ایستادگی ملت
ایران آمریکا را
عصبانی کرده است
6

لزوم ورود و بررسی نهادهای نظارتی و بازرسی؛

سوءاستفاده از امکانات دولتی برای کاندیدای خاص

حدیث هفتــه
حضرت فاطمه(س) فرموده است:

خوشرویی هنگام روبه رو شدن بامومن
بهشت را بر فرد خوشرو واجب می کند .

4

شهید سردار سلیمانی اوج
تواضع ،نیت و هدف الهی
برای رضای خدا بود

آیتا ...رئیسی:
الزمه قوی شدن
کشور اجرای
عدالت و مبارزه

عکس:جواد درفشی

نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه:
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سالمت انتخابات مدیون اجرا و نظارت
2

شهرستان بردسیر با  ۲۸امتیاز بر سکوی نخست
مسابقات گلبال قهرمانی استان کرمان ایستاد

4

بیامان با فساد است
2
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2

حضور شرکت گهرزمین در نمایشگاه چشم انداز
صنعت فوالد و سنگ آهن ایران

وحدت میان
کاندیداها

2

شهروندان از توقف خودرو مجاور درختان

ضروری است
3

5

خودداری کنند

3

دعوت به همکاری

به یک خانم بدون بچه شبانه روز یا نیمه وقت با امکانات
جهت نگهداری از یک خانم بیمار نیازمندیم.
09137474134

برادر بزرگوار

جناب آقای سیدرضا مهدوي

مدیرعامل محترم باشگاه فرهنگی ورزشی گهرزمین
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی به عنوان عضو هیئت رئیسه فدراسیون
هندبال که نشان از لیاقت و توانایی باالی شما میباشد را خدمتتان تبریک
عرض مینماییم ،امید است که همچون گذشته در آینده هم در راستای
خدمت روزافزون در عرصه ورزش این مرز و بوم موفق و مؤید باشید.

مهرداد یزدی ،عباس پوریانی

شماره 61

2

سهشنبه
 1بهمن ماه 1398

خبـر

یاداشت

تقديم به خاك پاك ايرانم

کشف کاالی قاچاق در سیرجان
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان از کشف کاالی قاچاق به
ارزش سیصد میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمد رضا ایراننژاد افزود ماموران پلیس آگاهی این
شهرستان حین کنترل خودروهای عبوری در محور بندرعباس
به سیرجان به یک دستگه اتوبوس ولوو حامل کاالی قاچاق

مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
وی افزود در بازرسی از این اتوبوس تعداد  350بسته آبمیوه
خارجی بلوبری مکزیکی و  100عدد امپ ال ای دی 30وات را
کشف و در این رابطه یک نفر را دستگیر نمودند.

فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان بیان داشت :در پی سرقت
احشام در روستای گوغر شهرستان بافت با توجه به حضور ماموران
پلیس مبارزه با مواد مخدر و پاسگاه انتظامی بلورد در محور یک
دستگاه خودرو سواری پراید به محض رویت ماموران تغییر مسیر
مینماید.

فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان از
دستگیری  2نفر سارق موتورسیکت در این
شهرستان خبر داد.
سرهنگ ایران نژاد بیان داشت:ماموران
کالنتری  14نجف شهر در حین گشت
زنی به یک دستگاه موتور سیکلت که
فاقد پالک بوده مشکوک می شوند.
ایان نژاد گفت :طی استعالم صورت گرفته
مشخص شد که موتور سیکت سرقتی می
باشد.
فرمانده انتظامی شهرستان خاطر نشان

ساخت  2نفر سارق دستگیر شده جهت
سرقت های احتمالی به پلیس آگاهی تحویل
داده شدند.

سرهنگ ایراننژاد اظهار داشت ماموران به خودرو فوق دستور ایست
مینمایندودرنهایتخودروتوقیفودربازرسیازجعبهعقبخودرو
یک راس احشان سرقتی از روستای گوغر بافت کشف مینمایند
ایراننژاد گفت در این رابطه سه نفر دستگر و جهت سایر
سرقتهای احتمالی تحویل پلیس آگاهی شهرستان داده شدند.
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دستگیری دو نفر سارق موتور سیکلت در سیرجان

نادر مصطفي نژاد

به ستوه آمده است زمين زين همه ظلمت و
بيداد ،تخم مي كارد ز فساد ،اهرمن صهيون
باري دگر باز در باد ،زين همه بيداد فرياد،
اين همه مادر ناشاد ،كه چرا چنين زمانه باز
نفير نفرت و بي رحمي سر داد ...مادران خاور
بي فرزند ،فرزندان بي مادر دربند ...ا ّما و ا ّما...
نشناخته اي زمين ،نديدهاي زمان ،كاينجا
ايران است ايران ...مهد پاكان و دليران...
سرداد باري دگر فرياد ،از عدالت از داد...
كاينجا ايران است ،شيرخوارگه شيران است...
مهد اميران استّ ...
زرين ،آزادگه
خطه اي ّ
اسيران است...
آريوبرزني دگر ايراني ،سپهبد سليمانيُ ،مهر
ايرانش بر پيشاني ،سياوشي دگر در اين خاور
ويراني ...كابوس آن صهيون سرطاني ...آري
آري دالور سليماني ...بوي ققنوس مي آيد
ز خاكستر ،چه دارد خاك ايران باز در سر...
غرش شير مي آيد انگار ،مرد دلير مي آيد
ّ
انگار ،در اين همهمه ي حق عليه باطل ،بيرق
باطل به زير مي آيد انگار ...كاينجا ايران است،
جوالنگه شيران است ،سپاه سليمانش با ياران
حق ا ّما هم پيمان است...
مهراس هم وطن ،دم مزن هان دم مزن ،دم
مزن مادر اين خاور مهر كه سليمانها بيدارند،
آري آري ابر و باد و مه و خورشيد و فلك
جمله در كارند ،كه چنين مردان حق مردانه
بر كارزارند ،جمله هوشيارند...
روبهان اما سحرگه به شكار شير آمدند به
مخيله دارند
نيرنگ ،كه چنين سفيهان در ّ
اين فرهنگ...
كشتار در تب ،ترور در شب ،خنجر از پشت،
آري و چنين بزدالنه نااهالن شير را در شب
ُكشت ...دريغ است ا ّما كه ايران ويران شود...
كه چون بدنامان تاريخ اسير زندان اين ديوان
شود ،سليمانش گر شهيد گشت ،خون پاكش
بذر جهاد بر فرش اين دشت ...آري آري
شهادت سهم اين مردان است ،بدان خاور كه
شهاب آسمانش ز بوم ايران است ...قيامش
كابوس كفتاران است ،باورش ويرانگر بدكاران
است ...رهبر فرزانه اش موالي خاوران است...
آري آري اينجا ايران است ،ايران است...

دستگیری سه نفر سارق احشام در سیرجان

برای دستگیری قاچاقچی فراری ادامه دارد.

فرمانده انتظامی سیرجان ازکشف 113کیلوگرم تریاک و حشیش
درعملیات شبانه پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمدرضا ایراننژاد اظهار داشت :ماموران پلیس مبارزه بامواد
مخدر سیرجان هنگام کنترل شبانه محورهای مواصالتی به یک دستگاه
پژو  405مشکوک شده و به آن دستور ایست دادند.
وی افزود :راننده این خودرو بدون توجه به دستور پلیس اقدام به فرارکرد و
در مواجهه با تعقیب و مراقبت پلیس با برجای گذاشتن خودرو با استفاده
از تاریکی هوا و پوشش گیاهی منطقه از دید ماموران خارج شد.
سرهنگ ایراننژاد تصریح کرد :ماموران در بازرسی از این خودرو  60کیلو
و  800گرم تریاک و  52کیلو و 200گرم حشیش کشف کردندکه تالش

آیتاهلل رئیسی :الزمه قوی شدن کشور اجرای عدالت و مبارزه بیامان با فساد است
آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه
قضائیه ،فرمایشات مقام معظم رهبری در نماز جمعه اخیر
تهران را راهبردی خواند و تصریح کرد :حضور مردم در این
اجتماع عظیم ،نماد وحدت امت و امام و پیوند همیشگی
مردم و نظام جمهوری اسالمی بود .دشمن تصور میکرد
بتواند با القای شبهه و شایعات ،وانمود کند که مشکالت،
نارضایتی ها و نگرانیها ،در رابطه میان مردم و نظام خلل
وارد می کند اما حرکت میلیونی مردم عزیز در تشییع پیکر
شهید سلیمانی ،نماد پیوند مردم با نظام و رأی به مقاومت
و ایستادگی مقابل دشمن بود و حضور در نماز جمعه تهران
نیز از روزهای به یادماندنی انقالب شد.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد :فرمایشات مقام معظم رهبری،
نقشه راه برای همه مردم و به ویژه مسؤوالن بود که تالش
کنند کشور قوی شود .اینجا فقط بحث قوت نظامی مطرح
نیست زیرا قدرت دفاعی ،تنها یکی از جلوه های اقتدار
است .آنچه در فرمایش رهبر معظم انقالب باید مدنظر قرار
گیرد این است که قوت مورد تاکید ایشان در همه حوزه

های اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،تعامالت بین المللی و...
است.
آیت اهلل رئیسی به موضوع قوت در عرصه قضایی پرداخت
و با بیان اینکه اجرای عدالت ،مبارزه با فساد و اجرای قانون
به صورت پیگیرانه ،هماهنگ و مستمر ،از جلوه های قوت
نظام قضایی کشور است ،بر لزوم رسیدگی قوی به دعاوی
و پیگیری و دفاع جانانه از حقوق مردم تأکید کرد و افزود:
همه همکاران ما در دستگاه قضایی ،مخاطب فرمایشات
مقام معظم رهبری هستند و این فرمایشات باید با حضور
خالصانه مدیران و انجام وظایف قانونی ،به صورت کامل
تحقق یابد .این موضوع هم تنها با سخنرانی اتفاق نمی
افتد بلکه باید همانند شهید سلیمانی در صحنه حضور
داشت .مکتب سردار سلیمانی (رضوان اهلل تعالی علیه)،
مکتب حضور و خدمت خالصانه به مردم است و ایشان نماد
خدمت خالصانه به مردم شدند.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد :یکی دیگر از مواردی که در
سخنان مقام معظم رهبری به عنوان یک نقشه راه باید

مورد توجه قرار گیرد ،این است که به هیچ عنوان نباید به
دشمن اعتماد کرد .مردم ما از دوران گذشته تا کنون این
تجربه را دارند که اعتماد به غرب ،دستاوردی جز خسارت
ندارد .در این راستا آنچه برای همه ما به عنوان یک وظیفه
وجود دارد ،خدمت خالصانه به مردم و ناامیدکردن دشمنان
است و امیدواریم آنچه رهبر معظم انقالب فرمودند ،آویزه
گوش همگان قرار گیرد.
آیت اهلل رئیسی همچنین با اشاره به حادثه سیل در
سیستان و بلوچستان ،صبوری مردم بلوچ و سیستانی
را زبانزد دانست و با قدردانی از تالشهای مردم ،دولت،
نهادهای انقالبی ،نیروهای نظامی و دستگاه های امدادی
برای کمک رسانی به مردم سیل زده اظهار کرد :در بخش
امدادرسانی ،گام خوبی برداشته شده است اما گام بعدی که
بسیار مهم است ،جبران خسارتهای مادی است که باید با
توجه به برودت هوا ،هر چه زودتر برداشته شود و خانه های
آسیب دیده به سرعت مورد بازسازی قرار گیرد.
رئیس قوه قضائیه همچنین به مردم مناطق سیل زده

اطمینان داد که با تالش های دستگاه قضایی ،هیچگونه
نگرانی راجع به تثبیت مالکیت مردم بویژه اراضی کشاورزی
نداشته باشند و ابراز امیدواری کرد که آالم مردم گرفتار
سیل با حضور مردم و نهادهای انقالب و همچنین پیام
دلنشین و آرامش بخش مقام معظم رهبری و پیگیری
مسؤوالن و مدیران ،هر چه زودتر کاهش یابد.

سالمت انتخابات مدیون اجرا و نظارت
رئیس هیئت نظارت و بازرسی انتخابات استان کرمان گفت:
برخی میخواهند به مجلس راه پیدا کرده و از صندلی مجلس
اعتبار بگیرند در صورتی که باید در یک جایگاهی باشند که
به این صندلی مجلس اعتبار بدهند.
حجتاالسالم علی توکلی در شورای اداری این شهرستان بافت با بیان
اینکه امام صادق (ع) میفرماید« :مردم به سه چیز نیاز دارند امنیت،
عدالت و رفاه» اظهار داشت :مدیران در هر سطح کشور باید به این

سه مقوله به عنوان کاالی اساسی نگاه کنند و برایش برنامهریزی،
فکر و قانون بگذارند.
رئیس هیئت نظارت و بازرسی انتخابات استان کرمان عنوان کرد:
مدیر باید اخالص داشته باشد ،بهخاطر خدا به مردم خدمت کند و
سادهزیست و متواضع باشد و مدیری که پاسخگوی ارباب رجوع خود
نیست یک جایی آسیب میبیند.
توکلی با تأکید بر اینکه مدیر باید صداقت داشته باشد و آمار دروغ

و گزارش غیرواقعی ندهد و شفافیت و انضباط و وسواس در مصرف
بیتالمال داشته باشد ،افزود :مدیران بدون حب و بغض از مردم
گرهگشایی بکنند و نگاه به سالیق سیاسی افراد نکنند.
رئیس هیئت نظارت و بازرسی انتخابات استان کرمان گفت :برخی
میخواهند به مجلس راه پیدا کرده و از صندلی مجلس اعتبار بگیرند
در صورتی که باید در یک جایگاهی باشد که به این صندلی مجلس
اعتبار بدهد و متاسفانه برخی که رد صالحیت میشوند مسائل را

سیاسی میکنند.
توکلی با بیان اینکه سالمت انتخابات را مدیون اجرا و نظارت در کنار
هم میدانیم ،بیان کرد :هم دستگاه اجرایی و هم دستگاه نظارتی اگر
سالم عمل کردند انتخابات سالمی خواهیم داشت و کاندیدایی به زور
نهار و شام نمیتواند مقبولیت کسب کند و اگر اینگونه افراد به مجلس
هم بروند هیچگونه خاصیتی برای مجلس ندارند.

فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان:

برنامه ریزی برای تشییع پیکر شهید سلیمانی طبق نظر ستاد برگزاری مراسم و شورای تامین بود
غالمعلی ابوحمزه فرمانده سپاه ثاراهلل کرمان در جمع فعالین
فرهنگی کرمان در رابطه با برنامه ریزی های انجام شده توسط
کمیتههای چندگانه ستاد برگزاری مراسم تشییع و تدفین
شهدای مقاومت سپهبد شهید قاسم سلیمانی و سردار شهید
حسینپور جعفری گفت :همه کمیتهها عاشقانه برای خدمت
رسانی در مراسم تشییع و تدفین سپهبد شهید قاسم سلیمانی
و سردار شهید حسینپور جعفری ورود پیدا کردند.
ابوحمزه بیان کرد :اگر قصوری است می پذیریم اما همه باید
منصفانه ببینند و بسنجند.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان عنوان کرد :در همه جلسات از محمد
صادق بصیری معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری خواسته
میشد تا جمع بندی و اعالم نظر کند.
وی با بیان این که همه موضوعات ستاد به اطالع شورای تامین استان
رسانده میشد ،تشریح کرد :در همه جلسات چند نکته از جمله زمان
تشییع و سقف جمعیت در روز مراسم مجهول بود ،حتی نگران بودیم

که پیکر مطهر شهدای مقاومت به کرمان نرسد.
طبق اجماع همه اعضا بهترین مسیر میدان آزادی تا میدان
شهدا برگزیده شد
ابوحمزه با بیان این که کلیه مسائل هر روز تلفنی به اطالع امام جمعه و
استاندار میرسید ،افزود :از آن جا که میدانستیم سقف جمعیت بسیار
خواهد بود طبق یک اجماع همه اعضا به این نتیجه رسیدیم که مسیر
آزادی تا میدان شهدا مناسب ترین مسیر است.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان توضیح داد :پیش بینی همه چیز در
روز مراسم تشییع و تدفین سپهبد شهید قاسم سلیمانی شده بود از
جمله آن که برای  ۸کیلومتر نیرو در نظر گرفته شده بود و حتی سردار
مطهری به عنوان مسئول امنیت مراسم انتخاب شده بود.
وی با بیان این که روز جمعه بعد از شنیدن خبر شهادت سپهبد شهید
قاسم سلیمانی ساعت  ۸تا ۱۰صبح در ستاد جلسه برگزار و بعد از آن
جلسه ای با حضور امام جمعه و اعضاء شورای تامین تشکیل شد ،بیان
کرد :در این جلسه حاضرین مصوب کردند تا فرمانده سپاه ثاراهلل استان

کرمان مسئولیت ستاد برگزاری تشییع در کرمان را به عهده گیرد.
ابوحمزه توضیح داد :من این شرط را گذاشتم که اگر همگی با وحدت
و انسجام انجام وظیفه کنند ،مسئولیت را خواهم پذیرفت.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان عنوان کرد :جلسات هر روز برگزار
میشد اما کار ستاد تنها هدایت ،حمایت و نظارت بود.
وی تاکید کرد سه نفر از مسئولین از جمله محمد صادق بصیری معاون
سیاسی امنیتی استانداری ،حمید شمسالدینی مدیر کل امنیتی نیروی
انتظامی و محمدرضا وفایی مدیرکل دفتر سیاسی ،انتخابات و تقسیمات
کشوری استانداری کرمان در این جلسات حضور داشتند.
وی در خصوص لغو شدن مصاحبه مطبوعاتی صبح سهشنبه تشریح
کرد :به سه دلیل این مصاحبه مطبوعاتی لغو شد از جمله سفر وزیر
اطالعات به کرمان ،جلسه شورای تامین در ساعت  ۱۰صبح و مراسم
هفتم شهیدان مقاومت که موجب درگیری کاری همه کمیته ها در
این رابطه بود.
بنیاد شهید در حال پیگیری است تا کشته شده های مراسم

