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دانشگاه 
فرهنگیان باید 

برجسته ترین 
دانشگاه کشور 

باشد

دکتر امین 
سعیدی معاون 
درمان دانشگاه 

علوم  پزشکی 
جیرفت شد

بزرگداشت 
یاد شهدا و تجلیل از 

خانواده آنها
2

طی ابالغی از سوی دکتر خیرخواه؛ به همت کشت و صنعت جیرفت دکتر زینی وند:
صورت پذیرفت؛

2

یادداشت  مدیرمسئول روشنفکـری

3

روشنفکری پرمخاطب ترین نشریه روشنفکری پرمخاطب ترین نشریه 
استان کرمان در مدت انتشاراستان کرمان در مدت انتشار

فرماندۀ یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
جنوب کرمان خبر داد:

۳ هزار و ۴۷۰ مترمربع از اراضی 
ملی شهرستان جیرفت خلع ید و از 

تصرف خارج شد
2

با حکم مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان؛
سرپرست معاونت پژوهش، 

برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و 
پرورش استان کرمان منصوب شد

2

3

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفا استان:

نرخ آب اقامتگاه های غیردائم تا 
ظرفیت قراردادی به صورت عادی 

محاسبه می شود

2

2۰21 با چهره ای کبود، جهان خسته را به 2۰22 سپرد
بـاور کنیـد هـر زمـان کـه بـه آیۀ شـریفۀ 70 سـورۀ اسـراء از کتـاب سراسـر حکمت و 

معرفـت کالم وحـی برخـورد می کنـم کـه می فرمایـد:
لْنَاُهْم  یِّبَـاِت َوفَضَّ مْنَـا بَنِـي آَدَم َوَحَملْنَاُهـْم فِـي الْبَـرِّ َوالْبَْحـِر َو َرَزقْنَاُهم مِّـَن الطَّ »َولََقـْد َکرَّ

ـنْ َخلَْقنَـا تَْفِضیاًل« َعلَـی َکثِیٍر مِّمَّ
و  گرامی داشـتیم  را  آدم  فرزنـدان  مـا  راسـتی  بـه  )و 
آنـان را در خشـکی و دریـا ]بـر مرکب هـا[ برنشـاندیم و 
از چیزهـاى پاکیـزه بـه ایشـان روزى دادیـم و آنهـا را بـر 
دادیـم(،  برتـرى آشـکار  آفریده هـاى خـود  از  بسـیارى 
از لقـب اشـرف مخلوقاتی کـه خالـق مهربـان بـه مـن و ما 
عنایـت کـرده خجلـت زده می شـوم و احسـاس می کنـم 
فرزنـدان حضرت آدم به درسـتی نتوانسـتند پاسـخ اعتماد 
حضـرت دوسـت را بدهنـد و در بسـیارى موارد مشـاهده 
می کنیـم کـه انسـان، این آفریـدۀ برتر پـروردگار چنان به 
پسـتی و رذایـل اخالقـی دچـار می شـود کـه هیـچ حیوان 

درنده خویـی چنین سـبعیت و توحشـی ندارد، آرى بریدن سـر هم نوعـان، تکه تکه کردن 
بـدن کـودکان بی گنـاه و سـوختن انسـان در آتـش بـه نـام دیـن و مذهـب، نه تنهـا چهرۀ 
آدمیـت را مخـدوش کـرده؛ بلکـه بـه مذهب گریزى و دین سـتیزى نیز منتـج گردیده، در 
جهانـی که به واسـطۀ تالش شـبانه روزى دانشـمندان، پژوهشـگران، صنعتگـران، معلمان، 
کشـاورزان و... بایـد بـوى عطـر گل یـاس و نـواى آرام موسـیقی رونق بخـش محافـل 
بشـریت باشـد، بـا کمال تأسـف ویروس، بوى تنـد باروت، صـداى مهیب انفجـار، دلهره 
و اضطـراب هدیـۀ جنگ سـاالران، متجـاوزان، زیاده خواهان و مرتجعان بـه زمینیان دنیاى 
امـروز اسـت، آرى سـال 2021 در حالـی بـه پایـان خـود رسـید و کلیـد کرۀ خـاک را به 
2022 تحویـل داد کـه جنـگ و خونریـزى در تمامـی بـالد شـرق و غـرب بـه صـورت 
غیررسـمی ادامـه دارد و خاورمیانـه همچنـان مسـتعد هرگونـه ناآرامـی و بحـران جدیـد 
اسـت و بـه قـول افغان هـاى عزیـز، روز بـه روز آمـار بی جـا شـدگان ناشـی از جنـگ، 
عوامـل طبیعـی و فقـر فزونـی می یابـد. ناگفته نماند کشـور ما نیـز علیرغم برخـوردارى از 
امنیـت پایـدار در ایـن سـال از ترور، بالیـاى طبیعی و کرونا آسـیب هاى بی شـمارى دید. 
سـال گذشـته زشـتی هاى فراوان و زیبایی هاى اندکی داشـت که زشـت ترین آن سـقوط 
حکومـت مردمـی و ترقی خـواه افغانسـتان و سـلطۀ مجـدد طالبـان و زیباتریـن آن پایـان 

یافتـن دولـت دونالـد ترامـپ بود.
 آرى عـالوه بـر جنـگ، تروریسـم، سـیل، زلزلـه و ده  ها بـالى طبیعی و انسـانی دیگر، 
کرونـاى بی رحـم بـا تبعات نامیمون جان سـتانی، فقر، ندارى، گرسـنگی و شـکاف عمیق 
طبقاتـی، اصلی تریـن مخاطـرۀ جوامع بشـرى سـال اخیر بود که متأسـفانه علیرغم کشـف 
ده هـا واکسـن و اقدامـات بی شـمار، سـویه بـه سـویه بـراى آزار بشـریت رنـگ عـوض 
می کنـد. در پایـان بایـد گفـت: علیرغـم اینکـه بشـر امـروزى غیرقابل اعتمـاد بـوده و هـر 
لحظـه احتمـال وقوع بحرانی جدیـد دور از انتظار نیسـت، امیدواریم سـال 2022 متفاوت 

از سـال هاى سـیاه اخیر باشـد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان:

وظیفه بهزیستی در حادثه 
بم سنگین و حیاتی بود

به مناسبت دومین سالگرد شهادت سمبل وحدت و عقالنیت؛

به رغم  شعارها، کسی »قاسم« نمی شود

4

احسان احمدی

  به مناسبت هفدهم دی ماه روز بزرگداشت عارف بزرگ کرمانی؛ 

 نگاه هنرمندانه خواجو به شعر، تکرار نشدنی است
3

ما کشتگان راه خداییم، غم مدار                  پاینده ایم و این بود آخر کالم ما
پیامبر گرامی اسـالم )ص(می فرماید: »هیچ کارى بهتر و شایسـته تر از کشته شـدن در راه خدا نیسـت، هرگاه انسـان مسـلمان و 
متعهـد در راه خـدا پیکار کند و کشـته شـود، خداوند متعال عمـل او را بهترین و ارزنده ترین اعمال قـرار داده و هیچ کار نیکی 
را نمی تـوان بـا جهـاد فی سـبیل اهلل مقایسـه و برابرى کرد« آرى، دو سـال اسـت به سـوگ بزرگ مردى نشسـته ایم که شـهادت 
بـراى او رهایـی از زنـدان ظلمانـی دنیـا و بـراى مـا سـرآغاز وحشـت دنیـاى بـی او بـود، همۀ مـا نیک می دانیـم که هر بـاره در 
آرزوى شـهادت پـا بـه جبهـۀ جنـگ می گذاشـت و نهایتـاً با یاران شـهیدش محشـور گردیـد، سـردار از جمع فرشـیان به جمع 
عرشـیان کوچـی عارفانـه داشـت و اینـک در جنـت پـرودگار در نزد حضرت دوسـت متنعم از هدایـاى جهان باقی اسـت، لذا 
بـا خاطـرى مطمئـن امـروز خطـاب به او می گوییـم: در ُخنَکاى بهشـت آرام بگیر، چـرا که جوانان ایـن مرز و بـوم راه تو را در 

پیش گرفتـه و هـر کـدام یک حاج قاسـم شـده اند. سـوگوارانه دومین سـالگرد شـهادت سـردار بزرگ 
سـپاه اسـالم، سـپهبد حاج قاسـم سـلیمانی، که نماد مجاهدت در راه خدا و مبارزه با ظلم و اسـتبداد بود 
را بـه حضـرت ولی عصـر )عـج(، مقـام معظم رهبـرى، خانـواده، همرزمان، دوسـت داران ایشـان و همۀ 

ایرانیـان و مـردم آزادۀ جهـان تسـلیت می گوییـم. یادش جاویـد و راهش پـر رهرو باد.
                                                                   محمدرضا سعیدی شهردار

 و اعضای شورای اسالمی شهر جبالبارز

مگو که شعله در این سینه درنمی گیرد             دلم گرفته از این بیشتر نمی گیرد
 مگو برای گرفتن بهانه دیگر نیست                 دلت برای شهیدان مگر نمی گیرد

شـهیدان از نیسـتی سـر برآورده و در سـماع معرکه با حماسـۀ خـون، رقص عشـق برپـا کرده اند و بـا فریاد»کّل 
شـیء هالـک إال وجهـه« سـبک روى، سـبک روح و سـبک بال »عنـد ربهم یرزقون« و شـعر زیبـاى »انی جاعل 

فـی االرض خلیفـه« را  سـروده و تحسـین مالئـک را برانگیخته اند.
لذا با قلبی آکنده از اندوه و رنجی سـنگین از فراق، دومین سـالگرد شـهادت سـرباز پرافتخار اسـالم و وطن، 
سـردار سـپهبد حاج قاسـم سـلیمانی را خدمـت ملت شـریف ایـران، هم رزمـان و خانـوادۀ آن شـهید تبریک و 
تسـلیت عرض نموده و براى روح بلند این سـردار بزرگ اسـالم ُعلُو درجات الهی و محشورشـدن با شـهداى 

کربـال را از درگاه حضـرت حـق طلب می کنیـم. بی شـک ملـت بـزرگ ایـران خـود را 
وامـدار از جان گذشـتگی ها و رشـادت هاى ایـن سـرباز دلیـر اسـالم می دانـد و در امتـداد 

راه ایـن شـهید، پاسـدار مزرهاى اسـالم و ایـران خواهند بود.
                                                                  محمود معناصری شهردار   

