم باشــكوه 
ــاء  ــور ارتق ــه منظ ــه ب ــه نمازجمع اقام
بخشــیدن ســطح آگاهــی عامــه مــردم 
ــان نســبت  ــان و نوجوان خصوصــا جوان
بــه امورعبــادی سیاســی و موضوعــات 
متنــوع معــارف اســامی و هــم چنیــن 
تبعیــت کامــل از والیــت مطلقــه فقیه

2- محقق ســاختن امــر تزکیه و تعلیم 
و تربیت اســامی

3- حراســت و پاســداری از تعالیــم 
ــول  ــدی)ص( و اص ــاب محم ــام ن اس

ارزش هــای انقــاب اســامی
ــی و  ــاد مل ــت اتح ــظ و تقوی 4- حف

انســجام اســامی
ــردم نســبت  ــب م 5- تشــویق و ترغی
ــه حضــور مســتمر در عرصــه هــای  ب
گوناگــون جامعــه و تشــریك مســاعی 
ــه منظــور پیشــبرد اهــداف مقــدس  ب

ــران  ــوری اســامی ای نظــام جمه
بــا توجــه بــه اهــداف ذکــر شــده فــوق 
ســتاد نمازجمعــه شهرســتان بردســیر 
ــرادران و  ــر از ب ــل نف ــكل از چه متش
خواهران فرهنگی، دانشــگاهی، حوزوی، 
ــوان  ــوان و نوج ــد ج ــیجی، متعه بس
ــده  ــه عم ــت ک ــده اس ــكیل گردی تش
ــی  ــام م ــار اع ــا باختص ــت انه فعالی

ــردد: گ
در  ای  مشــاوره  خدمــات  1-ارائــه 
ــای  ــاوره ه ــل مش ــه از قبی نمازجمع

مذهبی ، خانواده ، حقوقی پاســخگویی 
ــه مســائل شــرعی ب

2- تشكیل جلسات جهت برنامه ریزی 
اقامه نماز جمعه و استفاده از جوانان فعال و 

بافكر و خاق بصورت هفتگی
3- انجــام تبلیغــات الزم در مصلــی 
نمازجمعــه و ســطح شــهر در مناســبت 

ــف هــای مختل
4- برگــزاری مســابقات کتابخوانــی 
ــن  ــدگان ای ــه برگزی ــزه ب ــداء جای و اه

ــابقات مس
جهــت  مهدآدینــه  انــدازی  راه   -5

نمازگــزاران کــودکان  نگهــداری 
6- قرائــت وصیــت نامــه شــهدا بصورت 

هفتگــی توســط مجــری در نمازجمعه
7- اســتفاده از نوجوانــان و جوانــان 
بعنــوان قــاری قــرآن، مكبر و مجــری در 

نمازجمعــه
8- اجــرای برنامــه هــای مذهبــی، ملــی 
در نمازجمعه در مناســبت های مختلف

9- برگزاری نماز باشكوه عید فطر
10- دیــدار بــا خانــواده شــهدا و جانبازان 

بمناســبت های مختلف
11- عیــادت از بیماران بمناســبت های 

مختلف
12- همــكاری در برگــزاری مراســمات 

مذهبــی در ســطح شهرســتان
13- هدایــت نوجوانــان و جوانــان ســتاد 
در برنامــه های فرهنگیوهنری ، مذهبی  

و ورزشــی
14- گرامیداشــت والدت و شهادت ائمه 
اطهــار با حضــور اعضا ســتاد نمازجمعه

15- گرامیداشــت پنجــم مردادمــاه 
ــه در  ــن نمازجمع ــه اولی ــالروز اقام س
جمهــوری اســامی بــا برگــزاری برنامــه 

ــوع ــای متن ه
16- برگــزاری همایــش روز جــوان 
ــه ــتاد نمازجمع ــای س ــط اعض توس

ــام معظــم  ــه تاکیــدات مق ــا توجــه ب ب
رهبــری مبنــی بــر اســتفاده از جوانــان 
ــب  ــت ترکی ســعی شــده اســت اکثری
اعضــای ســتاد از جوانــان فعــال، خــاق 
و بافكــر اســتفاده گــردد. کــه این ســتاد  
در ســطح اســتان و کشــور بعنوان نمونه 