تشییع شهید اعالم شوند
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان بیان کرد :بنیاد شهید و امور ایثارگران
کرمان در تالش است تا کشته شده های مراسم تشییع و تدفین سپهبد
شهید قاسم سلیمانی را شهید اعالم کند.
تا کنون  ۲۰میلیون تومان از طرف سپاه استان برای مراسم
تشییع جانباختگان پرداخت شده است
ابوحمزه با بیان این که تا کنون  ۲۰میلیون تومان از طرف سپاه استان
برای مراسم تشییع جانباختگان در اختیار خانواده های آنان قرار گرفته
است ،عنوان کرد :ستاد دیه استان نیز در حال پیگیری است تا هر چه
زودتر دیه کشته شدگان این حادثه به خانواده هایشان پرداخت شود.
وی اضافه کرد :به همه خانواده هایی که عزیزانشان را در مراسم تشییع
و تدفین سپهبد شهید قاسم سلیمانی از دست دادند و همچنین خانواده
های کرمانی در حادثه هواپیمایی اوکراین سرکشی شده است.

حضور شرکت گهرزمین در نمایشگاه چشم انداز صنعت فوالد و سنگ آهن ایران

ماندگاری و میرداماد ویژه برنامه ایام فاطمیه و شهادت سردار دلها را در کرمان اجرا میکنند

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن

ویژه برنامه هایی در همزمانی ایام فاطمیه و شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در کرمان برگزار می شود

گهرزمین این همایش و نمایشگاه درتاریخ یکم و دوم بهمن

ماه در مکان تهران مرکز همایش های صدا و سیما برگزار

میشود و شرکت سنگ آهن گهرزمین با حضور در غرفه
شماره  A26به ارائه خدمات و اطالع رسانی در رابطه با
اقدامات و توانمندی های شرکت خواهد پرداخت.

این همایش و نمایشگاه ارتقای سطح کیفی محصوالت،
بهبود تعامالت تجاری با سایر کشورها و از همه مهمتر؛

همافزایی و تضارب آرای فعاالن حوزه صنعت و معدن با
یکدیگر در جهت حفظ و رشد میزان و کیفیت تولید و
صادرات محصوالت فوالدی کشور را از اهداف خود دانسته

است.

همزمان با ایام فاطمیه ،اجتماع بزرگ بانوان شهر کرمان با عنوان «به یاد سردار دلها در سوگ مادر» ساعت  ۹صبح
پنجشنبه جاری( ۳بهمن) در مهدیه آیت ا ...خامنه ای کرمان واقع در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان برگزار می شود.
بر اساس این گزارش ،حجت االسالم ماندگاری و سیدمهدی میرداماد سخنرانی و مداحی این مراسم را بر عهده دارند.
عالوه بر این ،اجتماع هیئت های مذهبی کرمان با گرامیداشت سپهبدشهید حاح قاسم سلیمانی و یارانش ساعت ۱۹
جمعه( ۴بهمن) با سخنرانی حجت االسالم ماندگاری و مداحی حاج مهدی رسولی در گلزارشهدای کرمان برگزار خواهد
شد.
تکیه ابوالفضل خیابان شهید رجایی کرمان نیز ویژه برنامه مشترک شهادت حضرت زهرا و سپهبد شهید حاج قاسم
سلیمانی را با سخنرانی حجت االسالم دشتی در پایان هفته جاری برگزار می کند.
مراسم ویژه بیت الزهرا{موقوفه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی} نیز بر اساس برنامه هر سال ،در روزهای منتهی به
شهادت حضرت زهراسالم ا ...علیها برگزار می شود.

ابوذر زینلی فعال سیاسی اجتماعی:

شماره 61

وحدت میان کاندیداها ضروری است

جواد درفشی:
ایجاد وحدت میان کاندیداهای جبهه انقالب برای
جلوگیری از تکثر آرا ضروری است و از هم اکنون تمام
کاندیداها و طرفداران آنها ملزم به رعایت اخالق انتخاباتی
می باشند.
ابوذر زینلی فعال سیاسی اجتماعی در گفتگو با شیرگان در
خصوص وحدت کاندیداها اظهار داشت :در این زمینه ابتدا باید
منتظر بود که شورای نگهبان نتایج نهایی احراز صالحیت ها را
اعالم کند.
وی ادامه داد :با توجه به حضور جریانات دیگری غیر از جریان
جبهه انقالب در انتخابات باید وحدت رویه ای بین کاندیداها
وجود داشته باشد تا گفتمان انقالبی در تکثر آراء آسیب نبیند و
تفرقه در گفتمان بیش از هر چیز موجب شکست شده است نه
صرفاً تفرقه میان کاندیداها.
جبهه مردمی انقالب به دنبال وحدت میان نیروهای
انقالبی است و یکی از شاخصه های مطلوب کاندیداهای
مجلس شورای اسالمی سالمت مالی هر نامزد و اطرافیان
وی است.
همه ما در تالش هستیم تا نیروهای انقالبی را در یک جبهه
واحد و هماهنگ جمع کنیم و به موفقیتهایی دست یابیم که
در آن فقط هدف انقالب ،آرمان های انقالب و بیانیه گام دوم
انقالب است.
وی گفت :ضمن همگرایی ،برنامه ریزی هایی انجام شده و ما بر
این باور هستیم که به هیچ عنوان کسی نمی تواند از اختالف

عکس :جواد درفشی

سلیقه و اختالف نظر میان کاندیداهای انقالبی سوء استفاده کند
و بهره ای ببرد.
زینلی افزود :اخالق ،رفتار اسالمی و احکام اسالمی هدف ما از
پیوستن به نیروهای انقالبی بوده است بنابراین باید بیش از همه
این اخالق اسالمی را رعایت کنیم و قطعاً کسانی که کاندیدا شده
اند و برای جلب اعتماد مردم هزینه های گزافی می کنند و یا
اطرافیانشان هزینه های مالی زیادی را پرداخت می کنند از این

شاخصه ها به دور هستند و باید پاسخگوی افکار عمومی و بیت
المال باشند.
وی با اشاره به برخی شاخص های مطلوب کاندیداهای مجلس
شورای اسالمی عنوان کرد :برخورداری از شرایط مندرج در
قانون اساسی ،سالمت مالی و پاک دستی نامزد و اطرافیان درجه
یک وی ،معرفت به اسالم ناب محمدی ،تقوا و زهد ،تبعیت از
رهبری و التزام به اجرای مطالبات رهبری ،برخورداری از تفکر
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و عمل انقالبی ،سالمت همه جانبه و خستگی ناپذیری اشاره
شده است.
زینلی گفت :سابقه مدیریت ،ساده زیستی ،شجاعت ،استکبار
ستیزی ،تحول گرا بودن ،روحیه کار جمعی و مردمی بودن
و اعتقاد به استفاده از همه ظرفیت ها ،مقبولیت و امکان رأی
آوری ،اعتقاد به میثاق نامه نیروهای انقالبی ،داشتن راهکار برای
حل مشکالت کشور از جمله رکود اقتصادی و بیکاری ویژگی و
شاخصه کاندیدای مناسب از نظر نیروهای انقالب است.
این فعال سیاسی اجتماعی افزود :برای مناظره ای منصفانه به
تمامی کاندیداها و به خصوص کاندیدایی که دارای مسئولیت
هست اعالم آمادگی می کنیم تا مشخص شود که در این مدت
چه دستاوردهایی داشته اند و سوالم از نماینده فعلی این است
که دستاورد سفر پر هزینه سفرای کشورهای خارجی آیا چیزی
جز این بود که سفیر دولت خبیث و استعمارگر انگلیس با حضور
در معدن گل گهر و گرا دادن به غرب برای تحریم این مجموعه
عظیم صنعتی و معدنی اقدام کند؟
سفیری که در آشوب های اخیر تهران میان آشوب گران رفته و
آنها را ترغیب به خشونت می کند چه لزومی دارد که با رایزنی
نماینده مجلس به مجموعه عظیم گل گهر ورود پیدا کرده و
نتیجه ای جز تحریم این شرکت را در بر نداشته باشد.
وی همچنین ادامه داد :با تالش بیشتر نیروهای انقالب در صدد
آن هستیم برای مشارکت حداکثری مردم در عرصه انتخابات و
حضور پای صندوق های رای شاهد رقابتی سالم و تاثیر گذار بر
آینده ایران اسالمی باشیم.