 و اعضای شورای اسالمی شهر جیرفت
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای اخبار کوتاه
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

طی ابالغی از سوی دکتر خیرخواه؛
دکتر امین سعیدی معاون درمان دانشگاه علوم  

پزشکی جیرفت شد 
به گزارش روشـنفکرى، طی حکمی 
از سـوى دکتـر خیرخواه رئیس دانشـگاه 
امیـن  دکتـر  جیرفـت،  پزشـکی  علـوم 
سـعیدى به عنـوان معاون درمان دانشـگاه 

علـوم پزشـکی جیرفـت منصوب شـد.
دکتـر سـعیدى عضـو هیئـت علمـی 
دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت، ریاست 
نظـام پزشـکی شهرسـتان هاى جیرفـت و 
عنبرآبـاد، معاونـت تحقیقـات و فنـاورى 
دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت، ریاست 

دانشـکدۀ پزشـکی دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت، معاونت آموزشی بیمارستان 
امـام )ره( جیرفـت، مدیریـت گـروه داخلـی دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت، 
متخصـص داخلی برگزیدۀ کشـورى و مشـاور رئیس این دانشـگاه را در کارنامه 

خـود دارد.
روشـنفکرى ایـن انتخـاب شایسـته را بـه دکتـر سـعیدى از پزشـکان نجیـب و 

متخصـص جنـوب کرمـان تبریـک می گویـد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان:
وظیفه بهزیستی در حادثه بم سنگین

 و حیاتی بود
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
دکتــر  کرمــان  اســتان  بهزیســتی 
ــت اداره  ــدزاده سرپرس ــا وحی علیرض
در  کرمــان  اســتان  بهزیســتی  کل 
ســفرى یــک روزه بــه شهرســتان بــم 
ــم  ــگان ب ــود جانباخت ــم یادب در مراس

حضــور یافــت.
 در ایـن مراسـم کـه در محـل اداره 
بهزیسـتی ایـن شهرسـتان و بـا حضـور 
کارشناسـان  مسـئولین،  از  چنـد  تنـی 

سـتادى، رئیـس و پرسـنل بهزیسـتی بـم برگـزار گردیـد، علیرضـا وحیـدزاده 
ایـن واقعـۀ تأسـف بار را  یـاد و خاطـرۀ  بهزیسـتی اسـتان کرمـان  سرپرسـت 
فراموش نشـدنی خوانـده و افـزود: ایـن واقعـۀ هولنـاک جمع کثیـرى از بهترین 
هموطنـان مـا را از مـا گرفت و عالوه بـر ایجاد اندوهی بـزرگ در دل تک تک 
ما، وظیفه اى سـنگین و خطیر بر دوش همۀ ما گذاشـت و ما را ملزم به اسـتفاده 
از تمامـی امکانـات بـراى کاهـش اندوه و تسـکین غم مـردم جامعه پـس از این 
واقعـه دردنـاک نمـوده اسـت.  وى بـا حیاتـی خوانـدن حضور بهزیسـتی در بم 
افـزود: بهزیسـتی در ایـن حادثه وظیفۀ بسـیار مهمـی را برعهده داشـت، چرا که 
از سـویی باید به وضعیت و سـاماندهی آسـیب دیدگان جسـمی حرکتی و ایتام 
و خانواده هاى بی سرپرسـت رسـیدگی می کرد و از سـوى دیگر با ارائه و انجام 
مشـاوره هاى تخصصی قـدرى از آالم بازماندگان این حادثه را تسـکین می داد. 
در ادامۀ این سـفر ایشـان به همراه رئیس بهزیسـتی بم و کارشناسـان سـتادى در 
همایـش پیامدهـاى اجتماعی زلزلـۀ بم که به همـت وزارت راه و شهرسـازى و 
همکارى سـازمان نظام مهندسـی با حضور صاحب نظران در ایـن حوزه برگزار 

گردیـد، شـرکت نمود.

مدیرعامل برق شمال استان کرمان:
آمادگی اکیپ های عملیات و اتفاقات، 

بهره برداری و حوزه های مرتبط با رفع قطعی های 
ناخواسته و غیرمنتظره برق ناشی از باران

شـمال  بـرق  توزیـع  عامـل  مدیـر 
اسـتان از آمادگـی اکیپ هاى عملیات 
و اتفاقـات، بهره بـردارى و حوزه هـاى 
مرتبـط بـا رفـع قطعی هاى ناخواسـته و 
غیرمنتظـره برق ناشـی از بارش برف و 

خبـرداد. باران 
بـه گزارش روابط عمومی شـرکت 
اسـتان  شـمال  بـرق  نیـروى  توزیـع 
سـلیمانی  محمـد  مهنـدس  کرمـان، 
اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه پیش بینـی 

سـازمان هواشناسـی و  هشـدار سـتاد مدیریت بحـران مبنی بـر  بارندگی هاى 
زمسـتانی کـه از اواخـر هفتـه شـروع و تـا هفتـۀ آینـده ادامـه خواهـد یافـت، 
امورهـاى اجرایـی و گروه هاى عملیاتی در کلیۀ شهرسـتان هاى شـمال اسـتان 

در حالـت آماده بـاش کامـل هسـتند.
وى تصریـح کـرد: ایـن گروه هـا در صـورت بـروز هر مشـکلي در شـبکۀ 

بـرق، بالفاصلـه بـراى رفـع آن وارد عمل خواهند شـد.
سـلیمانی همچنین از مشـترکان برق خواسـت تا در صورت بروز هرگونه 

مشـکل در شـبکۀ توزیـع برق محل خود، با شـماره 121 تمـاس بگیرند.
مدیرعامـل بـرق شـمال بـا بیـان ایـن کـه در شـرایط بارانـی لـزوم رعایـت 
نـکات ایمنـی توسـط مشـترکین و  همکاران و برقـکاران دوچندان می شـود، 
بـر خدمت رسـانی مناسـب و به موقع به مشـترکین با لحاظ کلیـۀ نکات ایمنی 

و توجـه بـه هشـدارها و پیام هاى سـتاد بحران اسـتان تأکیـد نمود.

با حمایت شورای اسالمی شهر و تدبیر 
مهندس توکلی سرپرست شهرداری؛

عنبرآباد در مسیر صحیح توسعه شهری
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
شـهردارى، مسـعود توکلی سرپرسـت 
شـهردارى عنبرآبـاد به همـراه اعضاى 
شـوراى اسـالمی ایـن شـهر از رونـد 
اورژانـس  معبـر  آسـفالت  عملیـات 
11۵ و انتهـاى خیابـان مالیـات بازدیـد 

نمودنـد.
پــارک  حدفاصــل  معبــر  ایــن 
الله هــاى گمنــام و خیابــان عدالــت 
بــه  مســیر  ایــن  در  کــه  می باشــد 

می گــردد. متصــل  دادگســترى(  )روبــروى  مالیــات  خیابــان 
در همیـن ارتباط کشـیتی مسـئول روابط عمومی شـهردارى ضمن تشـکر 
و قدردانـی از حمایت هـاى دلسـوزانه و همـکارى اعضـاى شـوراى شـهر: 
)سـاالرى مقدم رئیس شـورا، چاره نایب رئیس شـورا، جهانشـاهی، دوستکی 
و طوفـان دیگـر اعضاى شـوراى اسـالمی شـهر( با مسـعود توکلی سرپرسـت 
پرتـالش و دلسـوز شـهردارى، خدمات بی شـمار انجام گرفته طـی این مدت 
را مرهـون ایـن وفـاق و همدلـی دانسـت، وى همچنیـن از زحمـات بی شـائبه 
پرسـنل خـدوم شـهردارى در راسـتاى عمـران شـهر کمـال امتنـان را به عمـل 

آورد.

1-برگزارى شب یلدا زیر سایۀ شوم گرانی و کرونا
2-مـرگ حسـن ایرلـو سـفیر ایـران در یمـن بـر اثـر بیمـارى کرونـا و طرح 

ابهـام در مـورد دلیـل اصلـی مـرگ از سـوى منابـع مختلف
۳-تجمعـات اعتراضـی معلمان به وضع موجود و مسـائل صنفی در سراسـر 

کشور
۴-گرامیداشت هجدهمین سالگرد زلزلۀ دهشتناک بم

۵-والدت حضـرت عیسـی مسـیح و آغـاز سـال نـو میـالدى و برگـزارى 
جشـن هاى مربـوط بـه ایـن ایـام در سراسـر جهـان

با حضور معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفا استان:
عملکرد مشترکین امور منوجان بررسی شد

در سـفر روز چهارشـنبه معـاون خدمـات مشـترکین و درآمـد شـرکت آبفا 
اسـتان کرمـان بـه منوجـان، عملکـرد امور  مشـترکین این شهرسـتان بررسـی و 

تحلیل شـد.
ایـن سـفر با محوریت بررسـی صحـت قرائتهـا، درآمد و وصولـی در مدت 
گذشـته و باقیمانده از سـال، انشـعابات غیرمجاز، واگذارى انشـعاب و ... انجام 
شـد. برگـزارى جلسـه بـا مامـوران قرائـت کنتـور و تعـدادى از کارکنـان ایـن 
امـور و همچنیـن بازدیـد میدانـی از وضعیت انشـعابات این شهرسـتان از دیگر  

برنامه هـاى ایـن سـفر بود.
معـاون خدمـات مشـترکین و درآمـد شـرکت آبفـا اسـتان کرمـان تاکنـون 
بـه شهرسـتان هاى بردسـیر، بـم، رودبارجنـوب، فاریـاب، سـیرجان، قلعه گنج، 
کهنوج، شـهربابک، فهرج، ریگان و  عنبرآباد در قالـب مأموریت هاى دوره اى 

سـفر کرده اسـت.

