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سخنرانی سرلشکر سالمی در سالگرد «سردار شهید حاج قاسم سلیمانی»

اجتماعی
اقتصادی

سخنگویستادمکتبشهیدسلیمانیاستانکرمانگفت:سخنرانمراسماجالسیه
سالگردشهادتحاجقاسمدر کرمان،سردار سالمیفرماندهسپاهپاسداراناست.
رحمانجاللیسخنگویستادبرنامههاوترویجمکتبشهیدسلیمانیاستانی کرمان
در نشست ستاد دیه اســتان که با موضوع آزادی  63زندانی جرائم مالی و غیرعمد برگزار
شــد اظهــار داشــت :برنامههای نخســتین ســالگرد شــهادت حــاج قاســم در کرمــان با

ضمیمه رایگان روزنامه در کرمان
خبــر

خبر

امام جمعه کرمان:

عزاداری ایام فاطمیه در کرمان
با رعایت پروتکلهای بهداشتی
مدیــرکل تبلیغات اســامی اســتان کرمان گفت:
هیئتهــای عــزاداری اســتان میتواننــد بــا اخــذ
مجوز از ســازمان تبلیغــات عزاداری ایــام فاطمیه
را برگزار کنند.
حجــت االســام غالمحســین حقانــی در ســتاد
اســتانی مدیریــت بیمــاری کرونــا اســتان کرمــان
کــه بــا حضــور زینــی ونــد اســتاندار کرمــان و
جمعــی از مســئوالن اســتان در ســالن شــهید
مرتضــوی اســتانداری برگــزار شــد بــا بیــان اینکه
ایــام فاطمیــه(س) در پیــش اســت و برگــزاری
روضههای خانگی ممنوعیت دارد اظهار داشت:
در شــهرهای جنوبــی کــه هــوای گر متــری دارنــد
ممنوعیــت مراســم در هــوای بســته وجــود دارد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه مراســم بــدون پذیرایــی
بایــد برگــزار شــود گفــت :تمــام محدودیتهایــی
که در ایام محــرم و صفر بــرای برگــزاری برنامهها و
مراســم وجود داشــت در ایام فاطمیــه نیز اعمال
میشود.
مدیرکل تبلیغات اســامی اســتان کرمان با بیان
اینکه عــزاداری ایام فاطمیــه در اســتان کرمان با
رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی برگــزار میشــود
ادامــه داد :هیئتهــای برگــزار کننــده بــا اخــذ
مجوز از ســازمان تبلیغــات و هماهنگیهای الزم
میتوانند این مراسم را برگزار کنند.
غالمرضــا نویــدی مدیــرکل دفتــر مدیریــت
عملکــرد ،بازرســی و امــور حقوقــی اســتانداری
کرمــان در ایــن جلســه بــا بیــان اینکــه اســتان
کرمــان در هفتــه چهــارم یــک شهرســتان قرمــز
داشــت کــه در حــال حاضــر از وضعیــت قرمــز
خــار ج شــده و تعــداد زیــادی از شهرســتانها نیــز
از وضعیــت نارنجی بــه زرد تبدیل شــدهاند.وی با
بیــان اینکــه در حــال حاضــر  54درصــد جمعیت
اســتان در نقــاط بــا وضعیــت نارنجــی قــرار دارنــد
گفــت :بــه طــور میانگیــن روزانــه هشــت نفــر در
اســتان کرمــان در بیمارســتانها بهدلیــل کرونــا
فوت میکنند.

جمعیتمحدودوزمانمحدودبهدلیلوجودکرونابرگزار میشود.
سخنگویستادبرنامههاوترویجمکتبشهیدسلیمانیاستانکرمانگفت:سخنران
مراســم اجالســیه ســالگرد شــهادت حاج قاســم در کرمان ،ســردار سرلشــگر حســین
سالمی فرمانده ســپاه پاسداران انقالب اسالمی اســت.در این جلسه سرهنگ محمد
زمانی معاون هماهنگ کننده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمان اظهار داشــت :این مراســم

بــا زمــان  90دقیقــه و با جمعیــت محــدود بهدلیل وجــود کرونــا برگــزار م یشــود.معاون
هماهنگ کننده ســپاه ثاراهلل اســتان کرمان با بیان اینکه گردهمایی عشــایر و یادواره
شهدای رسانه بخشی از برنامههای ایام سالگرد شهادت شهید سلیمانی است افزود:
اعزام گروههای جهادی به مناطق محروم در ایام ســالگرد شهادت حاج قاسم نیز انجام
میشود/.تسنیم

مکتب «سردار سلیمانی»،اسالم و امامین انقالب است

انقالب اســامی کارهــای بزرگی در ســطح جهانــی انجام
داد و یکــی از مهــم تریــن و بــزرگ تریــن کارهــای انقالب
مامور یــت فرزنــد اســتان کرمــان ســردار حــاج قاســم
ســلیمانی بــود کــه ایــن شــخصیت آرام آرام رشــد کــرد؛
دوران جنــگ را پشــت ســر گذاشــت و در پرخطرترین و

ســخت ترین صحن ههــای عملیــات در نقــش فرمانده
حضــور داشــت.با اتمــام جنــگ ،مامور یــت شــهید
ســلیمانی در محــدوده دیگر تعریف شــد ،اســتانهای
جنوبشرق درگیر شــرارتهایی شــده بود و اگر جلوی
آن گرفتــه نمــی شــد ،شــاید آنچــه کــه در ســوریه و نقاط
دیگــر اتفــاق افتــاد ،ســالها قبــل در ایــن اســتانها به
وقــوع میپیوست.ســردار ســلیمانی نزدیــک بــه یــک
دهــه مســئولیتی بــس ســخت را پذیرفــت تا این ســه
اســتان(کرمان ،هرمــزگان و سیســتان و بلوچســتان)
را امــن کنــد کــه کامــا در ایــن مامور یــت موفــق بــود.
یــک روز از ایــن شــهید عزیز ســوال کــردم خاطراتتــان را
مینویسید؟
شــما کوله باری از تجربیات دارید ،شهید پاســخ داد"در
این خصوص چندین هزار صفحه نوشته ام که بخشی
از آن بیــن مــن و مقــام معظــم رهبــری رد و بــدل شــده
اســت" .گنجینه ای از اســرار در قلب شــهید ســلیمانی
بود.بــه فرمــوده مقــام معظــم رهبــری "آقای ســلیمانی
خیلــی مخلــص بــود" ،فرماندهــی کــه امریــکا با اســم او

دومین فاطمیه ،بدون حاج
قاسم ،اما به عشق سردار

عاشــقان فاطمــی و دوســتداران ســلیمانی هنــوز
منتظرند در فاطمیه دوم او را ایستاده در بیتالزهرای
کرمــان ببیننــد کــه بــه عــزاداران حضــرت زهــرا (س)

خــوش آمــد میگوید.دومیــن فاطمیه بدون ســردار
دلها هم از راه رسید و مقارن اســت با ایام شهادت
او که در همــه عمر بــر آســتان محبت بانوی دو ســرا
حضرت زهرا (س) اشک ریخت.
درســالروز شــهادت حضــرت زهــرا (س) بــه روایــت
اول و آغاز ایــام فاطمیه ،هنوز بســیاری عروج ســردار
قهرمانشــان را بــاور نکردهانــد .عاشــقان فاطمــی و
دوســتداران ســلیمانی هنــوز منتظرنــد در فاطمیــه
دوم او را ایســتاده در بیت الزهرای کرمــان ببینند که
به عزاداران بانوی اســام خوش آمد میگوید.اگرچه