جدیدترین نمونه ،ماجرای جلسه شبانه شهباز حسن پور نماینده حال حاضر و کاندیدای
انتخابات یازدهم مجلس در اداره جهاد کشاورزی با عنوان عجیب و غیرمعمول « بررسی
مسائل و مشکالت اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و تشکل
های تعاونی» می باشد و حاشیه هایی از قبیل اخراج منتقدین از جلسه و اجازه ندادن
به هیچ کدام از افراد در جلسه جهت عکس برداری و فیلم برداری است در صورتی که
فقط افراد نزدیک به کاندیدای مورد نظر می توانستند عکس و فیلم تهیه کنند از جمله
شرایط خاص این مراسم بود که شائبه های زیادی در فضای مجازی و در افکار عمومی
ایجاد کرد.
ابهامات مختلفی در خصوص این جلسه در بین جامعه و اذهان عمومی مطرح شده است
که الزم می دانیم اداره کل جهاد کشاورزی استان کرمان و نهادهای نظارتی در استان
هر چه سریعتر از طریق رسانه ها پاسخگوی این شائبه ها باشد.
 .1چرا این جلسه که رنگ و بوی انتخاباتی داشت در یک مکان دولتی برگزار شده است؟
 .2چرا این جلسه در چند سال گذشته برگزار نشده و در زمان نزدیک به انتخابات برگزار

مردم بگو ،من یک موعظه به شما میکنم و آن اینکه چه به
طور فردی و چه به صورت اجتماعی و یکپارچه برای خدا

(برای اجرای برنامه خدا ) به پا خیزند .اگر ما به این موعظه

الهی گوش فرا دهیم باید زمینه ساز حرکتهای خودجوش
جهت ظهور حضرت مهدی(عج) شویم .انقالب ایران به یاری

دین و رهبری عالی قدر شکل گرفت تا شیعیان بدانند اگر
یک پله باالتر از این قدم بگذارند و مستقیما ظهور امام عصر

را بخواهند موفق خواهند شد .نتیجه این پیروزی ،انقالبی
شد که جهان را به زانو درآورد و همه متحیر شدند و هنوز

هم آن را نتوانستهاند هضم کنند .پیروزی این نهضت به

صورت یکپارچه با قلوبی متحد میتواند الگویی اثر بخش

برای پیمان ما با امام عصر(عج) ،جهت زمینهسازی ظهور
باشد .اینکه ما در آخر منبر یا ختم مجلس برای فرج

حضرت دعا کنیم کاری از پیش نمیبریم .همانطور که
اگر مردم ایران برای پیروزی انقالب و ورود امام فقط دعا

میکردند ،دهها سال دیگر هم شاهد پیروزی انقالب نبودیم.
تا حرکتی شایسته از ما صورت نگیرد کاری انجام نخواهد

شد .دنیا اکنون به جایی رسیده است که از پیروی هوای

نفس و خودکامگیها و شیطنت ها اظهار خستگی میکند.

تا به خود بیاییم و با دیدن ظلمها و جنایتهایی که در
طول تاریخ و در زمان خود دیدهایم؛ به زشتی و قبیح بودن

هوای نفس و اطاعت از آن پی ببریم و فکر نکنیم بدون امام
معصوم میتوانیم زندگی انسانی داشته باشیم .زمان قبل از

ظهور ،روزگار حرکت و بیداری است.بیداری امروز ،هنر است
و ارزش دارد .در روایات میخوانیم بهترین اعمال انتظار
فرج حضرت مهدی (عج) است .بر اساس این حدیث انتظار

حالت نیست بلکه عمل است .پس ما اگر منتظر هستیم باید

اقدامی عملی انجام دهیم .مانند فردی خوابآلوده نباشیم

که هر چه ما را برای نماز صدا میکنند بگوییم حاال هنوز
خیلی مانده تا افتاب بزند .وقت زیاد است و ناگهان چشم

باز کنیم و ببینیم افتاب طلوع کرد و نمازمان قضا شد(.آقا
ظهور فرموده و ما نتوانستیم قبل از ظهور خود را تزکیه

نفس کنیم).

از سوی استانداری کرمان؛

دوره مدیریت بحران در آموزش
و پژوهش برگزار شد

حجم ترافیک توسط پلیس راهور تنظیم می شود ،افزود :معکوس شمار
برای نصب در کنار چراغ راهنمایی در تقاطع ها و اعالم زمان حرکت
دقیق ،تعبیه شده که با دقت باال زمان شروع حرکت و زمان توقف را به
رانندگان اعالم می کند.
شهردار سیرجان با اشاره به متغیر بودن زمان سبز یا قرمز بودن این
سیستم ،ادامه داد :بهره برداری و استفاده از این سیستم عالوه بر کاهش
حجم ترافیک ،به کنترل آلودگی هوا و نیز صرفه جویی در مصرف سوخت
خودرو کمک شایانی می کند و همچنین می تواند از تصادفات جلوگیری
و استرس رانندگان را کاهش دهد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی سیرجان؛

گازگرفتگی؛ قاتل خاموش این روزها
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمالت ایمنی شهرداری سیرجان
در پیامی به همه شهروندان ،نسبت به مسمومیت گازگرفتگی
ناشی از انتشار مونوکسیدکربن بر اثر دودکش بخاری هشدار داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری سیرجان ،آتش پاد سوم مهدی فیروزآبادی با بیان این
مطلب گازگرفتگی را قاتل خاموش این روزها دانست و گفت :با
شروع فصل سرما و ضرورت استفاده از وسایل گرمایشی در منازل،
متاسفانه طی روزهای اخیر سه عضو یک خانواده چهار نفره بر اثر
مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن جان خود را از دست دادهاند.
وی با تاکید بر اینکه شهروندان باید نسبت به رعایت نکات ایمنی
که از سوی روابط عمومی سازمان آتش نشانی در نشریات و
فضای مجازی توجه داشته باشند ،تصریح کرد :مونوکسیدکربن

مریم خطیبی:

در آیه  ۴۶سوره سبا ،خداوند متعال میفرماید :ای پیامبر به

برساند .علت غیبت امام عصر ،برای تربیت ما انسانها است

شده است؟
 .3چرا جلسه به صورت شبانه و خارج از ساعت اداری برگزار شده است؟
 .4عنوان جلسه چرا اینقدر عجیب و غیرمعمول می باشد؟ (اگر تا به حال جلسه ای با این
عنوان برگزار شده است لطفا عکس و فیلم مراسم را منتشر کنند)
 .5به چه دلیل منتقدین از جلسه اخراج شده اند و هیچ کس از افراد حق نداشته است
که عکس و یا فیلم بگیرد؟ (البته به غیر از اطرافیان نماینده)
متاسفانه بر خالف بیانات مقام معظم رهبری ،در شهرستان سیرجان اداراتی خاص دقیقا
در ایام نزدیک به انتخابات به هر طریق که شده باشد جلساتی را با حضور شخص نماینده
شهرستان برگزار می کنند ،جلساتی که قطعا به اعتماد عمومی مردم لطمه می زند و
حتی در برخی جلسات تبلیغاتی شاهد حضور برخی مسئولین و روسای ادارات هستیم.
همچنین با اینکه در مکان هیئت ها و مساجد برگزاری جلسات تبلیغات انتخاباتی ممنوع
اعالم شده اما شاهد قانون شکنی از سوی نماینده شهرستان هستیم که پاسخگویی و
شفاف سازی نهادهای نظارتی و بازرسی را می طلبد.

تجهیز تقاطع ها به سیستم ثانیه معکوس شمار

گازی بیرنگ ،بیبو و بیمزه است که از سوختن بنزین ،چوب،
گاز خانگی ،زغال چوب یا سایر سوختها تولید میشود و با
انتشار در فضای سرپوشیده یا بسته بسیار خطرناک است.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمالت ایمنی شهرداری
سیرجان به عالیم مسمومیت با مونوکسید کربن اشاره و بیان
کرد :عالیم و نشانههای مسمومیت با مونوکسید کربن که ممکن
است با سرماخوردگی اشتباه شود ،شامل سردرد مبهم ،ضعف،
سرگیجه ،حالت تهوع و استفراغ ،تنگی نفس ،ضعف در دید چشم،
گیجی و خوابآلودگی ،از دست دادن هوشیاری است که میتواند
برای افرادی که در خواب هستند خطرناک باشد که در صورت
بروز چنین حادثه ای فرد باید خیلی سریع وارد هوای تازه شود.
آتش پاد سوم مهدی فیروزآبادی با بیان اینکه افرادی همچون

