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روشنفکری پرمخاطب ترین نشریه 
استان کرمان در مدت انتشار

دی ماه ندارد سر آرام شدن
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رویدادهای مهم مورد توجه 
کاربران فضای مجازی و رسانه ها 

در روزهای گذشته
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هواپیمای اوکراینی هدف پدافند 
ایران قرار گرفته است
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پیام تسلیت پروفسور 
فدایی به مناسبت 

جان باختن عده ای از
 تشییع کنندگان 

پیکر شهید سلیمانی

پیام تسلیت 
مدیرعامل شرکت 

آبفا کرمان به 
مناسبت شهادت 
سپهبد سلیمانی

2019 جهان را با اشک و آه تحویل 2020 داد
باور کنید هر زمان که به آیه شریفه 70 سوره اسراء از کتاب سراسر حکمت و معرفت 

کالم وحی برخورد می کنم که می فرماید:
لَْناُهْم َعلَی  یَِّباِت َوَفضَّ ْمَنا بَِني آَدَم َوَحَملَْناُهْم فِي الَْبرِّ َوالَْبْحِر َو َرَزْقَناُهم مَِّن الطَّ َولََقْد َکرَّ

ْن َخلَْقَنا تَْفِضیاًل. َکِثیٍر مِّمَّ
)و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم 
ها[  مرکب  ]بر  دریا  و  خشکی  در  را  آنان  و 
ایشان  به  پاکیزه  چیزهاى  از  و  برنشاندیم 
آفریده  از  بسیارى  بر  را  آنها  و  دادیم  روزى 
 هاى خود برترى آشکار دادیم.(از لقب اشرف 
مخلوقاتی که خالق مهربان به من و ما عنایت 
کرده خجلت زده می شوم و احساس می کنم 
نتوانستند  درستی  به  آدم  حضرت  فرزندان 
در  و  بدهند  را  دوست  اعتماد حضرت  پاسخ 
بسیارى موارد مشاهده می کنیم که انسان این 
آفریده برتر پروردگار چنان به پستی و رذایل 

اخالقی دچار می شود که هیچ حیوان درنده خویی چنین سبعیت و توحشی ندارد،آرى 
بریدن سر همنوعان، تکه تکه کردن بدن کودکان بی گناه و سوختن انسان در آتش 
با نام دین و مذهب نه تنها چهره آدمیت را مخدوش کرده بلکه به مذهب گریزى و 
دین ستیزى نیز منتج گردیده،در جهانی که به واسطه تالش شبانه روزى دانشمندان، 
آرام  نواى  و  یاس  گل  عطر  بوى  باید  و...  پژوهشگران،صنعتگران،معلمان،کشاورزان 
موسیقی رونق بخش محافل بشریت باشد،با کمال تأسف بوى تند باروت،صداى مهیب 
امروز  دنیاى  زمینیان  به  مرتجعان  و  ساالران  هدیه جنگ  اضطراب  و  انفجار،دلهره 
است،آرى سال ۲0۱۹ در حالی به پایان خود رسید و کلید کره خاک را به سال ۲0۲0 
تحویل داد که جنگ و خونریزى در تمامی بالد شرق و غرب ادامه دارد و خاورمیانه 
همچنان در آتش خشم می سوزد و به قول افغان هاى عزیز روز به روز آمار بی جا 
شدگان فزونی می یابد،کشور ما نیز علیرغم امنیت پایدار در اواخر این سال دچار نا 
آرامی هاى داخلی گردید و عده اى کشته،مجروح و متضرر گردیدند که این امر فضاى 
ایران را به سمت اندوه و نگرانی سوق داد،آرى عالوه بر جنگ،تروریسم،سیل،زلزله و ده 
ها بالى طبیعی و انسانی دیگر،فقر،ندارى،گرسنگی و شکاف عمیق طبقاتی جزو اصلی 
ترین مخاطرات جوامع بشرى است که اگر فکرى براى آن نشود تبعات بغرنجش غیر 
قابل کنترل خواهد بود،اما امید می رفت که سال پیش رو میراث شوم سالیان اخیر را 
با خود به همراه نیاورده باشد و صلح و شادى جایگزین جنگ و اندوه شود که متأسفانه 
با شهادت سردار سلیمانی در اوایل سال اخیر توسط آمریکا و متعاقب آن اندوه بی 
حد ایرانیان و کشته شدن ده ها نفر در مراسم تشییع ایشان،رویارویی نظامی ایران و 
آمریکا و سقوط هواپیماى اوکراینی و کشته شدن ده ها ایرانی دیگر،مشخص شد که 

این جهان سر آرام شدن ندارد.
                            احسان احمدی

دکتر صابری:
۶۰ کشته و ۱2 مصدوم بستری 

آخرین آمار حادثه تشییع

تشکر مدیر عامل کشت و 
صنعت جیرفت از همکاران به 
واسطه توفیقات اخیر شرکت
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تشییع میلیونی شهید سپهبد سلیمانی اثبات کرد؛

حـاج قاسـم مـردی متفـاوت بـود

و  اسالم  سرافراز  و  رشید  سردار  شهادت 
نیروی  فرمانده  سلیمانی  قاسم  ایران،حاج 
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی،موجب 
ایران  ملت  آحاد  تمامی  فراوان  اندوه  و  تأثر 

اسالمی گردید.
آمریکای جنایتکار با این اقدام تروریستی،بار 
را  خود  استکباری  و  منحوس  چهره  دیگر 
پاسخ  بی  آنان  اقدام  این  قطعًا  و  داد  نشان 

نخواهد ماند.
خویش  برکت  با  عمر  سلیمانی  قاسم  سردار 
و در  راه اسالم گذراند  برای مجاهدت در  را 
نهایت به آرزوی همیشگی خود یعنی شهادت 

در راه خدا رسید.
از  با فرماندهی رزمندگان اسالم و چه پس  بزرگ مرد چه در دوران دفاع مقدس  این 
آن با هدایت نیروهای مدافع حرم،شجاعانه، دالورانه و فداکارانه در راه دفاع از اسالم و 

حفاظت از امنیت ایران اسالمی کوشید.

یقین الصد و  لشهدا  ا ب  ر بسم 

محمدرضا سعیدی شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر جبالبارز

سردار  شهادت  جبالبارز  شهر  فهیم  مردم  از  نمایندگی  به  اینجانبان  لذا 
به محضر حضرت ولی عصر )عج(، رهبر معظم  را  سپهبد قاسم سلیمانی 
انقالب اسالمی )مدظله العالی(،ملت شریف ایران اسالمی،خانواده محترم 
سپاه  ویژه  به  ایران  اسالمی  جمهوری  مسلح  نیروهای  ایشان،  معظم  و 
پاسداران انقالب اسالمی و تمامی دوست داران و عالقه مندان به این شهید 

بزرگوار، تبریک و تسلیت عرض می نمائیم.

بار دیگر دولت جنایتکار آمریکا با نشان دادن چهره واقعی خود فاجعه آفرید و این بار مردم غیور ایران 
اسالمی را در سوگ مالک اشتر زمان، داغدار کرد.

قطعاً شهادت سردار دلها، سپهبد حاج قاسم سلیمانی، چهره ننگین آمریکا را به عنوان دشمن اصلی ملت 
هاى منطقه بیش از پیش افشا خواهد کرد.

خاطرات مجاهدت ها و اعتماد سپهبد سلیمانی به رزمندگان جنوب کرمان به عنوان برادر و فرمانده 
محبوبشان، هرگز از یاد ایثارگران و جانبازان این دیار محو نخواهد شد و هیچ مرگی جز شهادت در راه خدا 

براى این مجاهد خستگی ناپذیر قابل تصور نبود.
امروز سردمداران دولت جنایتکار آمریکا مسرور از رسیدن به آرزوى دیرینه خود در به شهادت رساندن 

حاج قاسم هستند،اما غافل از آنکه هر قطره از خون این جوانمرد،در رگ هاى هزاران جوان مؤمن و انقالبی 
این مرز و بوم خواهد جوشید و عواقب این جنایت آشکار، متوجه عاملین آن خواهد بود.

