
رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی کشور: 

تا  رسیدگی نهایی 
هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها 

صبور باشید

آقای سید حمیدرضا کاظمی ، رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی کشور: 
        با افزایش شعب رأی تالش داریم مردم بدون دغدغه در انتخابات شرکت کرده و با شور برای مشارکت بیشتر در 

انتخابات حضور پیدا کنند
         با توجه به ظرفیتی که در وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیکی وجود دارد این کار را کردیم؛ ظرفیت 
وزارت کشور ۳۰ هزار صندوق رأی الکترونیکی است که ۱۰ هزار شعبه را پوشش می دهد در حالی که ما در کشور ۷۰ 

هزار شعبه رأی داریم، ولی می کوشیم شعبات الکترونیکی را افزایش دهیم
       8 کالنشهر که انتخابات الکترونیکی در آنها برگزار می شود 4 هزار شعبه رای دارد، ضمن اینکه 16 مرکز استان 
هم به ظرفیت وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیکی افزوده شده است و در مجموع  24 مرکز استان )8 

کالنشهر و 16 غیرکالنشهر( انتخابات به صورت الکترونیکی است
        برخی افراد با اظهار نظرات سیاسی، تبلیغاتی، احساسی، مطالعه نشده و عجوالنه نسبت به احراز صالحیت ها 

گفتارهایی را داشته اند
          با توجه به اظهارنظر برخی منتقدین مبنی بر اینکه 21 شهر به جهت اینکه رد صالحیت نامزدهای انتخابات شوراها 
در آنجا گسترده بوده و انتخابات در آنها برگزار نمی شود و به حد نصاب قانونی نرسیده است 13 شهر از این شهرهای 
مذکور به جهت رد صالحیتی که هیات های اجرایی انجام داده اند از حد نصاب برگزاری انتخابات افتاده اند ولی من به 

آنها می گویم اگر صبور باشید ما بررسی دقیقی در این باره انجام می دهیم
         منتقدین باید تا رسیدگی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها صبور باشند

           در بررسی های هیات های استانی )۲۱ شهری که منتقدین مطرح کرده اند( فعال عدم حد نصاب برگزاری انتخابات 
به ۸ شهر کاهش پیدا کرده است که قطعا با بررسی های بیشتر هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها تعداد این 

شهرها کمتر از این عدد هم خواهد شد، لذا وضعیت نسبت به قبل بهتر است
         نظر مراجع قانونی مالک احراز صالحیت هاست و نباید افراد قانون را به نفع خود تفسیر کنند ولی اصرار مجلس 
آن است که به مدارک و مستنداتی که از طریق مراجع قانونی به ما ارسال شده و با توجه به اعتراضات صورت گرفته 

رسیدگی را انجام دهیم

         یکی از کارگروه های هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها وظیفه دارد که پرونده هایی که هیچ مرجعی درباره 
آنها اظهارنظر نکرده است مورد تأیید صالحیت قرار دهند زیرا هیچ نکته خاصی در این باره وجود ندارد و پرونده آنها 

از نظر ما تأیید صالحیت است
          از روز 26 تا 29 اردیبهشت زمان دریافت اعتراضات نامزدهای رد صالحیت شده انتخابات شوراها در سراسر 
کشور است که آنها از سه طریق فرمانداری ها، هیات عالی نظارت استان ها، و سالن شهید افراسیابی و مجموعه ورزشی 

شهید شیرودی می توانند اعتراض خود را به صورت حضوری و مکتوب اعالم کنند
         رسیدگی به اعتراضات افراد رد صالحیت شده در انتخابات شوراها از ۲۹ اردیبهشت تا ۱۸ خرداد و ۷۲ ساعت 

قبل از زمان آغاز تبلیغات انتخابات شوراها صورت می گیرد
          ۵۱ هزار و ۶۰۰ کاندیدای شورای شهر در سراسر کشور داریم که ۱۰ درصد رد صالحیت نامزدهای انتخابات شورای 
شهر در کشور توسط هیات های اجرایی صورت گرفته است، ضمن اینکه ۱۲ درصد از نامزدها هم در هیات های نظارت 

شهرستانی رد صالحیت شده اند
        در بررسی های هیات های عالی نظارت شهرستانی بر انتخابات شوراهای شهر حدود ۲ درصد رد صالحیت های 
رد  اینکه ۴ درصد  گرفت. ضمن  قرار  نظارت  عالی  هیات  تأیید  مورد  اجرایی  هیات های  از سوی  گرفته  صورت 
صالحیت های هیات های عالی نظارت شهرستانی هم توسط هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مورد تأیید قرار گرفتند 
و در مجموع ۶ درصد از رد صالحیت های صورت گرفته در هیات های اجرایی و هیات عالی نظارت شهرستانی از سوی 

هیات مرکزی نظارت بر انتخابات تأیید شدند
        ۹۱۴ نامزد نسبت به رد صالحیت  شان از سوی هیات های اجرایی اعتراضی نداشتند. همچنین ۱۱۶۷ نفر از 
نامزدهای رد صالحیت شده از سوی هیات عالی نظارت در شهرستان ها هم هیچ اعتراضی نسبت به رد صالحیت خود 
نکردند و در مجموع ۲۰۸۱ نفر از رد صالحیت های هیات های اجرایی و هیات نظارت شهرستانی هیچ گونه اعتراضی 

نداشت که 4 درصد از رد صالحیت شدگان محسوب می شوند
        ۳۰۰ هزار نفر کل کاندیداهای انتخابات شوراهای کشور محسوب می شوند که ۵۱ هزار و ۶۰۰ نفر از آنها مربوط به 

انتخابات شورای شهر است و بقیه هم متعلق به شورای روستا.

آگهی مزایده و مناقصه
شرکت زمزم مشهد در نظر دارد: 

 1- مزایده اقالم ضایعاتی، به شرح جدول موجود در شرکت زمزم مشهد
) کارخانه کرمان( را به صورت غیر حضوری و

2- مناقصه خرید خدمت ) کار حجمی( و واگذاری نیروی انسانی کارخانه 
دوشنبه مورخ  در  حضوری  غیر  صورت  به  را  کرمان  کارخانه  و   مشهد 

 10 /3 / 1400 راس ساعت 10 صبح برگزار نماید.
متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت مدارک شرکت در 
  www.zamzammashhad.com اینترنتی  آدرس  به  مناقصه  و  مزایده 

مراجعه نمایند.
در ضمن متقاضیان برای کسب اطالعات در خصوص مزایده با شماره 
تلفن 32438190 - 034 و در خصوص مناقصه خرید خدمت نیروی 

انسانی با شماره تلفن 35423037 - 051 تماس حاصل نمایند.

باغ بهرامی، جهت تكمیل كادر خود
  به تعدادی نیروی مجرب )سالندار،خدمات و …( 

نیاز دارد . 
جهت اطالع بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید :

١١- ٣٢١١٧٢١٠
٣٢١١١٥٦٧-  ٣٢١١٨٩٧٠

ساعت تماس 9 صبح الی 5 بعدازظهر

»خالد قدومی« نماینده جنبش مقاومت اسالمی »حماس« در تهران با صدور پیامی از اصحاب 
رسانه در ایران به دلیل اعالم حمایت از مقاومت فلسطین قدردانی کرد.

 اخبار  در  یک  نگاه

آقای سید اسداله جوالیی، رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور از کمک ۱۵۰ میلیارد تومانی 
خیرین در ماه مبارک رمضان خبر داد.

 رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور  
خبر داد:

کمک ۱۵۰۰ میلیارد ریالی 
خیرین در ماه رمضان

 به دلیل اعالم حمایت از مقاومت فلسطین صورت گرفت
قدردانی نماینده » حماس«

 از اصحاب رسانه 
در ایران

آقای فرهنگی گفت: انتخابات هیات رئیسه مجلس مطابق آیین نامه داخلی مجلس روز 
چهارشنبه )پنجم خردادماه( به صورت الکترونیکی برگزار می شود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس:
انتخابات هیأت رئیسه مجلس 

پنج خردادماه 
 برگزار می شود

دکتر حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت با اشاره به اینکه دستورالعمل بهداشتی برگزاری 
انتخابات در دست تدوین است، تاکید کرد: این دستورالعمل به زودی ابالغ خواهد شد.

معاون کل وزیر بهداشت :
دستورالعمل بهداشتی

 انتخابات
 ابالغ می شود

آمدن آقای رئیسی 
اقناع سیاسی پایداری

هواداران آقای احمدی نژاد در کل کشور، کم نیستند و 
این مسئله در نظرسنجی های مختلف، مورد توجه قرار 

گرفته است.
اما مسئله اصلی در این خصوص، روند تعیین صالحیت 
ایشان است که ممکن است آن طور که مدنظرشان است 

پیش نرود.
آقای احمدی نژاد هنگام ثبت نام با اشاره به همین موضوع 

اظهار داشت: 
» اگر رد صالحیت شوم، نه انتخابات را 

تایید می کنم و نه رای می دهم«.
اظهاراتی که واکنش هایی را به دنبال داشت و بسیاری بر 

علیه آن موضع گرفتند.
اما این سخنان مربوط به قبل از ثبت نام آقای رئیسی بود. 
به نظر می رسد با آمدن آقای رئیسی، بسیاری از هواداران 
آقای احمدی نژاد، حداقل به کف اقناع سیاسی برسند و 

موضع خود را تعدیل  کنند.
این بخش از هواداران کسانی هستند که فارغ از فرد، بر 
اصالح اساسی امور و تغییر مدیریت کالن کشور تاکید 
رئیسی،  آقای  انتخاب  در صورت  که  تغییری  کنند.  می 
کاماًل قابل حصول است و بسیاری از فعاالن و تحلیل گران 
سیاسی از جمله کنش گران جریان پایداری به وضوح بر 
آن تصریح می ورزند.لذا حضور آقای رئیسی در میدان 
انتخابات، حتمًا تغییراتی در آرایش سیاسی این اردوگاه 
را رقم خواهد زد. تغییراتی که احتمااًل در اولین اظهارات 

آقای احمدی نژاد نمود پیدا خواهد کرد.
                                                         مدیرمسئول

سرمقاله

نشانی دفتر روزنامه واقعه: 
کرمان، بلوار فردوسی
 بین کوچه 11  و  13  

 مجتمع نور، طبقه سوم 
تلفن های تماس: 

  ٣٢٢٦٨٣٠٣  
  ٣٢٢٦٨٣٠٥  

    ٣٢٢٦٨٣٠٦  

آقای امیر ابراهیم رسولی، سخنگوی شورای ائتالف گفت: در نشست 
شورای ائتالف نیروهای انقالب، همه اعضای از کاندیداتوری و حضور 
انتخابات ریاست جمهوری  ابراهیم رئیسی« در عرصه  »آیت اهلل سید 
استقبال و در عین حال از از رویکرد جهادی و فداکارانه »محمد باقر 
قالیباف« در عدم کاندیداتوری به نفع وحدت و انسجام جریان انقالب 

به رغم دارا بودن پایگاه رای مردمی قابل توجه تشکر و قدردانی کردند.

دکتر غالمعلی حداعادل، رئیس شورای ائتالف نیروهای انقالب با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد: وظیفه همه نیروهای انقالب اسالمی که خواهان 
عزت و سربلندی و رفاه ایران و ایرانی هستند این است که حداکثر 
عرصه  در  رئیسی  اهلل  آیت  از  پشتیبانی  برای  را  خود  توان  و  توش 
انتخابات به کار گیرند تا ان شاء اهلل میدان گسترده تری برای تحقق 

ارزش های انقالب اسالمی گشوده شود.

