
اعتماد عمومی 
بزرگ ترین سرمایه 
دستگاه قضایی است

محرومیت قلعه نویی
 کار دست گل گهر داد
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برخی مسئولین، حرام و حالل حرکت سپاه بر اساس آگاهی است
برایشان فرقی نمی کند

جشن نیکوکاری امسال مجازی است هنوز در زمستان با هیزم، خانه های 
خود را گرم می کنیم
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استاندار کرمان؛

عمر معادن بزرگ استان ۱۸ سال دیگر تمام می شود

 رسول اکرم )ص(:
حدیث هفتــه مسلمانی که درختی بنشاند و یا زراعتی کسب نماید اجر و پاداش صدقه در راه خدا را خواهد داشت. 
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رد پای حاجی فیروز در بازار سیرجانرد پای حاجی فیروز در بازار سیرجان



سال هاست که جایش روی پله بازار شیوه کشی هست، 
پیرمردی که انواع قرص های مسکن و پمادهای موضعی 
مانند ویکس، قرص دو رنگو و ... را به عابران می فروشد 
و به ازای هر بسته درآمد کمی به دست می آورد. به گفته 
این گوشه  در  نزدیک 35 سال  ایشان  بازار  مغازه داران 
بازار با همین بساط کوچک امرارمعاش می کند. پیرمردی 
خوش رو و خوش برخورد که هنوز لهجه شیرین عشایری 

خودش را حفظ کرده است.
خودش را محمد شاهمرادی متولد 1334 در روستای کفه نمک 
معرفی می کند و می گوید کارم فروش قرص و داروهای مسکن 
مانند آسپرین و قرص دورنگو و پماد موضعی ویکس می باشد.

از او پرسیدم چه شد که این شغل را انتخاب کردید؟ می گوید: 
من سال ها کشاورز و دام پرور بودم ولی از بد روزگار و ناچاری 
مجبورشدم دست فروش کف بازار بشوم و ماجرای فروش دارو 
بیماری شدیدی شدم  دچار  من  که  زمانی  به  برمی گردد  هم 
و  کرمان  یزد،  مانند  به شهرهایی  درمان  برای  بودم  مجبور  و 
شیراز بروم. ازاین جهت برای ساکت کردن درد خودم، مجبور 
خاطر  همین  به  کنم.  استفاده  مسکن  قرص های  از  بودم 
به  اطالعات بسیاری در مورد قرص ها و داروهای مسکن درد 
دست آوردم و برای همین بعد از بهبودی به داروفروشی روی 
از  این است که قدیم مردمی که  آوردم و یک دلیل دیگرش 
به  توجه  با  به شهر می آمدند  برای خرید  و عشایری  روستاها 
نبود مراکز درمانی و دارویی و هم چنین ندادن دارو بدون نسخه 

پزشک، مجبور بودند از جای دیگری بعضی 
داروهای درمانی به ویژه مسکن تهیه کنند، 
لذا قدیم فروش داروهای این چنینی درآمد 

خوبی داشت.
دارو  به  دسترسی  الحمدا...  دیگر  اآلن  ولی 
ما  از  کسی  کمتر  و  شده  آسان  پزشک  و 
خرید می کند؛ ولی به ناچار من که توانایی 
همین  با  هستم  مجبور  ندارم  دیگری  کار 

درآمد کم گذران زندگی کنم.
روزانه  درآمد  می گوید  شاهمرادی  محمد 
و  هست  تومان  هزار   60 تا   30 بین  من 
هم  هیچ کس  بسازیم،  و  بسوزیم  مجبوریم 
نیست که به داد قشر ضعیف جامعه برسد؛ 
زندگی  اجناس شرایط  بی حدواندازه  گرانی 

را سخت کرده است.
بعضی  وقتی  است  معتقد  شاهمرادی 
اهمیت  برایشان  حرام  و  حالل  مسئولین 
و  باندبازی  قصد  فقط  نحو  هر  به  و  ندارد 
از  توقعی  دیگر  دارند،  قوم وخویش بازی 
بعضی افراد فروشنده اجناس و حتی مردم 

را  به هر طریق خون مردم  نیست که  عادی 
در شیشه نکنند.

او می گوید من دو فرزند دارم که هرکدام سروسامانی گرفته اند 
و من و همسرم، دو نفر بیشتر نیستیم که هر طور باشد زندگی 
بیکار  فرزند  که چند  خانواده هایی  به  ولی خدا  می گذرانیم  را 
به  مسئولین  برخی  چون  کند،  رحم  ندارند  درآمدی  و  دارند 

مردم و قشر نیازمند رحم نمی کنند.
او درباره بازار شب عید می گوید مردم اصاًل اهمیت نمی دهند 
که بیماری کرونا هست، خیلی خونسرد و با آرامش کامل بدون 
رعایت کردن نکات بهداشتی به خرید شب عید مشغول اند و 
هیچ کس هم نیست که به آن ها تذکر دهند و مجبورشان کند 

تا با رعایت فاصله و ماسک به خرید بپردازند. او می گوید اکثر 
سیرجانی  هستند  خرید  و  تردد  حال  در  بازار  در  که  مردمی 
نیستند و از شهرها و روستاهای اطراف آمده اند و این خودش 

باعث انتقال ویروس به صورت گسترده می شود.
به مردم پیشنهاد  برای کرونا  وقتی پرسیدم، شما چه دارویی 

البته اگر به دست طبقه سه  می کنید با خنده گفت: واکسن، 
جامعه برسد...

محمدشاهمرادی می گوید من بعد از چند سال کار کردن هیچ 
امنیت شغلی ندارم. اآلن چند سال دارم بیمه آزادماهی 200 
هزار تومان می پردازم اما هنوز نمی توانم بازنشسته بشوم. بااینکه 
می گوید  بیمه  اداره  ولی  دارم  را  شرایطش  سنی  شرط  ازنظر 
سابقه ات کم هست و باید حداقل 25 سال سابقه داشته باشی، 
با این شرایط بعید می دانم عمرم کفاف بدهد بتوانم از مزایای 

بیمه بازنشستگی استفاده کنم.
محمد شاهمرادی یکی از هزاران مردمی هست که بدون هیچ 
پشتوانه و امید به آینده، در این شهر پر از معدن و سرمایه در 
با  روزی حالل می باشند. پس می طلبد  و کسب  زندگی  حال 
تشکیل یک کمیته یا کارگروه ویژه، مشکالت و دغدغه های این 
قبیل افراد شریف و زحمتکش با کمک شرکت ها و معادن فعال 

در شهرستان سیرجان تحت حمایت قرار بگیرند.
تأمین  بیمه  و  کار  اداره  مسئولین  تا  است  الزم  همچنین 
اجتماعی شهرستان با اصالح قانون بازنشستگی یا ایجاد راهی 
جهت بهره مند شدن این قشر از جامعه که با داشتن سن باال 
هنوز به کار و فعالیت مشغول هستند، باعث حل مشکالتشان 

بشوند.
و  شمسی  سال  بودن  پایان  به  رو  به  توجه  با  است  گفتنی 
تا  است  الزم  کرونا،  ویروس  شیوع  و  بازار  شلوغی  هم چنین 
مستمر  گشت های  ایجاد  با  پزشکی  علوم  دانشکده  مسئولین 
رعایت  بر  ویژه ای  تأکید  خرید  مراکز  و  بازار  در  دقیق  و 
پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی داشته باشند، 

جلوگیری کنند.
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تساویتیپتکاورانبندرعباسبرابرگلگهرسیرجان بهرهمندیسیرجانیهاازخدماتطرحملییاس

تیم تیپ تکاوران بندرعباس در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال امید های 
باشگاه های کشور مقابل گل گهر سیرجان به تساوی رسید.