مطــرح اســت 

جمعــه مــی شــود همــان مفهــوم فاســعوا الــی 
ذکــرا... را دارد وهمچنیــن نمــاز جمعــه جایــگاه 
ــه در  ــی ک ــرا مطالب ــی اســت زی ــرت افزای بصی
دوخطبــه گفتــه مــی شــود موجــب بصیــرت 
افزایــی دینــی ، سیاســی واجتماعــی مــی شــود 
ــش  ــگاه جوش ــد پای ــی توان ــه م ــاز جمع و نم
وپویــش جوانــان باشــد و کارگاه خاقیت فكری 
ــان مــا کارهــای خــارق  کــه مــی تواننــد جوان

العــاده ای بكننــد 
ــه  ــه جمع ــتگذاری ائم ــورای سیاس ــس ش رئی
اســتان کرمــان  در بــاره نقــش و جایــگاه امــام 
ــوزه  ــد درح ــه بای ــام جمع ــت: ام ــه گف جمع
ــوی  ــمت وس ــه س ــردم را ب ــف م ــای مختل ه
ــه  ــد و ائم ــه کن ــد و متوج ــوق ده خداوندس
جمعــه چارچوبــی بــرای انجــام وظایــف خــود 
ــه  ــدور از  هرگون ــد ب ــذا نمــاز جمعــه بای دارد ل
حــب وبغــض نســبت بــه افــراد باشــد و اخریــن 
توصیــه بــه جوانــان و اعضــای ســتادهای نمــاز 
جمعــه ایــن بــود : هرچــه مــی توانید بســتر کار 
را بــرای ذکــر خداونــد مهیــا کنیــد کــه خداوند 

کارشــما راجبــران مــی کنــد .

نقاش خوش فکر
پادشــاهی بــود کــه از یــك چشــم و یــك پــا محــروم بــود.

روزی پادشــاه بــه تمــام نقاشــان قلمــرو خــود دســتور داد تــا 
یك پرتره از او نقاشــی کنند. اما هیچكدام نتوانستندنقاشــی 
زیبایــی بكشــند؛ آنــان چگونــه می توانســتند با وجــود نقص 
در یــك چشــم و یــك پــای پادشــاه، نقاشــی زیبایــی از او 
بكشند؟!ســرانجام یكــی از نقاشــان گفــت کــه می توانــد این 
کار را انجــام دهــد و یك تصویر کاســیك ازپادشــاه نقاشــی 
کــرد. نقاشــی او فوق العــاده بــود و همــه را غافلگیــر کــرد.او 
پادشــاه را در حالتــی نقاشــی کــرد کــه یــك شــكار را مــورد 
هــدف قــرار داده بــود؛ نشــانه گیری بــا یــك چشــم بســته و 
یــك پــای خــم شــده!آیا مــا مــی توانیــم از دیگــران چنیــن 

تصاویــری نقاشــی کنیم؟
ندیــدن نقــاط ضعــف و برجســته ســاختن نقــاط قــوت آنها 

مــی توانــد حــال مــا را خــوب و روان مــان را آرام کنــد.
مال و شراب فروش

ــل  ــح الل کاب ــه فت ســرمایه داری در نزدیكــی مســجد قلع
رســتورانی ســاخت کــه در آن موســیقی و رقص بــود و برای 

مشــتریان مشــروب هــم ســرو مــی شــد.
مــای مســجد هــر روز در پایــان موعظــه دعــا مــی کــرد تــا 
خــدا صاحــب رســتوران را بــه قهــر و غضــب خــود گرفتــار 

کنــد و بــای آســمانی بــر ایــن رســتوران نــازل!.
یــك مــاه از فعالیــت رســتوران نگذشــته بــود که رعــد و برق 
و توفان شــدید شــد و رســتوران به خاکســتر تبدیل گردید.