آقای سیامک ره پیک، عضو حقوقدان شورای نگهبان در مورد روند احراز 
صالحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری گفت: بر اساس مصوبه 
اعالمی شورای نگهبان، ثبت نام هایی را خواهیم پذیرفت که مدارک معتبر 
را داشته باشند. اگر شرایط واقعی داوطلبان با شرایط قانونی منطبق 
باشد شورای نگهبان صالحیت او را احراز خواهد کرد در غیر این صورت 

صالحیت احراز نخواهد شد.

waghe_e_ newspaper@yahoo.com                     :ایمیل روزنامه واقعه
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سخنگوی شورای ائتالف، عنوان کرد:

استقبال از 
کاندیداتوری آیت اهلل رئیسی
 و قدردانی از دکتر قالیباف

 رئیس شورای ائتالف نیروهای انقالب:

نیروهای انقالب، توان خود را 
برای پشتیبانی از آیت اهلل رئیسی

 به کار گیرند

 عضو حقوقدان شورای نگهبان :

شورای نگهبان
 پرونده داوطلبان دارای 

مدارک معتبر را بررسی می کند

روزنامه

هر روز صبح در سراسر استان

رسیدگی به اعتراضات افراد ردصالحیت شده در انتخابات شوراها تا روز 18خرداد انجام خواهد شد



استاندار کرمان:

ظرفیت تولید مرغ در استان کرمان افزایش یابد

خانواده ها نگرانی درباره رعایت پروتکل های امتحانات نهایی نداشته باشند
آقای حسین آقابابایی مدیر اداره آموزش و پرورش فوالدشهردر خصوص امتحانات پایانی پایه نهم و دوازدهم و نگرانی خانواده ها از این موضوع  گفت: با توجه به شرایط خاصی که پایه نهم و دوازدهم دارند، با مصوبه ستاد کرونا کشوری قرار بر این شد که 

امتحانات به صورت حضوری برگزار شودکه در اینجا به صراحت می گوییم که با توجه به تعابیر صورت گرفته، خانواده ها هیچ گونه نگرانی در زمینه بهداشت و رعایت پروتکل ها در محل آزمون نداشته باشند. 2
سه شنبه  28   اردیبهشت  ماه 1400 

6 شوال  1442  /  18 می  2021
 سال پانزدهم /  شماره 3444

رادیو انتخابات کارش را شروع کرد
* سرویس فرهنگی واقعه:

همزمان با نزدیک شدن به برگزاری سیزدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری، رادیو انتخابات آغاز به 

کار کرد.
آغاز  روز  معاون صدای در  زاده  آقای علی بخشی 
و  ابعاد مهم  به  اشاره  انتخابات ضمن  رادیو  کار  به 
سرنوشت ساز مشارکت مردم در سیزدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری گفت: برگزاری انتخابات 
و اعالن حمایت مکرر ملت ایران از انقالب اسالمی 
ایران، امری مهم و قدرت بخش به جمهوری اسالمی 
در عرصه های داخلی و بین المللی است؛ چراکه، 
هر اندازه، میزان مشارکت عمومی باالتر و  انتخاب 
سکانداران کشور درست تر باشد، نتایج انتخابات، 
به  مقرون  و  تر  روشن  آن  و دستاوردهای  ها  پیام 

منافع و امنیت ملی بلکه، منافع جهان اسالم است.
رادیو انتخابات به صورت  ۲۴ ساعته و با هدف تبیین 
انتخابات  رویدادهای  مهمترین  از  رسانی  اطالع  و 
ریاست جمهوری، برنامه های مختلفی را تا پایان 

برگزاری این رویداد به روی آنتن می برد.
مخاطبان می توانند در سه بخش خبری و از  ساعات 
۹ ، ۱۵ و ۲۰ آخرین اخبار را دریافت کنند. همچنین 
در کنار بخش های مختلف خبری، دیگر برنامه های 
این رادیو نیز با ارائه تحلیل، گفتگو، گزارش و میزگرد 

هموطنان را همراه می سازد.
رادیو انتخابات به صورت ۲۴ ساعته و از طول موج ۵ 
/۹۵ مگا هرتز ردیف اف ام ، همچنین برنامه کاربردی 
تلفن همراه رادیو »ایرانصدا«؛  قابل دریافت از نشانی 
www.iranseda.ir  برنامه های خود را به سمع 

شنوندگان می رساند.

نمایشگاه اردیبهشت گان در کرمان 
برپا شد

از  کرمان  هومهر  هنر  و  فرهنگی  موسسه  مدیر 
برگزاری نمایشگاه گروهی اردیبهشت گان با حضور 
۴۰ هنرمند در محل این نگارخانه در شهر کرمان 

خبر داد.
آزاده عطایی با بیان اینکه اردیبهشت گان از جمله 
جشن های دوازده گانه ساالنه در ایران باستان بوده 
است افزود: همچنین به واسطه اینکه ماه اردیبهشت 
با  نمایشگاه  این  است،  ها  گل  شکوفایی  موسم 

موضوع طبیعت برگزار شده است.
وی تصریح کرد: ۴۰ هنرمند از استان های تهران، 
اصفهان، البرز، سیستان و بلوچستان و کرمان، ۹۰ 
اثر هنری خود را در نمایشگاه به معرض دید عالقه 

مندان قرار داده اند.

کرمان  هومهر  هنر  و  فرهنگی  موسسه  مدیر   
نمایشگاه  اظهار داشت: آثار شرکت داده شده در 
و  طراحی  نقاشی،  های  بخش  در  گان  اردیبهشت 
چاپ دستی به نمایش گذاشته شده و شرایط خرید 

آثار نمایشگاه برای بازدیدکنندگان نیز فراهم است.
 ۲۵ از  گان  اردیبهشت  نمایشگاه  کرد:  بیان  وی 
اردیبهشت افتتاح شده است که تا ۳۰ اردیبشهت 
ادامه دارد و عالقه مندان می توانند صبح از ساعت 
۹ تا ۱۱ و عصر از ۱۸ تا ۲۰ برای بازدید به نگارخانه 
هومهر واقع در خیابان آبنوس پنج پالک۲۸ مراجعه 

کنند.
عطایی با اشاره به رعایت پروتکل های بهداشتی در 
برگزاری نمایشگاه تاکید کرد: هر چند شیوع ویروس 
کرونا ضربه بزرگی به جامعه هنری وارد کرده است، 
اما با برگزاری چنین نمایشگاه هایی سعی داریم تا 

رونق  را به حوزه فرهنگ و هنر بازگردانیم.

مجازات تهدید به قتل 
تلفنی یا پیامک

* سرویس حقوقی واقعه:

عمل تهدید چه از طریق تلفن وچه از طریق پیامک 
امری مجرمانه به عمل می آید و طبق قانون ماده 
66۹ مجازاتی برای این اشخاص در نظر گرفته شده 

است.
مجازات تهدید به مرگ در فضای مجازی

چنانچه شخصی توسط شخص دیگر تهدید به مرگ 
ویا افشای اطالعات خصوصی شامل )عکس و فیلم 
و...( شد، بدون هیچ ترس و واهمه موضوع را فورا 
به پلیس فتا و دستگاه قضایی اطالع داده و مطمئن 
باشید که در صورت تائید صحت این مدعی، قانون 
حق  و  بود  خواهد  شما  مدافع  مقرر،  شرایط  برابر 
فرد  برای  “تهدید”  جرم  ارتکاب  و  محظ  شکایت 

مقابل قطعی خواهد بود.
آیا توهین و فحاشی قابل گذشت است؟

بله،جرم فاحشی از جمله جرایم قابل گذشت است 
و درمرحله از تعقیب و رسیدگی یا اجرای حکم، با 

گذشت شاکی متوقف می شود.

معاون خدمات شهری شهردار کرمان بیان کرد:
اولویت ما توزیع عادالنۀ خدمات 

در مناطق پنج گانه است
معاون خدمات شهری شهردار کرمان گفت: به دنبال 
افزایش رضایت شهروندان از خدمات شهری و توزیع 

عادالنۀ خدمات در مناطق پنج گانه هستیم.
آقای رامین امیرمداح با اشاره به ساخت ایستگاه 
محلی  بازارچه های  راه اندازی  آتش نشانی،  جدید 
از  بخشی  به عنوان  بازیافت،  کارخانۀ  راه اندازی  و 
در  شهرداری  خدمات شهری  معاونت  برنامه های 
دست فروشان  ساماندهی  شد:  یادآور  سال جاری، 
و  معابر  به سازی  و  زیباسازی  شهر،  نقاط  تمام  در 
افزایش چشمگیر کاشت گل وگیاه با هدف آرامش 
معاونت  برنامه های  دیگر  از  شهروندان،  روحی 
خدمات شهری شهرداری کرمان در سال جاری است.
تخلفات  از  جلوگیری  جدید،  سال  در  افزود:  وی 
سالمت  و  ایمنی  افزایش  راستای  در  را  شهری 
قرار  کار خود  در دستور  به طور جدی  شهروندان، 
کرمان  شهردار  خدمات شهری  داده ایم.معاون 
در  فرصت ها  و  امکانات  کرده ایم  سعی  کرد:  بیان 
زمینۀ خدمات شهری در تمام مناطق پنج گانه  شهر 
به صورت یکسان توزیع شود و با توجه به وسعت 
هر منطقه و جمعیت آن، خدمات شهری به صورت 

مطلوب تری به شهروندان ارائه شود.
آقای امیرمداح خاطرنشان کرد: توزیع عادالنۀ تمام 
خدمات در حوزۀ خدمات شهری در مناطق مختلف 
شهر، کار آسانی نیست، اما تمام تالش خود را انجام 

می دهیم تا این مهم محقق شود.

رونمایی از نخستین مجوز نشریه 
داخلی شهرداری رفسنجان

و  روابط عمومی شهرداری  و  ارتباطات  اداره  مدیر 
توزیع  و  چاپ  از  رفسنجان  شهر  اسالمی  شورای 
با  رفسنجان  شهرداری  داخلی  نشریه  نخستین 
عنوان »خبرنامه شهرداری رفسنجان« به مناسبت 

روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی خبر داد.
به مناسبت  تبریک   ضمن  دهقانی  ساجده  خانم 
ارتباطات و روابط عمومی عنوان کرد:  روز جهانی 
رفسنجان  شهرداری  داخلی  نشریه  نخستین 
به صورت فصلنامه در راستای فعالیت های روزافزون 
و قابل توجه شهروندان و مدیران شهری منتشر و 
توزیع می شود . مدیر اداره ارتباطات و روابط عمومی 
شهرداری و شورای اسالمی شهر رفسنجان افزود: 
تنویر افکار عمومی  و آگاهی  بخشی به  شهروندان 
در خصوص  عملکرد مدیریت شهری از اهم دالیل 
انتشار این نشریه بوده و در اولین شماره با تمرکز 
بر فعالیت های عمرانی، خدماتی و فرهنگی تهیه و 

منتشر خواهد شد.

در شهر

یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها : 
مردم قاضی فضای انتخاباتی هستند

شوراها  و  کشور  امورداخلی  کمیسیون  عضو  یک 
تاکید کرد: مردم برای انتخاب رئیس جمهور اصلح 
باید بسنجند شاخص هایی که رهبری تبیین کردند 

را در کدام نامزد می توانند پیدا کنند.
آقای احمد علیرضابیگی با تاکید بر ضرورت آگاهی 
بخشی به مردم برای انتخاب اصلح در انتخابات و 
پرهیز از پرداختن به حاشیه ها، بیان کرد: مزیت 
اصلی جمهوری اسالمی ایران این است که از نعمت 
والیت فقیه برخوردار است و در بزنگاه های تاریخی، 
مقام والیت شاخص های صحیح را برای اینکه مردم 
راه داشته  ادامه  برای  انتخاب صحیح  بتوانند یک 

باشند، تبیین می کنند.
با بیان اینکه در مقطع زمانی کنونی  وی در ادامه 
راهنمایی  موثرترین  ها  شاخصه  این  به  توجه  نیز 
برای شناخت صحیح کاندیداها و یک انتخاب اصلح 
است، اظهار کرد: به فضل الهی مقام معظم رهبری 
از ۲۲ بهمن ماه تا آخرین دیداری که با دانشجویان 
داشتند شاخص های یک کاندیدای اصلح را برای 
مردم تبیین کردند. مردم نیز اگر نمی خواهند ضرر 
کنند و برای اینکه یک انتخاب اصلح داشته باشند 
باید ببینند در چه کسی می توانند این شاخص ها 

را پیدا کنند.
اسالمی  شورای  مجلس  در  تبریز  مردم  نماینده 
تصریح کرد: امروز مردم با توجه به فضای رسانه ای 
در  اخبار  و  اطالعات  آخرین  به  موجود  امکانات  و 
خصوص هر کاندیدایی دسترسی دارند. ان شاءاهلل 
با در نظر گرفتن شاخص های ذکر شده و سنجیدن 

کاندیداها مردم بتوانند فرد اصلح را انتخاب کنند.
به  از پرداختن  ادامه درباره ضرورت پرهیز  وی در 
مسائلی که منافع ملی را خدشه دار می کند، تاکید 
کرد: در فضای انتخابات قاضی مردم هستند و رفتار 
تمام نامزدها را در این ایام ارزیابی می کنند. قطعا 
کاندیدایی که حرفی برای گفتن ندارد سعی می کند 

با نفی دیگری و تخریب آن از ارائه برنامه فرار کند.
است  معلوم  افزود:  پایان  در  بیگی  علیرضا  آقای 
وظیفه خطیر  گرفتن  برعهده  برای  که  کاندیدایی 
ریاست جمهوری برنامه ای ندارد، از دایره انتخاب 
مردم خارج می شود. تخریب دیگری ممکن است 
سبب نفی رقیب شود ولی ضربات اساسی به منافع 
ملی وارد می کند. فلذا در نهایت مردم چنین نامزدی 
از منافع ملی اصلح  اداره کشور و صیانت  برای   را 

نمی دانند.