امید های کشور روز شنبه ۹ اسفند،  برتر فوتبال  در دور برگشت لیگ 
تیم تیپ تکاوران بندرعباس در ورزشگاه تختی سیرجان مقابل گل گهر، 

به تساوی یک _ یک دست یافت.
نماینده هرمزگان با این تساوی ۷ امتیازی شد و در رده هفتم جدول 

باقی ماند.
گفتنی است مسابقات لیگ برتر فوتبال امید های کشور با حضور 16 تیم 

در دو گروه هشت تیمی برگزار می شود.

هم چنین تیم تیپ تکاوران بندرعباس در گروه الف با تیم های شاهین 
شهرداری بوشهر، نفت اهواز، سپاهان اصفهان، مس رفسنجان، ذوب آهن 

اصفهان، مس کرمان و گل گهر سیرجان هم گروه است.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان گفت: 100 نفر در شهرستان های 
بهره مند  یاس  ملی  طرح  خدمات  از  جیرفت  و  سیرجان  شهربابک،  کرمان، 

شدند.
رضا فالح، مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان با اشاره به اجرای طرح 
فعالیت های  انجام  با هدف  این طرح  گفت:  آسیب ستیز«  »یاران  یاس  ملی 

بشردوستانه و عام المنفعه برگزار می شود.
او افزود: در این طرح که با همکاری کمیته امداد امام خمینی )ره( و به همت 
جمعیت هالل احمر اجرا شد، 100 نفر در استان کرمان از خدمات آموزشی، 

امدادی و غیر امدادی برخوردار شدند.

اینکه طرح ملی یاس در شهرستان های کرمان، شهربابک،  به  اشاره  با  فالح 
سیرجان و جیرفت اجرا شد، افزود: دوره های آموزشی امداد و کمک های اولیه، 
مخاطرات، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، آشنایی با مهارت های زندگی، 

مشاوره گروهی، کار با فیروزه بر روی مس ویژه فراگیران برگزارشده است.
فالح همچنین از استقبال مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( از اجرای 
تکمیلی  دوره های  کرد:  تصریح  و  گفت  کرمان، سخن  استان  در  طرح  این 

آموزش های ارائه شده ادامه دارد.
او افزود: نیرو های آموزش دیده در قالب تیم های تخصصی در خانه های هالل 

گروه بندی می شوند.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان با تأکید بر تأثیر مالیات بر ارزش افزوده در 

توسعه زیرساخت های شهری از افتتاح بوستان مالیات در نجف شهر سیرجان 

خرب داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان، محمد سلامنی 

نام گذاری  در  مالیاتی  امور  ادارات  با  شهرداری ها  همکاری  داشت:  اظهار 

میدان ها و خیابان ها به نام مالیات، در نهادینه سازی فرهنگ مالیاتی در جامعه 

و آشنایی مردم با نقش مالیات در عمران و سازندگی شهرها گامی تأثیرگذار 

است که می تواند کمک بزرگی به فرهنگ سازی در این زمینه کند.

وی به لزوم ترویج فرهنگ مالیاتی اشاره کرد و گفت: با فرهنگ سازی صحیح 

می توان شهروندان را از نقش مالیات در توسعه کشور و توزیع عادالنه ثروت و 

درآمد در جامعه آگاه منود که نهایتاً منجر به بهبود وضعیت بهداشت، آموزش، 

حمل ونقل، ارتباطات و دیگر زیرساخت اقتصادی و اجتامعی کشور خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان اذعان داشت: میزان مالیات بر ارزش افزوده 

و  شهرداری ها  به  درصد   3 مقدار  این  از  که  تعیین شده  درصد   9 حدود 

دهیاری های استان به تناسب جمعیت توزیع و مابقی نیز در بخش های مختلف 

نظیر سالمت، ورزش و امنیت و... هزینه می شود.

و  شهرداری ها  به حساب  ریال  میلیارد   1491 مبلغ  اینکه  بیان  با  سلامنی 

دهیاری های شهرستان سیرجان در ده ماه نخست سال جاری واریزشده است، 

افزود: از این میزان مبلغ 96 میلیارد ریال مربوط به شهرداری نجف شهر بوده 

است.

راستای  در  گفت:  سیرجان  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان 

سیاست های قوه قضاییه در حامیت از اراضی ملی و طبیعی و برخورد 

منابع  اراضی  هزار مرتمربع  از ۳۵  غیرمجاز،  کاربری  تغییر  با هرگونه 

طبیعی شهرستان سیرجان رفع ترصف شد.

محسن نیک ورز با بیان این مطلب که از ۳۵ هزار مرتمربع اراضی ملی 

و منابع طبیعی بخش های مرکزی و گلستان در روستاهای چاه زهرا 

و کهن شهر بودند، رفع ترصف شد، گفت: در این اراضی ملی منابع 

طبیعی سودجویان مترصف اقدام به احداث دیوارکشی غیرمجاز کرده 

بودند.

 ۱۵ مذکور  اراضی  ریالی  ارزش  کرد:  خاطرنشان  سیرجان  دادستان 

میلیارد تومان برآورد شده است.

بیشرتین تعداد رکورد ماهیانه در تاریخ گل گهر در بهمن ماه ۱۳۹۹ با 

تعداد ۶ رکورد رقم خورد.

صنعتی  و  معدنی  رشکت  بین امللل  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 

گل گهر، میزان تولید در بهمن ماه ۷۲/۲ میلیون تن بود که نسبت به 

میانگین ۱۰ ماه ابتدای سال ۱۲ درصد رشد و نسبت به میانگین سال 

۹۸ از رشد ۱۶ درصدی برخوردار شده است.

در ۱۰ ماهه ابتدای سال جاری، بیشرتین رکورد محقق شده تعداد ۳ 

رکورد بوده است که در بهمن ماه شاهد کسب ۶ رکورد ماهیانه بوده ایم.

الزم به ذکر است، کسب این تعداد رکورد تولید در مدت یک ماه، در 

راستای تأکیدات مدیرعامل جدید رشکت معدنی و  صنعتی گل گهر و 

منطقه گل گهر  کارکنان  و  مدیران، مشاورین  و  تالش های  با زحامت 

محقق گرديده است.