استاندار کرمان در آیین اختتامیه جشنواره فیلم مستند سلیمان 
سالمت عنوان کرد:

همبستگی ارکان ستاد استانی کرونا و 
خیران و مردم برای مدیریت مطلوب 

بیماری در کرمان
اسـتاندار کرمان از همبسـتگی ارکان ستاد اسـتانی کرونا، خیران، بنگاه هاى 
اقتصـادى، اصنـاف و مـردم بـراى مدیریـت مطلـوب بیمارى در سـطح اسـتان 

قدردانـی کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتاندارى کرمان، آیین اختتامیه جشـنوارۀ 
فیلم مسـتند ›سـلیمان سـالمت‹ ویـژه دومین سـالگرد شـهادت سـردار دل ها با 
حضور وزیر بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی، نمایندۀ ولی فقیه در اسـتان، 
اسـتاندار کرمان، فرمانده سـپاه ثاراهلل و رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان، 
زاهـدى نماینـده مجلـس شـوراى اسـالمی و جمعـی از مسـئوالن کشـورى و 
اسـتانی برگـزار گردیـد و از 1۵ برگزیـدۀ این جشـنواره تقدیر شـد. دکتر علی 
زینی ونـد اسـتاندار کرمـان در ایـن آیین عنوان کرد: سـاختار سـتاد ملی کرونا، 
سـتادهاى اسـتانی، طرح شـهید سـلیمانی و اقداماتی که در این حوزه انجام شد 
در دل جمهـورى اسـالمی بـه افتخار و یادگار خواهد مانـد و ثبت و ضبط آنها 

بـراى تاریخ و اسـتفاده از این تجربۀ گرانبها کار ارزشـمندى اسـت.
  وى بـا گرامیداشـت یـاد و خاطـرۀ شـهداى سـالمت و دومیـن سـالگرد 
شـهادت سـردار قاسـم سـلیمانی و شـهید پورجعفرى گفت: مطمئنا اگر شهید 
سـلیمانی در قیـد حیـات بودنـد، در جریـان بحـران کرونـا نیـز هماننـد دیگـر 
زمان هـا، بیـن مـردم حضور داشـتند و خدمات ایشـان دینی بود و ثبت می شـد. 
اسـتاندار کرمان به سـفر قبل دکتر عین اللهی وزیر بهداشـت، درمان و آموزش 
پزشـکی به اسـتان کرمان و بازدید و بررسـی ایشـان از روند مدیریت و کنترل 
بیمارى کووید-19 در اسـتان اشـاره داشـت و گفت: در پیک پنجم، کرمان با 
2۵00 بیمار بسـترى مواجه بود، اما با وجود گسـتردگی، بارى بر دوش کشـور 
تحمیـل نکـرد. زینی ونـد عنـوان کـرد: به واسـطۀ همبسـتگی بیـن ارکان سـتاد 
اسـتانی کرونـا، همراهی مردم، خیران، اصناف و بنگاه هـاى اقتصادى و صنایع، 
کمک هـا و اقدامـات بی نظیـرى بـراى مدیریـت و کنتـرل بیمـارى در اسـتان 
صورت گرفت. اسـتاندار کرمان ابراز داشـت: در طرح شـهید سـلیمانی، استان 
کرمـان بـا محوریـت هالل احمـر، بسـیج و ارکان دیگـر از موفق ترین اسـتان ها 
بـود و بـه لحـاظ واکسیناسـیون هـم جایـگاه خوبـی دارد و امیدواریم از سـویۀ 
جدیـد اُمیکرون نیز با توجه به گسـتردگی واکسیناسـیون بـه خوبی عبور کنیم.

سویه اُمیکرون جدی است
گزارشی از اُمیکرون در استان کرمان 

نداشته ایم
جانشـین اسـتاندار کرمـان در سـتاد اسـتانی مدیریـت کرونـا ضمـن دعوت 
مدیـران  یـادآور واکسـن کرونـا گفـت:  تزریـق دوز  بـراى  از هم اسـتانی ها 
دسـتگاه هاى اجرایـی مکلـف بـه برخـورد با افـرادى هسـتند کـه پروتکل هاى 

بهداشـتی را رعایـت نمی کننـد.  
رحمـان جاللـی 11 دى مـاه در سـتاد اسـتانی مدیریـت بیمـارى کرونـا از 
عادى انگارى ها و عدم حضور تعدادى از روسـاى کمیته هاى ذیل سـتاد اسـتانی 
در نشسـت امـروز گالیه کـرد و گفت: ایـن عادى انگارى در سـطوح مدیریتی 
هـم دیـده می شـود، کمیته هـاى زیرمجموعـۀ سـتاد اسـتانی بایـد حساسـیت 
بیشـترى بـه اجـراى برنامه هـا و حضـور جدى در نشسـت ها داشـته باشـند.   وى 
بـه تأکید سـتاد ملی مدیریت کرونا و کارشناسـان بهداشـتی بـراى تزریق نوبت 
سـوم واکسـن اشـاره داشـت و گفـت: تاکنـون گزارشـی از اُمیکرون در اسـتان 
نداشـته ایم، امـا بـا سـرعت انتشـار این سـویۀ جدید، درگیـرى خواهیم داشـت.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان:
بیش از هزار صنعت عمده و جزء در استان 
کرمان تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند

اسـتان  گاز  شـرکت  مدیرعامـل 
کرمـان گفـت: تاکنـون بیـش از هـزار 
اسـتان  در  جـزء  و  عمـده  صنعـت 
کرمان تحـت پوشـش گاز طبیعی قرار 

گرفته انـد.
بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت 
گاز اسـتان کرمـان، منوچهـر فـالح در 
تشـریح این خبر افـزود: از ابتداى سـال 
تاکنـون 97 صنعـت عمـده و جـزء در 

کرمـان بـه لیسـت صنایع گازدار شـده در اسـتان اضافه شـده اند. وى ادامـه داد: 
از آنجایـی کـه یکـی از دغدغه هـاى همیشـگی صنایـع، تأمین پایدار سـوخت 
اسـت، شـرکت گاز اسـتان کرمـان می کوشـد در ایـن راسـتا به بهترین شـکل 
ممکـن خدمـات خـود را بـه صنایـع اسـتان عرضـه نماید. بـه گفتـۀ مدیرعامل 
شـرکت گاز اسـتان کرمـان در حـال حاضـر 1017 صنعت در اسـتان به شـبکۀ 
سراسـرى گاز طبیعـی متصل شـده اند کـه از این تعداد 61 صنعـت جزو صنایع 
عمـده و 9۵6 مـورد آن مربـوط به صنایع جزء می باشـد. فالح در پایان با اشـاره 
بـه تأمیـن پایـدار سـوخت صنایع گفت: در گذشـته تأمین سـوخت مایـع براى 
صنایـع کـه داراى مصرف فـراوان بودند با دشـوارى هاى زیـادى از جمله تردد 
سـخت کامیون هـاى حمل سـوخت و یا معضل بزرگ ذخیره سـازى سـوخت 
رو بـه رو بـود کـه خوشـبختانه امـروز با اجـراى طرح هاى گازرسـانی سـاالنه، 

شـاهد کاهـش چشـمگیر در مصرف سـوخت هاى مایع هسـتیم.

ــان گفــت: دانشــگاه  اســتاندار کرم
فرهنگیــان بــه لحــاظ فیزیکــی، علمی، 
آزمایشــگاهی و خوابگاهــی بایــد از 
کشــور  دانشــگاه هاى  برجســته ترین 

باشــد.
ــانی  ــگاه اطالع رس ــزارش پای ــه گ ب
علــی  دکتــر  کرمــان،  اســتاندارى 
نخســتین  در  دى مــاه   11 زینی ونــد 
دانشــگاه  حامــی  خیــران  نشســت 
فرهنگیــان اســتان کرمــان، اهمیــت 
دوره هــاى تربیــت معلــم و دانشــگاه 
پــرورش  و  رشــد  در  را  فرهنگیــان 
ــم   ــد و ک ــادآور ش ــده ی ــل هاى آین نس
رمــق شــدن تربیــت  معلم هــا را نقیصــه 
جــدى در تاریــخ فرهنگی و آموزشــی 

کشــور دانســت.
ســال هاى  طــی  داد:  ادامــه  وى 
گذشــته اســتقبال باالیــی از ســوى 
مــدارس  احــداث  بــراى  خیــران 
صــورت گرفــت و اقدامــات مطلوبــی 
بایــد  امــا  پذیرفــت،  انجــام  نیــز 

حساســیت خیــران را هــم بــه دانشــگاه 
فرهنگیــان بیشــتر کنیــم، زیــرا ایــن 
پــرورش  و  رشــد  تربیــت،  مراکــز 
نیروهــا و ســرمایۀ انســانی آیندۀ کشــور 
را در دســت دارنــد. زینی ونــد ابــراز 
فرهنگیــان  دانشــگاه هاى  داشــت: 
ــگاه هاى  ــته ترین دانش ــه برجس ــد ب بای
ــا و  ــوند و پردیس ه ــل ش ــور تبدی کش

مجتمع هــاى ایــن دانشــگاه مجهزتریــن 
فیزیکــی،  لحــاظ  بــه  مجموعه هــا 
علمــی، آزمایشــگاهی و خوابگاهی در 

میــان همــه دانشــگاه ها باشــند.
اســتاندار کرمــان گفــت: اســتان 
آمادگــی دارد تــا تمام همــت و کمک 
خــود را بــراى راه انــدازى دانشــگاه 
متمرکــز فرهنگیــان بــه کار گیــرد، امــا 

ــی  ــم انداز طوالن ــا چش ــا ب ــد طرح ه بای
ــود. ــده ش ــدت در آن دی م

وى عنــوان کــرد: ســاخت دانشــگاه 
احــداث  از  مهم تــر  را  فرهنگیــان 
مدرســه، بیمارســتان و جــاده می دانیــم، 
نخبــه،  معلمــان  پــرورش  چــون 
ــوى در  ــتوانۀ ق ــا پش ــده و ب آموزش دی

ایــن چارچــوب شــکل می گیــرد.

