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رهبر معظم انقالب اسالمی  در سخنرانی نوروزی خطاب به 
ملت ایران در ضمن بیان مطالب مهم گوناگون به انتخابات 
پیش روی ریاست جمهوری سیزدهم اشاره نموده و فرمودند: 
»از جهت وجهه ی خارجی هم انتخابات و حضور مردم و 

مشارکت مردم، نشان دهنده ی اقتدار ملّی است.
از انجاییکه انتخابات یکی از اصلی ترین مظاهر و تجلیات 
مردم ساالری دینی است و حضور وتصمیم و  اراده ملت 
برای تعیین سرنوشت خویش مردم ساالر ی دینی را متجلی 
میکند . زیرا اوال حق تعیین سرنوشت مردم در دین مبین 
اسالم و به ویژه مکتب اهل بیت )علیهم السالم ( برای انسان 
تعیین شده وجایگاه خاصی دراسالم دارد ثانیا  این جایگاه 
مهم ربطی به عقاید غربیها ولیبرال  دموکراسی آنها ندارد. لذا 
انتخابات، فصلی مهم و تعیین کننده در مردم ساالری دینی 
است. که ملت قهرمان ایران اسالمی درچهاردهه گذشته 
نقش تاثیرگذار خود را باحضور گسترده در انتخابات به 
نمایش گذاشته وهمواره توطئه ها غربیها را خنثی نموده 
اند چون همه انتخابات وبویژه انتخابات پیش رو خنثی کننده 
طراحی ها و سناریوهای دشمن است. چراکه نظام سلطه 
واذناب رسانه ای و منطقه ای آنها در تالش اند که چنین 
وانمود سازند که میان ملت ایران و نظام اسالمی جدایی 
افتاده و سرمایه اجتماعی جمهوری اسالمی ایران را مخدوش 
جلوه دهند. ازاین رو انتخابات باطل السحر چنین ادعاهای 

پوچی نیز هست.
همان گونه که رهبر معظم انقالب نیز تأکید فرموده اند 
انتخابات عاملی قوی کننده و اقتدارآفرین برای نظام اسالمی 
است  و انتخابات ذخیره ای راهبردی برای افزایش اقتدار ملت 
ایران نیز هست، چراکه تا پس از هر انتخابات تا مدت ها ابعاد 

اقتدارآفرینی آن امتداد می یابد.
چون بر اساس گزارشهای منتشره  که از مدت ها قبل مراکز 
مطالعاتی و اندیشکده های راهبردی غربی، درباره  انتخابات 
تهیه  حال  در  و  کردند  بیان  جمهوری 1400  ریاست 
سناریوسازی هستند تا میزان مشارکت رای دهندگان را 
بسنجند و با تبلیغات سوء بدنبال حضور اقلیتی هستند که 
بگویند مردم ایران ازنظامشان خسته شدند و نظام اسالمی 
را ناکارامد جلوه دهند لذاانتخابات پیِش ِ رو فرصتی را برای 
ناظران خارجی فراهم می کند تا ثبات جمهوری اسالمی 
و  بسنجند  رأی دهندگان  مشارکت  میزان  اساس  بر  را 
همچنین شاید آینده کشور را ارزیابی کنند. و به اشکالی قصد 
تاثیرگذاری برروند انتخابات وعدم حضور حداکثری مردم 
دارند یکی از  نظریه پردازان غربی گفته  »گرچه نمی توانیم 
نتیجه انتخابات 1400 ایران را شکل دهیم، اما اگر بخواهیم 

قادر به تأثیرگذاری بر فضای این انتخابات هستیم.«
                                                       ادامه صفحه4

234
تشکیل شورا های روستایی و انتخاب 
دهیاران ضروری است

انهدام باند ارتشاء و رشاء در اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه فرمودند:مــاه رمضــان، ماه خداســت و آن ماهی اســت 
ــاه  ــد و آن م ــاك می کن ــان را پ ــد و گناه ــنات را می افزای ــد در آن حس ــه خداون ک

برکــت اســت.                                                                         )بحاراألنــوار، ج 96، ص 340( 

انتخابات حداکثری ،عامل  
اقتدارآفرین نظام اسالمی 

۱۳۳ دستاورد جدید هسته ای رومنایی، افتتاح و راه 

اندازی خواهد شد/ آغاز گازدهی به سانرتیفیوژهای 

نسل جدید در نطنز   / گازدهی زنجیره کامل ۱۶۴ 

 IR6 ماشین سانرتیفیوژ نیمه صنعتی

                                          مدیرکل اطالعات استان کرمان گفت:                 
از 25 فقره اقدام علیه مفسدین 
اقتصادی تا دستگیری عنصر تکفیری

                                  ساالری دادستان مرکز استان کرمان :

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانداری بردســیر جلســه 
ــه  ــد 19 ب ــاری کووی ــارزه بابیم ــتاد مب ــراری س اضط
ریاســت مهنــدس وفایی معــاون سیاســی فرمانــداری و 
باحضــور حجــت االســالم والمســلمین کرمانــی و دیگر 
اعضــای ســتاد در ســالن اجتماعات فرمانداری تشــکیل 

شــد
ــر و  ــداری ضمــن تقدی ــاون سیاســی فرمان ــی مع وفای
تشــکر از کادر بهداشــت ودرمان شهرســتان بردســیر در 
کنتــرل بیمــاری کرونــا،از تغییــر وضعیــت رنــگ زرد به 
نارنجی شهرســتان بردســیر خبــر داد و گفــت باتوجه به 
عــادی انــگاری و عــدم رعایــت پروتــکل های بهداشــتی 
ــا  ــاک کرون ــک خطرن ــا پی ــردم متاســفانه ب توســط م
درکشــور و بالطبــع آن در شهرســتان بردســیر مواجــه 
شــدیم هر چنــد روزهای گذشــته شهرســتان بردســیر 
جــز شهرســتان های برتــر در کنتــرل بیمــاری و اجرای 
طــرح حــاج قاســم بــوده اســت اما اکنــون انتظــار میرود 
شــهروندان باهمــکاری کادر درمــان و رعایــت پروتــکل 

ــیوع  ــی از ش ــذاری اجتماع ــه گ ــتی و فاصل ــای بهداش ه
بیشــتر آن جلوگیــری نماینــد تابــه رنــگ قرمــز تغییــر 
وضعیــت ندهیــم وی همچنیــن عــدم تجمــع و اســتفاده 

ازماســک را درایــن شــرایط امــری ضــروری دانســت
حجت االســالم والمســلمین کرمانــی امام جمعه بردســیر 
نیــز ضمــن قدردانــی از زحمــات کادر درمــان پیشــاپیش 
ــتار  ــت و خواس ــک گف ــان راتبری ــاه رمض ــیدن م فرارس
همــکاری ویژه مدیــران در اجرای مصوبات و دســتورالعمل 

هــای ســتاد کرونــا  شــد .
ــز گفــت :درصــورت عــدم  ــده دادســتان نی جــوادی نماین
رعایــت دســتورالعمل هــا با متخلفیــن برخورد خواهد شــد
برهانــی رییــس مرکــز بهداشــت نیــز گزارشــی از اجــرای 
مرحلــه چهــارم طرح حاج قاســم ســلیمانی درشهرســتان 
ــای  ــل قرارگاهه ــان و عوام ــه داد و از مجری ــیر ارائ بردس
عملیاتــی ســطح شــهر تشــکر نمــود و افــزود مرحلــه ی 
پنجــم ایــن طــرح نیــز از هفتــه آینــده اجــرا خواهــد شــد
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                                      مهندس میرصادقی فرماندار بردسیر :

        صفحه4

درمراسم پانزدهمین سالگرد روز ملی فناوری هسته ای :

بردسیر در وضعیت نارنجی و اعمال 
محدودیت های کرونایی از 19فروردین 

ــای  ــتاد کرون ــان درس ــت ودرم ــبکه بهداش ــر ش مدی
شهرســتان  ضمن برشــمردن دســتاوردهای طرح شهید 
ســلیمانی اعــالم کــرد :این طــرح که ازاواســط آذرمــاه 99 
تانیمــه فروردیــن 400اجــرا گردید  منشــا خیــر و برکت 
زیــادی در ســطح کشــور بــود و کاهــش امار فوتــی و ابتال 
بیانگــر صــدق ایــن مطلب اســت کــه در شهرســتان هم 

شــاهد اتفاقــات خوبــی از عملکــرد طــرح بودیم.
هایــی  تیــم  مجموعــه  از  قدردانــی  ضمــن  وی 
مراقبتی،نظارتــی وحمایتــی باهمــکاری بســیج کــه در 
طــرح شــهید ســلیمانی همــکاری داشــتند  افــزود: در 
ایــن طــرح ۸11 نفــر بیمــار درخانــه ها بصورت ســرپایی 
ــداد  ــن تع ــه شــدندکه ازای ــه وایزول شناســایی ، قرنطین
کمــی در بیمارســتان بســتری شــدند همچنیــن  تقریبا 
بــه ازای هــر نفرازایــن بیمــاران ۵ نفــر از افــراد نزدیک آنها 

قرنطینــه خانگــی شــدند.
برهانــی بیــان کــرد: در طــرح شــهید ســلیمانی بیــش از 
۲هزار و دویســت خانوار توســط بســیج حمایت شــدند و 

رصــد قرنطینــه بــرای آنهــا انجام شــد.
وی تاکیــد کــرد: مرحله  پنجم طــرح دارای 6 اســتراتژی 

ــالغ ، مــا آمادگــی اجــرای هــر 6  ــه محــض اب هســت کــه ب
راهبــرد را داریــم.

رئیــس مرکــز بهداشــت افــزود: متاســفانه بــه دلیــل ترددهای 
ــد و  ــام عی ــافرت درای ــتان و مس ــروری در شهرس ــر ض غی
تجمعــات تحــت عنــوان مراســم ترحیــم وعروســی همچنین 
دورهمــی خانوادگــی و اســتفاده از قلیان و عدم تهویه مناســب 
عامــل افزایــش شــیوع کرونــا در شهرســتان ورنگ شهرســتان 

را نارنجــی وباخطــر شــیوع بــاال قــرارداده اســت
ــار  ــا ۸11 بیم ــته م ــاه گذش ــرد: در 4 م ــح ک ــی تصری برهان
ــی در 10 روز گذشــته مــا ۲3۵ بیمــار  شناســایی کردیــم ول
شناســایی کردیم که تعــداد موارد بســتری دربیمارســتان  10 

نفــر اســت.
ــت و  ــوارد ممنوعی ــه م ــان ب ــز بهداشــت در پای ــس مرک رئی
محدودیــت در شهرســتان اشــاره کــرد و بــر لــزوم اجــرای این 

محدودیــت هــا و ممنوعیــت هــا تاکیــد کــرد:
*** محدودیــت فعالیــت ادارات و کارکنان بصــورت دورکاری  

باحداکثــر ۵0 درصــد از کارکنــان خود 
*** تعطیلــی فعالیــت گــروه مشــاغل ســه و چهــار ازجمله : 
فعالیــت تجــاری بازرگانــی و خدماتــی وتاالرهــای پذیرایی  که 

بطورکامل تعطیل هســتند. 
باشــگاه ها و ســالن هــای ورزشــی و برخی 

ورزش هــای گروهــی نیز ممنوع اســت.
بصــورت  آموزشــی  فعالیتهــای   ***
فعالیتهــای  همچنیــن  غیرحضــوری 
اجتماعــی تعطیــل وترددهــای درســطح 

شهرســتان محــدود میگــردد

در طرح  شهید سلیمانی ۸11 نفر بیمار درخانه ها بصورت سرپایی 
شناسایی ، قرنطینه وایزوله شدند

مهندس برهانی مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بردسیر :

استاندار کرمان خطاب به مدیران:

اگر نمی توانید کار کنید استعفا دهید، جان مردم در خطر است
ــد  ــی توان ــری نم ــر مدی ــت: اگ ــان گف ــتاندار کرم اس
ــد  ــرا کن ــی اج ــه خوب ــی را ب ــای کرونای ــت ه محدودی
اســتعفا دهــد و از فرمانــداران هیــچ کوتاهــی در اجــرای 

ــرم. طــرح شــهید ســلیمانی را نمــی پذی
دکترعلــی زینــی ونــد روز 21 فروردیــن مــاه در جلســه 
ــت: از  ــان گف ــتان کرم ــای اس ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل س
امــروز تصمیماتــی مــی گیریــم و ضمانــت اجرایــی این 

تصمیمــات مســئولین و فرمانــداران هســتند.
وی بــا تاکیــد برآنکــه نظــارت و اجــرای طــرح شــهید 
ســلیمانی بــا جدیت انجام شــود، تصریــح کرد: دانشــگاه 
علوم پزشــکی کــم کاری مدیــران در اجرای وظایفشــان 
را بــه اســتاندار و فرمانــداران گــزارش دهد و اگــر فرماندار 
یــا مدیرکلــی نیــز وظیفــه اش را بــه خوبــی انجــام نــداد 

بــه بنــده گــزارش دهید.
اســتاندار کرمــان تاکیــد کــرد: اگــر مدیــری نمــی توانــد 
ــد  ــرا کن ــی اج ــه خوب ــی را ب ــای کرونای ــت ه محدودی
اســتعفا دهــد و از فرمانــداران هیــچ کوتاهــی در اجــرای 
طــرح شــهید ســلیمانی را نمــی پذیــرم؛ تصــور نکنیــد 
نزدیــک انتخابــات اســت و مــا فــردی بــرای جایگزینی 
نداریــم، بلکــه در هــر شهرســتان در حــال حاضــر ســه 
فرمانــدار بــرای جایگزینــی دارم و وزارتخانــه ها نیــز افراد 

جایگزیــن بــرای مدیــران کــم کارشــان دارنــد.
ــی  ــا و خروج ــرل ورودی ه ــد کنت ــرد: بای ــان ک وی بی
شهرســتان هــا از امــروز با جدیت بیشــتری انجام شــود و 

فرمانــداران از همــه ظرفیــت های شهرســتان خــود از جمله 
بســیج، هــال احمــر و ... اســتفاده کننــد و بایــد ممانعــت از 

ورود و خــروج خودروهــا از امــروز اجــرا شــود.
زینــی ونــد اظهــار کــرد: وضعیــت از ایــن چیــزی کــه مــا 
مــی گوییــم خطرنــاک تــر اســت و اگــر رونــد بســتری هــا 
ادامــه یابــد مــا در یــک هفتــه آینــده تختــی برای بســتری 
بیمــاران نداریــم و کرمــان جــزو اســتان های پرخطر کشــور 

ست. ا
وی بــا بیــان ایــن مطلب کــه شهرســتان هــای در وضعیت 
زرد اگــر از هــم اکنون شــیوه نامــه های بهداشــتی را رعایت 
نکننــد، بــه زودی در وضعیت نارنجــی و قرمــز کرونایی قرار 
مــی گیرنــد، عنــوان کــرد: فرمانــداران همــه ظرفیــت های 
دولتــی و حکومتــی شهرســتان های خــود را فعــا در اختیار 
اجــرای محدودیــت هــای کرونایــی قــرار دهنــد و دســتگاه 

هــا و نهادهــا بــا یکدیگر تعامــل کنند.
اســتاندار کرمــان تاکیــد کــرد: مــردم خیلــی به ســختی می 
افتنــد امــا چــه کنیــم پای جــان خــود مــردم در میان اســت 
و تاکیــد داریــم محدودیــت هــای منــع تــردد شــبانه را بــه 

شــدت اعمــال کنید.
ــای  ــکل ه ــرای پروت ــدم اج ــدید از ع ــاد ش ــا انتق وی ب
بهداشــتی در بــازار و برخــی از معابــر شــهر کرمــان تصریح 
کــرد: تیــم هایــی بــرای اجــرای دقیــق گام پنجــم طــرح 