دادستانسیرجانخربداد؛

رفع تصرف از ۳۵ هزار مترمربع اراضی منابع طبیعی شهرستان سیرجان
همزمانباتغییراتمدیریتیدرگلگهر؛

کسب بیشترین رکورد تولید تاریخ گل گهر در بهمن ماه

مدیرکلامورمالیاتیاستانکرمانخربداد؛

افتتاح بوستان مالیات در نجف شهر سیرجان

فروش و اجاره
یک دهنه مغازه واقع در پاساژ کوثر همکف »ب«  سمت راست داخل راسته کد ۹ 

با مساحت ۲4 متر به فروش یا با آپارتمان و خونه باغ و زمین در حومه شهر و روستاها معاوضه می گردد.
 تلفن تماس جهت هماهنگی:  ۰۹۱3۲۷۸۱۸64 نجمی نیا
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محمد شاهمرادی، دست فروش قدیمی بازار سیرجان؛

برخی مسئولین، حرام و حالل برایشان فرقی نمی کند
چند سال بیمه آزاد می پردازم اما هنوز نمی توانم بازنشسته بشوم، نمی دانم عمرم کفاف می دهد تا پول بیمه بازنشستگی را بگیرم

معاون سیاسی، امنیتی و اجتامعی استاندار کرمان گفت: در استان 

کرمان 12 شهرستان در وضعیت آبی، 10 شهرستان در وضعیت زرد و 

شهرستان سیرجان همچنان در وضعیت نارنجی قرار دارد.

حمیدرضا رشیدی نژاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در جلسه 

کرونای  ویروس  اینکه  به  اشاره  با  استان  کرونای  با  مقابله  ستاد 

ویروس  رفتارهای  داشت:  اظهار  است،  گردش  در  استان  در  جدید 

جهش یافته کرونا با قبلی متفاوت و شدت واگیری آن بیشرت است.

پیدا  شیوع  دیگر  کشورهای  در  ویروس  این  وقتی  کرد:  ترصیح  وی 

می کند این یک هشداری برای عموم مردم جهان و سیستم بهداشتی 

را  بهداشتی  پروتکل های  همچنان  مردم  که  داریم  انتظار  و  است 

رعایت کنند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان عنوان کرد: ما باید از این به بعد 

فکر کنیم ویروسی که اکنون به آن مبتال می شویم ویروس جهش یافته 

شیوه نامه های  و  کند  پیدا  تغییر  باید  رفتارها  و  است  انگلیسی 

بهداشتی بیشرت از قبل انجام شود.

را  پیشگیری  اقدامات  حادثه  وقوع  از  قبل  باید  گفت:  نژاد  رشیدی 

انجام دهیم تا بروز و شدت بیامری کاهش پیدا کند و از همکاران و 

دیگران درخواست دارم این اقدامات را بازدید و پیگیری کنیم و در 

این زمینه سست نشویم.

تغییر  اگر وضعیت  ولی  بسته شود  نداریم صنفی  افزود: دوست  وی 

رنگ پیدا کند بر اساس پروتکل ها مجبور به تعطیلی خواهیم شد و 

باید افراد خاطی را به مردم معرفی کنیم و این رفتار باعث پیشگیری 

خواهد شد و این یک نوع جریمه خواهد بود.

12شهرستاندروضعیتآبی،10شهرستاندروضعیتزرد

استاندار  اجتامعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  بصیری  محمدصادق 

 12 کرمان  استان  در  داشت:  اظهار  جلسه  این  در  نیز  کرمان 

شهرستان در وضعیت آبی، 10 شهرستان در وضعیت زرد و شهرستان 

رعایت  رضورت  و  دارد  قرار  نارنجی  وضعیت  در  همچنان  سیرجان 

دستورالعمل ها همچنان ازجمله وظایف مردم و مسئولین است.

در ترشیح وضعیت  این جلسه  در  نیز  فرماندار سیرجان  بهاءالدینی 

کاهشی  سیرجان  در  ابتال  روند  داشت:  اظهار  سیرجان  شهرستان 

شده هرچند این شیب کاهشی کم است.

درسفرهاینوروزیزدنکمپوچادردراماکنعمومیممنوع

است

و  کشور  وضعیت  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استاندار  وند  زینی  علی 

زدن  نوروزی  سفرهای  داشت:در  اظهار  است،  باثبات  تقریبًا  استان 

کمپ و چادر در اماکن عمومی ممنوع است و ستاد کرونای کشور 

و  است  برنامه ریزی  حال  در  سطح  سه  در  نوروزی  سفرهای  برای 

به زودی دستورالعمل آن ابالغ خواهد شد.

خوب  رعایت  برای  کشور  در  کرمان  استان  دوم  رتبه  افزود:  وی 

شهید  طرح  و  اصناف  همکاری  دلیل  به  بهداشتی  پروتکل های 

سلیامنی بوده است و امیدوارم ادامه پیدا کند.

گلزار  جایی حتی  دیدند  اگر  فرمانداران  کرد:  بیان  کرمان  استاندار 

شهدای هر شهر تراکم جمعیت داشت و منی توانند کنرتل کنند حتاًم 

به صورت موقت تعطیل کنند که در پایان سال تراکمی ایجاد نشود 

و راهی به غیراز این نداریم به ویژه در شهرهای کرمان و سیرجان که 

زرد و نارنجی هستند.

باید  هامیش ها  و  تخصصی  منایشگاه  اینکه  به  اشاره  با  وند  زینی 

باید  حتاًم  گفت:  شوند،  برگزار  بهداشتی  پروتکل های  اساس  بر 

شوند،  رعایت  به خوبی  حمل ونقل  حوزه  در  بهداشتی  پروتکل های 

باید  زمینه  این  در  شهرداری ها  و  حمل ونقل  و  راهداری  ادارات 

سخت گیرانه تر رفتار و پلیس راه نیز رندمی این موضوع را رصد کنند.

تعدادی از اهالی روستاهای ایزد آباد و نارصیه از توابع بخش مرکزی شهرستان 

گاز  نعمت  از  برخورداری  خواستار  محلی  استشهادیه  امضای  با  سیرجان 

نعمت  از  بی بهره  که  روستاها  این  شدند.  روستا  دو  این  در  گاز  لوله کشی  و 

با روستای فیروزه که دارای گاز کشی می باشد  گاز هستند، تنها 3 کیلومرت 

فاصله دارند. هفته نامه شیرگان بنا بر رسالت رسانه ای و در جهت احقاق حقوق 

عامه مردم اقدام به انتشار این استشهادیه و همچنین پیگیری این مطالبات 

از مسئولین خواهد بود. امید است که باهمت مسئولین مردمان رشیف این 

مردمی  استشهادیه  این  ذیل منت  در  گردند.  بهره مند  گاز  نعمت  از  روستاها 

آمده است؛

جناب آقای منوچهر فالح، مدیرعامل محرتم رشکت گاز استان کرمان

سالم علیکم

به  شام،  به  قوت  خدا  و  عبادات  و  طاعات  قبولی  آرزوی  ضمن  احرتام،  با 

ایزد  روستای  دو  اهالی  ساکن  ذیل  کنندگان  امضاء  ما  می رساند  استحضار 

طریق  از  اغلب  که  سیرجان  شهرستان  مرکزی  بخش  توابع  از  نارصیه  و  آباد 

کشاورزی، دامداری و... امرارمعاش می کنیم، باگذشت قریب به چهل سال از 

انقالب هنوز از نعمت گاز بی بهره ایم و این در حالی است که تنها 3 کیلومرت تا 

فیروزه که گاز کشی شده فاصله داریم و باید این درد را به کدام مسئول بگوییم 

از انقالب درحالی که سومین کشور تولیدکننده گاز  که باگذشت چهل سال 

دنیا هستیم؛

هنوز با هیزم خانه خود را در زمستان گرم می کنیم.