میلرزیــد و اســتکبار از او ترس داشــت ،در مقابــل مادر
شــهداء دو زانــو مینشســت و ادای احتــرام میکــرد و
میگفت"خانواده شهداء خیلی به گردن ما حق دارند".
من بارها ادب بســیار باالی شهید ســلیمانی را دیدهام،
ســردار ســلیمانی خــودش را نمــی دیــد و به دنبــال این
نبود که خودش مطرح شــود لذا خداوند اینقدر ایشان
یکــرد نامــش جایــی
را بــزرگ کرد.حــاج قاســم تــاش م 
بــرده نشــود و در شــهادتش دیدیــم رســتاخیزی بــه پــا
و پدیــده ای در جهــان شــد .لــذا هــر چــه تــاش کنــی در
دنیا کوچک شــوی ،خداونــد بزرگت میکنــد.در رابطه با
مکتــب شــهید ســلیمانی  3ماموریــت مهم و اساســی
داریم و زمانی ایــن  3را انجام دهیم ،مکتــب را همانطور
کــه بایــد؛ عملــی کردیــم و ثمــره آن را میبینیــم .اولیــن
ماموریت در ترویج مکتب ســلیمانی ،ترویــج و تدوین
روحیــه ســردار ســلیمانی اســت کــه مبتنــی بــر  2محــور
اساســی و مهــم "اندیشــه و گرایــش" اســت و هــر چــه
بتوانیم این روحیــه را ترویــج دهیم ،مهم اســت .محور
دوم "رویــه" اســت ،رویــه عملکــرد شــخصی و اجتماعی

فصــل مشــترک صحبتهــای همرزمان ،دوســتان،
نزدیــکان ،یــاران و همراهــان ســردار از عمــق ارادت
و دلدادگــی او بــه زهــرای اطهــر (س) حکایــت دارد
اما کســی راز ایــن دلدادگی و عشــق بــه روضــه بانو را
نمیدانــد .قصه ایــن شــیفتگی و ارادت بدون شــک
به سالهای رشــد و نمو او در مکتب نورانی حضرت
ّ
متدین و باصفا و
فاطمه زهرا (س) در آغوش پــدری
مادری باایمــان و مهربان بــاز میگــردد و زالل همین
ارادت و بــاور ،یــاور او در ســالهای حماســه و ایثار و
سختترین مقاومتها در این روزگار شد.
هنــوز طنین صــدای ســردار در گــوش اهــل معرفت
ا ســت کــه میگفــت " :وقتــی در جنــگ فشــارها بــر
مــا حــادث میشــد و کاری از د ســتمان برنمیآ مــد
پناهگا هــی جــز حضــرت ز هــرا (س) ندا شــتیم .در
والفجر  8از دل آبهای خروشــان و هراســناک اروند
با اشــک غریبانــه و زمزمــه یا زهــرا(س) عبــور کردیم.

نکــه چه
فــرد کــه مبتنــی بــر اعتقــاد و انگیــزه اســت؛ ای 
انگیز ههــا و اعتقادی فــرد را مــدت مدیدی در ایــن رویه
قــرار میدهد؟ و ایــن رویه چه بــود؟ و هر چه ایــن رویه را
بتوانیــم با هنــر ،زبــان شــعر ،داســتان ،فیلم و  ..بیشــتر
به تصویــر بکشــانیم بــه ترویــج مکتــب کمــک کردیم.
محور ســوم که محور مهمی است؛ بخش "عملکردی"
نکــه شــهید حــاج قاســم ســلیمانی  40ســال
اســت؛ ای 
سرباز اسالم بود؛ از دفاع مقدس تا امنیت جنوب شرق
و تــا اوج آن در جبهــه پهنــاور و جغرافیای وســیع جبهه
مقاومــت کــه از جغرافیــای کوچکــی شــروع کــرد و ایــن
جغرافیا هر روز بزرگ و بزرگ تر شــد .جایگاه حاج قاسم
ســلیمانی امــروز در جغرافیای پهنــاور جهان اســت که
در جای جــای آن با عناویــن و القاب مختلــف رزمندگان
جبهه مقاومت را میشناسند .اگر این  3محور روحیه،
رویــه و عملکــرد ســردار ســلیمانی را بتوانیــم بــه خوبی
ً
تدوین و نهادینه کنیم ،قطعا میتوانیــم دین خود را به
سردار ســلیمانی ادا کنیم زیرا مکتب شهید سلیمانی،
مکتب اسالم و امامین انقالب است.

حضرت فاطمــه(س) در هور ،در کربــای  ،5در اروند،
در کوهســتانهای ســرد و ســخت کردســتان بــرای
رزمندگان ما مادری کرد.
«مــادران شــهدا هنــوز کالمــش را بــه خاطــر دارنــد
که بــا اشــک چش ـم میگفــت» مــن قــدرت و محبت
مــادری حضــرت زهــرا ( س) را در هــور ،غــرب کانــال
ماهی ،وســط میدان مین دیــدم .وقتی شــما مادرها
نبودید و فرزندانتان در خون دست و پا میزدند من
حضرت زهرا ( س) را دیدم".
ســردار حتی گوشــهای از عنایات بانــوی دو عالم را در
جنگ  33روزه لبنان هم روایت کرده است.
حاال فرزند مخلص وطن ،ســرباز والیت ،تربیت شده
مکتب فاطمی و الگوی شــجاعت ،بصیــرت ،تواضع،
اخــاص و والیتمــداری در ایــن ایــام نیســت امــا روح
بلنــدش نظارهگــر عاشــقان فرهنــگ غنــی فاطمــی
است .

برپایــی نمایشــگاه آ ثــار هنــری
مددجویــان زندانهــای کشــور در
گلزار شهدای کرمان

مدیــرکل زندانهــای اســتان کرمــان در نشســت
خبــری بــا اصحــاب رســانه اســتان کرمــان بــا بیــان
اینکــه نمایشــگاه هنرهــای تجســمی مددجویان
زندانهــای سراســر کشــور در جــوار گلزار شــهدای
کرمــان و مــزار ســردار ســپهبد شــهید حاج قاســم
ســلیمانی برگــزار میشــود اظهــار داشــت :در ایــن
نمایشــگاه آثــار هنــری مددجویــان زندا نهــای
سراسر کشور به نمایش گذاشته میشود.
رمضــان امیــری با بیــان اینکــه تاکنــون آ ثــار هنری
مددجویان زندانهای  31اســتان کشــور به دست
ما رســیده و این آثــار در زمینههای هنــری از جمله
نقاشــی ،شــعر  ،دل نوشــته ،معــرق ،منبــت و ...
هســتند گفــت :پــس از داوری بــه آثــار برتــر هدایــا
و مشــوقهای الزم اهــدا میشــود .وی از اجــرای
برنامههــای فرهنگــی و عــزاداری در حاشــیه ایــن
نمایشــگاه خبــر داد و افــزود :همزمــان بــا برگــزاری
نمایشــگاه هنرهــای تجســمی مددجو یــان
زندا نهــای سراســر کشــور در کرمــان ،و یــژه
برنامههای فرهنگــی و قرآنی در زندانهای اســتان
نیز بــه منظور آشــنایی هر چه بیشــتر آنها با ســیره
ســردار ســلیمانی برگزار میشــود.وی گفت :تعمیر
و احــداث منــزل مســکونی  63نفــر از خانوادههای
تحت پوشــش انجمــن حمایــت زندانیــان ،اجرای
مســابقات فرهنگــی و هنــری و اهدای هــزار و 335
بسته معیشــتی نیز به مناسبت سالگرد شهادت
ســردار ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی از
ســوی انجمن حمایت زندانیان ،مجموعه قضایی
استان و خیران انجام خواهد شد.