فرهنگ و هنرسیاست

حقوقی و قضایی

 استاندار کرمان با تاکید بر لزوم افزایش ظرفیت تولید مرغ در 
کرمان اظهار کرد: هدف راهبردی استان ایجاد تعادل بین میزان 

تولید و مصرف مرغ است.
نحوه  با موضوع  قرارگاه ساماندهی مرغ  استانی  نهمین کمیته 
تولید مرغ در استان به ریاست استاندار کرمان و با حضور مدیرکل 
رئیس  و  استاندار  اقتصادی  معاون  کرمان،  دادستان  اطالعات، 

سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد.
استاندار کرمان در این جلسه بیان داشت: با همکاری دستگاه های 
مختلف از جمله دادستانی، جهاد کشاورزی و .... وضعیت بازار مرغ 

در استان به حالت ثبات نسبی رسیده است.
آقای علی زینی وند به تکلیف سازمان جهاد کشاورزی استان 
برای افزایش ظرفیت تولید استان تا حد ممکن اشاره داشت و 

گفت: هدف راهبردی ما ایجاد تعادل بین میزان تولید و مصرف 
مرغ استان است، ضمن اینکه رصد و پایش از تولید تا کشتار باید 

صورت گیرد.
وی کرمان عنوان کرد: تا پایان خرداد ماه تمام مجوزهای الزم برای 
افزایش ظرفیت زنجیره مرغ استان باید دریافت و شبکه سنتی 

تأمین مرغ از استان های دیگر نیز برقرار باشد.
در این جلسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گزارشی از 
میزان جوجه ریزی و ظرفیت استان برای تولید مرغ ارائه داد و 

چالش ها و مشکالت پیش روی این حوزه را بیان کرد.
به گفته عباس سعیدی، سه مزرعه تولید جوجه یک روزه و تخم 
نیاز ماهانه کنونی استان ۲  و  نطفه دار در استان فعال هستند 

میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی است.

* سرویس  سالمت  واقعه:
رییس شبکه دامپزشکی شهربابک نسبت به احتمال شیوع 

بیماری تب کریمه کنگو هشدار داد.
آقای مجید اسدی، رئیس شبکه دامپزشکی شهربابک گفت: 
تب کریمه کنگو یکی از بیماری های ویروسی خطرناک و کشنده 
با عالئمی  انسان  انسان و حیوان است که در  بین  مشترک 
همچون تب، سردرد، احساس سرما، خستگی، خونریزی از لثه، 
بینی و زیر پوست ناحیه ساق پا و دست ها آشکار می شود.وی 
با اشاره به اینکه این بیماری در دام ها عالئم قابل توجهی ندارد 
و پس از گزش کنه آلوده، ویروس کمتر از یک هفته در بدن دام 
باقی می ماند و تنها عالمت آن، تب خفیف و گذرا است، افزود: 
مخزن این ویروس در طبیعت انواع کنه ها به ویژه کنه سخت 
از جنس هیالوما است که در تمام مراحل تکامل کنه، در بدن 
باقی می ماند و از طریق تخم به نسل های بعد منتقل می شود.
آقای اسدی تصریح کرد: اقداماتی در خصوص پیشگیری از این 
بیماری در شهرستان انجام شده که شامل نظارت مستمر بر 
کشتارگاه دام، آموزش پرسنل کشتارگاه و برگزاری کالس های 
آموزشی جهت باال بردن آگاهی های عمومی دامداران است.وی 
راه های انتقال این بیماری به انسان را گزش کنه آلوده به عامل 
بیماری، تماس انسان با خون و الشه دام کشتار شده آلوده و 

تماس با خون و ترشحات آلوده به خون فرد مبتال به بیماری 
عنوان و تاکید کرد: در این زمینه ضروری است افرادی که 
در کشتارگاه ها و یا قصابی ها فعالیت دارند حتما از دستکش، 

ماسک و روپوش در حین کار استفاده کنند.
دامداران در خصوص ضرورت  به  آقای اسدی ضمن هشدار 
سمپاشی تاکید کرد: در صورت مشاهده کنه بر روی پوست 
حیوان به هیچ عنوان آن را با دست له نکنند چرا که می تواند 

باعث انتقال بیماری شود.
وی بیان داشت: از کلیه شهروندان درخواست می شود گوشت 
مورد نیاز مصرفی خود را از فروشگاه های مجاز و تحت نظر 
دامپزشکی خریداری کنند و در هنگام خرید به برچسب و 
مهر دامپزشکی بر روی الشه توجه داشته باشند تا از سالمت 

گوشت خریداری شده اطمینان حاصل کنند.

* سرویس  اجتماعی  واقعه:
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان گفت:۳ هزار زن سرپرست 
خانوار تحت حمایت اداره بانوان منطقه یک کرمان قرار دارند که با 

مشکالت زیادی مواجه هستند.
آقای یحیی صادقی، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
استان  ثاراهلل  سپاه  فرمانده  معروفی،  سردار  بازدید  در  کرمان 
از زحمات و همراهی  بانوان منطقه یک کرمان  اداره  از  کرمان 
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با این نهاد در خدمت رسانی 
بانوان کمیته  اداره  باالی کار در  به حجم  به محرومان  و کمک 
امداد منطقه یک کرمان اشاره کرد و گفت: بانوان امدادگر در این 
مجموعه با خدمات رسانی به زنان سرپرست خانوار آسیب دیده 

ایثارگرانه و عاشقانه کار می کنند.
وی افزود: گروه هدف اداره بانوان منطقه یک شدیدترین آسیب ها 
را دیده اند و عمده این گروه  سرپرست خود را به علت فوت از 
دست داده اند.آقای صادقی بابیان اینکه بیش از هفت هزار خانوار 
در شهر کرمان مددجوی کمیته امداد هستند تصریح کرد: ۳هزار 
نان آور  و  سرپرست  حمایت  تحت  خانوار  تعداد  این  از  خانوار 
خانواده زنان هستند.وی در ادامه از ارائه بسته های تشویقی به 
کارفرمایانی که زمینه اشتغال مددجویان را فراهم کنند اشاره کرد 
و گفت: پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و پرداخت ۵۰ میلیون 
تومان تسهیالت قرض الحسنه به ازای به کارگیری هر مددجو و 

فرزندان آنان ازجمله این بسته های تشویقی است.
آقای صادقی عمده مشکل و دغدغه مددجویان شهر کرمان را 
مشکل مسکن اعالم کرد و گفت: امیدواریم با کمک و همراهی 
و  این مشکل  بتوانیم  و خیران  مربوطه  خوب سپاه، مسئوالن 

دغدغه مددجویان را برطرف کنیم.
وی در ادامه همچنین توجه به فرهنگ خانواده های تحت حمایت 
را یکی دیگر از دغدغه های مهم این نهاد دانست و تصریح کرد: 

بعضی از این خانواده ها هیچ مشاوری ندارند و نیاز به مشاوره 
به صورت بالینی دارند و در این زمینه نیز به حمایت و همراهی  

مجموعه های فرهنگی ازجمله سپاه نیاز داریم.
درزمینه  بسیجی  خواهران  ظرفیت  از  استفاده  داد:  ادامه  وی 
حل مشکالت فرهنگی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت و 
خدمات رسانی به این خانواده ها در سریع ترین زمان ممکن قطعا 

راهگشا خواهد بود.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان همچنین  بابیان اینکه دفاتر 
کمیته امداد و مراکز نیکوکاری سطح استان در ماه مبارک رمضان 
به ویژه در شب های قدر اقدام به ثبت نام از حامیان طرح اکرام 
ایتام و محسنین کردند، افزود: ۴۸۴۴ حامی نیکوکار جدید در 
ماه مبارک رمضان امسال حمایت ۹۳۵۴ یتیم تحت حمایت کمیته 

امداد استان کرمان را عهده دار شدند.
وی ادامه داد: حامیان نیکوکار در ماه رمضان بیش از 6۱ میلیون 

تومان به صورت نقدی به ایتام تحت تکفل خود کمک کرده اند.
صادقی با اشاره به اینکه هم اکنون ۲۲ هزار و ۲۲۹ یتیم و فرزند 
محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان کرمان قرار دارند، 
افزود: ۳۸۲۵ نفر از این ایتام فاقد حامی، نیازمند حمایت حامیان 

و خیران نیکوکار هستند.
پرداخت  با  می توانند  نیکوکار  حامیان  و  کرد: خیران  بیان  وی 
ماهیانه حداقل ۵۰ هزار تومان حمایت ایتام تحت حمایت کمیته 

امداد را بر عهده بگیرند و در این کار خداپسندانه شرکت کنند.
نیکوکار  یادآور شد: مردم  امداد استان کرمان  مدیرکل کمیته 
بر مراجعه حضوری به  استان کرمان همچنان می توانند عالوه 
دفاتر این نهاد برای مشارکت در طرح های اکرام ایتام و محسنین، 
از طریق سامانه اینترنتی ekram.emdad.ir  نیز نسبت به 
ثبت نام جهت حمایت از ایتام و فرزندان محسنین تحت حمایت 

این نهاد اقدام کنند.

فرماندار ریگان گفت: فعالیت کارخانه آجر این شهرستان بعد از ۵ 
سال راکدبودن دوباره از سر گرفته شد.

آجر  کارخانه  سال ۱۳۹۵  سیل  اثر  بر  کرد:  اظهار  باقری  امین 
شهرستان ریگان دچار خسارت ۸۰ درصدی شد. 

بومیان شهرستان و  از  پیگیری یکی  با  افزود:  فرماندار ریگان 
تخصیص اعتبار ۱۵میلیارد ریالی این کارخانه در روستای میرآباد 

امام قلی دوباره راه اندازی شد.
کم بهره  تسهیالت  کرد:  تصریح  سال  شعار  به  اشاره  با  باقری 

جهت راه اندازی مجموعه های راکد تخصیص خواهد یافت تا این 
مجموعه ها دوباره وارد مدار تولید شوند.

ابراز کرد: کارخانه آجر  پرویز جاللی رئیس اداره صمت ریگان 
ریگان با روزانه ۲۵هزار قطعه آجر ۱۱ نوع آجر تولید می کند.

وی با اشاره به اینکه این کارخانه ضمن تولید آجر شهرستان، آجر 
شهرستان های شرقی استان را نیز تامین می کند، خاطرنشان کرد: 
با پیگیری های صورت گرفته در کارگروه رفع موانع تولید و تشویق 

و حمایت یکی از سرمایه گذاران این کارخانه راه اندازی شد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول
شرکت تعاونی مسکن مهر مشاغل آزاد شباب ماهان

 به شماره ثبت ۸ و شناسه ملی ۱۰۸6۰۵۰۱۷۸6  شهرستان کرمان استان کرمان 
به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول این تعاونی در ساعت ۱۳ روز سه شنبه مورخ ۳۱ / ۳ / ۱۴۰۰ 

درمحل مسجد امام رضا خ امام تشکیل می گردد. از سهامداران دعوت می گردد راس ساعت مذکور درجلسه حضور بهم رسانند.
ضمنا ۱ - اعضایی که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار واگذار نمایند تا تاریخ ۲۵ / ۳ / ۱۴۰۰ به اتفاق نماینده خود جهت تائید و صدور 

برگ نمایندگی به محل دفتر کرمان  کارگاه شهرک مطهری مراجعه نمایند.)حضور توام عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است(.
ضمنا ساعت ۳۰ / ۱۲ وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی می گردد.

۲ - چنانچه در دستورجلسه انتخاب هیئت مدیره یا بازرسان باشد افرادی که متقاضی کاندیداتوری سمت های مذکور می باشند  حداکثر تا تاریخ 6 / ۳ / ۱۴۰۰ 
جهت ثبت نام به محل دفتر کارگاه کرمان مراجعه نمایند.