ظهور نزدیک است

به دست صاحب اصلی آن که حضرت مهدی (عج) میباشد

سوءاستفاده از امکانات دولتی در جهت تبلیغات انتخاباتی کاندیدای خاص

شهردار سیرجان از مجهز شدن بسیاری تقاطع ها و چهارراه های
سطح شهر به سیستم چراغ های ثانیه معکوس شمار خبر داد.
به گزارش واحدخبرمدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان ،رضا سروش
نیا با اعالم این خبر گفت :چراغ های ثانیه معکوس شمار که بر روی پایه
چراغ های راهنمایی رانندگی طی سالهای اخیر تعبیه و متوقف شده
بود ،به منظور کمک به رانندگان برای درک و آگاهی یافتن از اطالعات
و یادآوری زمان قرمز و سبز شدن چراغ راهنمایی ،طی روزهای اخیر راه
اندازی و به شمارش افتاده است.
وی با بیان اینکه تغییر مدت زمان ثانیه معکوس ،بر اساس بازه زمانی و

یادداشت

و تنها یک حرکت گسترده تبلیغاتی است که میتواند دنیا را

لزوم ورود و بررسی نهادهای نظارتی و بازرسی؛

امیرحسینعباسی:
با نزدیک شدن فضای پرشور انتخابات و ایام تبلیغات کاندیداهای مجلس شورای اسالمی،
جامعه هم کم کم درگیر فضای ایجاد شده ،می گردد و بر پایه ایجاد جو رقابت هر کدام
از کاندیداها بر طبق اصول و راهبردهای خاص خود سعی بر ترند شدن در بین جامعه
نخبگانی و در فاز دوم اجتماع عمومی مردم و کسب اعتماد از اکثریت و در انتها جلوس
بر صندلی بهارستان دارد.
در تمامی مراحلی که به صورت حداقلی ذکر شد همواره نمایندگان و کاندیداهای
نمایندگی بر طبق اصول و اخالق و توصیه های اکید مقام معظم رهبری باید خط
قرمزهایی را رعایت کنند و رهنمودهای اخالقی ایشان را سرلوحه برنامه های انتخاباتی
خود قرار دهند .همچنان که مقام معظم رهبری در پاسخ به سوال « آیا استفاده از بیت
المال جهت تبلیغات انتخابات اشکال دارد؟» عنوان می کنند :استفاده از اموال بیت المال
بدون مجوز شرعی و قانونی جایز نیست و موجب ضمان است.
اما ماجرای انتخابات در شهرستان سیرجان روز به روز عجیب و غریب تر می شود.
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مادران باردار ،جنین ،کودکان ،سالمندان ،بیماران قلبی مستعد
گازگرفتگی هستند ،یادآور شد :با رعایت چند نکتهی ایمنی
همچون نصب نشانگر مونوکسید کربن (دستکم دو بار در
سال باتریهای آن را چک کنید و اگر آژیر این نشانگر به صدا
درآمد ،خانه را ترک کرده و با آتش نشانی تماس بگیرید) ،روشن
نگذاشتن خودرو در فضای بسته ،استفاده از اجاق گاز یا فرهای
گازی با احتیاط و طبق دستورالعمل ،تجهیز دستگاه های گازسوز
مانند اجاق گاز ،تنور گازی ،گریلهای زغالی آبگرمکن ،پکیج ،و
خوراکپزهای گازی به تهوی ه کامال مناسب ،چک کردن شومینه و
بخاری به طور مستمر ،چک کردن و بازدید فنی دودکشها به طور
مرتب و احتیاط کامل هنگام استفاده از ّ
حللها در فضای بسته
میتوان از مسمومیت با مونوکسید کربن پیشگیری کرد.

نخستین دوره بررسی آیین نامه جدید
مدیریت بحران صبح امروز در استانداری
کرمان با حضور تنی چند از مدیران استانی
برگزار شد.
به گزارش واحدخبر مدیریت ارتباطات
شهرداری سیرجان ،در این نشست که
آتش پاد سوم مهدی فیروزآبادی مدیرعامل
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری سیرجان حضور داشت ،استاد
بابایی به ایراد سخنانی در خصوص آموزش
و پژوهش در مدیریت بحران پرداخت.
آتش پاد سوم مهدی فیروزآبادی که
عضویت در ستاد مدیریت بحران شهرستان
سیرجان را نیز برعهده دارد ،با مهم
برشمردن برگزاری اینگونه دوره های
تخصصی به منظور آمادگی در حوادث و
بحرانها گفت :فراگیری آموزشهای الزم
در مقابله با بحران و حوادث در قالب
برگزاری دوره های آموزشی برای همه
مردم و مسووالن ضروری است؛ چرا که
با توجه به وقوع حوادث غیرمترقبه مانند
جاری شدن سیل ،وقوع زلزله ،آتش سوزی
های گسترده و ...

پیشگیری و چگونگی مقابله با بحران در
راستای کاهش خسارات احتمالی بسیار
ضروری است.
گفتنی است در این دوره آموزشی مباحث
مديريتي با رويکرد مديريت بحران و نحوه
مديريت و فرماندهي بحران مورد بررسی و
آموزش قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان آتشنشانی سیرجان:

شهروندان از توقف خودرو مجاور درختان خودداری کنند
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری سیرجان نسبت به احتمال وقوع
حوادث سقوط و شکستن درختان بر اثر شرایط
جوی نامساعد هشدار داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی ،آتش پاد
سوم مهدی فیروزآبادی ضمن تاکید بر رعایت اصول و
ایمنی حین رانندگی و در منزل خواستار عدم توقف و
پارک طوالنی مدت خودرو در مجاورت درختان شد.

وی با اشاره به شروع فصل سرما و احتمال بارش باران
و وزش شدید بادهای موسمی که طی سال اخیر شاهد
بودیم گفت :متاسفانه سال گذشته در پی وزش باد و
باران شدید منجر به سقوط درختان در برخی معابر
سطح شهر بر روی خودروها و ایجاد خسارات فراوان
به شهروندان شد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری سیرجان یادآور شد :با توجه به اینکه احتمال

وزش بادهای موسمی را داریم ،شهروندان نسبت به
ایمنی سیستمهای خروجی دودکش در بخاری منازل
اهتمام جدی داشته باشند و حتما دقت کنند که شعله
بخاری آنها به رنگ آبی بسوزد و دودکش بخاری دارای
کالهک به شکل  Hباشد و اگر سوالی در این خصوص
دارند میتوانند با شماره  125تماس بگیرند.
آتش پاد سوم فیروزآبادی همچنین با اشاره به حادثه
ناگوار جان باختن سه عضو یک خانواده چهار نفره

(پدر و دو فرزند پسر) در هفته اخیر بر اثر گازگرفتگی،
تصریح کرد :شهروندان غالبا در منازل راههای خروجی
هوا را با درزگیر میبندند و با توجه به اینکه بخاریهای
خود را تا انتها زیاد میکنند ،این احتمال وجود دارد
که اکسیژن در خانه جریان پیدا نکند و منجر به پخش
مونواکسیدکربن و بروز خطرات اینچنینی شود که از
شهروندان درخواست میکنیم ،راههای خروجی هوا را
باز نگه دارند تا اکسیژن در خانه جریان پیدا کند.
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شماره 61

بردسیر فاتح مسابقات گلبال قهرمانی استان کرمان

سهشنبه
 1بهمن ماه 1398

شهرستان بردسیر با  ۲۸امتیاز بر سکوی نخست مسابقات گلبال قهرمانی استان کرمان ایستاد

ورزش

مس کرمان آرمان گهر سیرجان
را شکست داد

تیم فوتبال صنعت مس کرمان از هفته بیستم مسابقات
لیگ دسته یک کشور حریف خود آرمان گهر سیرجان را
شکست داد.
به گزارش ایرنا تیم های فوتبال صنعت مس کرمان و
آرمان گهر سیرجان از هفته بیستم مسابقات لیگ دسته
یک کشور امروز یکشنبه در ورزشگاه شهید باهنر کرمان به
مصاف یکدیگر رفتند.
 ۲تیم در این بازی در  ۹۰دقیقه نتوانستند به گلی برسند
اما در وقت های اضافه نیمه دم این تیم مس کرمان بود که
با یک ضد حمله در دقیقه  ۹۴توسط حسین شنانی به گل
رسید و بازی را با نتیجه یک بر صفر پیروز شد.
دیگر نماینده استان کرمان در لیگ دسته یک کشور امروز
در رفسنجان میزبان تیم قشقایی شیراز بود.
تیم مس رفسنجان که صدرنشین لیگ است بازی را با
نتیجه دو بر یک به حریف خود واگذار کرد.
در پایان هفته بیستم لیگ دسته یک کشور تیم فوتبال
مس رفسنجان با  ۳۹امتیاز و یک بازی بیشتر نسبت به
گل ریحان البرز در رده اول ،تیم فوتبال مس کرمان با ۳۴
امتیاز در رده ششم و آرمان گهر سیرجان با  ۲۱امتیاز در
رده سیزدهم جدول قرار گرفتند.