اینجانبان به نمایندگی از مردم فهیم شهر دوسارى شهادت مالک اشتر زمان، سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
را محضر مقام معظم رهبرى،ملت شریف ایران به ویژه رزمندگان شهرستان عنبرآباد و شهر دوسارى و بیت 

مکرم ایشان تبریک و تسلیت عرض کرده و هم نشینی آن سردار مجاهد با موالیشان سیدالشهدا )ع( را از 
درگاه خداوند متعال خواهانیم.
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تـرور شخصیتی به جای گفتمان آزاد

بررسی جامعه شناختی بد اخالقی های انتخاباتی؛



شماره ۷۴       یکشنبه ۲۲ دی 21۳۹۸

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

در پی جان باختن تعدادى از هموطنان 
سردار  مطهر  پیکر  تشییع  مراسم  در 
رشید اسالم سپهبد حاج قاسم سلیمانی، 

استاندار کرمان پیام تسلیت صادر کرد.
استاندارى  عمومی  روابط  گزارش  به 

کرمان متن پیام به شرح زیر است:
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 
  انا هلل و انا الیه راجعون 

شاهد  کریمان  دیار   ، دیماه  هفدهم 
مردم  ناشدنی  وصف  و  پرشکوه  حضور 
از جاى جاى  که  بود  عاشقی  و  قدردان 
ایران اسالمی در تشییع پیکر پاک سردار 
قاسم  حاج  سپهبد  شهید  اسالم  رشید 
از  هایی  جلوه  و  یافته  حضور  سلیمانی 
نمایش  به  را  عظمت  و  همدلی  وحدت، 

گذاشتند.
نشان  پرشور  و  حماسی  حضور  این 
به  مردم  قلبی  ارادت  و  قدرشناسی  از 
فرمانده بزرگ جبهه هاى نبرد حق علیه 
بر  نبرد  نیز  و  تحمیلی  جنگ  در  باطل 

علیه داعشی ها و استکبار جنایتکار براى 
از  دفاع  و  اسالمی  ایران  امنیت  حفظ 

مظلومان جهان داشت.
با کمال تأسف در مراسم پرشکوه تشییع، 
به دلیل ازدحام جمعیت در نقطه اى از 
مصدومیت  و  باختن  جان  شاهد  مسیر، 
تعدادى از هموطنان گرامی بودیم و این 
تأسف  و  تالم  موجبات  دردناک  حادثه 
عمیق قلبی تمامی دوستداران آن شهید 
و  اسالمی  ایران  و مردم شریف  واالمقام 

بویژه دیار کریمان را فراهم آورد.
هاى  خانواده  به  تسلیت  ضمن  اینجانب 
ارجمند جانباختگان این حادثه دردناک 
و آرزوى شفاى عاجل براى مصدومین، از 
اندرکاران می  و دست  تمامی مسئولین 

خواهم هر چه سریعتر نسبت به پیگیرى 
امور جانباختگان و مصدومین رسیدگی 

و اقدام نمایند.
کمیسیون  دارم  می  اعالم  همچنین 
پیگیرى این حادثه دردناک پس از وقوع 
حادثه در استاندارى تشکیل و رسیدگی 
و  مصدومین  درمان  امور  به  فورى 
همچنین پیگیرى روند دفن جانباختگان 
خداوند  از  دارد  قرار  کار  دستور  در 
متعال براى درگذشتگان حادثه، رحمت 
معزز  خانواده هاى  براى  و  الهی  واسعه 
الهی  اجر  و  صبر  محترم  بازماندگان  و 

مسألت می نمایم.
 محمد جواد فدائی

 استاندار کرمان

۱-دعوت خانواده هاى جان باختگان حوادث آبان ماه براى برگزارى 
مراسم چهلمین روز درگذشت آنها در روز پنجم دیماه و ممانعت 

حکومت از برگزارى این فراخوان ها
ایرانی که در پی  نابغه  نوجوان  فیروزجا  ۲-نایب قهرمانی علیرضا 
با  روسیه،  مسابقات جهانی  به  ایران  ملی شطرنج  تیم  اعزام  عدم 

پرچم فدراسیون شطرنج در این رقابت ها شرکت کرده بود.
تیم  فصل  نیم  قهرمانی  و  ایران  فوتبال  در  حواشی  ۳-ادامه 

پرسپولیس در مسابقات لیگ برتر
سفارت  به  اى  عده  حمله  و  عراق  کشور  در  ها  ناآرامی  ۴-ادامه 

آمریکا
۵-والدت حضرت زینب سالم اهلل علیها و بزرگداشت روز پرستار 

در ایران
۶-درگذشت بانو شهال ریاحی بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون
7-والدت حضرت عیسی علیه السالم و آغاز سال ۲0۲0 میالدى

۸-تبریک سال نو میالدى و کریسمس توسط محمود احمدى نژاد 
به زبان انگلیسی

از  همراهان  از  تعدادى  و  سلیمانی  قاسم  حاج  سردار  ۹-شهادت 
در  عراق  الشعبی  فرماندهان حشد  از  المهندس  مهدى  ابو  جمله 

حمله تروریستی آمریکا در فرودگاه بغداد
و  ایرانی  مقامات  توسط  سلیمانی  سپهبد  ترور  ۱0-محکومیت 
مجامع بین المللی،تشییع باشکوه پیکر ایشان در شهرهاى مختلف 

و باال گرفتن تنش میان ایران و آمریکا
۱۱-برداشتن گام پنجم کاهش تعهدات هسته اى توسط ایران و 

اعالم لغو همه محدودیت ها پس از ترور سردار سلیمانی
۱۲-سقوط هواپیماى بوئینگ 7۳7 اوکراینی مسیر تهران-کیف در 
اطراف تهران و کشته شدن تمامی ۱۶7 مسافر و ۹ خدمه آن که 

اکثرا از  نخبگان ایرانی بودند
سردار  جنازه  تشییع  در  نفر  ها  ده  شدن  مصدوم  و  ۱۳-کشته 
سلیمانی در شهر کرمان به دلیل ازدحام جمعیت و تعویق مراسم 

تدفین براى روز بعد
۱۴-حمله موشکی سپاه پاسداران به دو پایگاه نظامی آمریکا در 

عین االسد و اربیل عراق
۱۵-مهاجرت کیمیا علیزاده تنها بانوى مدال آور المپیک به هلند 
و احتمال مبارزه در المپیک توکیو با پرچم کشور دیگر و همچنین 

شایعات مبنی بر مهاجرت شهره بیات سر داور شطرنج
۱۶-واژگونی اتوبوس تهران به مقصد گنبد کاووس و کشته شدن 

بیست نفر و زخمی شدن عده اى

پیام تسلیت پروفسور فدایی به مناسبت جان باختن عده ای ازاخبار کوتاه
 تشییع کنندگان پیکر شهید سلیمانی

اناهلل و انا الیه راجعون

ما از خدائیم و به سوى او باز می گردیم

امت  و  والیت  رشید  سرباز  شهادت 
حاج  پاسدار  سرلشکر  سردار  اسالمی 
و  شجاع  فداکار  فرمانده  سلیمانی  قاسم 
پاسداران  سپاه  قدس  نیروى  نظیر  بی 
انقالب اسالمی را به محضر حضرت ولی 
مردم  انقالب،  معظم  رهبر  عصر)عج(، 
استان کرمان، ملت بزرگ ایران و جهان 

اسالم تسلیت عرض می نمایم
در لحظه اى که اکثر مردم خواب بودند، 
اسالم  جهان  و  ما  امنیت  حفظ  براى  او 