آخرین توصیه حاج قاسم  ۸روز قبل از شهادت

آفتاب از اینجا میتابد
مســجد صاحــب الزمــان کرمــان قطعــه ای از بهشــت
اســت و شــهدایی کــه در ایــن قطعــه آرمیــده انــد همگی
فرزنــد رو حاهلل هســتند ،آفتــاب از اینجــا میتابــد از
پشــت خاکریزاللههــای بــه خــون خفتــهای کــه امــروز ،
مــزار عاشــقان و عارفــان و دل ســوختگان و دارالشــفای
آزادگان است.
گلزارشــهدای کرمان ،خیلیها همین کــه وارد این قطعه
از بهشــت میشــوند بــه رســم ادب ســراغ مــزار ســردار
د لها را میگیرند.
حاج قاســم امــا این جا تــا دلت بخواهــد بین این شــهدا
قرابتــی وصــف ناشــدنی وجــود دارد از آن جملــه میتوان
به رابطه بین شــهید حســین یوســف الهی و شــهید حاج
قاسم سلیمانی اشاره کرد.
اینجا هیچ کــدام بــا آن یکی فرقی نــدارد همهشــان فرزند
روح اهلل هســتند و هر کسی به بالین این ســنگ قبرهای
ســاده بیایــد انــگار کــه میخواهــد بــا نثــار فاتحــه ای این
نخلهــای ســوخته را شــاد کند.شــاید ایــن بیــت ( :کعبه
یک سنگ نشان اســت که ره گم نشــود حاجی احرام دگر
بنــد ببین یــار کجاســت ) معنــا پیداکند کــه همه بــه گلزار
شــهدا قــدم میگذارنــد ،زیــارت میکننــد ،امــا ایــن قبــور
مطهــر یک نشــان اســت کــه مــا مســیر بندگــی و معرفت
را گــم نکنیــم .اینجا کســی نمیدانــد که هر کدام از شــهدا
اهــل کجــا هســتند ،رازشــان را کرخــه میدانــد ،دشــت
دهالویــه ،پــادگان دو کوهــه و … .اهــل اینجــا بــا عملیــات
فتــح المبیــن آشــنا هســتند .صــدای ســوت خمپارههای
عملیات کربالی  ۵هنوز توی گوش شــان هســت با ندای
اهلل اکبــر و یــا حســین رزمیدنــد و ســپس خونیــن بــال بــر
زمین افتادند.
آ نهایــی کــه پــا ســوز ایــن مزارهــا و مــرام صاحــب شــان
هســتند یــا پــای ثابــت دعــای ندبــه صبحهــای جمعــه
مهدیــه ،میداننــد کــه اینجا هیــچ وقــت خــدا از قدمهای
مشــتاق و لبهــای به ذکر نشســته و چشــمهای اشــک

آورده خالــی نمیشــود.اینجا محفل انس عشــاق اســت،
خوب کــه دقــت کنیــم و اگر بــا معرفــت زیــارت کنیــم عطر
ســیب را درایــن قطعــه از بهشــت زمینــی استشــمام
میکنیم.
ســفره عقــد و آغــاز زندگــی مشــترک زوجیــن جــوان از
جوارقبــور مطهــر شــهدای گمنــام یــا مرقــد مطهــر حــاج
قاســم نوید بخش معرفت نســل ســلیمانیهای جوان و
تداوم مسیر خدمت و دفاع است .
پخــش نذر یهایــی کــه بــه ســبب حاجــت خواســتن و
شفاعت از شــهدا در این گلزار دســت به دست میشود
همــگان بــه نــام متبــرک بــودن از ایــن نذر یهــا متنعــم
میشــوند و به شــکرانه حضور فاتحه ای نثــار ارواح طیبه
شهیدان میکنند.
در گلــزار شــهدا نا مهــای آشــنای زیــادی اســت کــه پــای
رفتن را کنــد میکنند .شــهیدانی همچون حســن یزدانی،
مهــدی مغفــوری ،غالمحســین خزاعــی ،محمــد طائــی،
علــی ماهانــی ،حســین یوســف الهــی ،مهــدی کازرونــی
و… شــاید تمثــال مبــارک ایــن شــهدا را در مســاجد ،تکایا
دیده باشــیم ،اما زمانی که از نزدیک بر ســر قبــور مطهر پا
میگذاری انگار که شــهیدان زنده هســتند و با تو ســخن
میگوینــد و اینجاســت کــه بایــد بــا کالم شــهدا همنــوا
بشــنویم .باید یادمان باشد که شــهدا طالیهداران گمنام
فتوحات دفــاع مقدس بودنــد یعنــی گمنام و بــی ادعا در
دفــاع از نوامیــس ملــت و آب و خاک جــان خــود را تقدیم
کردنــد .اما ســهم مــا مــردم و مســئولین در ایــن گمنامی
چیســت؟ شــهدا اهــل شــعار نبودنــد و عمــل میکردنــد
اهــل مراقبه نفــس بودند نــگاه به بیــت المال نداشــتند
اهــل دیانــت بودنــد و دیانــت چارچــوب و خــط نشــان
دهنــده واجبــات و محرمات اســت و برنده در دنیا کســی
اســت که دیانــت خــود را حفــظ کند.بیــش از هزار شــهید
در جوار مســجد مقدس صاحــب الزمان (عــج) کرمان در
گلــزار شــهدا آرام گرفتنــد تا چشــم و چــراغ ملت باشــند و
اینکه دفاع همچنان ادامه ادارد.
نویسنده :حامد شــجاعی باغینی