مــا روز بعــد بــا غــرور و افتخــار نخســت حمــد خــدا را بجا 
آورد و بعــد خــراب شــدن آن خانــه فســاد را به مــردم تبریك 
گفــت و اضافــه کــرد: اگــر مومــن از تــه دل از خداوند چیزی 
ــد نمــی شــود.اما خوشــحالی  بخواهــد، از درگاه خــدا ناامی
مومنــان و مــای مســجد دیــری نپاییدصاحب رســتوران به 
محكمــه شــكایت برد و از مای مســجد خســارت خواســت 
!مــا و مومنــان چنین ادعایــی را نپذیرفتند !قاضــی دو طرف 
را بــه محكمــه خواســت و بعــد از ایــن که ســخنان دو جانب 
دعــوا را شــنید، گلویــی صــاف کــرد و گفــت : نمــی دانم چه 

بگویم ؟! ســخن هــر دو را شــنیدم .
طوطی و حضرت سلیمان

حضــرت ســلیمان )ع( بــه زبــان حیوانــات مســلط بــود و بــا 
آنهــا حــرف مــی زد. داســتانی کــه در ادامــه بــرای شــما قرار 
داده ایــم داســتان طوطــی اســت کــه در قفــس اســت و بــا 
زبــان خــودش از حضــرت ســلیمان درخواســت مــی کنــد 
کــه او را آزاد کنــد. حــال ببینیــد در ادامــه حضرت ســلیمان 
ــه او چــه مــی گوید.مــردی یــك طوطــی را کــه حــرف  ب
مــی زد در قفــس کــرده بــود و ســر گذری می نشســت. اســم 
رهگــذران را می پرســید و بــه ازای پولــی کــه بــه او می دادنــد 
ــد.روزی  ــرار کن ــان را تك ــم آن ــرد اس ــی را وادار می ک طوط
حضــرت ســلیمان از آنجــا می گذشــت. حضــرت ســلیمان 
زبــان حیوانــات را می دانســت. طوطــی بــا زبــان طوطیــان به 
ایشــان گفــت: »مــرا از ایــن قفــس آزاد کن.«حضــرت به مرد 
پیشــنهاد کــرد کــه طوطــی را آزاد کنــد و در قبــال آن پــول 
خوبــی از ایشــان دریافــت کنــد. مــرد کــه از زبــان طوطــی 
پــول درمــی آورد و منبــع درآمــدش بــود، پیشــنهاد حضرت 
را قبــول نكرد.حضــرت ســلیمان بــه طوطی گفــت: »زندانی 
بــودن تــو بــه خاطــر زبانــت اســت.«طوطی فهمیــد و دیگــر 
حــرف نــزد. مــرد هــر چــه تــاش کــرد فایــده ای نداشــت. 

بنابرایــن خســته شــد و طوطــی را آزاد کــرد.

داستان های آموزنده

حجت االسام قاسمی زاده مسئول محترم دفتر نمایندگی شورا ی سیاستگذاری ائمه جمعه استان کرمان خطاب به جوانان عضوستاد نماز جمعه بردسیر:

انتظار تحول شگرف در 
جایگاه نماز جمعه 

ادامه سرمقاله...
نهایتــا ایــن رهنمودهــا کلیــد فتح رفیــع جایگاه نمــاز جمعه 
ــه  ــا توســط ائمــه جمع ــی نمــودن انه ــا عمل ــه ب اســت ک
وســتادهای نمــاز جمعــه تغییــری شــگرف درایــن جایــگاه 
ایجــاد خواهــد نمــود و در گام دوم انقــاب بــا رویكــردی نــو 
، انقابــی و جهــادی نیازمنــد چنین دســتورالعملهای عملی 
ــود کــه مقــام معظــم رهبــری همچــون گذشــته چــراغ  ب
راه هدایــت جامعــه در ایــن جایــگاه جهــت ترویــج اســام 
وانقــاب تدابیــر الزم را بــا ارائــه راهكارهــای عملی نســبت به 

جایــگاه نمــاز جمعــه بیــان فرمودنــد 
در اختتــام مطلــب روایت ارزشــمندی ازســخنان گهربار نبی 
مكــرم اســام صلــی ا... علیــه وآلــه کــه مــی فرماینــد » هــر 
کــس در زمــان حیــات و یــا پــس از مــرگ مــن، نمــاز جمعه 
را از روی انــكار یــا اســتخفاف و ســبك شــمردن تــرک کنــد، 
خداونــد کارش را جمــع نمی کنــد، در امــورش برکــت قــرار 
نمی دهــد و حــج و صدقــه او قبــول نیســت، مگــر آن کــه 