حاج  سردار  نام  شک  بدون  و  بود  بیدار 
قاسم سلیمانی در قلب تمام مردم ایران 

جاودانه خواهد بود
امروز سر دمداران دولت جنایتکار آمریکا 
مسرور از رسیدن به آرزوى دیرینه خود 
هستند،  قاسم  حاج  رساندن  شهادت  و 
از خون حاج  آنکه هر قطره  از  غافل  اما 
و  مومن  هزاران جوان  رگهاى  در  قاسم، 
انقالبی این مرز و بوم خواهد جوشید و 
عواقب این جنایت آشکار، متوجه عاملین 

آن خواهد بود.
مقاومت  و  ایثار  سترگ  راه  تردید  بدون 

حاج  شهید  مقام  عالی  و  فداکار  سردار 
قاسم سلیمانی این مبارز خستگی ناپذیر 
و سلحشور در نیرو هاى مقاومت اسالمی 
و  وحدت  سبب  و  یافت  خواهد  ادامه 
مبارزه  براى  اسالم  ملت  و  امت  انسجام 
سلطه  نظام  و  جنایتکاران  اسکتبار،  با 

خواهد شد

دکتر اصغر مکارم 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی 

جیرفت

پیام تسلیت رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت به مناسبت شهادت سپهبد سلیمانی

بسم رب الشهداء والصدیقین
شهادت غرور آفرین سردار سپهبد حاج 
قاسم سلیمانی ،یار سرافراز و جان بر کف 
انقالب و اسالم ناب محمدى را به محضر 
معظم  مقام  االعظم،  اهلل  بقیه  حضرت 
رهبرى حضرت آیت اهلل خامنه اى حفظه 
خصوصا  ایران  سربلند  ملت  علیه،  اهلل 

کرمان  استان  نجیب  و  شریف  مردم 
عرصه  به  پا  دیار  این  پاک  بالین  از  که 
جهاد و مبارزه و شهادت نهاد و همچنین 
خانواده معزز و مکرم آن بزرگمرد تبریک 
و تسلیت عرض می نمایم و بر این باور 
هستم که روح پاکش محشور با اولیاء اهلل 
صلوة اهلل علیهم اجمعین و راه مقدسش 

مردان  غیور  و  جوانان  فراروى  مسیرى 
امروز اسالم و انقالب است.

محمد طاهری رییس هیئت 
مدیره و مدیرعامل شرکت آبفا 

استان کرمان

پیام تسلیت مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان به مناسبت شهادت 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی

هاى  پروژه  ویژه  نقش  و  اهمیت  امروزه 
هیچکس  بر  آبخواندارى  و  آبخیزدارى 

پوشیده نیست و در همین راستا به اذن 
اعتبارات  محل  از  رهبرى  معظم  مقام 
 ۱۳۹۸ سال  در  ملی  توسعه  صندوق 
اعتبارات خوبی در نظر گرفته شده است.

معاون آبخیزدارى اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزدارى جنوب کرمان ضمن اشاره 
راهکار  ترین  مهم  آبخیزدارى  اینکه  به 
براى مقابله با خشکسالی است و کنترل 
طرح هاى  اجراى  مزیت هاى  از  روان آبها 
آبخیزدارى در این منطقه است افزود: در 
آبخیز  حوزه  در  اخیز  هاى  بارندگی  پی 
رمشک شهرستان قلعه گنج ورود ۵00 
هزار متر مکعب کنترل سیالب داشتیم.

این  کرد:  اضافه  شاهرخی  رضا  محمد 
متر   ۳000 حجم  به  آبخیزدارى  پروژه 
فیزیکی  پیشرفت  با ۱00 درصد  مکعب 

به پایان رسیده است.
سازه   ۲ با  پروژه  این  امسال  افزود:  وى 
 ۱۶۵00 واعتبارمصوب  مالتی  سنگی 
اعتبارات صندوق  از محل  ریال  میلیون 

توسعه ملی سال ۱۳۹۸ اجرایی شد.
شاهرخی با اشاره به اینکه در هر بارندگی 
میانگین کنترل سیالب در جنوب کرمان 
با  افزود:  ۲۵0 میلیون متر مکعب است 
در  گرفته  بررسی هاى صورت  به  توجه 
پی بارندگی هاى اخیرسازهاى اجرا شده 

این  رمشک  آبخیز  حوزه   ۹۸ سال  در 
میزان ۵00 هزار متر مکعب بوده است.

هاى  پروژه  فواید  به  اشاره  ضمن  وى 
شهرستان  در  آبخواندارى  و  آبخیزدارى 
کاهش  موجب  نهایت  در  که  گنج  قلعه 
اثرات خشکسالی می شوند بیان داشت: 
پایین  اراضی  به  نترل سیالبهاى مخرب 
آب  سفره هاى  تقویت  و  افزایش  دست، 
تثبیت  رسوب،  کنترل  زمینی،  زیر 
از  برخی  گیاهی  پوشش  بهبود  و  خاک 
مهمترین تاثیرات پروژه هاى آبخیزدارى 

و آبخواندارى دراین شهرستان است.

شاهرخی:

500 هزار متر مکعب از سیالب رمشک کنترل شد

روابط عمومی شرکت توزیع نیروى برق 
شمال استان کرمان همزمان با سفر وزیر 
رضا  دکتر  توسط  کرمان  استان  به  نیرو 

اردکانیان مورد تقدیر قرار گرفت.
توزیع  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
لوح  استان کرمان،در  برق شمال  نیروى 
جهانشاهی   امیر  به  نیرو  وزیر  اهدایی 
آمده  شرکت  این  عمومی  روابط  مدیر 
و  شریف  امت  به  خدمت  توفیق  است: 
فعالیت  قالب  در  بوم  و  مرز  این  فداکار 
تمام  که  است  موهبتی  دولتی  هاى 
کسانی که این فرصت به آنها اعطا شده 
درگاه  به  را  آن  شکر  پیوسته  است،باید 
بزرگند  چه  و  آورند  جاى  به  احدیت 
خودرا  عمر  هاى  سال  بهترین  که  آنان 
با ایمان،تعهد و دانش در راه خدمت به 
صرف  باري تعالی  رضایت  کسب  و  خلق 

مي کنند. 

بدین وسیله از زحمات همکاران 
روابط  دفتر  ویژه  به  شرکت  آن 
عمومی شرکت توزیع نیروي برق 
اجراي  در  کرمان  استان  شمال 
 ) بامردم  )همراه  مناسب  طرح 
مندى  رضایت  سطح  درراستاى 
از حقوق  و صیانت  رجوع  ارباب 
می  قدردانی  و  تشکر  شهروندى 

نمایم. 
تدوین  پروژه  که  است  گفتنی 
استان  برق  صنعت  تاریخ  کتاب 

کرمان به همت شرکت توزیع نیروى برق 
حمایتهاى  و  پیشنهاد  و   استان  شمال 
محمود شهبا مدیرعامل این شرکت آغاز 
مستندات،اسناد  آورى  جمع  مراحل  و 
برق  صنعت  پیشکسوتان  با  مصاحبه  و 
استان از زمان ورود این انرژى ارزشمند 
به استان پهناور و تاریخی کرمان تا زمان 

ساله  چندین  و  مساعی  همت  با  معاصر 
مینا برهانی کارشناس این شرکت انجام 
و با همکاري  گروه تاریخ دانشگاه شهید 
باهنر کرمان )۲ تن از اساتید گروه تاریخ 
مهدى  و  روستا  جمشید  دکتر  آقایان: 
هاى  و کتابخانه  اسناد  اسدي(،مرکز 
جنوب شرق کشور،و  مرکز کرمان شناسی 

به چاپ رسیده است.
برق  تاریخ صنعت  کتاب  اهداى  با 
به  استاندار  از سوى  استان کرمان 
وزیر نیرو  همزمان از اجراى طرح 
ابتکارى »همراه با مردم« نیز تقدیر 
است  ذکر  به  الزم  آمد.  به عمل 
در  مردم  با  همراه  طرح  ،تریبون 
ادارات خدمات مشترکین امورهاى 
برق  نیروى  توزیع  شرکت  اجرایی 
تر  نزدیک  هدف  با  استان  شمال 
مسئولین  با  مردم  ارتباط  شدن 
شرکت برق و شنیدن صداى مردم براى 
نخستین مرتبه در مجموعه شرکت هاى 
وابسته و تابعه وزارت نیرو توسط روابط 
عمومی شرکت توزیع نیروى برق شمال 
سازى  پیاده  و  اندازى  راه  کرمان  استان 

شده است .