دکتر زینی وند:

دانشگاه فرهنگیان باید برجسته ترین دانشگاه کشور باشد

ســوى  از  حکمــی  صــدور  بــا 
ــرورش اســتان  ــوزش و پ ــرکل آم مدی
بــه  نخعی پــور  غالمرضــا  کرمــان، 
ســمت »سرپرســت معاونــت پژوهــش، 
برنامه ریــزى و توســعه منابــع آمــوزش 
ــوب  ــان« منص ــتان کرم ــرورش اس و پ
ــه گــزارش اداره اطالع رســانی  شــد. ب
و  آمــوزش  عمومــی  روابــط  و 
ایــن  در  کرمــان،  اســتان  پــرورش 

ابــالغ آمــده اســت:
»بسمه تعالی«

برادر ارجمند جناب آقاى
 غالمرضا نخعی پور

با سالم و احترام
نظـر بـه تعهـد و تجربیـات ارزنـده 
جنابعالـی در آمـوزش و پـرورش، بـه 
موجـب ایـن ابـالغ بـا حفظ سـمت به 
عنـوان »سرپرسـت معاونـت پژوهش، 

برنامه ریـزى و توسـعه منابـع اداره کل 
کرمـان«  اسـتان  آموزش و پـرورش 

منصـوب  می شـوید.
امیـد اسـت بـا تـوکل و اسـتعانت از 
پیشگاه خداوند متعال، پیروى از منویات 

مقـام معظـم رهبـرى )مدظله العالـی( و 
همسـویی بـا برنامه هاى ریاسـت محترم 
جمهـور با جلـب مشـارکت، همکارى 
فرهیختـه،  فرهنگیـان  همفکـرى  و 
و  آمـوزش  مدیـران  و  کارشناسـان 

متعالـی  اهـداف  تحقـق  در  پـرورش 
آمـوزش  و  پـرورش به ویژه پیاده سـازى 
و اجراى سـند تحـول بنیادین، بیانیۀ گام 
دوم انقـالب اسـالمی بـا رعایـت اصول 
»عدالـت محـورى«، »روحیـۀ انقالبـی«، 
»مردم دارى«، »پاکدسـتی و فسادستیزى« 
در  مردمـی،  دولـت  »قانون مـدارى«  و 
انجـام مسـئولیت محولـه موفـق و مؤیـد 

باشید.
را  جنابعالـی  روزافـزون  توفیـق 
مأموریت هـاى  و  وظایـف  انجـام  در 
مـردم  بـه  بی منّـت  خدمـت  محولـه، 
شـریف، رعایـت قانـون و مقـررات و 
تحقـق عدالـت آموزشـی از خداونـد 

دارم. مسـئلت  متعـال 
رضا رضایی 

مدیرکل آموزش و پرورش
 استان کرمان

با حکم مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان؛

سرپرست معاونت پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش 
استان کرمان منصوب شد

 شـهردار کرمان گفـت: در بودجه 
شـهردار  وظایـف  از  بخشـی   ،1۴01
درآمدزایـی  حـوزه  در  به ویـژه  را 
اقتصـادى بر مبنـاى منابع هر سـازمان، 
بـه مدیـران عامـل سـازمان ها تفویض 

می کنیـم.
بـه گـزارش کرمان آنالیـن، سـعید 
َشـعرباف، در نشسـتی کـه بـا مدیـران 
عامـل سـابق و فعلی سـازمان عمران و 
بازآفرینی فضاهاى شـهرى شهردارى 
و معـاون حمل ونقـل و امـور زیربنایی 
خـود در محل این سـازمان داشـت، با 
اشـاره بـه اینکه شـرایط و مهارت هاى 
بـراى  افـراد  ارزیابـی  در  را  خاصـی 
تصـدى پسـت هاى سـازمانی در نظـر 
در  شـروط  از  یکـی  افـزود:  دارد، 
مـورد سـازمان عمـران ایـن بـود کـه 
حتمـاً فـردى از بدنـۀ سـازمان انتخاب 
شـود و در ایـن راسـتا رزومـۀ افـراد از 
داخـل خـود سـازمان عمـران بررسـی 

شـد و کسـی از خارج مجموعه مورد 
قرار نگرفـت. بررسـی 

مهنـدس  کـرد:  خاطرنشـان  وى 
در  سـال   10 از  بیـش  آشـورماهانی 
و  داشـته  فعالیـت  عمـران  سـازمان 
جایـگاه خوبی در سـازمان و کارخانه  

دارد. آسـفالت 
مهنـدس  افـزود:  کرمـان  شـهردار 
جوانـی،  عیـن  در  آشـورماهانی، 
تجربهـۀ خوبـی هـم دارد و تخصـص 
ایشـان در حـوزۀ صنایـع باعـث نـگاه 
اقتصـادى به سـازمان عمران می شـود.
َشـعرباف بیان کرد: در بودجۀ سال 
بـه  آینـده، بخشـی از وظایف مـان را 
سـازمان ها تفویـض می کنیم؛ بـه  ویژه 
بـر  اقتصـادى  در حـوزۀ درآمدزایـی 
مبنـاى منابـع هـر سـازمان، یک سـرى 
اختیـارات را کـه بـه عهـدۀ شـهردار 
عامـل  مدیـران  اختیـار  در  بـوده، 

داد. خواهیـم  قـرار  سـازمان ها 

طرح هـا  از  کـرد:  خاطرنشـان  وى 
زمینـه  در  سـازمان ها  برنامه هـاى  و 
اقتصـادى در قالب فـروش محصوالت 
و راه اندازى واحدهاى جدید، اسـتقبال 

می کنیـم.
اگــر  افــزود:  کرمــان  شــهردار 
ــادى  ــش زی ــد و بخ ــاق بیفت ــن اتف ای
درون  از  ســازمان ها،  مایحتــاج  از 
پیشــرفت  در  شــود،  تامیــن  آنهــا 
ســازمان بســیار موثــر اســت؛ البتــه مــا 
ایــن  از  ویــژه اى  نیــز حمایت هــاى 

داشــت. خواهیــم  مجموعه هــا 
َشـعرباف بـا اشـاره به وجـود خالء 
در زمینـۀ نظـارت فنـی، تخصصـی و 
اجرایـی برخی پروژه هـا که کیفیت و 
سـرعت آنها مهم اسـت، یادآور شـد: 
خوشـبختانه آقـاى مهنـدس رمضانی، 
ایـن تجربه و قابلیـت را دارند و از این 
پـس، در پروژه هـاى عمرانـی اصلـی 
شـهردار  ویـژۀ  ناظـر  به عنـوان  شـهر 

فعالیـت خواهنـد کرد.
وى خاطرنشـان کـرد: بـه عبـارت 
دیگـر، مهنـدس رمضانـی از سـازمان 

عمـران نمـی رود و از تـوان ایشـان در 
خواهـد  اسـتفاده  وسـیع ترى  سـطح 

. شد
امــور  و  نقــل  و  حمــل   معــاون 
زیربنایــی شــهردار کرمــان نیــز در ایــن 
نشســت، ضمــن قدردانــی از توجــه 
ویــژۀ شــهردار کرمــان بــه ســازمان 
عمــران و بازآفرینــی فضاهاى شــهرى، 
خاطرنشــان کــرد: از بــدو تأســیس 
آشــور  آقــاى  عمــران،  ســازمان 
ــتند  ــی هس ــن مدیرعامل ــی، اولی ماهان
کــه از داخــل ســازمان عمــران انتخاب 
ــن  ــت ای ــن، مدیری ــش از ای شــدند؛ پی
ــهردارى  ــارج از ش ــا از خ ــه ی مجموع
ســازمان ها ى  دیگــر  از  یــا  بــود، 

می شــد. انتخــاب  شــهردارى 
ــدس  ــزود: مهن ــی اف ــدى نیکوی مه
آشــور ماهانــی، چندیــن ســال در 
ســازمان عمــران، به ویــژه کارخانــۀ 
آســفالت فعالیــت داشــته و امیــدوارم 
بــا همراهــی ســایر نیروهــاى ســازمان، 
بتواننــد راه مهنــدس رمضانــی را ادامه 

ــد. دهن

شهردار کرمان خبر داد:

تفویض بخشی از وظایف 
شهردار در حوزه درآمدزایی 

به مدیران سازمان ها

جنـوب  طبیعـت  پیـام  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
یـگان  فرماندهـی  امیرافضلـی  سـرهنگ  کرمـان، 
آبخیـزدارى  و  طبیعـی  منابـع  اداره کل  حفاظـت 
جنـوب کرمـان اظهـار داشـت: در راسـتاى صیانـت 
و حراسـت از حقـوق بیت المـال یـک فقـره خلـع 
یـد بـه میـزان ۳ هـزار و ۴70 مترمربـع از اراضی ملی 
روسـتاى گهـرج، بخش جبالبارزشـمالی شهرسـتان 
جیرفـت کـه چنـدى پیـش توسـط افـراد سـودجو 
مـورد تصـرف قـرار گرفتـه بـود از یَـد سـودجویان 

خـارج شـد.
وى افـزود: نیروهـاى پاسـگاه  ویـژۀ حفاظـت از 
نیـروى  بـا همـکارى  آبخیـزدارى  و  طبیعـی  منابـع 
انتظامـی  پاسـگاه  جیرفـت،  شهرسـتان  انتظامـی 
محمدآبـاد و حکـم دسـتگاه قضایـی شهرسـتان این 
اراضـی ملـی را خلـع یَـد و از یَد متصرفیـن خارج و 

بـه دولـت بـاز گرداندنـد.
 سـرهنگ امیرافضلـی بـا تأکید بر برخـورد قاطع 

بـا هرگونـه زمین خـوارى و تخریـب منابـع طبیعـی 
ادامـه داد: هرگونـه زمین خوارى براسـاس مواد 690 
تـا 69۳ قانون مجازات اسـالمی جرم محسوب شـده 
و عـالوه بـر رفـع تصـرف، فـرد متجـاوز بـه حبس و 

پرداخـت خسـارت محکوم خواهد شـد.

