
سرمقاله

3

    
امام خامنه ای ) مد ظله  ( :

البته اگر آنها به تعهدات خود بازگردند ما نیز 
برمی گردیم، همچنان که بنده از ابتدای برجام 
گفتم اقدامات باید به صورت متناظر و »کار و 
تعهد آنها در مقابل کار و تعهد ما« باشد که 
البته این، اوِل کار انجام نگرفت اما اکنون باید 

انجام شود.
10000100005588

ـ    سیاسی  استان کرمان هفته نامه ی فرهنگی    

دو شنبه    29   دی  ماه  1399 
4   جمادی الثانی  1442  -  18   ژانویه 2021

سال دوازدهم   -  شماره   466   
قیمت :  1000 تومان

www.sepehrbrd.ir
                                                                                                                                                                                                                                                  

3

2

3

اقدامات اخیر دستگاه قضایی وسازمان بازرسی در مبارزه با 
فساد سبب می شود تا مردم متوجه شوند قانون برای همه 
یکسان و حاکمیت به دنبال مبارزه با این آسیب است.

وهرکس خطایی بکند ودست به بیت المال دراز کند برخورد 
جدی می شود واین امر باعث اعتماد مردم به حکومت می 
شود واز سویی اعتماد همواره به عنوان یکی از مهمترین 
سرمایه های اجتماعی مطرح بوده است؛ عنصری که رابطه 

مستقیم با مشارکت اجتماعی دارد . 
آنچه مسلم است مشارکت جامعه سبب تعامل بین مردم و 
مسئوالن خواهد شد و این تعامل ثمره اش را در پاسخگویی 
مسئوالن به مردم و حمایت مردم از مسئوالن نشان می دهد. 
و هرقدر مسئوالن باشفافیت و مردم داری و بدور از فاصله 
های طبقاتی رفتار مطلوب و درشان کرامت انسانی داشته 
باشند پیوند بین مردم وحاکمیت استوارتر ورعایت حقوق 

مردم برمسئوالن ومسئوالن برمردم متجلی میگردد 
نقش و جایگاه دستگاه قضایِی کارآمد و صالح در مبارزه 
با فساد و تجاوز، بر هیچ کس پوشیده نیست. چنانچه قوه 
قضاییه، از استقالل و اقتدار و اعتبار و شایستگی های الزم 
برخوردار باشد، به طور قطع، می تواند به عنوان شمشیر بّرنده 
ای در برابر بی عدالتی و ظلم و قلدری بایستد و از حقوق 
مردم و محرومان، دفاع و در برابر زورگویان  به حقوق عمومی، 
مقابله و مقاومت و امنیت و نظم اجتماعی و عدالت عمومی و 

حمایت از محرومان را تضمین و تأمین کند.
آنچه مسلم است مشارکت جامعه سبب تعامل بین مردم و 
مسئوالن خواهد شد و این تعامل ثمره اش را در پاسخگویی 
مسئوالن به مردم و حمایت مردم از مسئوالن نشان می دهد

به بیانی دیگر، اعتماد عمومی مبنای نظم اجتماعی است به 
این معنی که مردم قوانین وضع شده از سوی مسئوالن را 
پذیرفته و آن را رعایت می کنند و مسئوالن برای پاسخ به  

مطالبات مردمی کوشاترند.
البته، میان فساد حکومت و حاکمان و فساد مردم، رابطه 
تنگاتنگی وجود دارد. اگر حاکمان، خود فاسد باشند، بنا بر 
اصل »الناس علی دین ملوکهم«، مردم نیز به فساد گرایش 
پیدا می کنند و اگر مردم فاسد باشند، حاکمان را نیز به 
سمت و سوی فساد خواهند کشاند و اگر آنان نیز مقاومت 
کنند، با شورش و اعتراض حاکمان صالح را از میان برخواهند 
داشت و افرادی فاسد را بر سر کار خواهند نشاند.این، اصلی 
است غیر قابل انکار که با اندک تأملی، درستی آن، روشن می 
شود. در تاریخ، شواهد فراوانی را برای این اصل می توان یافت. 
یکی از راهکارهایی که می تواندفساد را ریشه کن کند تاکید 
براصل شایسته ساالریست ،همچنین تأکید بر اصل تقوا و 
معنویت، تأکید بر اصل تعهد و مسؤولیت پذیری، تأکید بر 
اصل خداگرایی و خدامحوری در کارها، تأکید بر اصل نظارت 

الهی، تأکید بر اصل نظارت مردمی،             ادامه صفحه3
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آخرین توصیه حاج قاسم 8 روز 
قبل شهادت 

21/8 میلیارد ریال پرونده تخلف 
واحدهای صنفی استان کرمان

حضــرت فاطمــه زهــرا )ســام اهلل علیها(:هــر کــس عبــادات و کارهــای خــود 
را خالصانــه بــرای خــدا انجــام دهــد، خداونــد بهتریــن مصلحــت هــا و برکات 
خــود را بــرای او تقدیــر مــی نمایــد.                                   )بحاراالنــوار:ج67، ص249(     

نتیجه  مبارزه بافساد ، ایجاد 
اعتماد در جامعه

 سیدحسن میرصادقی به 
عنوان رسپرست فرمانداری 

بردسیر معرفی شد
                                          رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت :

افزایش تست های مثبت کرونا در 
کرمان/زنگ خطر پیک جدید 

                                 معاون صمت استان کرمان گفت: 

ــا حــرف و  اســتاندار کرمــان گفــت: اقتصــاد مقاومتــی ب
برگــزاری جلســه محقــق نمی شــود و کوتاهی دســتگاه ها 

در تحقــق اقتصــاد مقاومتــی پذیرفتنی نیســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمان ، علــی زینی وند 
در جلســه ســتاد اقتصــاد مقاومتی اســتان کرمــان با بیان 
اینکــه ارزیابــی عملکــرد معین هــای اقتصــادی در اســتان 
انجــام می شــود اظهــار داشــت: گزارش هایــی داریــم کــه 
ــی  ــه کار به خوب ــادی در ادام ــای اقتص ــی از معین ه برخ
ــل  ــود عم ــدات خ ــی از تعه ــه بخش ــرده و ب ــل نک عم

ــد. نمی کنن
وی بــا اشــاره بــه اینکــه فرمانــداران بایــد پیگیــر 
فعالیت هــای معیــن اقتصــادی در مناطــق باشــند افــزود: 
ــادی در  ــای اقتص ــکالت معین ه ــد مش ــداران بای فرمان
حوزه هــای مختلــف را بررســی و پیگیــری کــرده و 

ــد. ــزارش دهن گ
اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه مصوبــات جلســات باید 
بــه نتیجــه برســد و اگــر مدیــران دالیــل عــدم اجرایــی 
شــدن مصوبــات را گــزارش ندهنــد مواخــذه خواهند شــد 
گفــت: ســهمیه تســهیالت اشــتغال روســتایی در اســتان 

جــذب نشــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اشــتغال روســتایی بــرای اســتان 
کرمــان بســیار اهمیــت دارد و بوســیله همیــن اشــتغال 
خــرد می توانیــم توســعه متــوازن داشــته باشــیم افــزود: 
چــرا ایــن ســهمیه اســتان جــذب نشــده و گــزارش آن 

بایــد ارائــه شــود.

زینی ونــد بــا بیــان اینکــه اقتصــاد مقاومتــی بــا حرف 
و برگــزاری جلســه محقــق نمی شــود و بــه هیــچ وجه 
از ایــن وضعیــت راضــی نیســتم ادامــه داد: بــا وجــود 
ــر  ــان تذک ــادی خودم ــوزه اقتص ــه ح ــه اول ب اینک
ــای اقتصــادی  ــم معین ه ــم درخواســت داری می دهی

نیــز بــه تعهــدات خــود عمــل کننــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه معیــن اقتصــادی بایــد چرخه 
اقتصــاد و اشــتغال را تکمیــل و در ایجــاد بــازار فــروش 
نیــز نقش داشــته باشــد نــه اینکه بــه مــردم وام بدهد 
و آنهــا را بدهــکار کنــد گفــت: کوتاهــی دســتگاه ها در 

تحقــق اقتصــاد مقاومتی پذیرفتنی نیســت.

                                                              مهدی صدفی از یاران نزدیک حاج قاسم می گوید:

             دکترعلی زینی وند استاندار کرمان گفت:
کوتاهی دستگاه ها در تحقق اقتصاد 

مقاومتی پذیرفتنی نیست
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انتخاب اهداف رزمایش پیامبر اعظم)ص( 15 در عمق 1800 
کیلومتری اقیانوس هند معنادار است

20 میلیارد ریال از وجوه مناطق محروم 
در جیب اختالس گران

در  گفــت:  کرمــان  اســتان  بــازرس کل 
فرمانــداری  عملکــرد  بررســی  راســتای 
شهرســتان  فاضــالب  و  آب  مدیریــت  و 
بردســیر اختــالس 20 میلیــارد ریــال از 
وجــوه مربــوط بــه روســتاهای محــروم فاقــد 

شــبکه آبرســانی کشــف شــد.
ــی کل  ــی بازرس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــریح  ــار در تش ــد آبی ــان، احم ــتان کرم اس
ایــن خبــر افــزود: کارشناســان ســازمان 
بررســی  راســتای  در  اســتان  بازرســی 
و  آب  مدیریــت  و  فرمانــداری  عملکــرد 
مشــاهده  بردســیر  فاضــالب شهرســتان 
ــا  ــیر ب ــابق بردس ــدار س ــه فرمان ــد ک کردن
همــکاری و مشــارکت مدیــر آب و فاضــالب 
ــا  ــبکه ای ب ــورت ش ــه ص ــتان ب ــن شهرس ای
ــای  ــورت وضعیت ه ــا و ص ــم قرارداده تنظی
صــوری بالــغ بــر 20 میلیاردریــال از وجــوه 
ــد  ــه فاق ــه روســتاهای محــروم ک ــوط ب مرب

پیامبــر  رزمایــش  اهــداف  انتخــاب 
اعظــم)ص( 15 در عمــق 1800 کیلومتری 

ــت ــادار اس ــد معن ــوس هن اقیان
سرلشــکر باقری انتخــاب اهدافــی در فاصله 
بیــش از 1800 کیلومتــر در دریــای عمــان 
ــر  ــش پیامب ــد را در رزمای ــوس هن و اقیان
ــت  ــد و گف ــادار خوان ــم)ص( 15 معن اعظ
ــوئی  ــت س ــی نی ــر متخاصم ــه ه :چنانچ
ــد،  ــته باش ــا داش ــور م ــه کش ــبت ب نس
ــرار  ــم ق ــورد تهاج ــان م ــن زم در کمتری

می گیــرد.
ــه نقــل  ــه گــزارش خبرگــزاری فــارس ب ب
از ســپاه نیوز، ســردار سرلشــکر پاســدار 
محمــد باقــری رئیــس ســتاد کل نیروهای 
مســلح در حاشــیه برگــزاری مرحلــه نهایی 
رزمایــش پیامبر اعظــم )ص( 15 ســپاه که 
در منطقــه عمومــی کویــر مرکــزی ایــران 

برگــزار شــد؛ اظهــار کــرد: رزمایــش هــای 
ــه در  ــده ک ــا 5 روز آین ــر و ت 15 روز اخی
زمــان فشــرده و تقریبــاً همزمــان انجــام 
مــی شــود، نشــان دهنــده آمادگــی فــوق 
العــاده نیروهــای مســلح در تمامــی ابعــاد 
زمینــی ،هوایــی، دریایــی و پدافنــد هوایی 

و موشــکی اســت.
ــش  ــزاری رزمای ــه برگ ــاره ب ــا اش  وی ب
پیامبــر اعظــم 15 ســپاه بــا اجــرای  
ــک  ــلیک  موش ــی  و ش ــات ترکیب عملی
در کالس هــای متنــوع گفــت: برگــزاری 
رزمایــش گســترده پیامبر اعظــم )ص(15 
ــدرت  ــه ق ــت ک ــن اس ــده ای ــان دهن نش
ــران در  ــالمی ای ــوری اس ــکی جمه موش
بــرد هــای کوتــاه ،متوســط و بلند بــا تمام 
قــوا آمــاده دفــاع از میهن اســالمی ،منافع 
ملــی و اهــداف جمهــوری اســالمی ایــران 

اســت.
ــی در  ــاب اهداف ــری انتخ ــکر باق  سرلش
فاصلــه بیش از 1800 کیلومتــر در جنوب 
دریــای عمــان و ابتــدای اقیانــوس هنــد را 
معنــادار توصیــف و تصریح کــرد : انتخاب 
ــرای  ــرد ب انبوهــی از موشــک هــای دورب
اهــداف دریایــی نشــانگر ایــن اســت کــه 
اگــر دشــمنان جمهــوری اســالمی نیــت 
ســوئی نســبت به منافع ملی، مســیرهای 
تجــارت دریایــی و ســرزمین مــا داشــته 
باشــند، بــا اقــدام موشــکی مــورد هــدف 

قــرار گرفتــه و منهــدم خواهنــد شــد.
ــای مســلح در  ــس ســتاد کل نیروه  رئی
پایــان برگــزاری رزمایــش پیامبــر اعظــم 
)ص(15 را نشــان دهنــده قــدرت دفاعــی 
ــت از   ــران در صیان جمهــوری اســالمی ای
منافــع ملــی توصیــف و تاکیــد کــرد: هــر 

مــورد  را  بوده انــد  آبرســانی  شــبکه 
ــد. ــرار داده ان ــالس ق اخت

وی بیــان کــرد: در رابطــه بــا ایــن 
پرونــده تــا کنــون چهــار نفــر از متهمان 
بازداشــت شــده اند و اقدام قضایــی در 
ــط  ــز توس ــان نی ــایر متهم ــوص س خص
بازپــرس پرونــده در دســت انجام اســت.

سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح :

چنــد قصــد انجــام هیچ تهاجمــی را 
نداریــم امــا بــا ایــن رزمایش هــا اعالم 
مــی کنیــم چنانچه هــر متخاصمی 
نیــت ســوئی نســبت بــه کشــور مــا 
ــا تمــام تــوان و در  داشــته باشــد ، ب
کمتریــن زمــان مــورد تهاجــم قــرار 

خواهــد گرفــت.