تقدیر وزیر نیرو از مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر 
وظیفه  بر  تاکید  با  کرمان،  شهردارى 
اصلی این سازمان در امر خدمات رسانی 
مطلوب به ویژه سرویس دهی به شرکت 
کنندگان در مراسم تشییع سردار سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی برخی اقدامات انجام 
و  بار  نقل  و  حمل  سازمان  توسط  شده 

مسافر شهردارى کرمان را تشریح کرد.
مهندس  آنالین،  کرمان  گزارش  به 
استقرار  راستا  این  در  افزود:  خدادادى 
محل هاى  در  اتوبوس  دستگاه   ۱00
ورودى  و   CNG )جایگاه  شده  تعیین 
آرامستان جدید ( در مجموعه پردیسان 
به  مطلوب  دهی  سرویس  جهت  قائم 
و همچنین  مراسم  در  کنندگان  شرکت 
همراه  به  سازمان  دائم  نماینده  استقرار 
و  هماهنگی  جهت  اتوبوس  دستگاه   ۱۱

راه  ایستگاه  در  مطلوب  دهی  سرویس 
آهن صورت گرفت.

دستگاه   ۱۱ استقرار  داد:  ادامه  وى 
فرماندارى  درخواست  به  بنا  اتوبوس 
کرمان جهت سرویس دهی به میهمانان 
مراسم  در  کننده  شرکت  خارجی 
صورت  به  کرمان  فرودگاه  در  تشییع 
همراه  به  دائم  نماینده  استقرار  و  دائم 
و  هماهنگی  جهت  اتوبوس  دستگاه   ۱۵
در  کنندگان  شرکت  به  دهی  سرویس 
مسافربرى  ترمینال  در  تشییع  مراسم 
کنترل  و  ساماندهی  کرمان،  آدینه 
تاکسی ها  جهت سرویس دهی مطلوب 
چاپ  مراسم،  طول  در  شهروندان  به 
بدنه   ، ایستگاه ها  روى  بر  بنر  نصب  و 
نصب  و  سازمان  اتوبوس هاى  جلوى  و 
قاسم  حاج  سپهبد  شهید  سردار  پوستر 

ایستگاه ها،  در  سلیمانی 
و  تاکسی ها  و  اتوبوس ها 
گرامی  شهروندان  انتقال 
مراسم  اتمام  از  پس 
قائم  پردیسان  از  تشییع 
میدان  و  شهدا  میدان  به 
اقدامات  دیگر  از  آزادى 
مراسم  در  سازمان  این 

تشییع بود.
جابه جایی  خدادادى 
از  نفر   ۴00 حدود 

مراسم  در  کننده  شرکت  میهمانان 
قاسم  حاج  سپهبد  سردار شهید  تشییع 
از پایانه آدینه به ستاد اسکان  سلیمانی 
آموزش و پرورش، کنترل و نظارت دائم 
بر تاکسی ها و اتوبوس ها جهت ارائه بهتر 
حضور  و  شهروندان  به  دهی  سرویس 

فعال و موثر اکیپ سیار تعمیرگاه جهت 
ها  اتوبوس  احتمالی  نقص  و  عیب  رفع 
این  در  سازمان  این  دیگر خدمات  از  را 

مراسم ذکر کرد.
وى همچنین از سرویس دهی در مسیر 
و  تعیین  پیش  از  اصلی  گانه   ۱۳ هاى 

اعالم شده خبر داد.

اقدامات سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرمان در مراسم تشییع پیکر 
سردار سپهبد سلیمانی

مهندس سعیدی:
کارخانه تولید انواع سبزی خشک در 

آستانه بهره برداری 

سازمان  صنایع  امور  معاون 
تجارت جنوب  و  صنعت، معدن 
کرمان از بهره بردارى از کارخانه 
تا  خشک  سبزى  انواع  تولید 

پایان سال در جیرفت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان 
صمت جنوب،معاون امور صنایع 
تجارت  و  سازمان صنعت،معدن 
خصوص  این  در  کرمان  جنوب 
گفت: کارخانه تولید انواع سبزى 
و صیفی جات خشک در شهرک صنعتی شماره ۲ جیرفت در مرحله 

تکمیل نهایی بوده و تا پایان سال به بهره بردارى می رسد.
مهندس سعیدى افزود: سرمایه گذارى انجام شده براى اجراى طرح بالغ 

بر ۱۵ میلیارد ریال و اشتغال زایی آن نیز ۱۵ نفر می باشد.
وى همچنین گفت: این کارخانه ظرفیت تولید ۱00 تن انواع سبزى و 

صیفی جات خشک را در سال دارد.

دکتر صابری:۶0 کشته و 12 مصدوم بستری 
آخرین آمار حادثه تشییع

حادثه  شده  بسترى  مصدومین  تعداد  گفت:  کرمان  اورژانس  رییس 
تشییع پیکر شهید سلیمانی در کرمان به ۱۲ نفر رسیده است.

آخرین  خصوص  در  ایسنا،  با  گفت وگو  در  صابرى"  "سیدمحمد  دکتر 
وضعیت مصدومین حادثه تشییع پیکر شهداى جبهه مقاومت در کرمان 
در  نفر   ۲۱ گذشته  روز  گفت:  دى   ۲0 جمعه  روز  صبح   ۸ ساعت  تا 
بیمارستان هاى شهر کرمان بسترى بودند که اکنون  ۸ نفر در ICU و ۴ 

نفر در سایر بخش ها بسترى هستند.
وى با بیان اینکه تعداد جان باختگان این حادثه همان ۶0 نفر است، ادامه 
داد: در بیمارستان افضلی پور یک نفر در ICU اطفال، در بیمارستان 
شهید باهنر ۳ نفر در lCU و ۲ نفر در بخش هاى دیگر، در بیمارستان 
شفا ۳ نفر در ICU، در بیمارستان سیدالشهدا یک نفر در ICU و در 

بیمارستان حضرت فاطمه)س( ۲ نفر در بخش ها بسترى هستند.

براساس اطالعیه روابط عمومی؛
امتحانات لغو شده دانشگاه باهنر کرمان در 

سه روز اول بهمن برگزار می شود
روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان اعالم کرد که امتحانات لغو 

شده در سه روز اول بهمن برگزار می شود
براساس این اطالعیه، امتحانات همه واحد هاى این دانشگاه به مناسبت 
شهادت سردار سلیمانی در روز هاى ۱۶، ۱7 و ۱۸ دى با هدف حضور 
باشکوه دانشجویان در مراسم عزادارى و تشییع پیکر این شهید بزرگوار 

تعطیل اعالم شده بود. 
دانشگاه شهید باهنر اعالم کرد که امتحانات ۱۶ دى، در روز اول بهمن، 
بهمن  امتحانات ۱۸ دى در سوم  و  بهمن  امتحانات ۱7 دى، در دوم 

برگزار می شود.

وام 5 میلیون تومانی برای دوگانه سوز 
کردن خودرو ها 

سرپرست مدیریت سی. ان. جی شرکت ملی پخش فرآورده هاى نفتی 
دوگانه سوز  براى  تومانی  میلیون   ۵ وام  اعطاى  براى  مذاکراتی  گفت: 
انجام  بانک هاى خصوصی کشور  از  با یکی  کردن خودرو هاى شخصی 

شده است.