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر مشاغل آزاد شباب ماهان
دستورجلسه:

۱ - گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس
۲ - تصویب صورتهای مالی سالهای ۹۰ الی ۹۵

۳ - تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰
۴ - انتخاب هیئت مدیره و بازرسان

۵ - تصمیم گیری در خصوص اخراج اعضای بدحساب
6 - تصمیم گیری درمورد مسایلی که مربوط به مجمع باشد

 رییس مجمع جوانان استان کرمان با اشاره به اهمیت مشارکت 
جوانان در انتخابات گفت: برای اینکه جوانان مشارکت بیشتری 
در عرصه سیاسی و اجرایی داشته باشند، باید برای آنها انگیزه 

ایجاد کنیم.
از  را  جوانان  که  دالیلی  باید  افزود:  نژاد  احمدی  احمد  آقای 
مشارکت ناامید می کند، ریشه یابی و بررسی شود  تا جوانان 
انگیزه الزم را پیدا کنند چون در حوزه های مختلف فعالیت های 

خوبی می توانند انجام دهند.
انتخابات ۱۴۰۰ و در دوره جدید  از برگزاری  وی بیان  کرد: پس 
فعالیت دولت و شوراها باید استفاده از ظرفیت های جوانان از 
حالت شعاری و گفتمانی بیرون بیاید و اقدام اساسی و عملی انجام 
گیرد.رییس مجمع جوانان استان کرمان تاکید کرد: مشارکت های 

جوانان در فعالیت های مدنی و اجتماعی مانند انتخابات، می تواند 
ضمن تاثیرگذاری، انتخاب دقیق تری انجام شود و قشر جوان 

جایگزین افراد مسن تر شوند.
وی اظهار داشت: همانگونه که در بیانیه گام دوم رهبر انقالب و باور 
مسئوالن وجود دارد، جوانان و انجمن های متشکل از نیروهای 
جوان در میدان هستند و نسبت به سرنوشت جامعه بی انگیزه 
نیستند.احمدی نژاد ادامه داد: جوانان با مشارکت خود در عرصه 
 های سیاسی و اجتماعی ظرفیت سرمایه اجتماعی  کشور را باال 

تا  استفاده شود  از جوانان در مدیریت  کشور  باید  و  برند  می 
انگیزه قشر جوان برای حضور در پای صندوق رای باال رود و جوان 
احساس نکند فقط حضور او را برای رای دادن می خواهند و نباید 
پس از انتخابات حضور جوانان فراموش شود و پس از چهار سال 

دوباره به فکر افزایش مشارکت بیافتیم.
رییس مجمع جوانان استان کرمان گفت: ما در دوره قبل تبلیغات 
کاندیداهای ریاست جمهوری دیدیم که اولویت ها مسائل خارجی، 
رفع تحریم ها و غیره بود، اما کمتر به مسائل جوانان پرداخته شد 

که  این نباید دوباره اتفاق بیافتد.
و  اقشار  همه  گسترده  مشارکت  لزوم  به  اشاره  با  نژاد  احمدی 
سلیقه ها در انتخابات ۱۴۰۰ تاکید کرد: در صورتی که مردم در 
همه عرصه ها احساس مشارکت کنند بویژه در پای صندوق های 
رای، می تواند به رفع و کم کردن مشکالت توسط رییس جمهور 

منتخب کمک کند.
رییس مجمع جوانان استان کرمان افزود: به عنوان یک جوان و 
عضوی از سمن های استان کرمان از کاندیداهای ریاست جمهوری 
و شورای شهر درخواست دارم که نیازها و سخنان مردم بویژه 

نسل جوان را جدی بگیرند و تنها آنها را برای رای نخواهیم.
انتخابات شورای های اسالمی شهر و روستا و ریاست جمهوری 

بطور همزمان در ۲۸خردادماه امسال برگزار می شود.

* سرویس  فرهنگی  واقعه:
آقای علیزاده گفت: رفاقت در میدان رقابت، کلید واژه رسانه های 
استان کرمان برای جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات 

باشد.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  علیزاده،  آقای محمد رضا 
اداره کل فرهنگ و  استان کرمان در جلسه شورای معاونین 
ارشاد اسالمی استان کرمان با تاکید بر تقویت انگیزه و امید 
در جامعه و پرهیز از تخریب و یاس آفرینی در شرایط حساس 
رسانه های  واژه  کلید  رقابت،  میدان  در  رفاقت  گفت:  کنونی، 

استان برای جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات باشد.
وی افزود: رسانه ها، فارغ از هر طیف و جناحی همواره منافع ملی، 
امنیت ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور را سرلوحه اقداماتشان 
قرار داده اند و این موضوع در مقاطع حساسی، چون: انتخابات 
باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا فضای افکار عمومی 

به سمت امید و اعتمادسازی هدایت شود.
آقای علیزاده تصریح کرد: این روز ها، رسانه ها، خبرگزاری ها 
و کانال های خبری و غیرخبری بیگانگان، به شدت؛ هدفمند و 
همسو در حال تخریب و پراکندن بذر یاس و دلسردی در جامعه 
هستند؛ بنابراین رسانه ها و اهالی رسانه دلسوز و متعهد می دانند 
در چنین شرایطی، تقویت حس همگرایی در عین رقابت های 

سالم انتخاباتی از نکات مهم و ظریف در این زمینه است.
وی با بیان این که فضای مجازی به دلیل سهولت دسترسی، 
است،  کرده  پیدا  جامعه  آحاد  بین  توجهی  قابل  تاثیرگذاری 
افزود: این فضا، زمینه بسیار خوبی برای گفتمان سازی، پاسخ 
به شایعات، تولید محتوای موثر، معرفی کاندیدا ها و سایر موارد 
دارد؛ اما در عین حال اگر مراقبت نشود، می تواند به محملی برای 
گسترش شایعه، ترویج بد اخالقی و تخریب های هدفمند علیه 
نظام اسالمی باشد، به همین دلیل حضور، مشارکت و داشتن 

برنامه در فضای مجازی از سوی فعاالن رسانه استان در این 
روز ها بسیار اثر گذار است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان تاکید کرد: تبیین 
اهمیت انتخابات به عنوان بهترین و تنها راِه گشایش در کشور در 
همه زمینه ها، تبیین نقش مردم در انتخاب شرایط آینده کشور، 
تبیین تبعات مشارکت نکردن مردم در انتخابات، ایجاد شور و 
نشاط انتخاباتی در عین آرامش و پرهیز از دوقطبی کردن جامعه؛ 
نکاتی است که برای رسیدن به مشارکت حداکثری الزم است از 
سوی رسانه ها، خبرنگاران و فعاالن فضای مجازی مورد بررسی 
و تبیین قرار گیرد.وی تصریح کرد: عالوه بر انتخابات ریاست 
جمهوری، انتخابات شورا های شهر و روستا نیز اهمیت دارد و 
باید زمینه تقویت حضور حداکثری مردم و انتخاب نامزد اصلح از 

سوی رسانه ها به جامعه شناسانده شود.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان تاکید کرد: رسانه ها 

و اهالی رسانه استان، همیشه تالش کرده اند برای منافع ملی، 
شخصیت های  تخریب  از  پرهیز  اجتماعی،  بنیان های  تقویت 
شناخته شده در همه بخش ها حرکت کنند و عملکردی قابل 
دفاع، امید آفرین و قانون محور داشته باشند و امید داریم این 

رویه، همچنان با قدرت و قوت ادامه داشته باشد.

رئیس مجمع جوانان کرمان:

ایجاد انگیزه ، مشارکت انتخاباتی را افزایش می دهد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان مطرح کرد؛

رفاقت در میدان رقابت، کلیدواژه رسانه ها برای تشویق مردم به انتخابات

احیای کارخانه آجر ریگان بعد از ۵ سال رکود

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه ۹۹۰۲۴۱۲
بدینوسیله به آقای سید محمد سیدرضائی جوشانی فرزند سید اکبر به شماره ملی ۳۱۸۹۹۱۸۹۵۳، تاریخ تولد ۱۰ / ۳ / ۱۳۲۰) ولی قهری فاطمه سادات سیدرضائی 
جوشانی( بدهکار پرونده کالسه فوق که برابر گزارش مامور ابالغ، ابالغ واقعی به ایشان انجام نگردیده و بستانکار آدرس دیگری از وی ندارد ابالغ می گردد که بابت 
مهریه به خانم شهناز نوروزی نسب مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰ / ۵۲ ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از 
تشریفات قانونی  اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده ۱۹ / ۱۸ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ 
انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و 

درغیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب نخواهد شد.م/الف ۲۰۴ 
کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 

زهرا سرمست

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان خبرداد:

وجود ۳ هزار زن سرپرست خانوار در شهر کرمان
3 هزار و 82۵ یتیم کرمانی نیازمند حمایت هستند

مراقب بیماری تب کریمه کنگو باشیم



تمامدانشجویانتااواخرشهریورواکسینهمیشوند
سیماساداتالریسخنگویوزارتبهداشتومعاونفرهنگیدانشجوییوزارتبهداشتازواکسیناسیونتمامیدانشجویاندوحوزهوزارتبهداشتوعلومتااواخرشهریورماهخبردادوگفت:آموزشمجازیبهدانشجویانضربهواردکرده.بایدهر

چهزودتربهوضعیتعادیآموزشدردانشگاههابرگردیم.
3 سه شنبه 28 اردیبهشت  ماه 1400 

6 شوال  1443  /  18 می  2021
 سال پانزدهم /  شماره 3444

کمبودآببافناوریهاینوین
جبرانمیشود

ایجادسدترکیبیزیرزمینیوآببندانآبشاری
مشکل تا آمده کمک به که است فناورانه راهی
تعیینمناطقمناسببرایتوسعهوایجادسدهای

زیرزمینیاسترامرتفعکند.
و فرسایش خشکسالی، آب، تخصصی کارگروه
ریاست فناوری و علمی معاونت محیطزیست
جمهوریازاجرایاینطرححمایتکردهاستودر
حالحاضردوطرحالگوییدرمنطقهوردیجباهدف
شناساییمکانهایمستعدبرایاحداثسدهای
زیرزمینیآغازشدهاست.دنیابهسمتیحرکتکرده
استکهاهمیتتوسعهمنابعآبیروزبهروزبیشتر
میشودوبهترینوموثرترینروشهابرایرفعاین
نیازجدیدردنیارااستفادهازفناوریهایمدرن
وجدیدمیدانند.نیاکانمادرطیچندینقرناز
روشهایمبتکرانهایچونحفرقنواتبرایمقابلهبا
خشکسالیاستفادهمیکردند.اینکاربهآنهاکمک

میکردتابتوانندبرمشکالتکمآبیفائقشوند.
فناوریهای توسعه با که معتقدند محققان
مناسب،کمبودآبمیتواندازمحدودیتبهیک
که صورتی در البته شود. بدل مناسب موقعیت
اینتکنولوژیهارابهنحومطلوبیبهکارببندیم.
درحالحاضرنیزروشهایمختلفیبرایافزایش
آبومهیاکردنآندرزمانومکانمعینمطرح
بهویژهدرمناطق آنها ازمهمترین استکهیکی
خشکونیمهخشکمانندایرانتوسعهآبهای
زیرزمینیبااستفادهازروشهایمختلفازجمله
احداثسدهایزیرزمینیاست.سدهایزیرزمینی
یا زیرقشری جریانهای که هستند سازههایی
آبهایزیرزمینیرامسدودمیکنندوباعثایجاد

ذخایرآبیدرزیرزمینمیشوند.
براینیلبهاینمنظوربابررسیومطالعهسوابق
علمیموجودبهمنظورتعیینمعیارهاوجمعآوری
اطالعاتموردنیازبازدیدهایصحرایی،تهیهتصاویر
ماهوارهای،استخراجدادههاوشاخصهایمکانی،
ذخیرهسازیدادههادرپایگاهدادهمناسبمکانی
واستفادهازمدلارزیابیچندمعیارهمکانیمناطق
مستعد،احداثسدهایزیرزمینیمشخصواولویت
زمین مطالعات همچنین طرح این شد.در بندی
زیر مطالعات و نقشهبرداری مرفولوژی، شناسی،
سطحیبهکمکفناوریژئوالکتریکوژئورادارقبل
وبعدازاحداثسدزیرزمینیبرایمشخصکردن
بهترینمکانوارزیابیعملکردسدزیرزمینیبه

انجامرسیدهاست.

دانش و فناوری

ایاهلایمان،ازغیرهمدینانخوددوستصمیمیهمراز
نگیرید،چهآنکهآنهاازخللوفساددرکارشماذّرهایکوتاهی
نکنند،آنهامایلندشماهمیشهدررنجباشید،دشمنیشمارا
برزبانهمآشکارسازندومحققاآنچهدردلدارندبیشازآن
است.مابهخوبیبرایشمابیانآیاتکردیماگرعقلرابهکار

بندید.)آلعمران118(

قرآن در صحنه

امامصادقعلیهالسالم:
هرگاهبندهایبهنمازبایستدوآنراسبکبهجاآورد،خداوند
بهفرشتگانشمیگوید:بهبندهامنمینگرید؟گویابرآوردن
حاجتهایشرابهدستکسیجزمنمیداند؟آیااونمیداند

تأمیننیازهایشبهدستمناست؟

به سوی نماز

1(نفقۀزنکهبرشوهرواجباست،چهمقداراست؟
۲(آیانفقهایکهزنازشوهردریافتمیکند،درصورتیکه

تاپایانسالخمسیباقیبماند،خمسدارد؟
جواب:

1(نفقۀواجبزنعبارتاستازهرآنچهزنبهطورمتعارف
بهآناحتیاجدارد،مانندغذاووسایلموردنیازآن،لباس،
مسکن،هزینۀدرمانبیماریهایمتعارفونظافتو...به

مقداروکیفیتیکهبرایامثالاومتعارفاست.
۲(نفقهخمسندارد،هرچنداحتیاطمستحباستکهاگراز

مخارجسالزیادبیاید،خمسآنپرداختشود.