امــروز پنجــم د یو دقیقــا هشــت روز
قبل از ســالگرد شهادت شــهید سپهبد
قاســم ســلیمانی اســت و همــرزم دوران
دفاع مقــدس حاج قاســم از توصیه حاج
قاســم در تماس تلفنی قبل از شــهادت
سردار دلها میگوید.
مهــدی صدفــی کــه از یــاران نزدیــک
حــاج قاســم در ســا لهای متوالــی و از
رزمنــدگان دوران دفاع مقدس اســت با
تشــریح آخریــن دیــدار و آخریــن تمــاس
تلفنــی شــهید ســلیمانی بــا وی اظهــار
داشــت :آخریــن دیــدارم بــا حــاج قاســم
در خــرداد روز جمعــه ســال  98بــود ،در
تمــاس تلفنــی قــرار شــد ســاعت 10:30
بیتالزهرا با هم دیدار داشته باشیم.
وی بــا بیــان اینکــه بیتالزهــرا در حــال
ســاخت و ســاز و کار بنایــی بــود افــزود:
وقتــی وارد بیتالزهــرا (س) شــدم حــاج
قاســم بــه تنهایــی بیــن همــان مصالــح
ســاختمانی و داربســتها نشســته بــود
و منتظــر مــن بــود ،بعــد از احوالپرســی
بــه مــن گفــت بیتالزهــرا در حــال آماده
شــدن اســت اما من دلم میخواهد این
مــکان بــه عنــوان یــک مرکــز فرهنگــی و
مذهبی و اسالمی تبدیل شود.
صدفــی ادامــه داد :بعــد گفــت در اینجــا
مجا لــس اهلبیــت(ع) برگــزار میشــود
و خــوب اســت امــا بحــث قرآنــی مهجــور
مانــده و مــن دلــم میخواهــد در ایــن
مکان آمــوزش و تفســیر قرآن ،جلســات
قرآنــی و جلســات مــؤذه نیــز برگزار شــود
و در حقیقــت حــاج قاســم در ایــن دیدار
خواســتهها و مطالبــات قلبــی خودش را
در مورد بیتالزهرا به من گفت.
وی با اشــاره به اینکه حاج قاســم تأکید
داشــت کــه در ایــن مــکان مقــدس از
یــاد و نــام شــهدا غفلــت نشــود یــادآور
شــد :همانطور کــه در اطراف ســاختمان
بیتالزهرا قدم میزدیــم در موارد زیادی
تأکید داشــت که تصاویر شــهدا تا جایی
کــه امــکان دارد بــر دیــوار بیتالزهــرا
نصــب شــود ،گفــت وقتــی پــدر و مــادر
شــهیدی به اینجا میآیــد و عکس فرزند

شــهیدش نیســت مــن خیلــی ناراحــت
میشوم و غصه میخورم.
صدفی بــا بیان اینکــه حاج قاســم  8روز
قبــل از شــهادت ســاعت  6:30صبــح بــا
مــن تمــاس تلفنــی گرفــت خاطرنشــان
کــرد :در ایــن تمــاس در رابطــه بــا آخرین
وضعیــت ســاخت و ســاز بیتالزهــرا
ســواالتی از بنــده کــرد ،از آنجــا کــه در
آســتانه ایــام فاطمیــه (س) و برگــزاری
مراســم روضهخوانــی هــر ســاله بودیــم
راجــع بــه ســخنرانان و مداحانــی کــه
امســال دعــوت شــده بودنــد نیــز از من
سوال کردند.
وی بیان کرد :از حاج قاســم ســوال کردم
حــاج آقــا انشــاءاهلل شــما کــی تشــریف
میآورید کــه در مرحلــه اول جوابی نداد،
دفعه دوم هم که سوال کردم باز جوابی
ندادنــد ،در دفعــات بعــدی بــاز ســوال
کــردم کــه حــاج آقــا شــما خودتــان کــی
کرمــان میآییــد؟ جــواب داد چــه کار بــه

من دارید شما کار خودتان را بکنید.
صدفی افــزود :گفتــم حــاج آقا شــما بانی
جلســه هســتید ،هــر ســال دیدارهایــی
بــا بعضــی اقشــار از جملــه خانوادههــای
شــهدا ،مداحــان ،پیشکســوتان دفــاع
مقــدس و  ...داشــتهاید و مــردم منتظــر
هســتند ،گفــت کــی گفــت :مــن بانــی
جلســه هســتم ،همــه مــردم بانــی ،شــما
بانــی ،حضــرت زهــرا (س) بانــی مجلــس
است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــن فکــر کــردم
که امســال بــا توجــه بــه تحــوالت منطقه
و حــوادث جهــان اســام و بهدلیــل کار
و مشــغله کاری کــه دارنــد ،نمیخواهنــد
از اآلن قــول بدهنــد و شــاید هــم دیرتــر
بیاینــد گفــت :بــاز ســوال کردم جلســات
بــا اقشــار را چــه کار کنــم؟ ،فرمودنــد "اگر
آمــدم میگویــم چــه کار کنیــد و از االن
جلسه نگذارید"
صدفــی تصریــح کــرد :ایــن صحبتهــای

حــاج قاســم بــر خــاف ســا لهای قبــل
بود و حاج قاســم از قبــل هماهنگیهای
الزم را انجــام مــیداد امــا امســال گفــت "
اگر آمــدم میگویم چــه کار کنیــد و از االن
هیچ جلسهای نگذارید"
وی اظهار داشــت :بعــد از خبر شــهادت
حاج قاســم متوجه شــدم که حاج قاسم
از زمان شهادتش خبر داشــت که اصرار
میکــرد از االن هیــچ جلســهای نگذاریــد
و "اگــر آمــدم میگویــم" .شــهید ســپهبد
قاســم ســلیمانی فرمانده نیــروی قدس
ســپاه پاســداران انقــاب اســامی در
بامــداد صبــح جمعــه  13دی بــه دســتور
دونالــد ترامــپ ،رئیسجمهــور آمریــکا
در عملیــات آذر خــش کبــود هنــگام
خــروج از فــرودگاه بینالمللــی بغــداد به
کمــک اســتفاده از پهپادهــای نظامــی
و بــا شــلیک موشــک تــرور شــد و خبــر
شــهادتش میلیونهــا انســان در جهان
را داغدار کرد/.تسنیم

تشدید بازرسیهای بازار در ایام پایانی سال
وزیر صمــت در ســتاد تنظیم بازار اعــام کرد :شــرایط تامیــن و تولید کاالهــا و اقالم
مورد نیاز مردم مناسب است و پیش بینیهای الزم برای ذخیره سازی میوه شب
عید و همچنین تشدید نظارتها در ایام پایانی سال انجام شده است.
علیرضــا رزم حســینی با تاکیــد بر ایــن مطلــب ،افــزود :هماهنگــی با دســتگاههای
مرتبــط از جملــه وزارت جهــاد کشــاورزی ،گمــرک و با نــک مر کــزی و همچنیــن

ابالغیههــای جدیــد ســتاد اقتصادی دولــت تاثیــر خوبــی در تامیــن کاالهــا و اقالم
مورد نیاز مردم و همچنین مواد اولیه کارخانجات برای افزایش تولید آنها داشــته
است .رزم حسینی با بیان اینکه بازرس ـیها با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی
ســال تشــدید خواهد شــد ،گفت :مردم نباید نگران افزایش قیمتها در ماههای
منتهی به ســال و شــب عید باشــند و در همین راســتا تمهیــدات الزم اندیشــیده

شده است.
وی همچنیــن تقســیم وظایــف میــان وزارت جهــاد و وزارت صمــت را در راســتای
تامین به موقع اقالم مورد نیاز و معیشــتی مردم بســیار کارســاز دانســت و افزود:
فضا در واقع به ســمت واگذاری اختیارات به دســتگاههای اصلی متولی میرود که
تقسیم وظایف در همین راستا بوده است.