هنوز با هیزم غذای خود را طبخ می کنیم.

هنوز با هیزم و سیلندرهای گازی آب گرم برای حامم تهیه می کنیم.

هنوز با هیزم و سیلندرهای گازی باید روزگار بگذرانیم.

مگر ما ایرانی و مسلامن نیستیم که کسی به داد ما منی رسد؟

حضور  مورد  در  شده  ایجاد  حواشی  به  سیرجان  شهرداری  تیم  رسپرست 

جادوگر در دیدار این تیم با سپاهان واکنش نشان داد.

سیرجان  شهرداری  زنان  تیم  رسپرست  یزدانی،  مستوره  ایسنا،  گزارش  به 

در مورد حواشی ایجادشده مبنی بر حضور جادوگر در دیدار این تیم برابر 

رسید،  پایان  به  سیرجان  مناینده  پرگل  پیروزی  با  که  اصفهان  سپاهان 

به امروز ۱۳ مسابقه   تا  واکنش نشان داد و گفت: تیم ما در لیگ امسال 

انجام داده است که ۱۱ برد و دو تساوی داشتیم. اگر سال های گذشته را 

هم مرور کنید، می بینید که ما در رتبه های باالی لیگ بودیم. در ۶ سال 

گذشته یک بار قهرمان شدیم، دو بار نایب قهرمان و سه بار هم مقام سومی 

لیگ را به دست آوردیم و تا امروز بااقتدار در صدر لیگ جدول هستیم.

او افزود: باخت سنگین ۶ بر ۲ را با هیچ دلیلی منی توان توجیه کرد. مربی 

داور همرنگ  لباس  بهانه تراشی کرده که  ما  مقابل  باخت  از  سپاهان پس 

لباس تیم ما بوده و نظر کارشناس داوری را دیدید که گفت باخت سپاهان 

هیچ ربطی به مشابه بودن رنگ لباسشان با رنگ لباس داور نیست. امروز 

هم با مطرح کردن مسائل جادوگری برای تیم ما حواشی ایجاد کردند.

پرورش  و  کشف  جادوگری  از  منظورشان  شاید  داد:  ادامه  یزدانی 

کار  این  سیرجان  شهرداری  باشگاه  که  است  ساله   ۱۵-۱۶ استعدادهای 

را انجام  می دهد و تحویل تیم ملی می دهد. باشگاه ما یکی از باشگاه های 

بازیکن ساز فوتبال زنان است و جایگاه ویژه ای در فوتبال زنان دارد. کارنامه 

تیم و مربی ما در فوتبال مشخص است. مریم جهانجاتی مربی باسابقه تیم 

را کشف  افسانه چرتنور  و  ملی استعدادهای درخشانی نظیر زهرا علیزاده 

کرده که مقابل تیم پرهزینه سپاهان گلزنی می کنند و یک مجموعه به این 

روستاهای  دل  از  بازیکنانی  چنین  کشف  می کشند.  چالش  به  را  بزرگی 

محروم منایانگر دانش قوی فوتبالی و تجربه باال است.

نظرم  به  گفت:  سپاهان  مربی  به  انتقاد  در  سیرجان  شهرداری  رسپرست 

ایجاد کند، مربیگری را  تیم ما حاشیه  برای  این که  به جای  مربی سپاهان 

کنار بگذارد شاید آن موقع تیم سپاهان نتیجه بگیرد. این اولین باری نیست 

که این مربی ۶ گل از تیم ما می خورد؛ در سال های گذشته  نیز به تیم های 

تیم های  توانستند  که  جادوگر کسانی هستند  زده ایم.  گل  مربی ۱۳  این 

استقالل و آذرخش را از هم بپاشانند و االن هم نوبت سپاهان است. مربی 

سپاهان که سال های گذشته از کادر فنی تیم ملی کنار گذاشته شد، امروز 

عملکرد  می خواهد  فنی  ضعف  و  زنان  ملی  تیم  کادر  در  نبودن  دلیل  به 

تیم های دیگران را خدشه دار کند و نتیجه نگرفنت خود را توجیه کند.

واکنش باشگاه شهرداری سیرجان به حضور جادوگر در فوتبال زنان

معاونسیاسی،امنیتیواجتامعیاستاندارکرمان؛

۱0 شهرستان در وضعیت زرد و شهرستان سیرجان همچنان در وضعیت نارنجی
فرماندارسیرجان:روندابتالدرسیرجانکاهشیشدهاست

مطالبهمردمیوامضایاستشهادیهمحلیاهالیروستاهایایزدآبادونارصیه؛

هنوز در زمستان با هیزم خانه های خود را گرم می کنیم

عکس: جواد درفشی
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گفتگو

مداح  محیاپور،  حسن  )عج(  المهدی  خادم 
اهل بیت و فعال فرهنگی، سال ها در حال تالش 
در عرصه فرهنگ و اجتماع می باشد. وی که در 
انقالبی  جوانان  و  مردم  همراهی  با  حاضر  حال 
فعالیت های بسیار متنوعی در حوزه های مختلف 
دارد، در این مصاحبه از تجربیاتش در حوزه کار 

فرهنگی می گوید.

از  رزومه ای  و  کنید  معرفی  را  خودتان   

فعالیت هایتان ارائه کنید؟
حقیر  هستم.  محیاپور  حسن  اهل بیت  مداح  بنده 
بنیان گذار و سرپرست هیئت دارالشفای بیت المهدی 
)عج( می باشم. هیئت ما به مدت 10 سال به صورت 
سیار، هر هفته در شهرک نجف شهر سیرجان فعالیت 
مستمر داشته است. با توکل به خداوند متعال، ائمه 
اطهار و امام زمان )عج( و همت جوانان انقالبی، این 
تبلیغات  ثبت رسمی سازمان  در سال 13۹0  هیئت 
المهدی  دارالشفای  هیئت امنای  رئیس  نائب  شد. 
نژاد، مسئول  رمضان  )عج(، حجت االسالم والمسلمین 
زکات شهرستان هستند و تقریباً 11 نفر خادم خانم 

هم در هیئت مشغول به فعالیت می باشند.