ــه کند توب
). مستدرک الوسائل، ج 6، ص 10(

امــام خمینــی دربــاره برگــزاری بــا شــكوه نمــاز جمعــه مــی 
فرماینــد: »اجتمــاع کنیــد، نمازهــای جمعــه را بــا شــكوه به 
جــا بیاوریــد ونمازهــای غیــر جمعــه راهم، که شــیطان هــا از 

نمــاز مــی ترســند، از مســجد می ترســند.«

آگهی مزایده  ملک
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کاســه 970168 جلــد ششــم  اجــرای احــكام دادگســتری بردســیر 
در نظــر دارد یــك زمیــن مســكونی واقــع در غــرب کارخانــه قنــد بردســیر دارای پــاک ثبتــی  
128 فرعــی از 3588 اصلــی از بخــش 20 کرمــان کــه مســاحت ملــك براســاس ابعــاد و مــدارک 
موجــود 64/95 مترمربــع مــی باشــد  کــه براســاس نظریه کارشــناس رســمی دادگســتری به مبلغ 
532/590/000 ریــال بــرآورد گردیــده اســت از طریــق مزایده در تاریخ دوشــنبه 98/05/28 ســاعت 
12 ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت درمزایــده وخریــد مــی باشــند مــی 
تواننــد جهــت بازدیــد ملــك وارائــه پیشــنهاد تاقبــل از مورخــه یادشــده بــه اجــرای احــكام مدنــی 
مراجعــه وقیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیــش بانكــی دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلــغ 
پیشــنهادی ارائــه نماینــد هزینــه آگهــی وکلیه هزینــه های مربــوط به نقــل و انتقال برعهــده برنده 
مزایــده مــی باشــد و درصورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز 

مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولت ضبــط خواهدشــد .
                                                        اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان بردسیر/90 م الف

احمدرمضانزاده مسئول ستاد نماز جمعه بردسیر :
جوان گرایی درستاد نماز جمعه بردسیر لبیک  به 
اجرایی شدن رهنمودهای  مقام معظم رهبری 

حجت االسام مهری امام جمعه نگار :

نمازجمعه تریبون مطالبات حاکم حکومت 
اسالمی و مطالبات به حق مومنین است

حجــت االســام مهــری امــام جمعــه نــگار در خطبــه هــای نمــاز جمعه ایــن هفته 
بــا اشــاره بــه آیــه 9 ســوره مبارکه جمعــه بیــان داشــت:خداوند متعال مــی فرماید:» 
ای کســانی کــه ایمــان آوردیــد وقتــی کــه بــرای نمــاز جمعه فــرا خوانده می شــوید 
داد و ســتد را رهــا کنیــد و بــه ســوی نمــاز جمعــه بشــتابید و ایــن بــرای شــما بهتر 

اســت اگــر بدانید«
وی افــزود :کســانی کــه بــه نمــاز جمعــه اهمیــت نمــی دهنــد یعنــی اهمیــت و 
جایــگاه نمــاز جمعــه را نمــی دانند.چــرا کــه کســی اهمیت نماز جمعــه را مــی داند 
از ایــن امــر مهــم بــه ســادگی نمــی گذرداگر شــخصی کارگــری را اجیر کنــد و مانع 
از رفتنــش بــه نمــاز جمعــه شــود گنــاه کــرده اســت همچنیــن در روایت آمــده اگر 
کســی در روز جمعــه غســل کنــد و بــه ســمت نمــاز جمعــه رود خداوند گناهــان او 