استفتائات حضرت آیت اهلل خامنه ای

باتوجهبهتغییروضعیتشهرتهران؛

خوابگاههایدانشگاهامیرکبیر
بازگشاییشد

دانشگاهامیرکبیراعالمکرد:خوابگاههابرایآندستهاز
دانشجویانیکهبااسکانآنهادرسامانهگلستانموافقت

شدهبود،بازگشاییشدهاست.
باتوجهبهتغییرشرایطکرونایشهرتهرانازقرمزبهنارنجی،
آنگروهازدانشجویانیکهبااسکانآنهادرپیشخوانخدمت
هایمشخص تاریخ )طبق موافقتشده گلستان سامانه
شده(بارعایتنکاتزیرمیتوانندبهخوابگاههایجانمایی

شدهخودمراجعهکنند.
دانشجویان و اردیبهشت ۲۶ از دکتری دانشجویان

کارشناسیارشدازتاریخ۲8اردیبهشت.
1-ارائهگواهیسالمت)تأییدیهپزشکبادرجمهر(بهتاریخ

روزجهتورودبهخوابگاهالزامیاست.
بهمنزلهقرارگرفتندرلیست ارائهگواهیسالمت تذکر:

واجدینشرایطترددخوابگاهاست.
۲-توصیهمیشودکهدانشجویانتاحدامکانبهصورت
تدریجیودرطیروزهایهفتهبهخوابگاههامراجعهکنند.

اداره ازپزشکمستقردر امکاناخذگواهیسالمت -۳
بهداشتودرماندانشگاهصرفاًدرروزهایاداریازساعت

8:۳۰الی1۲:۳۰فراهممیباشد.
۴-طبقهماهنگیبهعملآمدهبانیروهایحفاظتفیزیکی
مستقردرخوابگاههاازحضوردانشجویانیکهبااسکانآنها
درپیشخوانخدمتسامانهگلستانموافقتنشدهاستو
دانشجویانفاقدگواهیسالمتجلوگیریبهعملمیآید
وامکاناسکانآنهابههرصورتی)ساعتی-موقتیو...(

امکانپذیرنیست.
دانشجویانیکهساکنمناطققرمزاعالمیستادملیمبارزه
باکروناهستندازمراجعهبهخوابگاههاجداًخودداریکنندو
قبلازعزیمتبهتهرانباواحداسکانمدیریتامورخوابگاه

هابهصورتتلفنیهماهنگیالزمرابهعملآورند.

اخبار دانشگاهی

بخشیازوصیتنامهشهیدسیداحمدعبدی
پسایمردمبدانیدکهحقهمیشهپیروزاستوباطلبهمانند
کفرویآبنابودشدنیاست.اگرچهدرمواقعیممکناست
پیروانباطلبهظاهرازشماقویتربهنظربرسندوبرایمدت
زمانکوتاهیبرشماپیروزشوندلیکنشمامیتوانیدباایثار
خونسرختان،پیروانباطلرادردریایخونتانغرقکردهو

پیروزینهاییرابهارمغانآورید.

در وادی سرخ شهادت

*روزبزرگداشتحکیمعمرخیامنیشابوری

در این روز چه گذشت

امامسجادعلیهالسالم:
حّقزبان،ایناستکهآنراباپرهیزازناسزاگویی،بزرگ
بداریوبهسخِنخوبعادتشدهیوآنرابهادبواداری.

تحفالعقول:ص۲۵۶ح۳

مذهب و جامعه

معرفی کتاب

توسطانتشاراتکتابستان؛

»هادی«منتشرشد
*روایتیداستانیاززندگانیدهمینامامشیعیان*

توسط هوری محمدرضا نوشته »هادی« رمان
انتشاراتکتابستانمنتشرشد.اینرماندرباره

برههایاززندگیحضرتامامهادی)ع(است.

ادبیاتداستانیدرسالهایاخیرسهمبسزاییدر
اقبالعمومیبهسویتاریخاسالمداشتهاست.با
وجودکثرتآثارتاریخیمقاطعیازتاریخدست
نویسندگان توجه و است مانده بکر و نخورده
برای بیشتری منابع که است زمانهایی به غالباً
تاریخ در مقاطعحساس از یکی دارند. پرداخت
زندگانیائمه)ع(سرآغازدورهدومخالفتعباسیان
استکهباخالفتمتوکلآغازمیشود.محمدرضا
هوریدراولینتجربهنویسندگیخودبهسراغاین
زمانهکمترشناختهشدهبرایمخاطبرفتهاست.
پرداختکمبهزمانهامامینعسکریین)ع(وشرایط
ومحیطمبارزهایندوامامهمامووضعیتفرهنگی
اجتماعیومناسباتآندورهاسالمیبیشازپیش
خواندناینکتابراجذابمیکند.رمان»هادی«
راویبرههپانزدهسالهحضوراجباریامامهادی)ع(
درپایتختاسالمی،سامرادرزمانخالفتمتوکل
علیاهللاست.معطوفشدنحواسهابهامامباعث
میشودتادربارازآنچهکهدرقصرمیگذردبیخبر
باشند.منتصرولیعهدجوانخلیفهکهشخصیت
وارد مختلف جبهه چند در است داستان اصلی
نیرومندوسرآمد مبارزهمیشود.ویکهجوانی
اهالیقصردررزمآوریاستمخالفمماشاتبا

علویاناست.
دشمن نتواند تا میشود باعث او نخوت و غرور
به همیشه از نزدیکتر را وخالفت پدرش اصلی
خودشانببیند.ازبینبردنامامافتخاریاستکه
اومیخواهدبهتنهایینصیبخویشکند.مبارزه
دیگراورقابتبابرادرشاستتاخودرابهپدرو
بزرگانبنیعباسثابتکندوتختخالفتراازآن
خودکند.امادرکورانحوادثعالقهاونسبتبه
کنیزمخصوصخلیفه،اورادردوراهیبینعشقو

قدرتقرارمیدهدو...
اینرماندر۲88صفحهوباقیمت۴8هزارتومان

روانهبازارنشرشدهاست.

*  فروردین
شمادراینرویابهسرمیبریدکهبرایدستیافتنبهآرزوهای
تالش دورتر خیلی زمانهایی از و گذشته از باید بزرگ
میکردیدودرحالحاضربرایاینکاربسیاردیراست،اماالزم
استبدانیدهیچگاهدیرنیست،شماحتیامروزنیزمیتوانید

کارهایتانراآغازکنید.
*  اردیبهشت

شمازندگیرابیشازحدسادهوسهلگرفتهاید،بههمین
دلیلمشکالتیممکناستبرایتانپیشبیاید.بهصحبتهای
دیگرانخیلیاهمیتمیدهیدبااحتیاطبیشتریرفتارکنید
زیراممکناستراهزندگیشمابهخاطراینکوتاهیتانتغییر

کند.
*  خرداد

رفتاری یا میگوید را صحبتی شما به هنگامیکهشخصی
رامیکندکهازرفتاراوناراحتشدهاید،بهشدتعصبانی
میشویدودیگرقدرتکنترلخودراازدستمیدهید.بهتر
استبهخودمسلطباشیدوبهسادگی،صحنهزندگیراترک

نکنید.
*  تیر

زندگیاجتماعیوحرفهایشمابامشکالتزیادیمواجهشده
استمشکالتیکهحتیشمااصالفکرآنهارانمیکردید.شما
برایاینکهجراتواعتمادبهنفسخودرازیادکنیدعادت
کردهایدکهدرکارهایتانکمیمستبدانهعملکنیدامابهتر

استاینکارراترککنید
*  مرداد

ازافسردگیشده شمادرروزهایگذشتهدچارحالتهایی
بودیدالبتهدرحالحاضرنیزکمیاینحالتراحفظکردهاید
امانسبتبهروزهایگذشتهتانبسیاراینحالتدرشماکاهش
پیداکردهاست.برایاینکهکاریراآغازکنیدبهدنبالهیچ
محرکینباشید،شمابایدخودتاناینمحرکرادرخودتان

بیدارکنید.
*  شهریور

شمابهدنبالشروعکسبوکاریافعالیتیهستیدکهشماراتا

حدودیازمحیطخانهدورکندوبیشتروقتخودرادرمحیط
بیرونبگذرانید.امابهنظرتاناینکارغیرممکنمیرسدزیرا
احساسمیکنیددرمحیطخانهبهشمااحتیاجدارندبههمین

دلیلتاحدودیبرسردوراهیقرارگرفتهاید.
*  مهر

شمامیخواهیدکارهاوفعالیتهایتازهایراآغازنماییداما
برایاینکارهاجراتوجسارتالزمراندارید.بهتراستبدانید
تمامافرادیکهموفقشدهاندآنهانیزمثلشماروزیجرات
شروعواستارتکارهایرانداشتندوبااینکهمیدانستند
درخالهستندوازآیندهشانخبرینداشتند،امااینکارها

راآغازکردند.
*  آبان

شمادرتصمیمگیریهایمهمزندگیخودنقشیزیادیندارید
یااینتصمیماتبرایشماگرفتهمیشودیااینکهخودتان
تمایلینداریدبرایآیندهتانبرنامهریزیکنیدبههمیندلیل
هرحرفیراکهبقیهبهشمامیگویندبرایتانتفاوتیندارد،
اجرا را آنها فقط نادرست یا باشد درست صحبتهایشان
میکنید.اینقدربیانگیزهبهکارهایتانادامهندهیدبرای

ادامهزندگیتانبایدانگیزهداشتهباشیدتاموفقشوید.
*  آذر

شمادراینروزهااسترسهایفراوانیرادرقلبخوداحساس
میکنیدبههمیندلیلنمیتوانیدکارهایتانراانجامدهیدو

بسیاریازکارهایشماناتمامبررویزمینماندهاند.مهماین
استکهدرتمامتصمیماتیکهمیگیریدموفقشویدمهماین
استکهشماتمامتالشخودرابرایپیشبردکارهایتانانجام

دادهاید.
*  دی

شماهنگامیکهصحبتهایتانرابادیگرانداریدبراینتیجه
وتاثیراتآننگرانهستیدبههمیندلیلدربیشترمواقع
سکوتاحتیارمیکنید.بهتراستتااینحدبهموضوعاتبد
بیننباشیدزیرابابدبینیکهداریدبسیاریازشانسهایخود

راازدستخواهیدداد.باقاعدههایزندگیهمگامشوید.
*  بهمن 

درروابطخانوادگیخودتاحدودیدچارمشکلشدهایدبه
همیندلیلبسیارناراحتوغمگینشدهایدودیگرتوانو
قدرتادامهکارهایاجتماعیتانراندارید.شمابهخانوادهتان
بیشازحداهمیتمیدهیدتاحدیکهتماممنافع،هیجانات،
خوشبختیهایخودرابهخاطرآنهابههدردادهایدوخودرااز

تمامآنهامحرومکردهاید.
* اسفند

شمامدامبهخودامیدواریمیدهیدکهحتمافرداازامروزبهتر
است،اینکهشمابهآیندهتانامیدوارهستیدبسیارمثبتو
انگیزهسازاست،اماالزماستکهگامهایمثبتیرانیزدراین

مسیربردارید.

خطرسالمتیوآسایش
»آوردهاندروزیحاکمشهربغدادازبهلولپرسید:آیادوست
داریکههمیشهسالمتوتندرستباشی؟بهلولگفت:خیر
وخواهشهای آرزو برم، بهسر اگرهمیشهدرآسایش زیرا
نفسانیدرمنقوتمیگیردودرنتیجه،ازیادخداغافلمی
مانم.خیرمندرایناستکهدرهمینحالباشموازپروردگار
میخواهمتاگناهانمرابیامرزدولطفومرحتمشراازمندریغ

نکندوآنچهرابهآنسزاوارمبهمنعطاکند.«

مردفقیروبقال
مردفقیریبودکههمسرشکرهمیساختواوآنرابهیکیاز
بقالیهایشهرمیفروخت،آنزنکرههارابهصورتدایرههای
بقالیهایشهر از بهیکی را یککیلوییمیساخت.مردآن

میفروختودرمقابلمایحتاجخانهرامیخرید.