وى در پایـان خاطـر نشـان کـرد: مـردم طبیعـت 
و   1۳9 »شـماره  بـا  تمـاس  در  می تواننـد    دوسـت 
منابـع  اداره کل  مرتـع  و  امـداد جنـگل  کـد   1۵0۴
طبیعـی و آبخیـزدارى جنـوب کرمـان« گزارش هـا 
و اخبـار خـود را در زمینـۀ آتش سـوزى عرصه هـاى 
ملـی،  اراضـی  تصـرف  و  تخریـب  طبیعـی،  منابـع 
قاچـاق گیاهـان دارویـی، حفـر چـاه غیرمجـاز در 
اراضـی ملـی و ... اطالع رسـانی کننـد تـا از ورود 
خسـارت هاى جبران ناپذیـر بـه عرصه هـاى مرتعی و 

جنگلـی جلوگیـرى شـود.
گفتنـی اسـت این خلـع یَد صبح امـروز با حضور 
فرمانده و جانشـین فرماندهـی یگان حفاظت، رئیس 
اداره حقوقـی اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزدارى 
و  طبیعـی  منابـع  اداره  رئیـس  کرمـان،  جنـوب 
آبخیـزدارى شهرسـتان جیرفـت و نماینـدۀ اجـراى 
احـکام دادگاه عمومـی جیرفـت بـا دسـتور قضایـی 

شـد. اجرایی 

فرماندۀ یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان خبر داد:

۳ هزار و ۴۷۰ مترمربع از اراضی ملی شهرستان جیرفت خلع ید 
و از تصرف خارج شد
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پیـش صاحب نظران مُلک سـلیمان باد اسـت
بلکه آن اسـت سلیمان که ز مُلک آزاد است 
ایـن که گویند کـه بر آب نهاده اسـت جهان
مشـنو اى خواجـه که تا درنگرى بر باد اسـت

بــن   محمــود  کمال الدیــن  ابوالعطــا 
علــی  بــن  محمــود متخلــص بــه »خواجــوى 
بــه »خالق المعانــی«  ملقــب  و   کرمانــی« 
و  مشــاهیر شــاعران  از  »ملک الفضــال«  و 
ــه  ــم هجــرى اســت، او ب ــرن هفت ــان ق عارف
ــان و در  ــهر کرم ــرى در ش ــال 689 هج س
ــان  ــه جه ــم ب ــزرگ زاده چش ــواده اى ب خان
ــی  ــی و مقدمات ــالت ابتدای ــود، تحصی گش

در کرمــان  نوجوانــی  و  در کودکــی  را 
آموخــت و بــا توجــه بــه شــرایط نامناســب 
سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی آن روزگار 
بیشــتر،  و کمــاِل  دانــش  بــراى کســب 
ــاق  ــیر آف ــه س ــرک و ب ــود را ت زادگاه خ
ــاِء مســافرت ها  ــس پرداخــت و در اَثن و اَنُف
شــهرها  دیگــر  بــه  ســیاحت هایش  و 
مشــایخ،  از  عــده اى  بــا  ســرزمین ها  و 
ــس  ــرد و پ ــات ک ــالطین و وزرا را مالق س
از انجــام ســفر حــج، مدتــی را در تبریــز و 
ــر  ــرد و در اواخ ــر ب ــیراز به س ــپس در ش س
عمــر، چنــدى بــا خواجــه حافــظ  شــیرازى 

ــت.  ــرت داش ــتی و معاش دوس
عبارتنــد  خواجــو  آثــار  مهمتریــن   
قصیده هــا،  غزل هــا،  الف-دیــوان  از: 
رباعیــات و قطعــات او کــه بــه ســال 1۳۳6 
ــهیلی در  ــد س ــتاد احم ــط اس ــی توس شمس
بخــش  دو  داراى  و  چاپ شــده  تهــران 
»صنایــع  الجمــال« و » بدایــع  الکمال« اســت. 
ب- مثنوى هایــی بــه نام هــاى: 1-روضــه 
و  ۳-همــاى  نــوروز  و   2-گل    االنــوار 
ــه  ــه، ک ــه ۵-گوهرنام ــون ۴-کمال نام همای
در غالــب ایــن مثنوى هــا از خمســۀ نظامــی 

ــت.  ــرده  اس ــروى ک پی

ــر  ــه نث ــه اى ب ــور چهارگان ــار منث ج-آث
ــه اســامی: 1-ســراجیّه  ــوع ب مســجع و مصن
ــیر  ــمع و شمش ــحاب ۳-ش ــمس و س 2-ش

ــا. ــد و بوری ۴- نَم
عمــدۀ شــهرت خواجــو بــه غزل ســرایی 
خــود  غزل هــاى  در  خواجــو  اوســت، 
و  داده  قــرار  اســاس  را  ســعدى  شــیوۀ 
آنــگاه آن را بــا افــکار عرفانــی درآمیختــه 
ــظ آن را  ــه حاف ــرد ک ــاد ک ــی ایج و روش

ــت. ــاخته اس ــل س ــوده و کام ــال نم دنب
»دکتــر بهــادر قــادرى« اســتاد زبــان 
دانشــگاه خوارزمــی  فارســی  ادبیــات   و 

معتقــد اســت:
از  بســیارى  در  »خواجــوى  کرمانــی 
ــت  ــرى و پرداخ ــش هن ــاى آفرین عرصه ه
ــگام و  ــوا، پیش ــورت و محت ــۀ ص هنرمندان
ــق  ــد و ح ــمار می آی ــه ش ــظ ب ــتاد حاف اس
انــکار ناپذیــرى بــر گــردن خواجــۀ رنــدان 
ــظ  ــام«، حاف ــت »ایه ــژه در صنع دارد، به وی
غزلیــات  فیــاض  و  زالل  سرچشــمۀ  از 

ــت. ــده اس ــیراب ش ــو س خواج
خواجــو نســبت بــه حافــظ حــق تقــدم و 
اســتادى دارد، کســانی که دربــارۀ خواجــو 
ــو را  ــی خواج ــه  نوع ــد ب ــت می کنن صحب
ــه  ــد ک ــظ می دانن ــعدى و حاف ــن س ــِل بی ُ پ
ایــن هــم نظــر درســتی اســت و اینکــه 
پذیرفته اســت  تأثیــر  خواجــو  از  حافــظ 

ــت.« ــخص اس ــال مش کام
ــظ از  ــه حاف ــی و خواج خواجوى کرمان
نظــر زمانــی خیلــی بــه هــم نزدیــک بودنــد 
دو  ایــن  هم زمانــی  و  نزدیکــی  ایــن  و 
ــت،  ــه اس ــی قابل توج ــزرگ خیل ــاعر ب ش
ــال  ــظ در س ــال 7۵۳ و حاف ــو در س خواج

792 هجــرى از دنیــا رفته انــد.
اشــاره هاى فراوانــی بــه نقــاط اشــتراک 
شــعر خواجــو و خواجــه در مقــاالت و 

پژوهش هــاى مختلــف شــده اســت کــه 
ــه  ــا پرداخت ــی از آنه ــه برخ ــار ب ــه اختص ب

: می شــود 
»دکتــر عبدالوهــاب نورانــی وصــال« 
ــیراز در  ــگاه ش ــد دانش ــاز و فقی ــتاد ممت اس
مقالــه اى کــه در خصــوص »َحَضریــات« 
خواجــو نگاشــته اســت، صنایــع لفظــی 
خواجــو را در ادبیــات فارســی کم نظیــر 
اســت:  معتقــد  و  می کنــد  توصیــف 
»خواجــو نســبت بــه صنایــع لفظــی عنایــت 
بســیار داشــته و غزلــی در دیــوان او نیســت 
ــۀ  ــع بدیعــی تهــی باشــد، دامن کــه از صنای
ــی در دیــوان خواجــو بیــش  صنایــع لفظ
ــۀ  ــوان نمون ــاً می ت ــت و تقریب ــظ اس از حاف
هریــک از صنایــع بدیعــی را در دیــوان 
ــه  ــام ک ــت ایه ــر از صنع ــا اگ ــت، ام او یاف
او  دیــوان  و  آن  مســلم  اســتاد  حافــظ 
شــاهکار ایــن هنــر اســت در گذریــم، 
غزل هــاى خواجــو نمونــۀ بــارز صنایــع 

شــعرى اســت.«
ایــن اســتاد بــزرگ و برجســته دانشــگاه 
ــادى  ــه در ب ــه اى ک ــد: »نکت ــه می کن اضاف
امــر در تــوّرق دیــوان خواجــو بــه نظــر 
بــا  نَســج او  می رســد، نزدیکــی کالم و 
)اســتاد  بیــِت:  و  اســت  خواجــۀ شــیراز 
ــا  ــزد همــه کــس ام غــزل ســعدى اســت ن
/ دارد ســخن حافــظ طــرز غــزل خواجــو( 
را کــه یکــی از معاصــران آن دو شــاعر 
ــرا  ــۀ دقیقــی اســت، زی ســروده اســت، نکت
ابهام گویــی  مضمون یابــی،  بیــان،  طــرز 
ــم  ــه ه ــیار ب ــن دو بس ــردازى ای و صنعت پ
نزدیــک اســت و دیــوان خواجــو مفتاحــی 
مهــم در شــناخت معضــالت، ترکیبــات 
ــت و  ــظ اس ــتعمال حاف ــورد اس ــات م و لغ
بــدون توجــه بــه دیــوان خواجــو مشــکالت 
ــات  ــی ابی ــه گاه در بعض ــی ک و تردیدهای

خواجــه وجــود دارد، برطــرف نخواهــد 
شــد.«

و  دانشــگاه  اســتاد  انــورى«  »دکتــر 
خواجــو پــژوه معاصــر بــر ایــن بــاور اســت:

ــه  ــت ک ــمندى اس ــز ارزش ــو فل »خواج
ــرى  ــش مؤث ــظ نق ــاژ حاف ــاخت آلی در س
داشــته اســت و واقعــا می تــوان گفــت کــه 
ــا  ــود ی ــم نب ــظ ه ــود، حاف ــو نب ــر خواج اگ
حافــظ ایــن جایــگاه و ایــن درجــه از هنــر 
ــه االن  ــتگی را ک ــندگی و برجس و درخش

دارد، نداشــت . 
خواجوى کرمانــی از شــاعرانی اســت 
ــرده و  ــی ک ــتم فراوان ــه او س ــخ ب ــه تاری ک
او را بیــن دو قلّــۀ بــزرگ قــرار داد؛ در 
برابــر عظمــت ســعدى و حافــظ، در مقطــع 
ــی  ــوۀ چندان ــه او در آن جل ــی اى ک تاریخ
شــوربختی هاى  از  اســت،  نکــرده  پیــدا 
خواجــو قــرار گرفتــن بیــن دو قلـّـۀ ســر بــه 

آسمان ســاِى ســعدى و حافــظ اســت.
دیــوان خواجــو از نظــر تصویرســازى، 
یکــی از متنوع تریــن و غنی تریــن دیوان هــاى 
شــعر فارســی اســت، منظور از تصویرســازى، 
از  اســت کــه  زبانــی  نــوع کاربــرد  هــر 

ــال  ــی رود و اعت ــر م ــادى فرات ــاى ع هنجاره
ــن  ــد و در ذه ــدا می کن ــندگی پی ــه درخش ب
یــا  می کنــد،  ایجــاد  حرکتــی  خواننــده 
زمینه ســاز  یــا  برمی انگیــزد،  را  عاطفــه اى 