راه پرصالبت «حاج قاسم» را ادامه میدهیم

جانشــین فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه گفــت:
انتقــام ســخت ســرجای خــود باقــی میمانــد یعنــی
بایــد از کســانیکه امــر و اقــدام کردنــد انتقــام
گرفتــه شــود امــا زمــان و نحــوه انتقــام بــه شــرایط
بســتگی دارد.
ســردار ســیدمحمد حجــازی در جمــع خبرنــگاران
شــهادت ســردار ســلیمانی را قابــل انتظــار
دانســت و اظهــار داشــت :شــهادت ســردار
ســلیمانی گرچــه خیلــی تلــخ بــود امــا موردانتظــار
بــود و مــن بارهــا نــور عجیبــی را بخصــوص قبــل از
شــهادتش در چهــره ایشــان میدیــدم و دو روز
قبــل از شــهادت کــه ایشــان را مالقــات کــردم کامــا
مشــخص بــود کــه وضــع کامــا متفاوتــی بــوده و
خــود ســردار هــم کامــا آمادگــی شــهادت را داشــت

بیــان کــرد :انصافــا شــهید ســلیمانی یــک پدیــده
عجیــب بــود کــه نهتنهــا در دل مــردم ایــران
بلکــه در دل مــردم منطقــه یعنــی کشــورهایی
همچــون عــراق ،ســوریه ،لبنــان ،افغانســتان و
ســایر آ نهــا جــای دارد و اینهــا کمتــر از مــردم
ایــران در ســوگ شــهید ســلیمانی اشــک نریختنــد
حتــی در هندوســتان ،جایــی کــه ســردار ســلیمانی
حتــی یکبــار هــم بــه آن وارد نشــده بــود مراســمات
متعــدد و ابــراز عالقــه و عشــق بــه ســردار صــورت
گر فــت .
وی افــزود :قطعــا عملکــرد ایشــان در ســپاه
قــدس ســبب تاثیرگــذاری او شــده و مــردم ازطرفــی
وحشــیگر یهای دا عــش و امثــال آ نرا میدیدنــد
و ازطرفــی مجاهد تهــای ســردار ســلیمانی بــرای
ســرکوب اینهــا و بــرای ازبیــن بــردن ایــن پدیــده
نامبــارک ،مــردم احســاس کردنــد کــه کســی ســایه
تهدیــد را از ســر آنــان برطــرف کــرده و بــه فریــاد
آنــان رســیده اســت ،از مــردم لبنــان شــنیدم کــه
بــا بهوجــود آمــدن دا عــش در ســوریه شــبها
خــواب راحــت نداشــتند و ســردار ســلیمانی چنیــن
تر سهایــی را از دل مــردم منطقــه رفــع کــرد.

ســردار حجــازی در رابطــه بــا تشــییع باشــکوه
شــهید ســلیمانی در ایــران و عــراق تصریــح کــرد:
تشــییع باشــکوهی کــه اتفــاق افتــاد ،پاداشــی بــه
خدمــات ســردار ســلیمانی و ســیلی محکمــی بــه
صــورت اســتکبار جهانــی بــود و بــه آنــان نشــان
دادنــد کــه مــردم ملتهــا و بخصــوص مــردم
ایــران بــا خواســتهها و اراد ه آمریکاییهــا نهتنهــا
موافقــت نکردنــد بلکــه اینچنیــن ضدیــت کــرده
و بــا بــه صحنــه آمــدن اعتــراض خــود را بیــان کردنــد؛
شــهید ســلیمانی یــک اســوه مجاهــدت ،پایــداری،
مقاومــت و بــاور بــه پیــروزی حــق علیــه باطــل بــود
کــه توانســت در حیــات مبــارک خــود اقدامــات
ارزنــد های را تقدیــم کنــد.
وی ادامــه داد :بیــان مقــام معظــم رهبــری
در مراســم ســتاد برگــزاری ســالگرد شــهید
ســلیمانی دربــاره انتقــام ســخت کافــی اســت،
ایشــان فرمودنــد کــه تاکنــون دو ســیلی بــه صــورت
اســتکبار خــورده اســت ،یکــی مراســم تشــییع بــود
و دوم موشــکباران پایــگاه عیناالســد کــه پــس
از جنــگ جهانــی دوم تاکنــون هیــچ دولتــی رســما
مقــر آمریکاییهــا را مــورد هــدف قــرار نــداده و

ایــران اســامی ایــن هجــوم نظامــی را انجــام داد و
آنــان کاری در مقابــل ایــن هجــوم انجــام ندادنــد.
جانشــین نیــروی قــدس ســپاه پاســداران
بااشــاره بــه اقدامــات پیشبینــی شــده بــرای
شکســت شــیطان بــزرگ و انتقــام خــون شــهید
ســلیمانی اظهارداشــت :براســاس گفتــه مقــام
معظــم رهبــری ،دو ســیلی دیگــر نیــز هســت
کــه اولیــن ســیلی شکســت نر مافــزاری آمریــکا
در منطقــه اســت کــه درحــال ر خ دادن اســت و
کشــورهای منطقــه درراســتای خواســت آمریــکا
حرکــت نمیکننــد و ایــن یعنــی نرمافــزاری آمریــکا و
تحمیــل اراده بــدون پرداخــت هزین ـهای کــه انجــام
میدهنــد شکســته خواهــد شــد.
وی افــزود :آخریــن ســیلی اخــراج آمریکاییهــا
از منطقــه اســت کــه انشــااهلل انجــام خواهــد
شــد البتــه اینهــا فقــط ســیلی اســت و انتقــام
ســخت ســرجای خــود باقــی میمانــد یعنــی بایــد از
کســانیکه امــر و اقــدام کردنــد انتقــام گرفتــه شــود
امــا زمــان و نحــوه انتقــام بــه شــرایط بســتگی دارد
و بــا همــت خادمــان ملــت و دعــای مــردم منتظــر
ایــن اتفــاق و انتقــام عظیــم هســتیم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش:

سردار «شهید سلیمانی» پرچمدار نابودی داعش بود

فرمانــده نیــروی زمینــی ارتش گفت :ســردار شــهید
ســلیمانی نقــش محــوری را در نابــودی داعــش ایفا

کرد و منحصــرا پرچمــدار نابودی داعــش در منطقه
و حتی جهان بود.
امیــر ســرتیپ «کیومــرث حیــدری» دربــاره ابعــاد
شــخصیتی ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی
افــزود :ســردار ســلیمانی ،ســردار د لهــا بــوده
و هســت و بــرای همیشــه در دل همــه مومنیــن،
مجاهــدان و آنهایــی کــه در راه خــدا مبــارزه میکنند
جاودانه خواهد ماند.
وی ادامــه داد :ســردار ســلیمانی بــه عنــوان یکــی از

چهرههــای بیبدیــل در تاریــخ مبــارزه بــا کفر ،کســی
بود که توانســت هم در زمان حیات خــود قلب امام
زمــان و رهبــری را شــاد نگــه دارد و هــم بــا شــهادت
خــود دشــمنان را بــه کام مــرگ و نیســتی و نابــودی
بکشاند.
فرمانــده نیروی زمینــی ارتش گفت :پرچم مقدســی
کــه ســردار ســلیمانی برافراشــته دســت بــه دســت
خواهد شــد و زمیــن نخواهد مانــد و او با شــهادت،
اجــر زحمــات خــود را دریافــت کرد.ســرتیپ حیــدری