بازرس کل استان کرمان اعالم کرد؛



10000100005588

اخبار

www.sepehrbrd. i r

هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان        سال سیزدهم           شماره 466            دو شنبه  بیست و نهم دی  ماه 299

https://telegram.me/sepehrbrd  

  

اســتاندار کرمان گفت: بخشــی از مشکالت 
بــه دلیــل بــی عرضگــی مــا مدیــران اســت 
و مدیــری کــه وقــت بــرای جلســه آموزش 
و پــرورش نگــذارد بــه درد مدیریــت نمــی 

خورد.
ــد روز 27 دی مــاه در  دکترعلــی زینــی ون
جلســه شــورای آمــوزش و پــرورش اســتان 
ــکیل  ــدف از تش ــرد: ه ــار ک ــان اظه کرم
شــوراهای آمــوزش و پــرورش درگیــر 
ــل  ــه دلی ــت و ب ــه اس ــردن ارکان جامع ک
اهمیــت آمــوزش و پــرورش، ایــن نهــاد باید 
بــه عنــوان دغدغــه تک تــک آحــاد جامعه 

مطــرح شــود.
وی افــزود: تــا زمانی کــه آمــوزش و پرورش 
بــه عنــوان دغدغــه در ذهــن و فکــر همــه 
تصمیــم گیــران، نخبــگان و مــردم عــادی 
قــرار نگیــرد، شــاهد تحــول در ایــن نهــاد 

ــم بود. نخواهی
زینــی ونــد تصریــح کــرد: همــه مــی دانیم 
هــر تحولــی کــه بناســت در هــر کشــوری 
ــم  ــه رق ــده ای ک ــر آین ــد و ه ــاق بیفت اتف
ــوزش و  ــم آم ــال مه ــد از کان ــورد بای بخ

پــرورش اتفــاق بیفتــد.
اســتاندار کرمــان بیــان کــرد: در مدلســازی 
بــرای تربیــت انســان هایــی متناســب و در 
طــراز اهــداف جمهــوری اســالمی و تمــدن 
نویــن اســالمی کــه مقــام معظم رهبــری از 

آن نــام مــی برنــد و همچنین بــرای تربیت 
انســان هــای در طــراز تعالیــم اســالمی که 
ــئولیت  ــاس مس ــی و احس ــد زندگ بخواه
در مقابــل جامعــه و همنــوع خــود داشــته 
ــر آن  ــه باالت ــد در مرحل ــند و بخواهن باش

جامعــه را بســازند، خیلــی فاصلــه داریــم.
ــرفته  ــع پیش ــا جوام ــی ب ــزود: حت وی اف
خیلــی فاصلــه داریــم چــه برســد اینکــه 
ــالمی  ــن اس ــدن نوی ــی خواهیــم تم م
بســازیم و مــی بینیــم ایــن فاصلــه ســال 
بــه ســال عمیــق تــر مــی شــود لــذا بایــد 

ــم. ــا ایجــاد کنی ــه ه ــی در روی تغییرات
زینــی ونــد تصریــح کــرد: ضعــف اساســی 
و خالئــی کــه وجــود دارد در تربیــت کادر 

آموزشــی و فرهنگــی اســت.
وی بــا اشــاره به اینکــه مهم ترین دانشــگاه 
ــان باشــد،  ــد دانشــگاه فرهنگی کشــور بای
ــرای بهبــود  بیــان کــرد: ایــده خالقیــت ب
تربیــت افــرادی کــه آمادگــی اداره کشــور و 
تربیــت نســل های آینــده را داشــته باشــد 
بایــد در دل شــوراهای آمــوزش و پــرورش 

بــه وجــود بیایــد.
اســتاندار کرمــان گفــت: نخبــگان، معلمان 
ــده  ــه ســمت ای ــد ب و صاحــب نظــران بای
هایــی بــرای پویایی نظــام تعلیــم و تربیت 
ــه شــدت  ــد؛ در بعضــی زمینــه هــا ب برون

دچــار کرختــی و خمودگــی هســتیم.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه اکنــون حقــوق و 
دســتمزد معلمــان خــوب اســت و اکنــون 
اگــر معلمــی بیاید و فرماندار شــود دو ســه 
میلیــون تومــان از حقوقــش کم می شــود.
زینــی ونــد تصریــح کــرد: اگر معلمــان می 
خواهنــد انســان ســازی و تمــدن ســازی 
ــه  ــین در هم ــد باالنش ــد بای ــام بدهن انج
قشــرهای جامعــه باشــند هــم بــه لحــاظ 
حقــوق و هــم منزلــت و اعتبــار اجتماعــی.
ــری از  ــش دیگ ــان در بخ ــتاندار کرم اس
ــرادات حــوزه  ــه ای ــا اشــاره ب ســخنانش ب
تعلیــم و تربیــت بیــان کــرد: بــه مدیرانــی 
ــی  ــد، اخطــار م ــت نمــی دهن ــه اهمی ک
دهــم و بایــد کســانی کــه در جلســه امروز 
ــد، تذکــر کتبــی داده شــود و  ــب بودن غائ
دفعــه دیگــر مدیــری در جلســات بــدون 
عــذر موجــه حضــور نداشــته باشــد، دیگر 
حــق نــدارد هیچ جلســه ای در اســتانداری 

ید. بیا
وی افــزود: بخشــی از مشــکالت بــه دلیــل 
بــی عرضگــی مــا مدیــران اســت و مدیری 
کــه وقــت برای جلســه آمــوزش و پــرورش 

نگــذارد بــه درد مدیریــت نمی خــورد.
زینــی ونــد بــا اشــاره بــه اینکــه مدیــران 
نباید در حضور در جلســات کوتاهی کنند، 
افــزود: مدیرانی که در جلســه حاضر نشــده 
اند، کار بســیار زشــتی انجــام داده اند و باید 

بخشی از مشکالت به دلیل بی عرضگی ما مدیران است/ 
ضعف اساسی در تربیت کادر آموزشی داریم

حجــت االســام و المســلمین حــاج علــی اکبــر کرمانــی در خطبه 
هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه ضمــن تســلیت شــهادت حضــرت 
زهــرا ســام اهلل علیهــا بیــان داشــت : ایــام شــهادت حضــرت زهرا 
فرصــت مناســبی بــرای شــناخت اصــل والیــت و امامت اســت آن 
اصــل والیتــی کــه تمــام اصــل و فــروع دیــن فقــط بــا اســتمرار و 
اســتقرار اصــل والیــت تامیــن خواهنــد شــد. اگــر اصــل امامــت و 
والیــت مســتحکم شــد اصــول و فــروع اســتقرار پیــدا مــی کنــد و 
گرنــه اگــر اصــل والیــت رفــت ســایر فــروع و اصــول هــم خواهند 
ــه اســت کــه مــی  ــم کــه ناظــر همیــن قضی رفــت روایــت داری
فرماید:»اگــر مــا اهــل بیــت نباشــیم خــدا هــم شــناخته نخواهــد 
شــد « چنانچــه وقتــی والیــت را نشــناخته باشــند یــک فرقــه ای 
مثــل وهابیــت پیــدا مــی شــوند مــی خواهنــد خداشــناس شــوند 
چــون والیــت علــی علیــه الســام  را ندارنــد در شــناخت خــدا دچار 
اشــتباه مــی شــوند و درادامــه حدیــث آمــده اســت : »بــه واســطه ما 
اهــل بیــت اســت کــه درختــان میــوه مــی دهنــد نهرهــا جــاری و 
بــاران نــازل مــی شــود« حضــرت زهــرا ســام اهلل علیهــا در خطبه 
فدکیــه فرمودنــد:  خداونــد اطاعــت و پیــروی از مــا اهــل بیــت را 
مایــه انســجام ملــت قــرار داده اســت و آنچــه باعــث انســجام مــی 
شــود اصــل امامــت و والیــت اســت همــان روز دشــمنان زمینــه 
ایــن اصــل را کنــار گذاشــتند لــذا ایــام شــهادت بهتریــن فرصــت و 
مناســبت بــرای شــناخت اصــل والیــت و امامــت اســت لــذا اولیــن 
مدافــع اصــل والیــت و حامــی حضــرت زهــرا ســام اهلل علیهــا 
ــد ومــا  ــا اصــل دیــن بمان اســت و جــان خــود را در ایــن راه داد ت

بتوانیــم از ایــن فرصتهــا اســتفاده کنیم.
خطیــب جمعــه در ادامــه برجســته تریــن محورهــای فرمایشــات 
مقــام معظــم رهبــری در ســالروز قیــام 19 دی را بیــان نمــود: اولین 
محــور از فرمایشــات بحــث برجــام و قانــون مجلــس اســت کــه 
فرمودنــد مــا اصــراری نداریــم کــه آمریــکا بــه برجــام برگــردد در 
صورتــی مــی توانــد برگــردد کــه جــزو 5+1 باشــد و فرمودنــد تمام 
تحریمهــا برداشــته شــود و راه عــاج تحریمهــا ، خنثــی ســازی 
ــرای خنثــی ســازی  ــع را ب تحریمهــا و رفــع تحریمهاســت. وموان

تحریمهــا برداشــتن اســت 
وی افــزود: قانــون مجلــس و دولــت در بــاب لغــو تعهــدات برجــام 
تصمیــم منطقــی وعقانــی اســت کــه آنها بــه تعهدات خــود عمل 
نکننــد و فقــط مــا عمــل کنیــم و هیــچ آدم عاقلــی پیدا نمی شــود 
ــه  ــل ب ــی کــه طــرف مقاب ــا زمان ــه تعهــدات ت و عمــل کــردن ب
تعهــدات خــود عمــل نمــی کنــد بی معنــی اســت و مجلــس غنی 

ســازی بیســت درصــد را مصــوب نمــود .و اجــرا کنــد
بحــث دیگــر قــدرت موشــکی اســت چــرا نبایــد بــه تــوان نظامــی 
و دفاعــی خــود تکیــه کنیــم اینکــه مــا هیچــی نداشــته باشــیم به 
دوازده دلیــل کارشناســان مــی گوینــد آمریــکا جنــگ نظامــی علیه 
ــبات  ــا محاس ــی م ــی و نظام ــوان دفاع ــد داشــت ت ــران نخواه ای
دشــمن را بهــم ریختــه بــا ایــن تــوان دفاعــی مــا دشــمن جــرات 

نمیکنــد جنــگ نظامــی داشــته باشــد. 
حجــت االســام کرمانــی درادامــه گفــت : مقــام معظم رهبــری در 
بخشــی از سخنانشــان بــه دولــت جــوان و انقابــی و حــزب اللهی 
کــه مــد نظرشــان بــود فرمودنــد :منظــور ازدولــت جــوان وانقابــی 
کــه ســرکار بیایــد نیروهای انقابــی در خــط انقاب باشــند عنایت 
بــه جوانــان اســت امــا از افــراد میانســال نیــز بایــد اســتفاده کــرد 
شــهید ســلیمانی شــصت ســال کار هــزاران جــوان را انجــام مــی 
داد ودر آســتانه صــدور حکــم حضــرت امــام بــه عنــوان امــام جمعه 
تهــران در روز 28 دی کــه خــود آقــا آن زمــان چهــل ســال داشــتند 
و همزمــان یــک عالــم در ســن هشــتاد ســالگی بــه عنــوان امــام 
جماعــت کرمانشــاه انتخاب کردنــد و دولــت انقابی هیــچ منافاتی 

بــا ایــن دو نــدارد
خطیــب جمعــه در تبییــن بیانــات مقــام معظم رهبــری در واکســن 
کرونــا گفــت : ایشــان ورود واکســن آمریکایی و انگلیســی را ممنوع 
کردنــد ایــن عقانــی بــودن و تدبیــر حفــظ جان مــردم اســت چون 
بــه آنهــا خوشــبین نیســتیم چــرا کــه کشــور آمریــکا آلــوده تریــن 
کشــور جهــان اســت چــرا بــرای خــودش کاری نمیکنــد مــا هیــچ 
اعتمــادی بــه آنهــا نداریــم مــی خواهنــد تجربیــات خــود را بــرروی 
نیروهــای ایرانــی اعمــال نمایند.همچنیــن  در بحــث کرونافرمودند: 
بــا تــاش ســتاد ملــی کرونــا و حمایــت مســئولین و رعایــت مردم 
جــای خوشــبختی اســت وخواهــش داریــم حــاال کــه کرونــا کــم 
رنــگ شــده مــردم همــه تــاش کننــد کــه دوبــاره باعــث بــاال 

رفتــن آن نشــویم.

ایام شهادت حضرت زهرا فرصت مناسبی 
برای شناخت اصل والیت و امامت است

سرپرســت شــبکه دامپزشــکی شهرســتان بردســیر گفــت: 
مانــور آمادگی و پیشــگیری از شــیوع بیماری آنفلوآنــزای فوق 
حــاد پرنــدگان بــا هــدف چگونگــی ارتقــای دانــش، میــزان 
آمادگــی دســتگاه های اجرایــی و آمــوزش در منطقه ماهونک 

بــرای مبــارزه بــا ایــن بیمــاری برگــزار شــد.
نــدا ثنایــی روز شــنبه در گفــت و گو با خبرنــگار ایرنا افــزود: با 
توجــه به اینکــه در فصل مهاجرت پرندگان مهاجر هســتیم و 
همچنیــن به دلیل شــیوع ایــن بیمــاری در برخی اســتانهای 

کشــور، برگــزاری این مانــور ضــروری بود.
وی ادامــه داد: در ایــن مانــور طبــق ســناریوی از پیــش تعیین 
ــزای  ــوده بیمــاری آنفلوآن ــون آل ــا شــبیه ســازی کان شــده ب
ــی،  ــداری صنعت ــپس مرغ ــتا و س ــدگان در روس ــاد پرن ح
ضمــن کنتــرل منطقه، ســنجش میــزان آلودگی، سمپاشــی 
ــکی،  ــای پزش ــان، فوریت ه ــور، درم ــداری طی ــل نگه مح
واکسیناســیون، آمــوزش راه هــای پیشــگیری از انتقــال ایــن 
بیمــاری از پرنــدگان بــه انســان، آمــوزش بــه شــکارچیان، بــا 
هماهنگــی دســتگاههای اجرایــی امحــاء مرغ هــا و پرنــدگان 

آلــوده انجــام شــد.
ثنایــی توضیــح داد: بــه دلیــل جلوگیــری از شــیوع ویــروس 
ــای  ــتگاه ه ــور دس ــا حض ــزی ب ــور دور می ــدا مان ــا ابت کرون
اجرایــی برگــزار شــد و در روز عملیــات بــا همــکاری شــبکه 
ــن  اداره  ــان و همچنی ــت و درم ــکی و بهداش ــای دامپزش ه

محیــط زیســت مانــور مذکــور انجــام پذیرفــت.

افزایش تست های مثبت کرونا در کرمان/زنگ خطر پیک جدید بیماری
ــان  ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ــاری  ــگاهی بیم ــت های آزمایش ــت: تس گف
کرونــا افزایــش پیــدا کــرده کــه ایــن زنــگ 
خطــر اســت و اصــال نبایــد عادی انــگاری در 

ــرد. ــروس صــورت گی ــن وی ــورد ای م
ــارس از کرمــان،  ــه گــزارش خبرگــزاری ف ب
ــتاد  ــه س ــیدی نژاد در جلس ــا رش حمیدرض
اســتانی کرونــا اظهــار داشــت:  طــی هفتــه 
گذشــته و چنــد روز اخیــر شــاهد کاهــش 
بســتری ها در ســطح اســتان هســتیم، 
همچنیــن میــزان آمــار فوتی هــای متوســط 

ــه و هفتگــی کــم  شــده اســت. روزان
ــان  ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
عنــوان کــرد: نســبت مثبــت شــدن 
تســت های آزمایشــگاهی افزایــش پیــدا 
ــال  ــت و اص ــر اس ــگ خط ــن زن ــرده و ای ک
نبایــد عادی انــگاری در مــورد ایــن ویــروس 

ــرد. ــورت گی ص
وی بیــان داشــت: دو هفتــه قبــل متوســط 
تســت های ســرپایی بیــن ۶ الــی7 درصــد 
ــه را  ــا امــروز صبــح گــزارش روزان ــود، ام ب
ــرپایی ۱2  ــت س ــت های مثب ــم تس گرفت
درصــد  افزایــش یافتــه اســت و این شــیوع 

پیــک جدیــد را هشــدار می دهــد.
مــا  کــرد:  تصریــح  رشــیدی نژاد 
بایدهمــکاری مــردم را بــرای انجــام تســت 
ــت  ــام تس ــردم از انج ــیم و م ــته باش داش

ــند. ــته باش ــه نداش واهم
ــوم پزشــکی کرمــان  رئیــس دانشــگاه عل
گفــت: قبــال بــه مــردم  توصیــه می کردیم 
ــد و  ــه کنن ــگاه ها مراجع ــه آزمایش ــه ب ک
تســت های pcr را انجــام بدهنــد و بــا 
اســتقبال همــراه بــود، امــا اکنــون مــردم از 

ــد. ــاز می زنن ــن کار ســر ب انجــام ای

نــام آنهــا اعــالم و توبیــخ کتبی بشــوند.
وی تصریــح کــرد: دو مــاه در ایــن اســتان 
ــل  ــر دادم. مث ــار تذک ــد ب ــتم و چن هس
ــدارد؛  ــود ن ــنوائی وج ــوش ش ــه گ اینک
برخــورد کــردن بــرای مــا خیلــی راحــت 
اســت و مــی شــود درب آن اداره را بســت 
و تــا زمانــی کــه خودم در اســتان هســتم، 