محمد پورغالمرضا زاده ،دبیر هیئت ورزش های نابینایان
و کم بینایان استان کرمان گفت :مسابقات گلبال قهرمانی
استان کرمان با حضور شش تیم به صورت رفت و برگشت
انجام شد.
او افزود :مرحله رفت طی دو مرحله در تیر ماه به میربانی

پیروزی شیرین خانگی تقدیم به هواداران

از سری مسابقات لیگ دسته یک فوتسال کشور در گروه دوم،
گهر زمین سیرجان در رده هشتم جدول قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی گهرزمین،
این بازی که بین دو تیم شهرداری ساوه و گهرزمین سیرجان برگزار گردید در
ابتدای بازی بازیکنان دو تيم گهرزمین سیرجان و شهرداری ساوه به سردار دلیر
جهان اسالم حاج قاسم سلیمانی قبل از شروع مسابقه اداي احترام كردند و این
بازی با نتیجه  5بر  2به سود تیم فوتسال گهرزمین سیرجان به پایان رسید.
مریم جهانجاتی سرمربی تیم فوتبال شهرداری سیرجان پس
از برد  2بر  1تیمش مقابل هیات البرز در گفتگویی اختصاصی
با دی اسپورت در خصوص شرایط بازی گفت :بازی با شرایط
بد جوی آغاز شد و با توجه با عادت نداشتن به آب و هوای
برفی ما غافلگیر شدیم و یک گل زود هنگام دریافت کردیم.
وی تصریح کرد :ما فیلم بازی دور رفت مقابل این تیم را آنالیز
کرده بودیم و توانستیم خیلی زود به شرایط بازی مسلط شویم و با
هنرنمایی چترنور و علیزاده دو گل به ثمر برسانیم و به بازی برگردیم.
سرمربی شهرداری سیرجان که از اخراج دو بازیکن تیمش ناراحت

لیگ یک /برد مس کرمان در دربی ،باخت مس
رفسنجان در خانه

تیم مس کرمان در هفته بیستم لیگ یک
مقابل هم استانی خود آرمان گهر سیرجان ،
به برد شیرین رسید اما مس رفسنجان در خانه
شکست تلخی خورد.
در رقابتهای لیگ دسته اول کشور دو تیم
فوتبال مس کرمان و آرمان گهر سیرجان امروز
در کرمان به مصاف هم رفتند که در پایان تیم
مس کرمان با تک گل دقیقه  94حسین شنانی
به پیروزی دست یافت
شاگردان مجتبی حسینی با این نتیجه 34
امتیازی شدند و به رده ششم جدول صعود
کردند،
تیم مس با وجود باخت مس رفسنجان دیگر هم
استانی خود که در صدر جدول قرار دارد ،در 5
امتیازی صدر جدول قرار گرفت.

شهرستان بردسیر و دور برگشت نیز دی ماه به میزبانی شهر
کرمان برگزار شد.
پورغالمرضا زاده تصریح کرد :در پایان این رقابت ها ،در
مجموع رفت و برگشت ،شهرستان بردسیر با  ۲۸امتیاز بر
سکوی نخست ایستاد .او بیان داشت :تیم علوم پزشکی

کرمان با  ۲۵امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و شهرستان
جیرفت نیز با  ۱۵امتیاز به مقام سوم دست یافت.
پورغالمرضا زاده در بخش دیگری از سخنانش از برگزاری
رقابتهای گلبال قهرمانی استان در بخش بانوان طی بهمن
ماه امسال خبر داد.

در این دیدار امین جهان کهن هافبک اهوازی
تیم مس کرمان با دریافت کارت قرمز از بازی
اخراج شده بود و مس ده نفره موفق به شکست
حریف خود شد .تیم صنعت مس رفسنجان هم
در ورزشگاه اختصاصی خود از قشقایی شیراز
پذیرایی کرد که این دیدار با نتیجه  2بر یک به
نفع تیم شیرازی پایان یافت .
تک گل رفسنجانیها در این دیدار را حمید
گلزاری در دقیقه  32به ثمر رساند و حسن
حیدری در دقیقه  56و مرتضی سنجانکی در
دقیقه  82برای تیم قشقایی شیراز گل زنی
کردند .
مس رفسنجان با این باخت  39امتیازی ماند
اما رده اول را از دست نداد و منتظر دیدار عقب
افتاده گل ریحان و سرخپوشان پاکدشت است.

بازی بعدی این تیم جمعه هفته جاری با نماسازان ساحل آبادان  4بهمن
ماه در شهر آبادان انجام می شود.
این برد برای تیم ،بسیار خوب و باعث ایجاد روحیه در بین بازیکنان گردید.
نتایج بازی قبل از  4بازی  2برد  1 ،مساوی و  1باخت خارج از خانه است
و همچنین  4بازی تا پایان نیم فصل باقی مانده که در تاریخ بیست و نهم

تمام تالشمان را خواهیم کرد تا اتفاقات نیم فصل اول تکرار نشود
بود اظهار داشت :ما قبل از به ثمر رساندن گل دوم بازی ساناز
آباذرنژاد مدافع تیم را به دلیل اخراج از دست دادیم و در شرایطی
ده نفره گل برتری را به ثمر رساندیم و در ادامه نیز یکی دیگر از
بازیکنان ما اخراج شد که همین امر باعث عدم اجرای برنامه های
تاکتیکی ما شد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه برنامهای برای مهار
سارا قمی داشتید اذعان کرد :سارا مهاجم بسیار فرصت طلب و با

تجربه ای است و در یک صحنه بازیکنان ما در ابتدای شروع بازی
از وی غافلگیر شدند و گل اول را خوردیم ولی پس از آن به خوبی
توسط مدافعان مهار شد.
مریم جهانجاتی در خصوص روند نزولی تیمش درمقطعی از نیم
فصل اول هم بیان داشت :یکی از دالیل این امر آسیب دیدگی افسانه
چترنور مهاجم آماده تیم ما بود که ما را از هفته سوم تا ششم دچار
مشکل کرد.

رنجبری :بابت جدا نشدن از گلگهر ناراحت نیستم
مهاجم تیم فوتبال گلگهر سیرجان که قراردادش را به صورت یکطرفه
فسخ کرده بود ،تاکید کرد که بابت منتفی شدن جداییاش از این تیم
ناراحت نیست.
پیمان رنجبری گفت :در ارتباط با ادامه همکاریاش با گلگهر آن هم در
حالی که قراردادش با این باشگاه را به صورت یکطرفه فسخ کرده بود،
گفت :در قرارداد من بندی وجود داشت که میتوانستم قراردادم را فسخ
کنم ،از ذوبآهن و فوالد هم پیشنهاد داشتم ولی در نهایت آقای جواهری
مدیرعامل باشگاه اجازه ندادند جدا شوم .ایشان گفتند جداییام را اطالع
ندادم و در نهایت این موضوع را از طریق کمیته تعیین وضعیت پیگیری
کردند که من در گل گهر ماندنی شدم.
وی در پاسخ به این پرسش که «چطور با وجود بند جدایی در قراردادش،
نتوانست از گلگهر جدا شود؟» تصریح کرد :قانونی جدید آمده که بازیکن
 10روز قبل از جدایی باید به باشگاه نامه بدهد که من این را نمیدانستم.
در هر صورت من ماندنی شدم و بابت جدا نشدن از گلگهر هم ناراحت
نیستم .با باشگاه هیچ مشکلی ندارم و دلیل اینکه میخواستم جدا شوم
به مسائل دیگری مربوط میشود .دیگر دوست ندارم در مورد گذشته

جناب آقای سیدرضا مهدوي

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی گهرزمین
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان عضو هیئت رئیسه
فدراسیون هندبال که نشان از لیاقت و توانایی باالی شما میباشد
خدمتتان تبریک عرض مینمایم ،امید است که بیش از پیش در
خدمت به جامعه ورزش کشور اسالمیمان موفق و مؤید باشید.

محمد معتمدیزاده

صحبت کنم و االن تمام تمرکزم روی موفقیت تیم است.
مهاجم گلگهر در مورد شرایط تیمش برای نیمفصل دوم اظهار داشت:
متاسفانه در نیمفصل اول نتیجه نگرفتیم و نمیتوان همه چیز را هم به
بدشانسی ربط داد .با اضافه شدن چند بازیکن شرایط بهتر شده و امیدوارم
در نیمفصل دوم نتایج خوبی بگیریم و از پایین جدول جدا شویم.

بهمن ماه نیم فصل به پایان می رسد و بعد از آن در
مورد نقل و انتقاالت تصمیم گیری خواهد شد.
گهر زمین با این پیروزی  ۱۴امتیازی شد و جای تیم
شهرداری ساوه را در جدول رده بندی گرفت.
گل های گهر زمین را در این بازی شهرام شریف زاده(۲گل) ،مجتبی
مریدی زاده (۲گل) و مجید تیکدری به ثمر رساندند.