می شــود.« حیرتــی 
خواجــو از جملــه شــاعرانی اســت 
و  سرشــار  ذوق  بکارگیــرى  بــا  کــه 
ــار  ــت آث ــته اس ــود توانس ــد خ ــع بلن طب
گــذارد،  به جــا  و  خلــق  ارزشــمندى 
ــت  ــی اس ــو، عرفان ــعر خواج ــبک ش س
ــد و  ــا زه ــارزه ب ــعار از مب ــن اش و در ای
ریــا و بی اعتبــارى دنیــا و مافیهــا و ســایر 
مضامیــن عرفانــی بطــور صریــح ســخن 

ــت. ــده  اس ــه ش گفت
خواجــو در ضمن ســیر و ســیاحت هایش، 
بــا مشــایخ و عرفــاى بزرگــی از جملــه: 
ــد  ــن محم ــمنانی، امین الدی ــه س عالء الدول
کازرونــی، امین الدیــن بَلیانــی و مخصوصــاً 
کازرونــی  ابواســحاق  مرشــد  شــیِخ 
ــته  ــات داش ــۀ مرشــدیه مالق مؤســس طریق
و حلقــۀ ارادت ایشــان را بــه گــوش کــرده 
ــبب  ــن س ــه بدی ــن طریق ــه ای ــابش ب و انتس

ــت.  اس

اســتادى  فــن ســخنورى  در  خواجــو 
ــی  ــان معان ــش در بی ــوده و قدرت ــل ب کام
عرفانــی و موعظــه و حکمــت، معجــزه  
ــیارى از  ــا بس ــر آن ب ــالوه ب ــت و ع آساس
علــوم عصــر خویــش آشــنایی داشــت و در 
ریاضیــات، طــب و هیئــت از تبّحــر خاصــی 

ــود.  ــوردار ب برخ
ایــن شــاعر و عــارف نامــدار و بلنــد 
آوازۀ کرمانــی پــس از عمــرى مجاهــدت، 
ریاضــت و ســیر و ســیاحت، عاقبــت در 
ســال 7۵۳ هجــرى در ســن 6۴ ســالگی در 
ــت و  ــی فروبس ــان فان ــم از جه ــیراز چش ش
ــرۀ  ــت، مقب ــی پیوس ــم باق ــه عال ــش ب روح
ــر  ــگ اهلل اکب وى دور از زادگاهــش، در تَن
ــی(  ــوه صبویه)باباکوه ــۀ ک ــیراز در دامن ش
ــان و در  ــیراز - اصفه ــاده ش ــداى ج در ابت
قــرار دارد کــه  قــرآن  نزدیکــی دروازه 
ــعر و ادب  ــتداران ش ــاف دوس ــزار و مط م

ــت.  ــدان وى اس ــی و مری فارس
اى کـه گفتی که به غربت چه افتادى خواجو

چـه کنـم، دور فلـک دور فکنـد از وطنـم 
در پـِی جـاِن جهـان ِگـرِد جهـان می گـردم 
تـا کـه پوشـد سـِر تابـوت و کـه دوزد کفنـم

به مناسبت هفدهم دی ماه روز بزرگداشت عارف بزرگ کرمانی؛

 نگاه هنرمندانه خواجو به شعر، تکرار نشدنی است

مهدی دانشور

مـا  َصَدقـوا  ِرجـاٌل  الُمؤمِنیـَن  مِـَن   
َ َعلَیـِه  فَِمنُهم َمن قَضینَحبَُه  عاَهـُدوا اهللَّ
لـوا تَبدیـاًل  َومِنُهـم َمـن یَنتَِظـُر َومـا بَدَّ

)األحـزاب2۳(
دو ســال از جنایــت تروریســتی 
تاریــخ،  ام الخبائــث  بزدالنــۀ  و 
ــتکبار  ــۀ اس ــلم و جرثوم ــیطان مس ش
ــت  ــروز مقاوم ــرور ســرداران پی در ت

سبب ســاز  کــه  اتفاقــی  گذشــت. 
برون آمــدن بســیارى از بخش هــاى 
ــان  ــش ابرقهرم ــی و من ــان زندگ پنه
دربنــد  ملت هــاى  مــرز  بــدون 
خاورمیانــه شــد. اســطوره اى فرهمنــد 
از  برگرفتــه  کــه  کاریزمایــی  بــا 
ســیرۀ زندگــی پیامبراعظــم و ســاللۀ 
پاکــش بــود. او را کــه ســجاده اى 
ــه  ــه اى ب ــن، قبل ــعت زمی ــه  وس ــود ب ب
راســخ تر  ایمانــی  و  هســتی  عمــق 
از کوه هــا، از میــان تمامــی انبیــاء، 
محمــد )ص( را و از میــان تمامــی 
میــان  از  و  را  )ع(  علــی  رهبــران، 
را  )ع(  تمامــی مجاهــدان، حســین 
و از میــان تمامــی قصه هــا، قیــام را 
و از میــان تمامــی کتاب هــا قــرآن 
را برگزیــده بــود و چنیــن مرامــی 

ــۀ  ــب هم ــا در قل ــود ت ــتۀ آن ب شایس
نیکوسرشــت  انســان هاى  و  پــاکان 
مــأوا گزینــد. مرامــی کــه شــکوه 
رقــم   را  پیکــرش  تشــییع  میلیونــی 
همــۀ  مظلومانــه اش  شــهادت  و  زد 
آحــاد ملــت از هــر قشــر و گروهــی 
ــه  ــا ب ــاخت، ام ــر س ــم و متأث را متأل
ــت  ــی می توانس ــدام ویژگ ــتی ک راس
شــهید ســلیمانی را محبــوب دل همــۀ 
مــردم از ســالیق مختلــف: فرهنگــی، 
قراردهــد؟   ... و  سیاســی  مذهبــی، 
ایمــان بــه خــدا، اخــالص در عمــل، 

ــاع  ساده زیســتی، استکبارســتیزى، دف
شــخصیت  بــودن  دارا  مظلــوم،  از 
مکتب ســاز  تفکــر  و  فراجناحــی 
ناشــی از غلبــۀ انســانیت بــر فردیــت، 
در کنــار مجاهــدت و تخصــص از 
ــا  ــود، ام ــاخته ب ــاز س ــردى ممت وى ف
بــازى  وارد  را  خــود  هیچــگاه  او 
ســوداگران  و  سیاســت  پیشــگان 
ِعــرض و مــال مــردم نکــرد و همواره 
ــی  ــه حت ــا ک ــا آنج ــود، ت ــردم دار ب م
دختــران  امــروزى و بــه اصطــالح 
ــر  ــون دخت ــز همچ ــل حجاب را نی ُش

ــام  ــالش و اهتم ــت. ت ــود می دانس خ
در راه تأمیــن امنیــت مــردم را جزئــی 
ــه  ــی خــود ب ــی و ایمان ــۀ دین از وظیف
عنــوان یــک مســلمان برمی شــمرد 
و منتــی بــر گــردن احــدى نداشــت، 
امــور حکمرانــی  نقصــی در  اگــر 
را  آن  دلیــل  می کــرد  مشــاهده  
ــت،  ــردم نمی دانس ــرد م ــالن عملک ف
و  می پذیرفــت  را  ضعــف  بلکــه 
در جایــگاه مقصــر در صــدد رفــع 
تقصیــر برمی آمــد، بــا مــردم همــواره 
صــادق بــود و در وفــاى بــه عهــد 

تــا پــاى جــان می ایســتاد. مقــام و 
از  برایــش  امــر،  منزلــت در واقــع 
بــود،  بی ارزش تــر  بُــز  بینــی  آب 
چــرا کــه مــرام مقتــداى او نیــز چنیــن 
ــدى  ــر اح ــد ب ــز دیده نش ــود، هرگ ب
زمیــن  بــر روى  و  بفروشــد  فخــر 
بــا تکبــر گام  بــردارد اال در برابــر 
ــد آن را  دشــمن، وعــده اى کــه نتوان
عملــی کنــد بــه کســی نمــی داد و بــه 
صراحــت می تــوان گفــت شــخصیتی 
ــود، حامــی  عمــل  گــرا و واقع گــرا ب
ــی  ــود؛ فرق ــم ب ــوم و دشــمن ظال مظل

ــردى  ــوم پیرم ــر آن  مظل ــت اگ نداش
از اعــراب خوزســتان بــود یــا ایزدیان 

ــوریه. ــیحیان س ــا مس ــراق ی ع
ــی  ــلمان واقع ــک مس ــمبل ی او س
بــود و در برابــر مــردم همــواره فروتــن 
و متواضــع، اعمالــش از ســر صــدق و 
ــز  ــاکارى پرهی ــود و از ری ــالص ب اخ
داشــت. خــود را متعلــق بــه همــۀ 
کــه  آنجــا  تــا  می دانســت،  ملــت 
هیــچ حــزب و گــروه و دســته اى 
نتوانســت او را بــه نفــع خــود مصــادره 
کنــد، زیــرا در قــاب حقیقــت هــم بــه 
هیــچ حــزب و گروهــی  وابســته نبــود. 
عــزت خــود را برگرفتــه از عــزت 
ــز او را  ــردم نی ــت و م ــردم می دانس م

عزیــز و گرامــی می داشــتند.
ــی،  ــکاف هاى طبقات ــه ش ــال ک ح

اختالفــات سیاســی، کشــمکش هاى 
ــق  ــال تعمی ــه روز در ح ــی روز ب گروه
ــران  ــروز ای ــۀ ام ــترش در جامع و گس
اســت، فقــدان چنیــن شــخصیت هایی 
ــه  ــن بقــاى جامع کــه وجودشــان ضام
و حلقــۀ وحــدت اســت بیــش از پیــش 

ــازد. ــان می س ــود را نمای خ
چنیــن  در  ســلیمانی  مکتــب 
بــه  نیــاز  کشــور  کــه  شــرایطی 
و  زد  تفریــط،  و  افــراط  از  پرهیــز 
و  کارشــکنی  جناحــی،  بندهــاى 
دارد  وحدت شــکنانه  رویکرد هــاى 
بــراى  مناســبی  الگــوى  می توانــد 
اندکــی  تــا  باشــد  ملــت  ُزَعمــاى 
ناامیــدى،  بی اعتمــادى،  زخــم   از 
را  و  ...  بی تفاوتــی  ســرخوردگی، 