تالش مجرمان برای به دست آوردن 
رمزهای یک بار مصرف بانکی  

با توجه به الزام بانک ها براى عملی کردن رمز هاى یک بار مصرف)رمز 
کردن  پیدا  دنبال  به  سایبرى  مجرمین  شود  می  بینی  پیش  پویا(، 
شگردهایی مجرمانه براى به دست آوردن اطالعات بانکی کاربران باشند 
و طراحی اپلیکیشن هاى جعلی رمز ساز  یکی از روش هایی است که از 
آن طریق به دنبال سرقت اطالعات بانکی هموطنان بوده و سعی کنند از 
حساب هاى بانکی آنان برداشت غیر مجاز داشته باشند. این افراد با بهره 
بردن از شیوه هاى مختلف مهندسی اجتماعی و تبلیغات گسترده در 
شبکه هاى اجتماعی، اپیلکیشن جعلی خود را به کاربران معرفی کرده 
و در نظر دارند هموطنان را ترغیب به نصب و فعال سازى این برنامه 
ها نمایند. هموطنان عزیز باید این نکته را در نظر بگیرند که مهمترین 
هدف این برنامه ها سرقت اطالعات بانکی کاربران و گذر واژه هاى آنان 
است. بنابراین هموطنان عزیز باید مراقب بوده و برنامه هاى بانکی مورد 
نیاز خود را از منابع معتبر و سایت هاى بانک مربوطه دریافت نمایند. 
همچنین با انتخاب رمز هاى عبور سخت و پیچیده مجرمان سایبرى را 

در رسیدن به اهداف مجرمانه خود ناکام بگذارند.

انتخاب برترین کارمندان شرکت توزیع 
نیروی برق جنوب استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروى برق جنوب استان کرمان، 
انتخاب کارمند نمونه خبر  از  این شرکت  انسانی  عطارى معاون منابع 
داد و گفت: برنامه انتخاب کارمند نمونه از سال ۹۴ آغاز شده و پس 
از آن هر ساله کارمندان نمونه و ساعی توسط کمیته انتخاب و معرفی 

مي گردند.
شامل  نمونه  کارمندان  انتخاب  معیار  کرد:  خاطرنشان  همچنین  وى 
هاى  فعالیت  برجسته،  اقدامات  ادارى،  انضباط  پذیرى،  مسئولیت 
که  باشد  مي   ... و  رهبري  هدایت،  ریزي،  برنامه  ورزشي،  و  پژوهشی 

توسط کمیته مد نظر قرار گرفته است.
عطارى تصریح کرد: داوطلبین پس از کسب حد نصاب امتیاز، توسط 
کمیته مورد ارزیابی و در نهایت چهار نفر به عنوان کارمند نمونه و چهار 

نفر به عنوان کارمند  ساعی برگزیده شدند.
وى خاطر نشان کرد: این اقدام با هدف ایجاد انگیزش در بین همکاران 
جهت تالش بیشتر در راستاى پیشبرد اهداف سازمان انجام شده است.

شایان ذکر است از گروه مدیران حمزه صدیقی به عنوان مدیر نمونه، 
مجید رستمی مدیر ساعی و از گروه کارشناسان مریم فروغي و مهدي 
محمود پور به عنوان کارشناسان نمونه و هادي امیري دوماري و مهدي 
حدادپور کارشناسان ساعي معرفي گشتند و همچنین از گروه کارمندان 
و کارگران احمد دریس یاري به عنوان کارمند نمونه و محمد فتحي زاده 

نیز کارگر ساعي انتخاب شدند

هواپیمای اوکراینی هدف پدافند ایران 
قرار گرفته است 

 اطالعیه ستادکل نیروهای مسلح در خصوص 
سقوط هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اکراین

ملت شریف و انقالبی ایران اسالمی؛
درپی وقوع حادثه دلخراش سقوط یک فروند هواپیماى مسافربرى 
بوئینگ 7۳7 خطوط هوایی کشور اوکراین در اولین ساعات صبح 
پایگاه  به  موشکی  تهاجم  بحبوحه  در  و  چهارشنبه۱۸/۱0/۹۸ 
این حادثه،  در  نظامی  اقدامات  تاثیر  احتمال  و  آمریکاى جنایتکار 
احتمال  این  بررسی  منظور  به  بالفاصله  مسلح  نیروهاى  کل  ستاد 
و  فنی  کارشناسان  از  متشکل  بازرسی  هیئت  تشکیل  به  اقدام 
نتایج  که  نمود  کشورى  هواپیمایی  سازمان  از  مستقل  عملیاتی، 
شریف  ملت  استحضار  به  هیئت  این  دقیق  و  شبانه روزى  بررسی 

ایران می رسد:
آمریکاى  نظامی  فرماندهان  و  جمهور  رئیس  تهدیدهاى  ۱-درپی 
جنایتکار مبنی بر هدف قرار دادن تعداد زیادى از اهداف در خاک 
نظر  و  متقابل  عملیات  انجام  صورت  در  ایران  اسالمی  جمهورى 
مسلح  نیروهاى  منطقه،  در  هوایی  تحرکات  سابقه  بی  افزایش  به 
جمهورى اسالمی ایران به منظور پاسخگویی به تهدیدات احتمالی 

در باالترین سطح آماده باش قرار گرفتند.
جنگی  هاى  پرواز  موشکی،  عملیات  انجام  از  پس  ساعات  در   -۲
یافته  افزایش  کشور  پیرامون  در  آمریکایی  تروریست  نیروهاى 
مراکز  سمت  به  هوایی  اهداف  ى  مشاهده  از  نیز  اخبار  برخی  و 
راهبردى در کشور به واحدهاى دفاعی واصل و اهداف متعددى در 
در  بیشتر  رادار مشاهده شد که موجب حساسیت  برخی صفحات 

مجموعه هاى پدافند هوایی گردیده است.
۳- در چنین شرایط حساس و بحرانی، پرواز شماره 7۵۲ خطوط 
هوایی اوکراین از فرودگاه امام خمینی)ره( حرکت نموده و درهنگام 
چرخش، کاماًل در حالت نزدیک شونده به یک مرکز حساس نظامی 
سپاه و در ارتفاع و شکل پروازى یک هدف متخاصم قرار می گیرد 
که در این شرایط بر اثر بروز خطاى انسانی و به صورت غیر عمد، 
به  موجب  متاسفانه  که  گرفته  قرار  اصابت  مورد  مذکور  هواپیماى 
شهادت رسیدن جمعی از هموطنان عزیز و جان باختن تعدادى از 

اتباع خارجی میگردد
۴- ستاد کل نیروهاى مسلح ضمن عرض تسلیت و اظهار همدردى 
با خانواده هاى داغدار هم وطن و جان باختگان اتباع سایر کشورها و 
عذرخواهی به خاطر خطاى انسانی پیش آمده، اطمینان کامل می 
دهد با پیگیرى انجام اصالحات اساسی در فرآیندهاى عملیاتی در 
را غیر ممکن  این گونه خطاها  تکرار  امکان  نیروهاى مسلح  سطح 
نیروهاى مسلح  به سازمان قضایی  را  بالفاصله مقصر آن  و  ساخته 
قانونی صورت  برخورد  با خطا هاى صورت گرفته  تا  نماید  معرفی 

گیرد
۵- همچنین ابالغ گردید تادر اسرع وقت مسئولین مربوطه در سپاه 
با حضور در رسانه ملی توضیحات مشروحی را به مردم شریف ارائه 

نمایند.