 فعالیت های هیئت در چه راستایی هست؟

هیئت ما به صورت هفتگی و به نام مبارک امام زمان 
)عج( برگزار می گردد، خیلی از بزرگواران و نیازمندان 

هیئت  در  مشکالت  و  گرفتاری  رفع  و  دعا  برای  هم 
حضور پیدا می کنند. ان شاء ا... که بتوانیم در جهت 
آماده سازی و تحقق امر ظهور قدم برداریم و در رکاب 

موال و صاحبمان خدمت کنیم.
در هیئت ما هر هفته یک نفر بانی است و نوبت های 
هیئت تا سال 1406 پر هستند. در اوایل شروع به کار 
این هیئت جمعیت ما 5 نفر بود اما تا قبل از شیوع 
ویروس کرونا تعداد جمعیت هیئت به باالی 400 نفر 

می رسید.

مذهبی،  مراسمات  برگزاری  کنار  در  آیا   

انجام  هم  اجتماعی  و  فرهنگی  فعالیت های 
می دهید؟

مذهبی،  فعالیت های  بر  عالوه  هیئت  این  در  بله، 
اجتماعی،  و  فرهنگی  حوزه های  در  بسیاری  اقدامات 
به صورت  می دهیم.  انجام  جوانان  تالش  و  باهمت 
داریم  جوانان  برای  مداحی  و  قرآن  آموزش  مستمر 
خانواده های  و  نیازمند  بیماران  نیازهای  رفع  برای  و 
و خیرین گرامی  از مردم  مالی  بی بضاعت کمک های 
جمع آوری می کنیم و به دست نیازمندان می رسانیم. 
هم چنین در زمان شیوع بیماری منحوس کرونا، پک 
بهداشتی از قبیل ماسک، الکل و حتی مواد غذایی را 
کرده ایم.  اعطا  نیازمندان  به خصوص  و  مردم  عامه  به 
ما  هیئت  پوشش  تحت  نیازمند  خانوار   20 حدود 

هستند که هرساله بهشان کمک می کنیم.

در  مراسمات  برگزاری  برای  تمهیداتی  چه   

شرایط حال حاضر شیوع ویروس کرونا دارید؟
ما هئیتی ها به خاطر سالمتی کادر درمانی شهرستان 

و هم چنین سالمتی اعضای هیئت بیت المهدی )عج( 
تمام و کمال پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنیم. 
تمام مراسمات ما، با اهدای ماسک، ضدعفونی با الکل 
در  حتی  می شود.  برگزار  اجتماعی  فاصله  رعایت  و 
مواقع خیلی حاد که وضعیت شیوع ویروس در شهر 
بد هست برنامه های هیئت را به صورت پخش زنده از 

اینستاگرام برگزار می کنیم.
با  حتی  ندارد؛  تعطیلی  ما  هفتگی  هیئت  بااین حال 
حضور 5 نفر هم برگزار می شود و تنها هیئت هفتگی 

است که 11 خادم خانم فعال دارد.

حال  در  هیئت  مهم  مسئله های  و  مشکالت   

حاضر چیست؟
مکان هیئت یکی از مهم ترین مسائل ما هست. واقعاً 
در زمینه مکان هیئت دارالشفای بیت المهدی )عج( 
کم لطفی شده است، امیدوارم که این مشکل هر چه 
زودتر حل بشود و مسئولین محترم شهرستان و شهر 
برای  زمین  قطعه  یک  امکان  صورت  در  شهر  نجف 
هیئت امام زمان )عج( در نظر بگیرند و در این زمینه 

با ما همکاری کنند.

 نیاز روز جامعه و جوانان چیست؟
به رشد  بالنده و رو  به مثابه جریان  امروزه  جوانان ما 
کشور هستند که آینده و آتیه این مرزوبوم در دستان 
این  در  جوانان  بسیاری  نیازهای  بود.  خواهد  آن ها 
اشتغال،  زمینه  در  متعدد  مشکالت  دارند،  شرایط 
ازدواج و حتی مسائل معیشتی که قطعاً همت و تالش 
و  باشند  جوانان  راهگشای  که  می طلبد  را  مسئولین 
با دلسوزی و خیرخواهی مشکالت جوانان را برطرف 

سازند.

 در پایان اگر صحبت یا حرف نگفته ای دارید، 

بفرمایید؟
شیرگان  هفته نامه  در  شما  همکاران  از  آخر،  در 
در  واقعاً  که  بزرگوار  زاده  معتمدی  دکتر  به خصوص 
در سطح شهرستان  انقالبی  و  رسانه ای  فعالیت  حال 
بیان  را  مردم  دغدغه های  و  مشکالت  و  هستند 
می کنند، هم چنین از ریاست محترم سازمان تبلیغات 
می دهند  ما  کمک  هیئت  در  که  عزیزانی  و  اسالمی 
به خصوص مداحان و روحانیون عزیز، تشکر و قدردانی 
قصد  که  فرهنگی  و  مذهبی  فعالین  تمامی  می کنم. 
ارسال  با  بانوان محترم  برنامه های ما دارند،  از  اطالع 
یک  ارسال  با  محترم  برادران  و  )س(  زهرا  یا  پیام 
در   0۹13۷64۷822 شماره  به  )عج(  مهدی  یا  پیام 
از برنامه های ما مطلع  پیام رسان واتس اپ می توانند 
شوند. در پایان ان شاء ا... هر چه زودتر این بیماری 
فرج  امر  در  هم چنین  و  برود  بین  از  کرونا  منحوس 

حضرت صاحب الزمان )عج( تعجیل شود.

استاندار کرمان گفت: متأسفانه برخی از معادن استان که به آن ها افتخار 
می کنیم و کلی صنایع باالدستی و پایین دستی برای آن ها ایجاد کردیم 
کارشناسان اعالم کرده اند که این معادن خیلی دوام بیاورند 18 سال دیگر 

است بنابراین نباید نگاه کوتاه مدت داشته باشیم.
علی زینی وند در جلسه شورای معادن استان کرمان گفت: شأن شوراهای 
استان همچون شورای معادن، شورای توسعه و برنامه ریزی و ... کار کارشناسی 
نیست مگر در مواردی که دستگاه های نظارتی یا سایر نهادها به مصوبات 
این شوراها  وارد کنند که در  ایرادتی  این شوراها  کارگروه های ذیل ربط 

به صورت شفاف به این موضوع پرداخته شود.
وی ادامه داد: کارگروه های ذیل این شوراها کارها را به صورت کامل کارشناسی 

کنند به طوری که ما حداقل تغییرات در مصوبات آن ها داشته باشیم.
استاندار کرمان بابیان اینکه استان کرمان یک استان معدنی است، اظهار کرد: 
همه ما موظفیم که حداکثر استفاده قانونی در راستای بهره مندی استان و 
مردم استان و همچنین مناطقی که معادن در آن ها هستند داشته باشیم در 

غیر این صورت به استان اجحاف کرده ایم.