را مــی آمــرزد.
همچنیــن در روایــات امــده کــه نمــاز  جمعــه حــج مســاکین اســت بعــد از نمــاز 
جمعــه دعــا مســتجاب اســت .ســبب رزق و برکــت زیــاد در مــال ؛ کفــاره گناهــان  
و ....میشــود وی خاطــر نشــان کــرد یكــی از اعمــال روز جمعــه نمازعبادی سیاســی 
جمعــه اســت لذا کســانی در نماز شــرکت میكننــد اهمیــت و جایــگاه نمازجمعه را 
مــی داننــد و کســانی کــه شــرکت نمــی کنند طبــق آخــر این آیــه که مــی فرماید 
ایــن بــرای شــما بهتــر اســت اگــر بدانیــد متاســفانه  نمــی داننــد کــه چــه نعمت و 
عنایــات خداونــدی را از خــود دریــغ مــی کننــد آنهــم بــه بهانــه عافیــت طلبــی  و 

غفلــت خــود را از ذکــر خــدا و عبــادت محــروم مــی ســازند
حجــت االســام مهــری همچنیــن  بااشــاره بــه پنجــم مــرداد ســالروز اقامــه نمــاز 
جمعــه ؛نمــاز جمعــه را از بــرکات انقــاب اســامی دانســت و افــزود تریبــون نمــاز 
جمعــه تریبــون بیــان مطالبــات مقــام معظــم رهبــری و مطالبــات مردمــی و حــل 
مشــكات معیشــتی و اقتصــادی مــردم و بــاال بــردن آگاهــی و بصیــرت سیاســی 

مــردم اســت
نمــاز جمعــه ظرفیــت ارزشــمندی بــرای نظــام اســامی و تریبــون والیــت اســت و 
متعلــق بــه هیچ جنــاح و بانــد و ســلیقه و گروهی نیســت بلكه رهنمودهــای حاکم 
اســامی و ولــی فقیــه اســت کــه در آن تبییــن مــی شــود پــس نبایــد کســی از 
ظرفیــت نمازجمعــه توقع غیرمطالبــات رهبری و مطالبات مومنین را داشــته باشــد

حجــت االســام مهــری در ادامــه بااشــاره بــه توقیف کشــتی ایرانی توســط انگلیس 
بیــان داشــت:یكی ازمطالبــات رهبــری کــه ایشــان فرمــود این عملشــان بی پاســخ 
نمــی مانــد )  در پــی توقیــف نفــت کــش ایرانــی در جبــل الطارق(کشــتی انگلیس 
نیــز توســط نیروهــای غیــور و انقابــی ایــران توقیــف شــد و ایــن نشــان از اقتــدار و 
صابــت و ظلــم ســتیزی ایــران اســامی اســت در برابر زیــاده خواهی هــای انگلیس 
خبیــث و هنــوز ظلــم هایــی را کــه از طــرف انگلیــس در گذشــته در زمــان قحطی 
و حملــه بــه دفعــات مختلــف بــه ســرزمین ایــران اســامی وارد شــده  مــردم ایــران 
فرامــوش نكــرده انــد کــه مثــال بــارز آن یــورش وحشــیانه آنــان به جنــوب ایــران و 
حماســه شــهید رییــس علــی دلــواری و یــاران او در برابــر ایــن وحشــیان می باشــد

وی افــزود:  امــروز ملــت باغیــرت و شــجاعت و جــوان ایرانــی امثــال حججــی هــا با 
قــدرت در مقابــل هــر گونــه حرکــت دشــمن عكــس العمــل نشــان مــی دهنــد و 
هیــچ گونــه ترســی از دشــمن ندارنــد وایــن را در عمــل ثابــت کردنــد ازآنجملــه می 
تــوان بــه دســتگیری نیروهای آمریكایی  توقیف کشــتی انگلیس و ســرنگونی پهپاد 
آمریكایــی اشــاره کــرد امــروز پیــام ملــت ایــران بــه اســتكبار و هــم پیمانانــش ایــن 
اســت در مقابــل هــر عملــی کــه از آنهــا ســر بزنــد منتظــر پاســخی از طــرف ایــران 

ــامی باشند اس
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شــهید مصطفی ســلطانی فرزند  زمان متولد  74/۶/20متولد  بردســیرتاریخ شــهادت: 
95/4/1محل شــهادت: ســوریه مزار: گلزار شــهدای بردســیر 