افــزود :ســردار ســلیمانی اســوه صبــر و مقاومت در
برابر ظلم و ســتم بود و از ُبعد ایمانی مجســمه تقوا
بــود .فرمانــده نیــروی زمینــی ارتــش نقــش ســردار
ســپهبد قاســم ســلیمانی در نابــودی دا عــش را
محــوری عنــوان کرد و گفــت :اگــر چه کســان دیگری
هــم در راه مبارزه با داعــش بودند اما ایشــان نقش
محــوری را ایفــا کردنــد و منحصــرا پرچمــدار نابــودی
داعــش در منطقــه و جهــان بــود بنابرایــن بیشــک
عمر پربرکت این ســردار بزرگ در مبارزه با تروریسم

اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان کرمان
خبر

جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه:

و گویــی منتظــر یــک حادثــه بــود و حالــی کــه از خبــر
شــنیدن ســردار ســلیمانی بــه هرکســی از جملــه
مــن دســت داد ایــن بــود کــه واقعــا رســالت و
مســئولیتی کــه ســردار ســلیمانی برعهــده داشــت
چگونــه بایــد اســتمرار پیــدا کــرده و چــه کســی بایــد
ایــن مســیر را ادامــه دهــد؟
وی ادامــه داد :بیشــتر از دغدغــه شــهادت ایشــان،
بــرای رســالت ایشــان پــس از شهادتشــان نگرانــی
داشــتیم کــه وقتــی مقــام معظــم رهبــری در پیــام
حکــم ســردار قاآنــی فرمودنــد تمــام کســانیکه بــا
ســردار ســلیمانی در نیــروی قــدس کار میکردنــد
در آنجــا بماننــد و بــا ســردار قاآنــی کار کننــد،
قــدری آرا مــش یافتیــم کــه ایــن مســیر ادامــه
پیــدا میکنــد کــه بــه لطــف خــدا تاکنــون پرچمــی
کــه توســط ســردار ســلیمانی برافراشــته شــده
و او بــر دوش گرفتــه بــود ،بــه زمیــن نیفتــاده و
انشــااهلل ایــن مســیر توســط جوانــان عزیــز کشــور
و پوینــدگان ایــن راه پرصالبــت ادامــه خواهــد
یا فــت .
جانشــین نیــروی قــدس ســپاه پاســداران دررابطــه
بــا حکمرانــی ســردار د لهــا در دل مــردم منطقــه
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و ریشــهکنی داعش برای جبهــه مقاومــت بیبدیل
بود .بامــداد جمعــه  ۱۳دی  ۱۳۹۸درحمله موشــکی
پهپادهــای آمریکایــی بــه  ۲خــودرو در فــرودگاه
بغداد ،ســردار حاج قاسم ســلیمانی فرمانده نیروی
قدس ســپاه پاســداران انقالب اســامی ،ابومهدی
المهنــدس معــاون نیــروی مردمــی عــراق (الحشــد
الشــعبی) و همراهانشــان هــدف قــرار گرفتنــد و به
شــهادت رســیدند .ایــن حملــه بــا نظــارت و دســتور
مستقیم رئیس جمهور آمریکا انجام شد/.ایرنا

حماسه شهید «حاج قاسم» قلبها را
تسخیر کرد
حــاج قاســم ســلیمانی عز یــز  ...امــروز مثــل عاشــورا از صبــح فقــط
گریســتهام! هــی گریســتهام آخــر مــرد مؤمــن! ایــن دی ماه چــه دارد
کــه دل شــما مردهای جبهــه بــه آن گــره خــورده ...دی ماه؛ ســالگرد
کر بــای  ۴و کر بــای  ،۵ســالگرد شــهادت یــار عز یــزت حــاج احمــد
کاظمی.
حــاج قاســم! تــو فرمانــده قلــب ملتی بــودی! مــا بیــش از دیــدن هر
ً
وزیر و وکیــل و رئیســی از دیدن تو خوشــحال میشــدیم .مخصوصا
وقتی بــا آن لبخند و تواضــع و صالبت بــه رهبر عزیزمــان عرض ادب
میکردی.
ممنون کــه اینقدر بزرگ بودی که دلمان به شــما قرص بود ،با شــما
بود کــه از داعش نترســیدیم! از فدا شــدن حججیهــا بالیدیم چون
تو وعده انتقام دادی ...درود بر تو ای سردار صادق ما
ای ســرباز پیــر والیــت! ای کــه لبخندت جــان مــا را میســوزاند ،درود
بــر تــو کــه حتــی خبــر ســالگرد شــهادت تــو ،اشــک و امیــد و آرمــان
مــا ایرانیهــا را بــه هــم نزدیکتــر میکنــد .مــا منتظــر انتقــام ســخت
هســتیم از دشــمن .مــا اجــازه نمیدهیم صــدای تــو برایمــان غریبه
شود!
ای کرمانـ ِـی غیــور و صبــور و ای رزمنــده همیشــه درخــط ،مأمور یــت
شــما با شــهادت بــه ســر رســید امــا مــا آمــاده فرمانیــم ...عشــق به
شــهید نقطه مشــترک قلوب آزادگان است .عشق به شــهید ،روح را
بارور میکند .شــجاعت و مقاومت را در تنهای سست و ارادههای
متزلــزل منتشــر میکند .شــهید حاج قاســم ســلیمانی ،خاطره همه
شهیدان انقالب اسالمی را برای ما تازه کرد .داغشان را نیز ...

استاندار:

اعمال محدودیتهای هوشمند
ترافیکی ادامه دارد

اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه وضعیــت
کرونــا در اســتان کرمــان شــکننده اســت گفت:
محدودیتهــای هوشــمند ترافیکــی مقابلــه بــا
کرونا در استان کرمان ادامه دارد.
علــی زینــی ونــد در ســتاد اســتانی مدیریــت
بیمــاری کرونــا اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه
گــزارش مقایســه ای خوبــی در جلســه ســتاد
اســتانی کرونــا داده شــده اظهــار داشــت:
وضعیــت کرونــا در اســتان کرمــان شــکننده
اســت و گزار شهایــی داریــم کــه بعضــی
فرمانــداران خودشــان جلســات را مدیریــت
ً
نمیکننــد کــه اصــا قابــل قبــول نیســت.
اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه کوتاهــی از
فرمانــداران بههیــچ وجــه قابــل قبــول نیســت
افــزود :چنانچــه گزارشــی مبنــی بــر کوتاهــی
مدیــران و فرمانــداران در اجــرای طــر ح شــهید
ً
ســلیمانی بــه دســت مــا برســد قطعــا برخــورد
خواهیم کرد و دیگــر تذکر نمیدهیم.
وی با اشــاره بــه اینکــه اعمــال محدودیتهای
هوشــمند ترافیکــی مقابلــه بــا کرونــا همچنــان
در اســتان کرمــان ادامــه دارد گفــت :منــع تــردد
شــبانه در شهرســتا نهای نارنجــی تمدیــد
میشــود.زینیوند بــا بیــان اینکــه بازگشــایی
ً
مــدارس نبایــد انجــام شــود و حتمــا فرمانداران
پیگیــری کنند افــزود :همه مصوبات ســتاد ملی
کرونــا ملزم بــه اجــرا هســتند و خــاف آن تهدید
علیــه بهداشــت عمومــی اســت و از اصنــاف
اســتان کرمان به دلیل همکاریشــان قدردانی
میکنم.