آزمون دوره های آموزشی تخصصی 
ویژه کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی جنوب کرمان برگزار شد
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
جنوب کرمان، آزمون دوره هاى آموزشی  تخصصی، دیپلماسی 
فرهنگی، هنر و تبلیغات و مدیریت منابع انسانی ویژه کارکنان 

اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی جنوب کرمان برگزار شد.
تخصصی  هاى  آگاهی  سطح  بردن  باال  منظور  به  آزمون  این 
کارمندان و پاسخگویی هرچه بهتر و تخصصی تر به ارباب رجوع 

برگزار شد.  
شایان ذکر است، در این آزمون بیش از ۵0 نفر از کارکنان اداره 
کل فرهنک و ارشاد اسالمی جنوب کرمان شرکت نموده و در 
پایان و پس از کسب نمره حدنصاب، گواهی ضمن خدمت اعطا 

می شود.
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تشییع میلیونی شهید سپهبد سلیمانی اثبات کرد؛ 

مهندس شهاب 
شهابی

َو َقاَل )علیه السالم( َو َقْد َجاَءُه نَْعُي اْلَْشَتِر َرِحَمُه 
:ُ اهللَّ

لَْو َکاَن َجَباًل لََکاَن فِْنداً،   ِ َمالٌِک، َو َما َمالٌِک! َو اهللَّ
َو لَْو َکاَن َحَجراً لََکاَن َصلْداً؛ اَل یَْرتَِقیِه الَْحافُِر، َو اَل 

ائُِر. یُوفِي َعلَْیِه الطَّ
خدا مالک را جزاى خیر دهد و چگونه مالک که 
اگر کوه بود کوهی عظیم و بزرگ بود، و اگر سنگ 

بود سنگی سخت بود.)نهج البالغه(
به  هابیل  شدن  کشته  و  ابوالبشر  آدم  خلقت  از 
دست قابیل دو خط خیر و شر،نیکی و بدى، پاکی 
و پلیدى و خالصه کالم حق و باطل پدیدار شده 
و نبرد بین این دو راه تا آخر الزمان و ظهور منجی 
موعود ادامه خواهد داشت.از دوران به برده کشیده 
شدن بشر توسط صاحبان تیغ)قدرت یا سیاست و 
زور(و طال)ثروت ، زر( و تسبیح)ریا، تزویر فروش 
زمینهاى بهشت به قیمت دنیا در قرون وسطی(تا 
به امروز همواره منادیان آزادى و آگاهی و حامیان 
ستم  و  دیدگان  رنج  و  مستضعفان  و  محرومان 
کشیدگان پرچم سرخ عدالت خواهی را بر دوش 
داشته اند و حامی محرومان و مظلومان عالم بوده 
داد  و  عدل  گسترش  براى  که  پیامبرانی  از  اند. 
مبعوث شدند و یاورانی که رهرو راه راستین مسیر 
تا نبی رحمت و مهربانی  حق طلبانه آنان بودند 
)ع(  علی  نشینان  کوخ  موالى  تا  او،  بیت  اهل  و 
و تا ساالر شهیدان سیدالشهداء امام حسین )ع( 
همه خط سرخ برپایی قسط و عدل را پیمودند.

این تقابل و رویارویی اکنون نیز ادامه دارد،بدون 
تردید حاج قاسم سلیمانی اولین شهید راه عدالت 
عظیم  بود.انقالب  نخواهد  نیز  آخرین  و  نبوده 
دین  یعنی  سرمایه  همین  پایه  بر  ایران  اسالمی 

مبین اسالم و مبانی توحیدى و عدالت خواهانه 
آن شکل گرفت و افرادى در مکتب آن رشد یافتند 
که بر پایه تعالیم انسان ساز اسالم ناب و تشیع 
علوى دردى جز دغدغه رفع ظلم و پایان سلطه 
مستکبران و متجاوزان و زورگویان و قدرتمداران 
و سردمداران زر و زور و تزویر از سر ملت هاى بی 
پناه و مظلوم عالم نداشتند،آنان عمیقاً به این باور 
رسیده بودند و ایمان شان حقیقی بود و بر عقیده 
به  پایشان  بودند.هرگز  استوار  و  قدم  ثابت  خود 
از  بریدن  و  خودخواهی،دنیاطلبی  و  تکبر  پرتگاه 
مردم نلغزید. اگر بخواهیم درباره شخصیت بزرگی 
مردم  از  و  بزنیم  قلم  سلیمانی  قاسم  حاج  مانند 
محرومین  از  حمایت  آرمان  به  پایبندى  و  دارى 
عالم ننویسیم شرط انصاف را رعایت ننموده ایم.از 
زوایاى پیدا و پنهان شخصیت برجسته ایشان در 
زمینه نظامی،سیاسی به عنوان یکی از ستونهاى 
مقاومت اسالمی علیه استکبار جهانی گفته اند و 
از  اگر  کوتاه  این سطور  در  اما  گفته خواهد شد 
زاویه نگاه مردم بنگریم در می یابیم که برخالف 
انتظارها و برخی سرخوردگی ها و نارضایتی ها و... 
حضور این جمعیت عظیم مانند سیل خروشان و 
خودجوش چه در عراق و چه در ایران و خصوصاً 
ابراز  کریمان  دیار  ایشان  خواستگاه  و  زادبوم 

عموم  که  بود  تشکرى  و  دین  اداى  و  احساسات 
داشتند. قلبهایشان  سردار  بودن  مردمی  از  ملت 

او که همه عمر خویش را در میان مردم بود و با 
مردم و مانند مردم زیست و براى مردم جان داد.او 
که در اولین لحظات شنیدن خبر شهادتش فقط 
متبادر  به ذهن  را  از کالم وحی  آیه شریفه  این 

میکرد:
سوره مبارکه الحزاب آیه ۲۳

َعلَیِه   َ اهللَّ عاَهُدوا  ما  َصَدقوا  ِرجاٌل  الُمؤِمنیَن  ِمَن 
لوا  َفِمنُهم َمن َقضی نَحَبُه َوِمنُهم َمن یَنَتِظُر  َوما بَدَّ

تَبدیاًل  ۲۳
در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدى 

بعضی  ایستاده اند؛  صادقانه  بستند  خدا  با  که 
او شربت  راه  )و در  بردند  به آخر  را  پیمان خود 
انتظارند؛  در  دیگر  بعضی  و  نوشیدند(،  شهادت 
خود  پیمان  و  عهد  در  تبدیلی  و  تغییر  هرگز  و 

ندادند.

تـــرور شخصیتـی به جـای گفتمــان آزاد

حـاج قاسـم مـردی متفـاوت بـود

دکتر افسانه بهادر
جامعه شناس

براى  خوبی  فرصت  انتخابات 
و  قومی  وحدت،همبستگی،انسجام  دادن  نشان 

مذهبی مردم است،تبلیغات بدیهی ترین مقدمه 
تبلیغات  شیوه  داریم  قصد  ما  که  بوده  انتخابات 
انتخاباتی کاندیداها و رفتار حامیان آنها را مورد 
بررسی جامعه شناختی قرار داده و از منظر چهار 

کارکرد)funection( به آن بپردازیم:
پدیده  نتیجه  همان  ۱-کارکردمناسب:که   
انتخابات  انسجام مردم در  و  اجتماعی مشارکت 
می شود که شاخص توسعه سیاسی بوده و براى 
جامعه مفید و هم  چنین باعث تداوم رفتارها و 
عملکرد صحیح و اخالق مدارى و تثبیت شایسته 
۲-کارکرد  می شود.  مدنی  جامعه  و  ساالرى 
در  انتخابات  تبلیغات  که  منفی  تأثیر  نامناسب: 
گذارد؛همانند  می  جامعه  اجتماعی  هاى  پدیده 
بداخالقی،بغض،کینه،تسویه حساب هاى شخصی 
با  از صحنه  ابزارى براى حذف رقیب  و استفاده 
شگردهاى مختلف که همه این ها ضد فرهنگ 

محسوب می شوند. 