وی در ادامه افزود :متاسفانه در لیگ امسال گلهای غیر منتظره
ای دریافت کردیم که شاید هیچ وقت در تاریخ فوتبال بانوان تکرار
نشود .ما مقابل بم بازی را با یک ضربه پنالتی واگذار کردیم و مقابل
کردستان با یک ضربه مستقیم کرنر سه امتیاز را واگذار کردیم.
سرمربی تیم فوتبال شهرداری سیرجان ضمن ابراز امیدواری از روند
تیمش در نیم فصل دوم اظهار داشت :تمام تالشمان را خواهیم کرد
تا اتفاقات نیم فصل اول تکرار نشود تا از جمع مدعیان دور نشویم
و با توجه به شناخت خوبی که از بازیکنان تیم دارم این مهم دور از
دسترس نیست.

بازیکن خارجی در سبد نقل و انتقاالتی تیم گل گهر

سرمربی تیم گل گهر سیرجان قصد دارد
یک بازیکن جدید خارجی را به ترکیب
تیمش اضافه کند.
مسئوالن تیم فوتبال گل گهر سیرجان
یونس شاکری ،میالد کمندانی ،احمد
موسوی ،رضا علیاری و احمد زنده روح
را برای تقویت این تیم جذب کردند

مجید جاللی و دستیارانش در حال آنالیز
بازیکنان با کیفیت خارجی هستند تا به
زودی یک هافبک یا مهاجم جذب کنند
تا ضمن تقویت تیم ،توپ پخش کن
مطمئنی به جمع سیرجانیها اضافه شود
گفتنی است خریدهای خارجی ابتدای
فصل گل گهر چندان موفق نبودند
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شهید سردار سلیمانی اوج تواضع ،نیت و هدف الهی برای رضای خدا بود
همین چند هفته گذشته بود که صبحگاه جمعه

اطالعرسانی

بالد اسالمی میپرداخت و دیدیم که پس از
شهادتش نه تنها مردم ایران بلکه در عراق،

 ۱۳دیماه  ۱۳۹۸همه مردم ایران با یکی از تلخ

ترین و غمگین ترین ترور های ناجوانمردانه

سوریه ،لبنان ،فلسطین ،افغانستان و پاکستان

کوتاه بود و تلخ .حاج قاسم سلیمانی یکی از

حجتاالسالم علی شیرازی با بیان اینکه اگر

مردم برای او سوختند و اشک ریختند.

در رسانه های ایران و جهان روبرو شدند .خبر
بزرگترین افراد تاثیرگذار در منطقه و جهان

کار برای خدا باشد هیچ شکستی در آن نخواهد

دهنده حکومت ننگین و سلفی داعش و مردی

تنها در میدان نظامی نیست و جنگ در عرصه

بود و پیروزی قطعی است ،گفت :جنگ و مبارزه

به روایت نشریات غربی و نابود کننده و پایان

فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی هم

که حامی تمامی مستضعفین جهان از عراق و

وجود دارد و بایستی تالش کنیم در این عرصه

سوریه تا غزه و لبنان ،از قلب یمان تا کشمیر

هند بود به دست تروریست های های ارتش

ها ،به ویژه عرصه جنگ اقتصادی همچون جنگ

ناجوانمردانه به شهادت رسید .در این حمله

اقتصادی توکل بر خدا هست چرا که اگر کار

نظامی پیروز شویم و شرط پیروزی در جنگ

آمریکا و به دستور ترامپ قمارباز در عملیاتی

برای خدا باشد ،خداوند ما را در جنگ اقتصادی

همراه با شهید حاج قاسم سلیمانی ،ابومهدی

المهندس ،فرمانده حزب اهلل عراق و قائم مقام

همچون جنگ نظامی مقابل استکبار جهانی

دیگری از رزمندگان عراقی به شهادت رسیدند.

نماینده ولیفقیه در نیروی قدس سپاه افزود:

به پای رزمندگان اسالم در تمامی جبهه های

مراکز مهم اقتصادی کشور اینگونه میدرخشد

پیروز می کند.

بسیج مردمی عراق (الحشد الشعبی) و شمار

به یکباره تمام ایران عزادار قهرمانی شد که پا

مقاومت و نبرد حق علیه باطل با شجاعت مثال

اگر امروز میبینیم گلگهر به عنوان یکی از

و در خدمت اقتصاد کشور هست چون حرکت و

زدنی و تواضع عارفانه خودش رزم آوری کرد

با عرض تسلیت به افراد حاضر در مراسم به

بودی ما هم قول میدهیم در مسیری که شما بر

حجتاالسالم والمسلمین علی شیرازی نماینده

سبب اخالص در عمل و کار برای رضای خدا

سلیمانی گفت :طبق آیات قرآن ،همه ما اعتقاد

مهندس مالرحمان با اشاره به اعمال تحریم

انقالب اسالمی نیز که سخنران ویژه این مراسم

امروز روح شهید سلیمانی نظاره گر تمام رفتار

اقتصادی کشور از جمله گل گهر خطاب به

دوست نداشتم زنده باشم و در چنین مراسمی

معدنی و صنعتی گلگهر و معاونین ،مدیران و

مهندس مالرحمان افزود :یک روز بعد از خبر

شهادت سردار سلیمانی بزرگوار ،ترامپ ملعون

شهید سلیمانی بود ،مقام معظم رهبری در

ساعات اول خبر شهادت سردار سلیمانی گفت:

به منزل ایشان رفتیم ،برادر بزرگوارشان گفتند

مشابه دست میگذارد آیا تصوری غیر از این

نماینده ولیفقیه در نیروی قدس سپاه با بیان

و با مردم و همراه مردم بود و خود را جدای از

از او سوال کرده که گلگهر در چه وضعیتی

که در امتداد جبهههای جنگ است.

سلیمانی این بود که در اوج تواضع ،نیت و

شد و امیدواریم خون این شهید عزیز ،ریشه

زمانی که مقام معظم رهبری تصمیم گرفتند

همچنین در این مراسم مجری توانمند

و در بین قلوب مردم ایران ،منطقه و جهان به
محبوب شد.

ویژه حاج حسین سلیمانی برادر سردار شهید
داریم به اینکه شهدا حاضر و ناظر هستند و

آیین بزرگداشت سردار سپهبد شهید حاج

و اعمال ماست.

 29دی ماه با حضور حجتاالسالم والمسلمین

شهادت سردار سلیمانی که برای عرض تسلیت

قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت یکشنبه مورخ
علی شیرازی نماینده محترم ولی فقیه در

نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی،

که سردار سلیمانی چند روز قبل از شهادتشان

و پرسنل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر و

هست و ما باید تاثیر این سخن را بر روی

اعضا هیئت مدیره ،مدیرعامل ،معاونین ،مدیران
شرکتهای منطقه گلگهر ،امام جمعه محترم
سیرجان ،مدیرکل بنیاد شهید استان ،سرپرست

در ابتدای این مراسم مهندس مالرحمان

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر

مشخصا و به اسم روی گلگهر و شرکتهای

دارید که شما هم در یک جبهه ای حضور دارید

سخنرانی کنم و هر آنچه که در شأن و منزلت

سخنرانی خود بعد از شهادت ایشان فرمودند.

اینکه مهمترین نکته درباره شهید سردار

پرسنل این شرکت در روزهای گذشته و از همان

سردار سلیمانی از همان روز اول سرباز والیت

مردم نمیدانست و در نهایت هم فدایی والیت

استکبار را بخشکاند.

جبهه شهادت و ایثار و سازندگی و بزرگمرد

عرصه گلگهر هستند و ما به وجودشان افتخار

نشان ذوالفقار را به او اهدا کنند از رسانهای

صداوسیما و برنامه های جبهه مقاومت آقای

قرار داده است.

اعالم میکنیم حاج قاسم عزیز ما به عشق تو

متواضع و افتاده بود و تنها به کار کردن برای

ای حماسی همراه با اجرای برنامه سرودهای

خودمان احساس کنیم و ببینیم این ابر مرد

شهدای وظیفه نداجا و جمعی از مسئولین اداری

معدنی و صنعتی گلگهر برگزار شد.

کارکنان این شرکت گفت :وقتی بالفاصله بعد از

بودند ،با تسلیت شهادت سردار سلیمانی گفت:

و همدردی مهندس مالرحمان مدیرعامل شرکت

شهید سردار سلیمانی ،با تشکر از اظهار محبت

وی ادامه داد؛ در کنار برادر بزرگوار شهید

فرمانداری ویژه سیرجان ،فرمانده ناحیه مقاومت

شهرستان در محل سالن پردیس امید شرکت

های ظالمانه اخیر آمریکا علیه مجموعه های

ولی فقیه در نیروی قدس سپاه پاسداران

در پایان مراسم نیز حاج حسین سلیمانی برادر

هدفش الهی و برای رضای خدا بود ،افزود :حتی

شهدای جبهه اسالم چه تکلیفی بر دوش ما

بسیج سپاه سیرجان ،فرمانده مرکز آموزش

ما تکلیف کردی حرکت کنیم.

کار در این مجموعه برای خدا هست.