رفســنجان در یــک بــاغ پســته کار مــی کــردم. بــا خونــه تمــاس گرفتــم کــه پســر 
بزرگــم بیــا رفســنجان بــرای کمــک؛ امــا پســرم گفــت: نمــی تونم بیــام. عصر بــود که 
دیــدم مصطفــی آمــد. دســت مــن رو بوســید. گفتــم: مــن بــه بــرادرت گفتــم بیــا، تو 
چــرا آمــدی، تــو کــه نمــی توانــی بیل دســتت بگیــری؟! گفــت: نه آقــا، من مــی تونم 
... بعــد هــم طــوری بیــل مــی زد و کمــک مــی داد کــه نظــر منو جلــب کنه و نشــون 
بــده از عهــده کار برمیــاد. دو ســال کمــک کارم بود در باغ پســته رفســنجان. از ۶ صبح 
تــا 2 بعــداز ظهــر کار مــی کردیــم. عصرهــا هــم قرآن مــی خوانــد، مداحی گــوش می 

کــرد، آشــپزی مــی کــرد و ظــرف هــا رو می شســت...
راوی: زمان سلطانی) پدر شهید(

یــک عکــس بــا لبــاس نظامــی داشــتم. متوجــه شــدم ایــن عکــس دســت مصطفــی 
اســت. گفتــم: مصطفــی ایــن عکــس پیــش تو چــکار میکنــه؟!

گفــت: مــن هــر جــا مــی روم، ایــن عکــس رو نشــون میــدم، میگــم: » ایــن فرمانــده 
منــه «.

راوی: زمان سلطانی) پدر شهید(
هــر وقــت مــی خواســت بــره ســوریه، بخاطــر عالقــه بــه نامــزدش منصــرف می شــد. 
مــی گفــت: مــن طاقــت اشــک هــای فاطمــه رو نــدارم. دفعــه آخــر، از فــرودگاه بــا 
فاطمــه تمــاس گرفــت و خداحافظــی کرد. بــه قدری صحبت هاشــون طول میکشــه 
کــه از پــرواز اول جــا مــی مانــد. نامــزدش درخواســت کــرده بــود: حــاال که جــا ماندی، 

نــرو... امــا مصطفــی قبــول نکــرد و بــا پــرواز دوم راهــی ســوریه شــد.
چند روزی از رفتنش نگذشته بود که خبر دادند مصطفی شهید شد...

راوی: فاطمه سلطانی) خواهر شهید(

شهید معظم    مصطفی سلطانی 

گزارش تصویری  سفر مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کر مان به شهربردسیر و  نگار

* بــرای شــهر بــدون خــودرو حتــی یــک روز درهفتــه 
واســتفاده از دوچرخــه بیاینــد تســهیالت و امکانــات 
خریــد دوچرخــه را بــرای همــه فراهم کننــد و تنها به 
برگــزاری همایش اکتفا نکنندباتشــکر   93۶2----99

ــت  ــرض ســالم و خســته نباشــید خدم *ضمــن ع
مســئول محتــرم آب شــهری  ! خواهشــمندم فکــری 
ــرای فشــار آب منــازل مســکونی کوچــه یــاس 25  ب
بلــوار ولــی عصــر بکنیــد خداییــش خیلــی ضعیفــه 
نمیشــه حتی یــه دوش ســاده گرفــت   9131----89

*با ســالم جهت جلوگیــری ازتصادفــات منجربه فوت 
و جــرح ، پلیــس محترم راهنمایــی و رانندگــی اعمال 
قانــون پوشــیدن کاله ایمنــی توســط موتورســواران را 
عملــی کنــد تــا هــم خانــواده برنــج و زحمــت نیفتند 
وهــم ازکلــی هزینــه درمــان ایــن قشــر بی احتیــاط و 

تحمیــل بــه  دولــت نشــود  باتشــکر    9131----71
*ســالم مگــر دودی کــردن شیشــه هــای خودروهای 
ــر تعــداد ایــن  ســواری ممنــوع نیســت پــس چــرا ب
ــس  ــرا پلی ــود چ ــی ش ــزوده م ــا اف ــه خودروه گون

ــون         93۶2----99 ــد ممن ــی کن ــورد نم برخ
*باالخــره انهایــی کــه بــر افزایــش تــوان  موشــکی ما 
بهانــه گیــری مــی کردنــد کــه موشــک مــی خواهیم 
چــه ؟حــاال امــروز فهمیدنــد اگــر نبــود توان موشــکی 
امــروز، کشــورمان جــوالن گاه اســتکباربود وهــم 