بخشــد. التیــام 

به مناسبت دومین سالگرد شهادت سمبل وحدت و عقالنیت؛

به رغم  شعارها،کسی »قاسم« نمی شود 

مهندس شهاب شهابی

ــد  ــات مشــترکین و درآم ــاون خدم مع
اســتان کرمــان گفــت:  آبفــا  شــرکت 
نــرخ آب بهــاى اقامتگاه هــاى غیردائــم 
ــورت  ــا به ص ــراردادى آنه ــت ق ــا ظرفی ت

عــادى محاســبه می شــود. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت 
آبفــا اســتان کرمــان، مســعود مهدوى فــرد 
ــال،  ــۀ آب وی ــش تعرف ــه افزای ــا اشــاره ب ب
مجتمع هــاى  و  خانه بــاغ  ویــال،  بــاغ 
ــی و  ــی دائم ــل زندگ ــه مح ــکونی ک مس
کســب و کار افــراد نیســتند اظهارداشــت: 
ــه و  ــاس تعرف ــت براس ــش قیم ــن افزای ای
ــا  ــران ب ــأت وزی دســتورالعمل ابالغــی هی
عنــوان تعرفــۀ اقامتــگاه غیردائــم در ســال 

88 انجــام شده اســت. 
و  اشــاره  موضــوع  پیشــینۀ  بــه  وى 
ــال  ــد س ــول چن ــرد: در ط ــان ک خاطرنش
ــاى  ــراى آب به ــدى ب ــرخ واح ــته ن گذش
شــده  تعییــن  غیردائــم  اقامتگاه هــاى 
ــا  ــال و ب ــت 2 س ــد از گذش ــه بع ــود ک ب
افزایــش ســاالنۀ نــرخ آب مســکونی و 
ــازاد الگــوى  ــراى م محاســبۀ تصاعــدى ب
مصــرف، در عمــل مشــترکین پرمصــرف 
ــرى از  ــم کمت ــم رق ــاى غیردائ اقامتگاه ه
مشــترکین پرمصــرف مســکونی پرداخــت 

می کردنــد. 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  مهدوى فــرد 
قیمت هــا،  عادالنه کــردن  منظــور  بــه 
تعرفــۀ  مصــرف،  مدیریــت  و  کاهــش 
مــورد  غیردائــم  اقامتگاه هــاى  آب 
از  شــد  مقــرر  و  قرارگرفــت  بازبینــی 
ابتــداى ســال 1۴00 تعرفــۀ آب بهــاى ایــن 
مشــترکان افزایــش یابــد افــزود: براســاس 
ــۀ  ــر هزین ــال حاض ــی در ح ــۀ ابالغ تعرف
ــر  ــازاد ب ــارف م ــراى مص ــی ب آب مصرف

ــرخ  ــاس ن ــترکان، براس ــن مش ــت ای ظرفی
می شــود.  محاســبه  آزاد  آب 

قــراردادى  ظرفیــت  وى  گفتــۀ  بــه 
براســاس  غیردائــم  اقامتگاه هــاى 
ایــن  کــه  هزینه هایــی  متناظرســازى 
واحدهــا براســاس ضوابــط و مقــررات 
ــکونی  ــعاب مس ــت انش ــور دریاف ــه منظ ب
پرداخــت  آب و فاضــالب  شــرکت  بــه 
می شــود  محاســبه  و  تعییــن  کرده انــد 
کــه ایــن ظرفیــت قــراردادى در نظــر 
قبض هــا  محاســبۀ  مبنــاى  گرفته شــده 

می گیــرد.   قــرار 
ــان  ــتان کرم ــا اس ــرکت آبف ــاون ش مع
اســتان  ســطح  در  قــراردادى  ظرفیــت 
کرمــان را از ۵ مترمکعــب تا 1۵ مترمکعب 
عنــوان کــرد و یــادآور شــد: تعرفــۀ آب بها 
ــت  ــا ظرفی ــم ت ــاى غیردائ ــراى اقامتگاه ه ب
قــراردادى ایــن انشــعابات بــا نرخ عــادى و 
مصــارف مــازاد بــر ظرفیــت قــراردادى در 
ــرخ آب آزاد  ــا ن ــم ب ــاى غیردائ اقامتگاه ه

ــود.  ــبه می ش محاس
ــه  ــادآورى ایــن نکت ــا ی وى در ادامــه ب
کــه انتظــار مــی رود در اماکنــی کــه افــراد 
ــرف  ــزان مص ــد می ــم ندارن ــکونت دائ س
ــراردادى  ــت ق ــا ظرفی ــر ب ــا براب ــر ی کمت
ــا  ــفانه آماره ــرد: متأس ــح ک ــد، تصری باش
چــرا  نمی کنــد  تأییــد  را  مطلــب  ایــن 
کــه در اکثــر مــوارد از آب ُشــرب بــراى 
آبیــارى درختــان و پرکــردن اســتخرها  
دلیــل  همیــن  بــه  و  می شــود  اســتفاده 
میــزان آب مصرفــی در اقامتگاههــا در 
ــیار  ــکونی بس ــاى مس ــا واحده ــه ب مقایس

ــت. ــتر اس بیش
مهــدوى  فــرد بــا اشــاره بــه ابــالغ 
کلیــۀ  بــه  مذکــور  العمــل  دســتور 

ــطح  ــالب در س ــرکت هاى آب  و  فاض ش
ــان  ــتان کرم ــت: در اس ــور اظهارداش کش
درخصــوص  الزم  رســانی هاى  اطــالع 
و  شهرســتان  هــر  قــراردادى  ظرفیــت 
ــر  ــن ام ــا ای ــط ب ــات مرتب ــایر موضوع س

شده اســت.  انجــام 
زمینــۀ  در  کــرد:  خاطرنشــان  وى 
تعریــف کاربــرى یــک ملــک بــا عنــوان 
ــی  ــم، بوم ــگاه غیردائ ــا اقامت ــکونی ی مس
یــا غیربومــی بــودن افــراد مــالک نیســت 
ایــن  در  تعیین کننــده  موضــوع  تنهــا  و 
زمینــه اقامــت افــراد بــه صــورت غیردائــم 

یــا اینکــه مِلــک مــورد نظــر بــه صــورت 
ــت.  ــالک اس ــد م ــال باش ــاغ وی ــال و ب وی
ــد  ــات مشــترکین و درآم ــاون خدم مع
ــاره  ــا اش ــان ب ــتان کرم ــا اس ــرکت آبف ش
ــت  ــتورالعمل در جه ــن دس ــه ای ــه اینک ب
عدالــت محــورى اجــرا شــده گفــت: 
افــرادى کــه در مصــارف غیــر ُشــرب 
اســتفاده  آب  از   ... و  اســتخرها  ماننــد 
ــد و  ــه اش را بپردازن ــد هزین ــد بای می کنن
ــت  ــا رعای ــردم ب ــۀ م ــم هم ــا  امیدواری م
الگــوى مصــرف و مدیریــت مصــرف 
بــه شــکلی عمــل نماینــد کــه ضمــن 

ــان  ــغ قبوضش ــرف آب، مبل ــش مص کاه
ــد. ــش یاب ــز کاه نی

ساز  و کار محاسبۀ نرخ آب 
ساخت و ساز

ســخنان  از  دیگــرى  بخــش  در  وى 
آب بهــاى  هزینــۀ  خصــوص  در  خــود 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاز ب دوران ساخت و س
ایــن نــرخ براســاس تعرفــۀ ابالغــی هیــأت 
وزیــران محاســبه و دریافــت می شــود 
ــاز  ــۀ آب دوران ساخت و س ــت: هزین گف
بــراى آن دســته از مشــترکینی کــه در ایــن 

ــود  ــور خ ــردن کنت ــه بازک ــدام ب دوران اق
کــرده یــا اســتفادۀ غیرمجــاز داشــته باشــند 
بــه میــزان دو برابــر اعیانــی در نظــر گرفتــه 
ــر  ــه ازاى ه ــه ب ــا ک ــن معن ــود، بدی می ش
آب  مترمکعــب  دو  اعیانــی  مترمربــع 
ــود.  ــت می ش ــۀ آن دریاف ــبه و هزین محاس
در  کــرد:  تصریــح  مهدوى فــرد 
آب  زمینــۀ  در  تخلفــی  کــه  صورتــی 
مــالک،  نشــود  محــرز  ساخت و ســاز 
شــمارۀ کنتــور و میــزان مصرفــی براســاس 
ــا  شــمارۀ کنتــور اســت کــه ایــن میــزان ب
ــط  ــده توس ــبات انجام ش ــه محاس ــه ب توج
ــک  ــل ی ــد از حداق ــان نمی توان کارشناس

ــد.  ــر باش ــی کمت ــر اعیان براب
بــه گفتــۀ وى چنانچــه مشــترکی مدعی 
ــاز  ــراى ساخت و س ــر ب ــد از آب تانک باش
اســتفاده کــرده، بایســتی پیــش از شــروع 
ساخت وســاز ضمــن مراجعــه بــه امــورات 
بــا  موافقــت  عــدم  آبفــا شهرســتان ها، 
واگــذارى انشــعاب را بــه صــورت کتبــی 
ــه  ــوط ب ــدارک مرب ــرده و م ــت ک دریاف
آن بــه همــراه مســتندات مربــوط بــه تهیــۀ 
ــد  ــان خری ــها را در زم ــایر روش آب از س

انشــعاب ارائه کنــد.