سلیمانی که ایشان هم انصافا شهید زنده
میکنیم ،قول میدهیم به شهید سلیمانی و

شدن این خبر بسیار ناراحت شد ،چون بسیار

مدیر عامل شرکت گل گهر تصریح کرد؛ الزم

و در راه تو تالش میکنیم کماکان در جبهه

خدا اعتقاد داشت و به همین خاطر خداوند هم

بزرگ داشته باشیم و با او پیمان ببندیم ،وقتی

کشور را مبنای کار خود قرار دهیم و جلوی هر

دفاع مقدس ،چه در تامین امنیت منطقه جنوب

به نام آن گذاشتی ،نگران جبهه اقتصاد کشور

مسیر اعتقادات شماست حرکت کنیم.

است ما یک پیمان مجدد با روح این شهید

شما از درون سنگرهایی که خودت اوج ایثار را

اقتصادی رکورد بزنیم و سالمت کاری و صالح

ناحقی ایستادگی کنیم و بر آنچه حق است و

در همه میدان ها دست او را میگرفت ،چه در

شرق کشور و چه زمانی که در نیروی قدس به
مبارزه با تکفیریها در عراق و سوریه و سایر

محمد رحمان نظام اسالمی با اجرای برنامه
حماسی انقالبی و همچنین روایت زیبای داستان

آن بیست و سه نفر با اجرای گروه آقای رادمنش
که فضای مراسم را بسیار معنوی و یادآور عینی

جبهه و جنگ و رشادت های سربازان شهید

حاج قاسم سلیمانی بود.
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن حج :ایستادگی ملت ایران آمریکا را عصبانی کرده و برای دنیا جذاب است

شهید علیرضا یاوری

در سال  1339در سیرجان متولد شد .بنا به دالیلی به شهرستان بردسیر نقل مکان کرده و دوران ابتدایی و راهنمایی را در بردسیر و پس از گرفتن
دیپلم کشاورزی به خدمت مقدس سربازی اعزام شد .وی در سال  1358از طریق سپاه به مدت  6ماه در کردستان برای مبارزه با گروهکهای ضد
انقالب به شهرستان مهاباد اعزام شد که در آنجا هم در مدارس به آموزش قرآن و تدریس درسهای دینی و عقیدتی دانش آموزان میپرداخت.
شهید یاوری بعد از  6ماه به بردسیر مراجعه و به فعالیت در سپاه و بسیج پرداخت و در سال  62به گلباف منتقل و به مدت یک سال فرماندهی
سپاه گلباف را به عهده داشت .وی سرانجام در عملیات والفجر  8به فیض شهادت نائل آمد.

حضرت آیت اهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز گذشته (دوشنبه) در دیدار
مسئوالن حج ،بهرهگیری از فرصت حج برای رساندن سخن نو جمهوری اسالمی به دنیا یعنی
الگوی مردمساالری دینی را مورد تأکید قرار دادند و گفتند :ایستادگی جمهوری اسالمی ایران
مقابل آمریکا و زیر بار زور نرفتن ملت ایران ،حقیقتی جذاب برای دنیا است که باید از این جاذبه
برای نشر حقایق اسالم و ملت ایران استفاده کرد.

جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه معرفی شد /حضور خانواده سردار سلیمانی در مراسم معارفه سردار قاآنی
فارس :سردار سید محمد حجازی بعنوان جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی
منصوب شد .آیین معارفه فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی و پاسداشت مجاهدتهای
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده فقید این نیرو با حضور فرماندهان و مسئولین عالیرتبه نیروهای
مسلح در ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد .در این مراسم که سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس
ستاد کل نیروهای مسلح ،سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی دستیار و مشاور فرماندهی معظم کل قوا،
سرتیپ بسیجی محمد شیرازی رییس دفتر نظامی فرمانده معظم کل قوا ،سرلشکر پاسدار حسین سالمی
فرمانده کل سپاه ،حجت االسالم و المسلمین حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه ،امیر سرلشکر سید
عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش ،سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی ،امیر حاتمی وزیر دفاع ،سردار
محسن رضایی و جمعی از معاونین ستاد کل نیروهای مسلح ،فرماندهان و معاونین سپاه و ارتش و خانواده معظم سردار سربلند سپاه اسالم حاج قاسم
سلیمانی حضور داشتند ،با قدردانی از مجاهدت های این فرمانده بزرگ جبهه مقاومت ،حکم انتصاب سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی به وی اعطا شد.
همچنین با حکم فرمانده کل سپاه سردار سرتیپ پاسدار سید محمد حجازی به عنوان جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه منصوب شد.

رحمانیفضلی :عوامل کیکهای آلوده بازداشت شدند
تسنیم :وزیر کشور با اشاره به نظر یک کارشناس درباره وجود نوعی سم در شیرهای
پاستوریزه که از رسانه ملی منتشر شد ،گفت :مجری و کارشناس برنامه تخصص و
مالحظات الزم را نداشتند.
عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور دوشنبه 30 ،دی در پایان جلسه ستاد هماهنگی
اطالعرسانی اقتصادی کشور در مورد اخبار منتشر شده مبنی بر وجود سم در برخی
شیرهای پاستوریزه ،گفت :متأسفانه در صداوسیما مصاحبه غیرتخصصی انجام شد که
مجری تخصص و کارشناس هم مالحظات الزم را نداشت.
وی افزود :از وزارت صمت و بهداشت و دستگاهها دعوت کردیم ،دستگاهای اجرایی و
کارشناسان نسبت به این موضوع اطمینان دادند که باالترین استانداردها در تولید شیر
رعایت میشود و جای هیچ نگرانی نیست.
وزیر کشور تأکید کرد :لبنیات و فرآوردههای لبنی از مهمترین صادرات ماست و از

صداوسیما خواهش میکنیم،
دقت و مراعات کند که اقدامات
اینگونه میتواند همه زحمات این
حوزه را بر باد دهد.
رحمانیفضلی درباره موضوع
وجود قرص در کیکهای
خوراکی ،اظهار داشت :جریان
کیکها هم در نیروی انتطامی
و هم در وزارت اطالعات بررسی
شد و به این نتیجه رسیدند که عدهای از افراد این کار را بعد از خرید کیک انجام داده
بودند که بازداشت هم شدند و برخی آن را برای کار تفریحی انجام داده بودند.

سالم بودن شیر تولیدی استان
معاون غذا وداروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت :شیر و لبنیات تولیدی در استان هیچ مشکلی برای مصرف ندارد.
اسدی پور با بیان اینکه تا کنون هیچ موردی از آلودگی در شیر و لبنیات تولیدی استان مشاهده نشده گفت :مردم شیر و
لبنیات را با خیال راحت مصرف کنند.
وی افزود :صنایع تولید شیر استان از پیشرفته ترین صنایع کشور است و آزمایشهای الزم بر روی شیر و لبنیات تولیدی
استان به صورت مستمر صورت می گیرد.

شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که پیامآور
شهادت طلبی ،عزت ،افتخار ،وحدت و اخالص
در عمل بود برای همه مردم جهان ،شهادت این مرد
بزرگ نشان داد اخالص در عمل ،والیتمداری و
برای مردم بودن رسالت اصلی منتظران واقعی حضرت
صاحبالزمان(عج) است امید است همه ما رهرو راه
آن آزادمرد جهان اسالم باشیم.

حمیدرضا یاوری ،مدیریت یاوران صنعت

نمایشگاه یادواره سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت

همپای صاعقه  /گل علی بابایی و حسین بهزاد
رهبر انقالب پس از مطالعه کتاب «همپای صاعقه» ـ کارنامه عملیاتی لشکر  27محمد
رسول ا(...ص) در زمان سردار حاج احمد متوسلیان ـ تقریظی بر این کتاب زدند و در این
یادداشتنوشتند:
«بسم ا ...الرحمن الرحیم این یک کتاب منبع بسیار غنی و ارزشمند است که از آن می توان
ده ها کتاب و فیلمنامه و زندگینامه استخراج کرد .لحظات و حاالت ثبت شده در سراسر
این کتاب ،همان ظرافت های حیرت انگیزی است که از مجموع آن ،تابلوی پرشکوه و
باعظمت عملیاتی چون فتح المبین و بیت المقدس پدید آمده و برترین های هنر جهاد و
ایثار و شجاعت و ابتکار را در مجموعهی نمایشگاه بی نظیر هنرهای انقالب اسالمی ،نشان
می دهد.
این مردان بزرگی که نام آن ها بسی آسان بر زبان و دل غافل ما می گذرد ،از جنس همان
اخوان صفا و فرسان هیجائند که سید شهیدان سالم ا ...علیه آن ها را با عظمت و سوز و
مهر ،مخاطب ساخت و از فقدان آنان غمگین بود .سالم خدا و بندگان برگزیده و فرشتگان
و رسوالن او نثار روح مطهر آنان باد .در روز و شب هایی از آبان و آذر  86صفحه به صفحه
و سطر به سطر مطالعه و نیوشیده شد».