مدیــری حــق نــدارد کوتاهــی بکنــد.
اســتاندار کرمــان گفــت: شــورای آمــوزش 
و پــرورش یکــی از مهــم تریــن جلســات 
ماســت و فرمانــداران بایــد بــه این ســبک 
رفتــار کننــد و بایــد جــدی بگیرنــد و از 
ایــن به بعــد تذکــر نمــی دهیــم، برخورد 
مــی کنیــم؛ مدیــری کــه حرمت خــود را 
حفــظ نمــی کنــد، پیش مــا هــم حرمت 

ندارد

دکرتعلی زینی وند استاندار کرمان:

ــه  برنامه هــای  ــان داشــت: از جمل وی بی
طــرح شــهید ســلیمانی یکــی رهگیــری 
افــراد در تمــاس نزدیک، دیگــری مراقبت 
ــرض  ــراد در مع ــری اف ــزل، رهیگ در من
ــری  ــت. رهگی ــا و ...اس ــر، حمایت ه خط
ــت در  ــک، مراقب ــاس نزدی ــراد در تم اف
منــزل  و رهگیــری افــراد بــر عهــده 
ــوم پزشــکی اســت  ــا در عل ــکاران م هم
و متاســفانه مــردم در انجــام  تســت 

همــکاری نمی کننــد.
ــر  ــه اگ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــیدی نژاد ب رش
ــا را در اســتان و  ــره کرون ــم زنجی بخواهی
کشــور قطع کنیــم، شناســایی زودهنگام 
بیمــاران بســیار اهمیــت دارد، گفــت: اگر 
ــرادی  ــه و اف ــایی و ایزول ــرد زود شناس ف
ــا آن در تمــاس نزدیــک هســتند،  کــه ب
شناســایی شــوند،  جلوی انتشــار بیماری 

زیاده خواهی پاریس درباره برجام؛ باید مذاکره موشکی و منطقه ای داشته باشیم
زیاده خواهــی پاریــس دربــاره برجــام؛ 
بایــد مذاکــره موشــکی و منطقه ای داشــته 

باشــیم
وزیــر امــور خارجــه فرانســه طــی اظهاراتی 
ندانســتن  کافــی  بــا  مداخله جویانــه، 
احیــای برجــام، خواســتار انجــام مذاکراتی 
و  موشــکی  فعالیت هــای  درخصــوص 

ــد. ــران ش ــه ای ای منطق
بــه گــزارش گــروه بین الملــل خبرگــزاری 
فــارس، »ژان ایــو لودریــان« وزیــر خارجــه 
و  زیاده خواهی هــا  تکــرار  بــه  فرانســه 
ایفــای نقــش »پلیس بــد« در تعامــل اروپا 
ــته ای  ــق هس ــوص تواف ــران درخص ــا ای ب

پرداخــت.
ــه نوشــته وبــگاه شــبکه »اســکای نیوز«،  ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــی اظهارات ــان ط لودری
ــت:  ــران گف ــر ای ــته ای اخی ــای هس گام ه
تقویــت  بــرای  کار  حــال  در  »ایــران 

توانمندی هــای هســته ای خــود اســت«.
همــه  بازگشــت  لــزوم  دربــاره  وی 
طرف هــا بــه اجــرای کامــل برجــام 
اظهــار داشــت: »الزم اســت کــه ترتیباتی 
بــرای بازگشــت ایــران و ایــاالت متحــده 

ــود«. ــام ش ــته ای انج ــق هس ــه تواف ب
بــر اســاس ایــن گــزارش، وزیــر خارجــه 
ــای  ــی شــد: »احی فرانســه ســپس مدع
ــت. الزم  ــی نیس ــته ای کاف ــق هس تواف
ــاره  ــختی درب ــای س ــت گفت وگوه اس
موشــکی  و  منطقــه ای  فعالیت هــای 

ــیم«. ــته باش ــران داش ــتیک ای بالس
ســه کشــور فرانســه، آلمــان و انگلیــس 
ــرای  ــی ب ــاره آمادگ ــران درب ــالم ای از اع
تولیــد اورانیــوم فلــزی به عنــوان ســوخت 
راکتــور تحقیقاتــی تهــران »عمیقــاً ابــراز 
نگرانــی« کردنــد و از تهران خواســتند به 

تعهــدات برجامــی خــود بازگــردد.

آنهــا در بیانیه ای مشــترک مدعی شــدند: 
»ایــران هیچ اســتفاده غیرنظامــی موثقی 
از اورانیــوم فلــزی نــدارد. تولیــد اورانیــوم 
ــای  ــوه داللت ه ــورت بالق ــه ص ــزی  ب فل
نظامــی جــدی دارد. تحــت برجــام ایــران 
متعهــد شــد کــه بــه مــدت ۱۵ ســال در 
زمینــه تولیــد اورانیــوم فلــزی یــا انجــام 
تحقیــق و توســعه دربــاره متالــورژی 
)فلزشناســی( اورانیــوم فعالیــت نکنــد«.

پیــش از ایــن نیــز، »جــوزپ بــورل« 
مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه 
اروپــا ضمــن ابــراز نگرانــی از غنی ســازی 
2۰ درصــدی اورانیــوم توســط ایــران، 
امــا گفــت کــه از دیپلماســی بــرای 
ــه  ــران ب ــکا و ای ــت آمری ــهیل بازگش تس
اجــرای کامــل توافــق هســته ای حمایــت 

می کنــد. 
ــاری و  ــال ج ــاه س ــخ ۱۵ دی م در تاری

جلسه ستاد شاهد شهرستان 
بردسیر برگزار شد 

ســتاد شــاهد شهرســتان بردســیر بــا حضــور یعقــوب ایمانی 
رئیــس بنیــاد شــهید وامورایثارگــران شهرســتان بردســیر و 

اعضــا گــروه تشــکیل شــد.
بــه گــزارش ایثار کرمان،روز پنجشــنبه 2۵ دی ماه 99 جلســه 
ســتاد شــاهد شهرســتان بردســیر بــا حضــور یعقــوب ایمانی 
رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران شهرســتان بردســیر ، 
رئیــس آمــوزش و پــرورش شهرســتان و ســایر اعضا تشــکیل 

. شد
در ایــن جلســه ایمانــی بــا اشــاره به ایــن موضوع کــه خدمت 
بــه ایثارگــران یــک توفیــق الهــی اســت، افــزود: انســانی کــه 
ــه ســراغ آن  ــاده شــهادت شــده باشــه خــود شــهادت ب آم

ــردن شــهادت اســت. ــن م ــد و بهتری شــخص می آی
ــان کــرد: در خصــوص پیگیــری  ــاد بردســیر بی رئیــس بنی
وضعیــت آموزشــی و کالس هــای تقویتــی و جبرانــی دانــش 
ــا تمــام  آمــوزان ضعیــف و کنکــوری جامعــه ایثارگــری را ب
جدیــت دنبــال خواهیــم کــرد و مشــاوره های الزم را بــه آنهــا 
خواهیــم داد تــا جامعــه هدف مــا لطمــه ای درزمینه تحصیل 

ــاس نکنند. احس
وی ادامه داد: مســابقه نقاشــی، دل نوشــته و شــعر در خصوص 
ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی بیــن مــدارس شــاهد 
برگــزار خواهیــم کــرد و نفــرات برتــر ایــن مســابقات جوایزی 
را از طــرف معاونــت فرهنگــی بنیــاد اســتان دریافــت خواهند 
کــرد و همچنیــن بــه دانش آمــوزان ممتــاز ســال 98 جوایزی 

را در دســتور کار قــرار خواهیــم داد.

همایش ناظم االطباء کرمانی 
مجازی برگزار می شود

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان کرمــان گفــت: 
همایــش بزرگداشــت ناظــم االطبــاء کرمانــی اول بهمــن بــه 

صــورت مجــازی در کرمــان برگــزار می شــود.
بــه گــزارش ایرنا محمدرضــا علیــزاده در جمع خبرنــگاران با 
اعــالم ایــن مطلــب افــزود: همایــش از  ســاعت 9 صبــح  اول 
بهمــن در ســالن پیامبــر اعظــم )ص( اســتانداری کرمــان بــا 
حضــور جمــع محــدودی از اســاتید؛ محققــان  و مســئوالن 

برگــزار مــی شــود.
وی تصریــح کــرد: ایــن برنامــه بــه صــورت مجــازی از چنــد 
پلتفــرم مختلــف در رســانه هــای اجتماعــی  همزمان پخش 

ــد. خواهد ش
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان کرمــان ادامــه 
داد: در جریــان برگــزاری ایــن همایــش از پنــج جلــد از آثــار 

مرحــوم نفیســی رونمایــی خواهــد شــد.
وی اظهــار داشــت: چــاپ مجموعــه آثــار میــرزا علــی اکبــر 
نفیســی از کارهایــی بــود کــه کمیته علمــی در دســتور خود 
قــرار داد و ایــن آثــار در 2 دســته آثار پزشــکی و غیرپزشــکی 
تقســیم شــد  و پنــج جلــد از کتــب وی پــس از تصحیــح و 

بازخوانــی بــه چــاپ رســیده اســت.
ــه  ــب ب ــهور و ملق ــی مش ــان نفیس ــر خ ــرزا علی اکب می
ناظم االطبــاء کرمانــی پزشــک، ادیــب و دانشــمند ایرانــی و از 
برجســته ترین پزشــکان ایرانــی اواخــر عهد قاجار محســوب 

می شــود.  
ــی در  ــه ســبک اروپای ــه ب ــد مریضخان وی در تأســیس چن
ــذاران  ــته و از بنیان گ ــی داش ــش اصل ــهد نق ــران و مش ته
نخســتین مجلــس حفظ الصحــة در تاریــخ ایــران به شــمار 

می آیــد.

ــام  ــن کار انج ــر ای ــود و اگ ــه می ش گرفت
نشــود هیچ زمــان زنجیــره بیمــاری قطع 

نخواهــد شــد.
وی ادامــه داد: از مــردم درخواســت داریــم 
ــای  ــا از پایگاه ه ــکاران م ــر هم ــه اگ ک
ــد،  ــاس می گیرن ــا تم ــا آنه ــالمت ب س
صادقانــه پاســخ دهنــد و همــکاری کنند.

ــدام راهبــردی  ــون اق پــس از آنکــه »قان
بــرای لغــو تحریم هــا و صیانــت از منافــع 
ملــت ایــران« از ســوی مجلــس تصویــب 
و بــه دولــت ابــالغ و رئیــس جمهــور نیــز 
ــور را صــادر  ــون مزب دســتور اجــرای قان
کــرد، ســازمان انــرژی اتمــی در راســتای 
ــا  ــوم ب ــد اورانی ــون تولی ــن قان اجــرای ای

غنــای 2۰ درصــد را آغــاز کــرد.

سند تحول قضایی چشم انداز وضعیت دستگاه قضایی کشور در سال ۱۴۰2 است
ــداز  ــی چشــم ان ســند تحــول قضای
وضعیــت دســتگاه قضایــی کشــور در 

ــت ــال ۱۴۰2 اس س
اســتان  دادگســتری  کل  رییــس 
ــه  کرمــان از ســند تحــول قضایــی ب
عنوان چشــم انــداز وضعیت دســتگاه 
ــاد  ــی کشــور در ســال ۱۴۰2 ی قضای
کــرد و گفــت: کارکنــان قــوه قضاییــه 
بایــد بــر اســاس ایــن ســند و نگــرش 
تحولــی و بــا شــتاب مناســب حرکت 
کــرده و بــه ایــن ســند عینیــت 

. ببخشند
ــد  ــداهلل موح ــا، ی ــزارش ایرن ــه گ ب
ــول  ــند تح ــن س ــش تبیی در همای
قضایــی در جمــع روســای حــوزه 
هــای قضایــی، دادســتان هــا و قضات 
جنــوب اســتان کرمــان افــزود: نکتــه 
ــد  ــن اســت هیچکــس نبای ــم ای مه
ــال  ــب در اعم ــا غای ــارغ ی ــود را ف خ

ــدارد. ــند تحــول بپن ــاد س مف

وی ادامــه داد: ویژگــی بــارز قضــات، 
ــتگاه  ــالش دس ــران پرت ــان و مدی کارکن
قضایــی در ایــن دوره بایــد تحــول گرایــی 
ــه  ــد ب ــود را پایبن ــد خ ــه بای ــد و هم باش
الزامــات ایــن ســند بداننــد تا مردم شــاهد 

ــند. ــی آن باش ــداف متعال ــق اه تحق
وی خاطرنشــان کــرد: در ســطح کالن 
کشــور و در اســتان کرمــان، ســاختار الزم 
بــرای پیگیــری و پایش روند اجرایی ســند 
ــی  ــان قضای تحــول ایجــاد شــده و کارکن
ــه تحــول  ــاور برســند ک ــن ب ــه ای ــد ب بای
ــی  ــالش جمع ــرد و ت ــک خ ــول ی محص
بــرای شناســایی آســیب هــا، اشــکاالت و 
خالهــا و یافتــن راهبــرد و راهکارهای موثر 
بــرای کارامــدی دســتگاه قضایی و توســعه 

ــت اســت. عدال
ــتان  ــه در اس ــوه قضایی ــی ق ــده عال نماین
ــای  ــش ه ــت: چرخ ــار داش ــان اظه کرم
ــت  ــن و جه ــول آفری ــه تح ــارده گان چه
ــه  ــی ب ــای ســند تحــول قضای ــری ه گی

مانور عملیاتی آنفلوانزای فوق حاد 
پرندگان در بردسیر برگزار شد

خطبه های مناز جمعه 

حجت االسالم و املسلمین کرمانی امام جمعه بردسیر:

آخرین خبر از وضعیت کرونایی بردسیر
تا روزیک شنبه بیست و هشتم دیامه ۹۹

�� ۱مورد مرگ و ۱مورد ابتالی جدید کرونا در بردسیر
��  بــا مثبــت شــدن تســت ۱ نفر دیگــر طی۷۲ ســاعت گذشــته، آمار 
بیــامران بســری مبتــال بــه کرونــا در شهرســتان با احتســاب بیــامران 

قبلــی بــه عــدد ۴۰۲  نفر رســید.
تعداد بهبود یافتگان ۳۳۳ نفر

تعداد افراد تحت درمان و قرنطینه : ۵ نفر 
تعداد مرگ در اثر کرونا : ۶۴ نفر

بردسیر در وضعیت هشدار
توصیه ها :

 ��از حضور در تجمعات)مراسم عروسی و عزا و ...(خودداری کنید.
��در محــل ســکونت و کار گوشــه ای از پنجــره را بــاز نگــه داریــم تــا 

هــوا جریــان داشــته باشــد و لبــاس مناســب تری بپوشــیم.
��بــا اســتفاده از ماســک خــود و جامعــه را بر علیه آنفلوآنــزا و کووید 

واکسینه کنید.
��برای پیشــگیری و کنرل بیــامری ، رعایت فاصله گــذاری اجتامعی ، 
تهویه مناســب و شســت و شــوی مرتب دســت ها به روش صحیح 

عالوه بر اســتفاده از ماســک الزامیست.
��گروههای شغلی ۱و۲و۳فعال
�� هر خانه یک پایگاه سالمت

��ستاد مقابله با کرونا شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بردسیر

رییس کل دادگستری کرمان:

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت :

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان گفت: 

عنــوان تابلــوی راهنمــا بایــد نصــب العیــن 
ــت  ــت را درس ــیر حرک ــا مس ــرار داد ت ق

ــم. ــخیص دهی تش
موحــد عنــوان کــرد: مدیریــت مشــارکت 
جویانــه، بهــره گیــری از حداکثــر ظرفیــت 
هــا، فعال، پویا و پاســخگو بودن، پشــتیبان 
ــودن،  ــراد ب ــی اف ــردی و اجتماع ــوق ف حق
تمرکــز بر زدودن بســترهای فســاد و تعامل 
ــای  ــی ه ــه عرصــه از ویژگ ــی در هم گرای

دوره تحولــی قــوه قضاییــه اســت.
ــره  ــی، ثم ــف اله ــا لط ــت: ب وی اظهارداش
تــالش قضــات و کارکنــان خــدوم در 
جنــوب اســتان کرمــان ارتقا ســطح کیفی 
ــه مــردم ایــن  وکمــی خدمــات قضایــی ب
ــوده و افزایــش رضایــت منــدی  منطقــه ب

ــردم مشــهود اســت. م
رییــس کل دادگســتری اســتان کرمــان بــا 
ــای اداری و  ــات و فضاه ــه امکان ــان اینک بی
منابــع انســانی دســتگاه قضایــی بــه میزان 
قابــل مالحظــه ای افزایــش یافتــه اســت، 

ــک  ــی و تفکی ــز زدای ــعه، تمرک ــت: توس گف
دادســراها از محاکــم بــرای تســهیل خدمــات، 
آرامــش مــردم و همــکاران در دســت انجــام 
اســت و بــه زودی در جیرفــت و کهنــوج نیــز 
ایــن اتفــاق رخ خواهــد داد بــا تاســیس دادگاه 
بخش اســماعیلیه جیرفت مشــکالت قضایی 
مــردم ایــن بخــش نیــز حــل خواهــد شــد.