امکان کنترل مغایرت رقم کنتور 
توسط مشترک

اصــالح  بــه  ادامــه  در  مهدوى فــرد 
پیامــک قبــوض آب اشــاره و خاطرنشــان 
حقــوق  حفــظ  راســتاى  در  کــرد: 
ــور  ــم کنت ــرل رق ــکان کنت ــهروندان، ام ش
ــا رقــم درج شــده در پیامــک  مشــترکین ب
قبــوض آب فراهــم شــده و بدیــن ترتیــب 
چنانچــه فــردى نســبت بــه شــماره کنتــور 
ــته  ــراض داش ــک اعت ــده در پیام ــالم ش اع

باشــد می توانــد اعتــراض خــود را از طریق 
لینکــی کــه در پایان همــان پیامــک آورده 
شــده عــدد صحیــح کنتــور خــود را اعــالم 
ــه  ــتان مربوط ــا شهرس ــورات آبف ــه ام ــا ب ی
مراجعــه کنــد تــا موضــوع پیگیــرى و 

ــود.  ــالح ش ــرت اص ــورت مغای درص
وى همچنیــن بــا بیــان اینکــه بــراى 
ــت  ــکان قرائ بعضــی از مشــترکین کــه ام
ــود  ــی وج ــر دلیل ــه ه ــا ب ــا بن ــور آنه کنت
ــاب  ــورت علی الحس ــه ص ــض ب ــدارد قب ن
مشــترک  افــزود:  می شــود  صــادر 
می توانــد شــماره فعلــی کنتــور خــود 
را از روشــهاى مختلفــی کــه در همــان 
قبــض  و  اظهــار  اعالم شــده  پیامــک 

قطعــی خــود را دریافــت کنــد. 
ــان  ــتان کرم ــا اس ــرکت آبف ــاون ش مع
ــی کــه مشــترک  ــد کــرد: در صورت تأکی
نســبت بــه پرداخــت قبــض علی الحســاب 
عنــوان  بــه  مبلــغ  ایــن  کنــد  اقــدام 
بســتانکارى در صورتحســاب وى ثبــت 
واقعــی  قرائــت  زمانی کــه  و  می شــود 
شــود  صــادر  قطعــی  قبــض  و  انجــام 
اعمــال  سیســتم  در  آن  مابه التفــاوت 

خواهــد شــد. 
ــتراک  ــر اش ــه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش وى ب
حداقــل بایــد در ۳ دورۀ متوالــی قرائــت 
شــود اظهــار داشــت: مشــترکینی کــه بیــش 
از ســه دورۀ متوالــی امــکان قرائــت کنتــور 
بــراى آنهــا وجــود نداشــته باشــد براســاس 
بــا آنهــا برخــورد  ضوابــط و مقــررات 
ــترکین  ــۀ مش ــه هم ــن اینک ــود؛ ضم می ش
می تواننــد از طریــق ســایت شــرکت و 
پیامک، صورتحســاب ســالیانۀ مصرف آب 
و قبــوض صــادرۀ خود را مشــاهده کــرده و 

ــد. ــالم کنن ــود را اع ــور خ ــماره کنت ش

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفا استان:

نرخ آب اقامتگاه های غیردائم تا ظرفیت قراردادی به صورت عادی محاسبه می شود
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بِْسِم اهلَلِّ الَرّْحَمِن الَرِّحیِم
امام خمینی رحمۀ اهلل علیه:  

»از هر قطره خون شهید ما که بر زمین می ریزد، انسان هاى مصمم تر و مبارزى به وجود می آیند« 
آیت اهلل العظمی خامنه اى حفظه اهلل تعالی:  

  »شهادت، باالترین پاداش و مزد جهاد فی سبیل اهلل است.« 
امـروز، دومین سـالگرد شـهادت بزرگمردى اسـت که تمام لحظـات عمر گرانبهاى خویـش را در راه اعتالى اسـالم، حق و دفاع 
از مظلومان سـپرى نمود. مجاهدى خسـتگی ناپذیر، رزمنده اى شـجاع، فرماندهی با تدبیر و سـربازى وفادار به والیت که شـنیدن 
نامـش لـرزه بـر اندام تروریسـتهاى زبون، صهیونیسـت هاى کودک کش و تکفیرى هـاى خونخوار می انداخت.  بدینوسـیله دومین 
سـالگرد شـهادت شـهید سـپهبد حاج قاسـم سـلیمانی و یاران وفادارشـان را خدمت حضرت بقیۀ اهلل االعظم ارواحنا له   الفدا، رهبر 

حکیـم و فرزانـۀ انقـالب اسـالمی آیت اهلل العظمـی خامنه اى مـد ظله العالی، ملت بـزرگ ایـران، خانوادۀ 
ایشـان و تمـام ملت هـاى آزادۀ جهـان تسـلیت عـرض می نماییـم و از خداوند منان برایشـان هم نشـینی با 

اباعبداهلل الحسـین را مسئلت داریم.
                                                                               عادل خالصی سرپرست شهرداری

 و اعضای شورای اسالمی شهر دوساری

شـهدا شـمع محفل دوسـتانند، شـهدا در قهقهه مستانه شـان و در شـادى وصولشـان »عند ربهم یرزقون« اند و از نفوس مطمئنه اى هسـتند 
کـه مورد خطـاب »فادخلی فـی عبـادى و ادخلی جنتـی« پروردگارند.

»حضرت امام خمینی)ره(«
آنقـدر از وجـود تـو می ترسـیدند کـه در دل سـیاهی شـب آن هم نـه از راه زمین، بلکه آسـمان تـو را پَرپ َر کردنـد، اما سـردار بزرگ این 

را بـدان در ایـران غیـور مردانـی به مانند تو زیاد هسـتند.
تفکـر سـردار سـلیمانی هـر روز در دل و ذهـن مـردم زاده می شـود و ایـن دشـمن خونخـوار بایـد بدانـد کـه با هر بار کشـتن یک سـردار 

سـلیمانی، صدها سـردار سـلیمانی دیگـر متولد خواهند شـد.
لذا با قلبی اندوهگین از فراق و دورى جوانمرد دیارمان، دومین سـالگرد شـهادت سـردار بزرگ سـپاه اسـالم 
سـپهبد شـهید حاج قاسـم سـلیمانی را محضـر رهبر معظـم انقالب حضـرت آیت اهلل العظمـی خامنه اى، خانـواده و 
بیـت مکـرم ایشـان، مـردم ایـران و آزادگان جهـان تسـلیت عرض نمـوده و از حضرت دوسـت تمنا داریـم که راه 

ایشـان پـر رهـرو و دروس مکتبش سـرلوحۀ زندگی همۀ مسـلمانان جهان شـود.
                                                                                             علی اکبر سلطانی نژاد

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان

مقـام  پاسداشـت  راسـتاى  در   
واالى شـهداى سـرافراز و تجلیـل از 
خانواده هـاى گرانقـدر آنان مراسـمی 
در محـل سـالن اجتماعـات شـرکت 
کشـت و صنعت جیرفـت برگزار شـد. 
بـر  عـالوه  معنـوى  مراسـم  ایـن  در 
حضـور تعـداد زیـادى از خانواده هاى 
منسـوب  مقـام  واال  شـهداى  معظـم 
جیرفـت،  جمعـۀ  امـام   شـرکت،  بـه 
نماینـدۀ ولـی  فقیـه در سـازمان جهـاد 
کشـاورزى جنـوب کرمـان، فرمانـدۀ 

اسـالمی  انقـالب  پاسـداران  سـپاه 
سـپاه  جانشـین  جیرفـت،  شهرسـتان 
پاسـداران انقالب اسـالمی شهرسـتان 
و  ادارات  بسـیج  فرمانـدۀ  عنبرآبـاد، 
کارگـرى شهرسـتان جیرفـت، رئیس 
بنیاد  شـهید شهرسـتان جیرفت، رئیس 
بنیاد  شـهید شهرسـتان عنبرآبـاد، مدیر 
عامـل، قائم مقـام، معاونیـن و مسـئول 
صنعـت  کشـت  و   شـرکت  بسـیج 
ایـن  جیرفـت و جمعـی از کارکنـان 

داشـتند. حضـور  شـرکت 

صمیمـی  مراسـم  ایـن  ابتـداى  در 
مدیـر عامـل شـرکت ضمـن خـوش 
 آمدگویـی بـه خانواده هـاى بزرگـوار 
شـهداى سـرافراز و مدعویـن گرامی، 
قدردانـی از خانوادۀ شـهدا و تجلیل از 
مقـام واالى آنـان را وظیفـۀ همۀ آحاد 
جامعـه و کارگـزاران نظـام دانسـت و 
یـادآور شـد: هـر چـه عـزت و ارزش 
کشـور  ایـن  و  اسـالمی  جامعـۀ  در 
داریـم، ناشـی از لطـف خداوند متعال 
و عنایـت او به جایگاه شـهدا و ارزش 

و مقبولیـت آنان نزد حضرت دوسـت 
خاطـرۀ  همیشـه  بایـد  مـا  و  اسـت 
ایـن  جانبـازى، رشـادت و شـجاعت 
گوهرهـاى  و  نظیـر  کـم   انسـان هاى 

گرانبهـا را زنـده نگه داریـم. 
بـا  امـام  جمعـۀ جیرفـت  همچنیـن 
تجلیـل از مقام شـامخ شـهید سـرافراز 
سـپهبد حاج  قاسم سـلیمانی و شهداى 
یـاد  شـرکت،  بـه  منسـوب  بزرگـوار 
گرامی داشـت  را  شـهدا  خاطـرۀ  و 
امـرى  را  مراسـم  ایـن  برگـزارى  و 

شایسـته برشمرد و اشـاره نمود: جامعۀ 
خانواده هـاى  ایـن  از  بایـد  امـروزى 
بزرگـوار درس تقوا و رعایت شـئونات 
راه  در  از خودگذشـتگی  و  اسـالمی 
هـر  بـه  پایـان  در  بیامـوزد.  را  دیـن 
یـک از خانواده هـاى محتـرم شـهدا، 
تقدیـم  شـرکت  سـوى  از  هدایایـی 
بـا  آنـان  همـۀ  گردیـد  مقـرر  و  شـد 
هزینۀ شـرکت به مشـهد مقـدس براى 
زیـارت امـام رئـوف، حضـرت امـام  

شـوند. عـازم  رضـا)ع( 

به همت کشت و صنعت جیرفت صورت پذیرفت؛

بزرگداشت یاد شهدا و تجلیل از خانواده آنها

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق                   ثبت است بر جریده عالم دوام ما
شـهادت هنـر مـردان خداسـت و مجاهدیـن فـی سـبیل اهلل، شایسـته ترین افـراد بـراى کسـب ایـن مـدال پـر افتخـار و همجوارى با سـاالر 
شـهیدان در رضوان الهـی می باشـند. بی شـک سـردار دلهـا نمـاد عزت، غیـرت، اخـالص، استکبارسـتیزى، دفـاع از مظلوم و وطن دوسـتی 

بـود و در امتـداد اهـداف بلنـدش بـه خیل یاران عاشـقش پیوسـت.
بدینوسـیله دومین سـالگرد شـهادت سـردار بزرگ دیارمان، سـپهبد شـهید حاج قاسـم سـلیمانی را محضر همۀ ایرانیان 
و مسـلمانان جهـان تسـلیت عرض نمـوده و براى سـالمتی رهروان مکتـب نورانـی اش از اعمـاق دل آرزوى توفیق داریم.

                                                                                                                    سید عبدالرضا موسوی 
مدیرعامل شرکت کشت  و صنعت جیرفت