شــهید ســلیمانی پیــش بینــی کنیــد.
زینــی ونــد بیــان کــرد: اگــر وضعیــت شــهری بدتــر شــد 

ــر  ــال حاض ــت. در ح ــه اس ــورت گرفت ــم کاری ص ــا ک حتم
ســختگیری بیشــتری نســبت بــه قبــل دارم زیــرا جــان مردم 

در خطــر اســت.
وی بــر لــزوم پیــروی همه افــراد از شــیوه نامه های بهداشــتی 
تاکیــد کــرد و ادامــه داد: ضمن تشــکر از همراهــی و همکاری 
ــای  ــکل ه ــرای پروت ــی در اج ــای مذهب ــتادها و نهاده س
بهداشــتی امــا اگــر در جایــی حتــی امــام جمعــه ای کوتاهــی 
کــرد همچنــان کــه بــا فرمانــداران کــم کار برخــورد می شــود 

بــا آن هــا نیــز برخــورد قانونــی شــود.
ــم کاری  ــر ک ــک نف ــر ی ــرد: اگ ــوان ک ــان عن ــتاندار کرم اس
کنــد همــه مــا خــراب مــی شــویم. اکنــون حــدود 90 درصــد 

فرمانــداران کارشــان را بــه خوبــی انجــام مــی دهنــد.
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مدیــرکل اطالعــات اســتان کرمــان گفــت: 
در ســال ۹۹ برحســب رصدهــای اطالعاتــی 
اطالعاتــی  ســرویس های  از  تعــدادی 
متخاصــم و گروه هــای تروریســتی بــه 
صــورت جــدی بــا طراحــی و پیشــبرد 
اهــداف تروریســتی درصــدد ایجــاد ناامنــی 
و خدشــه بــه امنیــت اســتان کرمــان بودنــد 
امــا بــا اشــراف اطالعاتــی مناســب از اجرایی 

ــری شــده اســت. ــا جلوگی شــدن آنه
ــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان،  ب
کوثــری به مناســبت هفتــه ســربازان گمنام 
امــام زمان)عــج( بــا اشــاره بــه عملکــرد ایــن 
حــوزه اظهــار کــرد: در حوزه هــای برخوردی 
ــف طــی ســال  ــاد مختل ــی در ابع و عملیات
ــا پیگیری هــای صــورت گرفتــه  گذشــته ب
اقدامــات متنــوع و مختلفــی در ســطح 
اســتان انجــام شــده و در بعــد اقتصــادی ۲۵ 
فقــره اقــدام علیــه مفســدین و اخاللگــران 
و  امنیتــی  حوزه هــای  در  و  اقتصــادی 
خارجــی بیــش از ۲۷۰ مــورد عملیــات 
علیــه باندهــای شــرارت و قاچــاق کالن مواد 
ــی ناامنــی مرتبطیــن  مخــدر، عوامــل اصل
گروه هــای معاند و تروریســتی، جاسوســان و 
مرتبطیــن ســرویس های اطالعاتی دشــمن 
صــورت گرفتــه کــه منجــر بــه دســتگیری 
تعــدادی از مجرمیــن، انهــدام باندهــای ضد 
امنیتــی و کشــف و ضبــط اقــالم مربوطــه 

شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مجمــوع اقدامــات 
صــورت گرفتــه در حوزه هــای مختلــف 

ــزود: در  ــته، اف ــدی داش ــه رش ــد رو ب رون
برخــی از حوزه هــا ماننــد ضربــه بــه بنیــه 
مالی باندهای شــرارت و ترانزیت مســلحانه 
موادمخــدر و ضربــه بــه فعالیت هــای 
ســرویس های اطالعاتــی بیگانــه رشــد 

ــری داشــته اســت. ــد براب چن
مدیــرکل اطالعــات اســتان کرمــان تصریح 
ــای  ــب رصده ــال ۹۹ برحس ــرد: در س ک
ســرویس های  از  تعــدادی  اطالعاتــی 
گروه هــای  و  متخاصــم  اطالعاتــی 
تروریســتی بــه صورت جــدی بــا طراحی و 
پیشــبرد اهداف تروریســتی درصــدد ایجاد 
ناامنــی و خدشــه بــه امنیت اســتان کرمان 
ــا  ــای آنه ــق و نمونه ه ــه مصادی ــد ک بودن
ــی  ــا اشــراف اطالعات ــا ب موجــود اســت ام
مناســب اداره کل اطالعــات از اجرایــی 
ــه  شــدن آنهــا جلوگیــری شــده اســت، ب
ــری  ــه یکــی از عناصــر تکفی ــوان نمون عن
ــه گروهــک تروریســتی داعــش  وابســته ب
کــه قصــد داشــت در اجتماعــات تاســوعا 
ــه روش جاســازی  و عاشــورای حســینی ب
مــواد منفجره در محــل تجمع عــزاداران در 
یکــی از شهرســتان ها عملیات تروریســتی 
ــه  انجــام دهــد کــه قبــل از انجــام هرگون
ــن اداره کل  ــط ای ــتی توس ــدام تروریس اق

دســتگیر شــد.
ــارزه  ــری اظهــار کــرد: در راســتای مب کوث
ــته  ــال گذش ــادی، در س ــاد اقتص ــا فس ب
ــران برخــی بخش هــای  چنــد نفــر از مدی
اقتصــادی اســتان بــه اتهــام ارتشــاء، 

اختــالس، سوءاســتفاده از موقعیت شــغلی، 
تضییــع حقــوق بیت المــال، تحصیــل مال 
ــی  ــا هماهنگ ــویی و ... ب ــروع، پولش نامش
قضایــی بازداشــت شــده و پــس از تکمیــل 
ــی  ــتگاه قضای ــار دس ــات در اختی تحقیق
ــه  ــا ب ــی از آنه ــه برخ ــد ک ــرار گرفتن ق
مجازات هایــی از جملــه حبــس تعزیــری، 
ــم از خدمــات  جــزای نقــدی، انفصــال دائ
دولتــی و ... محکوم شــده و پرونده ســایرین 

ــت. ــیدگی اس ــال رس در ح
کوثــری تصریــح کــرد: نکتــه قابــل توجــه 
ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه بررســی های 
بــدوی دربــاره این گونــه افراد، هشــدارهای 
صیانتــی الزم بــه آنهــا داده شــده امــا 
متاســفانه مــورد کــم توجهــی قــرار گرفته 

اســت.
وی دربــاره اخــالل در بــازار و توزیــع 
برخــی اقــالم و کاالهــا در ماه هــای اخیــر 
ــرد: متاســفانه در حــال حاضــر  ــوان ک عن
نابســامانی های عرضــه و توزیــع کاال و 
خدمــات یکــی از مســائل و دغدغه هاســت 
بــه  مشــکل  ایــن  از  بخشــی  کــه 
ناهماهنگی هــای موجــود دســتگاه های 
متولــی برمی گــردد، بخشــی بــه اقدامــات 
دالالن و ســودجویان مربــوط می شــود کــه 
قصــد توزیــع اقــالم را خــارج از شــبکه های 
رســمی و قانونــی دارنــد و بخشــی هــم بــه 
فضــای روانــی خاصــی کــه در بیــن برخی 
از شــهروندان وجــود دارد مربــوط می شــود 
و در ایــن راســتا اداره کل اطالعــات اســتان 

تشریح اقدامات سربازان گمنام در کرمان؛ از 25 فقره اقدام علیه 
مفسدین اقتصادی تا دستگیری عنصر تکفیری

رییس ســازمان بســیج حقوقدانان ســپاه ثاراهلل اســتان کرمــان گفت: 
بــه همــت ســازمان بســیج حقوقدانــان ســپاه ثــارا... اســتان کرمــان 
بیــش از 300 زندانــی جرایــم مالی و غیرعمد در ســال 99  آزاد شــدند.

  ســرهنگ مســعود رفیعــی افــزود: ماموریــت حقوقدانــان بســیجی 
ــام در راه  ــام هم ــرا آن ام ــام حســین )ع( اســت زی ــه از راه ام برگرفت
اعتــای عدالــت و مبــارزه بــا فســاد و اجــرای امــر به معــروف و نهی 
از منکــر از جــان، مــال و اوالد و عزیزتریــن افــراد خویــش گذشــت.
وی از بســیج حقوقدانــان بــه عنوان یکی از بهترین قشــرهای بســیج 
ــر معظــم انقــاب اســامی از گــزارش  ــاد کــرد و ادامــه داد: رهب ی
اقدامــات انجــام شــده از ســوی اقشــار بســیج در ســال گذشــته ابــراز 
رضایــت منــدی کــرده انــد و فرمــوده انــد ایــن ماموریــت خیلی مهم 

اســت و بایــد ادامــه پیــدا کنــد.
ــردم خصوصــا در  ــه م ــرد: اقشــار بســیج در کمــک ب ــان ک وی بی
ــی  و  ــه، کارهــای عمران ــی، کمــک هــای مومنان ــت زدای محرومی
آزادســازی زندانیــان جرایــم غیرعمــد بســیج اقدامات مهمــی را انجام 
ــد و بزرگتریــن افتخــار آنهــا ایــن اســت کــه رهبــر معظــم  داده ان

ــد. ــراز رضایــت کــرده ان انقــاب اســامی از ایــن اقدامــات اب
ایــن مقــام مســئول اعــام کرد: بســیج حقوقــدان اســتان کرمــان با 
کمــک ســایر اقشــار بســیج در ســال گذشــته زمینــه آزادی بیــش از  

300 زندانــی جرایــم  مالــی و غیــر عمــد را فراهــم کــرده اســت.
رفیعــی گفــت: از مهــم تریــن ماموریــت بســیج حقوقدانــان اســتان 
کرمــان در ســال جدیــد، تــداوم  طــرح هــر مســجد یــک حقوقــدان، 
کمــک هــای مومنانــه، ســازماندهی رده هــای غیــر فعــال، تشــکیل 
شــورای کانــون هــا و تکمیــل کــردن شــورای بســیج حقوقدانــان 

اســت.

آزادسازی بیش از 300 زندانی 
جرایم مالی و غیرعمد در سال 99

ــه  ــی از جمل ــات مختلف ــا اقدام ــان ب کرم
شناســایی و برخــورد بــا تعــدادی از دالالن 
و قاچاقچیــان و معرفــی آنهــا بــه دســتگاه 
ــانه های  ــالع رس ــن اط ــی و همچنی قضای
مســتمر بــه مســئوالن ذیربــط در راســتای 
ســاماندهی وضعیــت موجود تــالش جدی 

داشــته اســت.
وی بیــان کــرد: بــا توجــه بــه حجــم زیــاد 
قاچــاق و ترانزیــت مــواد مخــدر بــه داخــل، 
ــه و  ــت، هزین ــل توجهــی از وق ــزان قاب می
ــی  ــازمان های نظام ــروی س ــتعداد نی اس
و امنیتــی اســتان درگیــر مبــارزه بــا ایــن 
ــوی اداره کل  ــا از س ــت، صرف ــل اس معض
ــال  ــک س ــان در ی ــتان کرم ــات اس اطالع
گذشــته حــدود 3۰ تــن انــواع مــواد مخدر 
کشــف و ضبــط و ۱۴۰ نفــر از قاچاقچیــان 
دســتگیر شــده اند و درصــد باالیــی از 
ــواد  ــه م ــوط ب ــی مرب ــای قضای پرونده ه

ــوده اســت. ــم آن ب مخــدر و جرای

ــا  رییــس پلیــس آگاهــی اســتان کرمــان ب
ــم هــای محســوس  ــش تی ــه افزای اشــاره ب
ــن  ــی در اماک ــس آگاه ــوس پلی و نامحس
عمومــی و مراکــز خریــد از شــهروندان 
خواســت بــا رعایــت نکاتــی ســاده از 
زمینــه هــای وقــوع کالهبــرداری و ســرقت 

ــد. ــری کنن جلوگی
ــه  ــور در زمین ــن پ ــداهلل حس ــرهنگ ی س
کاهــش زمینه وقوع ســرقت هــای احتمالی 
ــد اظهــار  در اماکــن عمومــی و مراکــز خری
کــرد: توصیــه مــی شــود همــواره در اماکــن 
عمومــی مراقــب کیف پــول، گوشــی موبایل 
و دیگــر امــوال همــراه خــود باشــیم و ضمن 
ــاد، اصــول  ــز از حمــل وجــوه نقــد زی پرهی
ــای  ــام خریده ــگام انج ــی الزم را هن امنیت
اینترنتــی و تراکنــش هــای بانکــی رعایــت 
کنیــم چراکــه افــراد فرصــت طلــب از غفلت 

ــو  ــود س ــای خ ــه ه ــی طعم ــای جزئ ه
اســتفاده و شــهروندان را بــا کیــف قاپــی و 

کــش رو زنــی غافلگیــر مــی کننــد.
وی درخصــوص پیشــگیری از ســرقت 
ــه  ــرد: چ ــه ک ــز توصی ــه نی ــایل نقلی وس
بهتــر کــه خــودرو و موتورســیکلت خــود 
ــکان  ــود و م ــای موج ــگ ه را در پارکین
های مناســب پــارک و از قفــل و تجهیزات 
ایمنــی اســتفاده کنیــم و در صــورت پارک 
وســایل نقلیــه در اماکــن تاریــک و خلوت، 
ــته  ــی داش ــا سرکش ــه آن ه ــی ب گهگاه

باشــیم.
ــردن  ــرد: وارد ک ــح ک ــور تصری ــن پ حس
ــود  ــط خ ــی توس ــای بانک ــز کارت ه رم
مشــتری در هنــگام پرداخــت وجــه از 
طریــق دســتگا هــای پــوز مراکــز خریــد، 
در اختیــار دیگران نگذاشــتن رمــز و کارت 

هــای بانکــی، عــدم واریــز وجــه بــه حســاب 
ــای  ــراد مشــکوک و ناشــناس در خریده اف
اینترنتــی و عــدم پرداخــت وجه به حســاب 
کســانی کــه شــما را تحــت عنــوان برنــده 
یــک قرعــه کشــی یــا یــک طــرح تخفیــف، 
اعــزام بــه اماکــن زیارتــی و غیــره بــه حضور 
پــای عابــر بانــک هــا ترغیــب مــی کننــد از 
جملــه مــواردی هســتند که شــاید بــه طور 
مکــرر آن هــا را شــنیده ایــم امــا غفلــت از 
همیــن مــوارد ســاده گاهــی منجر بــه وقوع 
کالهبــرداری هــای خــرد و کالن شــده انــد.
ــاب  ــتان خط ــی اس ــس آگاه ــس پلی ریی
ــود  ــن وج ــا ای ــد: ب ــادآور ش ــردم ی ــه م ب
چنانچــه در هــر موقعیــت و مکانــی بــا مورد 
مشــکوکی روبــه رو شــدید یــا بــه نوعــی از 
شــما ســرقت شــد بالفاصلــه موضــوع را بــه 
۱۱۰ منعکس و برخی شــواهد و مســتندات 

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر مهنــدس 
میرصادقــی فرمانــدار بردســیر و مهندس جهانشــاهی معاون 
فرمانــدار بــا مهنــدس ســتوده مدیرعامل فــوالد مشــیز دیدار 

ــو کرد و گفتگ
مهنــدس میرصادقــی ضمن تبریک ســال جدید پیشــاپیش 
فرارســیدن مــاه مبــارک رمضــان را تبریک گفــت و از زحمات 
کارکنــان شــرکت فــوالد مشــیز در رعایــت پروتــکل هــای 
ــه گــذاری اجتماعــی درکنتــرل بیمــاری  بهداشــتی و فاصل
ــتان در  ــع شهرس ــزود صنای ــرد و اف ــی ک ــد ۱۹ قدردان کووی
اجــرای طــرح حــاج قاســم ســلیمانی نقــش موثــری داشــته 
و درحــال حاضــر شهرســتان بردســیر جــز شهرســتان هــای 