روزیمردبقالبهاندازهکرههاشککردوتصمیمگرفتآنهارا
وزنکند.هنگامیکهآنهاراوزنکرد،اندازههرکره۹۰۰گرمبود.
اوازمردفقیرعصبانیشدوروزبعدبهمردفقیرگفت:دیگرازتو
کرهنمیخرم،توکرهرابهعنوانیککیلوبهمنمیفروختیدر

حالیکهوزنآن۹۰۰گرماست.
مردفقیرناراحتشدوسرشراپایینانداختوگفت:ماوزنه
ترازونداریمویککیلوشکرازشماخریدیموآنیککیلوشکر

رابهعنوانوزنهقرارمیدادیم.
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کشفبیشاز۳8۰۰۰لیترفرآوردهنفتی
قاچاقدرکرمان

فرماندهانتظامیشهرستانکرمانگفت:ازیکمحلدپودر
شهرکرمان،بیشاز۳8هزارلیترفرآوردهنفتیقاچاقکشف

ویکمتهمدستگیرشد.
سرهنگمهدیپورامینایی،فرماندهانتظامیشهرستانکرمان
گفت:مامورانپایگاهامنیتعمومیشهرستانکرمانبارصد
اطالعاتیازنگهداریمقادیریفرآوردهنفتیقاچاقدریک
کارگاهدرحاشیهشهرکرماناطالعیافتندوپیگیریموضوع

بهصورتویژهدردستورکارآنانقرارگرفت.
ویافزود:باهماهنگیدستگاهقضایی،مامورانطیعملیاتی
شبانهدربازرسیازاینمحل،موفقشدندازبشکههایجاساز
شدهداخلیکانبار،۲۰هزارو۲۰لیترنفتسفیدفاقدمجوز
وهمچنین18هزارلیترمتانولکهبهصورتماهرانهایدر
یکتانکردرزیرزمینجاسازشدهبود،کشفویکمتهمرا

دستگیرکنند.
سرهنگپورامیناییبااشارهبهکشفبیشاز۳8هزارلیتر
فرآوردهنفتیکهبهانگیزهقاچاقدراینمحلدپوشدهبود،
بیانداشت:باتشکیلپروندهدراینرابطهمتهمبرایسیر

مراحلقانونیبهمراجعقضاییمعرفیشد.
ویتصریحکرد:پلیسکرمانبهمنظورتحققشعارسالبا
جدیتباقاچاقسوختبهعنوانیکمانعاقتصادیمقابله
میکندوشهروندانگرامیمیتوانندباگزارشفعالیتهای
مجرمانهسودجویان،خادمانخودرادراینزمینهیاریکنند.

دپوی۵۳۵کیلوتریاکدریکمنزل
روستایی

پلیس اطالعاتی همکاری با گفت: کرمان انتظامی فرمانده
استانالبرز،یکمحموله۵۳۵کیلوییتریاکازیکمنزل

روستاییدرشهرستانقلعهگنجکشفشد.
سردارعبدالرضاناظری،فرماندهاتتظامیاستانکرمانگفت:
مامورانپلیسشهرستانقلعهگنجدرپیاقداماتاطالعاتی
پلیساستانالبرزوپلیسشهرستانبردسیراستانکرماناز
دپوییکمحمولهسنگینموادمخدردریکمنزلروستایی

مطلعوبررسیاینموضوعرادردستورکارقراردادند.
اوافزود:دراینرابطهمامورانپسازشناساییدقیقاینمنزل
وهماهنگیقضاییطییکعملیاتضربتیوارداینمکان
شدهودربازرسیازانباروچندنقطهدیگراینساختماندر

مجموع۵۳۵کیلوتریاککشفویکمتهمرادستگیرکردند.

احتکارکوددرانبارییکمنزل
حاوی انبار یک کشف از کرمان استان انتظامی فرمانده
انواعکودشیمیاییخبردادوگفت:جلوگیریازاحتکارو

گرانفروشیباجدیتدردستورکارقراردارد.
سردارعبدالرضاناظری،فرماندهانتظامیاستانکرمانگفت:
اقدامات طریق از استان اقتصادی امنیت پلیس ماموران
اطالعاتیازدپویحجمزیادیکودشیمیاییدرپارکینگیک
واحدمسکونیدرشهرکرمانمطلعودربررسیهایبعدی
متوجهشدنداینکودهابدونمجوزوبهمنظوراحتکاردراین

محلنگهداریمیشوند.
اوافزود:دراینرابطهمامورانپسازکسباطمینانازصحت
این پارکینگ از بازدید موضوعضمنهماهنگیقضاییدر
منزل۹۲۰کیسهکودشیمیاییازنوعپتاسیموفسفاتو۷۵۰
کیسهکودازنوعگوگردمیکرونیزهراکشفکردندکهبااعالم
اینمواردبهکارشناسانادارهصنعت،معدنوتجارت،احتکار
پرونده باتشکیل آنها مالک ادامه در و آنهامحرز بودن

تحویلمراجعقضاییشد.

وقایع ای چشم ها بخوانید و عبرت بگیریدحوادث

952137684

613482759

748956132

394628517

561794328

827315496

279543861

136879245

485261973

بازارجوانی
باجوانیسرخوشاستاینپیربیتدبیررا

جهلباشدباجوانانپنجهکردنپیررا
روزبازارجوانیپنجروزیبیشنیست
نقدراباشایپسرکآفتبودتأخیررا

ایکهگفتیدیدهازدیداربترویانبدوز
هرچهگوییچارهدانمکردجزتقدیررا
زهدپیداکفرپنهانبودچندینروزگار
پردهازسربرگرفتیمآنهمهتزویررا

سعدیادرپایجانانگربهخدمتسرنهی
همچنانعذرتببایدخواستنتقصیرراسعدی

شعر و ادب فارسی

مزار سیدالشهدای مقاومت در کرمان فرصتی برای اتحاد و همدلی مسئوالن استان

استان کرمان جنوبی؟ ...  شاید

سردارحسینمعروفیگفت:درسالگردحاجقاسمدراستانکرمان
همهمسئوالنکرمانیکیشدیمواینیکتجربهعالیدراستان
بودکهبایدحفظشودحتیباتغییردولتنبایداینفرصترااز
دستدهیم؛همهبایدباعشقوارادهوارادتوبدونتوجهبه

جایگاهکارکنیم.
سردارحسینمعروفیفرماندهسپاهثاراهللکرماندرکارگروهگلزار
بینالمللیشهدایکرمانباحضوراحمدگروهیمدیرکلبنیاد
شهردار زاده عالم مهران کرمان،سید استان ایثارگران و شهید
کرمان،آیتاللهیموسویمعاونعمرانیاستاندارکرمان،رودري
رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزياستان،سرهنگمحمدزمانی
معاونهماهنگکنندهسپاهثاراهللوبرخیدیگرازمسئوالناستان
کرمانگفت:دررابطهباشخصیتکمنظیرشهیدقاسمسلیمانی
نمیشودصحبتکردوهرچهبیشترمیگذردبیشتربهایناسرار

الهیدستپیدامیکنیم.
ویبابیاناینکهشهیدسلیمانیجزاسرارالهیاستتوضیحداد:
اسرارالهیبودنشهیدسلیمانیرابایددرزندگی۴۰سالهاخیر

ایشاندید،زندگیکهجزاخالصدرآندیدهنمیشد.
ویعنوانکرد:هرکسجامعیتشهیدحاجقاسمراداشتهباشدمی

تواندخدمتکند،اینخدمتنهاصولگراونهاصالحطلببلکهحول
محورانقالباسالمیوملتایرانووالیتبایدباشد.

فرماندهسپاهثاراهللاستانکرمانادامهداد:جاذبهمغناطیسیالهی

دروجودشهیدحاجقاسمبودچراکهاینجاذبههمهراازهرقشری
جذبکردهاستوبرجستگیاینانسانبزرگبخاطرحفظانقالب
وبزرگیملتاستبهشهیدحاجقاسمسلیمانینبایدبهعنوان
یکفردنگاهکردبلکهبهفرمودهیمقاممعظمرهبریمکتبو
مدرسهدرسآموزاست.سردارمعروفیشخصیتشهیدحاجقاسم
سلیمانیراعملکنندهبهمکتبانقالبوامامینانقالبدانستو
افزود:آمریکاییهاواسرائیلیهاشهیدسلیمانیرانهبهعنوان
فرماندهسپاهقدسبلکهبهعنوانفرماندهامامزمانیکهبسترسازی

ظهورکرد،بهشهادترساندند.
فرماندهسپاهثاراهللبهاهمیتوظیفهورسالتمسئوالنکرمانی

اشارهکردوتوضیحداد:شهیدسلیمانیبهعنوانقلهوسرچشمه
درکرماناستازاینروکرمانبینالمللیاستپسگلزارشهدای

ماتنهامتعلقبهکرماننیست.

معروفیاظهارکرد:درحالحاضربامجموعهبنیادمکتبشهید
سلیمانیدرحوزهینرمافزاریوتولیداتهماهنگهستیم.

ویتشریحکرد:بایدنگاهویژهبهقناتملکداشتهباشیموگلزار
شهدایکرمانرابهآنوصلکنیموخوشبختانهبخشیازبرنامه

هایکوتاهمدتیکهبرنامهریزیکردهایمانجامشدهاست.
فضاسازی ، فرهنگی امورات کرمان استان ثاراهلل سپاه فرمانده
،امنیت،حصار،سرویسبهداشتی،زائرسراراجزاولویتهایگلزار
شهدایکرماندانستوعنوانکرد:اگرازکروناعبورکنیمجمعیت
درتاسوعاوعاشورادرکرمانبخاطرمزارحاجقاسمبسیارزیاد
خواهدبود.معروفیبهنقشبنگاههایاقتصادیبرایبهسازیگلزار

شهدااشارهکرد:بایدبرایبنگاههایاقتصادینقشتعریفکنیمو
خودمانمدیریتکنیم.ویترافیکوحدودراههایگلزاررامهم
دانستوگفت:درگلزارشهدایکرمانبزرگترینکارعملیاتیباید

درفضایرسانهایوفضایمجازیصورتگیرد.
فرماندهسپاهثاراهللاستانکرمانبیانکرد:وقتیوضعیتکرونا
سفیدشود،روزانهحداقلحدود۳۰۰۰زائردرراهیانمکتبحاج
قاسمخواهیمداشتازاینروبرایاقشارمختلفهمدرحالزمینه

سازیاسکانهستیم.
معروفیاظهارکرد:حرمتوکرامتزائرانبایدحفظشود؛مهمان
نوازترازمردمکرمانهیچجانیست،اینسخنشهیدسلیمانی

استپسبایداینموضوعرابهدنیانشاندهیم.
ویتاکیدکرد:درسالگردحاجقاسمدراستانکرمانهمهمسئوالن
کرمانیکیشدیمواینیکتجربهعالیدراستانبودکهبایدحفظ
شودحتیباتغییردولتنبایداینفرصتراازدستدهیم؛همهباید

باعشقوارادهوارادتوبدونتوجهبهجایگاهکارکنیم.
فرماندهسپاهثاراهللاستانکرماندرپایانبیانکرد:مانمیخواهیم
حاجقاسمرادرسپاهوبسیجمحصورکنیمحاجقاسممتعلقبه

همهملتایراناست.

از اسالمی شورای مجلس در عنبرآباد و جیرفت مردم نماینده
علنی صحن در جنوبی کرمان استان مهم طرح وصول اعالم
مجلسشورایاسالمیخبردادوگفت:اینطرحبهطوررسمی
درکمیسیونشوراهاوامورداخلیکشورموردرسیدگیبیشترقرار

خواهدگرفت.
اعضای از یکی گفته اساس بر داشت: اظهار اعظمی اهلل ذبیح
کمیسیونشوراهایمجلسازبینطرحهایتاسیساستانهای
جدیدارائهشدهبهمجلس،طرحاستانکرمانجنوبیبهخاطر

مستقل، کل ادارات جمله از ها زیرساخت عمده بودن فراهم
مجموعهشهرستانهابایکفرهنگومنبعاقتصادیمشترک
بهترینشرایطرابرایاستقاللدارد.ویادامهداد:بنابراینامید
برایاستقاللاینمنطقهوشکلگیریاستانجنوبیکرمانبیشاز
سایرطرحهاست.اعظمیبهتشریحنقاطقوتوظرفیتهاوقابلیت
هایجنوباستانکرمانپرداختوبااشارهبهاینکهایناستان
پهناورتریناستانکشوراست،تصریحکرد:فاصلهمرزشمالیتا
جنوبیتریننقطهایناستانبیشاز8۰۰کیلومتربودهوازمرکز

استانتاجنوبیتریننقطهاستان۵۰۰کیلومترفاصلهدارد.
ویبیانکرد:فاصلهبینجنوبوشمالاستانکرمانسببشده
تامردمدردورتریننقطهجنوبایناستانبرایدریافتخدمات
مرکزاستانبامشکلمسافتزیادوهدررفتزمانمواجهشوند

کهبااستقاللمنطقهجنوبکرماناینمشکلبرطرفمیشود.
اعظمیافزود:جنوبکرمانمتشکلازهفتشهرستانجیرفت،
عنبرآباد،کهنوج،رودبارجنوب،منوجان،فاریابوقلعهگنج،یک
سومپهناورتریناستانکشورراباجمعیتیکمیلیوننفرتحت

پوششقرارمیدهد.
ویوسعتمنطقهجنوبکرمانرا۳8هزارکیلومترمربعاعالمکرد
وگفت:دراینمنطقه۲۵ادارهکلمستقلازمرکزاستانسالهاست
کهبهمردمهفتشهرستانباجمعیتیکمیلیوننفرخدماتارایه
میدهند.ویظرفیتکشاورزیمنطقهجنوبکرمانراباتولید
ساالنهبیشازپنجمیلیونتنانواعمحصوالتکشاورزیوموقعیت
جغرافیاییمنطقهراازنکاتمهمبرایاستقاللاینمنطقهبرشمرد

وخواستاراستقاللاینمنطقهشد.