صاحب امتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
سرپرست استان کرمان :حسین پورشیخعلی

ضمیمه رایگان روزنامه دراستان کرمان

www. daneshpayam. ir

خبر

ز یــارت مــزار شــهید ســلیمانی را بــه
وقتدیگریموکولکنید

تهــای کرونایی
اســتاندار کرمان با اشــاره به محدودی 
بــرای برگــزاری مراس ـمها از ارادتمنــدان ســپهبد
شــهید حاج قاســم ســلیمانی در نقاط مختلف کشــور
درخواســت کرد به هیچ وجه در ایام ســالگرد شــهادت
ســردار دلهــا بــه اســتان کرمــان ســفر نکننــد .وی بــا
تســلیت ایــام فاطمیــه و ســالگرد شــهادت ســپهبد
شــهید ســلیمانی عنوان کرد :شــرایط کشــور بــه لحاظ
بیماری کرونا مناســب نیســت و در  ۲۰روز گذشــته آمار
یهــای کشــور بــه مــرز  ۵۰۰نفــر در روز رســید .زینــی
فوت 
ونــد اضافــه کــرد  :رهبــر معظــم انقالب اســامی نیــز در
جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونــا تذکر جــدی دادند تا
تهــا اعمــال شــوند .اســتاندار کرمــان گفت:
محدودی 
خانواده شــهید ســلیمانی نیز در دیــداری که با ایشــان
داشــتیم تاکید نمودند هرگونــه تصمیم گیــری در این
زمینه به ســتاد ملی سپرده شود و ســتاد ملی و قرارگاه
عملیاتی ســتاد ملی مقابله با بیماری کرونــا نیز برگزاری
تجمعات در این زمینه را ممنوع کردند.

تحریریه شهرستانها021-44233511 :
دفتر سرپرستی استان کرمان 32535312 :

www. jamejamonline. ir

امام خمینی ( -ره)
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استاندار کرمان:

مکتب شهید سلیمانی ،هویت ساز است
ســردار ســلیمانی شــخصیت واال و بزرگی داشــت که
همــه نســلها او را میشــناختند ،در دوران حیــات
ســردار دلها نیز هر چه ادبیات از ایشان تولید شد،
همه برادرانــه ،همدالنه و برای همه ملــت ایران بود.
بیشــترین خدمــت مــا در راه ایــن شــهید واالمقــام،
حفــظ هویت ایشــان اســت.خانواده ســردار شــهید
قاســم ســلیمانی باعــث افتخــار مــا هســتند و
امیدواریم بتوانیم در راه شــهید واالمقــام ،صادقانه
به کشور و مردم خدمت کنیم.
شــهید ســلیمانی عاقبــت بخیــر شــد و بــه آرزوی
دیرینه خود رســید و بهتریــن تعبیر در مــورد مکتب
ایشــان را مقــام معظــم رهبــری داشتند.شــهادت
قاسم ســلیمانی همه افکار متفاوت را دور هم جمع
کــرد و ایــن تفکــر امــروز بــه خوبــی در حــال انعکاس
است.
او شــخصیتی اســت که در مرزهای خاورمیانه چنان

جذبــه ای ایجاد کــرد کــه او را به عنــوان رهبــر معنوی
خود میپذیرند.اگر از اندیشه و فعالیتهای ایشان
در خاورمیانه و عشق به ملتها و آزادیخواه و تالش
در راه اســتقرار مقاومــت در برابر ظلم و ســتم روایت
کنیــم ،ایــران دوســتی شــهید قاســم ســلیمانی بــه
عنوان تقویــت ایران به عنــوان پایگاه مســتحکم در
دفاع از همه آزادگان دنیا خواهد بود.
در اســتان کرمــان کــه امــروز بــه واســطه وجــود
شــهید قاســم ســلیمانی مــورد توجــه مســلمانان و
غیرمســلمانان اســت ،همــه افــکار منتظــر هســتند
اتفاقــات جدیــدی در راســتای ترویــج مکتب شــهید
شاهد باشند"حاج قاسم" برای تمام نسلها جاذبه
دارد .حــس میهندوســتی و وطنپرســتی شــهید
ســلیمانی هیــچ وقــت ،دیــد وحدتگرایانــه ایشــان
را محــدود نمیکــرد ،ســردار ســلیمانی مروجدیــدگاه
شــیعه بود ،در همــه حکومتهایی کــه االن دیدگاه

اســامی دارنــد ،تنهــا پرچــمدار در واقــع ،حکومــت
اســامی ایران است.ایراندوستی شــهید سلیمانی
مقتدر همــه جانبهگــرا برای
برای تقویــت یک کشــور
ِ
ترویــج تفکر اســامی و مبــارزه با اســتکبار در ســطح
دنیا بوده است.
مکتب شهید سلیمانی و شــهدا را باید ترجمه کنیم
و بــه نســلهای بعــد انتقــال دهیم.اســتان کرمــان،
سرزمین اســطورهها و تاریخساز و ســرزمین تدوین
پایههای انقالب شکوهمند ایران است.
موضــوع دیگــری کــه در اســتان کرمــان مهــم اســت
و مســئولیت مــا را ســنگینتر میکنــد ،عــاوه بــر
اینکه کرمــان زادگاه تاریخســازان و انقالبیون بزرگی
چــون شــهید باهنــر و آیتاهللهاشــمی رفســنجانی
اســت ،این اســت که امروز نگاه دنیا به این اســتان
متمرکــز اســت و جوانــان و نخبــگان مــا رســالت
ســنگینی در تعریــف مکتــب ســلیمانی دارنــد.

در آیینی با حضور استاندار کرمان؛

اولیــن روزهــای شــروع بــه کار خویــش دومیــن
پــروژه ی آبرســانی ایــن شــرکت را افتتــاح نمــوده
انــد ،اظهــار خوشــوقتی نمــوده و اظهــار داشــت:
بــی تردیــد پروژ ههــای متعــدد دیگــری تــا قبــل از پایــان
ســال در حــوزه آب و فاضــاب اســتان بــه دســت دکتــر
زینی وند افتتــاح و بــه بهر هبــرداری خواهد رســید.مدیر
عامــل شــرکت آبفــا درخصــوص جزئیــات ایــن پــروژه
اظهارداشــت:برای احــداث ایــن مخــزن  60میلیــارد
ر یــال هزینــه شــده کــه از محــل اعتبــارات عمرانــی
نکــه مخزن
تأمین شــده اســت .طاهری با اشــاره به ای 
جدیــد در کنــار مخــزن قبلی شــهر نصب شــده افــزود:
بــا بهــره بــرداری از مخــزن جدیــد ظرفیــت ذخیــره آب
از  ۳هــزار مترمکعــب بــه  ۶هــزار مترمکعــب افزایــش
یافتهاســت.وی خاطرنشــان کرد :با ایــن اقدام ،ســرانه
ذخیــره آب برای هر فــرد از  ۲۵۰لیتــر به  ۵۰۰لیتــر افزایش
پیدا میکند.مدیــر عامل شــرکت در ادامه یادآور شــد:

بــا راه انــدازی مخزن جدید امــکان ذخیره بیشــتر آب به
منظور خدمات رســانی بهتر در تابســتان و او ج مصرف
فراهمخواهدشد.همچنینمحمدطاهریمدیرعامل
شــرکت آبفای اســتان کرمان اجرای چنیــن پروژههایی
را باقیــات صالحاتــی ذکر کرد کــه اثــرات آن تا ســالها بر
جــای خواهــد مانــد.وی اظهارداشــت :افتتــاح اینگونه
پروژ ههــای خدمــت رســان مایــه مســرت وخوشــحالی
است.طاهری یادآور شــد :حداقل سه نسل به واسطه
ایــن پــروژه ،آب آشــامیدنی و ســالم خواهنــد داشــت
که ایــن خــود بهتریــن فرصــت خدمت رســانی اس ـت️.
زینیونــد اســتاندار کرمــان نیــز در ایــن آییــن از دســت
انــدرکاران اجــرای این پــروژه که دسترســی مــردم به آب
آشامیدنی پایدار و بهداشــتی را فراهم میکند قدردانی
کرد .وی با اشــاره به روســتای قنات ملک رابــر به عنوان
زادگاهحاجقاسمسلیمانی گفت:قناتملکنهتنهادر
ایران کهدر کلدنیاپر آوازهاست.

مکتب ســلیمانی مکتب هویتســازی اســت که به
جوانان ما غرور و انگیزه تحــرک و امیدواری میدهد،
گامهــای اســتوار ســلیمانی در خاورمیانــه پرتالطــم،
لــرزه بــر اســتبداد میانداخــت ،در درون مکتــب
ســلیمانی آزادگــی ،شــجاعت و افتادگــی قهرمانــی
است و اینها هویتساز هستند.اگر این مولفهها را
به هویت کهن ایرانی اســامی اضافه کنیــم ،جوانان
مــا چنــد ده برابــر امــروز انگیــزه بــرای ســاختن ایران

دارنــد و ما رســالت ســنگینی در اســتان کرمــان برای
معرفــی هویــت واقعــی جمهــوری اســامی بــه برکت
حضور همیشگی سردار ســلیمانی خواهیم داشت.
مســئولیت ما ،ســنگین و چند وجهی اســت که هم
باید نمایشــی از توانمندی و آینده جمهوری اسالمی
را بروز داد و هم بروزی از مکتب شــهید سلیمانی در
رفتار و عملکرد و الگوسازی در اداره استان به دلیل
توجه جهانیان و ظرفیتهایش داشته باشیم.

شهردار اعالم کرد؛

مخزن  3هزار مترمکعبی رابر به بهره برداری رسید

️ مخزن سه هزار مترمکعبی شــهر رابر در آیینی با حضور
استاندار کرمان،معاونامور عمرانیاستاندار،فرماندار
شهرســتان رابــر ،نماینــده مــردم بافــت ،ارزوئیــه و رابــر
در مجلــس شــورای اســامی ،مدیرعامــل شــرکت آب
و فاضــاب اســتان کرمــان ،معــاون فنــی و توســعه آب
شــرکت آبفا و جمعــی از مدیران بــه بهره برداری رســید.
به گــزارش دفتر روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضالب
اســتان کرمــان در ایــن مراســم پــس از تــاوت آیــات
نورانــی قــرآن کر یــم ،طاهری،مدیــر عامــل شــرکت
مهندســی آب و فاضــاب اســتان کرمــان ضمــن خیــر
نکــه اســتاندار جدیــد کرمــان در
مقــدم بــه حضــار از ای 

عاشق ج ــمالت گشتم
آن روز كــه
ِ
ديــوانــه روى بـىمثالــت گشتم
ديدم ،نبود در دو جهان جز تو كسى
بيخود شدم و غرق كمالت گشتم

کرمان ،آماده برگزاری مراسم سالگرد «شهید سلیمانی»

کرمان اگرچه همــواره به این دلیل کــه موطن مردمان
کریم و ســرزمین مهربانان نــامآور تاریخ بــوده ،به خود
نکــه زادگاه ســرداری از
بالیده اســت ،امــا هی ـچگاه از ای 
جنس عشق بوده و پرورشدهندۀ دالوری آغشته به
عطر مهربانی ،تا این اندازه بــه خاک خود فخر نفروخته
اســت .همــو کــه دشــمن از تــرس هیبتــش ،جــرأت
رویارویی با او را نداشــت و آن قدر حقیــر و کوچک بود،
که در دل ســیاهی شــب و از دور به او حمله کــرد و امیر
دالور ایرانزمینرابهشهادترساند.شهیدسلیمانی،
از همــان اول هم جایــش روی زمیــن نبود؛ بلکــه برای
پاسداریاز مردمایران،پابهزمیننهادهبود.

آری ،خــاک کرمــان اینبــار بــه شــفاعت برومندتریــن
فرزنــد خــود ،ســپهبد شــهید حاجقاســم ســلیمانی،
از بســتر زمیــن ،ســر بــر افــاک ســاییده و قداســتی
ابدی یافته اســت.اکنون ،در آســتانه نزدیک شــدن به
ســالگرد شــهادت آن امیر دلیر ،اگرچه بهدلیل شــیوع
ویــروس کرونــا ،شــاهد قــدوم زائــران مرقــد مطهــرش
نیســتیم ،امــا برعهــده ماســت کــه بــا افراشــتن پرچم
خاطــرهاش در کــوی و بــرزن ،ســاحت شــهر را آمــاده
کنیم و بر ذمۀ ماســت تــا در و دیوار شــهر را بــر تجدید
عهــد خــود بــا مالــک اشــتر زمــان گواهــی بگیر یــم.
از ایــن رو بــر خــود الزم میدانــم تــا بــه عــرض برســانم
شــهرداری کرمــان نیــز از تمــام ظرفیــت تبلیغــات
شــهری اســتفاده کــرده تــا در کنــار دیگــر ادارات و
ارگانهای عضو ســتاد ترویج مکتب ســپهبد شــهید
حاجقاســم ســلیمانی ،نــام بلنــد فرمانده ارشــد جبهه
مقاومــت را اعتــای بیشــتری ببخشــد و آرمانهایش

را بــه رهــروان راه پرافتخــارش یــادآوری نمایــد.
مــا در کنــار مــردم ،وظیفــه خــود میدانیــم شــهر
کرمــان را بهگون ـهای مناسبســازی کنیــم تــا عطــر
ســالگرد شــهید در فضــای آن استشــمام شــود.
بــه همیــن منظــور مدیر یــت شــهری و مجموعــۀ
شــهرداری کرمان ،در راســتای فضاسازی شــهر کرمان
برای ایام سالگرد شهادت سردار سرافراز جهان اسالم
و ترویج مکتب سلیمانی ،عالوه بر اینکه تمام تالش
و کوشــش خــود را ب ـهکار گرفتــه و بــا تمــام ظرفیــت به
تهــای مذهبــی و ســایر نهادها و
میدان آمــده ،با هیأ 
بســازی و
نهــای دولتــی و مردمی نیز بــرای مناس 
ارگا 
آماد هســازی شــهر به منظور برگزاری مراســم ســالگرد
شهادتسپهبدشهیدحاجقاسمسلیمانی،همکاری
کرده است تا دیار کریمان همچون سایر نقاط این مرز
ُپرگهر ،آمادهبرگزاری آیینسالگردشهادتاینشهید
عزیز باشد.