ــکل  ــم مش ــدوارم  بتوانی ــزود: امی ــد اف موح
افزایــش پهنــای بانــد را پیگیــری و حل کنیم 
تــا همــکاران با ســرعت باالتــری امــکان انجام 

امــورات قضایــی را پیــدا کننــد.
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حکومت  جهانی عدالت

گزیده ای از بیانات رهبرمعظم  انقالب اسالمی 
درباره ویژگی های جامعه  مهدوی:

* حکومت متکی به ایمانها و اراده های مردم
حکومت آینده حضرت مهدی موعود ارواحنافداه، یک حکومت 
مردمِی به تمام معناست. مردمی یعنی چه؟ یعنی مّتکی به 
ایمانها و اراده ها و بازوان مردم است. امام زمان، تنها دنیا را پُر از 
عدل و داد نمیکند؛ امام زمان از آحاد مؤمن مردم و با تکیه به 
آنهاست که بنای عدل الهی را در سرتاسر عالم استقرار میبخشد 

و یک حکومت صددرصد مردمی تشکیل میدهد. 
* دوران بُروز تمام استعدادها

جریان عالم به سمت حاکمیت حق و به سمت صالح است؛ 
این بروبرگرد هم ندارد... همه انبیا و اولیا آمده اند تا انسان را به آن 
بزرگراه اصلی سوق دهند که وقتی وارد آن شد، بدون هیچ گونه 
مانعی تمام استعدادهایش میتواند بُروز کند. انبیا و اولیا این مردم 
گمگشته را مرتّب از این کوه و کمر و دشتها و کویرها و جنگلها 
به سمت این راه اصلی سوق دادند و هدایت کردند. هنوز بشریّت 
به نقطه شروع آن صراط مستقیم نرسیده است؛ آن در زمان 

ولیعصر ارواحنافداه محّقق خواهد شد. 
* استفاده از برکات بدون خسارت

دوره ولیّ عصر ارواحنافداه، دوره آغاز زندگی بشر است؛ دوره 
پایان زندگی بشر نیست. از آن جا حیات حقیقی انسان و سعادت 
حقیقی این خانواده عظیم بشری تازه شروع خواهد شد و 
استفاده از برکات این کره خاکی و استعدادها و انرژیهای نهفته در 
این فضا، برای انسان - بدون ضرر، بدون خسارت، بدون نابودی 
و ضایع کردن - ممکن خواهد شد. درست است که امروز بشر 
از چیزی استفاده میکند، اما به یک چیز دیگر ضرر میزند... بشر 
نیروهای محّرکه و انرژیهای پنهان و قّوه بخار و سایر نیروها را 
کشف میکند، اما انسانها را به انواع و اقسام گرفتاریهای جسمانی 
از ناحیه این مشکالتی که زندگی ماّدی برای انسانها به وجود 
می آورد، آلوده میکند. به بشر سرعت و سهولت داده میشود؛ 
اما خیلی چیزها از او گرفته میشود. از آن طرف هم تخریب 
ارزشهای اخالقی است که امروز انسان دچار آنهاست؛ لیکن در 
دوران ظهور حضرت بقیةاللَّ ارواحنافداه قضیه این گونه نیست. 
بشر از خیرات عالم، از انرژیهای پنهان و از نیروهای نهفته در 
طبیعت، استفاده بی ضرر و بی خسارت میکند؛ استفاده ای که 
مایه رشد و پیشرفت انسان است. همه پیغمبران آمده اند تا ما را 

به آن نقطه ای برسانند که زندگی بشر تازه شروع میشود. 
* جهانی بدون زورگویی و ستمگری

»ما منتظریم«، یعنی این امید را داریم که با تالش و مجاهدت 
و پیگیری، این دنیایی که به وسیله ی دشمنان خدا و شیاطین، 
از ظلمات جور و طغیان و ضعیف کشی و نکبت حاکمیت 
ستمگران و قلدران و زورگویان پُرشده است، در سایه ی تالش و 
فعالیت بی وقفه ی ما، یک روز به جهانی تبدیل خواهد شد که در 
آن، انسانیت و ارزشهای انسانی محترم است و ستمگر و زورگو و 
ظالم و قلدر و متجاوز به حقوق انسانها، فرصت و جایی برای اقدام 

و انجام خواسته و هوی و هوس خود، پیدا نخواهد کرد. 
* مبارزه برای تسابِق در خیرات

ادیان الهی و آسمانی - که اغلب این ادیان ریشه های الهی و 
آسمانی دارند - نخواسته اند امید واهی به مردم بدهند؛ آنها 
واقعیتی را بیان کردند. در خلقت بشر و تاریخ طوالنی بشریت 
حقیقتی وجود دارد و آن حقیقت این است که این ستیزه ی 
میان حق و باطل، یک روز به سود حق و به زیان باطل پایان 
خواهد گرفت و از آن روز به بعد دنیای حقیقی بشر، زندگی 
مطلوب انسان، آغاز خواهد شد که در آنجا ستیزه گری مفهوم 

مبارزه نیست، مبارزه برای تسابِق در خیرات است. 
* خودسازی و دگرسازی برای رسیدن به جامعه مهدوی

اوّلین درس عملی موضوع ]مهدویت[ این است که نابود کردن 
بنای ظلم در سطح جهان، نه فقط ممکن است، بلکه حتمی 
است. این، مطلب بسیار مهّمی است که نسلهای بشری امروز 
معتقد نباشند که در مقابل ظلم جهانی، نمیشود کاری کرد...  
انسانهای مأیوس نمیتوانند هیچ حرکتی در راه اصالح انجام 
دهند. آن چیزی که انسانها را وادار به کار و حرکت میکند، نور 
و نیروی امید است. اعتقاد به مهدی موعود، دلها را سرشار از نور 
امید میکند. برای ما که معتقد به آینده حتمی ظهور مهدی 
موعود علیه الّسالم هستیم، این یأسی که گریبانگیر بسیاری از 
نخبگان دنیاست، بیمعناست. ما میگوییم نخیر، میشود نقشه ی 
سیاسی دنیا را عوض کرد؛ میشود با ظلم و مراکز قدرت ظالمانه 
درگیر شد و در آینده نه فقط این معنا امکانپذیر است، بلکه 

حتمی است. 
ما که انتظار فرج داریم، انتظار ظهور حضرت بقّیةالل )ارواحنا 
فداه( را داریم، باید در این راه تالش کنیم؛ باید تالش کنیم در راه 
ایجاد جامعه ی مهدوی؛ هم خودسازی کنیم، هم به قدر توانمان، 
به قدر امکانمان، دگرسازی کنیم و بتوانیم محیط پیرامونی خود 
را به هر اندازه ای که در وسع و قدرت ما است، به جامعه ی 
مهدوی نزدیک کنیم که جامعه ی مهدوی، جامعه ی قسط 
است، جامعه ی معنویّت است، جامعه ی معرفت است، جامعه ی 
برادری و اخّوت است، جامعه ی علم است، جامعه ی عّزت است.

 آیه  140 سوره آل عمران :
اگر به شما آسیبی رسیده آن قوم را نیز آسیبی نظیر آن رسید و ما 
این روزها ]ی شکست و پیروزی[ را میان مردم به نوبت می گردانیم 
]تا آنان پند گیرند[ و خدواند کسانی را که ]واقعا[ ایمان آورده اند 
معلوم بدارد و از میان شما گواهانی بگیرد و خداوند ستمکاران را 

دوست نمی دارد.
1-منظور از قرح در آیه شریفه چیست و این واژه کنایه از چیست؟

کلمه »َقرح« با فتحه به معنای اثری است که از جراحت و آسیب 
وارده بر بدن به خاطر برخود با برنده ای از خارج باقی می ماند. اما 
»ُقرح« با ضمه قاف اثر جراحتی است که از داخل بدن پیدا می 
شود، از قبیل دمل و جوش و امثال آن،)نقل از راغب( مثل اینکه این 
کلمه در آیه مورد بحث، کنایه است از آسیبی که در جنگ احد به 
مسلمین، که یک فرد واحد فرض شده اند، از ناحیه دشمن رسیده 
است. یعنی جمعی از ایشان کشته و گروهی مجروح گردیدند و 

موقعیت نصرت و فتح با اینکه نزدیک شده بود، از دست رفت.
2- آیه شریفه برای رسیدن به پیروزی، چه درسی به مسلمانان 

می دهد؟
در این آیه درس دیگری برای رسیدن به پیروزی نهایی به مسلمانان 
داده شده است که شما نباید از دشمنان کمتر باشید. آنها در میدان 
»بدر« شکستی سخت و سنگین از شما خوردند و هفتاد نفر کشته 
و تعداد زیادی مجروح و اسیر دادند و با آن همه از پای ننشستند و 
در این میدان شکست خود را بر اثر غفلت شما جبران کردند. اگر 
شما در این میدان گرفتار شکست شدید، باید از پای ننشینید تا 
آن را جبران کنید. لذا می فرماید:»اگر به شما جراحتی رسید به 
آنها هم جراحتی همانند آن رسید.« بنابراین سستی و اندوه شما 

برای چیست؟
3- منظور از »یوم« در آیه شریفه چیست؟

کلمه »یوم« به معنای مقدار قابل مالحظه از زمان است، که حادثه 
ای از حوادث را در برگرفته باشد، و به همین جهت کوتاهی و بلندی 
این زمان بر حسب اختالف حوادث، مختلف می شود، هر چند که 
استعمالش در مدت زمان بین طلوع و غروب خورشید شایع شده 

است.
4- منظور از واژه »االیام نداولها« چیست؟

»ایام« جمع »یوم« به معنی روز است. گاهی به دوران های پیروزی 
ملت ها نیز ایام گفته می شود. »نداولها« از »مداوله« به معنی این 
است که چیزی را در میان عده ای یکی بعد از دیگری گردش دهند.

5- مقصود از »نداولها« در آیه شریفه چیست؟
کلمه »مداوله« معنای دست به دست دادن چیزی است، در نتیجه 
معنای آیه شریفه این است که:»سنت الهیه بر این جاری شده است 
که روزگار را در بین مردم دست به دست بگرداند، بدون اینکه برای 
همیشه به کام یک قوم چرخانده شود و قومی دیگر را از آن محروم 
سازد. این سنت به خاطر مصالحی عمومی است که فهم شما انسان 
ها جز به برخی از آن مصالح احاطه نمی یابد و نمی تواند همه آن 

مصالح را درک کند.
6- آیه شریفه به کدام یک از سنت های الهی اشاره دارد؟

به یکی از سنن الهی اشاره شده است که در زندگی بشر حوادث 
تلخ و شیرین رخ می دهد که هیچکدام پایدار نیست. شکست ها، 
پیروزی ها، قدرت ها، عظمت ها و ناتوانی ها همه در حال دگرگونی 
هستند. بنابراین نباید شکست در یک میدان و آثار آن را پایدار فرض 
کرد، بلکه باید با بررسی عوامل و انگیزه های شکست، از سنت تحول 
استفاده نمود و آن را به پیروزی تبدیل کرد. دنیا فراز و نشیب دارد 
و زندگی در حال دگرگونی است و »خداوند« این ایام را در میان 
مردم به طور مداوم گردش می دهد« تا سنت تکامل از البالی این 

حوادث آشکار شود.
7- نتیجه حوادث ناگوار که آیه شریفه به ان اشاره دارد چیست؟

این آیه اشاره به نتیجه این حوادث ناگوار کرده و می فرماید:»ولیعلم 
الل الذین آمنوا...« اینها به خاطر آن است که افراد باایمان، از مدعیان 
ایمان، شناخته شوند و به عبارت دیگر، تا حوادث دردناک در تاریخ 
ملتی روی ندهد صفوف از هم مشخص نخواهند شد. زیرا پیروزی 
ها خواب آور و اغفال کننده است در حالی که شکست ها برای افراد 

آماده، بیدار کننده و نشان دهنده ارزش ها است.
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ــت:  ــان گف ــاون صمــت اســتان کرم مع
تخلــف  پرونده هــای  ریالــی  ارزش 
بازرســی های  در  صنفــی  واحدهــای 
ــارد و  ــاه 21 میلی ــده در دی م ــام ش انج

۸6۹ میلیــون ریــال اســت.
محمدرضــا ابوالقاســمی در گفت وگــو بــا 
خبرنــگار تســنیم در کرمــان، با اشــاره به 
اینکــه بازرســی از ســطح بــازار بــه روال 
خــود در ســطح اســتان کرمــان در حــال 
ــدای  ــار داشــت: از ابت انجــام اســت اظه
دی مــاه تــا امــروز حــدود دو هــزار و 500 
واحــد صنفــی در اســتان بازرســی شــده 

اســت.
ــی ها  ــن بازرس ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
مشــترکاً توســط بســیج اصنــاف و 
ــدن و  ــت، مع ــازمان صنع ــان س بازرس
ــم  ــت: تی ــود گف ــام می ش ــارت انج تج
ــرو  ــر نی ــامل 120 نف ــا ش ــی م بازرس
می شــود کــه بــا توجــه بــه تعــداد 

واحدهــای صنفــی کــم اســت.
معــاون بازرســی و نظــارت صنعــت، 
ــا  ــان ب ــتان کرم ــارت اس ــدن و تج مع

اشــاره بــه اینکــه از مجموع بازرســی های 
انجــام شــده از ابتــدای دی مــاه 330 
ــر  ــه ه ــه ب ــد ک ــف بودن ــد متخل واح
ــکار  ــی، احت ــه گرانفروش ــی از جمل دلیل
ــرات  ــه اداره تعزی ــت ب ــدم درج قیم و ع
ــزود: ۹0  ــدند اف ــی ش ــی معرف حکومت
ــر اســاس گزارشــات  مــورد بازرســی ها ب

ــت. ــده اس ــام ش ــی انج مردم
وی بــا عنــوان اینکــه 100 مورد بازرســی 
در حــوزه قاچــاق کاال بــوده اســت 
ــف  ــده تخل ــورد آن پرون ــرای 6 م ــه ب ک
ــه داد: 210  ــت ادام ــده اس ــکیل ش تش
گشــت بازرســی مشــترک نیــز در ایــن 
ــه  ــورد ب ــه 114 م ــده ک ــام ش ــام انج ای
ــده اند. ــی ش ــی معرف ــرات حکومت تعزی