برتــر اســتان دراجــرای ایــن طــرح بــوده اســت
فرمانــدار بردســیر همچنیــن بااشــاره بــه انتخابــات پیــش رو 
خواســتار مشــارکت حداکثــری کارکنــان ایــن مجموعــه در 

انتخابــات ۱۴۰۰شــد
ــع  ــط صنای ــده توس ــتغال ایجادش ــی ازاش ــای میرصادق آق
فــوالدی درشهرســتان خصوصافوالدمشــیزقدردانی وازآقــای 
ــی  ســتوده خواســت طرحهــای توســعه ای واحدخودرااجرای

ــول مســاعدداد ــرای آنهاق ــت اج ــرده وجه ک
ــن  ــز ضم ــیز نی ــوالد مش ــل ف ــتوده مدیرعام ــدس س مهن
تقدیروتشــکرازآقای میرصادقی وحمایتهای ایشــان ،گزارشــی 
ازعملکــرد یــک ســاله فوالد مشــیز را ارایــه داد وگفــت درحال 
حاضــر بــه طــور تقریبــی ۷۰۰نفــر در این مجموعه مشــغول 
بــه فعالیــت میباشــند و  اظهــار امیــدواری کــرد باحمایتهای 
ــراد  ــداد اف ــدازی و تع ــد راه ان ــای جدی ــدار فازه ــای فرمان آق

بیشــتری مشــغول بــه کار گردنــد

32 محکوم زندان های استان 
کرمان در سال جدید مشمول 

عفو رهبری شدند
ــر از  ــت: 3۲ نف ــان گف ــتان کرم ــتری اس ــس کل دادگس ریی
ــی  ــازمان قضای ــالب، س ــی و انق ــم عموم ــان محاک محکوم
نیروهــای مســلح و تعزیــرات حکومتــی ایــن اســتان، همزمان 
ــا ســالروز والدت حضــرت ولــی عصر)عــج( و ۱۲ فروردیــن  ب
روز جمهــوری اســالمی مــورد عفــو مقــام معظــم رهبــری و 

تخفیــف مجــازات قــرار گرفتنــد.
ــر  ــن خب ــاه در تشــریح ای ــن م ــداهلل موحــد روز ۱6 فروردی ی
اظهــار کــرد: رهبر معظم انقالب اســالمی براســاس پیشــنهاد 
ریاســت قــوه قضاییــه، بــا عفــو و تخفیــف مجــازات ۱8۴۹ نفر 
ــی  از محکومــان محاکــم عمومــی و انقــالب، ســازمان قضای
ــت  ــی موافق ــرات حکومت ــازمان تعزی ــلح و س ــای مس نیروه

کردنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در اســتان کرمــان 3۲ محکوم شــامل 
عفــو و تخفیــف مجــازات شــده انــد، افــزود: از ایــن تعــداد ۱۰ 
نفــر با اســتفاده از عفــو رهبری آزاد شــده انــد و مجــازات اعدام 

پنــج نفــر بــه حبــس تبدیل شــده اســت.
رییــس کل دادگســتری اســتان کرمــان تصریــح کــرد: 
همچنیــن در راســتای عفــو رهبــر معظــم انقــالب اســالمی 
بــه مناســبت ســالروز والدت حضــرت ولــی عصر)عــج( و روز 
جمهــوری اســالمی، ۱۷ نفــر از محکومــان اســتان کرمــان نیز 

مشــمول تقلیــل مجــازات شــده انــد.
وی بیــان کــرد: مددجویــان بهــره منــد شــده از عفــو رهبــر 
معظــم انقــالب اســالمی مربوط بــه شهرســتان هــای کرمان، 
بافــت، رفســنجان، کهنــوج، فاریــاب، زرنــد و فهــرج بــوده انــد.

رئیــس ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام در حاشــیه 
برگــزاری مراســم بهره بــرداری از 3۰ هــزار واحــد مســکن 
بــرای محرومــان گفــت: ایــن احتمــال وجــود دارد کــه در 
پایــان خــرداد واکســن کرونــای ســتاد اجرایــی تحویــل 

وزارت بهداشــت شــود.
ــارس،  ــزاری ف ــادی خبرگ ــگار اقتص ــزارش خبرن ــه گ ب
محمــد مخبــر، رئیس ســتاد اجرایــی فرمــان امــام)ره( در 
حاشــیه مراســم بهره برداری 3۰ هــزار واحد مســکن برای 
محرومــان و آغــاز ســاخت ۱۲۰ هــزار واحــد دیگــر گفت: 
مراســم آزمایشــات بالینی ســاخت واکســن کرونا در بنیاد 
برکــت در اواســط فــاز دوم قــرار داشــته و از حــدود 3۰۰ 
نفــری کــه بایــد در ایــن فــاز واکســن را دریافــت کنند به 

۱۵۰ نفــر تزریــق انجــام شــده اســت.
وی گفــت: مــا آمــاده تولیــد انبــوه واکســن بــا ظرفیــت 3 
میلیــون دوز در مــاه هســتیم و تمام تجهیــزات آن به طور 
کامــل آمــاده بهره بــرداری اســت. از طــرف دیگــر زمینــه 
تولیــد فــاز دوم واکســن کرونــا بــا ظرفیــت ۱۲ میلیــون 
دوز در مــاه نیــز تا حدودی پیشــرفت داشــته، ســاختمان 
آن آمــاده شــده و تجهیــزات مربــوط بــه آن هــم تــا حــد 

زیــادی نصــب شــده اســت.
مخبــر افــزود: احتمــاال در اواســط فــاز ســوم آزمایشــات 
بالینــی واکســن کرونــای برکت تــا پایــان خــرداد تحویل 

وزارت بهداشــت خواهــد شــد.
رئیــس ســتاد اجرایــی فرمان امــام)ره( اظهــار داشــت: ما از 
6 مســیر روند ســاخت واکســن کرونــا را پیگیــری کردیم 
ــه روش  ــن ب ــاخت واکس ــان روی س ــال تمرکزم ــا فع ام

ویــروس غیرفعــال شــده یــا این اکتیــو اســت.

خواستار مشارکت حداکثری 
کارکنان مجتمع فوالد مشیز 

در انتخابات ۱۴00شد

به همت سازمان بسیج حقوقدانان سپاه ثارا... استان کرمان صورت گرفت:

ــره و  ــرم، چه ــوع ج ــکان وق ــه م از جمل
قیافــه فــرد، نــوع وســیله نقلیــه و پــالک 
وســیله نقلیــه مــورد اســتفاده ســارق را به 
خاطــر بســپارید تا در کشــف ســریع جرم 

مــورد اســتفاده پلیــس قــرار بگیرنــد.

 احتمال تحویل واکسن ها در 
اواخر خرداد

2 هزار و ۸۴0 واحد مسکونی برای 
مددجویان کمیته امداد کرمان احداث شد

کرونا میزان جرائم مجازی را افزایش 
داد/ آشنایی با شگردهای کالهربداری 

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از 
ــل  ــه دلی ــه ب ــی ک ــان، در روزهای کرم
ــی از  ــازار خیل ــا ب ــروس کرون ــیوع وی ش
ــرده  ــود ک ــار رک ــا دچ ــب و کاره کس
ــام  ــن ای ــاغل در ای ــی مش ــت، برخ اس
قــوت بیشــتری گرفتــه و بــا توجــه بــه 
اینکــه اقبــال شــهروندان بــه اســتفاده از 
فضــای مجــازی در ایــن روزهــا بیشــتر 
شــده اســت خیلــی از مشــاغل نیــز بــه 
ســمت ارائــه خدمــات خــو د در ایــن فضا 

رفته انــد.
از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه گســترش 
اینترنــت و افزایــش کاربــران فضــای 
و  ســارقان  کــوچ  شــاهد  مجــازی 
مجــازی  فضــای  بــه  کالهبــرداران 
ــان  ــه همزم ــی ک ــتیم؛ کالهبرداران هس
ــه روز شــده  ــوژی ب ــا پیشــرفت تکنول ب
و شــگردهای جدیــدی را بــرای اهــداف 
ــد و در  ــش گرفته ان ــود در پی ــوم خ ش
ایــن شــرایط ضــرورت دارد تــا کاربــران 
فضــای مجــازی بــا افزایــش دانــش 
ســایبری خــود بــه راحتــی در دام ایــن 

ــد. ــی نیفتن ــارقان اینترنت س
در روزهایــی کــه کرونــا بــر تمــام 
ــیاری از  ــه و بس ــایه انداخت ــورها س کش
و  فعالیت هــا  ثبت نام هــا،  خریدهــا، 
ــوزان و  ــش آم ــای دان ــی آموزش ه حت
دانشــجویان در بســتر فضــای مجــازی 
ــادی در  ــرات زی ــود، خط ــام می ش انج
کمیــن کاربــران ایــن فضــا وجــود دارد؛ 
واقعیــت ایــن اســت کــه فضــای مجازی 
فرصتــی کــه در صــورت عــدم نظــارت و 
ــود. ــل می ش ــد تبدی ــه تهدی ــش ب دان

مجرمــان فضــای مجــازی همــواره 
راه هایــی را بــرای اعمــال مجرمانــه خــود 
می یابنــد و کاربــران ایــن فضــا چنانچــه 
ناشــیانه عمل کننــد به قطــع از قربانیان 
ــود؛ د ر ایــن  دنیــای مجــازی خواهنــد ب
روزهایــی کــه بــه دلیــل شــیوع ویــروس 
کرونــا حضــور و اســتفاده اقشــار مختلف 
بــه ویــژه کــودکان و نوجوانــان در فضای 
مجــازی بســیار بیشــتر از پیــش شــده 
ــه  ــی ک ــی خوب ــات رفاه ــار امکان در کن
در اختیــار بشــر قــرار داده در بســیاری از 

بخش هــا، چالش هایــی را نیــز بــه همــراه 
داشــته و بــه ماننــد فضایــی مخــرب 
ــواع آســیب ها در  ــروز ان ــرای ب بســتر را ب
جامعــه فراهــم کــرده، رونــد اجــرای عمل 
مجرمانــه را ســرعت بخشــیده و در چنین 
شــرایطی اگــر خــود و جامعــه را به ســالح 
آگاهــی و هوشــیاری تجهیز نکنیــم قطعاً 
متحمــل آســیب های فراوانــی می شــویم.

رئیــس  یادگارنــژاد  امیــن  ســرهنگ 
ــاره  ــا اش ــان ب ــتان کرم ــا اس ــس فت پلی
بــه اینکــه ایــن روزهــا بــه دلیــل شــیوع 
ویــروس کرونــا و شــرایط اجتماعــی اقبال 
شــهروندان بــه اســتفاده از فضــای مجازی 
و انجــام امــور روزانــه خــود ماننــد آموزش 
و پرداخت هــای الکترونیــک بیشــتر شــده 
اســت اظهــار داشــت: ایــن روزهــا شــاهد 
آمــوزش دانــش آمــوزان در بســتر فضــای 

مجــازی هســتیم.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن شــرایط نیــز 
ــا از  ــتند ت ــن هس ــی در کمی کاله برداران
فرصت هــا سوءاســتفاده کننــد گفــت: در 
این شــرایط هوشــیاری شــهروندان بسیار 

ضــروری اســت.
ــا  ــان ب ــتان کرم ــا اس ــس فت ــس پلی رئی
اشــاره بــه اینکــه شــاد یکــی از فضاهایــی 
اســت کــه کاربــران زیــادی داشــته و 
ــت  ــاد مزاحم ــرداری و ایج ــکان کاله ب ام
ــن فضــا در ســطح وســیعی وجــود  در ای
دارد ادامــه داد: بعضــاً شــاهدیم پیام هــا و 
لینک هایــی بــه دانــش آمــوزان می رســد 
کــه نــرم افــزار شــاد خــود را بروزرســانی 
کننــد کــه برخــی از ایــن لینک هــا حاوی 
ــاز  ــض ب ــه مح ــتند ک ــی هس بدافزارهای
ــر روی گوشــی  ــزار ب ــک بداف ــردن لین ک

نصــب می شــود. 

کارشناس جهاد کشاورزی 
استان کرمان به اتهام اخذ 

رشوه 9 میلیاردی دستگیر شد
بــازرس کل اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه دســتگیری یکی 
ــه اتهــام رشــوه گفــت:  از کارمنــدان جهــاد کشــاورزی ب
ایــن فــرد بــه مــدت ۴ ســال بیــش از ۹ میلیــارد ریــال از 

مــردم رشــوه دریافــت کــرده اســت.
بــه گــزارش خبرگزاری تســنیم از کرمــان، احمــد آبیار در 
ــگاران اظهــار داشــت: بررســی دســتگاه های  جمــع خبرن
اجرایــی اســتان و عملکــرد آنهــا در دســتور کار سیســتم 
نظارتــی بازرســی اســتان اســت و در برخورد بــا متخلفین 

هیــچ مماشــاتی نداریم.
ــازرس کل اســتان کرمــان افــزود: در بررســی عملکــرد  ب
معاونــت صنایــع غذایــی تبدیلــی جهــاد کشــاورزی 
ــا  ــان مشــخص شــد یکــی از کارشناســان ب اســتان کرم
فریــب متقاضیــان بیــش از ۹ میلیــارد ریــال از آنها رشــوه 

ــت کــرده اســت. دریاف
ــرف  ــه ظ ــناس ک ــن کارش ــرد: ای ــان ک ــار خاطر نش آبی
مــدت ۴ ســال بــه رشــوه گیری از مراجعه کننــدگان 
اقــدام کــرده اســت بــا پیگیــری قاطــع دادســرا و دســتور 
بازپــرس پرونــده و همچنیــن اقــدام جــدی رئیــس پلیس 
ــان  ــی اســتان کرم ــی انتظام ــت اقتصــادی فرمانده امنی
دســتگیر و بازداشــت شــد بــا پیگیــری قاطــع دادســرا و 
دســتور بازپــرس پرونــده و اقــدام جــدی رئیــس پلیــس 
ــور  ــم مذک ــتان ، مته ــی اس ــادی فرمانده ــت اقتص امنی

دســتگیر و بازداشــت شــده اســت.

ــام )ره(  ــداد ام ــه ام ــر کل کمیت مدی
ــزار  ــاخت ۲ ه ــان از س ــتان کرم اس
بــرای  مســکونی  واحــد   8۴۰ و 
ــان  ــداد کرم ــه ام ــان کمیت مددجوی

طــی ســال گذشــته خبــر داد.
ــی  ــر، یحی ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
صادقــی در جمــع خبرنــگاران تأمیــن 
ــت  ــای تحــت حمای مســکن خانواره
ــن  ــداد را یکــی از مهمتری ــه ام کمیت
اولویت هــای ایــن نهــاد برشــمرد 
و بیــان داشــت: ســال گذشــته در 
ــان  ــکن مددجوی ــن مس ــه تأمی زمین
کمیتــه امــداد کرمــان بیــش از ۲6۰ 
میلیــارد تومــان هزینــه شــد کــه ایــن 
مبلــغ در راســتای احــداث، تعمیــر و 
ســاخت ســرویس بهداشــتی 6 هزار و 

ــه شــده اســت. ۹8۲ واحــد هزین
ــکل  ــدن مش ــرف ش ــزود: برط وی اف
مســکن مددجویــان در توانمندســازی 
آن هــا نقــش مهمــی دارد لــذا در 
تــالش هســتیم تــا بــا ســاخت، 
ــازی  ــازی، بازس ــر، بهس ــد، تعمی خری
و مقاوم ســازی منــازل مددجویــان 
امــداد  کمیتــه  حمایــت  تحــت 
ــه  ــی ک اســتان و خصوصــاً مددجویان
در مناطــق محــروم ســاکن هســتند 
ــکل  ــردن مش ــع ک ــه مرتف ــبت ب نس

ــم. ــدام کنی ــراد اق ــن اف ــکن ای مس
ــام )ره(  ــداد ام ــه ام ــر کل کمیت مدی
اســتان کرمــان گفــت: ســال گذشــته 
تفاهم نامــه ای مــا بیــن کمیتــه امــداد 
و ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
ــزار  ــاخت ۵ ه ــتای س ــور در راس کش
ــان  ــرای مددجوی ــکونی ب ــد مس واح
کمیتــه امــداد اســتان کرمــان منعقــد 
شــد کــه تاکنــون ۲ هــزار و 8۴۰ 

ــار احــداث  ــن آم واحــد مســکونی از ای
شــده اســت.