وی با انتقاد از خام فروشی عنوان کرد: بسیاری از درآمدهای معادن به خارج 
استان می رود که باید نهایت استفاده را در راستای توسعه استان به عمل 
بیاوریم و متأسفانه قانون اختصاص 15 درصد از سهم معادن به توسعه مناطق 
خیلی در استان کرمان محقق نشده است و این مختص استان ما نیست اما ما 
پیگیری های خود را کرده ایم ولی به دالیلی این موضوع در هیچ یک از استان 

به صورت کامل محقق نشده است.
ظرفیت  یک  را  معادن  درآمد  از  درصد  حداقل 20  اختصاص  وند  زینی 
خوب ارزیابی کرد و افزود: مهم ترین ظرفیتی که استان کرمان می تواند از 
آن بهره بگیرد همین 20 درصد معافیت حقوق دولتی معادن است که باید 
کارگروه های آن فعاالنه تر از گذشته تشکیل و به صورت متوازن در کل استان 

طرح ها و پروژه های که می توان از این ظرفیت استفاده کرد، احصاء کنند.
وی با اشاره به اینکه باید از قانون یک درصد سهم معادن برای محیط زیست 
و کاهش آالیندگی استان به خوبی استفاده کند، افزود: باید از طرح های 
پژوهشی دانشگاه برای استفاده و بهره برداری بیشتر از معادن و باطله های 

آن ها سود جست.

استاندار کرمان بیان کرد: بدترین آفتی که در استان داریم این است که معادن 
بزرگ مثل معادن سنگ آهن، ذغالسنگ، مس و … چون خصوصی نیستند 
اینکه سهم هایی که قانون برای معادن مکلف کرده پرداخت کنند انجام ندهند 
و بگویند فعالً بگذارید که درآمد ما باال برود البته ما به جد پیگیر هستیم و 
باید این معادن دولتی و نیمه دولتی طرح های توجیه پذیر خودشان و همچنین 

طرح های توسعه متوازن در کل استان را ارائه دهند.
وی تأکید کرد: استان باید روی طرح های توجیه پذیر و توسعه ای معادن 
نظارت داشته باشد تا این گونه نباشد که هر مدیری آمد خام فروشی بکند و 
در دوره وی اعالم شود که در این دوره درآمد شرکت به این میزان باال رفت 

اما سؤال اینجاست سود آن برای استان و کشور چه بوده؟
زینی وند افزود: متأسفانه برخی از معادن استان که به آن ها افتخار می کنیم و 
کلی صنایع باالدستی و پایین دستی برای آن ها ایجاد کردیم کارشناسان اعالم 
کرده اند که این معادن خیلی دوام بیاورند 18 سال دیگر است بنابراین نباید 

نگاه کوتاه مدت داشته باشیم.
وی با تأکید بر آنکه صادقانه بگویم که خیر معادن بزرگ به استان نرسیده 

است، اظهار کرد: با توجه به وزن درآمد و ثروتی که از استان تولید می شود 
بیایید بگویید که استان کرمان چقدر بهره مند شده است؟ اگر استان سود 
برده بود اکنون شاهد این همه نامتوازنی توسعه در استان نبودیم و شهرهای ما 

این قدر بی رنگ رو و حاشیه رو به افزایش نبودند و بیکاری این قدر زیاد نبود.

حسن محیاپور، موسس هیئت دارالشفای بیت المهدی )عج(؛

برای احداث ساختمان هیئت، نیاز به زمین مناسب داریم 
استاندار کرمان؛

عمر معادن بزرگ استان ۱۸ سال دیگر تمام می شود
خیر معادن بزرگ به استان کرمان نرسیده است
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مدیرکل کمیته امداد استان کرمان گفت: جشن نیکوکاری امسال ۱۳ و 

۱۴ اسفندماه به صورت مجازی برگزار می شود.

افزود:  خربی  نشست  در  اسفندماه   ۱۰ یکشنبه  روز  صادقی  یحیی 

درمجموع  و  شده  برابر  دو  از  بیش  مردم  کمک های  کرونا  رشایط  در 

موارد  و  زکات  صدقات،  گذشته،  سال  نیکوکاری  جشن  در  پرداخت ها 

دیگر رشد داشته است.

پرداخت  روش  راحت ترین   *۸۸۷۷*۰۳۴# کد  اینکه  به  اشاره  با  وی 

صدقات و خیرات به کمیته امداد است، افزود: ۵۱ میلیارد تومان زکات 

مبالغ  بیشرتین  که  جمع آوری شده  کرمان  استان  در  جاری  سال  در 

مربوط به زکات مستحبی و عمدتًا پسته است.

به گفته صادقی سال گذشته پایگاه های مدارس، سطح شهر و مصلی 

رقم  اما  نداشتیم  نیکوکاری  جشن  برگزاری  در  را  جمعه  مناز  های 

قابل توجهی حدود ۲۰ میلیارد تومان کمک مردمی جمع آوری شد که 

نسبت به سال ۹۷ بسیار بیشرت بود.

۱۲۰هزارخانوادهدراستانکرمانتحتپوششکمیتهامداد

او گفت: حدود ۱۲۰ هزار خانواده در استان کرمان تحت پوشش کمیته 

امداد هستند و در پی خارج شدن عده ای از چرت حامیت امداد، افراد 

دیگری اضافه می شوند.

به  امداد  کمیته  ماهیانه  کمک معیشت  پرداخت  کرد:  ترصیح  صادقی 

مددجویان منی تواند گره گشای مسائل خانواده ها باشد و اگر خانوارها 

مولد شوند، می تواند بخشی از مشکالت آن ها را حل کند.

وی بیان کرد: ۲۰ اسفندماه جاری جشن توامنندسازی بیش از ۵۰۰۰ 

خانواده در استان کرمان را با حضور ریاست کمیته امداد کشور برگزار 

خواهیم کرد که کار باارزشی است و خانواده های محروم تبدیل به افراد 

مولد با درآمد پایدار شده اند.

تسهیالت  تومان  میلیارد   ۲۳۹ از  بیش  امسال  کرد:  ترصیح  صادقی 

شغل  که  پرداخت شده  استان  امداد  کمیته  مددجویان  به  اشتغال 

ایجادشده از این محل ۹۲۲۶ مورد بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: حدود ۳۷ هزار نفر حامی ایتام 

در استان کرمان هستند که تعداد ایتام حدود ۲۰ هزار نفر است و برخی 

از این بچه ها دو یا سه حامی دارند و برخی هنوز حامی ندارند.

ایتام  به حساب  مستقیاًم  حامی ها  پرداختی  اینکه  به  اشاره  با  صادقی 

واریز می شود، بیان کرد: طرح »هر کارمند یک حامی« در سطح کشور 

از چند ماه قبل اجرا می شود که اثرات خوبی داشته و در برخی ادارات 

۱۰۰ درصد کارکنان حامی ایتام شده اند.