ابوالقاســمی بــا بیــان اینکــه ارزش ریالی 
ــده در  ــکیل ش ــف تش ــای تخل پرونده ه
دی مــاه 21 میلیــارد و ۸6۹ میلیــون 
ریــال بــوده اســت گفــت: از ایــن میــزان 
ــال  آن  ــون ری ــارد و 712 میلی 1۸ میلی
ــش از 3  ــوردی و  بی ــی های م در بازرس
میلیــارد ریــال آن در حــوزه قاچــاق کاال 

ــوده اســت. ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه گشــت های مشــترک 
بــا نیروهــای جهــاد کشــاورزی بــرای کنتــرل 
ــکی،  ــوم پزش ــگاه عل ــا، دانش ــت نهاده ه قیم
ــن  ــس اماک ــادی و پلی ــت اقتص ــس امنی پلی
عمومــی، اداره غلــه و تعزیــرات تشــکیل شــده 
اســت افــزود: ایــن گشــت ها در دو نوبــت صبــح 

ــود. ــام می ش ــر انج و عص
معــاون بازرســی و نظــارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت اســتان کرمان با بیــان اینکــه از ابتدای 
ایــن هفتــه بحــث قیمــت و نحــوه توزیــع تخم 
ــرار  ــتور کار ق ــان در دس ــتان کرم ــرغ در اس م
گرفتــه اســت افــزود: تمــام واحدهــای تولیــدی 
ــرغ خــود را در  ــه تخــم م ــف هســتند ک مکل
ســطح واحدهــای عمــده فروشــی توزیــع کنند 
ــق  ــه زودی از طری ــا ب ــن واحده ــت ای و لیس

می شــود اطالع رســانی  رســانه ها 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دو واحــد تولیــد روغــن 
در اســتان کرمــان داریم که در شهرســتان های 
ســیرجان و کرمــان فعالیــت می کننــد گفــت: 
ــه  ــر اســاس ســهمیه ای کــه ب ایــن واحدهــا ب
آنهــا در بحــث مــواد خــام داده می شــود تولیــد 

بهلول عاقل
روزی هــارون بــه بهلــول گفــت ؛ای بهلــول دانا میتوانــی از قیامت 

و ســوال و جــواب ان دنیــا مــرا بــا خبــر کنی؟
بهلــول گفــت اری و بــه هــارون گفــت کــه بــه خادمین خــود بگو 
تــا در همیــن محــل آتــش نماینــد و تابــه بــر آن نهنــد تا ســرخ و 
خــوب داغ شــود هــارون امــر نمــود تــا آتشــی افروختنــد و تابــه بر 

آن آتــش گذاردنــد تــا داغ شــد .
آنــگاه بهلــول گفــت :ای هــارون مــن بــا پــای برهنــه بر ایــن تابه 
مــی ایســتم و خــود را معرفــی مــی نمایــم و آنچــه خــورده ام و 
هرچــه پوشــیده ام ذکــر مــی نمایــم و ســپس تــو هــم بایــد پــای 
خــود را ماننــد مــن برهنــه نمایــی و خــود را معرفــی کنــی وآنچــه 

خــورده ای و پوشــیده ای ذکــر نمایــی . هــارون قبــول نمــود .
آنــگاه بهلــول روی تابــه داغ ایســتاد و فوری گفت : بهلــول و خرقه 
و نــان جــو و ســرکه و فــوری پاییــن آمــد که ابــداً پایش نســوخت 
و چــون نوبــت بــه هارون رســید بــه محــض اینکه خواســت خود 
را معرفــی نمایــد تــاج و تخــت و زمین و...نتوانســت همــه اموالش 

را معرفــی کندوپایــش بســوخت و به پاییــن افتاد .
ســپس بهلــول گفــت :ای هــارون ســوال و جــواب قیامــت نیــز 
بــه همیــن صــورت اســت . آنهــا کــه از تجمــات دنیایــی بهــره 
ندارنــد آســوده بگذرنــد و آنهــا کــه پایبند تجمــات دنیا باشــند به 

مشــکات گرفتــار آیند
پیر و پزشک

پیرمــردی, پیــش پزشــک رفــت و گفــت: حافظــه ام ضعیف شــده 
است.پزشــک گفــت: بــه علــِت پیــری اســت.پیر: چشــم هایم هم 
خــوب نمی بیند.پزشــک: ای پیــر ُکهن, علــت آن پیری اســت.پیر: 
پشــتم خیلــی درد می کند.پزشــک: ای پیرمــرد الغــر ایــن هــم از 

ــت  پیری اس
پیــر: هرچــه می خــورم برایــم خــوب نیســت طبیب گفــت: ضعف 
معــده هــم از پیــری اســت.پیر گفــت: وقتــی نفــس می کشــم 

نفســم مــی گیرد
پزشــک: تنگــی نفــس هــم از پیــری اســت وقتــی فــرا می رســد 
صدهــا مــرض می آیــد. پیرمــرد بیمار خشــمگین شــد و فریــاد زد: 
ای احمــق تــو از علــم طــب همین جملــه را آموختــی؟! مگر عقل 
نــداری و نمی دانــی کــه خــدا هــر دردی را درمانــی داده اســت. تــو 
خــِر احمــق از بی عقلــی در جــا مانــده ای. پزشــک آرام گفــت: ای 
پــدر عمــر تــو از شــصت بیشــتر اســت. ایــن خشــم و غضــب تــو 
هــم از پیــری اســت. همــه اعضــای وجــودت ضعیــف شــده صبر 
و حوصلــه ات ضعیــف شــده اســت. تــو تحمــل شــنیدن دو جمله 
حــرف حــق را نــداری. همــه پیرهــا چنین هســتند. به غیــر پیران 

حقیقــت.         از بــرون پیــر اســت و در باطــن َصبــّی          
   خود چه چیز است؟ آن ولی و آن نبی

داستان   جالب وآموزنده

عمــودی :1 – خودکامگــی – امیــران و رسوران2 – معــادل گــزارش خــری اســت – از اماکــن فرهنگــی 
وابســته بــه شــهرداری3 – صــدای گربــه – افســار – داســتان زندگــی ایــن کنیــز مــری در بخــش دیــن و 
اندیشــه تبیــان اســت.4 – از اعیــاد مذهبــی – بســری5 – یکصــد و یــازده – رطوبــت – بــاد مالیــم – حــرف 
گزینــش6 – مــاده نیســت – شــهر آمریکایــی – کیش و آییــن7 – خطایی را پوشــیدن در لفظ عامیانه – فلز 
رســانا8 – از مــا بهــران – از شــهر بــازی هــای تهــران – جــام ورزشــی9 – لیســت غــذای رســتوران – خــوردن 
– ویتامیــن انعقــاد خــون – حــرف فاصلــه10 – نــام ســوره ای از قــرآن کریــم – قــدرت – پریــده و گریخته11 
– مجلــس روســیه – بــی تــا – از ماه هــای خارجــی12 – داد و ســتد – شــهر صیفــی جــات13 – مومــن .......... 
مومــن اســت )بخــش احادیــث دیــن و اندیشــه( – عمــل باد – پرنــده ای شــناگر14 – آماس – اشــاره بــه دور 

– پارچه کشــباف15 – اســتادانه – پایتخــت ونزوئال
افقــی:    1 – در بخــش ادبیــات تبیــان نــام ایــن اثــر اقبــال الهــوری درج شــده اســت - عــزا و ســوگ2 – 
درخــت تریــزی – خواهــان3 – کاربــر Sayehsokoot در بخــش ثبــت مطالــب روزانــه از این شــهر حامســی 
یونانیــان نــام بــرده اســت – از خلفــای امــوی4 – صنم – قســمت پاییــن جامه – ُمهــر خــورده5 – تله – بین 
املللــی – عالمــت مفعولــی6 – دریایــی در ترکیــه )بــه راهنــامی کشــورها در ســایت تبیان مراجعــه منایید( 
– نــرم کننــده – نــام پرسانــه7 – مایه حیــات – مهمریــن عمــل در کشــاورزی8 – کاربــر Aliakbari1375 در 
قســمت ثبــت مطالــب روزانــه به معرفی ایــن نقاش اســپانیایی پرداخته اســت.9 – کله – بی حس – شــب 
عــرب – نوعــی لگــد زدن10 – آزادی – هنــوز انگلیســی – از نــام هــای بهشــت11 – رود آرام اروپــا – پارچــه 
مالیدنــی – قســمت هــر یــک از ورثــه – آبــدار12 – اعالم تبلیغاتی – پیشــتاز اعداد – گوشــت ترکــی – نیرو 
و تــوان13 – کامــل و شــیوا – پــول ژاپــن – نــام خارجــی مردانه14 – قدر و ارزش – بازنده شــطرنج – پیشــوند 
ده در سیســتم مریــک15 – فریــب و نیرنــگ – نــام بـَـرده ای رومــی کــه فیلم مشــهوری نیــز از زندگــی وی 

ســاخته شــده است. 
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و عرضــه روغــن در ســطح ملــی دارنــد.
اینکــه  بیــان  بــا  ابوالقاســمی 
شــده  انجــام  الزم  هماهنگی هــای 
ــان افزایــش  کــه ســهمیه اســتان کرم
ــت در  ــبت جمعی ــه نس ــده و ب داده ش
شهرســتان ها توزیــع شــود تــا کمبودی 
مــردم  از  افــزود:  نشــود  احســاس 
درخواســت داریــم کــه هرگونــه تخلــف 
در ســطح بــازار را بــه ســازمان صنعــت، 

ــد. ــزارش کنن ــارت گ ــدن و تج مع

جدول شماره :466  

معاون صمت استان کرمان گفت: 

آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی پیروز نیرو به اردشیر
آگهــی تغییــرات شــرکت فنــی و مهندســی پیــروز نیــرو بــه اردشــیر شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت 790 
و شناســه ملــی 14005692508 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1399/02/24 
منضــم بــه نامــه شــماره 537 - 1399/3/20 اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان بردســیر . - مــاده 
یــک اساســنامه بشــرح اصــاح شــد: نــوع شــرکت از توزیعــی بــه تولید-توزیعــی تغییــر یافــت. - مــاده 3 
اساســنامه بشــرح ذیــل اصــاح شــد: طراحــی، ســاخت، نصــب و نظــارت فنــی و اجــراء کلیــه سیســتم هــا 
تاسیســاتی اعــم از تاسیســات برقــی و مکانیکــی ، ســاختمان هــا و کارخانجــات صنعتــی و نیــروگاه ها تعمیر 
و نگــه داری فنــی خطــوط انتقــال آب و فاضــاب ، نفــت و گاز و پتروشــیمی ، اخــذ وام و اعطــای نمایندگــی 
،شــرکت در مناقصــات و مزایــدات دولتــی و خصوصــی شــرکت در کلیــه نمایشــگاه هــا و غرفــه آرایــی و 
طراحــی و نصــب و نظــارت و اجــراء خطــوط انتقــال و توزیــع بــرق اضافــه گردید. در صــورت ضــرورت قانونی 
انجــام موضوعــات فعالیــت پــس از اخــذ مجــوز هــای الزم ) ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخذ و 
صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد(. - مــاده 4 اساســنامه بشــرح ذیل اصاح شــد: بدینوســیله حــوزه عملیات 
تعاونــی از شهرســتان بردســیر بــه سراســر اســتان کرمــان تغییــر یافــت. اداره کل ثبت اســناد و اماک اســتان 

کرمــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بردســیر )1071214(

تقدیم به روح منور »شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی«
سر برافراشتی در آستانه نبودنت

دنیا در ماتمت آه می کشد
خورشید از داغت می سوزد

علمــدار حســین )ع( چــه پیونــدی بــود کــه زمیــن تبــدارت 
شــد؟و آســمان از مــرز عبــورت گذشــت

نفریــن بــر خفاشــان کــوردل کــه در تالطــم تاریکــی جــان 
عزیــزت را ربودنــد

بــوی عطــر مــی دهــد ســرزمینم کــه گوهــر وجــودت را در 
آغــوش گرفــت و نــام و خاطــره ات

را از سراسر دنیا فریاد می زند
»»مرد میدان در قلبها آرام گرفت«« 

وهزاران سردارراهش را ادامه خواهند داد...
                                                           شهناز پرزیوند

آآگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی پیروز نیرو به اردشیر
آگهــی تغییــرات شــرکت فنــی و مهندســی پیــروز نیــرو بــه اردشــیر شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت 790 و 
شناســه ملــی 14005692508 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ 1399/02/25 
منضــم بــه نامــه شــماره 537 - 139/3/20 اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان بردســیر . الف - تعیین 
اعضــاء هیئــت مدیــره : آقــای حســین عباســپور باغابــری بــا کدملــی 3179922052 _ خانــم صاحــب جــان 
بدوئــی بردســیری بــا کدملــی 3179576030 - آقــای محســن عباســپور باغابــری بــا کدملــی 3170043943 
بــه ســمت اعضــاء اصلــی هیئت مدیــره _ خانــم فاطمــه سیســتانی بــا کدملــی 3179012544 _ آقای مســعود 
مجیــدی کدملــی 3179925906 بــه ســمت اعضــاء علــی البــدل هیئــت مدیــره انتخــاب گردیدنــد . ب- خانم 
الهــام عباســپور باغابــری بــا کدملــی 3179911824 بــه ســمت بــازرس اصلــی _ خانــم الهه مجیــدی با کدملی 
3170047061 بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد . اداره کل ثبت 

اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بردســیر )1071216(

آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی پیروز نیرو به اردشیر
آگهــی تغییــرات شــرکت فنــی و مهندســی پیــروز نیــرو بــه اردشــیر شــرکت تعاونــی به شــماره ثبــت 790 و 
شناســه ملــی 14005692508 بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1399/02/29 منضــم بــه نامــه 
شــماره 537 - 1399/3/20 اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان بردســیر . الــف - تعییــن ســمت 
مدیــران : آقــای حســین عباســپور باغابــری کــد ملــی 3179922052 به ســمت رئیــس - خانــم صاحب جان 
بدوئــی بردســیری کــد ملــی 3179576030 بــه ســمت نائــب رئیــس - آقــای محســن عباســپور باغابــری 
کــد ملــی 3170043943 بــه ســمت منشــی هیئــت مدیــره -آقــای حســین عباســپور باغابــری کــد ملــی 
3179922052 بــه ســمت مدیرعامــل بــرای مــدت 3 ســال انتخــاب گردیدنــد. ب- کلیــه قراردادهــا , اوراق 
مالــی و اســناد تعهــدآور بانکــی و غیــره )اعــم از بــرات, ســفته, چــک( و ســایراوراق بهــادار تعاونــی پــس 
از تصویــب هیئــت مدیــره بــا امضــای ثابــت آقــای حســین عباســپور باغابــری بــا کدملــی 3179922052 
مدیرعامــل تعاونــی و بــه انضمــام یــک از دونفــر از اعضــای هیئــت مدیــره خانــم صاحــب جــان بدوئــی 
بردســیری فرزنــد قنبــر بــا کدملــی 3179576030 و یــا آقــای محســن عباســپور باغابــری فرزنــد ســهراب با 
کدملــی 3170043943 )اعضــای هیئــت مدیــره( و مهــر تعاونی اعتبــار دارد و کلیــه مدارک عــادی و مکاتبات 
بــا امضــای مدیرعامــل یــا رئیس هیئت مدیــره و مهرتعاونــی قابل قبــول و معتبر اســت. اداره کل ثبت اســناد 

و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بردســیر )1071231(

ادامه سرمقاله...
یکــی از راهکارهایــی کــه مــی تواندفســاد را ریشــه کــن کنــد تاکیــد براصــل شایســته 
ساالریســت ،همچنیــن تأکیــد بــر اصل تقــوا و معنویت، تأکیــد بر اصل تعهد و مســؤولیت 
پذیــری، تأکیــد بــر اصــل خداگرایــی و خدامحــوری در کارهــا، تأکیــد بــر اصــل نظــارت 

