
                           دوهفته نامه فرهنگی   - اجتماعی        سال چهارم                      شماره ۶۶                         دوشنبه ۲۵ شهریور 1۳۹۸           1۶ سپتامبر ۲01۹        1۶ محرم 1۴۴1                  قیمت :   1000    تومان             

یادداشت  مدیر مسئول روشنفکـری

2

1

روشنفکری پرمخاطب ترین نشریه 
استان کرمان در مدت انتشار

بلندای سبالن زیر پای دو بانوی 
خبرنگار جیرفتی

2

رویدادهای مهم مورد توجه 
کاربران فضای مجازی و رسانه ها 

در روزهای گذشته

2

مزد جشنواره شهید 
رجایی به تالش های تأمین 

اجتماعی استان کرمان
4

3 ادامه خدمات جهادی دکتر مکارم؛
این بار گور ساردوئیه

2

کاهش ۴۶۰ 
میلیارد تومانی 

بدهی های 
دستگاه های 
اجرایی استان

مشارکت ۹۷ 
درصدی مشترکان 
برق جنوب استان 
کرمان برای حذف 

قبوض کاغذی

مهدوی نیا:

اصالح طلب نماها آفت جریان اصالح طلبی
با گذشت بیش از سه سال از عمر مجلس دهم، چند ماهی تا انتخابات مجلس 
یازدهم باقی نمانده و آن چه را که در این مدت از کارکرد مجلس دوره دهم 
مشاهده کرده ایم نمی توان مطلوب و مناسب قلمداد کرد و در بیشتر موارد نمره 

آنها منفی است،اما اگر به روزهای تبلیغات 
این مجلس و نتایج آن باز گردیم و لیست 
نتیحه  این  به  انتخاباتی را مرور کنیم  های 
خواهیم رسید که لیست امید به سردمداری 
و  معنوی  حمایت  با  عارف  محمدرضا 
کالمی سید محمد خاتمی بیشترین کرسی 
با  اما  کرد  کسب  را  مجلس  اکثریت  و 
کمال تأسف بسیاری از منتخبین در همان 
روزهای اول و انتخاب هئیت رئیسه مجلس 
میثاق  به تعهد و  هویت خود را آشکار و 

خویش پشت پا زدند که در انتخاب هئیت رئیسه کمیسیون ها این عهد شکنی به 
اوج خود رسید و طی سه سال گذشته و با عدم اقبال دکتر مطهری در هئیت رئیسه 
سال آخر مشخص گردید که برخی با کوپن اصالحات وارد مجلس،شورای 
شهر یا دیگر مراکز تصمیم گیری و اجرایی می شوند ولی در عمل هیچ تعهدی 
به مانیفست و روح اصالحات ندارند.لذا برای عدم تکرار این مسأله و جلوگیری 
از حضور دوزیستان سیاسی و فرصت طلبان با سوءاستفاده از نام اصالح طلبی در 
مجلس یازدهم از هم اینک باید شورای مرکزی اصالح طلبان کشور و استان ها 
و به تبع آن در شهرها و روستاها تشکیل و افراد امتحان پس داده و شناخته شده 
به عنوان متولی انتخاب و با چشم باز گزینه های وفادار به جریان اصالح طلبی 
برای کاندیداتوری مجلس انتخاب شوند و در صورت عدم وجود کاندیدای 
شاخص اصالح طلب از حمایت از افراد دوزیست که بزرگترین آفت جریان 
اصالح طلبی محسوب می شوند خودداری شود زیرا قدرت و نقش آفرینی یک 
اقلیت منسجم و هماهنگ به مراتب بیشتر از یک اکثریت بی تعهد و دوزیست 
است،پس با تمام وجود سعی کنیم که اکثریت مجلس آینده را با نمایندگانی 
قدرت  که  نمائیم  انتخاب  طلبی  اصالح  جریان  از  متخصص  و  صدیق،دلسوز 
ریسک و مقابله با زیاده خواهی مخالفان دموکراسی و خواست مردم را داشته 
باشند،زیرا تنها راه عبور از مشکالت فعلی اصالحات داخلی و تکیه بر آرای 

عمومی است. 
                                                        احسان احمدی

یداهلل موحد:

با رضایت اولیای دم ؛ 37 نفر 
محکوم به قصاص نفس از اعدام 

رهایی یافتند

آگهــی استـخدام
دهیاری های بخش اسفندقه شهرستان جیرفت حسب ماده 1 آئین نامه استخدامی دهیاری های کشور مصوب 1384/4/7 
و همچنین حسب مجوز شماره98/43/68166 مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری کرمان نیازمند نیرو با تخصص های 

ذیل می باشد.لذا واجدین شرایط میتوانند جهت ثبت نام و ارائه مدارک به بخشداری اسفندقه مراجعه فرمایند.

مهلت ثبت نام: مهلت تحویل مدارک 10 روز از تاریخ آگهی

شرایط متقاضیان: سن واجدین شرایط تا پایان مهلت ثبت نام برای مقطع کارشناسی خانم ها حداکثر 28 سال و آقایان 
با احتساب خدمت  با احتساب خدمت سربازی 30 سال و همچنین برای کارشناسی ارشد خانم ها حداکثر 30 و آقایان 

سربازی 32 می باشد.
اولویت جذب با متقاضیان بومی بخش اسفندقه می باشد.

مدارک مورد نیاز:
تصویر کارت ملی با ارائه اصل آن

تصویر تمام صفحات شناسنامه با ارائه اصل آن
تصویر مدرک تحصیلی با ارائه اصل آن

4 قطعه عکس پشت نویسی شده
تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت برای متقاضیان مرد با ارائه اصل آن

منابع آزمون مالی: آئین نامه مالی دهیاری ها، اساسنامه، قوانین مناقصات و مزایدات، نحوه بودجه نویسی، تفریغ بودجه، 
اموال و امالک، طرز تهیه اسناد هزینه و مدارک ضمیمه آن و عوارض سالیانه، دستور العمل های تنخواه گردان و استخدامی 
دهیاری ها، دستور العمل حقوق و مزایای دهیار،مالی و فنی،نحوه تهیه صورت مغایرت بانکی، نحوه محاسبه و ثبت حقوق 

و دستمزد 

منابع آزمون فنی و عمرانی:
مقررات ملی ساختمان،مباحث5-6-7-8-9-10 عوارض محلی دهیاری ها ،قوانین و مقررات مربوط به تفکیک،کاربری،صدور 
پروانه،مباحث مقدماتی زیرسازی و روسازی راه،مباحث اجرایی آسفالت،مبحث طرح هادی،نشریه101-55 سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی کشور،مباحث مناقصه و مزایده و شرایط عمومی پیمان

  زمان برگزاری آزمون: روز یکشنبه 14 مهر 1398 توسط استانداری کرمان

ف
تعداد محل خدمتجنسیتمیزان تحصیالت و رشتهعنوان شغلردی

مورد نیاز

لیسانس و باالتر)حسابداری-مدیریت حسابدار
)تمام گرایش ها(-کاربرد کامپیوتر در 
حسابداری-حسابرسی و اقتصاد )تمام 

گرایش ها(

1بخش اسفندقهمرد یا زن 1

لیسانس و باالتر)عمران-معماری-کارشناسی عمران
راه و شهرسازی(

1بخش اسفندقهمرد یا زن 2

3
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای 
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

دستگاه  اعالم  به  بنا  گفت:  استاندارکرمان 
های مربوطه در سال گذشته 460 میلیارد 
تومان بدهی دستگاه های اجرایی استان از 

محل تهاتر کاهش یافته است.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، 
شورای  در  شنبه  روز  فدائی  محمدجواد 
توسعه و برنامه ریزی استان کرمان افزود: 
های  دستگاه  که  است  این  کنونی  نیاز 
از  جدولی  آینده  هفته  دو  طی  اجرایی، 

اسامی پیمانکارانی که دستگاه های اجرایی 
قطعی  بدهکاری  و  بدهکار هستند  آنها  به 
شده تا پایان سال های 96 و 97 به تفکیک 
هر  بدهی  آن  مقابل  در  و  کنند  تدوین  را 
های  سال  پایان  تا  ها  بانک  به  پیمانکار 
مزبور و بدهی مالیاتی پیمانکاران تا پایان 

سال های 96 و 97 ارائه شود.
وی خاطرنشان کرد: الزم است کمیته ای 
بررسی  موضوع،  پیگیری  برای  چهارگانه 

و  ها  بانک  تائیدیه  دریافت  و  جدول  این 
سایر مراجع مربوطه تشکیل شود.