ازمایشــات واقتــدا رمانــع از هرگونــه درگیــری شــده
 است                                                 9214----05

*چــرا بــا یک تصــادف وبــی احتیاطــی فــورا اقــدام به 
بســتن دوربرگــرد هــا و تقاطع چهــار راههــا می کنند 
چــرا صــورت مســئله را پاک میکنیــد فکری اساســی 
بــا روشــها ی ترافیک شــهری بکنید ورئیــس ترافیک 
شهرســتان بــا دعــوت از کارشناســان مطــرح ترافیــک 

بــرای همیشــه ایــن موضــوع را حــل کند 
40----9033                                                      

* باســالم اینقــدر دوران پیــش دبســتانی مهــم 
وتاثیرگــذار در رشــدذهنی وفکــری ابتدایــی کــودکان 
ــا  ــی ب ــاز مبرم ــان نی ــن زم ــرورش درای ــه پ دارد ک
ــه  ــرا اینهم ــه دارد چ ــده وباتجرب ــص ودوره دی تخص
ــی  ــان تبلیغــات فراوان مجــوز کــه درهرکوچــه وخیاب
بــرای پذیــرش پیــش دبســتانی کــرده اندآیــا نظارتــی 

ــود  ؟  ــی ش ــان م ــارت مربی ــوه کار و مه برنح
2۶----9134                                                       

ــع اوری  ــیرهای جم ــا ش ــرروز تانکره *در شــهرما ه
وبــه مغــازه هــا مــی فروشــند ایــا کســی برکیفیــت 
ونگهــداری انهانظــارت دارد وآیــا ســرد نگــه داشــتن  
شــیر درایــن گرمــا بــا تانکرهــا مجهــز بــه ســردخانه 
حمــل مــی شــوند؟                       9132----40

* باتشــکر از اداره راه و شهرســازی نســبت به آســفالت 
جــاده باغیــن بــه بردســیر ، از بعــد از دوراهــی نــگار  به 
طــرف بردســیر بــا انکه اســفالت شــده هنوز ان دســت 
اندازهــاش حــس میشــود فکرنمــی کنید زیراســفالت 
درســت باســازی وترمیم نشــده اســت  9220----59

* ســالم باتصمیــم شــرکت بــرق پرداخت هزینــه برق 
مصرفــی بــدون کاغــذ ، عملیاتــی کــردن آن خیلــی 
زودبــود  هنــوز اکثــر مــردم اگاهــی ندارنــد و از طریــق 
سیســتم الکترونیک برایشــان امــکان نــدارد  ای کاش 
مثــل مخابــرات  یــک شــماره کــه قبــال اعــالم کردند 
ــن  ــی کردندچــون پرداخــت  از  ای ــال م 1521 را فع

طریــق  راحــت تــر بــود باتشــکر       9133----99

اگر نبود رضا دل که روبراه نبود
شعر زیبای  امام رضا)ع(

قسم به دیده ی یعقوب و بوی پیرهنی
قسم به شوق اویس و به جذبه ای یمنی

قسم به برِق دو چشمی حسینی و حسنی
»قسم به وعده ی شیریِن َمن یَُمت یََرنی

که ایستاده بمیرم به احترام علی
علی امام من است و منم غالم علی

فقط علیست که باید خود انتخاب کند
مرا بنا کند او یا مرا خراب کند

»به ذره گر نظر لطف بوتراب کند
به آسمان رود و کار آفتاب کند

علیست نعره ی طوفانی ام خدا را ُشکر
رسید اماِم خراسانی ام خدا را ُشکر

مرا کشاند قراری هزار ُشکر آقا
مرا رساند قطاری هزار ُشکر آقا

رسیده ام پِِی کاری هزار ُشکر آقا
دوباره این حرم آری هزار ُشکر آقا

رسیده ام بتکانی مرا ِز غیِر رضا
رسیده ام که شوم عاقبت به خیِر رضا

در این شلوغِی زائر یک آشنا کافیست
در این هجوِم مالئک همین دعا کافیست
برای این همه غم یک رضا رضا کافیست