الهــی، تأکیــد بــر اصــل نظــارت مردمــی،
 تأکیــد بــر کرامــت انســانها، تأکیــد بــر جمــع گرایــی، تأکیــد بــر فرهنــگ ســازی، تأکید 
بــر فضاســازی مناســب و ســالم، تأکیــد بــر اصــل مراقبــه و محاســبه در کارهــا، تأکیــد بر 
اصــل ایمــان بــه قیامــت و آثــار و نتایــج اعمــال، تأکیــد بــر تقویــت باورهــا و انگیــزه هــای 
الهــی، تأکیــد بــر مبــارزه بــا مفاســد اخالقــی، تربیتــی و روحــی و تأکید بــر ارائــه الگوهای 

کارآمــد، مؤثــر و ثمربخــش اســت
راهــکار دوم  نظــارت و کنتــرل دقیــق بــر عملکــرد کارگــزاران از طریــق بازرســی و کنترل 
بــه صــورت ســازمان یافتــه، بازرســی و کنتــرل بــه صــورت مــوردی و بــا بازرســان ویــژه 
و مخصــوص، بازرســی و کنتــرل توســط افــراد دیگــر )اشــخاص متعهــد( و گزارشــهای 
مردمــی، بازرســی و کنتــرل توســط مــردم، پذیــرش نظــارت عمومــی مــردم، تأکیــد بــر 
اصــل شــفافیت و پاســخگویی، تأکیــد بــر اصــل مســؤولیت شناســی و مســؤولیت پذیری، 
تأکیــد بــر اصــل نظــارت و اقتــدار قضایــی، تأکیــد بــر اصــل پیشــگیری، تأکید بــر برخورد 
بــا ریشــه فســاد و تأکیــد بــر اصــل الگوســازی و ارائــه اســوه هــای کارآمــد و نقــش رهبری 

شایســته در جامعــه اســالمی اســت
در مقابــل، اگــر ایــن نظــم و اعتمــاد وجــود نداشــته باشــد، عمــال  قوانیــن، جایگاهــی 
بیــن مــردم نخواهــد داشــت و بــه مســئوالن اعتمــاد ندارنــد در نتیجــه شــاهد بــی نظمی 
اجتماعــی خواهیــم بــود. بــه همیــن دلیــل اســت جوامــع مختلــف در تــالش بــرای جلب 
اعتمــاد عمومی انــد و ایــن مهــم یــک اهتمــام ویــژه و شــفاف مــی طلبــد  چــرا کــه همان 
طــور کــه مــردم تابــع قوانینــد، مســوالن هــم بایــد تابــع قوانیــن باشــند و بــرای مطالبات 

مردمــی و مســئولیتی کــه بــر عهــده دارنــد دغدغــه  منــد و شــفاف باشــند .
واینکــه چگونــه اعتمــاد مــردم خدشــه دار میشــود وقتــی اســت کــه  زیرســاخت های باور 

مــردم در یــک جامعــه دچــار تزلــزل می شــود
ــار سراســری  ــا انتشــار اخب ــد و ب ــردم هــر روز مشــکالت اقتصــادی را می بینن وقتــی م
متوجــه مــی شــوند پســر یــک ســفیر در خــارج از ایــران چگونــه زندگــی مــی کند، پســر 
ســفیر دیگــر عروســی الکچــری دارد، دختــر آن مقــام مســوول دســتی در واردات دارویــی 
دارد و اختــالس کــرده اســت یــا فــالن مقــام مســووِل دچــار مشــکالت اقتصــادی  بــه 
یــک کشــور خارجــی گریختــه اســت یــا نزدیــک بــه چندیــن قاضــی فاســد از کار اخــراج 
شــده انــد، پرونــده هایــی شــبیه بــه طبــری و باقــی فســادهای مالــی در بانکها و ... ســبب 
مــی شــود تــا مــردم بــه مســئوالن اعتمــاد نکننــد. چطــور بــه مســئولی اعتمــاد کنند که 
در مجلــس دنبــال الیحــه قطــع رابطــه بــا کشــوری اســت کــه فرزندانــش در آن کشــور 

مشــغول تحصیــل و کار اســت؟
خوشــبختانه اقدامــات اخیــر در مبــارزه بــا فســاد ســبب مــی شــود تــا مــردم متوجــه 
شــوند قانــون بــرای همــه یکســان اســت و حاکمیــت بــه دنبــال مبــارزه با فســاد اســت و 
مســئوالن هــم در صــورت کجــروی از قانــون در امــان نخواهند بود و مــورد تعقیب حقوقی 
قــرار خواهنــد گرفــت. بنابــر ایــن ضــروری اســت بــرای افزایــش میــزان اعتمــاد عمومــی 

شــاهد عملکردهــای مثبــت  از ســوی مســئوالن باشــیم .

آگهی مزایده منزل مسکونی
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کاســه 9900145 اجــرای احکام دادگســتری بردســیر دراجــرای نیابت 
اجــرای احــکام دادگســتری کرمــان در نظــر دارد منزل مســکونی واقــع در احمدآباد، به شــماره پاک 
ثبتــی 732 اصلــی  بــه مســاحت عرصــه 353/5 مترمربــع  دارای اعیانــی بــه مســاحت حــدود 125 
مترمربــع بــا اســکلت آجــری شــناژ دار و ســقف تیرچــه بلــوک و نمــای شــمالی ســرامیک و دارای 
امتیــازات آب و بــرق و گاز و تلفــن و فاقــد حیــاط  ســازی و دارای قدمــت ســاختی حــدود  7 ســال 
میباشــد که حســب االظهار آشــپزخانه دارای کابینت و سیســتم گرمایشــی پکیج و شــوفاژ می باشد 
بــا توجــه بــه وضعیــت ملــک ارزش و قیمــت 3/700/000/000  ریــال معادل ســیصدو هفتاد میلیون 
تومــان بــرآورد قیمــت گردیــده از طریــق مزایــده در تاریــخ یکشــنبه 99/11/09 ســاعت 12  ظهر به 
فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت درمزایــده وخریــد مــی باشــند مــی تواننــد جهــت 
بازدیــد ملــک و ارائــه پیشــنهاد تاقبــل از مورخــه یادشــده بــه اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه وقیمت 
پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیــش بانکــی دائر بــه واریــز ده درصــد مبلغ کارشناســی را یــک روز 
قبــل از تاریــخ مزایــده بــه اجــرای احــکام ارائــه نماینــد هزینــه آگهــی وکلیه هزینــه های مربــوط به 
نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایــده می باشــد و درصورتــی که برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجام 
مزایــده نســبت بــه واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلغ ســپرده بــه نفــع دولت ضبط 

خواهدشــد بــه درخواســت هایــی کــه در روز مزایــده ارائــه شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد
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نتیجه  مبارزه بافساد ، ایجاد اعتماد در جامعه

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: 
کشف جرائم سایبری در استان کرمان به 83 درصد رسید
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از انــار ، ســردار عبدالرضــا ناظــری فرمانــده انتظامــی اســتان 
در آییــن افتتــاح پلیــس فتــا شهرســتان انــار کــه بــا حضــور امــام جمعــه انــار و فرمانــدار ایــن 
ــتان های  ــا در شهرس ــس فت ــن پلی ــروز هجدهمی ــار داشــت: ام ــد اظه ــزار ش ــتان برگ شهرس

ــاح می شــود. ــار افتت ــان، در شهرســتان ان اســتان کرم
وی بــا بیــان اینکــه هــم تقاضــای مردمــی و هــم تقاضــای مســئوالن و دســتگاه قضــا بــرای 
راه انــدازی پلیــس فتــا در ایــن شهرســتان وجــود داشــت ادامــه داد: بعــد از شــیوع ویــروس کرونا 
و اقدامــات خوبــی کــه آمــوزش و پــرورش و آمــوزش عالــی بــرای آمــوزش دانــش آمــوزان و 
دانشــجویان در فضــای مجــازی انجــام داده بودنــد نیــاز بــود تــا بســتر حضــور امــن جوانــان و 

نوجــوان در فضــای مجــازی ایجــاد شــود.
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه ضــرورت رصــد فضــای مجــازی بیــان کــرد: 
قطعــاً جرایمــی را مجرمیــن در ایــن حــوزه مرتکــب می شــوند بــا هوشــیاری مــردم و همــکاران 

مــا در پلیــس فضــای مجــازی قابــل پیشــگیری اســت.



بزرگان آسمانی شهر من پیامک های شما

                            

10000100005588 شماره ارسال پیامک

چهــار روز از اولیــن روزهــای فروردیــن ســال ۱۳۴۹ مــی گذشــت کــه علــی در میــان آغــوش 
گــرم خانــواده عبــاس آقــا، در محلــه ســلورد، بــه دنیــا آمــد.   فرزنــد دوم خانــه بــود و بخاطــر 
احســاس مســئولیتی کــه داشــت، از همــان کودکی بــا کارهایــی چون: مقنــی گــری، کارگری 
در کــوره هــای آجرپــزی، کشــاورزی و ... عــاوه بــر تأمیــن هزینــه های تحصیل خــود، کمک 
خــرج خانــه بــود. تحصیــل خــود را در مــدارس محله ســلورد مدرســه شبســتری و مدرســه امام 

صادق)علیــه الســام ( بــه پایــان رســاند و توانســت در رشــته حســابداری دیپلــم بگیرد.
در زمــان جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران، بخاطــر داشــتن روحیــه غیــرت و مردانگــی، بــا 
اینکــه دانــش آمــوزی دبیرســتانی بــود، امــا تــاب نداشــت نســبت بــه مســائل پیرامونــش بــی 
تفــاوت بنشــیند لــذا علــی رغم مخالفــت اطرافیــان، طــی دو مرحلــه به جبهــه رفت و بــه دفاع 

از دیــن و میهنــش پرداخــت.
در ســال ۶۹ وارد ســپاه شــد و بعنوان پاســدار مشــغول فعالیت گردید. بیســت و هفتم شــهریور 
ســال هــزار و ســی… /از بچگــی کار مــی کــرد، بنایــی، مقنــی گری)چــاه کنــی(، کارگــری در 
کــوره آجــر پــزی و ... مــی گفتــم: مــادر دســتات تــاول زده اینقــدر کــه کار می کنــی، می گفت: 

مــادر! بــرا نــون حــال بایــد زحمت کشــید.
                                                                   راوی: خانم صغری خسروی)مادر شهید(

َدم غــروب بــود امــا از علــی خبــر ی نشــد. از بابــاش پرســیدم: علــی کجاســت؟ گفــت: نمــی 
دونــم. رفتــم در خونــه همســایه، از همکاســیش پرســیدم: از علــی خبــر نــداری؟ بعــد از اصرار 
فــراوون، بهــم گفــت: علــی رفتــه جبهــه.  /از مادربزرگــش دویســت تومــن پــول قــرض کرده 
بــود.../ بخاطــر ســن کمــش، چنــد بار از ماشــین پیــاده ش مــی کنن ولی باالخره ســوار میشــه 

و موفــق میشــه همــراه بقیــه بــره جبهه. 
                                    راویان: خانم صغری خسروی و نصرت خسروی)مادر و خواهر شهید(

 مشــغول نمــاز بــودم کــه اومــد. نتونســتم طاقــت بیــارم، نمازمــو شکســتم. گفــت: مگــه منــو 
تــا حــاال ندیــده بــودی کــه نمازتــو شکســتی! بعــد هــم ســفارش کــرد: مــادر! همیشــه نمازتو 
بخــون، حتــی نشســته، بــه گــردن مــن نیندازی/مــن که بــرادرش بــودم نمــی دونســتم درجه 

ش چیــه. نمــی خواســت بقیــه متوجه بشــوند...
                                                                      راوی: آقای جواد خسروی)برادر شهید(

خاکــی بــود و متواضــع. هیــچ وقــت تــو لبــاس فــرم ندیدمــش... /مشــتری هــای بــاغ ســبزی 
پــدر خانمــش، بعــد از شــهادت علــی، متعجبانــه مــی پرســیدند: ایــن کارگــر ســاده بــاغ، مگــه 
پاســدار بــوده؟!                                                    راوی: آقــای علیرضــا خســروی)برادر شــهید(
تــو درس ریاضــی ضعیــف بودیــم. بــر عکــس مــا علی درســش خیلــی خوب بــود. مــی رفتیم 
پیشــش بهمــون یــاد مــی داد. خیلــی هــم زرنــگ بــود و کاری. بــه محــض اینکه مدرســه ش 
تمــوم می شــد، مــی رفــت ســِر کار. بنایــی، کشــاورزی، کارگری ســر کــوره آجرپــزی .../گفتم: 
تــو چــرا بایــد بــری جبهــه؟! گفــت: جنگــه! ایــن حرف هــا حالیش نمیشــه. مــا بخاطر شــماها 

که دســت دشــمن نیفتیــن، بایــد بریم جبهــه ...
اتفاقا همین طور شد. مدتی بعد بابا از طرف اداره به مناطق عملیاتی اعزام شد.

                                                                     راوی: خانم زهرا خسروی)همسر شهید( 
بهــش مــی گفتــن: آچارفرانســه. بیشــتر آبگرمکــن و پنکه هــای خونه هــای شــهرک رو علی 
نصــب مــی کــرد. یــک شــب جــارو برقــی منــو بــاز کــرد و از روی جــاروی خونــه، جــارو برقی 
همکارشــو تعمیــر کــرد. گفتــم: جــاروی مــن خــراب میشــه! گفــت: جــوش نــزن، از اولش هم 

بهتــر درســتش مــی کنم.
 معمــوال کارهــای فنــی شــهرک رو بــدون گرفتن دســتمزد انجــام مــی داد. در جــواب اعتراض 
مــن کــه چــرا مجانــی کار مــی کنــی؟ مــی گفــت: همــون دعــای خیــری کــه بــرا خــودم و 

خونــواده م مــی کنــن، کافیــه...                  راوی: خانــم زهــرا خسروی)همســر شــهید(
معمــوال همــه غریــب بودیــم تــو شــهرک. هــر خونــواده از جایــی اومــده بــودن. بهم ســفارش 
مــی کــرد: بــا خانــم هــای همســایه دور هــم باشــید، بیــرون بریــد، کاری کنیــد بهتــون خوش 
بگــذره، احســاس تنهایــی نکنیــد. بعضــی شــب هــا هــم یه شــام ســاده درســت مــی کردیم و 

مــی رفتیــم تــو پــارک نزدیــک خونه.
اهــل ســینما رفتــن نبــود. خیلــی عاقــه بــه مطالعه کتاب داشــت. بیشــتر هــم کتــاب هایی با 
موضــوع مســائل نظامــی / بعــد شــهادت علــی خیلــی ناراحــت بــودم، گریه مــی کــردم. خواب 
دیــدم، بهــم ســفارش مــی کنــه: آیــه ۱۵۵ ســوره بقــره رو خیلــی بخــون... » َولََنْبُلَونَُّکم بَِشــْيٍء 
ابِِریــَن « و قطعاً شما  ــِر الصَّ ــَن اْلَْمــَواِل َواْلَنُفِس َوالثََّمــَراِت َوبَشِّ ــَن الَْخــْوِف َوالُْجــوِع َونَْقــٍص مِّ مِّ
را با چیزي از قبیل ترس، گرسنگي، زیان مالي و جاني و کمبود محصوالت، می آزماییم و صابران 
ِ َوإِنَّــا  ]دــر این حوادــث و باها[ را بشارت بده! )۱۵۵( » الَِّذیــَن إَِذا أََصابَْتُهــم مُِّصیَبــٌة َقالـُـوا إِنَّــا ِلَّ

ــِه رَاِجُعوَن إِلَْی
« ]صابران[ کساني هستند که هرگاه مصیبتي به آنها رسد، مي گویند: »ما از آِن خدا هستیم و به سوي 

او باز مي گردیم.« )۱۵۶(                               راوی: خانم زهرا خسروی)همســر شــهید(
عاشــق رهبر)امــام خامنــه ای( بــود. هــر موقــع که آقــا رو از تلویزیون نشــون مــی دادن، صفحه 