ــوص  ــرد: در خص ــح ک ــی تصری صادق
ســاخت ایــن واحدهــای مســکونی ۲۰۷ 
ــارات بالعــوض  ــارد تومــان از اعتب میلی
کمیتــه امــداد و ســازمان مدیریــت 
و برنامه ریــزی کشــور هزینــه شــده 

ــت. اس
جــذب  راســتای  در  گفــت:  وی 
مشــارکت های مردمــی در خصــوص 
ــان و  ــرای مددجوی ــکن ب ــاخت مس س
نیازمنــدان در نظــر داریــم طــرح رضوان 
را اجــرا کردیــم کــه در ســال گذشــته 
ــران  ــط خی ــان توس ــون توم 63۰ میلی
در قالــب ایــن طــرح بــرای کمــک 
ــازی  ــازی و مقاوم س ــاخت، بهس ــه س ب
ــان  ــتان کرم ــان اس ــکن مددجوی مس

ــت. ــده اس ــه ش هزین
.

مدیر کل کمیته امداد امام )ره( استان کرمان:

مهندس میرصادقی فرمانداربردسیر: 

رییس کل دادگسرتی استان کرمان :

با رعایت برخی نکات ساده از وقوع کالهبرداری و سرقت جلوگیری کنید

رئیس ستاد اجرایی فرمان حرضت امام :

کرمان ظرفیت خوبی برای 
خلق آثار هنر رضوی دارد

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمــان گفــت: ایــن 
اســتان از پتانســیل و ظرفیــت فرهنگــی و هنــری قــوی بــرای خلق 
آثــار هنــری بــا محتــوای رضــوی برخــوردار اســت کــه بایــد مــورد 

توجــه اصحــاب فرهنــگ و هنــر قــرار گیــرد.
بــه گــزارش ایرنــا،  محمــد رضــا علیــزاده درنشســت مشــترک بــا 
دبیرکانــون هــای خدمــت رضوی اســتان کرمــان افــزود: در شــرایط 
بیمــاری کرونــا هنرمنــدان بــا تولیــدات فاخــر و نشــر آن در فضــای 
مجــازی میتواننــد بــه نحــو مطلوبــی حــال و هــوای حــرم مطهــر را 

بــه محبیــن حضــرت رضــا )ع( انتقــال دهنــد.
وی بــا بیــان اینکــه هنــر بهتریــن ابــزار بــرای ترویــج ســیره رضوی 
اســت تاکیــد کــرد: فعالیتهــای فرهنگــی و هنــری در اســتان کرمان 

بایــد عطــر و بــوی امــام رضــا)ع( را در جامعــه منتقــل کنــد.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه 
برگزاری موفق  بیســت و شــش دوره جشــنواره شــعر رضوی تصریح 
کــرد: اشــاعه و ترویــج فرهنــگ رضوی بــا اســتفاده از ظرفیــت ادبی 
و هنــری کشــور، گســترش فعالیت هــای فرهنگــی و ادبــی مرتبط با 
ســیره نبوی، کشــف اســتعدادهای ادبی و غیــره از مهمتریــن اهداف 

این جشــنواره اســت.
ــان  ــامی کرم ــاد اس ــگ و ارش ــت: اداره کل فرهن ــار داش وی اظه
بــرای همــکاری بــا کانــون هــای خدمــت از تمایــل و عاقــه مندی 
هنرمنــدان اســتان بــه خدمــت در حــوزه ترویــج فرهنــگ رضــوی 

آمــاده هــر گونــه همــکاری اســت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان کرمان: 
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حکومت  جهانی عدالت

ویژگی های حکومت جهانی اسالم
رفاه و توسعة اقتصادی عدالت محور:

بر اساس پیش بینی روایات رهبری دینی، عصر ظهور و حکومت 
جهانی اسالم با توسعه و رشد اقتصادی چشمگیری همراه است؛ 
اّما همان گونه که آمد، این توسعه بر مبنای  عدالت استوار است 
و تمام جوامع از این موهبت بهره مند می شوند. امام باقرعلیه 
السالم در حدیثی می فرماید:به محض قیام مهدی، رحمت ها و 
برکت های الهی، پروا پیشگانی را که ِخَردشان در پی آن انقالب 

آسمانی کمال می یابد، فرا می گیرد
تحلیل و توضیح رفاه و توسعة همه جانبه این عصر را می توان 
با مورد توّجه قرار دادن دو عامل مهم مطرح کرد: از یک سو 
بشر از نظر فن آوری و استخدام مواهب طبیعی به اوج ترقی و 
کمال می رسد و از سوی دیگر، به فعلیت رسیدن ظرفیت ها و 
استعدادهای نهفته طبیعت و زمین در این دوره است که به تعبیر 
احادیث؛ زمین کلّیة ذخایر، اندوخته ها و داشته های خود را بیرون 

می ریزد. در حدیثی این نکته چنین مطرح شده:
حکومت او شرق و غرب جهان را فرا خواهد گرفت و گنجینه های 
زمین برای او ظاهر می شود و در سرتاسر جهان جای ویرانی 

باقی نخواهد ماند، مگر این که آن را آباد خواهد ساخت 
بحث آبادانی زمین که بیانگر اوج توسعه و رفاه اقتصادی است، از 
طریق مهار و تخریب نیروهای ویرانگر و نیز استخدام همه جانبة 
طبیعت و استخراج ذخیره ها و منابع طبیعی   صورت می گیرد.

 توسعه علم و فن آوری:
امروزه توسعة  علم و فن آوری یکی از شاخص های اساسی توسعه 
به شمار می رود؛ اّما آن چه در نگرش پوزیتویستی مدرن و پست 
مدرن در تعریف علم قرار می گیرد، بیشتر به علوم تجربی و علم 
به مفهوم Sience ناظر است. این علم گرایی یا علم محوری به 
طور عمده بر امور تجربی و دنیایی ناظر است و الزاماً علوم عقلی و 
غریزی را مّد نظر قرار نمی دهد. در این چارچوب، رشد عقالنیت 
انسان نیز در مفهوم عقالنیت ابزاری مورد توّجه است. توسعة علم 
و فن آوری که یکی از ویژگی های جامعة عصر ظهور به شمار 
می رود به توسعه و رشد همه جانبه علم، عقالنیت و آگاهی ناظر 
است که علم و آگاهی به ارزش ها و باورهای علوم انسانی که در 
فطرت او ریشه دارد نیز در این حوزه مورد توّجه است. می توان 
گفت: ورود بشر به این عرصه، بیانگر تحّول فکری همه جانبه 
است که از شرایط تحّقق ظهور و تشکیل حکومت جهانی اسالم 
به شمار می رود. حدیثی در این زمینه جالب توّجه است که 
بر اساس آن تمام داشته های علمی بشر فقط بخش اندکی از 
معارف و دانشی است که جوامع عصر ظهور بدان دست می یازند. 
از امام صادق علیه السالم چنین نقل شده:دانش 27 حرف یا 27 
شعبه است. تمام آن چه پیامبران الهی برای مردم آورده اند، دو 
حرف بیش نبود و مردم تا کنون جز آن دو حرف را نشناخته اند؛ 
اّما هنگامی که خاتم ما قیام کند، 25 حرف )25 شاخه( دیگر را 
آشکار، و میان مردم منتشر می سازد و دو حرف را به آن ضمیمه 

می کند تا 27 حرف کامل و منتشر شود

 آیه  152 سوره آل عمران :
و )در نبرد احد( قطعاً خدا وعده خود را با شما راست گردانید آنگاه که به فرمان 
او آنان را می کشتید تا آنکه سست شدید و در کار )جنگ و بر سر تقسیم 
غنایم( با یکدیگر به نزاع پرداختید و پس از آنکه آنچه را دوست داشتید )یعنی 
غنایم را( به شما نشان داد نافرمانی نمودید برخی از شما دنیا را و برخی از 
شما آخرت را می خواهد سپس برای آنکه شما را بیازماید از )تعقیب( آنان 

منصرفتان کرد و از شما درگذشت و خدا نسبت به مؤمنان با تفضل است.
1- شأن نزول آیه شریفه چیست؟ 

در ماجرای جنگ احد گفتیم مسلمانان در آغاز جنگ با اتحاد و شجاعت 
خاصی جنگیدند و زود پیروز شدند و لشکر از هم پراکنده شد و موجی از 
شادی سراسر لشکر اسالم را فرا گرفت، ولی نافرمانی جمعی از تیراندازان که 
در شکاف کوه  »عینین« به سرکردگی  »عبداهلل بن جبیر« می جنگیدند و 
رها کردن آن سنگر حساس و مشغول شدن آنها و دیگران به جمع آوری 
غنائم، سبب شد که ورق برگردد و شکست سختی به لشکر اسالم وارد 

گردد. 
هنگامی که مسلمانان با دادن تلفات و خسارات سنگین به مدینه بازگشتند با 
یکدیگر می گفتند:  »مگر خداوند به ما وعده فتح و پیروزی نداده بود؟ پس 
چرا در این جنگ شکست خوردیم؟« آیات فوق به آنها پاسخ می گوید و 

علل شکست را توضیح می دهد. 
2- آیا خداوند در جنگ احد وعده پیروزی داده بود؟ 

وعده خدا درباره پیروزی شما کامال درست بوده و به همین دلیل در آغاز 
جنگ پیروز شدید و به فرمان خدا دشمن را پراکنده ساختید. این وعده 
پیروزی تا زمانی که دست از استقامت و پیروی فرمان پیغمبر )ص( بر 
نداشته بودید ادامه داشت، شکست از آن زمان شروع شد که سستی و 
نافرمانی شما را فرا گرفت. یعنی اگر تصور کردید که وعده پیروزی بدون قید 
و شرط بوده سخت در اشتباه بوده اید، تمام وعده های پیروزی مشروط به 

پیروی از فرمان خدا است. 
3- عوامل شکست و پیروزی چیست؟ 

الف( عامل شکست بیرونی، شکست درونی است. شما در درون سست و 
درگیر و گناه کار شدید، لذا در بیرون شکست خوردید. 

ب( از جمله عوامل شکست، سستی، تنازع و عدم اطاعت از فرماندهی است. 
چنانکه عوامل پیروزی، قدرت، وحدت و اطاعت از رهبری است. 

4- منظور از  »تنازعتم« چیست؟ 
کلمه  »تنازعتم« دلیل بر این است که همگی بر مسأله نافرمانی و ارتکاب 
معصیت متفق نبودند، بلکه بعضی اصرار داشتند در اطاعت و فرمانبری خود 
ثابت قدم باشند. به همین جهت می بینیم در آیه شریفه جمعیت مسلمانان 
در صحنه احد به دو دسته تقسیم شده اند. می فرماید: »بعضی از شما دنیا را 

می خواهند و بعضی آخرت را طلب می کنند.« 
5- جمله  »عصیتم« اشاره به چیست؟ 

از این جمله که اشاره به وضع تیراندازان کوه  »عینین« است، به خوبي 
استفاده می شود که تیراندازانی که در شکاف کوه بودند درباره رها کردن 
سنگر خود اختالف کردند و جمع زیادی دست به عصیان و مخالفت زدند. 
تعبیر به  »عصیتم، نافرمانی کردید« نشان می دهد که اکثریت دست به 
مخالفت زده بودند. لذا قرآن می فرماید: »پس از مشاهده آن پیروزی چشم 
گیر که مورد عالقه شما بود، راه عصیان پیش گرفتید.« در حقیقت برای 
بدست آوردن پیروزی کوشش الزم را به خرج دادید، اما برای نگاهداشتن 
آن استقامت نکردید و همیشه نگاهداری پیروزی ها از بدست آوردن آن 

مشکل تر است. 
6- فلسفه امتحان الهی در میدان جنگ احد برای چه بود؟ 

خداوند شما را از نبرد با مشرکین بازداشت و این بعد از پیدا شدن اختالف 
و نافرمانی بود. غرض از این بازداری این بود که مسلمین را امتحان کند و 
ایمان و صبر آنان در راه خدا را بسنجد. چرا که قوی ترین عامل برای امتحان 
های عمومی همانا اختالف دل ها است. اینجاست که باید بالئی عمومی 
بیاید، تا مؤمن از منافق و مؤمن راسخ االیمان هم از مؤمن رنگارنگ، ریاکار 
و سست ایمان متمایز گردد و صف منافقین از صف مؤمنین جدا گردد. به 
این ترتیب معلوم می شود آنکه مؤمن است، ایمان قلبي او تا چه اندازه ای 
تحمل فشار ها و سختی ها را دارد و در چه درجه ای از فشار، ایمان او از 
بین می رود. با همه این حرف ها، خدای تعالی به فضل و کرمش از خطای 

آنان صرف نظر کرد. 
در اینجا ورق برگشت و خداوند پیروزی شما را به شکست تبدیل کرد تا شما 

را بیازماید و تنبیه کند و پرورش دهد. 
7- خداوند متعال با کسانی که در جنگ احد باعث شکست شدند چه کرد؟ 
خداوند همه این نافرمانی ها و گناهان شما را بخشید در حالی که سزاوار 
مجازات بودید، زیرا خداوند نسبت به مؤمنان از هر گونه نعمتی فرو گذار 

نمی کند.
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رئیــس مجمع نماینــدگان اســتان کرمان 
ــا تانکــر  گفــت: 7۰۰ روســتای اســتان ب
آبرســانی می شــود امــا گوشــی در وزارت 
نیــرو بــرای شــنیدن بحــران آب کرمــان 

. نیست
شــهباز حســن پور در گفت وگــو بــا 
خبرنــگار تســنیم در کرمــان ، با اشــاره به 
نامگــذاری ســال از ســوی رهبــر معظــم 
ــذاری  ــا نامگ ــت: م ــار داش ــالب اظه انق
ــم  ــال را منشــور ســال 14۰۰ می دانی س
ــرای همــه  کــه توســط رهبــر انقــالب ب

کارگــزاران نظــام تنظیــم شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه ســفرهای مقامــات عالی 
ــران از  ــه ای ــف ب ــه کشــورهای مختل رتب
جملــه ســفر وزیــر امــور خارجــه چین به 
کشــور مــا و نشســت امــروز ویــن گفــت: 
همــه ایــن اتفاقــات به دلیــل لطــف خدا، 
ــری و  ــم رهب ــام معظ ــای مق رهنموده

اســتقامت مــردم مــا بــوده اســت.
رئیــس مجمع نماینــدگان اســتان کرمان 
ــه اول را  ــتا جلس ــن راس ــه داد: در ای ادام
د ر دفتــر نماینــده ولــی فقیــه در اســتان 
ــده  ــتاندار و فرمان ــا حضــور اس ــان ب کرم
ــتری  ــس کل دادگس ــتان، رئی ــپاه اس س
ــع  ــات و مجم ــر کل اطالع ــتان، مدی اس
نماینــدگان اســتان برگزار و بررســی همه 
مــواردی کــه در بحــث تولید، پشــتیبانی 
ــود در  ــتان الزم ب ــی در اس ــع زدای و مان

دســتورکار قــرار گرفــت.