افزایشکمکهایمردمیدرایامکرونا؛

جشن نیکوکاری امسال مجازی است

خطوات  مراقب  مؤمنین  که  ای  است  آمده  قرآن  در 

خطوه  است.  خطوه  جمع  خطوات  باشید.  شیطان 

به معنی گام است. وقتی دزدی قرار است به دزدی 

برود گام هایش را کوتاه و آهسته برمی دارد تا کسی از 

وجودش با خرب نشود. گام های شیطان هم به همین 

که  است  این گونه  به  است. سیاست شیطان  صورت 

آدمی را به تدریج و قدم به قدم گمراه می کند. اگر بار 

اول به ما بگوید فالن گناه را انجام بده به هیچ عنوان 

به گونه ای  شیطان  کار  روش  اما  کرد  نخواهیم  قبول 

به کم  را  آدم  اول  پیش می رود.  قدم به قدم  که  است 

قانع می کند. حساسیت ما نسبت به هر فیلم، صدا، 

که  شاءا...  ان  می گوید:  و  می کند  کم  را   ... و  غذا 

چیزی نیست و مکروهات را انجام می دهیم. غافل از 

به مانع  به ظاهر ساده  انجام همین کارهای  با  اینکه 

برمی خوریم. وقتی چیزهای شبهه دار و مکروهات را 

کرده  فتح  را  اول  سنگر  شیطان  دادیم  انجام  راحت 

است و سپس به قدم دوم خود می رود. قدم دوم این 

بی تفاوت  صغیره  گناهان  به  نسبت  آدمی  که  است 

می شود.

نکشتی!  که  آدم  گفتی  دروغ  یک  نکردی،  »کاری 

میلیاردی  مردم  گرفتی،  شیرینی  یک  نشده  چیزی 

نامحرم  به  نگاه  یک  زدی،  لبخند  یک  می خورند! 

کردی، طوری نیست مردم چه کارها که منی کنن!« 

وقتی این چیزها برای ما آسان شد و آن ها را راحت 

راحت تر  خیلی  شیطان  را  بعدی  قدم  دادیم؛  انجام 

گناهان  که  می رساند  به جایی  را  آدم  و  برمی دارد 

می شود.  انجام  وجدانی  عذاب  هیچ  بدون  کبیره 

شیطان  است.  شیطان  ما  دشمن  خطرناک ترین 

را  آن ها  می خواهد  که  خورد  قسم  حوا  و  آدم  برای 

نصیحت کند اما آن ها را اغفال کرد؛ حال برای ما که 

قسم خورده است ما را گول می زند و وسوسه می کند، 

چه کار خواهد کرد؟

 شیطان از چهار جهت به ما حمله می کند. از سمت 

و  می کند  کمرنگ  ما  برای  را  آخرت  مقابل،  و  روبرو 

زمان مرگ را دیر عرضه می کند. از پشت رس، کاری 

می کند که انسان مدام دنبال جمع کردن مال برای 

از سمت راست، دین  فرزندانش باشد و بخل بورزد. 

را فاسد می کند و دنیا را زیبا جلوه می دهد. از سمت 

هر  در  می دهد.  نشان  بهرت  و  زیباتر  را  لذات  چپ، 

باعث  این  درمی آید  و  لرزه  به  آدمی  قلب  مرحله   ۴

می شود دغدغه های درونی ما زیاد شود و آرامش از 

آمده  رعد  سوره   ۲۸ آیه  در  بربندد.  رخت  ما  زندگی 

است: »به سبب ذکر خدا، قلب ها آرام می گیرد«. در 

من  گفنت  ذکر  از  که  »کسی  است:  آمده  طه  سوره 

کم  که  آرامش  می شود«.  کم  آرامشش  کند،  اعراض 

ذکر  راه  بهرتین  پس  می شود.  زیاد  اضطراب  شود 

و  زمان  هر  در  را  خداوند  اینکه  و  است  خدا  مداوم 

سنگین  می رسد  که  خدا  به  نوبت  کنیم.  یاد  مکانی 

متام  فیلم  )حاال  می چسبیم  زمین  به  و  می شویم 

بشود مناز می خوانم! حاال هنوز تا عرص وقت هست 

بعداً مناز می خوانم! ...( و هزاران دلیل برای هزاران 

کار ثوابی که می توانیم انجام دهیم ولی شانه خالی 

و  زمان  هر  در  دنیوی  کارهای  برای  اما  می کنیم  

می دهیم  انجام  بال  فراغ  با  را  آن ها  باشیم  مکانی 

سبک  را  معاد  می خریم.  جان  به  را  سختی ها  و 

برای  باید  و  ماست  قدمی  چند  در  مرگ  نشامریم، 

قرآن  مأنوس شویم.  قرآن  با  آماده شویم.  آخرت  سفر 

شفا و رحمتی برای مؤمنین است. از لذت های حالل 

مقاومت  حرام  مقابل  در  بتوانیم  تا  کنیم  استفاده 

کنیم. نگذاریم حساسیتامن نسبت به دین کم شود. 

حواسامن به گام های شیطان باشد. گام هایی مانند 

سنگین جلوه دادن مال، شبهه در دین و زیبا جلوه 

دادن گناهان.

از قدم های شیطان پیروی نکنید

تیم سپاهان در هفته شانزدهم لیگ برتر موفق به پیروزی خانگی مقابل گل 

گهر سیرجان شد.

تیم فوتبال سپاهان موفق شد در اولین بازی نیم فصل دوم لیگ بیستم، با 

پیروزی یک بر صفر، بازی خانگی مقابل گل گهر سیرجان را به پایان برساند.

سپاهان با این برد 31 امتیازی شد و موقتاً به صدر جدول رسید. گل گهر نیز 

در امتیاز 22 باقی ماند تا تیم نهم جدول باشد.

تک گل این بازی را سجاد شهباز زاده در دقیقه 68 بازی برای سپاهان به مثر 

نشاند.

 هم چنین امیر قلعه نویی رسمربی گل گهر به علت محرومیت روی نیمکت این 

تیم حضور نداشت.

گفتنی است علیرضا آرتا و علی دشتی در نیمه اول به دلیل مصدومیت جای 

تا گل گهر دو تعویض  خودشان را به گادوین منشأ و مهران گلزاری دادند 

اجباری را در این نیمه داشته باشد.

محرومیت قلعه نویی
 کار دست گل گهر داد
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»عزیز خانوم«، روایتی از زندگی مادر چهار شهید وطن

کتاب »عزیز خانوم« نوشته فاطمه جعفری، روایتی از زندگی و خاطرات کبری حسین 
زاده حالج است

و  مردان  مانند  که  زنانی  است.  کاشان  انقالبی  زنان  از  یکی  داستان  خانوم«  »عزیز 
دوشادوش آنان در جنگ ها شرکت کردند و برای پیروزی و موفقیت ایران حاضر شدند از 
همه چیزشان بگذرند. مال و جان، همسر و فرزند. فرزند که عزیزترین کس است و پاره تن 
و از چشم عزیزتر و محبوب تر؛ اما چون همیشه در پس پرده ای پنهان بودند هیچ کس به 
ارزش کارها و فعالیت های آنان پی نبرد و هیچ گاه هم به طور شایسته از آنان تجلیل نشد.