تلویزیون رو می بوســید.
وقتــی خبــر ســفر رهبــر بــه زاهدــان روشــنید، آمادــه شــد بــه زاهدــان بــره. آقــای نظــری می 
گفــت: ســه مرتبــه اســم علــی رو از لیســت خــط زدــم امــا خودــش اصرار داشــت چــون دیدار 

رهبــره، مــن بایــد بــرم. و رفــت... 
بخاطــر همیــن مســئله بعد از شــهادت علی، در ســفری کــه رهبر بــه کرمان داشــتند، دخترم 
ســحر بعنــوان دختــر شــهید بــرای عــرض خیــر مقدم بــه آقــا انتخاب شــد. پــس از خوشــامد 
گویــی بــه رهبــر، آقا دســت به ســر ســحر کشــید و پرســیدن: کاس چندمــی؟ ســحر جواب 
دــاد: دــوم. آقــا فرمودنــد: پــس هنوز به ســن تکلیف نرســیدی! و ســر ســحر رو بوســیده بــود...                                                                                                                                           

                                                               راوی: خانــم زهــرا خسروی)همســر شــهید(

شهید  معظم   علی خرسوی 

*ســام درحالیکــه بــه بهانــه تحریــم امریکا ماســک 
ــن  ــم واکس ــاور کنی ــور ب ــداد چط ــا ن ــه م و دارو ب
ــم از  ــاد کنی ــمن  اعتم ــه دش ــالم می دهدچطورب س
واکســنهایش کــه کادر درمــان خودشــان خــودداری 
کردنــد وهنــوز هــم بــه تاییــد نرســیده ومــرگ ومیــر 
روزانــه ان زیادتــر اســت                 9134----26

ــوار  ــدازی بل ــت راه ان ــوت جه ــام و خداق ــا س *ب
شــهید جهاندیــده و کشــاورز کاش هــر چــه زودتــر 
جهــت صرفــه جویــی در مصــرف ســوخت و کاهــش 
ترافیــک و نقــاط حادثــه خیــز ســه راهــی روبــروی 
بلــوار کشــاورز بــا نصــب چــراغ راهنمائــی باز میشــد 
و ایــن مســیرهای ایمــن هــم عمــا زیــر بــار ترافیک
 میرفتند                                              9132----30

*بــا توجــه بــه امــوزه هــای قــران  پیرامــون حجــاب  
ــه حجــاب  ــی ب ــی و بیرون ــگاه درون ــد ن ــا بای ــگاه م ن
باشــد وخیلــی از بدحجابی هــا و بی بندوباری هــا 
به دلیــل عــدم غیــرت مــردان اســت چــون مــردان 
نمــی خواهندهمســر وفرزندانشــان محجوب باشــند                                                                                                                                            

60----9132                                              
*بااختراعــات وابداعــات مخصوصا توســط شــرکتهای 
دانــش بنیــان نشــان مــی دهدکــه تهدیــد تحریــم 
بخوبــی بــه فرصــت تبدیــل شــده و گامهــای بزرگــی 
درتولیــد و نــواوری برداشــته شــده اســت شــاید اگــر 
ــوژی الزم را  ــا وتکنول ــا همــه کااله ــود م ــم نب تحری
ازخــارج مــی اوردیــم ووابســتگی مابیشــترمی شــد 
و نبــوغ واســتعدادهای جوانــان مــا بــه فعــل درنمــی 
امــد االن هــر روز ازتــوان متخصصــان مــا و کارهــای 
شــگفت انگیــز انهــا بیــان میشــود کــه قابــل تقدیــر 

است                                             913----71
*شرمســاری بــرای ابرقدرتــی کــه کنگــره آن تبدیل 
بــه پــادگان نظامــی شــده تــا درآن بتواننــد مراســم 
تحلیف رئیــس جمهورشــان رابرگزارکننــد این نمونه 
دموکراســی غربــی اســت کــه مــی خواهــد انــرا بــه 
تمــام جهــان تعمیــم دهــد              9132----72

*ســام از االن راهپیمایــی 22بهمن بصــورت مجازی 
وکاروانــی مطــرح میشــود ولــی بــرای عــدم حضــور 
مــردم در شــهرهای شــمالی و جزائــر جنوبــی فکــری 
نمیشــود ایــا درخیابــان و فضــای بــاز شــیوع کرونــا 
بیشــتر اســت یــا درمحیطهــای بســته مثل پاســاژها 
و لنجهــا وقایقهــا وهتلهــا و ســواحل   9385----83

*ســام باتشــکر از شــهردار محتــرم جنــاب دکتــر 
خطیبی برای آســفالت میــدان امــام زاده محمد چون 
اینجا چشــم وچــراغ شهرســتان بود و جنب دانشــگاه 
اگــر بــه وضــع قبــل رهــا میشــد خوشایندشــهرمان 
ــذت میبــره وقتــی میــاد امامــزاده  نبــود و االن ادم ل
ــوری  و مســافرانی کــه از شهرســتانهای مجــاور وعب
ــدی باعــث سرافرازیســت ای کاش شــهرداری  میاین
ــا همــکاری هیــات امنــا واوقــاف محوطــه اطــراف  ب
ــوه ان  ــه برجل ــد ک ــفالت میکردن ــزاده را اس خودامام

افــزوده میشــد                        9124----39
ــاهد  ــا وبســتانها ش ــهر وپارکه ــا درســطح ش *قبلن
پاســتیکها بودیــم کــه پراکنــده بودنــد حــاال 
درهرکوچــه وپــارک وخیابان ماســک ودســتکش رها 
شــده اســت چــرا همشــهریان ایــن وســایل خــود را 

ــد  ــی کنن ــا م ــان ره ــارک و خیاب درســطح پ
05----9126                                                      

*دریکــی از شــماره هــای قبلــی یــک همشــهری از 
همســطحی قبــور بهشــت زهــرا گفتــه بــود رفتــم 
ــا از  ــود واقع ــی ب ــدم پیشــنهاد عال بهشــت زهــرا دی
وســط و اطــراف قبــور خیلــی مشــکله عبــور کــرد 
شــهردارمحترم و مدیرایــن موضــوع را هم تدبیرکنند  
االن درارامســتانهای جدید از دوطبقه ای وهمسطحی 
وهماهنگــی در نصــب  ســنگ قبــور رعایت مقــررات 

خاصــی اعمــال میشــود           
80----9390                                                    

عشق را باید از این مکتب بیاموزیم ما
عاشقی را باید از زینب بیاموزیم ما

باید از این خانه درس صبر و عزت را گرفت
در سلوک عاشقان رزق شهادت را گرفت

ما رایْت ااّل جمیا ، باورِ دلداده ها
منطق قاسم سلیمانی و فخری زاده ها

اقتدا کردن به زهرا را به ما آموختند
آن زمانی که میان شعله ها می سوختند

خط زدن بر نام شیران خبِط بزدل های پست
می شود در خاک ما سهِم ابوسفیان شکست

با بصیرت مرد میدان شد سلیمانِی ما
گوهر تاریخ ایران شد سلیمانی ما
در تمام زندگانی بنِد این دنیا نبود

خلعتی غیر از شهادت بر تنش زیبا نبود
نام او گشته عجین با جبهه و جنگ وجهاد

نقطه کوری ندارد نقشه  راهی که داد
عالمی در خواب غفلت؛ یارمان آرام رفت

ما نفهمیدیم چندین مرتبه تا شام رفت
با رفیقان  قصه ی پرواز قاسم خوانده بود
نام خود را بارها سرباز، قاسم خوانده بود
این شکوهِ نام قاسم از نگاه فاطمه است

لحظه ی رجعت علمدار سپاه فاطمه است
در دل ما از ازل شوق شهادت بوده است

خطه ی کرمان همیشه با والیت بوده است
غیرت ما پوزه ی دشمن کشد در خاک خون

نحن انصار الحسین و نحن حزب الغالبون
وقت نابودی استکبارِ طغیان گر رسد
مهدی زهرا بیاید؛ عمر فتنه سر رسد

اشعار در مکتب 
شهیدسلیامنی 

ــا حضــور معــاون سیاســی، امنیتــی و  ب
اجتماعــی اســتاندار کرمــان از خدمــات 
پنــج ســاله مجیــد نجف پــور در ســمت 
فرمانــدار بردســیر تقدیــر و سیدحســن 
حراســت  مدیــرکل  میرصادقــی 
اســتانداری بــا حفــظ ســمت بــه عنــوان 
شهرســتان  فرمانــداری  سرپرســت 

ــد. ــی ش ــیر معرف بردس
اطاع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
محمدصــادق  کرمــان،  اســتانداری 
بصیــری عصــر روز 21 دی مــاه در آییــن 
معارفه سیدحســن میرصادقــی به عنوان 
ــداری بردســیر عنــوان  سرپرســت فرمان
کــرد: بیانیــه گام دوم انقــاب اســامی، 
ــتان و  ــور، اس ــائل کش ــر مس ــراف ب اش
شهرســتان  و اولویت هــای فــرارو نکاتــی 
هســتند کــه بایــد بــه آنهــا توجــه کنیم.

وی بیــان داشــت: علــم و پژوهــش، 
معنویــت، اخــاق، اقتصــاد، عدالــت، 
مبــارزه با فســاد، اســتقال و آزادی، عزت 
ــی  ــی و ســبک زندگــی ماموریت های مل
ــاب در گام  ــه رهبرمعظــم انق اســت ک
ــد  ــا تاکی ــر آنه دوم انقــاب ترســیم و ب
کرده انــد و کارنامــه آقــای نجف پــور 

گــواه اســت کــه بــه اغلــب ایــن مــوارد 
از جمله اشــتغال در شهرســتان بردســیر 

توجــه شــده اســت.
ــی کشــور  ــت کنون ــن اولوی وی مهمتری
ــا  ــاری کرون ــت بیم ــتان را مدیری و اس
بــه عنــوان امنیــت زیســتی برشــمرد و 
ــی در شهرســتان  گفــت: عملکــرد خوب
بردســیر در ایــن زمینــه داریــم، عــادی 
ــرده و  ــن دور ک ــد از ذه ــگاری را بای ان
وظیفــه اول خــود را مراقبــت در مدیریت 

ایــن بیمــاری بدانیــم.
بصیــری همچنیــن، پیشــگیری از وقــوع 
ــم را از حوزه هــای  جــرم و کاهــش جرائ
ــان  ــوب در شهرســتان بردســیر بی مطل

کــرد.
ــی و اجتماعــی  ــاون سیاســی، امنیت مع
ــت  ــات ریاس ــان، انتخاب ــتاندار کرم اس
ــال  ــوراهای اســامی س ــوری و ش جمه
آینــده را یــادآور شــد و بیــان کــرد: 
ــی  ــزاری انتخابات ــا برگ ــن کار م مهمتری
در صحــت تمــام و مشــارکت حداکثــری 
ــل از آن  ــه حاص ــازغ از نتیج ــرد م ف م

ــت. اس
معیشــت  تامیــن  مســئله  بــه  وی 

و  داشــت  اشــاره  نیــز  اشــتغال  و 
امیدبخشــی بــه شــهروندان را بــا انجام 
خدمت خالصانــه و صادقانه مســئوالن 

ــرار داد. ــد ق ــورد تاکی ــران م و مدی
بصیــری اظهــار داشــت: در حــوزه 
بردســیر ظرفیت هــای  شهرســتان 
اســت،  فراهــم  کار  بــرای  باالیــی 
کشــاورزی،  معــدن،  در  قابلیت هــا 
صنایــع  گردشــگری،  جاذبه هــای 
ــد  ــن بای ــن چنی ــوارد ای ــتی و م دس
مــورد توجه مدیریــت شهرســتان قرار 

ــرد. گی
وی افــزود: مهنــدس نجــف پــور 
ــود  ــف خ ــه وظای ــی ب ــنایی خوب آش
ــده ای را هــم  ــات ارزن داشــتند و خدم
ــتان  ــال حضــور در شهرس طــی 5 س

ــد. ــام دادن ــیر انج بردس
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی 
ــاب و  ــت: انتخ ــان گف ــتاندار کرم اس
ــداران و بخشــداران کار  انتصــاب فرمان
دشــواری اســت، اجمــاع میــان مدیران 
اجرایــی و گروه هــای سیاســی، تجربــه 
و عملکــرد، موافقــت مجموعــه شــهر 
ــود  ــاظ ش ــد در آن لح ــده بای و نماین

هفته نامه ی فرهنگیـ  سیاسی استان کرمانـ  تحلیلی خبری
صاحب امتیاز ، مدیر مسئول : محمد رضا شجاعی
جانشین مدیر مسئول و سردبیر : عمید شجاعی
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ــک  ــاران نزدی ــه از ی ــی ک مهــدی صدف
ــی و از  حــاج قاســم در ســال های متوال
رزمنــدگان دوران دفــاع مقــدس اســت 
ــن  ــدار و آخری ــن دی ــریح آخری ــا تش ب
تمــاس تلفنی شــهید ســلیمانی بــا وی 
اظهــار داشــت: آخریــن دیــدارم بــا حــاج 
قاســم در خردادمــاه روز جمعه ســال 98 
بــود، در تمــاس تلفنی قرار شــد ســاعت 
10:30 بیت الزهــرا بــا هــم دیدار داشــته 

باشیم.
وی بــا بیــان اینکــه بیت الزهــرا در حــال 
ســاخت و ســاز و کار بنایــی بــود افــزود: 
وقتــی وارد بیت الزهــرا )س( شــدم حــاج 
قاســم بــه تنهایــی بیــن همــان مصالــح 
ســاختمانی و داربســت ها نشســته بود و 
منتظــر من بــود، بعــد از احوالپرســی به 
مــن گفــت بیت الزهــرا در حــال آمــاده 
شــدن اســت امــا مــن دلــم می خواهــد 
ــز  ــک مرک ــوان ی ــه عن ــکان ب ــن م ای
فرهنگــی و مذهبــی و اســامی تبدیــل 

شــود.
صدفــی ادامــه داد: بعــد گفــت در اینجــا 
مجالــس اهل بیــت)ع( برگــزار می شــود 
و خــوب اســت اما بحــث قرآنــی مهجور 
ــن  ــم می خواهــد در ای ــده و مــن دل مان
مــکان آموزش و تفســیر قرآن، جلســات 
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قرآنــی و جلســات مــؤذه نیز برگزار شــود 
و در حقیقــت حــاج قاســم در ایــن دیــدار 
خواســته ها و مطالبــات قلبــی خــودش را 

در مــورد بیت الزهــرا بــه مــن گفــت.
ــم  ــاج قاس ــه ح ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
تأکیــد داشــت کــه در این مــکان مقدس 
از یــاد و نــام شــهدا غفلــت نشــود یــادآور 
شــد: همانطــور کــه در اطراف ســاختمان 
بیت الزهــرا قــدم می زدیــم در مــوارد 
زیــادی تأکیــد داشــت کــه تصاویر شــهدا 
ــوار  ــر دی ــکان دارد ب ــه ام ــی ک ــا جای ت
ــی  ــت وقت ــود، گف ــرا نصــب ش بیت الزه
بابــا و مــادر شــهیدی بــه اینجــا می آیــد 
و عکــس فرزنــد شــهیدش نیســت 
ــی ناراحــت می شــوم و غصــه  مــن خیل

می خــورم.
صدفــی با بیــان اینکه حــاج قاســم 8 روز 
قبــل از شــهادت ســاعت 6:30 صبــح بــا 
مــن تمــاس تلفنــی گرفــت خاطر نشــان 
کــرد: در ایــن تمــاس در رابطــه بــا آخرین 
وضعیــت ســاخت و ســاز بیت الزهــرا 
ــه در  ــرد، از آنجــا ک ــده ک ســواالتی از بن
ــزاری  ــه )س( و برگ ــام فاطمی ــتانه ای آس
ــم  ــی هــر ســاله بودی مراســم روضه خوان
ــه  ــی ک ــخنرانان و مداحان ــه س ــع ب راج
امســال دعــوت شــده بودنــد نیــز از مــن 

آخرین توصیه حاج قاسم 8 روز قبل شهادت چه بود؟
ســوال کردنــد.