وی بیــان کــرد: کار گروهــی از همه نهادها 
و دســتگاه تشــکیل شــد تا کارهــای فنی 
ــا  ــا ب ــرده ت ــدی ک ــریع تر جمع بن را س
ــی  ــه وحــدت، انســجام و هماهنگ روحی
بتوانیــم منشــور انقــالب یــا همان شــعار 
ســال را بــه صــورت 1۰۰درصد در اســتان 

ــق کنیم. محق
ــن  ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــن پور ب حس
روزهــا فضــای کشــور فضــای انتخاباتــی 
ــوده  ــر ایــن ب اســت گفــت: تــالش مــا ب
تــا در ایــن روزهــا از مشــکالت مــردم در 
ــتغال، مســکن، ازدواج  ــد، اش ــوزه تولی ح
ــل  ــیخته غاف ــار گس ــای افس و گرانی ه
ــوزه  ــود در ح ــکالت موج ــویم و مش نش
ــه صــورت  ــردم را ب ــای اساســی م کااله
جــدی پیگیــری کنیــم، نگرانــی از بــاب 
مســائل معیشــتی مــردم نداشــته و 

ــردم نباشــیم.  شــرمنده م
ــته  ــال گذش ــه در س ــان اینک ــا بی وی ب
مجمــع نماینــدگان اســتان کرمــان 
ــا  ــت ها را ب ــات و نشس ــترین جلس بیش
مســئوالن کشــوری، لشــکری و اســتانی 
ــا  ــه ای از دغدغه ه ــه گوش ــا ب ــت ت داش
و مشــکالت مــردم اســتان پاســخ دهــد 
ــای  ــه گرانی ه ــه ب ــا توج ــد: ب ــادآور ش ی
ــای  ــژه در روزه ــه وی افســار گســیخته ب
پایانــی ســال و مشــکالتی کــه در کمبود 
مــرغ، تخم مــرغ و ســیمان داشــتیم  

ــود. ــده ب ــدان ش ــا دو چن ــی م ناراحت

رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان کرمــان 
ــی  ــای پایان ــه در روزه ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ســال بــا توجــه بــه اینکــه بحــث بودجــه را 
در صحــن علنــی مجلس داشــتیم افــزود: با 
ایــن وجــود یکــی از دغدغه هــای اساســی 
مــا حــل مشــکالت اساســی مــردم در آن 
روزهــا بــود و در کمیســیون اقتصــادی 
مجلــس هــر هفتــه دو جلســه را بــرای حل 
مشــکالت مــردم داشــتیم و در هــر هفتــه 
جلســات مجمــع نماینــدگان اســتان بــرای 
پیگیــری مشــکالت مــردم اســتان را برگزار 

کردیــم.
ــدگان  ــع نماین ــه مجم ــان اینک ــا بی وی ب
ــخگوی  ــت پاس ــاده اس ــان آم ــتان کرم اس
مطالبــات مردم باشــد افــزود: خوشــبختانه 
انتقــال آب از خلیــج فــارس بــه ســیرجان و 

بعــد از آن رفســنجان انجــام شــد.
در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  حســن پور 
دســتورکار مجمع نمایندگان اســتان اســت 
تــا ایــن آب از مســیر رفســنجان بــه کرمان 
منتقــل شــود گفــت: ســهمیه آب شــرب از 
ایــن مســیر را نماینــدگان اســتان پیگیــری 
ــا  ــا ت ــرده ام ــدا ک ــص پی ــد و تخصی کردن
کنــون اقدامــی از ســوی وزارت نیــرو انجــام 
نشــده و کوتاهــی کامــالً شــفافی از ســمت 

ــرو انجــام شــده اســت. وزارت نی
وی بــا بیــان اینکــه وزارت نیــرو نــه انتقــال 
ــری  ــون پیگی آب شــرب ســیرجان را تاکن
کــرده و نــه بحــث انتقــال آب شــرب کرمان 

داروی جدید
دارویــی بســیار جدیــد پــس از آزمایــش روی حیوانــات قرار 
بــود روی انســانها امتحــان شــود ولــی امکان مرگ شــخص 
نیــز وجــود داشت.ســه نفــر داوطلــب تزریــق ایــن داروی 
جدیــد شــدند. یــک آلمانــی، یــک فرانســوی و یــک ایرانی.
بــه آلمانــی گفتنــد: چه قــدر مــی گیــری، گفــت 1۰۰هزار 
دالر.گفتنــد: بــرای چه؟گفــت: اگر ُمردم برســد به همســرم.
بــه فرانســوی گفتنــد: چقدر؟گفــت: 2۰۰ هــزار دالر که اگر 
مــردم 1۰۰هــزار برســد بــه همســرم و 1۰۰ هــزار برســد 
بــه معشــوقم.به ایرانــی گفتنــد: چقــدر مــی گیــری؟ گفت 
ــت  3۰۰ هــزار دالر.گفتنــد چرا؟گفــت: 1۰۰ هــزار دالر باب
شــیرینی، بــرای شــما که اینجــا داریــد زحمت می کشــید 
1۰۰ هــزار دالر هــم واســه خــودم، 1۰۰ هــزار دالر هــم می 

دهیــم بــه ایــن آلمانیــه و دارو را بــه او تزریــق مــی کنیــم.
درس بزرگ

ــان  ــارج از شهرش ــه ی خ ــاالی تپ ــری ب ــدر و پس روزی پ
ایســتاده بودنــد و آن بــاال همــان طــور کــه شــهر را تماشــا 

مــی کردنــد بــا هــم صحبــت مــی کردنــد.
پــدر مــی گفــت: اون خونــه را مــی بینــی؟ اون دومین خونه 
ایــه کــه مــن تــو ایــن شــهر ســاختم. زمانــی کــه اومــدم تو 
ایــن کار فکــر مــی کــردم کاری کــه مــی کنــم تا آخــر باقی 
مــی مونــه.دل بــه ســاختن هــر خانــه مــی بســتم و چنــان 
محکــم درســت مــی کــردم کــه انــگار دیگــه قــرار نیســت 
خــراب شــه.خیالم ایــن بــود کــه خونــه مســتحکم تریــن 
چیــز تــو زندگــی مــا آدماســت و خونــه هــای مــن بعــد از 

مــن هــم همیــن طــور میمونن.
امــا حــاال مــی دونــی چــی شــده؟ صاحــب همیــن خونــه 
ــه را خــراب کنــم و یکــی  از مــن خواســته کــه ایــن خون

بهتــرش را بــراش بســازم.
این خونه زمانه خودش بهترین بود ولی حاال...

ایــن حــرف صاحــب خونــه دل منــو شکســت ولــی خــوب 
شــد...خوب شــد چــون باعــث شــد درس بزرگــی را بگیــرم.
درســی کــه بــه تــو هــم می گــم تــا تــو زندگیت مثــل من 

دل شکســته نشــی و موفق تر باشــی.
پســرم تــو ایــن زندگــی دو روزه هیــچ چیــز ابــدی نیســت. 
تــو زندگــی مــا هیــچ چیــزی نیســت کــه تــو بخــوای دل 

بهــش ببنــدی جــز خالقــت.

داستان های  جالب وآموزنده

عمودی :
1 عمــودی: چیــن پیشــانی - آش هفــت دانــه2 عمودی: ســالن انتظــار هتل - 
لیســت غــذا - گل ســرخ3 عمــودی: حریــص - ســاکت4 عمــودی: مایه حیات 
- صدمــه - ارجمنــدی5 عمــودی: نور دهنــده - از هنرهای نمایشــی6 عمودی: 
قــوم و گــروه - قــادر7 عمــودی: خواربــار - حــرف فــراری8 عمــودی: شــالوده - 
کارهــا - نفــی عــرب9 عمــودی: خــون منعقــد - جــواب دهنــده1۰ عمــودی: 

زمینــه - چلچــراغ - فراوانــی11 عمــودی: از نیروهــای ارتشــی - پایه ها
افقی:

1 افقــی: لقــب ابوعلــی ســینا - تکــه پارچــه کهنــه2 افقــی: کشــوری در غــرب 
آفریقــا - عبــوس3 افقــی: یــک چهــارم - سرپرســتی4 افقــی: ســنگ طلــق - 
مــوی مجعــد - بخــش کــردن کلمــات5 افقــی: ریشــخند - حــرف نــدا6 افقی: 
قابــل مشــاهده - واحــد جریــان بــرق7 افقــی: آقــای اســپانیولی - پرهیــزکار8 
افقــی: افســوس - درون - تــه نشــین شــدن9 افقــی: نردبــان - پوشــیدگی1۰ 

افقــی: واحــد پــول برزیــل - کبــود رنــگ11 افقــی: جریــان بــاد - شــهرت

وزارت نیرو انتقال آب شرب به کرمان را پیگیری نکرد

را تاکیــد کــرد: ایــن موضــوع بایــد هــر چــه 
ســریع تر از ســوی وزارت نیــرو پیگیــری 
شــده، انتخــاب پیمانکار انجــام و لولــه گذاری 

انجــام شــود.
رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان کرمــان 
بــا اشــاره بــه اینکــه تابســتان امســال قطعــاً 
در کرمــان، ماهــان و ... دچــار کمبــود شــدید 
آب هســتیم و وزارت نیــرو بایــد پیگیــر ایــن 
موضــوع باشــد تصریــح کــرد: ایــن خواســته 
ــت و  ــتان اس ــان و اس ــردم کرم ــق م ــه ح ب
وزارت نیــرو بایــد بــه خــود بیایــد کــه بحــث 
کمبــود آب در اســتان کرمــان، یــک موضــوع 

جــدی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه چنــد ســال اســت کــه 
فریــاد می زنــم 7۰۰ روســتای اســتان کرمــان 
بــا تانکر آبرســانی می شــوند گفت: متاســفانه 
گــوش شــنوایی در وزارت نیــرو برای شــنیدن 

مشــکالت مــردم اســتان کرمان نیســت.

جدول شماره :476  

جمع آوری  مالیات  و تنظیم  بیت املال 
دولــت  اســالمی  بــرای  تأمیــن  وظایــف  خــود اقــدام  بــه  جمــع آوری  
ــه  ــام  علی)علی ــن  رو ام ــرد. از ای ــال  ک ــم  بیت الم ــات  و تنظی مالی
الســالم( کارگزارانــی  را بــرای  جمــع آوری  زکات، خــراج، جزیــه  و ... 

ــن  نمودند. تعیی
 منابع  مالی  دولت  علوی 

دولــت  علــوی، بــرای  ادارة  جامعــه  و ادای  وظایفــی  کــه  بیــان  شــد، 
دارای  امــوال  و درآمدهایــی  اســت. برخــی  از ایــن  امــوال  بــه  طــور 
مســتقل  متعلــق  بــه  دولــت  اســت  )انفــال( و برخــی  دیگــر متعلــق  
بــه  عمــوم  مســلمانان، کــه  در عین  حــال  در اختیــار دولت  اســالمی  
قــرار دارد. در واقــع  دولــت  اســالمی  از آن  جــا کــه  حافــظ  منافــع  و 
مصالــح  عامــة  جامعــه  اســت، سرپرســتی  ایــن  امــوال  را بــر عهــده  
دارد. امام)علیــه الســالم( دربــارة  انــواع  مختلــف  مال هــا، می فرمایــد:

»قــرآن  بــر پیغمبر)صلــی اهلل علیــه وآلــه( نــازل  گردیــد و مال هــا 
چهــار قســم  بــود: مال هــای  مســلمانان  کــه  آن  را بــه  ســهم  هــر 
یــک  میــان  میراث بــران  قســمت  نمــود؛ غنیمت  جنگــی  کــه  آن  را 
بــر مســتحقانش  توزیــع  فرمود؛ خمــس  کــه  آن  را در جایــی  که  باید 
نهــاد، و صدقــات  کــه  خــدا آن  را در مصرف هــای  معیــن  قــرار داد.«

ــیء،  ــامل  ف ــوال  غیرشــخصی، ش ــه الســالم( ام در کالم  امام)علی
ــد: ــم  می فرمای ــرآن  کری ــود. ق ــات  می ش ــس  و صدق خم

»َوَمــا أََفــَأ  اُ  َعلـَـی  رَُســولِهِ  ِمنُهــم  َفَمــا أَوَجفُتــم  َعلَیــهِ  ِمن  َخیــلٍ  وَ الَ   
رَِکابٍ  َولِکــنَّ  اَ  ُیَســلٍّطُ  ُرُســلَهُ  َعلَــی  َمــن  َیَشــُأ  وَ اُ  َعلَــی  ُکلٍّ  َشــیءٍ  
ــهِ  َولِلرَُّســولِ   َقِدیــٌر. َمــا أََفــَأ  اُ  َعلَــی  رَُســولِهِ  ِمــن  أَ هــلِ  الُقــرَ ی  َفلِلَّ
ــبِیلِ  َکــی  اَل   َیُکونَ   َولـِـذِ ی  الُقربـَـی  وَ الَیَتاَمــی  وَ الَمَســاِکینِ  وَ ابــنِ  السَّ

ُدولـَـةً  بَیــنَ  اال َ  غنَِیــأِ  ِمنُکــم«
محققــان  دربــارة  مفهــوم  فــیء در آیــة  شــریفه  و روایــات، نظرهــای  
مختلفــی  داده انــد. شــاید بــا توجــه  بــه  ظاهــر روایــات  بتــوان  گفت  
فــیء شــامل  غنائــم  جنگــی، انــواع  انفــال، خــراج  و جزیه  می شــود. 
آیــة  انفــال  در غنائــم  جنــگ  بــدر نــازل  شــده  اســت، امــا بعــد از آن  
لفــظ  انفــال  در اموالــی  کــه  از طریــق  غیــر جنــگ  بــه  دســت  آمده، 
اســتعمال  شــد. بنابرایــن  بر خــراج  و جزیــه  اطالق  نمی گــردد. غنائم  
جنگــی  نیــز قســیم  انفــال  و فــیء اســت  و بــر حســب  اســتعماالت  
شــایع، لفــظ  فــیء مســاوی  بــا لفــظ  انفــال  و یــا - اگــر خــراج  و 
جزیــه  را شــامل  انفــال  ندانیــم  - اعــم  از آن  اســت. فــیء و انفــال  
نیــز قســیم  صدقــات  و خمس انــد. البتــه  فــیء در ســخنان  متعــدد 
امیرالمؤ منیــن)ع( گویــا شــامل  غنائــم  جنگی  نیز می شــود. امــام)ع( 
در نامــه ای  بــه  یکــی  از کارگــزاران  خــود - کــه  در امــوال  عمومــی  

خیانــت  کــرده  بــود - فــیء را ُملــک  مجاهــدان  بــر می شــمارد:
ــَأ  و تنِکــحُ  النســَأ  ِمــن  أمــوالِ  الیتامــی  والمســاکینِ   »...تَبتــاعُ  االًِم
ــو  ــاَّءاُ  علیهــم  هــذه  االموال؛ت ــن  أَف ــنَ  الذی ــن  والمجاهدی والمؤ منی
چگونــه  از مــال  یتیمــان، مســاکین  و مؤ منــانِ  مجاهد - کــه  خداوند 
ایــن  امــوال  را بدانــان  بازگردانــد - کنیــز می خــری  و زنــان  بــه  نکاح  

ــی آوری؟« درم

امام علی )علیه السالم(،
 دولت و سیاست های اقتصادی

رئیــس جمعیــت هالل احمر شهرســتان بردســیر گفــت: خیــران داوطلب هالل احمــر بیــش از 186 
میلیــون تومــان در قالــب 6۰ طــرح بــه افــراد نیازمند در بردســیر کمک کــرده اند.

بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان هــای باشــگاه خبرنــگاران جــوان از کرمان،حســین نامجــو رئیس 
جمعیــت هــالل احمــر شهرســتان بردســیر، بــا اشــاره بــه اجــرای 6۰ برنامــه بــه همــت حــوزه امــور 
داوطلبــان ایــن جمعیــت از قبیل فرشــتگان رحمت، پنجره هــای امیــد و پروژه های متعــدد حمایتی، 
معیشــتی و درمانــی، طــی پارســال گفــت: خیــران داوطلــب ایــن جمعیــت بــا مشــارکت در اجــرای 

طرح هــای ذکرشــده، بیــش از 186 میلیــون تومــان بــه نیازمنــدان کمــک کردنــد.
او بــا اشــاره بــه بهــره مندی بیــش از 3 هــزار و 8۰۰ نفر از خدمــات ارائه شــده، افزود: جمعیت هالل احمر 
بــه عنــوان حلقــه اتصا ل تــوان توانمنــدان و نیاز نیازمندان بــا کمک و همراهی خیــران در کاهــش آالم 

دردمنــدان تــالش می کند.
نامجو بیان کرد: در ســال جدید مجمع خیران هالل متشــکل از دو گروه )کادر اجرایی و کادر رســانه ای( 
فعالیــت می کنــد کــه کادر اجرایی با حفظ، شــان افراد نیازمند اقالم اهدایــی را بــه درب منازل نیازمندان 
می رســانند و کادر رســانه ای، مستندســازی و ارائه گزارش عملکرد فعالیت های انجام شــده در این حوزه 

را انجــام می دهند

ــا بیــان اینکــه  معــاون اســتاندار کرمــان ب
ــه  ــا ب ــان کرون ــد مبتالی ــاالی 9۰ درص ب
ویــروس انگلیســی مبتــال هســتند گفــت: 
اســتان  در  کرونایــی  محدودیت هــای 

تشــدید می شــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمان، 
ــتانی  ــری در ســتاد اس محمدصــادق بصی
مدیریــت بیمــاری کرونا اســتان کرمــان که 
ــد اســتاندار کرمــان در  ــا حضــور زینی ون ب
ســالن شــهید مرتضوی اســتانداری کرمان 
برگــزار شــد بــا بیــان اینکــه امــروز جلســه 
ســتاد ملــی ســتاد کرونــا بــا حضــور رئیس 
جمهــور برگــزار شــد اظهــار داشــت: در این 
جلســه آخریــن وضعیــت شــیوع بیمــاری 

کرونــا در جهــان و کشــور گــزارش شــد.
وی بــا بیــان اینکــه در کشــور بیــش از دو 
ــا  ــه کرون ــال ب ــون مبت ــر تاکن ــون نف میلی
ــروس در  ــیوع وی ــد ش ــت: رون ــدند گف ش
ــت  ــودی دارد و وضعی ــیر صع ــور س کش
ــدار  ــه هش ــق در مرحل ــدی مناط رنگ بن

ــت. اس
ــی  ــی و اجتماع ــی، امنیت ــاون سیاس مع
ــه اینکــه در  ــا اشــاره ب ــان ب اســتاندار کرم
اســتان کرمــان هشــت شهرســتان در 
وضعیــت قرمــز کرونایــی قــرار دارند افــزود: 
هفــت شهرســتان در وضعیــت نارنجــی و 
هشــت شهرســتان در وضعیت زرد هستند.

ساالری دادستان مرکز استان کرمان :
باند ارتشاء و رشاء در اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان کرمان منهدم شد

دادســتان مرکــز اســتان کرمان از دســتگیری 
8 نفــر از معاونــان، کارکنــان و فعــاالن حــوزه 
ــتان  ــاده ای اس ــل ج ــل و نق ــداری و حم راه

کرمــان بــه اتهــام ارتشــاء و رشــاء خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، و 
بــه نقــل از روابــط عمومــی دادســتانی مرکــز 
اســتان کرمــان دادخــدا ســاالری اظهــار 
داشــت: بــا رصد و نظــارت اطالعاتی ســربازان 
گمنــام امــام زمــان )عــج( در مجموعــه اداره 
ــتورات  ــان و دس ــتان کرم ــات اس کل اطالع
قضایــی بازپــرس ویــژه رســیدگی بــه فســاد 
اداری در مجموعــه راهداری اســتان کرمان در 

دســتور کار قــرار گرفــت.
وی بــا اشــاره به دســتگیری 8 نفــر از معاونان، 
کارکنــان و فعــاالن حــوزه راهــداری و حمــل 
و نقــل جــاده ای اســتان کرمــان گفــت: ایــن 
افــراد بــه دلیــل اتهاماتــی از جملــه دریافــت 
رشــوه، سواســتفاده از جایــگاه شــغلی و 
اســتفاده از رانــت دولتــی دســتگیر و در 

ــد. ــر می برن ــه س ــت ب بازداش
دادســتان مرکــز اســتان کرمان تصریــح کرد: 
تعــدادی از کارکنــان اداره کل راهــداری و 
حمــل و نقل جــاده ای و فعــاالن حــوزه توزیع 
الســتیک تعاونــی نــاوگان حمــل و نقــل، بــا 
تشــکیل بانــد ارتشــاء و اختالس ضمن ســوء 
اســتفاده از جایگاه شــغلی و تبانی بــا تعدادی 
از عامــالن فــروش الســتیک، مســئوالن 
انجمــن صنفــی و شــرکت های حمــل و 
نقــل کاال اقــدام بــه صــدور حوالــه بــرای افراد 
مــورد نظر خــود کــرده و در ازای آن مبالغی را 
دریافــت کــرده و یا تعــدادی از الســتیک ها را 
به عنوان ســهم خــود برداشــته و در بــازار آزاد 

ــد. ــه فــروش می رســانده ان ب
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه اقدامــات اعضای 
ایــن باند موجــب لطمه به حیثیــت نظام 
اداری و ایجــاد نارضایتــی در بین رانندگان 
نــاوگان حمــل و نقل جاده ای شــده اســت 
ــا  افــزود: اعضــای ایــن بانــد همچنیــن ب
سوء اســتفاده از اهرم هــای نظارتــی از 
ــی  ــاده 12 )بررس ــیون م ــه کمیس جمل
تخلفــات شــرکت های حمــل و نقــل کاال 
ومســافر(، کمیســیون مــاده 1۰ )تخلفات 
راننــدگان( و کمیســیون های تمدیــد یــا 
ــاری  ــرکت های ب ــای ش ــدور مجوزه ص
ــوه های  ــذ رش ــه اخ ــدام ب ــافری اق و مس
ــور  ــرکت های مذک ــان ش کالن از متولی

ــد. ــرده ان می ک
ــن  ــه در ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاالری ب س
پرونــده اتهاماتــی از جمله رشــاء و ارتشــاء، 
ــویی  ــی و پولش ــت دولت ــتفاده از ران اس
مطــرح اســت عنــوان کــرد: اداره کل 
اطالعــات اســتان کرمــان بــا همــکاری و 
پشــتیبانی دســتگاه قضایــی در راســتای 
مبــارزه بی امــان بــا مفاســد اداری و 
اقتصــادی موفــق بــه شناســایی و برخورد 

ــد شــده اســت. ــن بان ــا ای ب
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رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان گفت: 

اعالم شکایت مردمی و گزارش 
مستندات انتخاباتی با تماس 111

رئیــس هیــات بازرســی انتخابــات شهرســتان بردســیر گفــت: هیــات بازرســی انتخابات 
ــه شــکایت و گــزارش مســتند در مــورد برگــزاری  شهرســتان آمــاده پذیــرش هرگون

انتخابــات و تبلیغــات انتخاباتــی در سراســر شهرســتان اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر، مهنــدس جهانشــاهی رئیــس هیــات 
بازرســی شهرســتان بردســیر عنوان کرد: در راســتای شفاف ســازی و برگزاری انتخاباتی 
ســالم، مــردم شــریف  شهرســتان می تواننــد شــکایات و یــا گزارش هــای مســتند در 
مــورد برگــزاری انتخابــات و تبلیغــات انتخاباتــی را بــا شــماره تلفــن ) 111 ( ســامانه 

ارتباطــات مردمــی دولــت در میــان بگذارنــد.
وی افــزود: همچنیــن عمــوم مــردم شــریف شهرســتان می توانند مســتندات خــود را به 
شــماره فکــس )33524548( یــا به آدرس  فرمانداری بردســیر، هیات بازرســی انتخابات 

شهرســتان بردسیر ارســال نمایند

کرونای ۹۰ درصد مبتالیان استان 
کرمان از نوع انگلیسی است

ــا بیــان اینکــه بــاالی 9۰ درصــد  وی ب
مبتالیــان بــه کرونــا بــه ویــروس 
انگلیســی کرونــا مبتــال هســتند ادامــه 
ــان  ــتاندار کرم ــه دســتور اس ــا ب داد: بن
طــرح شــهید ســلیمانی مقابله بــا کرونا 
ــت در اســتان اجــرا می شــود. ــا جدی ب

بصیــری بــا اشــاره بــه اینکــه گام پنجم 
ــا  ــه ب ــده ک ــالغ ش ــز اب ــرح نی ــن ط ای
ــکی و  ــوم پزش ــگاه عل ــکاری دانش هم
ــی  ــان اجرای ــاراهلل اســتان کرم ســپاه ث
می شــود گفــت: شــایعه تعطیلــی 
کشــور و اســتان به دلیــل وضعیــت 
قرمــز کرونایــی کــذب بــوده و واقعیــت 
تشــدید  محدودیت هــا  امــا  نــدارد 

می شــود.
ــان را در  ــارک رمض ــاه مب ــزود: م وی اف
ــات ســتاد ملــی  پیــش داریــم و مصوب
کرونــا در مــورد برنامه هــای مــاه رمضان 
ــدی  ــت رنگ بن ــه وضعی ــه ب ــا توج ب
کرونایــی مناطــق ابــالغ شــده اســت.

کمک 186میلیونی به نیازمندان با همت خیران بردسیری



بزرگان آسمانی شهر من پیامک های شما

                            

10000100005588 شماره ارسال پیامک

شــهید محمــد حقگوئــی در ســال هــزار ســیصد و چهــل و هفــت در محلــه بهجــرد 
بردســیر بــه دنیــا آمــد. دوران ابتدائــی و راهنمائــی را در همیــن محلــه بــه مدرســه 
رفــت تــا اینکــه بخاطــر کمــک بــه آقا حبیــب الــه کفــاش دســت از تحصیل کشــید 
تــا بیشــتر از پیــش کمــک حــال پــدر باشــد. در کنــار بنایــی و کســب درآمــد حالل، 
از رســیدگی بــه مــادر هــم غفلــت نمــی کــرد و مثــل یــک دختــر بــرای کــم کــردن 

زحمــات مــادر، کارِ خونــه انجــام مــی داد. 
عضــو پایــگاه بســیج بــود و همــواره بــه مســجد امــام حســن عســکری)علیه الســالم( 
رفــت و آمــد داشــت. در زمانــی کــه دشــمن بــه مرزهــای کشــورش هجــوم آورده و 
دیــن و نامــوس و کشــورش را تهدیــد مــی کــرد، در حالــی کــه دوران نوجوانــی را طی 
مــی کــرد، بــرای رفتــن بــه جبهــه و مقابلــه بــا دشــمن پافشــاری مــی کــرد. اما ســن 
کــم و مخالفــت اطرافیــان مانــع از حضــورش در میــدان نبــرد گردیــد تا اینکــه بالخره 
توانســت پــس از ســال هــا چشــم انتظــاری، در گــردان ۴۲۳ الحدید لشــکر ۴۱ ثــارالّل 
مشــغول خدمــت شــود. هفــده مــا در جبهــه در واحــد ادوات بــه فعالیت مــی پرداخت 
تــا اینکــه در تاریــخ 67/۳/۱5 در ســرزمین شــلمچه بــه آرزوی خــود کــه شــهادت در 
راه خــدا بــود، دســت یافت.پیکــر مطهــرش پــس از تشــییع در گلــزار شــهدای شــهر 
بردســیر بــه خــاک ســپرده شــد.تمیز بــود و آراســته. بــه لبــاس پوشــیدنش اهمیــت 
مــی داد. شــب حتمــا حمــام مــی کــرد. به بقیــه هم بــرای رعایــت نظافــت و پاکیزگی 
ســفارش مــی کــرد. تــو حیــاط مدرســه کــه بچــه هــا اشــغال مــی ریختنــد، تذکــر 
مــی داد و گاهــی خــودش زبالــه هــا رو جمــع مــی کــرد.             راوی: آقــای حمیــد 

ــهید( رباطی)خواهرزاده ش
بیشــتر، بنایــی مــی کــرد. کاری کــه بــه عهــده ش بــود،  صاحــب کار حضــور داشــت 
یــا نداشــت، بــه خوبــی انجــام مــی داد. بــه مــن هــم ایــن ســفارش رو داشــت. تــا مــی 
شــد کار رو بهتــر از اونچــه ســفارش شــده بــود، تحویــل مــی داد. اگــه خوب هــم از کار 
در نمــی آمــد ناراحــت مــی شــد. تقریبــا بیــش از نیمــی از حقوقــش رو هــم تحویــل 

خونــواده مــی داد.                         راوی: آقــای حمیــد رباطی)خواهــرزاده شــهید(
ــر مــی داشــت، بهمــون نشــون مــی داد چطــور بایــد  یــک روســری از رو طنــاب ب
روســری بپوشــیم کــه حجابمــون رعایت بشــه. وقتی موهــای مادر از گوشــه روســری 

مــی آمــد بیــرون، مــی گفــت: مــادر! موهاتــو بپوشــون.
ظهــر کــه مــی رســید خونــه، مــی رفت ســر قنــات وضــو مــی گرفــت. مــادر ازش می 
خواســت ناهــار بخــوره، امــا محمــد مــی گفــت: اول میــرم مســجد نمــاز مــی خونــم، 

بعــد میــام خونــه.                       راوی: خانــم معصومــه انصاری)همســربرادر شــهید(
بابــا بنــدر عبــاس خدمــت مــی کــرد و عمــو محمــد اهــواز. بــا توجــه بــه اینکــه عمــو 
فرزنــد کوچــک خونــه بــود تــالش صــورت گرفــت تــا محــل خدمــت دو بــرادر جابجا 
بشــه. امــا عمــو بخاطــر عالقــه ای کــه به جبهه و شــهادت داشــت قبــول نکــرد و علی 

رغــم درســت شــدن کار انتقالــی، راضــی بــه عقــب آمــدن از مناطــق عملیاتی نشــد.
                                                            راوی: آقای محمد حقگوئی)برادرزاده شهید( 
رابطــه ش بــا تمــام اقــوام خــوب بود و بهشــون ســر مــی زد. متواضعانه رفتــار می کرد 
و اگــر بحــث و دعوایــی رخ مــی داد، ســکوت مــی کــرد؛ بــا ایــن حــال از زمانــی کــه 

جبهــه رفتــه بــود، اخالقــش بهتر شــده بــود.راوی: آقــای حســین حقگوئی)برادر شــهید(
به خواهر بزرگشون که تک دختر خونه بود، احترام ویژه می گذاشت.

                                                     راوی: آقای حمید رباطی زاده)خواهرزاده شهید(
هر موقع از جبهه زنگ می زد، دلداری می داد: خواهر: نگران نباش من خوبم.