*اگرازکروناعبورکنیمجمعیتدرتاسوعاوعاشورادرکرمانبخاطرمزارحاجقاسمبسیارزیادخواهدبود.
*درگلزارشهدایکرمانبزرگترینکارعملیاتیبایددرفضایرسانهایوفضایمجازیصورتگیرد.

*کرمانبینالمللیاستپسگلزارشهدایماتنهامتعلقبهکرماننیست
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و  افغانستانی  فرشتگان  شهادت  روز  هفتمین  یادبود  مراسم 
محکومیت این حرکت تروریستی توسط جوانان دیار حاج قاسم 

در گلزار شهدای کرمان برگزار شد.
یادبود هفتمین روز شهادت  احمد شیخ بهائی در مراسم  آقای 
فرستگان افغانستانی در گلزار شهدای کرمان اظهار کرد: همه این 
جنایات از یک دشمن مشترک بر می خیزد. گاهی در قالب داعش 

و گاهی در قالب اسرائیل و این همان شیطان بزرگ است.
داد:  ادامه  کرمان  علمیه  اصول حوزه  و  فقه  استاد درس خارج 
اینهایی که به نام اسالم دانشجو و دانش آموزان را می کشند همیشه 
می دانند اسالم با دستور به علم شروع شده است. اولین آیاتی که 
بر پیغمبر نازل شد حرف از علم و کرامت است و انقالب اسالمی بنا 
را بر ترویج و تولید علم قرار داد.وی افزود: علم وسیله تسلط است 
هر کس دارد مسلط است و هر که ندارد زیر سلطه است. اگر چه 

افغانستان با توصیه انگلیس از پیکره ایران جدا شد و همزمان با 
پیروزی انقالب شور انقالب در شهرهای افغانستان هم اوج گرفت، 
اما پای خیانتی دیگر از شوروی جریان را به عقب انداخت با اینکه 
امام )ره( پیغام فرستاد ولی کار انقالب را در افغانستان به تاخیر 
انداختند.شیخ بهائی تصریح کرد: مردم بسیاری از افغانستان در 
کشورهای مختلف به عنوان پناهنده رفتند و در ایران رهبری 
دستور دادند دانش آموزان افغانستان باید مثل ایرانی ها از تحصیل 
و دانش بهره مند شوند، تصریح کرد:  این فرق ایران اسالمی است 
با اسالم آمریکایی. اسالم آمریکایی دانش آموز می کشد. قانون 
اسالمی می گوید فرزندان مهاجران هم مثل ایرانی ها باید درس 
بخوانند.وی خاطرنشان کرد: حاج قاسم یکی از فعالیت هایی که با 
شروع مسؤولیتش در سپاه بدون مرز قدس انجام داد این بود که 

همه مسلمانان جهان زمینه تحصیلشان را در ایران فراهم کند.

استاد حوزه علمیه کرمان ابراز کرد: این اسالم ناب است، اما اسالم 
آمریکایی دانشجویان ما را به خاک و خون می کشد که پدر باید 
بارها زنگ بزند و پیام بدهد کجاستی و مادر دنبال کند کجاستی، 
جهانی  انقالب  مسیر  در  را  ما  نمی کند  مایوس  را  ما  اینها  اما 
هرچه بیشتر مصمم تر می کند.وی با بیان اینکه خون حاج قاسم 
را ریختند انقالب زنده تر شد، افزود: االن می فهمیم حاج قاسم 
چه کرده است، موشک در نوار غزه چه می کند خودکار نیست 
از مرز رد شود آن هم با پایگاه و انبار و زیر این همه دیده بانی و 
جاسوس و اینگونه اسرائیل را بکوبیم. البته شهید هم می دهیم. 
شهادت هالکت نیست بلکه به فرموده امام بکشید ما را ملت ما 
بیدارتر می شود.شیخ بهائی اظهار داشت: این سرزمین، مزار شهدا 
کنار مزار سردار دلها نقطه توجه همه عالم و همه دلسوختگان و 
آزادگان عالم است. حاج قاسم با شهادت چیزی را از دست نداد و 

ما هم با شهادت حاج قاسم چیزی را از دست ندادیم. وی با اشاره 
به اینکه در انتفاضه اول با سنگ، فلسطین جلوی اسراییل ایستاد 

و امروز با موشک، اضافه کرد: این یعنی بیدارشدن اسالم.
استاد حوزه علمیه کرمان با بیان اینکه دخترانی که در افغانستان 
به شهادت رسیدند روزه دار و در راه تحصیل علم بودند و با کسی 
جنگ نداشتند، اسلحه ای به دست نگرفتند که در کمال نامردی 
به شهادت رسیدند، تصریح کرد: این خون در رگ های دختران و 
پسران افغانی می جوشد و آنها را در مسیر عشق به اهل بیت و 

تحصیل علم مصمم تر می کند.
وی با اشاره به اینکه افغانستان سرزمین شیران است، بیان داشت: 
فاطمیون اسم برازنده ای است و باید جوانان افغانستانی راه آنها 
را ادامه دهند و ان شاءاهلل انقالب اسالمی در تمام سرزمین ها به 

پیروزی برسد.

 * سرویس  سیاسی  واقعه:
معاون اول رییس جمهوری مصوبه موضوع افزایش کمک هزینه 
مسکن کارگران را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

و سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ کرد.
با امضای آقای اسحاق جهانگیری مصوبه موضوع افزایش کمک 
هزینه مسکن کارگران برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ شد.

به   ۱۴۰۰ اردیبهشت  دوم  و  بیست  جلسه  در  وزیران  هیات 
پیشنهاد شورای عالی کار، با هدف ارتقای سطح معیشت کارگران 
مشمول قانون کار و به استناد ماده )۲( اصالحی قانون راجع به 
طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری، با 
افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار به مبلغ 
ماهانه مبلغ چهار میلیون و ۵۰۰ هزار ریال از ابتدای فروردین ماه 

سال ۱۴۰۰ موافقت کردند.

 رئیس سازمان اورژانس کشور در نامه ای خطاب به وزیر بهداشت 
بر آمادگی کشور ایران برای انتقال مصدومان حمالت وحشیانه 

رژیم صهیونیستی به غزه خبر داد.
به گزارش سازمان اورژانس کشور، آقای پیرحسین کولیوند در 
نامه ای خطاب به وزیر بهداشت بر آمادگی کشور ایران برای انتقال 
تاکید  غزه  به  صهیونیستی  رژیم  وحشیانه  حمالت  مصدومان 

و اعالم کرد: سازمان اورژانس کشور آمادگی دارد خود را برای 
اعزام تیم های فوریت پزشکی و درمانی جهت کمک به مصدومان 
اعالم  اسرائیل  غاصب  رژیم  وحشیانه  این هجوم  مجروحین  و 
داشته و تمام توان خود را برای انتقال مصدومان و مجروحین به 
ایران برای مداوای و در صورت نیاز به انتقال به میهن عزیز اعالم 

می دارد.
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بررسی طرح اصالح قانون
 انتخابات شوراها پس از برگزاری 

انتخابات ۱۴۰۰
امور  کمیسیون  رئیس  جوکار  صالح  محمد  آقای 
داخلی کشور و شوراها به طرح اصالح قانون انتخابات 
اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بحث و  شوراها 
بررسی روی طرح اصالح قانون انتخابات شوراها در 
کارگروه های کمیسیون امور داخلی مجلس شروع 
شده است.نماینده مردم یزد، اشکذر،بخش ندوشن و 
دهستان سورک در مجلس افزود: البته؛ ناگفته نماند 
که کار بررسی روی این قانون به کندی در جریان 
است به دلیل اینکه می خواهیم ضعف های موجود 
که در اجرای چنین قانونی وجود دارد را در انتخابات 
سال ۱۴۰۰ شناسایی کنیم تا نقاط ضعف در آینده 
داخلی کشور  امور  کمیسیون  مرتفع شوند.رئیس 
و شوراها اظهار کرد: می خواهیم از تجربه برگزاری 
داشته  بندی  جمع   ۱۴۰۰ سال  شوراهای  انتخابات 
باشیم تا ضعف های طرح اصالح قانون انتخابات را 
مرتفع کنیم؛ البته به غیر از نظارت بر نحوه انتخابات 
شوراها به دنبال این هستیم تا نظارت بر عملکرد 
شوراها را هم در دستور طرح اصالح این قانون قرار 

دهیم.
انتخابات هیأت رئیسه ۵ خرداد به 
صورت الکترونیکی برگزار می شود

انتخابات  گفت:  مجلس  رئیسه  هیئت  سخنگوی 
هیات رئیسه مطابق آئین نامه داخلی مجلس، روز 
الکترونیکی  صورت  به  خرداد،  پنجم  چهارشنبه 
با  فرهنگی   حسین  محمد  شود.آقای  می  برگزار 
اعالم این خبر گفت: در جلسه هیات رئیسه مجلس 
)یکشنبه ۲۶ اردیبهشت( مقرر شد انتخابات هیات 
رئیسه مجلس مطابق آئین نامه داخلی مجلس، روز 
)چهارشنبه پنجم خردادماه( و بر اساس رویه سال 
گذشته و سال جاری به خاطر شرایط کرونایی به 

صورت الکترونیکی برگزار شود.

 خانه ملت 

امضای قرارداد ۱.۸ میلیارد دالری 
برای توسعه میدان مشترک گازی

با حضور  بی  فرزاد  میدان مشترک  توسعه  قرارداد   
بیژن زنگنه وزیر نفت، بین شرکت ملی نفت )کارفرما( 
امضا رسید.مدت  به  )پیمانکار(  پتروپارس  و شرکت 
زمان اجرای این قرارداد پنج سال در نظر گرفته شده 
و هدف از اجرای این قرارداد که در قالب قرارداد بیع 
متقابل است، دستیابی به برداشت روزانه یک میلیارد 
فوت مکعب گاز غنی )۲۸ میلیون مترمکعب و معادل 
گاز  است.میزان  جنوبی(  پارس  استاندارد  فاز  یک 
درجای میدان فرزاد بی در حدود ۲۳ هزار میلیارد 
میعانات  میزان  که  است  شده  برآورد  مکعب  فوت 
گازی آن حدود پنج هزار بشکه در ازای هر میلیارد 
فوت مکعب گاز تخمین زده می شود.گاز تولیدی این 
منطقه  خشکی  تاسیسات  به  فراورش  برای  میدان 
از  تولید  کاهش  تا  می شود  منتقل  کنگان   ۲ پارس 
را  بعد  سال های  در  پارس جنوبی  مشترک  میدان 
جبران کند.در تاسیسات خشکی ابتدا میعانات گازی 
از گاز ترش تفکیک شده و سپس به منظور تثبیت 
منتقل  پارس جنوبی  و ۱۹  فازهای ۱۲  پاالیشگاه  به 
خواهد شد. گاز خروجی از تاسیسات خشکی طرح 
فرزاد بی نیز برای فراورش بین پنچ پاالیشگاه موجود 
در منطقه پارس ۲ توزیع می شود.این قرارداد شامل 
حفاری هشت حلقه چاه تولیدی، ساخت و نصب دو 
سکوی سرچاهی فرعی و اصلی، ساخت تاسیسات 
جداسازی مایعات در سکوی اصلی، احداث یک رشته 
خط لوله دریایی ۳۶ اینچ به طول تقریبی ۲۳۰ کیلومتر 
برای انتقال سیال ترش از سکوی اصلی به تاسیسات 
خشکی، احداث یک رشته خط لوله دریایی ۱۰ اینچ 
به طول تقریبی ۲۳۰ کیلومتر برای انتقال میعانات به 
رابط  اینچ  لوله ۲۰  خشکی، ساخت یک رشته خط 
تاسیسات  احداث  کیلومتر،  سه  طول  به  سکو  دو 
ترش  دریافت سیال  تجهیزات  ساحلی طرح شامل 
تولیدی بخش فراساحل و جداسازی میعانات به همراه 
تاسیسات جانبی و خطوط لوله خشکی برای انتقال و 
توزیع گاز ترش و میعانات به پاالیشگاه های مستقر در 

منطقه پارس ۲ است.