ــرد: از حــاج قاســم ســوال  ــان ک وی بی
کــردم حــاج آقــا ان شــاءاهلل شــما کــی 
ــه اول  ــد کــه در مرحل تشــریف می آوری
جوابــی نــداد، دفعــه دوم هــم که ســوال 
ــات  ــد، در دفع ــی ندادن ــاز جواب ــردم ب ک
بعــدی بــاز ســوال کــردم کــه حــاج آقــا 
شــما خودتــان کــی کرمــان می آییــد؟ 
جــواب داد چــکار بــه مــن داریــد شــما 

کار خودتــان را بکنیــد.
صدفــی افزود: گفتــم حاج آقا شــما بانی 
جلســه هســتید، هــر ســاله دیدارهایــی 
بــا بعضــی اقشــار از جملــه خانواده هــای 
ــاع  ــوتان دف ــان، پیشکس ــهدا، مداح ش
مقــدس و ... داشــته اید و مــردم منتظــر 
هســتند، گفــت کــی گفتــه مــن بانــی 
جلســه هســتم، همــه مــردم بانی، شــما 
بانــی، حضــرت زهــرا )س( بانــی مجلس 

اســت. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــن فکــر کردم 
که امســال بــا توجه به تحــوالت منطقه 
و حــوادث جهــان اســام و به دلیــل کار 
و مشــغله کاری کــه دارنــد، نمی خواهند 
از اآلن قــول بدهنــد و شــاید هــم دیرتــر 
بیاینــد گفــت: باز ســوال کردم جلســات 
بــا اقشــار را چــکار کنــم؟، فرمودنــد اگــر 

ــای  ــاد آق ــی های زی ــد از بررس و بع
میرصادقی کارشــناس ارشــد رشــته 
مدیریــت بــه عنــوان سرپرســت 
بردســیر  شهرســتان  فرمانــداری 

ــدند. ــوب ش ــاب و منص انتخ
در ایــن مراســم مهنــدس نجــف 
پــور بــه بیــان گوشــه ای از عملکــرد 
پنــج  در  بردســیر  فرمانــداری 
ــه  ــت و از هم ــته پرداخ ــال گذش س
ــرای همراهــی  ــردم ب مســئوالن و م

ــرد. ــکر ک ــا تش ه
آقــای میرصادقــی نیــز تــد اوم برنامه 
هــای توســعه محــور و برگــزاری 
ــن  ــم تری ــالم را از مه ــات س انتخاب

ــا برشــمرد. اولویته

 سیدحسن میرصادقی به عنوان سرپرست 
فرماند اری بردسیر معرفی شد

معرفی اجمالی برخی از عرفان های کاذب در ایران )1(
عرفــان یعنــی  شــناختی که به وســیله 
ی شــهود )دیــدن( قلبــی خداونــد برای 
شــخص عــارف حاصــل می شــود گفته 
مــی شــود. ایــن شــهود نیــز بــه وســیله 
ی رعایــت تقــوای الهــی و رســیدگی بــه 
نفــس و اصــاح آن حاصــل مــی شــود. 
و ایــن عرفــان حقیقــی اســت امــا اگــر 
غیــر از ایــن مســیر بدنبــال بــه اصطاح 
اصــاح نفــس باشــند عرفــان کاذب نــام 

دارد 
ــع  ــی در جوام ــا زندگ ــا پیچیدگی ه ام
امــروزی و شــهرهای بــزرگ همــراه 
و  ســرعت  جنــون  شــلوغی ها،  بــا 
مســابقه های مجــازی افــراد بشــری 
بــه ســوی مصرف گرایــی بیــش از 
ــز  ــت و نی ــن دس ــایلی از ای ــد و مس ح
ــی  ــهرها از زندگ ــردم ش ــدن م دور ش
طبیعــی و به دنبــال آن ایجاد فشــارهای 
روحــی و روانــی، دور شــدن از معنویــت، 
افزایــش مــادی گرایــی، فرصت طلبــی و 
فراموشــی ارزش هــا و کرامــات اخاقــی، 
باعــث ایجــاد نوعــی خــاء و تشــنگی 
ــوی و  ــایل معن ــه مس ــبت ب ــردم نس م

ــت. ــده اس ــی ش متافیزیک
ــم  ــا ه ــی م ــامی و انقاب ــه اس جامع
از حضــور و آقــات ایــن پدیــده در 
امــان نبــوده و جریانهــای رنگارنــگ بــه 
اصطــاح عرفانــی و یا معنوی در گوشــه 
و کنــار کشــور ظهــور یافتــه انــد و اگــر 
ــای  ــا برخورده ــیاری ازآنه ــا بس ــه ب چ
قانونــی صــورت گرفتــه امــا ریشــه کــن 
ــود  ــازی خ ــه بازس ــددا ب ــده و مج نش
پرداختــه انــد و یــا بــا عناوینــی جدیــد 

ــد. ــده ان ــدان ش وارد می
از ایــن رو ایجــاد هرگونــه روزنــه ای تحت 
عنــوان کاس معنــوی، آرامــش روحــی 
و روانــی تفکــر و خودشناســی، بــه 
شــدت موجــب جــذب افــراد بــه ویــژه 
ــزون  ــت روزاف ــدگان از وضعی صدمه دی
مشــکات زندگــی شــهری و تمــدن بــه 
ــده  اصطــاح پیشــرفته صنعتــی گردی

اســت.
لذا بایدگفــت: معنویت اســامی و دینی 

ســه ویژگــی اصلــی خدامحوری،قیامــت 
مــداری و توجــه بــه شــریعت وحیانــی از 
ــاب اســامی  امتیــازات خــاص عرفــان ن
مــی باشــد و معنویــت هایــی کــه یکــی 
ــد  ــته باش ــی را نداش ــه ویژگ ــن س از ای

معنویــت ســکوالر نامیــده میشــود 
ــردم  ــه در م ــی ک ــت خای ــه عل ــا ب ام
نســبت بــه مســائل متافیزیــک ومعنوی 
ایجادمــی شــود و یــا اینکــه بطــور کامــل 
ــات را  ــب معنوی ــای کس ــح راهه وصحی
نیاموختــه انــد و یــا ســطحی فراگرفتــه 
انــد زمینــه رابــرای گرایــش بــه عرفانهای 

کاذب ایجادمیکنــد 
و از دوطریــق عرفانهــای کاذب شــکل 
میگیــرد و یــا افــراد را جــذب مــی کنــد 
یــک دســته مدعیــان دروغیــن هســتند 
کــه متاســفانه از دو دهــه پیــش تــا کنون 
ایــن جریــان عرفانــی کاذب را ، ابتــدا در 
کان شــهرها و سپس در شهرهای بزرگ 
ــه وجــود امــده  و اخیــرا در روســتا هــا ب
ــدی  ــاوی جدی ــان ان دع ــت و مدعی اس
ــن دو  ــان دروغی ــد مدعی ــرح میکنن مط
ــا  ــه ب ــی ک ــا اهان ــف( ن ــد ال ــته ان دس
اســتفاده از حقایقــی دارای اصالــت تنهــا 
بــه دنبــال ســو اســتفاده هــای شــخصی 
از مطالــب حقه هســتند. ب( افــراد ناالیق 
کــه به بیــان مطالبــی خرافــی و ناصحیح 

مــی پردازنــد 
طریــق دوم ازایجــاد مکتبــی یــا فلســفی 
هوادارانــی جمــع میکننــد واز شــیوه 
هــای غیرمتعــارف مثــل گــوش کــردن 
خــوردن  و  مبتــذل  اهنگهــای  بــه 
ــدر د ر  ــواد مخ ــرف م ــروبات ومص مش
پارتیهــا ومهمانیهــا بابرخــورداری از ازادی 
جنســی ســعی در جــذب افــراد میکننــد 
وهرگروهــی نامــی برخــود مــی گذارنــد 
ــه شــاخه  ــد و ب واکثرانهــا دوام نمــی اورن
ــوند  ــیم میش ــری تقس ــا ی کوچکت ه
وهرکــدام از انهایــی کــه بــه نحویــی وارد 
ایــن گروههــا شــدند و مــواردی  اموختند 
بنوعــی و بــا تغییــر نــام وشــکل وهــدف 
جدیــد و کاذب و عــوام فریبانــه ادامــه می 

دهنــد 

یکــی ازایــن گــروه ها شــیطان پرســتی 
اســت ویکــی از ابزارهــای جــذب به فرقه 
شــیطان پرســتی موســیقی اســت بــه 
بــاور بعضی از کارشناســان غربــی یکی از 
عوامــل رشــد قتــل و خشــونت و بی بند 
بــاری در کشــور هــای غربی موســیقی و 
ترانــه های متــال بوده اســت در فلســفه 
شیطان پرســتی قتل خودکشــی تجاوز 
تقدیــس میشــود. گــروه های موســیقی  
متــال و راک تحــت عنــوان ازادی بیــان 
مطالبــی را در اهنــگ خــود زمزمــه 
میکننــد کــه اشــکارا دعــوت بــه قتــل و 
خــوردن خــون و اجــزای بدن پرســتش 
شــیطان و بیــزاری از مســیح اســت 
یکــی دیگر از ابزارهای شــیطان پرســتی 
اســتفاده از اینترنــت  اســت بســیاری از 
گــروه هــای انحرافــی خــارج از ایــران از 
طریــق اینترنــت افــکار و اندیشــه هــای 
خــود را وارد جوامــع اســامی میکننــد.
فیلــم ســازی از راه هــای جــذب افــراد به 
شــیطان پرســتی اســت و ایــن امــر مهم 
ــز  ــن مرک ــوود بزرگتری ــاش هالی ــا ت ب
فیلم ســازی جهــان صــورت میگیــرد از 
دهــه 60 میــادی بــه علــت نیــاز مــردم 
جهــان  بــه معنویت بیشــتر فیلــم ها بر 
معنویــت و عرفــان متمرکز شــده اســت 

معنوی...
شــیطان نمــاد وجــود زندگــی شــاداب 
ــز و  ــی ناچی ــه خواب ــت ن ــادی اس و م
معنــوی )امــور معنــوی توهــم و تظاهــر 
ــی  ــم عقل ــد ک اســت( شــیطان میگوی
و بــی عفتــی بهتــر از ریــاکاری و خــود 
فریبی اســت شــیطان میگویــد مهربانی 
ــه شایســته ان هســتند  ــا کســانی ک ب
ــر  ــدن از روی ظاه ــر از عشــق ورزی بهت
ــیطان  ــت ش ــه اس ــب توج ــرای جل و ب
ســمبل مســئولیت پذیــری بــرای 
مســئول اســت بــر جــای د ل مشــغولی 
بــرای خــون اشــامان خالــی )اشــاره بــه 
تــرس مومنــان از جهنــم و معــاد وانجام 
عمــل نیک( شــیطان انســان را بــا دیگر 
ــر میداننــد بارهــا  ــات کامــا  براب حیوان
ــی کــه در  ــر از ان های و بارهــا شــدید ت

آمــدم می گویم چــکار کنیــد و از اآلن 
جلســه نگذارید.صدفــی تصریــح کرد: 
ــر  ــای حــاج قاســم ب ــن صحبت ه ای
خــاف ســال های قبــل بــود و حــاج 
قاســم از قبــل هماهنگی هــای الزم را 
انجــام مــی داد امــا امســال گفــت : اگر 
آمــدم می گویم چــکار کنیــد و از اآلن 

هیــچ جلســه ای نگذارید
وی اظهــار داشــت: بعــد از خبــر 
شــهادت حــاج قاســم متوجــه شــدم 
کــه حــاج قاســم از زمــان شــهادتش 
خبــر داشــت کــه اصــرار می کــرد از 
اآلن هیــچ جلســه ای نگذاریــد و اگــر 

آمــدم می گویــم

ایــن راه بــه طــور اجبــاری الــوده شــده 
ــه خاطــر خــدای معنــوی اش و  ــد ب ان
ــی  ــه صــورت حیوان ــی ب ظهــور عقان
شــرور تبدیــل شــدند. شــیطان نمــاد 
انچــه را کــه گنــاه نامیــده شــده مایــه 
خرســندی و مســرت روانــی و فکــری و 

عاطفــی میدانــد.
رهبــر فرقــه شــیطان پرســتی انتــوان 
شــزاندر الوی اســت معــروف بــه 
ــر الوی موســس و کاهــن اعظــم  دکت
کلیســای شــیطان و نویســنده کتــاب 
انجیل شــیطانی و بنیان گذار شــیطان 
پرســتی فلســفی اســت وی در 30 
ــل ســال 1966 خــود را » اســقف  اوری
اعظم کلیســای شــیطان« نامید و لقب 
پــاپ ســیاه را بــه خــود داد او در کلیســا 
قــرار میگرفــت و اعمــال غیــر متعارفی 
انجــام میــداد ماننــد: 1 نوشــیدن خون 
2غســل تعمید بــا خــون 3 اســتفاده از 
اجســاد حیوانــات 4 زنــای بــا محــارم 5 
عریــان شــدن در میــان جمع همــراه با 
رقــص اتــش و موســیقی دهشــتناک و 
مــدرن 6 اســتفاده از مشــروبات الکــی و 
مــواد مخــدر و شــیطان پرســتی لــذت 
جویــی ازادی و افــراط اســت نه ریاضت 

ــه دارد  ــی.                       ادام کش

کشف بیش از 1۴۳ تن مواد مخدر طی 
۹ماهه امسال در کرمان

فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان گفــت: در راســتای مقابله بــا موادمخــدر و برخــورد با 
ســوداگران و قاچاقچیــان و بــا انجــام اقدامــات شــبانه روزی و اطاعاتــی در 9 ماهه ســال 

جــاری، 143 هــزار و 911 کیلــو انــواع موادمخــدر را کشــف شــده اســت.
بــه گــزارش ایرنــا، ســردار عبدالرضــا ناظــری بــا اعــام ایــن خبــر به رســانه هــا با اشــاره 
بــه افزایــش 61 درصــدی کشــفیات مواد مخدر نســبت به ســال گذشــته افــزود: پلیس 
کرمــان در ایــن برهــه زمانــی 121 هــزار و 647 کیلــو تریــاک، 16 هــزار و 858 کیلــو 
حشــیش، یکهــزار و 991 کیلــو مرفیــن، یــک هــزار و 415 کیلــو هروئیــن، یک هــزار و 

680 کیلــو شیشــه و 320 کیلــو ســایر مــواد را کشــف کرده اســت .
وی بــا بیــان اینکــه 2 هــزار و 764 قاچاقچــی مــواد مخــدر در این رابطه دســتگیر شــده 
انــد، تصریــح کــرد: در مجمــوع ایــن عملیــات هــا پنــج قاچاقچــی مــواد مخــدر نیــز به 

هاکــت رســیده و یــک هــزار و 984 خــودرو ســبک و ســنگین توقیــف شــده انــد.
 فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان تصریــح کــرد: رشــادت و از خودگذشــتگی مامــوران 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر در کشــور بــر هیــچ کــس پوشــیده نیســت و ایــن مهــم بــا 
شــهادت 2 تــن از همــکاران عزیزمــان در راه مبــارزه بــا مــواد افیونــی در ســال جــاری به 

اثبــات رســیده اســت.
وی بــا اشــاره بــه تــاش پلیــس اســتان در جهــت تامیــن امنیــت و آرامــش شــهروندان 
از آنهــا خواســت هرگونــه مــوارد مشــکوک در ایــن خصــوص را از طریــق تلفــن 110 به 

پلیــس اطــاع دهند.