جمع  آن  آشکار:نتایج  ۳-کارکرد 
آورى راى بیشتر مردم و پیروزى در 
انتخابات مد نظر است و از این منظر 
نتایج  و  آرا  و کمیت  کیفیت  به  باید 

آنها اشاره نمود.
ضمنی:چنانچه  یا  پنهان  ۴-کارکرد 
اصطالحات  سلسله  یک  اجراى  در 
آنچه  از  غیر  دیگر  نتایجی  اجتماعی 
ستادهاى  ریزان  برنامه  نظر  مد  که 
انتخاباتی باشد یا اوضاع و شرایط بر 
وفق مراد آنها نباشد حاصل می شود 
وى  حامیان  و  کاندیدا  مطلوب  که 

نیست.
شهر  اگر  توصیفات  این  با  حال 
خودمان را در نظر بگیریم کارکردهاى 
نامناسب  خصوصا  پنهان  و  نامناسب 

بیشتر دیده می شود و این چالش و بحران بزرگی 
بر سر راه پیشرفت و عمران شهر و دیار ماست.

 اما سؤال اصلی از نخبگان و قشر تحصیل کرده 

چرا  که  است  این  جامعه  آگاه  و 
کارکرد  به  انتخاباتی  تبلیغات 
بی  و  پنهانی  گاها  و  نامناسب 
حالی  که  می رسد،در  اخالقی  
وفادار  و  سنتی،مذهبی  شهرى 
اسالمی  و  انسانی  ارزش هاى  به 
داریم و اکثر شهروندان خویشاوند 
مناسبت  و  بوده  یکدیگر  اقوام  و 

هاى مشترک متعدد دارند؟ 
افراد  چرا  که  شود  بررسی  باید 
مهلکی  بیمارى  چنین  به  جامعه 
و  میدان  و  اند  شده  گرفتار 
مسموم  را  انتخابات  فضاى 
عرصه  به  تبدیل  را  آن  و  ساخته 
شخصی،ترور  حساب هاى  تسویه 
عداوت  و  شخصیتی،بغض 
میکنند؟ آیا این افراد به این مسأله اندیشیده اند 

که بعد از انتخابات دوباره باید در یک محیط با 
یکدیگر زندگی کنند و تعامالت گذشته خویش 

را داشته باشند. 
امید است برخی افراد بد اخالق حیات سیاسی و 
اجتماعی خویش را در این چند ماهه و چند روز 
قبل از انتخابات خالصه نکنند و سعی کنند که 
این فضا را تبدیل به میدان گفتمان آزاد و رسیدن 
به  آن  خروجی  که  نموده  مدرنیته  و  مدنیت  به 
انسجام،وحدت و آبادانی شهر و کشور منتج شود 
که این فرایند جز در سایه گفتگو،تعامل،تحمل و 

خویشتن دارى مسیر نیست.
و  شهر  عمران  و  پیشرفت  براى  بیاییم  پس 
دیارمان ضمن ایجاد یک رقابت سازنده و پرشور، 
پس از آن دست به یک ائتالف و همدلی فراگیر 
زده تا از قافله دهکده جهانی،پیشرفت و توسعه 

همه جانبه عقب نمانیم.

بررسی جامعه شناختی بد اخالقی های انتخاباتی؛

خرید و فروش ماشین های لیزینگ ، قسط عقب افتاده و توقیف در پارکینگ . 
آزاد سازی ماشین های لیزینگ بدون پرداخت اقساط عقب افتاده 

                                                     به صورت کامال قانونی
                                                     0۹1۳۳۴۶۹۷1۶ کویری
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چاپخانه ، صحافی و تبلیغات مهـدوی گراف

خیلی ها حاج غالم سعیدى از خیران جنوب استان و 
مدیر جایگاه مواد سوختی باب الحوائج جیرفت و رئیس 
انجمن جایگاه داران را به نیکی می شناسند،ایشان در 

طول عمر خویش تالش هاى فراوانی در جهت 
تحصیل رزق حالل نمود،ولی هرگز مال اندوزى 
و دنیا پرستی نکرد و هیچ  وقت برج و بارو براى 
هر  در  ایشان  نخواست،آرى  و  نساخت  خویش 
حادثه و اتفاقی اعم از شادى و غم نفر اول براى 
یارى گرى است،از زلزله بم تا حوادثی همچون 
سیل شیراز که به همه مسافران شیرازى بنزین 
و اقامت مجانی ارائه نمود،چندین مشتاق کربال 
عشق  دیار  راهی  نداشتند  مالی  تمول  که  را 
نمود،به ایتام و اقربا هماره کمک می کند و در 
تلخ اخیر که سردار عزیز ما کرمانی ها  حادثه 
را شهید کردند از اوایل صبح شخصا به توزیع 

غذا در بین مهمانان و موکب ها پرداخت و مسافران 
براى  عبارتی  به  و  داد  اسکان  نیز  را  زیادى  شیرازى 

عاشقان حاج قاسم سنگ تمام گذاشت.

حاج غالم مردی که مال دنیا را برای خود نمی خواهد

به اطالع میرساند درنتیجه زحمات طاقت 
همکاران  شما  اصولی  مدیریت  و  فرسا 
داران  و سیاست هاى منطقی سهام  عزیز 
توفیق  دو  شرکت  محترم  مدیره  وهیأت 
است؛  شده  فراهم  شرکت  براى  بزرگ 
گریپ  و  پرتقال  محصوالت  براى  نخست 
باقیمانده  از  عارى  تأییده محصول  فروت 
گیاهی)  سموم  و  شیمیایی  کودهاى 
محصول سالم( صادر و اخذ شده است و 

هم چنین شرکت کشت و صنعت جیرفت 
به عنوان شرکت کشاورزى نمونه در سطح 
این  است،  شده  معرفی  و  انتخاب  کشور 
توفیقات بزرگ را به همه همکاران عزیز و 

هیأت مدیره گرامی تبریک میگویم. 

   سید عبدالرضا موسوی
            مدیر عامل

دی ماه ندارد سر آرام شدن

سال  ماه  دى  پنجم  دهشتناک  زلزله  از  بعد 
هشتاد و دو در بم و مرگ ده ها هزار انسان 
آدینه  سحرگاه  نوشین  خواب  در  هم  آن 
که  بودم  شده  بدبین  و  حساس  ماه  این  به 
متأسفانه در نوزدهم دیماه نود و پنج ناگهان 
هاشمی  اهلل  آیت  حضرت  ارتحال  خبر 
رفسنجانی از بنیان گذاران جمهورى اسالمی 
را در بهت  افتخارات دیار کریمان همه  از  و 
آغازگر  نداشتن  شگون  به  کم  برد،کم  فرو 
فصل زمستان خو گرفته بودیم،اما ظاهراً دى 
دهه  هاى  ماه  دى  همه  با  هشت  و  نود  ماه 
براى  و  است  متفاوت  قبل  هاى  سده  و  ها 
شمشیر  ها  کرمانی  خصوص  به  و  ایرانیان 
گاه  است،باز در سحر  بسته  رو  از  را  قساوت 
با سیزدهم دى  جمعه اى دیگر که مصادف 
دلسوز  و  مهربان  سلیمانی  سردار  بود،  ماه 
حمله  با  بغداد  در  همرزمانش  از  جمعی  با 
آمریکاى جنایتکار آسمانی شد و همه میهن 

را غرق در ماتم کرد،اما پس از تشییع پیکر 
ایران،  و  عراق  شهر  چندین  در  ایشان  پاک 
در  وى  تدفین  و  تشییع  منتظر  مردم  همه 
جمعیتی  با  که  بودند  کرمان  زادگاهش 
میلیونی به استقبال تابوت سردار رفتند که با 
کمال تأسف ده ها نفر بر اثر ازدحام جمعیت 
بی شمارى  هاى  خانواده  و  مصدوم  و  کشته 
عزادار گردید،تنها یک روز بعد در حالی که 