پروژه  واگذاری  به موضوع  استاندار کرمان 
الزم  زمانبندی  کرد:  بیان  و  اشاره  نیز  ها 
شده،  تعیین  های  پروژه  واگذاری  برای 
ابتدای آذرماه است و در این رابطه در 109 

مورد باید کار واگذاری آنها انجام شود.

1-انتشار تصاویر تعدادی از بانوان شرکت کننده در یکی از برنامه 
توسعه  در  امید  و  تدبیر  دولت  دستاوردهای  ارائه  مراسمات  های 

زیرساخت های روستایی و انتقاد پیرامون پوشش آنها
2-بزرگداشت هفته دولت و افتتاح و کلنگ زنی پروژه های مختلف 

در سراسر کشور
آمریکایی  معروف  فقید  خواننده  جکسون  مایکل  تولد  3-تبریک 

توسط محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران
به  از مسابقات ژاپن  4-مراجعت سعید مالیی قهرمان جودو پس 

آلمان و شایعه پناهندگی ایشان
5-درگیری حزب اهلل لبنان و رژیم صهیونسیتی در منطقه مرزی و 
هدف قرار گرفتن خودروی زرهی اسرائیل توسط نظامیان حزب اهلل
میرزایی  حاجی  و  مونسان  به  مجلس  نمایندگان  اعتماد  6-رای 
و پرورش و حواشی  و آموزش  وزرای پیشنهادی میراث فرهنگی 

صحن مجلس
با  ازدواج یک دختربچه حدودا 10-11 ساله  از  فیلمی  7-انتشار 
جوانی 28 ساله در شهرستان بهمئی استان کهگیلویه و بویراحمد 

و اعتراضات وسیع به این ازدواج
خبرگان  مجلس  نماینده  الساداتی  صدر  اهلل  روح  شدن  8-مفقود 
رهبری هرمزگان به همراه برادر و همراهانش در مراجعت از قم به 

تهران و حواشی پر رنگ این مسأله
9-اعالم گام سوم کاهش تعهدات برجامی توسط حسن روحانی و 

نگرانی اروپا و آمریکا از این استراتژی 
با  توکیو  المپیک 2020  به  ایران  تیم ملی بسکتبال  10-راهیالی 

غلبه بر فیلیپین و نظر به شکست چین در برابر نیجریه
11-صدور احکام سنگین برای دستگیرشدگان اعتراضات کارگری 
خوزستان و دستور رییس قوه قضاییه برای تسریع در تجدیدنظر 

منصفانه در احکام صادره
به عدم تصویب طرح  پناهیان  12-اعتراض شدید حجت االسالم 
شفافیت آرا توسط نمایندگان مجلس و جواب های تند نمایندگان 

پارلمان به این اظهارات
13-برکناری جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا و چهره ضد 

ایران توسط دونالد ترامپ و خوشحالی مخالفان جنگ افروزی
14-برگزاری مراسمات عزاداری ماه محرم در ایران و سایر کشورها 

توسط شیعیان
مقابل  در  آبی  دختر  به  معروف  خدایاری  سحر  15-خودسوزی 
یکی از مجتمع های قضایی تهران که منجر به مرگ وی گردید و 

اعتراضات بی سابقه جامعه مدنی به فوت این دختر جوان

اخبار کوتاه

سه خبر از شرکت آب و فاضالب استان کرمان
****

توسعه و بازسازی بیش از 1۹ کیلومتر شبکه 
آبرسانی در شهرستان کرمان

بیش از 19 کیلومتر شبکه آبرسانی در شهرستان کرمان توسعه یافت و 
بازسازی شد.

خبرنگار آبفا کرمان- غالمرضا زین الدینی مدیر امور آب و فاضالب 
شهرستان کرمان گفت: یکی از اقداماتی که به طور مستمر توسط 

شرکت های آب و فاضالب انجام می شود، توسعه و بازسازی شبکه 
آبرسانی می باشد.

وی افزود: در همین راستا طی 5 ماه نخست سال جاری، به منظور ارائه 
خدمت به مشترکین جدید، 5 کیلومتر و 742 متر شبکه آبرسانی در 

کرمان و شهرهای تابعه توسعه یافت.
زین الدینی در ادامه بیان داشت: طی همین مدت به منظور جلوگیری 

از هدررفت آب و افزایش کیفیت آبرسانی به شهروندان،  13 کیلومتر 
و 386 متر شبکه آبرسانی در این شهرستان بازسازی شد که این میزان 
بازسازی در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل ،بیش از 300 درصد 

رشد داشته است.
شایان ذکر است شهرهای جوپار،چترود،راین،شهداد،گلباف،ماهان،با

غین،محی آباد،کاظم آباد، زنگی آباد،اختیارآباد و اندوهجرد از توابع 
شهرستان کرمان می باشند.

****
رشد ۴۹ درصدی تعویض کنتور خراب در 

شهرستان زرند
میزان تعویض کنتور خراب در شهرستان زرند در مقایسه با مدت زمان 

مشابه سال قبل، 49 درصد رشد داشته است.
خبرنگار آبفا کرمان- به منظور جلوگیری از هدررفت آب ،کاهش 

آب بدون درآمد و محاسبه میزان دقیق آب مصرفی توسط مشترکین، 
505 دستگاه کنتور خراب در شهرستان زرند تعویض شد.

تیمور رجایی مدیر امور آبفا شهرستان زرند با اعالم این خبر افزود: 
این میزان کنتور خراب طی 5 ماه نخست سال جاری در شهرهای زرند 

)426(، خانوک )11(، ریحانشهر )21( و یزدان شهر )47( دستگاه 
تعویض شد که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل 49 درصد رشد 

داشته است.
رجایی در ادامه در رابطه با میزان واگذاری انشعاب آب در این 

شهرستان افزود: همچنین طی مدت زمان مذکور 307 فقره انشعاب 
آب به متقاضیان واگذار شد که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال 

قبل، 23 درصد رشد داشه است.
****

کسب شش مقام استانی توسط فرزندان 
پرسنل شرکت آبفا استان کرمان در 

مسابقات قرآنی
فرزندان پرسنل شرکت آبفا استان کرمان در پانزدهمین دوره مسابقات 

قرآنی وزارت نیرو ، موفق به کسب شش مقام استانی شدند.
خبرنگار آبفا کرمان- فرزندان پرسنل شرکت آبفا استان کرمان در 
پانزدهمین دوره مسابقات قرآنی وزارت نیرو ، موفق به کسب شش 

مقام استانی شدند.اسامی این افراد به شرح ذیل می باشد:
امیر حسین جوشوری فرزند آقای محمود جوشوری –سوم استاني 

رشته  مفاهیم 
امیر صالح ناصر اسدی فرزند خانم کالنتری- سوم استاني رشته آموزه 

هاي قرآن 
محمد صدرا صالحی نسب )ابفا رفسنجان( سوم استاني رشته آموزه 

هاي قرآن
امیر ارشیا جوشوری فرزند آقای محمود جوشوری- رتبه اول شرکتي 

رشته حفظ
خانم زینب کاربخش )آبفا راور( دوم استاني رشته  حفظ 

فاطمه زهرا صالحی نسب )ابفا رفسنجان( سوم استاني رشته حفظ

شهرستان منوجان:
اداره  مسئول  کارشناس  ناصری  مهندس 
منابع  کل  اداره  جنگلکاری  و  جنگلداری 
طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان به اتفاق 
کارشناس  عابدی  مهندس  سرکارخانم 
ضمن  کل  اداره  مراتع  امور  اداره  مسئول 
بازدید از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان منوجان با دکتر سلطانی رئیس 

این اداره دیدار و گفتگو کرد. 
****

شهرستان منوجان:
طبیعی  منابع  اداره  رئیس  سلطانی  دکتر 
پروژه  از  منوجان  شهرستان  آبخیزداری  و 
این  بجگان  آبخیز  حوزه  آبگیر  هاللی 

شهرستان بازدید به عمل آورد.

الزم به ذکر است پروژه هاللی آبگیر حوزه 
صندوق  اعتبارات  محل  از  بجگان  آبخیز 
می  اجرا  حال  در   98 سال  ملی  توسعه 

باشد.
****

شهرستان جیرفت:
مهندس مشایخی رئیس اداره منابع طبیعی 

پروژه  از  جیرفت  شهرستان  آبخیزداری  و 
سنگی مالتی حوزه آبخیز هیشین)ندوییه( 
به  بازدید  شهرستان  این  جبالبارز  بخش 

عمل آورد.
الزم به ذکر است پروژه سنگی مالتی حوزه 
صندوق  اعتبارات  محل  از  هیشین  آبخیز 
می  اجرا  حال  در   98 سال  ملی  توسعه 

باشد.

پروفسور فدایی:

کاهش ۴۶۰ میلیارد تومانی بدهی های دستگاه های اجرایی استان

به  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 

کرمان  استان  وسازش  صلح  باالی  آمار 
تاکنون  سال  ابتدای  وگفت:از  کرد  اشاره 
شعب  در  پرونده  963فقره  و  15هزار 
از  کرمان  استان  اختالف  حل  شوراهای 
طریق صلح وسازش به پایان رسیده است .
از ویژه  اینکه یکی  بااشاره به  یداهلل موحد 
گی ها و صفات ارزشمند مردم دیار کریمان 
می  گذشت  و  ایثار   ، صبر  روحیه  داشتن 
گذشته   سال  دو  طی  داشت:  باشد،اظهار 
37نفر   دم،  اولیای  رضایت  با  امروز  به  تا 
کرمان  استان  در  نفس  به قصاص  محکوم 

از اعدام رهایی یافتند.

کرمان  استان  قضائی  شورای  رئیس 
گفت:خوشبختانه تعداد مددجویان زندانی 
پنج  در  وسازش  صلح  طریق  از  شده  آزاد 
ماهه ی سال جاری نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 131 درصد رشد داشته است 
زندان  در  اختالف  حل  شعب  تالش  با  و 
اخذ  با  تعداد600زندانی   استان  های 
رضایت شکات، از زندان های استان آزاد و 

به آغوش گرم خانواده بازگشته اند.
استان  در  قضائی  دستگاه  عالی  نماینده 
کرمان با اعالم اینکه کرمان یکی از استان 
های پیشگام در امر صلح وسازش در کشور 

می باشد،عنوان داشت:طی سال جاری یک 
هزار و 30فقره پرونده از طریق مصالحه در 
شعب حل اختالف زندان، منتهی به صلح و 

سازش شده است .
کرمان  استان  در  قضائی  ارشد  مقام  این 
سال  اول  ی  ماهه  پنج  داد:طی  ادامه 
وارد  پرونده  و 102فقره  98تعداد 63هزار 
شعب شوراهای حل اختالف استان کرمان 
42فقره  و  62هزار  مقابل  در  و  گردیده 
شده  مختومه  و  رسیدگی  مورد  پرونده 

است.

توزیع  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
کرمان،  استان  جنوب  برق  نیروی 
عبدالوحید مهدوی نیا، مدیر عامل شرکت 
شبکه  با  خود  تلوزیوني  مصاحبه  طی 

قبوض  حذف  خصوص  در  خبر  سراسري 
بیان  تیرماه،  ابتداي  از  شرکت  این  برق 
همراه  تلفن  97%شماره  تاکنون  نمود: 
عملیات  اما  است  شده  ثبت  مشترکین 
حذف قبوض کاغذی بطور کامل اجرا شده 
است و دلیل سرعت عمل ما در این حوزه 
هاي  برنامه  از  یکی  که  بود  دلیل  این  به 
استراتژیک شرکت، عدم مراجعه حضوري 
مشترکین براي دریافت ارائه کلیه خدمات 
این مهم  براي  و  باشد  تا سال 1404 مي 
انجام  الزم  هاي  ریزي  برنامه  ازسال92 
شده بطوریکه بایستي تا سال 1404 مردم  
براي انجام خدمات خود در شرکت توزیع 
برق جنوب استان کرمان بدون محدودیت 
در  و  مکان  هر  در  بتوانند  وزماني  مکاني 

هرساعت از شبانه روز از خدمات مربوط به 
شرکت استفاده نمایند.

این  به  رسیدن  برای  افزود:  همچنین  وی 
بود  فراهم شده  زیر ساختهای الزم  هدف 
بطوریکه ما کلیه اطالعات مکاني مشترکین 
و  ایم  داده  انجام  مشترکین  سطح  تا  را 
بیشتر  ارتباط  براي   95 ازسال  همچنین 
جمع  را  ایشان  موبایلهاي  شماره  مردم  با 
آوري نموده و در همین راستا از سال 96 
بطوریکه  اندازي  راه  ها   خاموشي  سامانه 
اگر مشترک قرار است دچار خاموشي شود 
از طریق پیامک اطالع رساني مي  آنها  به 
گردد،  همچنین 24 خدمات الکترونیک و 
اندازي  راه   97 سال  از  شرکت  اپلیکیشن 
خدمت   24 توانند  مي  مشترکین  و  شده 

اپلیکیشن  و  پرتال  از طریق  را  الکترونیک 
دریافت نمایند.

مهدوی نیا خاطر نشان کرد: پس از اعالم 
وزارت نیرو مبنی بر اجرای طرح دیجیتال، 
انجام  کارها  درصد   95 اینکه  به  توجه  با 
شده بود از ابتدای تیر ماه شروع به اجراي 
این طرح کردیم و از آن زمان تا کنون هیچ 

قبض برق کاغذي چاپ نشده است.
وی تصریح کرد: یکی از مشکالت موجود 
در این مسیر وجود مستاجران در شهرهای 
اطالع رسانی دقیق  مانع  است که  بزرگتر 
این  در  شود.  مي  اصلي  کننده  مصرف  به 
طرح با ارسال پیامک به مالک و مستاجر 
بصورت همزمان، مالک از پرداخت به موقع 

بهاي برق مصرفي مطمئن مي شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان 
گفت: همزمان با دهه اول محرم در قالب 

هیئت   520 به  حسینی  شمیم  طرح 
مذهبی استان کرمان کمک مالی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و 
امور خیریه استان کرمان  ،حجت االسالم 
علی جاللی مدیر کل اوقاف و امور خیریه  
عزاداری  های  برنامه  به  اشاره  با  کرمان 
محرم  اول  دهه  در  استان  متبرکه  اماکن 
سوگواره  طرح  قالب  در  داشت:  اظهار 
برنامه  ویژه  امسال  عاشورایی–  –بصیرت 
و  امامزادگان  جوار  در  عزاداری  های 
استان  سراسر  در  شاخص  متبرکه  بقاع 

برگزارشد.

وی افزود: بخش قابل توجهی از موقوفات 
استان مربوط به برنامه های عزاداری  در 
اداره  این  و  باشد  می  صفر  و  محرم  ایام 
واقفین  نیات  به  امینانه  عمل  راستای  در 
این  عواید  محل  از  هرساله  خیراندیش 

موقوفات،  اجرای نیت میکند.
حجت االسالم جاللی گفت: یکی ازاقداماتی 
نیات  دراجرای  اوقاف  سازمان  امسال  که 
موقوفات مورد توجه قرار داد، طرح شمیم 
این طرح  بار  اولین  برای  که  بود  حسینی 
در  اسالمی  تبلیغات  سازمان  مشارکت  با 

کشوراجرا شد.

ساماندهی  هدف  با  طرح  این  افزود:  وی 
ندارند  مکان  قید  که  موقوفاتی  نیات  به 
اجرا شد و هیأت های مذهبی مورد تایید 
کمک  دریافت  مشمول  تبلیغات  سازمان 
خرید  کارت  بن  اختصاص  با  نقدی   های 

اقالم مصرفی شدند.
در  کرد:  تصریح  استان   اوقاف  کل  مدیر 
مذهبی  هیأت   520 به  طرح   این  قالب 
میلیون   800 میلیاردو   2 بر  بالغ  استان  
در  ارزاق  وخرید  شد،  مالی  کمک  ریال 
مستقر  غذایی  اقالم  عرضه  های  نمایشگاه 
در17 امامزاده در سطح  استان انجام شد.

بلندای سبالن زیر پای دو بانوی خبرنگار 
جیرفتی

نژاد  اقتدار  سمیه  و  موالیی  مهشید 
که  جیرفتی  نگار  روزنامه  بانوی  دو 
صورت  به  را  کوهنوردی  سالهاست 
کنند  می  دنبال  تخصصی  و  ای  حرفه 
مدت  در  را  سبالن  قله  شدند  موفق 
فتح  متری   3650 ارتفاع  از  ساعت   5
کنند،شروع پیمایش به دلیل مه گرفتگی 
پنج شنبه  صبح  دقیقه   6:45 ساعت  در 
اردبیلی  مقدس  گاه  پناه  از  شهریور   21
نشان  گردید،خاطر  آغاز  قله  سمت  به 
قرار  اردبیل  استان  در  در جنوب شرقی شهرستان مشکین شهر  می شود سبالن 
دارد و ارتفاع قله آن 4811  متر می باشد،روشنفکری به این دو بانوی فرهیخته و 

ورزشکار تبریک و دست مریزاد می گوید.

استقرار استاندارد مدیریت انرژی 5۰۰۰1:2۰11 
ISO در شرکت گاز استان کرمان

انرژی  مدیریت  استاندارد  استقرار  از  کرمان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
ISO 50001:2011 در این شرکت خبر 

داد
 به گزارش روابط عمومی شرکت  گاز 
فالح  منوچهر  مهندس   ، کرمان  استان 
با  استان کرمان  مدیرعامل شرکت گاز 
توجه  با  داشت:  اظهار  مطلب،  این  بیان 
مختلف  منابع  از  صیانت  ضرورت  به 
کنترل  و  آینده  های  نسل  انرژی جهت 
شرکت  آن،  محیطی  زیست  پیامدهای 
بزرگترین  عنوان  به  کرمان  استان  گاز 
تامین کننده انرژی استان با سهم بالغ بر 
70 درصد، در راستای مسئولیت های اجتماعی خود و ایفای نقش الگو برای 
دیگر دستگاه ها، اقدام به پیاده سازی استاندارد مدیریت انرژی کرده است.

وی افزود: شرکت گاز استان کرمان بعنوان تامین کننده بخش عمده انرژی 
استان همواره تالش کرده تا بهینه سازی مصرف انرژی را سرلوحه خود قرار 
دهد؛ از این رو این شرکت با پیاده سازی الزامات استاندارد مدیریت انرژی 
موفق به دریافت گواهینامه استاندارد مدیریت انرژی ISO 50001 شده و این 

برگ زرین دیگری بر افتخارات شرکت گاز استان افزوده است.
ایشان، با بیان اینکه نگاه حاکم بر شرکت گاز استان حرکت در مسیر تعالی، 
کسب کیفیت برتر و افزایش بهره وری است، افزود: اعتقاد داریم که تعالی، 
مسیری بی پایان است و عزم راسخ برای حرکت در مسیر کیفیت و افزایش 
بهره وری در شرکت گاز استان وجود دارد. مهندس فالح  در انتها از تالش 
و زحمات کلیه کارکنان و در جهت استاندارد سازی فعالیت ها و وظایف 
شاهد  همچنان  همدلی  تداوم  با  کرد:  امیدواری  اظهار  و  قدردانی  محوله 
کسب  موفقیت های روز افزون و بالندگی و شکوفایی شرکت گاز استان 

کرمان خواهیم بود.

ادامه خدمات جهادی دکتر مکارم؛
این بار گور ساردوئیه

و  ها  بازدید  سلسله  ادامه  در 
دکتر  روزی  شبانه  های  پیگیری 
علوم  دانشگاه  ریاست  مکارم 
زیرساخت  از  جیرفت  پزشکی 
جنوب  درمانی  و  بهداشتی  های 
به  برای  مضاعف  تالش  و  کرمان 
نتیجه رساندن آنها عصر روز شنبه 
همراه  به  ایشان   ماه  شهریور   23
دانشگاه  این  مالی  مدیر  ساالری 
ساخت  حال  در  بهداشت  خانه  از 
ساردوئیه  بخش  ِگور  روستای 
بازدید و تصمیمات الزم برای افتتاح و تجهیز هر چه سریعتر این مرکز که نیاز 

مردم محروم منطقه است اتخاذ گردید.

بازدید اعضای شورای تأمین شهرستان 
عنبرآباد از محل برگزاری همایش سران 

طوایف جنوب کرمان.
به  عنبرآباد  شهرستان  فرماندار  رئیسی  محمود   98 شهریور   20 شنبه  چهار  ظهر 
اتفاق داوریان رئیس دادگستری و سبحانی دادستان عنبرآباد از روند آماده سازی 

محل برگزاری همایش سران طوایف جنوب کرمان بازدید کردند.
این همایش 28 شهریور ماه در محل تاالر باغ صبا در شهرستان عنبرآباد برگزار 

خواهد شد.

دیدار صمیمانه کوتاه قامت ترین مرد ایران با 
وزیر کشور در مشهد

با وزیر کشور در مشهد دیدار و  برادرش  به همراه  ایران  کوتاه قامت ترین مرد 
گفت وگوی صمیمانه ای داشت. به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری 
مرتضی  و  قد  متر  سانتی   68 با  ساله   50 پرکاس  محمدحسین  رضوی،  خراسان 
با 70 سانتی متر قد، دو برادر کوتاه قامتی هستند که در استان  پرکاس 31 ساله 
منور  بارگاه  زیارت  کوتاه قامت  برادر  دو  این  آرزوی  می کنند.  زندگی  کرمان 
زمینه  رضوی،  خراسان  استاندار  رزم حسینی  علی رضا  دستور  با  که  بود  رضوی 
شد.عبدالرضا  فراهم  رضا)ع(  امام  مطهر  حرم  به  تشرف  و  مشهد  به  آن ها  سفر 
رحمانی فضلی وزیر کشور که در بازگشت از سفر قرقیزستان ظهر امروز از طریق 
استانداری خراسان  در محل  بود،  مشهد شده  وارد  نژاد  هاشمی  فرودگاه شهید 
با آن ها گفت وگو  برادر کوتاه قامت دیدار و در فضایی صمیمانه  با دو  رضوی 

کرد.

درخواست پلیس برای تغییر ساعات کاری 
ادارات در دهه اول مهر

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی: پیش  بینی ما این است که امسال در آغاز مهر 
ماه ترافیک بین 25 تا 30 درصد افزایش پیدا کند و در همین راستا از استانداران 
و روسای ادارات درخواست می کنیم که به منظور حل مشکل ترافیک در 10 
روز نخست آغاز سال تحصیلی جدید، ساعات آغاز کار ادارات را به مدت دو 

ساعت شناور کنند.

قیمت مرغ؛ 12۸۰۰ تا 15 هزار تومان
بررسی قیمت مرغ در سطح شهر تهران نشان دهنده این است که این محصول 
به طور میانگین از کیلویی 12 هزار و 800 تا 15 هزار تومان به فروش می رسد. 

این در حالی است که قیمت مصوب آن 12 هزار و 900 تومان است.

یداهلل موحد:

با رضایت اولیای دم ؛ 3۷ نفر محکوم به قصاص نفس از اعدام رهایی یافتند

مهدوی نیا:

مشارکت ۹۷ درصدی مشترکان برق جنوب استان کرمان برای حذف قبوض کاغذی

حجت  االسالم جاللی:

حمایت مالی اوقاف به 52۰ هیئت مذهبی استان کرمان

اخبار شهرستان های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان

کرمان - فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف 60 
خبر  ریگان  در شهرستان  قاچاق  لیتر سوخت  هزار 

داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدارضا ناظری صبح 
اثرات سوء  با اشاره به  یکشنبه در جمع خبرنگاران 
قاچاق سوخت بر اقتصاد کشور اظهار کرد: پلیس با 

جدیت با این پدیده شوم مبارزه می کند.
قاچاق  با  مبارزه  های  طرح  اجرای  به  اشاره  با  وی 
عملیات  یک  در  گفت:  کرمان  استان  در  سوخت 
ماموران پلیس امنیت ریگان موفق به کشف 30 هزار 
محور  در  تانکر  دستگاه  یک  از  قاچاق  لیتر سوخت 

»زاهدان-ریگان« شدند.
کشف  از  همچنین  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
محموله 30 هزار لیتری سوخت قاچاق در عملیاتی 
ریگان  اصلی شهرستان  محورهای  از  یکی  در  دیگر 
خبر داد و افزود: این میزان سوخت قاچاق نیز از یک 

دستگاه تانکر در حوالی پاسگاه ناصریه کشف شد.
سردار ناظری گفت: در رابطه سه نفر متهم دستگیر 

و تحویل مقامات قضایی شدند.
جامعه  در  امنیت  و  نظم  مخالن  به  هشدار  با  وی 

گران  سوءاستفاده  با  جدیت  با  پلیس  کرد:  اظهار 
برخورد کرده و افرادی که قصد قاچاق سوخت کشور 

را دارند در چنگال قانون گرفتار می شوند.

فرمانده انتظامی استان کرمان:
۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در ریگان کشف شد/

دستگیری 3 متهم

رئیس اتاق بازرگانی جنوب کرمان 
معرفی شد

ماه  شهریور   24 یکشنبه  روز  صبح  روشنفکری  گزارش  به 
از  استان  بازرگانی  اتاق  رئیس  زاده  طبیب  دکتر  حضور  با 
زحمات چهارساله  فخری اهلل توکلی تجلیل و مهندس عباس 
جنوب  بازرگانی  اتاق  نمایندگی  رئیس  عنوان  به  جبالبارزی 

کرمان در دفتر جنوب )هتل ناجی( معرفی شد
اتاق  فعالیتهای  از  فصل جدیدی  گفت:  زاده  مهندس طبیب 
به  توجه  با  و  است  شده  آغاز  کرمان  جنوب  در  بازرگانی 
پتانسیل بسیار باالی جنوب، همه باید حول محور توسعه همه 
جانبه جیرفت و با استفاده از تجربه تولیدکنندگان و پتانسیل 

نیروی انسانی بسوی رشد منطقه حرکت کنیم
فعال  نیروهای  از  را  جنوب  بازرگانی  اتاق  جدید  رئیس  وی 
معروف  جبالبارزی  مهندس  گفت:  و  برشمرد  استان  صنعت 
نهایی  نتیجه  تا  را  پیگیری که هر کاری  و  به سماجت  است 

پیگیری میکند.

علیرضا فغانی: به دالیل شخصی 
مهاجرت کردم 

به خاطر تحصیل مهاجرتم به استرالیا به تعویق افتاد اگر فوتبال 
جهانی  جام  رقابت های  در  کشورم  نام  با  باشد،  راضی  ایران 
کشورم  از  ناراحتی  و  دلخوری  هیچ  می کنم.  قضاوت  فوتبال 
کند  تغییر  مهاجرت کردم. شرایطم  به دالیل شخصی  و  ندارم 

به ایران برمی گردم.
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به بهانه بیست و هفتم شهریور روز شعر و ادب فارسی؛ 

 

ادبیات،  و  شعر  با  زمین  ایران  کهن  تاریِخ 
تنیده  شده، سرزمین  فرهنگ و هنر در هم 
و  شاعران  پرورش  مهد  دیرباز  از  ایران 
ادبیات  و  شعر  و  بوده  بزرگی  نویسندگان 
بوده  ایرانیان  زندگی  جدایی ناپذیر  بخش 
فرهنگ،  اخالق،  در  شعر  که  تأثیری  است. 
رفتار، اندیشه و روحیه ما می گذارد، ضرورت 
این  ادب  و  فرهنگ  از  پاسداری  و  پرداختن 
مرز و بوم را بیشتر نمایان می کند. بی گمان 
در گذر از فراز و فرودهایی که بر تاریخ این 
سرزمین گذشته، مردم با شعر، روح خود را 

آرامش می داده اند، از اشعار فاخر و حماسی 
موالنا،  جان افزای  اشعار  تا  گرفته  فردوسی 
اشعار عاشقانه و عارفانه حافظ، اشعار تعلیمی 
هم چنین  و  نیشابوری  عطار  عرفان  سعدی، 
اعتصامی،  پروین  اشعار  اخیر:  قرن  ادبیات 

شهریار، سهراب سپهری و... 
ایرانیان روح حماسی و سلحشوری را از اشعار 
اندیشه  و  عرفان  با  و  گرفته اند  وام  شاهنامه 
و  داده اند  صفا  را  خود  روح  عطار  و  موالنا 
در  را  نظامی  داستان های  حال  همه  در 
ذهن هایشان سپرده و مدام زمزمه کرده اند و 
در شرایط حساس روحی به غزل های زیبای 
حافظ پناه برده اند. شاعران دیگری نیز چون 
ناصرخسرو،  سنایی،  رودکی،  خیام،  صائب، 
آرام  اشعارشان،  با  همه  و  همه  نیز  خاقانی 
و  اعصار  طی  در  پارسی زبانان  قلب   بخش 
تاریخی،  نشیب های  و  فراز  و  رنجها  از  گذر 
اجتماعی و عاطفی بوده اند. در ادب معاصر، 
شاعران بسیار با سبک های گوناگون شعری 
شعر  و  زندگی  آنان  میان  از  می شناسیم، 
استاد شهریار را به مناسبت روز شعر و ادب 
فارسی که مقارن با درگذشت استاد شهریار 

است مورد واکاوی قرار می دهیم.
بسیاری  شاعران  کشورمان،  معاصر  ادبیات 
تأثیری در  نوبه خود  به  داشته که هر کدام 
حوزه شعر و ادب داشته اند، استاد شهریار از 

همواره  نامش  که  است  بزرگان  این  جمله  
بر تارک فرهنگ و ادب و شعر این سرزمین 
بهجت  محمدحسین  سید  می درخشد، 
)زادۀ1285- شهریار  یه  متخلص  تبریزی 
پارسی گوِی  شاعر  درگذشتۀ1367( 
ایران  ادب  و  فرهنگ  قلمرو  در  آذری زبان 
در  را  خود  تحصیالت  شهریار  است.  زمین 
در  و سپس  تبریز  فیوضات  متحده،  مدرسه 
از آن  پایان رساند. پس  به  تهران  دارالفنون 
شش  داد،  تحصیل  ادامه  پزشکی  رشته  در 
ماه پیش از گرفتن مدرک پزشکی به دلیل 
ناکامی در عشق و ناراحتی خیال، تحصیل را 
موهبتی  عشق  در  ناکامی  این  اما  کرد.  رها 
الهی بود که آتش درون و سوز دل شاعر را 
او  و درونی  تحوالت روحی  شعله ور ساخت، 
را به فضای معنوی ویژه ای کشانید تا جایی 
که از بند عالیق رست و سروده هایش رنگ و 

بوی دیگری گرفت. 
شعر  مختلف  گونه های  سرودن  در  شهریار 
فارسی مانند: قصیده، غزل، مثنوی، قطعه و 
از همه  رباعی تبحر داشته. شهرت وی بیش 
کس  هر  است،  غزل هایش  مرهون  اشعارش 
غزل های  بی گمان  شنیده  را  شاعر  این  نام 
سپرده  ذهن  به  یا  و  خوانده  را  او  معروف 

است، از جمله: 
علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را

که به ما سوا فکندی همه سایه هما را

این غزل در میان مردم جایگاه ویژه ای دارد 
و بارها و بارها توسط هنرمندان خوشنویس 

به تابلوهایی فاخر تبدیل شده است.
از دیگر غزل های معروف او می توان به غزل 

معروف: 

آمدی جانم به قربانت ولی حاال چرا
 بی وفا حاال که من افتاده ام از پا چرا

قدیمی اش  معشوقه  برای  که  کرد  اشاره 
آخرین شاعر  بتوان  را  سروده. شاید شهریار 
غزل سرای چیره دست در ادب فارسی نامید، 
شاعر  غزل،  قالب  دیگر  او  از  پس  که  چرا 
بزرگی به خود ندیده و رفته  رفته، غزل جای 

خود را به شعر سپید و نیمایی سپرد.
در  درخشان  استعدادی  شهریار  بی گمان 
روح  وی  اشعار  سراسر  در  داشت،  شاعری 
شهریار  می زند.  موج  او  شاعرانه  و  حساس 
قریحه سرشار شاعرانه،  و  پذیر  تأثیر  با روح 
با  را  خود  اندیشه های  و  تخیالت  عواطف، 
او  شعر  همین  برای  بازگوکرده،  شعر  زبان 
برای همگان دلنشین و مفهوم است.شهریار 
ملی.  شاعر  هم  و  است  مذهبی  شاعر  هم 
خدمت  به  هنرمندانه ای  طرز  به  را  شعر  او 

را  میهن خویش  و  و مذهب  دین  تا  گرفت 
به جهانیان معرفی کند، گاه شعرهای او بوی 
عرفان می دهد و انسان را به آسمان عرفان و 
انسانیِت کامل پرواز می دهد، گاه خواننده را 
دگرگون می کند تا بی اختیار بر درد گذشته 
همه  و  محال  آرزوهای  روزگار،  ناپایداری  و 
که  گذشته ای  و  دست رفته  از  فرصت های 
دیگر آمدنی نیست، اشک بریزد. اشعار او سوز 
و گداز و افت و خیزهای زندگی او را نشان 
می دهد و مبتنی بر واقعیت است. درون مایه 
اشعارش عشق، وطن، دین، مذهب، اجتماع 

و تاریخ است.
»حیدربابایه  منظومه  اشعار،  دیوان  بر  عالوه 
از  شاهکارهای استاد شهریار است  سالم«  
عالقه مندان  آذری  زبانها  میان  در  هم  که 
این  فارسی زبانان.  میان  در  هم  دارد  بسیار 
سراسر  اشعارش  آنکه  دلیل  به  منظومه 
عاطفه و عشق است مخاطبان بی شمار دارد. 
نمونه ای از شعر استاد شهریار به نام )کاروان 
امام  شهیدان  ساالر  وصف  در  که  کربال(  

حسین )علیه السالم (سروده شده:
دارد حسین/روی  نینوا  هوای  دیگر  شیعیان 
حریم  حسین/از  دارد  کربال  کاروان  با  دل 
دست/مروه  شست  اشکی  به  جّدش  کعبه 
حسین/می برد  دارد  صفا  اّما  نهاد  سر  پشت 
در کربال هفتاد و دو ذبح عظیم/بیش از اینها 
راه  رو  حسین/پیش  دارد  منا  کوی  حرمت 
دیار نیستی کافیش نیست/اشک و آه عالمی 
هم در قفا دارد حسین/بس که محمل ها رود 

منزل به منزل با شتاب/کس نمی داند عروسی 
یا عزا دارد حسین/رخت و دیباج حرم چون 
از  به جائی که کفن  برند/تا  تاراجش  به  گل 
بوریا دارد حسین/بردن اهل حرم دستور بود 
روا  کی  بی حرمتی ها  این  نه  غیب/ور  سّر  و 
دارد حسین.../دست آخر کز همه بیگانه شد 
دارد  آشنا  نگاهی  خنجر  دم  هنوز/با  دیدم 
حسین/شمر گوید گوش کردم تا چه خواهد 
از خدا/جای نفرین هم به لب دیدم دعا دارد 
حسین/اشک خونین گو بیا بنشین به چشم 
دارد  بی ریا  عزائی  گوشه  "شهریار"/کاندرین 

حسین
روح پاک شهریار در بامداد27 شهریور1367 
وصیتش  بنابر  و  کشید  پر  ابدیت  سوی  به 
سپرده  خاک  به  تبریز  الشعرای  مقبره  در 
شد. بی شک اشعار او در ذهن و خاطر همه 
است. و جاوید  زنده  مردم  و  او  دوست داران 

سخن  شهریار  استاد  شعر  و  زندگی  درباره 
یاد  نام و  بهانه پاسداشت  به  اما  بسیار است 
شهریار در روز شعر و ادب پارسی، به همین 
مختصر بسنده می کنیم،نام و یادش جاودانه 

باد.

سایه شوم خرافات و حواشی بر فرهنگ غنی عاشورا

شعر شهریار تلفیقی از عشق، وطن، دین، اجتماع و تاریخ

مراسمات عزاداری در سراسر ایران از شهر و 
روستا در تمامی تکایا ، مساجد، حسینیه ها، 
بازارها  دسته های خیابانی و حتی ادارات و 
برگزار شد و در تاسوعا و عاشورای حسینی 
به اوج خود رسید و با تمام شدنش یک اندوه 
و حسرت دوباره بر جای ماند ،که یک محرم 
نشدیم  امام شناس  هم  باز  ما  اما  آمد  دیگر 
پیش  از  بیش  تعبیر شهید مطهری  به  بلکه 

حسین خراب کن شدیم .
هر محرم که می گذرد تعداد هیئت ها بیشتر 
خوانی  نوحه  و  ها  عزاداری  ،صدای  می شود 
ها باال تر می رود و رنگ و لعاب و تجمالت 
و  معرفت  اما  می شود  تر  فاخر  مراسمات 
خلوصمان کمتر،با ارزیابی از آسیب هایی که 
متوجه  است  عزای حسینی  مجالس  متوجه 
اعظمی  بخش  که  می شویم  موضوع  این 
امام  تأیید  مورد  ما  کالم  و  رفتار،سکنات  از 

حسین )ع(نیست و مطابقتی با سیره ائمه و 
کتاب خداوند ندارد ، نهضت حسینی دارای 
و  عزت  و  ،حماسه  منطق  و  عقل  عنصر  سه 
تنها  ما  های  عزاداری  در  که  است  عاطفه 
عنصر عاطفه، آن هم به شکل نادرست مطرح 
امام بزرگ که  انگیزه آن  می شود و هدف و 
امر   ، فساد  و  زور  با  مبارزه   ، جامعه  اصالح 
با بدعت  ، مبارزه  از منکر  به معروف و نهی 
ها  نادرستی  کردن  درست  و  انحرافات  و  ها 
است  بوده  محمدی  اصیل  دین  ترویج  و 
حسین  واقع  ماند،در  می  مغفول  همچنان 
)ع(شهید راه امر به معروف  و نهی از منکر 
بود.حال بایستی به عنوان پیروان حسین به 
خودمان رجوع کنیم و ببینیم آیا ما وظیفه 
خود را در قبال مکتب عاشورا درست انجام 
عناصر  و  اهداف  این  روال  به  آیا  ؟  میدهیم 
می رویم یا منکری به منکرات می افزاییم؟اما 
گناهکارتر  همه  از  کسی  چه  میانه  این  در 

است ؟
و  بصیرت  ،بی  دانش  بی  مداحان  راستی  به 
دنیا پرست که متأسفانه بخش بزرگی از آن 
چه را که به زبان می آورند یا انجام می دهند 
امام حسین  مقصد  و  مرام  از  پیامی  تنها  نه 
به  وهن  و  حرام،دروغ  سراسر  بلکه  نیست 
مذهب شیعه است،با توجه به آنچه که کتب 
می کنند  مطرح  فن  اهل  علمای  و  تاریخی 
بسیاری از سخنانی که توسط مداحان گفته 

تاریخی  سندیت  و  واقعیت  می شود 
نداشته و در شأن خاندان رسول خدا 
و امام حسین)ع( نیست، از دیگر سو 
اشعار سخیف و بی محتوا که با ضرب 
و  بلند  صدای  با  و  نامناسب  آهنگی 
های  دستگاه  از  حد  از  بیش  استفاده 
فریادهای  و  ها  گریه  با  همراه  صوتی 
پرخاشگرانه  بعضاً  و  تصنعی،نمایشی 
تأثرات  موجب  تنها  نه  که  زیبا  نا  و 
به  را  مراسم  بلکه  نمی شود  معنوی 
که  میکند  تبدیل  بازاری  آشفته 
تکایا  همسایگان  و  مستمعین  گوش 

فرهنگ  مغایر  آزارد  می  را  ها  حسینیه  و 
دسته  و  ها  ایستگاه  است،همچنین  عاشورا 
هایی که موجب راه بندان مردم شده و زباله 
های ناشی از باقی مانده غذا ها یا ظروف یک 
را  بار مصرف که زحمت کارگران شهرداری 
دوچندان می کند از آسیب های اساسی این 

مراسم است.
مردم  آیا  بدهیم  پاسخ  منصفانه  حال 
تجمل،دروغ  و  مذهب،اسراف  آزاری،وهن 
منکر  اطهار  ائمه  و  خدا  رسول  به  بستن 
معارف  با  کارانه  کاسب  برخورد  آیا  نیست؟ 
و دریافت های نجومی مداحان بنا به فرموده 
امام صادق )ع( در اصول )کافی ج2ص338(

ما-محبت  ما-حدیث  راه  از  می فرمایند  که 
نکنید،منکر  ارتزاق  آن  مانند  هرچه  و  ما 

نیست؟این شیوه عزاداری ها اگر چه تعدادی 
را  آنها  اما  است  کرده  هیئتی  را  جوانان  از 
حسینی نکرده است و روحانیت نیز در برابر 
این تخریب بزرگ به وظیفه خود که امر به 
که  چنان  آن  است  منکر  از  نهی  و  معروف 
باید و شاید عمل نکرده و اگر هم توصیه ها 
و هشدارهایی از گوشه و کنار شده گوش این 
دیگر  سویی  از  و  نبوده  آن  بدهکار  جماعت 
صدا و سیما هم نهایت همراهی و همکاری 
را با آنها داشته است، لذا بیم آن می رود که 
با رفتن آخرین پیر غالمان و مداحان مخلص 
این مسیر به کلی به بیراهه رفته و از مکتب 
و فلسفه اصلی عاشورا فاصله بگیرد و راه را 
از  آن چه  می بینیم  که  همانطور  و  کند  گم 
واقعه عظیم کربال ساخته اند حادثه ای نا به 
هنگام که سرشار است از جزع و فزع و جامه 

دریدن و گریه و زاری و زبانم 
آن  ضعف  و  بیچارگی  الل 
فراموش  و  است  بزرگواران 
آیه  مصداق  به  که  اند  کرده 
الذین  تحسبن  ال  )و  شریفه 
اهلل.....(برای  سبیل  فی  قتلو 
مسأله  السالم  علیه  حسین 
مرگ و زندگی و زن و فرزند 
است،  نبوده  دنیا  تعلقات  و 
اعالی یک  حسین )ع(نمونه 
عاشق واصل است که فدایی 
خود  خون  و  است  معشوق 
بر راه دوست  این معاشقه  و عزیزانش را در 
ریخته است، حسین به دنبال بالها و سختی 
های راه مستقیم پا به سفر گذاشت و همچون 

ما واماندگان فراری از تدبیر الهی نبود. 
" پس عزا بر خود کنید ای خفتگان  

زان که بد مرگی است این خواب گران"
لذا گریه بر امام حسین گریه برای به دست 
آوردن است نه فقدان،گریه ما گریه خواستن 
عاشوراییان  به  ،می گرییم که  است  و طلب 
برسیم تا با آنها شریک شویم ،از آن چه که 
در عاشورا گذشت نمی ترسیم و فرار نمی کنیم 
چرا که آنجا چیزی جز زیبایی نیست، گریه 
خود  الک  در  را  انسان  دنیایی  امور  برای 
از  را  انسان  حسین  بر  گریه  اما  می برد  فرو 
می  نشاط  موجب  و  می رهاند  خودخواهی 

و  بصیرت  اشکی  چنین  الزمه  البته  شود، 
آگاهی است اما بسیاری از عزاداران نمی دانند 

چرا و برای که نوحه سرایی میکنند.
امام حسین 58 سال  نشان می شود  خاطر 
آن  از  سال  یازده  که  داشتند  برکت  با  عمر 
همام  امام  آن  سیره  که  بودند  ما  امام  را 
شیعیان  برای  نظیر  بی  الگویی  می توانست 
روز  دو  تنها  عزیز  عمر  آن  از  ما  اما  باشد 
تاسوعا و عاشورای محرم شصت و یک هجری 
قمری را دیدیم و حتی از آن چه که در آن 
دو روز هم گذشت بهره ای نداریم، بسیاری 
از ما که بر سر و سینه می زنیم هیچ آگاهی 
انگیزه اصلی قیام عاشورا نداریم  از فلسفه و 
با  را  آینده  محرم  تا  شویم  آن  بر  بایستی  و 
شعوری که الزمه  شور است استقبال کنیم تا 
در مقام پیروی این همه غفلت زده،متحیر و 
بی بصیرت نباشیم، کوتاه سخن بنا به حدیث 
کربال(  ارض  کل  و  عاشورا  یوم  کل  شریفه) 
امروز زمانه ما بیش از هر چیز دیگر محتاج 
امروز  است،  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
خدا  دین  که  است  عاشورایی  همان  دوباره 
است  بدعت شده  و  زنگار مصلحت  به  آلوده 
و دوباره بساط ظلم یزیدیان زمانه و فساد و 
دنیا طلبی مقدس نماهای تکفیری و وهابی 
چهره اسالم را مخدوش نموده است.پس اگر 
مرید حسینیم بر ماست کاری حسینی انجام 

دهیم.

آسیب شناسی مراسمات عزاداری محرم؛

خرید و فروش ماشین های لیزینگ ، قسط عقب افتاده و توقیف در پارکینگ . 
آزاد سازی ماشین های لیزینگ بدون پرداخت اقساط عقب افتاده 
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محیا احمدی
کارشناس ارشد روانشناسی

جیرفت ، چهارراه دهخدا ، خ ولیعصر شرقی    مدیر مسئول : آذر سادات  حسینی
  تلفکس : ۴3213۷1۸ - ۰3۴  * ۰۹1۷۸۴۷2۸۷۴     

چاپخانه ، صحافی و تبلیغات مهـدوی گراف
 به دستگاه چاپ بنر و فلکس مجهز گردید        ) آماده عقد قرارداد با ادارات و ارگان های دولتی (

دکتر فرخ رو شهابی
دکترای ادبیات فارسی

همزمان با برگزاری جشنواره شهید 
رجایی از شرکت آبفار استان کرمان 
درشاخص  برتر  دستگاه  عنوان  به 
های عمومی واختصاصی تجلیل شد.

عمومی  روابط  خبرنگار  گزارش  به 
شرکت  کرمان،  استان  آبفار  شرکت 
است  چندسال  کرمان  استان  آبفار 
بخش  دراین  متوالی  صورت  به  که 
دستگاه شاخص و برتر استان معرفی 

می شود.
محمد  به  که  تجلیلی  نشان  در 
آبفار  شرکت  سرپرست  طاهری 
کرمان اهدا گردید آورده شده است: 
در راستای سیاست های کلی نظام 
و  رهبری  معظم  مقام  ابالغی  اداری 
به استناد مصوبه شورای عالی اداری 

بدین  کشور  توسعه  اهداف  تحقق  و 
وسیله از اقدامات اثربخش جنابعالی 
دستگاه  آن  همکاران  مجموعه  و 
شهید  جشنواره  ستاد  سوی  از  که 
رجایی استان بر اساس نتایج ارزیابی 
در  برتر  دستگاه  عنوان  به  سال97 
و  عمومی  های  شاخص  مجموع 
اختصاصی گروه شرکت ها ،بیمه ها 
اید، قدردانی  برگزیده شده  بانکها  و 

می شود.
دولتی  دستگاههای  ارزیابی  طرح 
های  شاخص  بخش  در  عمومی  و 
اختصاصی  و  عمومی  مختلف 
عنوان  تحت  است  چندسالی 
همزمان  رجایی  شهید  جشنواره 
که  شود  برگزارمی  دولت  هفته  با 

شرکت آبفار استان کرمان در 5 سال 
اخیر در این بخش جزو دستگاههای 

برتر بوده است.
ضمنا در این مراسم از مهندس آرش 

احمدی و سرکار خانم وحیده صافی 
این شرکت تجلیل  زاده کارشناسان 

شد.

شرکت آبفار کرمان دستگاه برتر جشنواره شهید رجایی

شهردار کرمان در بازدید از زندان مرکزی کرمان، 
اجتماعی  و  فرهنگی  مسایل  به  توجه  ضرورت  بر 

تاکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری کرمان آنالین، سید مهران 
بخش  از  بازدید  حاشیه  در  امروز  صبح  زاده  عالم 

حضور  با  که  کرمان  مرکزی  زندان  مختلف  های 
حراست  کل  مدیر  چهار،  و  سه  مناطق  شهرداران 
استان  های  زندان  اداره  مدیرکل  و  شهرداری 
و  محرم  ماه  تسلیت  ضمن  گرفت،  انجام  کرمان 
حضرت  شهیدان،  ساالر  و  سرور  سوگواری  ایام 
اباعبداهلل الحسین)ع( گفت: حوزه مسایل اجتماعی 
این حوزه توجه  به  باید  حوزه ای گسترده است و 

ویژه ای شود.
زندان  در  جامعه  از  بخشی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مسایل  به حوزه  دادن  اهمیت  افزود:  دارد،  حضور 
این  در  دقیق  ریزی  برنامه  و  اجتماعی  و  فرهنگی 

حوزه امری مهم و ضروری است.
عالم زاده تصریح کرد: با توجه به مسایل و مشکالت 
حوزه فرهنگی و اجتماعی الزم است که هم راستا با 
مورد  نیز  حوزه  این  عمرانی  اقدامات  و  ها  فعالیت 
توجه قرار گیرد و یک توازن و تناسب در این زمینه 
این حوزه  برقرار شود، چرا که سرمایه گذاری در 

می تواند باعث موفقیت مردم و جامعه شود.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت همکاری و تعامل  

بین شهرداری و اداره کل زندان ها، برای همکاری 
مسایل  و  خدماتی  های  زمینه  در  دوسویه  تعامل  و 
قول  و  کرد  آمادگی  اعالم  اجتماعی  و  فرهنگی 

مساعد داد.
مدیر کل زندان های استان کرمان نیز در این بازدید 
ضمن قدردانی و تشکر از شهردار کرمان به واسطه 
از جمله  همراهی و حمایت در زمینه های مختلف 
مسایل مربوط به انجمن حمایت از زندانیان و ستاد 
دیه و نیز ارایه خدمات عمرانی به این ارگان،گفت: 
باید در خصوص آسیب شناسی و در حوزه مسایل 
اجتماعی و کاهش ورودی به زندان ها تالش کنیم.

امیری در ادامه همکاری و تعامل شهرداری کرمان 
تقدیر و قدردانی  را شایسته  ها   اداره کل زندان  با 

دانست.
آتشنشانی  مانور  بازدید  این  پایان  در  است  گفتنی 
آتشنشانی   3 و   1 شماره  های  ایستگاه  حضور  با 
ها  زندان  کل  اداره  محل  در  کرمان  شهرداری 

برگزار شد.

شهردار کرمان در بازدید از زندان مرکزی این شهر بر ضرورت توجه ویژه 
به مسائل فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد
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سرکار خانم مریم صباحی
انتصاب جنابعالی را به عنوان سرپرست بخشداری جبالبارز و اولین 
بانوی بخشدار  جنوب کرمان تبریک گفته و این اتفاق میمون را نشانه 
تعهد دولت تدبیر و امید به شایستگی بانوان این سرزمین دانسته و از 
موفقیت  آرزوی  زادگاهتان  توسعه  و  عمران  در  برایتان  حضرت دوست 

داریم.
هیئت تحریریه نشریات روشنفکری و شور کویر

هر ساله در هفته دولت جشنواره شهید رجایی برگزار و 
ارزیابی عملکرد در  در  ادارات دولتی که  و  ها  از دستگاه 
اند  کرده  را کسب  امتیاز  بیشترین  مختلف  های  شاخص 
تقدیر و تجلیل می شود،این جشنواره امسال در کرمان روز 
پنجم شهریور ماه در دانشگاه فرهنگیان واقع در خیابان 
سرباز با حضور دکتر فدایی استاندار کرمان،دکتر رودری 
مدیران  و  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  ریاست سازمان 
شد  تجلیل  برتر  های  دستگاه  از  و  برگزار  استانی  ارشد 
که یکی از این ادارات برگزیده اداره کل تأمین اجتماعی 
استان کرمان بود که به حق این انتخاب، شایسته مدیر این 

دستگاه و همکاران خدومشان بود.
متن کلی این خبر و پیام استاندار کرمان 
خطاب به علی حسینی مدیر کل محترم 
تامین اجتماعی استان به شرح زیر است:

یکمین  و  بیست  ماه  شهریور  پنجم  شنبه  سه  روز  صبح 
جشنواره شهید رجایی استان کرمان که با حضور استاندار 
و معاونین و مدیران دستگاه های اجرایی استان برگزار شد 
بعد  در  استان  برتر  های  دستگاه  از  جشنواره  این  در 
شاخص های عمومی و اختصاصی تجلیل شد. که در این 
بین اداره کل تامین اجتماعی استان کرمان بر اساس نتایج 
راستای  در  برتر  دستگاه  عنوان  به   1397 سال  ارزیابی 

"اجرای میز خدمت در استان کرمان" معرفی و از مدیر کل 
تامین اجتماعی استان کرمان با اهداء لوح توسط استاندار 

کرمان تقدیر گردید. 
در پیام استاندار کرمان خطاب به علی حسینی مدیر کل 

تامین اجتماعی استان کرمان چنین آمده است :
مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان کرمان : به استناد 
مصوبه شورای عالی اداری و اجرای دور دوم برنامه های 

سیاست  اجرای  راستای  در  و  اداری  نظام  اصالح  جامعه 
های کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبری و تحقق 
از تالش های خالصانه  بدین وسیله  توسعه کشور  اهداف 
آن  همکاران  مجموعه  و  جنابعالی  بخش  اثر  اقدامات  و 
دستگاه که از سوی ستاد جشنواره شهید رجایی استان بر 
اساس نتایج ارزیابی عملکرد سال 1397 به عنوان دستگاه 
برتر در "راستای اجرای میز خدمت " برگزیده شده اید ، 

تقدیر و تشکر بعمل می آید . امید است با استعانت از ایزد 
منان و پیروی از منویات مقام معظم رهبری در پیشبرد 
هر چه بهتر امور و خدمت رسانی به نظام مقدس جمهوری 
استان  امید و مردم شریف  و  تدبیر  ،دولت  ایران  اسالمی 

پیروز و سربلند باشید .     
محمد جواد فدائی 

 استاندار کرمان

مزد جشنواره شهید رجایی به تالش های تأمین اجتماعی استان کرمان

سرکار خانم مریم صباحی

انتصاب جنابعالی را به عنوان 
از  سرپرست بخشداری جبالبارز و اولین بانوی بخشدار جنوب کرمان نشان 
تعهد،تخصص،تجربه و کاردانی شما دانسته و ضمن تشکر از حسن انتخاب جناب آقای 
عطاپور وزیری فرماندار شهرستان جیرفت برای شما در اعتالی نام و عزت جبالبارز 
و  شهر،شهرداری  اسالمی  شورای  داریم،مجموعه  سرفرازی  و  توفیق  آرزوی  سرفراز 
پرسنل این نهاد آماده هرگونه همکاری،مساعدت و تشریک مساعی برای عمران این 

شهر با بخشداری می باشند.

محمدرضا سعیدی شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر جبالبارز

                       چون شنید آوای ساز ارغنون    گفت صدقنا الیه راجعون
                                     دوستان عزیز و ارجمند آقایان دکتر امین،دکتر نعیم و دکتر معین سعیدی

                                                   بی گمان جهان در حال گذار است و تنها این زندگی چند روزه مجالی است برای سربلند
                                                 بیرون آمدن از امتحان روزگار و چه خوش به سعادت بزرگوارانی همچون ابوی شما مرحوم

                                         حاج فرج اهلل سعیدی که با نیک نامی و سربلندی به سوی معبود و جهان باقی شتافتند،لذا ضمن 
عرض تسلیت محضر شما بزرگواران از حضرت دوست برای آن پدر سفر کرده غفران واسعه الهی مسألت داریم.

دکتر اصغر مکارم رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
احسان احمدی مدیر مسئول نشریات روشنفکری و شور کویر و عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات جنوب کرمان

مرگ  پایان کبوتر نیست
دوست عزیز و گرامی جناب سروان علی شجاع الدینی فرمانده محترم کالنتری جبالبارز

درگذشت همشیره زاده عزیزتان مرحوم عارف اسکندری را محضر جنابعالی و خانواده گرامی تسلیت گفته
 و از خالق غفار برای آن عزیز سفر کرده آمرزش بی کران الهی مسألت دارم.

مسعود احمدی 
مدیر عامل شرکت تعاونی کشت و صنعت گلبارز