برای اذن دخولم سالِم ما کافیست
که السالُم علی : یابَن فاطمه آقا

که یا امام رضا یابن فاطمه آقا
میاِن آینه کاری و شمسه کاری ها
میان این همه خادم میان زاری ها

کناِر زمزمه ها در جواِر قاری ها
رسیده ام پس از این ثانیه شماری ها

میان اینهمه گیرم که آخری باشم
چه می شود که براِی تو »ِحمَیری « باشم

اگر نبود دِر این حرم پناه نبود
برای شانه ی ما هیچ تکیه گاه نبود

اگر نبود علی کعبه قبله گاه نبود
اگر نبود رضا دل که روبراه نبود

هزار ُشکر که مشهد هوای ما را داشت
اگر نبود رضا این گدا کجا را داشت

رسیده ام برسانی مرا به میقاتت
مرا بَِبر ملکوتت بَِبر مالقاتت

گزارش تصویری از برگزاری مشترک ستاد نمازهای جمعه بردسیر ونگار

دیدارمدیر کل با امام جمعه

دیدارمدیر کل با پیشکسوت هرنمند 

دیدارمدیر کل با فرماندار 

دیدارمدیر کل با شهردار

بازدیدمدیر کل از مجتمع فرهنگی دیدارمدیر کل با اهالی هرن

دیدارمدیر کل با  هرنمندان

حضورمدیرکل در جلسه شورای فرهنگ عمومی نگار حضورمدیرکل در جلسه شورای فرهنگ عمومی نگار

ادای احرتام به مقام واالی شهدا ی گمنام 
ی
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      دکرت فدایی استاندار کرمان خرب داد:

صادرات ۷۰ میلیون دالری استان کرمان به دو کشور افغانستان و پاکستان
بــه گــزارش ایســنا منطقــه کویــر، دکتــر »محمدجــواد فدایــی« در هشــتمین جلســه 
ســتاد هماهنگــی روابــط اقتصــادی خارجــی در تهــران افــزود: اســتان کرمــان در حــال 
حاضــر ســالیانه حــدود بیســت میلیــون دالر صــادرات بــه افغانســتان و پنجــاه میلیون 
دالر صــادرات بــه پاکســتان دارد کــه در زمــان بنــدی قابــل قبولــی تــا حــدود ده برابــر 

قابــل افزایــش اســت.
برپایــه ایــن گــزارش هشــتمین جلســه ســتاد هماهنگــی روابــط اقتصــادی خارجی به 
ریاســت معــاون اقتصــادی وزارت خارجــه و بــا حضــور اســتانداران کرمــان، سیســتان و 
بلوچســتان، خراســان رضــوی، خراســان جنوبــی، یــزد، ســفرای ایــران در افغانســتان و 
پاکســتان، سرکنســولهای ایران در بعضی از شهرهای افغانستان و پاکستان و نمایندگان 
تعدادی از شــهرهای افغانســتان و پاکســتان و نماینــدگان وزارتخانه های عضــو در تهران 

ــزار گردید. برگ
در ایــن جلســه اســتفاده از ظرفیــت های اســتانهای حاضر در جلســه درجهــت افزایش 
مــراودات اقتصــادی با دو کشــور افغانســتان و پاکســتان در شــرایط تحریم مورد بررســی 

ــرار گرفت. ق
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از روابط عمومی اســتانداری کرمــان، دکتر فدایی اســتاندار 
کرمــان همچنیــن در جلســه مشــترک شــورای توســعه و امنیــت پایــدار شــرق و غرب 
کشــور بــا اعــالم خبر تصویب 10 طرح پیشــنهادی اســتان کرمان در شــورای توســعه و 
امنیــت پایــدار شــرق و غــرب کشــور  گفــت: ایــن طرح ها شــامل بهســازی محــور »بم 
-جیرفــت« و محــور »کرمــان - دیهــوک«، تکمیل آبرســانی به شــهرهای بم و بــروات از 
ســد نســاء ، تکمیل ســایت صداوســیمای کرمان و پوشش شهرستانهای شــرقی استان 

کرمــان می باشــند.