اقتصادی

کرمان میزبان آزادکاران 
نوجوان ایران

در  کشور  نوجوانان  آزاد  کشتی  ملی  تیم  اردوی 
کرمان استارت  خورد.

 

دومین مرحله اردوی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان 
روز های ۲۷ اردیبهشت ماه تا ۷ خردادماه به میزبانی 

شهر کرمان برگزار می شود.
رضوی  میرابوالفضل  )مرکزی(،  احمدی  حسین 
)مازندران(، علی یحیی پور )مازندران(، محمدمهدی 
الغری )مازندران(، علی خرم دل )تهران(، ابراهیم 
ابراهیم  )البرز(،  )مازندران(، شهداد خسروی  الهی 
)لرستان(،  شاکری  محمدرضا  )مازندران(،  خواری 
)مازندران(،  رضائی  )تهران(، علی  علیرضا عزیزی 
حسن  سید  )مازندران(،  وار  پلنگ  محمدمهدی 
دارایی  امین  محمد  )مازندران(،  نژاد  اسماعیل 
هانی  رضوی(،  )خراسان  باقری  مجید  )تهران(، 
فالحی )مازندران(، ابوالفضل یاراحمدی )لرستان(، 
حسین مفیدی )تهران(، امیررضا معصومی )گیالن(، 
ابوالفضل بابالو )تهران(، علی آقائی )تهران(، امیررضا 
تیموری )تهران(، امیرمحمد مختاری )تهران(، علی 
کرم پور )تهران(، منصور ترجانی )مازندران(، سید 
آذین سجادی )مازندران(، محمدرضا اسدی )تهران(، 
عباس زندیه )همدان(، محمد سعادت )اصفهان( و 
ایمان پیرزادی )لرستان( نفرات دعوت شده به این 

اردو هستند.
اردونشینان تمرینات خود را زیر نظر محمد طالیی 
سرمربی، مسعود واحدی مربی ارشد، جالل لطیفی، 
مربیان،  احمدی  سعید  و  ریحانی  شیخ  علیرضا 
)به  علی صفایی  ادواری،  مربی  دزفولی  محمدرضا 
معرفی انستیتو کشتی( مربی بدنساز، محسن کاوه 
مدیر تیم های ملی کشتی آزاد و محمدرضا جباری 

سرپرست، پیگیری می کنند.

ورزشی 

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:
از ماسک سوپاپ دار )فیلتر دار( 

استفاده نکنید
* سرویس  سالمت  واقعه:

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان با 
تأکید بر اینکه با بیان اینکه استفاده از ماسک پارچه 
ای به تنهایی از ابتالی به کرونا جلوگیری نمی کند، 
از ماسک سوپاپ  گفت: شهروندان به هیچ عنوان 
دار )فیلتر دار( استفاده نکنند.دکتر فاطمه نوروزیان 
به برگزاری امتحانات حضوری دانش آموزان پایه نهم 
و دوازدهم اشاره و به دانش آموزان توصیه کرد به 
هیچ عنوان از ماسک سوپاپ دار )فیلتر دار( استفاده 
نکنند.نوروزیان با بیان اینکه استفاده از ماسک پارچه 
ای به تنهایی از ابتالی به کرونا جلوگیری نمی کند، 
خاطرنشان کرد: بهترین شیوه ماسک زدن، استفاده 
از ماسک سه الیه جراحی زیر ماسک پارچه ای است.
آموزی  دانش  چنانچه  کرد  توصیه  همچنین  وی 
دارای هرگونه عالمتی باشد، عالوه بر مراجعه سریع 
به پزشک، موضوع را به مدیر مدرسه اطالع دهد.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در پایان 
گفت: چنانچه در منزل دانش آموز فردی با عالمت 
مثبت کرونا یا مشکوک به این بیماری وجود دارد این 
موضوع باید به مدیر مدرسه اطالع داده شود تا در 
سالن عمومی امتحانات از دانش آموز آزمون گرفته 

نشود.

تأثیر »سیر، پیاز و زنجبیل« 
در کاهش خطر ایجاد لخته خون 

ناشی از کرونا
یک متخصص تغذیه مصرف منابع امگا۳ مانند ماهی، 
گردو، تخم کدو، تخم کتان، روغن کانوال و آووکادو را 
سبب ایجاد التهاب در بدن و تقویت سیستم ایمنی 
پیاز و زنجبیل  دانست و مطرح کرد: مصرف سیر، 
به علت خاصیت ضدانعقادی، در کاهش خطر ایجاد 
لخته خون ناشی از بیماری کرونا مؤثر هستند.دکتر 
ابتال به بیماری کرونا را سبب افزایش  سارا صافی، 
متابولیسم بدن و تحلیل عضالنی دانست و اظهار کرد: 
با توجه به نیازمندی سیستم ایمنی بدن به پروتئین 
در طی دوره بیماری برای داشتن عملکرد مناسب، 
دریافت مقادیر کافی پروتئین در این دوره ضروری 
است.صافی با بیان اینکه مصرف ماهی به عنوان منبع 
افزود:  شود،  می  التهاب  کاهش  سبب  امگا۳  غنی 
مصرف روزانه حداقل دو عدد سفیده تخم مرغ، شیر 
و لبنیات پاستوریزه و کم چرب و پروبیوتیک، مصرف 
انواع گوشت های کم چرب مانند گوشت گوسفند، 
گوساله، مرغ یا بوقلمون و سویا و انواع حبوبات که 
بهتر است ۱۲ ساعت قبل از مصرف برای جلوگیری از 

ایجاد نفخ خیسانده شود، توصیه می شود.

 بهداشت و درمان 

استان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
کرمان گفت: موزه تخصصی گلیم و دست بافته های روستایی و 
عشایری سیرجان در ساختمانی متعلق به شهرداری با زیربنایی 

به مساحت ۶۲۰ مترمربع در ۲ طبقه اجرا می شود.
اجرای  طرح  بررسی  به جلسه  اشاره  با  فعالی  فریدون  آقای 
و عشایری  روستایی  و دست بافته های  گلیم  تخصصی  موزه 
سیرجان اظهار کرد: فاز اول طرح اجرای موزه تخصصی گلیم و 
دست بافته های روستایی و عشایری سیرجان با حضور شهردار 

این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
وی عنوان کرد: در ابتدای این جلسه مشاور طرح مذکور به 
ارائه پیشنهاد برای اجرای این موزه در قالب نقشه های متفاوت 
پرداخت که با نقطه نظراتی از سوی گروه کارشناسی مواجه شد.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد مشاور طی مدت ۱۵ روز 
نقشه های فاز دوم را ارائه کند و شهرداری سیرجان نیز طی ۳۰ 
روز پیمانکار طرح را انتخاب کرده و عملیات اجرایی این موزه 

را آغاز کند.
آقای فعالی بیان کرد: موزه تخصصی گلیم و دست بافته های 
روستایی و عشایری سیرجان در ساختمانی متعلق به شهرداری 

با زیربنایی به مساحت ۶۲۰ مترمربع در ۲ طبقه اجرا می شود.
اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
هنرمندان زیادی در کرمان و سیرجان به تولید گلیم مشغول 
در حوزه  هنرمندان  این  کرد: همچنین  هستند، خاطرنشان 
صادرات و ارزآوری صنایع دستی در سال های گذشته به ویژه 

زیراندازها موفق عمل کرده اند.

کاریکاتور

تیک آف گرانی ۱۴۰۰ !                                                          کارتونیست: رجبی

راه اندازی موزه تخصصی گلیم و دست بافته های روستایی و عشایری سیرجان 

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس 
ایام  اقدامات مجرمانه فضای مجازی در  از  ناجا برخی  فتای 

انتخابات را تشریح کرد.
سرهنگ علی محمد رجبی با اشاره به نزدیکی به ایام برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا 
در کشور گفت: بر اساس مواد مختلف قانون مجازات اسالمی، 
قانون مطبوعات و قانون انتخابات کشور انجام یکسری اقدامات 

در ایام انتخابات جرم محسوب می شود.

وی با بیان اینکه ممکن است برخی از افراد سودجو بخواهند 
با انجام اقداماتی در فضای مجازی آرامش و شور انتخاباتی را 
تحت تاثیر قراردهند، گفت: در همین راستا افراد و کاربران 
فضای مجازی باید بدانند که انتشار هرگونه محتوای تبلیغاتی 

علیه داوطلبان و سوء استفاده از تصاویر اشخاص برای تبلیغات 
برابر قانون جرم محسوب شده و امکان پیگیرد قانونی آن در 

فضای مجازی نیز وجود دارد.
رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس 

فتای ناجا ادامه داد: همچنین  انتشار صوت، تصویر یا فیلم 
خصوصی و خانوادگی نامزدها، دسترسی غیرمجاز و تخریب 
تارنماها و پست الکترونیکی نامزدهاو تشویش اذهان عمومی 
و سیاه نمایی نیز از دیگر اقدامات مجرمانه در مورد انتخابات 

است.
سرهنگ رجبی افزود: پلیس فتا برابر مقررات و قوانین کشور 
در این فضا حضور داشته و با هماهنگی مقام قضایی به جرایم 

رسیدگی خواهد کرد.

بر
خ

* سرویس  ورزشی  واقعه:
سپاهان با شکست پنج بر یک مس رفسنجان با یک بازی بیشتر 
نسبت به پرسپولیس به صدر جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال 

ایران صعود کرد.
 تیم های سپاهان اصفهان و مس رفسنجان از ساعت ۱۸:۱۵ دقیقه 
در چارچوب هفته بیست و سوم رقابت های لیگ برتر فوتبال 
ایران ایران به مصاف هم رفتند که در پایان این تیم اصفهانی بود 

که موفق شد با نتیجه پرگل پنج بر یک به برتری برسد.
نیمه نخست این بازی پنج گل داشت. ابتدا شاگردان محمد ربیعی 
در دقیقه ۹ با ضربه سر محمدرضا سلیمانی پیش افتادند اما خیلی 

زود ورق برگشت.
سپاهان در ۱۴ دقیقه طوفانی موفق شد چهار گل را به مس بزند. 
ابتدا گئورگی گولسیانی با یک ضربه سر در دقیقه ۲۵ کار را به 
تساوی کشاند. سپس در دقیقه ۲۸ محمدرضا حسینی از اشتباه 
حسن جعفری استفاده کرد و تیمش را به گل دوم رساند. گل 
سوم به وسیله امید نورافکن در دقیقه ۳۳ به ثمر رسید که بازهم 
اشتباه مدافعان مس تاثیرگذار بود. آخرین گل طالیی پوشان در 

نیمه اول در دقیقه ۳۹ توسط سجاد شهباززاده زده شد تا آقای 
گل لیگ ۱۷ گله شود.در نیمه دوم موقعیت های زیادی توسط ۲ 
تیم خصوصا به هدر رفت تا اینکه یاسین سلمانی، بازیکن جوان 
تیم محرم نویدکیا از اشتباه مرگبار قائم اسالمی خواه استفاده کرد 
و در دقیقه ۸۳ گل پنجم را به ثمر رساند.سپاهان با این برد ۴۸ 
امتیازی شد تا با یک بازی بیشتر نسبت به پرسپولیس به صدر 
جدول بازگردد.مس نیز در ادامه روند نزولی اش با تحمل شکستی 

دیگر ۲۸ امتیازی باقی ماند و فعال در رده هشتم جای گرفت.
ترکیب سپاهان

دانیال  پورقاز،  عزت اهلل  گولسیانی،  گئورگی  نیازمند،  پیام 
رفیعی،  سروش  کریمی،  محمد  نورافکن،  امید  اسماعیلی فر، 
سجاد  محبی،  محمد  حسینی،  محمدرضا  حاج صفی،  احسان 

شهباززاده
ترکیب مس

حامد  ربیع زاده،  هومن  جعفری،  حسن  نوشی صوفیانی،  داود 
نورمحمدی، عقیل کعبی، مهدی کیانی، مهرداد رضایی، علیرضا 

نقی زاده، سجاد آشوری، فراز امامعلی، محمدرضا سلیمانی

شکست سنگین مس رفسنجان در اصفهان

از سوی پليس فتا صورت گرفت

اعالم موارد مجرمانه انتخاباتی در فضای مجازی

آمادگی ایران برای درمان مصدومین حمله ناجوانمردانهمصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران ابالغ شد
 رژیم صهیونیستی