ســفارش مــی کــرد: اگــه من شــهید شــدم، جیغ و فریــاد نکنید، حواســتون بــه محرم 
و نامحــرم باشــه. وقتــی حــرف از شــهادت مــی زد، مــادر مــی گفــت: نگــو ننــه، مــن 
ناراحــت میشــم. محمــد هــم دلداریــش مــی داد و مــی گفت: نه مــادر باید خوشــحال 
باشــی، مثــل مــن چنــد تــا پســر دیگــه هــم داری...  وقتــی می آمــد مرخصــی، اولین 
کارش ســر زدن بــه گلــزار شــهدا بودراوی: خانم معصومه انصاری)همســر برادر شــهید(
ســفر آخــر از همــه حاللیــت طلبیــد. نامــه هایــی کــه از جبهــه مــی فرســتاد رو زیــر 
فــرش گذاشــته بــودن. همــه رو جمع کــرد و یکجا تــوی باغچه آتیــش زد.آقــام گفت: 
چــرا اینــکار مــی کنــی؟ گفــت: ایــن دفعــه کــه من بــرم، شــهید میشــم، نمــی خوام 

مــادر بــا خونــدن ایــن نامــه هــا اذیــت بشــه، مــی خــوام یــادگاری ازم نداشــته باشــه.
                                                               راوی: خانم زهرا رنجبر)همسر برادر شهید(
آخریــن ســفری کــه اومــد مرخصــی، بــا دوســتاش آمــدن گلــزار شــهدا. ســر مــزار 
بــرادرم حســن نشســته بودیــم. بعــد از خوندن فاتحه، اشــک مــی ریخت و بــا خودش 
صحبــت مــی کــرد. ســنگ کوچکــی کــه تــو دســتش بــود رو پــرت کــرد. ســنگ 
حــدود یــک متــر پاییــن تــر از مــزار حســن بــه زمیــن افتــاد. گفت: حســن جــان! اگه 
پیــش خــدا آبرویــی داری، کاری کــن منــم بیــام پیشــت. مدتــی بعــد، همــون جا که 
اشــاره کــرده بــود، بــه خاک ســپرده شــد.  راوی: آقای علی بهرامی)همشــهری شــهید(

شهید  معظم    محمدحقگویی 

*بــا ســالم بــا اعــالم اســکان حضــور بیســت وســه 
هــزار گردشــگر درایام نــوروز درکرمــان و صفهای مرغ 
قبــل از ســال انتظــار ایــن مــوج شــیوع کرونــا میرفت 
گرچــه تصمیمــات رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی و 
کنتــرل عبــور ومــرور در ایــام نــوروز ضــروری تــر بــود
7۱----9۱۳۳                                                     

* لغــو همــه تحریمهــا نیازبــه مذاکــره نــدارد آخــه 
ــم  ــی برداری ــوری وک ــه چط ــره ک ــی مذاک ــرای چ ب
ــئوالن  ــی از مس ــه یک ــه گام ک ــان گام ب ــی هم یعن
امریکایــی گفتــه حاضریــم تحریمهــای غیربرجامــی 

رابرداریــم یعنــی گام بــه گام       9۱۳۲----99
*باســالم خدمــت مســئوالن محتــرم ترافیــک 
شهرســتان ، بلــوار امــام ســجاد درانتهــا بــه خیابــان 
امــام دور برگــردان نــدارد لــذا برای بازگشــت درهمین 
مســیرباید تمــام میــدان امــام را بطــرف مغــرب بروید 
وبرگردیــد بــه میــدان آزادی و بعدبرســی بــه تقاطــع 
ــن همــه مســیر بخاطــر  بلوارامــام ســجاد یعنــی ای
نبــودن یــک دوربرگــردان اگــر انتهــای ایــن بلــوار دور 
ــی مشــکالت ترافیکــی  ــردان احــداث شــود کل برگ

ســاکنین ایــن منطقــه برطــرف میشــود   
۴۱----9۳86                                                      

*بافاصلــه تقریبــا ۱5روز ایــن هــم از کجــا امــد یعنی 
درایــن مــدت جوجــه ریــزی شــد و جوجــه هــا مــرغ 
شــدند بــه انــدازه یــک ونیــم تادوکیلــو حداقــل زمان 
جوجــه بــه مرغ یــک مــاه تــا ۴5 روزه امــا بــرای گران 
کــردن مــرغ مرغــداران مرغهایشــان را به بــازار ندادند 
و بــا گرانــی چهارهزار تومــان کلی ســودبردند حاالهم 
بــا توجــه به صفهــای مــرغ و...  درسراســر ایــران کرونا 

همــه گیــر شــد                               9۲۲۱----۱7
*باعــرض معــذرت مــن یــک پیــام انتخاباتــی بــرای 
همشــهریانم داشــتم کــه اوال احساســی رای ندهیــد 
نــه درشــوراها نــه ریاســت جمهــوری بلکه بــا تعمیق 
دقیــق در رفتــار و ســابقه کارهــای اجرایــی انها باضافه 
ایمــان وتقــوا را مــد نظــر بگیرید به ســلیقه هــای انها 
توجــه نکنیــد خــدا راهــم درنظــر بگیــرد ورهنمودها 
ی مقــام معظــم رهبــری تــا ایــن کشــور ازمشــکالت 
خــارج شــود ممنــون وسپاســگزار          990۳----60

* حقیقتــا چهــره شــهرمون درایــام عید زیباشــده به 
خاطــر گلــکاری و تزییــن میدانهــا و خیابانهــا بویــژه 
خیابــان ادیــب کــه شــبها مــی درخشــد ممنــون از 
شــورای شــهر و شــهر دار                   9۱6۳----۱0

ــه  ــت نمیش ــا کا ردرس ــی تنه ــا تعطیل ــالم ب *باس
ــه  ــس باضاف ــی و پلی ــر خدمات ــا ودفات ــرای بانکه ب
۱0 و فروشــگاهها و مطــب پزشــکان وآزمایشــگاهها 
وداروخانــه هــا و پزشــکی قانونی فکری بکنیــد دراین 
مکانهــا تراکــم جمعیــت زیاداســت و بــدون رعایــت 
فاصلــه کنارهــم هســتند حداقــل بــه مســئولین انجا 
تذکــر دهنــد تدبیری بیندیشــند کــه فاصلــه رعایت 
ــن  ــا متخلفی ــد و ب ــتفاده کنن ــک اس ــود و ازماس ش

ــود                9۱۳۱----9۱ ــی ش ــورد قانون برخ
*ایــن ورود ممنــوع از خیابــان امــام بــه ادیــب شــده 
یــک چهــارراه نزدیــک میــدان چــرا رفــوژ را تــا میدان 
ادامــه ندادیــد چــون اوال فاصلــه ای تــا میدان نیســت 
دوم اینکــه در ایــن محــل ماشــینها دورمیزننــد و از 
خیابــان ادیــب هــم وارد ایــن خیابــان امــام میشــوند 
ــن مشــکالت را برطــرف ــک ای ــرا مســئول ترافی چ
 نمیکنه                                             9۲۱0----۱6

در پانزدهمیــن بزرگداشــت روز ملــی فنــاوری 
هســته ای، بــا دســتور رئیس جمهــور گازدهــی بــه 
ماشــین های نســل جدیــد ســانرتیفیوژ در مجتمــع 
غنی ســازی نطنــز انجــام و هم چنیــن تســت 
مکانیکی ســانرتیفیوژ IR-9 آغاز شــد و مرکز مونتاژ 
ســانرتیفیوژهای نســل جدید هم مورد بهره بــرداری 

قــرار گرفــت.
بــه گــزارش خربنــگار گــروه سیاســت خارجــی 
خربگــزاری فــارس، مراســم پانزدهمیــن ســالگرد روز 
ملــی فنــاوری هســته ای روز )شــنبه( ۲۱ فروردیــن 
مــاه بــا حضــور حســن روحانــی رئیــس جمهــور به 

صــورت ویدئــو کنفرانــس برگــزار شــد.
ســازمان انــرژی امتــی پیــش از ایــن اعــام کــرده بــود 
کــه همزمــان بــا پانزدهمیــن ســالروز ملی فنــاوری 
هســته ای، ۱۳۳ دســتاورد جدیــد هســته ای رومنایی، 

افتتــاح و راه انــدازی خواهــد شــد.
علــی اکــرب صالحی رئیــس ســازمان انــرژی امتــی  در 
ایــن مراســم طــی ســخنانی بــا بیــان اینکــه بــه رغم 
همــه محدودیت هــا و تحریم هــا، طرح هــای 
ــوم و فنــون هســته ای  مختلــف در حوزه هــای عل
بــا قــدرت پیگیری شــده، گفــت: ضمن پایبنــدی به 
قوانیــن بین املللــی و تعامل بــا جهــان درصددیم بر 

دســتاوردهای هســته ای بیفزاییم. 
مــورد  و  شــدند  رومنایــی  دســتاوردها  کــدام 

گرفتنــد؟ قــرار  بهره بــرداری 
طراحــی، ســاخت و راه انــدازی فــاز دوم واحدهــای 
تولید صنعتی ترکیبات دوتره در مجتمع آب سنگین 
ــس  ــرداری از اورژان ــاح و بهره ب ــداب اراک؛ افتت خن
پرتویــی، ســوانح و ســوختگی اراک؛ بهره بــرداری از ۶ 
طــرح فنــاوری هســته ای در عرصــه غنــی ســازی در 
نطنــز؛ طراحــی، ســاخت و بهره بــرداری از لیزرهــای 
دیســک پنج کیلــووات و ۱۰ کیلــووات فیــرب؛ افتتاح 
مرکــز ملــی فناوری هــای کوانتومی ایــران در تهــران؛ 
ــرد  ــی جداســازی و توســعه کارب ــز مل ــاح مرک افتت
ایزوتوپ هــای پایــدار در فــردو قــم، کســب دانــش 
و تولیــد ۱۱۰ زیســت مولکــول ایزوتوپــی مــورد نیاز 
در کیــت غربالگــری نــوزدان؛ تولیــد نیمــه صنعتــی 
غناســنج آنایــن هگزافلورایــد اورانیــوم؛ تولید چهار 
رادیــودارو درمانــی و تشــخیصی؛ طراحی و ســاخت 
دســتگاه اســپین تســت؛ ســاخت و مونتاژ منونه اول 
ــی و  ــانرتیفیوژ IR9S و IR9IB و طراح ــین س ماش
ســاخت لیــزر پرینــت ســه بعــدی فلــزات از جمله 
ــه دســتور رئیــس  ــد کــه امــروز ب طرح هایــی بودن

جمهــور افتتاح شــدند.

اســتان های  در  دســتاوردها  ایــن  اســت،  گفتنــی 
اصفهــان، مرکــزی، الــربز، تهــران و قــم رومنایــی و مــورد 

بهره بــرداری قــرار گرفــت.
همچنیــن گازدهــی زنجیــره کامــل ۱۶۴ ماشــین 
ــاز اول  ــی IR6 ، گازدهــی ف ــه صنعت ــانرتیفیوژ نیم س
۳۰ ماشــین زنجیــره شــاهد ســانرتیفیوژ IR6S بــا 
ــد  ــط تولی ــدازی خ ــز و راه ان ــازی؛  تجهی ــوان جداس ت
ماشــین های نســل جدیــد در مجتمــع شــهید احمــدی 
روشــن )نطنــز(، آغــاز تســت مکانیکــی ماشــین 
ســانرتیفیوژ IR9 بــا تــوان جداســازی، بخشــی دیگــر 
ــس  ــتور رئی ــا دس ــروز ب ــه ام ــد ک ــی بودن از پروژه های
جمهــور افتتــاح و بهره بــرداری رســمی از آنها آغاز شــد.
ــاژ  ــز مونت ــروز مرک ــن ام ــارس، همچنی ــزارش ف ــه گ ب
ســانرتیفیوژهای نســل جدیــد هــم مــورد بهره بــرداری 

قــرار گرفــت.
ــاز دوم واحدهــای  ــدازی ف * طراحــی، ســاخت و راه ان
تولیــد صنعتی ترکیبــات دوتره در مجتمع آب ســنگین 

خنــداب اراک
مســئول ایــن پــروژه در اظهاراتــی در پاســخ بــه ســؤال 
رئیــس جمهــور عنوان کــرد که از دو ســال قبــل مراحل 
مطالعاتــی رشوع شــدند و بــه تدریج مراحل مطالعات 
ــه  ــدازی ب ــاخت و راه ان ــی و س ــات و طراح و تحقیق
تدریــج پیــش رفــت و تــا امــروز بــه مرحلــه راه انــدازی 

رسیدیم.
وی دربــاره اســتفاده از ترکیبــات دوتــره گفــت: تقریبــا 
عمــده مــرف محصــوالت تولیــد شــده در ایــن فــاز 
مــرف پزشــکی دارد و بســیاری از آنهــا بــرای اولین بار 

در منطقــه تولیــد شــده اســت.
* افتتــاح و بهره بــرداری از اورژانــس پرتویــی، ســوانح و 

سوختگی اراک
ایــن پــروژه بــا زیــر بنــای ۳۲۰۰ مرت مربع در ســه طبقه 
بــا محوطــه اختصاصــی بــه وســعت ۵۰۰۰ مــرت مربــع 
پیش  بینــی و احــداث شــده اســت. ایــن پــروژه شــامل 
بخش  هــای کاماً مجــزا منطبق بــر اســتانداردهای روز 
بیامرســتانی جهــت خدمت رســانی به بیامران ســوانح 
ســوختگی و پرتــوی می  باشــد. ایــن اورژانســی شــامل 
۱۰ اتــاق BICU )آی.ســی.یوی ســوختگی( یــک اتــاق 
ــا رعایــت کلیــه  عمــل رسپایــی و یــک اتــاق عمــل ب

اســتاندارهای مربوطه اســت.
ــامران  ــرتی بی ــت بس ــوی، دارای ۱۰ تخ ــش پرت در بخ
ــرای ســایر  ــری ب ــر کارب ــل تغیی پرتــوی اســت کــه قاب
ــن بخــش دارای  ــن ای ــز دارد. هم چنی ــان را نی مصدوم
همــه امکانــات رفــع آلودگــی پرتــوی شــامل آلودگــی-
 هــای خارجــی و داخلــی بــا اســتانداردها بــروز اســت.

مســئول ایــن پــروژه در توضیحاتــی اعــام کــرد کــه اورژانس در راســتای 
برنامــه ششــم توســعه، احــداث و تجهیــز و بــه صــورت چنــد منظــوره 
بــرای ارائــه خدمــت به بیــامران ســوختگی و حــوادث احتاملــی پرتویی 
راه انــدازی شــده و فــاز دوم بیامرســتان در مجــاورت اورژانــس طراحــی 
شــده و بــه زودی فــاز عملیاتــی آن آغاز می شــود. بــا راه انــدازی اورژانس 
متــام کمبودهــای اســتان برطــرف و بــا راه انــدازی فــاز دوم می تــوان بــه 

اســتان های همجــوار هــم خدمــت رســانی کــرد.
وی افــزود: اعتبــار هزینــه شــده بــرای ســاخت، تجهیــز و راه انــدازی این 

پــروژه نزدیــک بــه هــزار میلیــارد ریــال بــوده اســت.
روحانــی دربــاره ظرفیــت ایــن بیامرســتان ســؤال کــرد کــه مجری پــروژه 
توضیحاتــی را ارائــه کــرد و گفــت: اتاق هایــی کــه مربــوط بــه حــوادث 
ــا ســوختگی ســاده  پرتویــی اســت، رشایــط ســاخت و تجهیــزات آن ب
متفــاوت اســت و مطابــق بــا اســتاندارد روز دنیا مــورد بهره بــرداری قرار 
گرفتــه اســت. البتــه همزمان قابلیت اســتفاده برای ســایر بیــامران را نیز 
دارد. ایــن بیامرســتان شــبیه ســایر بیامرســتان های ســوانح و ســوختگی 

است.
* آغــاز عملیــات گازدهی به ماشــین های جدید ســانرتیفیوژ در مجتمع 

ــازی نطنز غنی س
 آغــاز گازدهــی فــاز اول ۳۰ ماشــین زنجیــره شــاهد ســانرتیفیوژ IR6S از 

جملــه مــواردی بــود کــه امــروز انجــام شــد.
ــذاری  ــه گ ــین IR6s، صح ــاهد ماش ــره ش ــش زنجی ــذاری آرای ــه گ صح
عملکــرد ماشــین IR6s در زنجیره شــاهد و بررســی پارامرتهــای فرآیندی 
ماشــین IR6s در زنجیــره شــاهد از دیگــر مــواردی بــود کــه رشوع شــد.