آمریکا خرسند  از  ایران  تالفی  از  مردم 
در صبح هجدهم  بودند  گردیده  و شاد 
خطوط  مسافربرى  هواپیماى  سقوط  با 
که  آن  سرنشین  اکراین،۱7۶  به  ایران 
عده اى از آنها نخبگان ایرانی بودند در 
غم  بر  غمی  و  دادند  جان  انفجار  آتش 
هاى این دیار افزودند و با کمال تأثر در 
عصر همین روز اتوبوس مسافربرى که از 
تهران به مقصد گنبد کاووس در حرکت 
بود در سوادکوه به دره سقوط و ده ها 
نفر دیگر کشته و مجروح گردیدند،آرى 
و  ایران  براى  آور  مرگ  خبر  آخرین 
و  راور  همکار  معدن  ریزش  ها  کرمانی 
کشته شدن یک کارگر و زخمی شدن عده 
خواهد  می  دلمان  کنید  است،باور  دیگر  اى 
که دى ماه بیست روزه تمام شود و این باران 
به  و  بشوید  خود  با  را  چیز  همه  آسا  سیل 
وادى فراموشی ببرد تا شاید این کابوس مرگ 

و ماتم به سر آید.
 محیا احمدی

تشکر مدیر عامل کشت و صنعت جیرفت از همکاران به واسطه
 توفیقات اخیر شرکت

کلیه سفـــارشات از طراحی تا چاپ
آماده عقد قرارداد با ادارات دولتی
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شهادت پاداش مجاهدان در راه خداست.
جناب آقای مهندس مراد دینا 
شهردار محترم شهر عنبرآباد

شهادت برادر عیال گرامیتان پاسدار سرافراز سپاه اسالم احمد اهلل توکلی 
را محضر جنابعالی،خانواده محترم و مردم فهیم شهرستان عنبرآباد تسلیت گفته و 
مقارن شدن پرواز ملکوتی ایشان را با شهادت سردار سپاه اسالم،سپهبد حاج قاسم 
دوست  از حضرت  برایشان  و  دانسته  ایشان  آزادگی  و  از خلوص  نشان  سلیمانی 

غفران واسعه الهی مسألت دارم.
احسان احمدی مدیر مسئول نشریات روشنفکری و شور 

کویر و عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات جنوب کرمان

به  اسالم  سپاهیان  از  سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد  شهادت   
موجب  انقالب  و  اسالم  کوردل  دشمنان  سخیف ترین  دست 
بغض  دیگر  بار  و  اسالم شد  و جهان  ایران  مردم  تأثر شدید 
جان  برکف  فرزندان  از  اسالم  دشمن  شقی ترین  این  کینه  و 
اسالم در ایران اسالمی نمایان گردید و مردم جهان اسالم را 
در سوگ مالک اشتر زمان داغ دار نمود. حاج قاسم سلیمانی 
با  بودند،که  مقدس  دفاع  دوران  یادگار  و  رهبری  دیرینه  یار 
اخالصی کم  نظیر و مجاهدت شجاعانه در جبهه های حق علیه 
باطل به دفاع از کیان این سرزمین الهی و امنیت مردم ایران پرداختند و پس از 
سال ها مبارزه و حضور در خط مقدم مبارزه با بعثی ها،اشرار، داعش و تروریست های 
منطقه، در پی حمله جنایتکاراِن تروریسم دولتی آمریکایی صهیونیستی به یاران 
شهیدشان پیوستند. این جانبان شهادت مظلومانه سردار سرافراز و پرافتخار اسالم 
و سربازان والیت و یاور امت، حاج قاسم سلیمانی و همراهان این شهید واالمقام 
به ویژه مجاهد بزرگ ابو مهدی المهندس را به پیشگاه مقدس امام عصر )عج(، مقام 
عظمای والیت، خانواده معزز شهدا، بیت شریف و عزیز ایشان و مردم شهید پرور و
     والیت مدار جنوب استان کرمان به  ویژه خانواده معزز شهدا تبریک و تسلیت 

اباعبداهلل  حضرت  موالیش  با  را  مجاهد  سردار  آن  هم نشینی  و  نموده  عرض       
علیه السالم را از درگاه خداوند متعال خواهانیم.

سید عبدالرضا موسوی مدیر عامل ، اعضای هیئت 
مدیره و پرسنل شرکت کشت و صنعت جیرفت

شهدا در قهقهه مستانه شان و در شادی 
وصلشان عند ربهم یرزقونند.

حضرت امام خمینی )ره(

ست  ” “     شهادت هنر مردان خدا
مبارزه،  و  جهاد  میدان  مرد  بزرگ  شهادت 
مجاهد نستوه جبهه های جنگ با تروریست ها 
اسالم،  سپاه  سرافراز  سردار  تکفیری ها  و 
فرمانده  قاسم سلیمانی  حاج  پاسدار  سپهبد 
مقام  محضر  را  قدس  نیروی  جاوید  همیشه 
و ملت های  ایران  معظم رهبری، ملت شریف 

مظلوم منطقه تبریک و تسلیت می گوییم.
شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده ای عاشق 
و عارف بوده که عمر پربارش را در راه اعتالی 
اسالم ناب محمدی در منطقه گذراند و خداوند 

مهربان نیز مزد تالش های خالصانه ایشان را شهادت قرار داد.
دست جنایتکار آمریکا این بار یکی از شریف ترین فرزندان این مرز و بوم را از مام میهن 

گرفت و ملت ایران را داغدار این فراق عظیم  نمود.
اینجانبان به عنوان خادمان کوچک شهروندان گرامی شهر علی آباد عمران بر خود الزم 
می دانیم که همراه با دریای پرتالطم ملت شریف ایران یک صدا و یکدل روزی را به نظاره 
بنشینیم که دست انتقام این ملت بزرگ تقاص خون آن عزیز بزرگوار و همراهان مبارزش 

را از استکبار جهانی بگیرد و خواب را بر چشمان دشمنان اسالم و مسلمین حرام کند.
از خداوند بزرگ عمر بابرکت ولی امر مسلمین حضرت آیت اهلل خامنه ای را آرزو نموده 
و امیدوارم با رهبری راهیانه ایشان به زودی انتقامی سخت از آمریکای جنایتکار گرفته 

شود.

ن                                                   خلیل خود شکن کم دیده ام چوانن تو رد میدا
                                   هک اسماعیل جان را می کند ره روز قربانی

شهادت سردار سرافراز اسالم و سرباز والیت و 
سلیمانی،فرمانده  قاسم  اسالمی،حاج  امت  یاور 
و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  قدس  نیروی 
و  متجاوز  آمریکای  دست  به  صدیقش  یاران 
اندوه مردم شریف  و  تأثر  جنایت  پیشه موجب 

ایران اسالمی گردید.
دفاع  دوران  یادگار  سلیمانی  شهید  سردار 
مقدس بود که با اخالصی کم نظیر و مجاهدتی 
شجاعانه در راه اعتالی اسالم و دفاع از قرآن و 
به  السالم(  )علیهم  و طهارت  بیت عصمت  اهل 
دفاع از کیان این سرزمین الهی و امنیت مردم ایران پرداخت و به یاران شهیدش پیوست 

و در جوار رضوان الهی جای گرفت.
به  را  ایثار  و  اخالص  مرد  بزرگ  این  و  ملت  و شجاع  دلیر  فرزند  این  اینجانبان شهادت 
ساحت مقدس حضرت ولی عصر )عج(، فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت اهلل خامنه ای 
العالی(، نیروهای مسلح به ویژه دلیرمردان سپاه پاسداران انقالب اسالمی،ملت  )مدظله 
ایران اسالمی باالخص مردم شهید پرور شهر عنبرآباد و خانواده معزز و  غیور و شجاع 
محترم آن مجاهد شهید تبریک و تسلیت می گوییم و علّو درجات و پاداش الهی را برای 

آن شهید عالی مقام از خداوند متعال مسألت داریم.

محمدرضا پور ابراهیمی شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر علی آباد عمرانمراد دینا شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر عنبرآباد