فاطمه جعفری به سراغ »عزیز خانوم« رفته است. زنی که چهار پسر او، محسن، جواد، 
علی اصغر و محمدرضا بارفروش در راه وطن شهید شدند و او در این کتاب از زندگی خود 
و سرنوشتی می گوید که برای او این افتخار را فراهم کرد؛ افتخار مادر چهار شهید بودن.

شهید حسین عنایتیشهید حسین عنایتی
نام پدر: علی  تاریخ تولد: 1348/3/5

محل تولد: بافت  تاریخ شهادت: 1365/6/1
مذهب: اسالم- شیعه   وضعیت تأهل: مجرد

مزار مطهر شهید عنایتی در گلزار شهدای سیرجان واقع شده است.

طوالنی شدن عملیات عمرانی خیابان وحید و نارضایتی کسبه و ساکنین خیابان حرکت سپاه بر اساس آگاهی است

کووید 19 تا زمان ایمن شدن 70 درصد مردم ایران وجود دارد

اعتماد عمومی بزرگ ترین سرمایه دستگاه قضایی است

برخورد مقتدرانه با اراذل و اوباش در اولویت ناجا قرار گرفت

فارس: فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه آرمان ها و اندیشه های ظاهرشده در دهه های اول سپاه باید مداوم به نسل های 
بعد انتقال یابد، گفت: سپاه باید میدان فوران تفکر باشد.

سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در پانزدهمین جشنواره پاسداران اهل قلم 
از تالشگران عرصه کتاب به عنوان پرچم داران آگاهی نام برد و گفت: هویت اصلی و وسعت شخصیت هر انسانی به بلندای 
اندیشه او است به همین دلیل مروجان علم و معرفت هرگز نمی میرند و مداد علما مثل خون شهدا حیات بخش و الهام 

آفرین است.
وی تصریح کرد: تمام حرکت سپاه برحسب آگاهی و شعور است حتی شور و احساس عمیق عاطفی ما برای آرمان ها 

برخاسته از شعاع تأثیر وسیعی از آگاهی است و تجربه داریم در هر میدانی با آگاهی وارد شدیم موفق شدیم.
وی با تأکید بر اینکه حیات ما از دل فضاهای غیرقابل تصور به دست آمده است گفت: پاسداران باید هم عالم و هم باهنر باشند. وی بابیان اینکه باید در دنیای ذهن 

دشمنان خود رسوخ کنیم گفت: هرچه میدان ذهن ما بلندتر باشد گام های خود را بلندتر برمی داریم و اگر خوب بیاندیشیم خوب هم عمل می کنیم.

فارس: معاون وزیر بهداشت گفت: پیش بینی ما این است که از تیرماه به بعد، ماهانه 20 میلیون دوز واکسن تزریق کنیم و تا آذرماه، کل جمعیت 
موردنظر که حدود 50 تا 56 میلیون نفر است و به 120 میلیون دوز واکسن نیاز دارند را واکسینه کنیم تا زمانی که ۷0 درصد از جمعیت، ایمن نشوند، 

کرونا وجود دارد.
وی اظهار داشت: کرونا نه ضعیف شده و نه از بین رفته است. تا زمانی که ۷0 درصد از جمعیت، ایمن نشوند، کرونا وجود دارد. اصاًل بحث ریشه کنی 

کرونا فعاًل مطرح نیست و معنی ندارد بنابراین تا زمانی که میزان واکسیناسیون کامل نشده، با این بیماری سروکار داریم.
 اگر می بینیم درجایی بیماری در حال افزایش است، باید محدودیت ها را تشدید و وقتی منحنی بیماری رو به پایین است باید بیماریابی را تقویت کنیم.

مشرق: رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در امر قضا، علم و ادب مباحث مهمی برای کسی است که در کسوت و 
جایگاه قضا قرارگرفته است، گفت: قاضی، اسم افرادی که در حبس قرار دارند را دائم مرور و به آن ها توجه کند.

وی تأکید کرد: اقتدار بدون عدالت هرگز به صراط مستقیم قرار نمی گیرد و قدرتمندی بدون رعایت عدالت فقط 
نوعی قدرت نمایی است.

رئیس دستگاه قضا با تأکید بر لزوم نظارت مستمر بر تداوم عملکرد خوب همکاران قضایی به مدیران و همچنین 
مسئوالن بخش های حفاظتی و نظارتی قوه قضاییه متذکر شد که اگر مشاهده کردند فردی به هر دلیل دچار 
آسیب شده و یا یک خناس قصد نفوذ در همکاران قضایی و ایجاد انحراف و خلل در روند دادرسی عادالنه دارد 
با اقدام به موقع و هشدار الزم از این امر جلوگیری کند. وی با بیان اینکه مدیریت بدون نظارت معنا ندارد گفت 

باید بر لزوم پیشگیری از لغزش همکاران دستگاه قضا اهتمام ویژه داشت و هر جا تخلفی شکل گرفت با آن برخورد کرد تا مجموعه قضایی دچار 
مسئله و آسیب نشود. آیت ا... رئیسی با بیان اینکه اعتماد عمومی بزرگ ترین سرمایه دستگاه قضایی است که نباید مخدوش شود تأکید کرد: هر کس 

به دستگاه عدلیه پناه آورد باید احساس کند که حقوق او ستاندن می شود و وای به روزی که کسی احساس کند دستگاه قضایی حق او را نمی دهد.

تسنیم: فرمانده ناجا با تاکید بر اشراف اطالعاتی بر مسائل گفت: رسیدگی به مشکالت حاشیه شهرها، برخورد 
مقتدرانه با اراذل و اوباش و شرارت ها باید در اولویت برنامه ریزی ها قرار گیرد و آنچه بسیار مهم محسوب می 

شود، تاکید بر مردم داری پلیس و برخورد قاطعانه با متخلفان است.
سردار اشتری نقش کالنتری و پاسگاه ها را در نیروی انتظامی بسیار مهم برشمرد و گفت: رافت اسالمی و خوش 

رفتاری با مردم که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز است به طور جدی مدنظر قرار گیرد.
فرمانده ناجا به برنامه ریزی ویژه برای اقدامات گسترده پلیس در نوروز سال 1400 اشاره کرد و گفت: با توجه به 

شرایطی که پیش رو داریم نوروز امسال با سال های گذشته متفاوت تر خواهد بود.
سردار اشتری در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در جذب نیرو باید عضویابی را به جای عضوگیری 

مدنظرقرار داده و توجه به قرارگاه جهادی صیانت را به عنوان یک ضرورت در دستور کار قرار دهیم.
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