الزم بــه ذکــر اســت، مســئول پــروژه در تأسیســات غنی ســازی نطنــز در 
پاســخ بــه پرســش رئیس جمهــور که پرســید اگــر بخواهیم یک ماشــین 
را بــرای زنجیــره صنعتــی را راه انــدازی کنیــم کــدام را انتخــاب می کنیــد؟ 
 IR6 ــف ســانرتیفیوژ ــه تســت های مختل ــا توجــه ب ــار داشــت: ب اظه
بــا توجــه بــه متــام فرآیندهــا بــه لحــاظ پایــداری مکانیکــی و ... بهرتیــن 
ــدی  ــم توامنن ــان می ده ــت. اطمین ــدن اس ــی ش ــرای صنعت ــین ب ماش
همــه ماشــین ها در داخــل قابــل ملــس و مشــاهده اســت و بــدون اتــکا 

می توانیــم آنهــا را صنعتــی کنیــم.
* تجهیــز و راه انــدازی خط تولید ماشــین  های نســل جدیــد در مجتمع 

شــهید احمدی  روشــن نطنز

هفته نامه ی فرهنگیـ  سیاسی استان کرمانـ  تحلیلی خبری
صاحب امتیاز ، مدیر مسئول : محمد رضا شجاعی باغینی
جانشین مدیر مسئول و سردبیر : عمید شجاعی باغینی 

صفحه آرایی : سپهر بردسیر )09134423926(
گستره ی توزیع استان کرمان
آدرس : بردسیرـ خیابان امام)ره(ـ  ساختمان خطیبی - طبقه  اول - جنب دفتر ازدواج
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لیتوگرافی و  چاپ : طاها

۱۳۳ دستاورد جدید هسته ای رومنایی، افتتاح و راه اندازی شد/ 
آغاز گازدهی به سانرتیفیوژهای نسل جدید در نطنز  

درمراسم پانزدهمین سالگرد روز ملی فناوری هسته ای :

اشعارتبریک ماه مهمانی خدا

خرب آمد که بهار دل ما آمده است

مژده ی  کم شدن فاصله ها آمده است

باز از عرش خداوند ندا آمده است

بندگان ماه خدا، ماه خدا آمده است

من که پابند هوس ها و گناهم چه کنم؟

نفِس سوخته ای در تِه چاهم چه کنم؟

خرب آمد که کریم آمد و در واشده است

سفره پرداز قدیم آمد و در وا شده است

اسم رحامن و رحیم آمد و در وا شده است

درد عصیان مرا خویش مداوا شده است

آی مردم به خدا ربِّ رحیمی داریم

سجده آرید، خداوند کریمی داریم

ای که بخشنده ی هر جرم و گناهی، العفو

به پشیامن شدگان نیز پناهی، العفو

من پشیامن شده ام؛ نیم نگاهی، العفو

یا الهّی و الهّی و الهی  العفو

سائلی را به رس سفره ی خود راه بده

من گدای توأم ای حرضت الله- بده!-

یارب این سوخته دل را که محک الزم نیست

بچه ای را که کتک خورده، فلک الزم نیست

گرد خوان تو فقیرم من و شک الزم نیست

تا رس سفره حسین است منک الزم نیست

به لبم خورد کمی آب، مرا بخشیدند

ای فدای لب ارباب، مرا بخشیدند

 تشکیل شورا های روستایی و انتخاب 
دهیاران ضروری است 

فرمانــدار بردســیر در بازدیــد از محــل ثبــت نــام داوطلبــان ششــمین دوره 
انتخابــات شــورای اســالمی روســتا در بخشــداری بردســیر بیــان داشــت: 
تمهیــدات، تدابیــر و شــرایط الزم بــرای نــام نویســی از داوطلبــان انتخابات 

ششــمین دوره شــوراهای روســتا در بخشــداری هــا  فراهــم اســت.  
ــدار شهرســتان  ــی فرمان ــگار عصــر بردســیر میرصادق ــزارش  خبرن ــه گ ب
بردســیر در بازدیــد از محــل ثبــت نام داوطلبان شــوراهای اســالمی روســتا 
ــتایی  ــورا های روس ــات ش ــان انتخاب ــام داوطلب ــت ن ــت ثب ــت :وضعی گف
تاکنــون امیــدوار کننــده اســت، امــا بــا توجــه بــه اینکــه داوطلبــان عــادت 
ــام خــود را بــه روز آخــر موکــول کننــد، افــراد قابــل  دارنــد کــه ثبــت ن

توجهــی در فرصــت باقیمانــده ثبــت نــام خواهنــد کــرد.
ــاران ضــروری  ــزود : تشــکیل شــورا های روســتایی و انتخــاب دهی وی اف
اســت و کمــک شــایانی بــه عمــران و آبادانــی روســتا ها و حــل معضــالت 
و مشــکالت اجرایــی، خدماتــی، اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی در ایــن 
مناطــق می کنــد و الزم اســت افــراد بیشــتری در ایــن روســتا ها داوطلــب 
ثبــت نــام شــوند تــا افــراد نخبــه، کارآمــد و شایســته بــا انتخــاب مــردم 

ــد. ــور روســتا ها روی کار بیاین ــرای اداره ام ب
ــزرگان و معتمــدان  ــه کــرد : پیشکســوتان، نخبــگان، ب میرصادقــی اضاف
روســتا ها و روحانیــان کــه بــه افزایــش مشــارکت مــردم و انتخــاب اصلــح 
ــن  ــام در ای ــت ن ــرای ثب ــراد شایســته را ب ــد اف ــد بای ــاد راســخ دارن اعتق
انتخابــات دعــوت و تشــویق کننــد و زمینــه را بــرای حضــور افــراد کاردان، 
شایســته و دلســوز و متعهــد بــه اداره روســتا را بــرای شــرکت در انتخابــات 

شــورا های اســالمی روســتا فراهــم کننــد.

خاطرات شهیدحاج قاسم سلیامنی
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مهندس میرصادقی فرماندار بردسیر :

انتخابات  حداکثری ،عامل  
اقتدارآفرین نظام اسالمی 
ادامــه ســرمقاله ... لــذا  حضــور گســترده و پرشــور مــردم، تــوان اجرایــی دولــت آینــده 
را افزایــش و انتخــاب رئیس جمهــوری بــا آرای بــاال، کارآمــدی دولــت آینــده را ارتقــاء خواهــد داد. 
طبیعــی اســت کــه یکــی از چالش هــای اثرگــذار بــر موضــوع مشــارکت، بی عملــی و خلــف وعده 
نامزدهــای پیروز انتخابات گذشــته اســت که تأثیرات مســتقیمی بــر روی وضعیت معیشــتی خانوار 
و ســطح رضایتمنــدی اجتماعــی گــذارده اســت. روشــن اســت که اگر کســانی بــه دلیــل دلخوری 
از عمل نشــدن بــه وعده هــا و یــا بی نتیجــه بــودن انتخاب هــای پیشــین در حــل مشکالتشــان، 
عزمــی بــرای مشــارکت ندارنــد، بایــد بــه ایــن مهــم توجــه نماینــد کــه عالوه بــر آنکــه ایــن افراد 
خــود را از حــق تعییــن سرنوشــت خــود محــروم کرده انــد، بی توجهــی بــه امــر انتخابــات نه تنهــا 
مشــکالت را حــل نخواهــد کــرد، بلکــه دشــمن را در فشــار بــر ملــت ایــران امیــدوار خواهــد کــرد. 
چراکــه نظــام ســلطه در عمــل ثابــت نمــوده اســت کــه دشــمنی اســت کــه از ایــذاء مــردم ایــران 
ابایــی نــدارد بنابرایــن حضــور مــردم موجــب اقتدار کشــور خواهــد شــد. و انتخابات، مظهــر حضور 

ــت؛  مردم اس
از ســویی دســتگاه های جاسوســی و ســرویس های اّطالعاتِی بعضی کشــورها و از همه بدتر کشــور 
آمریــکا و همچنیــن رژیم صهیونیســتی از چنــدی پیــش و نــه امــروز دارنــد تــالش می کننــد کــه 
انتخابــات آخــر خــرداد را بی رونــق کننــد یا برگزارکننــدگان را مّتهــم می کننــد و میگویند»انتخابات 
مهندسی شــده«  و شــورای محتــرم نگهبــان را مّتهــم می کننــد و مــی خواهنــد مــردم را دلســرد 
 کننــد و تبلیــغ مــی کننــد کــه رأی شــما اثــری نــدارد، در بهبــود اوضــاع تأثیــری نمی گــذارد؛ چــرا 
بیخــودی خودتــان را خســته می کنیــد!. بــا شــّدت تمــام از ایــن کارهــا انجــام مــی دهنــد . و از 
فضــای مجــازی هــم حّداکثــر اســتفاده را دارند از این فضای مســموم تبلیغــات رســانه ای ومجازی  
هدفشــان ایــن اســت کــه بــا شــیوه های روانــی، مشــارکت مــردم را در انتخابــات کاهــش بدهنــد. 
و ان شــاءاهلل مــردم بــا حضــور گســترده علــی رغــم مشــکالت و گالیــه از  وعــده هــا ی عمــل 
نشــده ، پاســخ دنــدان شــکنی بــه انهــا  مــی دهنــد و کاری میکننــد که دشــمن بمانند چهل ســال 

گذ شته ناامید کنند 

رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان بیــان کــرد: متوســط روزانــه بســرتی هــا در هفته گذشــته 

اســتان 140 نفــر بــوده ایــن در حالــی اســت کــه در پیــک قبلــی روزانــه 100 نفــر بســرتی داشــتیم 

بنابرایــن رسعــت رشــد باالتر اســت.

دکرتحمیدرضــا رشــیدی نــژاد روز 21 فروردیــن ماه در جلســه ســتاد مقابله با کرونای اســتان کرمان 

گفــت: در مــوج جدیــد بیــامری کرونــا در اســتان در برخــی از مــوارد آمارهــا دو برابــر و حتــی ســه 

برابــر شــده اســت بــه طــوری که درصد مثبت شــدن تســت تشــخیصی کرونــای بیــامران رسپایی 

و همچنیــن تعــداد بیامران بســرتی نســبت به قبــل دو برابر شــده اســت.

وی از افزایــش دو برابــری تعــداد بیــامران بســرتی در دو هفتــه اخیر خــرب داد و اظهــار کرد: تا صبح 

امروز 580 نفر در بیامرســتان های اســتان بســرتی هســتند این در حالی اســت که در روز گذشــته 

540 بیامر بســرتی داشتیم.

رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمان بیان کــرد: متوســط روزانه بســرتی ها در هفته گذشــته در 

اســتان 140 نفــر بــوده ایــن در حالــی اســت کــه در پیــک قبلــی روزانــه 100 نفــر بســرتی داشــتیم 

بنابرایــن رسعت رشــد واضحــا باالتر اســت.

وی ظرفیــت تخــت هــای بســرتی و ICU اســتان را بــه ترتیــب 1000 و 250 مــورد اعــام و عنــوان 

کــرد: اگــر هــر روز 40 نفــر بســرتی شــوند ظــرف 10 روز ظرفیــت مــا تکمیــل مــی شــود.

رشــیدی نــژاد بــا بیــان این مطلب که انتظــار داریم مــردم همکاری خــود را همچنــان ادامه دهند، 

تریــح کــرد: گام پنجــم طرح شــهید ســلیامنی "بســیج ملی مقابله بــا همه گیــری" اباغ شــده و 

ایــن طــرح جهــت قطع زنجیره و واکسیناســیون عمومی و تشــدید خدمات بیرونی اســت.

ادامه صفحه اول ...
��  کلیــه اصنــاف گــروه شــغلی ۳ و۴ تعطیل و زمــان فعالیت اصناف گروه ۲تا ســاعت 

۲۰میباشد
��    فعالیت تاالرها، اماکن ورزشی استخرها،رستوران ها ممنوع میباشد

��   محدودیت تردد شبانه از ساعت ۲۲لغایت ۳صبح همچنان ادامه دارد
��   فعالیت کلیه تورهای سیاحتی و زیارتی ممنوع میباشد

��  متامــی اموزشــگاهها و مــدارس تعطیــل اعــام میشــوند و فعالیــت کارکنــان ادارات 
بصــورت دوم ســوم حضــوری و یــک ســوم دورکاری ادامــه خواهدداشــت

��  بازرســان اتــاق اصنــاف ،صمــت و اماکــن ازواحدهــای صنفــی بازدیــد منــوده ودر 
صــورت مشــاهده تخلف،واحدصنفــی پلمــپ خواهــد شــد

��   فعالیت مراکز تفریحی و اقامتی شهرستان تعطیل میباشد
��   برگزاری مراسامت مذهبی و اجتامعی و هرگونه تجمع ممنوع میباشد

��         وروداتومبیلهای غیربومی به شهرستان ممنوع ومتخلفین جریمه خواهندشد

پدری مهربان و قهرماِن مقاومت و مبارزه

حــاج قاســم پــدر بــود. همــه او را بابــا صــدا می كننــد. در جمــع خانــواده و فرزنــدان شــهدای مدافع حرم 

نقــش پدرانــه را بــه خوبــی ایفــا مــی منــود. پدرانشــان بــرای امنیــت و دفــاع از حریــم اهــل بیــت علیهــم 

الســام ســفر كــرده و بــه مقــام شــهادت نائــل آمدنــد. فرزنــدان آنهــا در نبــود پــدر نیــاز به مهــر و محبت 

و نــوازش پدرانــه دارنــد. حــاج قاســم پــدر متــام ایتــام شــهدا بــود و چــه خوب بــا ایشــان انــس و الفت می 

گرفتنــد. در یكــی از محافــل خانــدان شــهدا و فرزنــدان مدافــع شــهید حضــور پیــدا منــود و چه اشــتیاق و 

عطــش دیدنــش را داشــتند. هــر كــدام از فرزنــدان یــا اعضــای خانواده مدافع شــهید حرف های شــنیدنی 

و جالبــی داشــتند و فرزندانــی كــه از نبــود پــدر مــی گفتنــد. نــام حــاج قاســم نقــل محافــل آنــان بــود. در 

یكــی از محافــل دیدنــی قولــی به فرزند شــهید داد و آن برگشــت افتخــار آمیز پیكر بابا بود. و حاج قاســم 

ســلیامنی گفــت: »مــن قــول مــی دهــم تــا چند مــاه آینــده پیكــر و نشــانی از پدرتان به دســت شــام می 

رســد خیــال تــان راحــت باشــد.« و یــا فاطمــه جعفــری همرس شــهید مدافع حــرم انصاری از هم نشــینی 

مهربانانــه همــرسان و فرزنــدان مدافــع حــرم می گوید: »مثــل یك خانــواده بزرگی كه پــدر از دســت داده 

انــد شــاید كــه دل فرزنــدان و خانــواده هــای مان با هم نشــینی كنــار یكدیگر كمــی آرام بگیرد. ما كــه درد 

یكدیگــر را خــوب مــی فهمیــم. درد فرزنــدان مــان را خوب می فهمیــم. فرزندان شــهیدی كه ایــامن دارند 

یــك بــار دیگــر پــدر از دســت دادند.«

 محدودیت های کرونایی قابل اجرادرشهرستان بردسیر 

متوسط بستری های روزانه در استان 
کرمان به 140 نفر رسید

رشکــت حداکــری در انتخابــات از ایــن جهــت 
حائــز اهمیــت اســت که مــردم و همــه ما باید 
نقــش خودمــان را در اداره کشــور بــه خوبــی 
ــه مشــارکت حداکــری  ــی ک ــم، زمان ــا کنی ایف
نداشــته باشــیم، منــی توانیــم اقتدار کشــورمان 
را در عرصــه بیــن املللــی بــه منایــش بگذاریــم.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:


