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مجلس یازدهم یکی از مهم ترین مجالس تشکیل شده در 
دوران بعد از انقالب است چراکه با توجه به وضعیت فعلی 
کشور که مشکالت داخلی وخارجی زیادی وجود دارد باید 
در رفع مسائل کشور است، باید تمام تالش خود را به کار 
گیرد.از جمله: موضوع مهم معیشتی مردم - گرانی کاال و 
سیر صعودی روزانه  آن - تنظیم بازار خودرو ، سکه وارز - 
اشتغالزایی - کنترل جمعیت و فرزند اوری وتسهیل ازدواج 
- چاره اندیشی برای فرار مالیاتی - راهکار عملی اقتصاد بدون 
نفت - شرکتهای دانش بنیان - اقتصاد مقاومتی ورونق تولید 
- توجه به حقوق شهروندی - تعیین تکلیف باقیمانده برجام 
- تعیین راهکاربرای پیروزی وبرون رفت درجنگ اقتصادی 
- تعیین سیاست بانکی با دنیا و... وبا اصالح قانون و تشدید 
نظارت ها بر دولت خدمت رسانی بیشتر به مردم کند. تا به طور 
صریح تر  مجلس یازدهم باید موتور محرک دولت در رفع 
مشکالت مردم را روشن کند. با توجه به فراز و نشیب های 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی باالخره با 
همه کارشکنیهای داخلی و خارجی برای ممانعت از برگزاری 
سرانجام با پیروی و شرکت مردم برگزارشد و مردم منتخبین 
خود را انتخاب کردند تا در خردادماه سال آینده سکان خانه 

ملت را در بهارستان به دست گیرند. 
عملکرد مجلس دهم و خصوصاً عملکرد ضعیف اکثریت 
مجلس  یعنی فراکسیون امید باعث شد در انتخابات دوم 
اسفند تعداد منتخبین اصالح طلب مجلس بسیار کم شود 
و اکثر قریب به اتفاق اصالح طلبانی که نماینده فعلی مجلس 
هم هستند از راه یابی به مجلس بعدی بازبمانند.که علت عدم 
راهیابی این گروه نیاز به شرح بیشتری دارد ولی انچه که 
بسیار مشهود است عدم وحدت در طیف اصالح طلب بود و 
ناکارامدی فراکسیون امید بود لذا مجلس یازدهم مسئولیت 
سنگینی بر دوش دارد چراکه از طرفی باید ناکارآمدی مجلس 
دهم را جبران کند ازیک طرف هم باید سریع تر با ریل گذاری 
صحیح برای دولت روند معیشت و مشکالت جامعه را 
برطرف کند.مشکالت اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی در 
کنار بهبود روابط بانکی کشور با دنیا با تکیه بر سیاست خارجه 
از مشکالتی است که دغدغه مجلس بعدی خواهد بود. 
نمایندگان مجلس یازدهم باید در دوبرنامه کوتاه وبلندمدت 
به وضعیت زندگی مردم سامان ببخشند و امید بزندگی را به 
مردم باز گردانند و عمال نشان دهند که مشکالت جامعه قابل 
برطرف شدن است و از انجاییکه قشری از جوانان تازه نفس 
و پر انرژی وارد مجلس شدند امیدبه حل مشکالت دوچندان 
است که باید عملی گردد یکی از مهم ترین مطالباتی که از 
مجلس یازدهم انتظار است شفافیت است. مطالبه ای که اکثر 

نامزدهای راه یافته به مجلس بعدی وعده آن را داده اند. 
دیگر مطالبات مردمی نظارت مجلس برعملکردنمایندگان 
که  است  مردمی  های  دغدغه  از  دیگر  یکی  که  است 

خودنمایندگان بعضا از عدم نظارت گالیه داشتند

234

     رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان خرب داد:

تولید 10 میلیون تن فوالد تا افق 1404 در 
استان کرمان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان: 

تغییردر وضعیت زندگی مردم  ، 
مسئولیت سنگین مجلس یازدهم

ترشیح دستاوردهای سفر آیت الله 
رئیسی به کرمان

                                            رئیس کل دادگسرتی استان کرمان:

معرفی 152 پروژه اولویت دار کرمان 
به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

رهبر معظم انقالب اسالمی روز )یکشنبه 12/4 /98( در ابتدای جلسه ی درس 
خارج فقه از درخشش مطلوب ملت ایران در امتحان بزرگ انتخابات و ناکام 
گذاشتن فرصت طلبی و تبلیغات همه جانبه دشمنان، تشکر کردند. و بیان داشتند 
: قبل از اینکه عرایض درسی را شروع کنیم، من به خاطر این امتحان بزرگ و 

مطلوبی که ملّت ایران در روز جمعه دادند، دو سه جمله عرض بکنم:
 اّوالً حقیقتاً بایستی تشّکر کرد از ملّت بزرگ ایران. شما میدانید که علیه شرکت 
مردم در انتخابات چه حجمی کار شد؛ در فضای مجازی، در دستگاه های گوناگون، 
از هر عاملی که توانستند استفاده کردند. حاال نه در این چند روز اخیر؛ از یک ماه 
پیش، از دو ماه پیش: »اینکه انتخابات نیست، اینکه انتخاب واقعی نیست، اینکه 
شورای نگهبان چنین کرده« و از این قبیل حرفها. هر چه نزدیک تر شدیم، این 
حجم بیشتر شد؛ حاال آخری هم این بیماری ]جدید[ که این هم شد یک بهانه ی 
خوبی. شب پنج شنبه که جمعه اش انتخابات بود، خبر بُروز این ویروس و این 
بیماری در قم مثاًل داده شد، ]دشمن[ از سحر پنج شنبه شروع کرد تبلیغات کردن 
که »مردم نبادا بروید در صف انتخابات بِایستید، در صف رأی دادن بِایستید، آنجا 
چنین است، چنان است، بیماری هست، مرض هست، ویروس هست«؛ ببینید! 
یعنی از کم ترین فرصتی استفاده کردند و نگذاشتند حّتی چند ساعت هدر برود؛ 

بالفاصله شروع کردند به گفتن و دائم تأکید کردند.
 خب مردم آمدند پای صندوقها؛ شما در تلویزیون دیدید، بیرون هم هرجا رفتید 
رأی دادید حتماً دیده اید اجتماع مردم را. با اینکه مردم قم -که خداوند متعال 
برکاتش را بر این مردم زیاد کند-  درمرکز این ]بیماری[ بودند، اّول اسم آنها 
آورده شد، یکی از شلوغ ترین حوزه های انتخابی در انتخابات، حوزه های قم بود 
که آنها آمدند. ببینید، این ملّت، ملّتی است که خدای متعال اراده کرده آن را پیروز 
کند؛ ان شاء الّل. این واقعاً جای تشّکر دارد؛ جای شکر از پروردگار را دارد، چون 
مقلّب القلوب خدا است، دلها دست او است؛ از مردم هم حقیقتاً به خاطر این باید 

تشّکر کرد. این نکته ی اّول.
 دّوم اینکه، ببینید دشمن به کجاها کار دارد؛ فقط مسئله ی اقتصاد نیست، فقط 
مسئله ی فرهنگ نیست، فقط مسئله ی باورهای انقالبی و دینی نیست، حّتی به 
انتخاباتش ]کار دارد[؛ نمیخواهند این ظاهره و پدیده ی شرکت مردم به نام دین، 

دشمنان حتی با انتخابات در ایران مخالفند / 
خداوند اراده کرده این ملت را پیروز کند

در پای صندوق رأی و در خدمت انتخاب تثبیت بشود؛ 
همیشه ضّد این را تبلیغ کرده اند، همیشه گفته اند که دین 
با انتخابات و با آزادی و با دموکراسی و با این چیزها مخالف 
است؛ حاال  ببینند که دین مظهر کامل یک مردم ساالری 
همه جانبه است که بعضی از خارجی ها هم اعتراف کردند. 
ما در طول این 41 سال، ۳۷ یا ۳8 انتخابات داشته ایم؛ 
کجای دنیا این همه به مردم ساالری اهتمام می ورزند؟ 
به این هم کار دارند؛ دشمن به همه چیز کار دارد. دشمن 
را بشناسیم، حواسمان جمع  باشد، »َمن  نامَ  لَم  ُیَنم  َعنه«؛ 
اگر شما در سنگر، در مقابل دشمن خوابت ببرد، معنایش 
این نیست که دشمن هم خوابش برده؛ او ممکن است 
بیدار باشد؛ کما اینکه همین  جور هم هست. هزاران نفر را 
میگذارند برای پیگیری مسائل گوناگون ایران؛ ما بایستی 
میلیون ها نفر آماده باشیم برای اینکه، هم دفاع کنیم،  هم 
ضربه بزنیم؛ ما هم باید متقاباًل به آنها حمله کنیم؛ چه 
تبلیغاتی و چه انواع و اقسام کارهایی که از دست یک ملّت 

انقالبی برمی آید.

معــاون دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان گفــت: ۲۰ بیمار مشــکوک بــه کرونا 
ــور کرمــان بســتری هســتند کــه  ــد در بیمارســتان افضلی پ ــروس جدی وی

عالئــم بالینــی تعــدادی از آنهــا ظــن باالیــی بــه بیمــاری کرونــا دارد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، ســید وحیــد احمــدی طباطبایــی بــا اشــاره 
بــه اینکــه در حــال حاضــر ۲۰ بیمــار مشــکوک بــه کرونا ویــروس جدیــد در 
بخــش عفونی بیمارســتان افضلی پور کرمان بســتری هســتند، گفــت: عالئم 

بالینــی برخــی از ایــن افــراد ظــن باالیــی بــه بیمــاری کرونــا دارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه آمــار مبتالیــان بــه کرونــا از طریــق انجــام آزمایــش 
نمونه هــا را نداریــم، افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه عالئم بالینــی برخی بیمــاران 
بســتری ظــن باالیــی نســبت بــه ابتــالء بــه کرونــا ویــروس دارد نمی تــوان 

گفــت ایــن ویــروس در کرمــان وجــود نــدارد.
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان با بیــان اینکه آزمایشــات 
مربــوط بــه کرونــا در دو مرحلــه انجــام می شــود، تصریــح کــرد: بــا راه انــدازی 
آزمایشــگاه تســت نمونه هــای کرونــا در کرمــان از امــروز بخــش نخســت این 

ــن اســتان انجــام می شــود. آزمایش هــا در ای
طباطبایــی همچنیــن بــه رابطه مســتقیم مصــرف دخانیــات و پاییــن آمدن 
عملکــرد ریــه در مقابلــه بــا ویــروس کرونــا اشــاره کــرد و گفــت: اســتعمال 
ــه تأثیــر منفــی می گــذارد و عملکــرد ریــه را پاییــن  ــر روی ری دخانیــات ب

مــی آورد

امام هادی)علیه الســام(: صفای دوســتی را از آن که دوســتی اش را برآشــفتی، مخواه. وفاداری از آن 
کــه بــه او نیرنگ زدی، مطلــب، و خیرخواهی را از آن کــه بدگمانی ات را متوّجه او کــردی، مجو؛ چرا که 
دل دیگری نســبت به تو، همچون دل تو نســبت به اوســت.     »دوســتی در قرآن و حدیث - جلد ۱ صفحه: ۳۳۴«

20 بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان 
افضلی پور کرمان بستری هستند

میزان مشارکت کرمانی ها در انتخابات 
یازدهم مجلس 50/42 درصد 

میزان مشارکت بردسیریها 52درصد
حسن پوربا   48864 رای حائز اکثریت آرا شد 
صفحه2

                بصیری رئیس ستاد انتخابات استان کرمان :

بیانات در ابتدای جلسه درس خارج فقه و تشکر از حضور ملت ایران در انتخابات:
نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسالمی در استان کرمان

رییس هیات نظارت بر انتخابات استان کرمان:     معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

اعالم صحت انتخابات در 7 
حوزه انتخابیه استان 

ــا اشــاره بــه  رییــس هیــات نظــارت بــر انتخابــات اســتان کرمــان ب
اینکــه صحــت انتخابــات ۷ حــوزه انتخابیــه اســتان کرمــان بــه تهران 
اعــالم شــد و دو حــوزه دیگــر بــه خاطــر شــکایات رســیده در حــال 
ــا  ــه دارد برخــی از نامزدهــا ی بررســی اســت ادامــه داد: جــای گالی
هوادارانشــان بداخالقــی هایــی را مرتکــب شــدند کــه زیبنــده نظــام 

اســالمی و برخــی از نامزدهــا نبــود.
در بخــش دیگــری از ســخنانش بــه موضــوع انتخابــات اشــاره کــرد 
ــرای  ــی ب ــای بیرون ــات رســانه ه ــم تبلیغ ــات علیرغ ــت: انتخاب و گف
عــدم شــرکت مــردم و جــو ســازی هــای عوامــل داخلــی آنهــا کــه 
بــا تاییــد صالحیــت شــدگان فعلــی نمــی تــوان انتخاباتــی رقابتــی 

داشــت انتخابــات دوم اســفند بــه خوبــی برگــزار شــد.
ــا اشــاره بــه  رییــس هیــات نظــارت بــر انتخابــات اســتان کرمــان ب
اینکــه صحــت انتخابــات ۷ حــوزه انتخابیــه اســتان کرمــان بــه تهران 
اعــالم شــد و دو حــوزه دیگــر بــه خاطــر شــکایات رســیده در حــال 
ــا  ــه دارد برخــی از نامزدهــا ی بررســی اســت ادامــه داد: جــای گالی
هوادارانشــان بداخالقــی هایــی را مرتکــب شــدند کــه زیبنــده نظــام 

اســالمی و برخــی از نامزدهــا نبــود.
حجــت االســالم والمســلمین توکلــی افــزود: لــذا چنــد توصیــه بــه 
انتخــاب شــدگان دارم اول اینکــه حــرف هایــی را کــه در تبلیغــات 

خــود بــه مــردم گفتیــد فرامــوش نکنیــد
 دوم اینکــه همیشــه فکــر کنیــد چــه بودیــد و چگونــه بــا رای مــردم 
ــی  ــزرگ بین ــود ب ــرور و خ ــار غ ــذا گرفت ــد ل ــس راه یافتی ــه مجل ب
نشــوید و ســابقه خــوب فعلــی خودتــان را حفــظ کنیــد کــه چهــار 

ســال دیگــر بایــد تاییــد صالحیــت شــوید.
وی همچنیــن بــه فــرا رســیدن مــاه رجــب اشــاره کــرد و گفــت: مــاه 
رجــب کــه از شــرافت ویــژه ای برخــوردار اســت و حتــی در زمــان 
جاهلیــت و قبــل از اســالم همیــن شــرافت را داشــت و اعــراب بــت 
پرســت منتظــر بودنــد کــه مــاه رجــب برســد و حاجــات خــود را در 

ایــن مــاه از خــدا بخواهنــد.

حجــت االســالم »علــی توکلــی« بــا اشــاره بــه اینکــه خطبــه هــای 
نمــاز جمعــه ایــن هفتــه کرمــان بــه دلیــل شــیوع کرونــا ویــروس در 
کشــور برگــزار نخواهــد شــد، افــزود: بیمــاری کرونــا بــه هــر دلیــل 
ــه چنــد  ــد ب وارد کشــور شــده و عــده ای را گرفتــار کــرده کــه بای

نکتــه مهــم در ایــن مــورد اشــاره کنــم.
وی ادامــه داد: اول اینکــه همــگان بایــد بــه دســتورات و راهنمایــی 
ــع از  ــم و مان ــل کنی ــه و عم ــدا توج ــتی مســئوالن ج ــای بهداش ه

ــه ایــن بیمــاری شــویم. ســرایت و ابتــالی خــود و دیگــران ب
وی تصریــح کــرد: دوم اینکــه از ایــن بیمــاری دچــار تــرس و 
اســترس نشــویم زیــرا هــر چــه اســترس در بــدن انســان باالتــر مــی 
بــرود سیســتم ایمنــی بــدن ضعیــف تــر مــی شــود در نتیجــه ابتــال 

بــه بیمــاری هــا راحــت تــر مــی شــود.
توکلــی تاکیــد کــرد: الزم مــی دانــم از پزشــکان، پرســتاران و عوامــل 
ــالمت  ــم س ــع حری ــربازان مداف ــران و س ــوان افس ــه عن ــی ب درمان
کشــور تشــکر کنــم کــه خودشــان را مســتقیما وارد میــدان جنــگ 
بــا کرونــا ویــروس جدیــد کــرده انــد کــه انشــاهلل خداونــد بــه همــه 

آنهــا اجــر دنیــوی و اخــروی عنایــت بفرماییــد.

تشکر از رسبازان مدافع حریم سالمت کشور

کمیته داخلی بیامری کرونا ویروس در بردسیر برگزار شد
کمیتــه داخلــی بیمــاری کرونــا ویروس 6 اســفندماه بــا حضور مدیر شــبکه و 

کارشناســان ســتادی در مرکز بهداشــت بردســیر برگزار شــد.
ــیر،  ــت بردس ــز بهداش ــبکه و مرک ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
ــت  ــان اهمی ــن بی ــت  ضم ــبکه بهداش ــر ش ــت مدی ــن نشس در ای
پیشــگیری  وضــرورت آمادگــی کارکنــان شــبکه بهداشــت ودرمــان، 
ــا دارای  ــم ی ــا در 8۰ درصــد مــوارد بــدون عالئ گفــت: بیمــاری کرون
ــه  ــان ب ــی از مبتالی ــت در گروه ــن اس ــت و ممک ــف اس ــم خفی عالئ
صــورت بیمــاری شــدید تنفســی تــب دارتبدیــل شــده کــه نیــاز بــه 

ــار باشــد. بســتری بیم
حبیــب الــه برهانــی ضمــن اشــاره بــه دســتورالعمل ابالغــی از 
ــا  ــال کرون ــای انتق ــی راه ه ــات فعل ــاس اطالع ــت: براس ــگاه گف دانش
ویــروس جدیــد هماننــد ســایر کرونــا ویــروس هــا و ویــروس آنفلوانــزا 
شــامل تمــاس دســت آلــوده بــه ترشــحات تنفســی بــا چشــم، بینــی 
ــت  ــل عطســه و ســرفه و صحب ــان و از راه قطــرات تنفســی مث و ده

ــی اســت. ــه مــدت طوالن ــه چهــره ب کــردن چهــره ب
از جملــه مصوبــات ایــن کمیتــه تعییــن  مســئولیت واحدهــای 
ــن  ــا ای ــنایی ب ــوص آش ــای الزم در خص ــوزش ه ــه آم ــه، ارائ مربوط
بیمــاری و راه هــای پیشــگیری از آن بــه همشــهریان و پرســنل، نصــب 
بنــر واطــالع رســانی در ســطح شهرســتان و بــه کارگرفتــن تمهیداتــی 
ــه و  ــت مقابل ــی الزم جه ــرای آمادگ ــی ب ــتی درمان ــز بهداش در مراک

ــود. ــن بیمــاری ب پیشــگیری از ای
ــا ویــژه کارکنــان نیــروی  همچنیــن نشســت آموزشــی بیمــاری کرون
ــور  ــا حض ــفندماه ب ــیر، 6 اس ــتان بردس ــتان شهرس ــی شهرس انتظام
ــی در  ــه انتظام ــده منطق ــان و فرمان ــت و درم ــبکه بهداش ــر ش مدی

ــد. ــزار ش ــی برگ ــی انتظام ــتاد فرمانده محــل س
 مدیــر شــبکه و مرکــز بهداشــت بردســیر در ایــن نشســت آموزشــی اهمیــت 

پیشــگیری از بیــاری کرونــا ویــروس را بیــان کــرد.

این نکات را رعایت کنید تا از 
این ویروس درامان مبانید
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ــی  ــج نهای ــان نتای ــتان کرم ــات اس ــتاد انتخاب ــس س رئی
ــات یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی در  انتخاب
اســتان کرمــان را اعــام کــرد و گفــت: میــزان مشــارکت 
کرمانی هــا در انتخابــات یازدهــم مجلــس ۴۲/۵۰ درصــد 

ــوده اســت. ب
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس ، محمدصــادق بصیــری 
در جمــع خبرنــگاران بــا قدردانــی از حضــور فعــال مــردم 
ــس  ــن دوره مجل ــات یازدهمی ــان در انتخاب ــتان کرم اس
شــورای اســامی و تبریــک بــه منتخبــان مــردم عنــوان 
کــرد: طبــق آخریــن نتایج تجمیــع و اعام شــده از ســوی 
وزارت کشــور در حــوزه انتخابیــه بافــت، رابــر و ارزوئیــه از 
مجمــوع ۵8 هــزار و 7۴8 آرای صحیــح، صمداهلل محمدی 

بــا 18 هــزار و ۲ رای حائــز اکثریــت آرا شــد.
رئیس ســتاد انتخابــات اســتان کرمــان ادامــه داد: در حوزه 
انتخابیــه جیرفــت و عنبرآباد از مجمــوع 131 هــزار و 1۵9 
آرای صحیــح، ذبیــح اهلل اعظمــی ســاردوئی بــا ۵3 هــزار و 

۲۰۲ رای حائــز اکثریــت آرا شــد.
وی افــزود: در حــوزه انتخابیــه رفســنجان و انــار از مجمــوع 
1۰6 هــزار و 6۰6 رای صحیــح حســین جالی بــا ۵3 هزار 

و 788 رای حائــز اکثریــت آرا شــد.
بصیــری ادامــه داد: در حــوزه انتخابیــه زرنــد و کوهبنــان 

ــریعتی  ــت ش ــح، عف ــزار و ۵۰۲ رای صحی ــوع 66 ه از مجم
ــد. ــت آرا ش ــز اکثری ــزار و ۴۵3 رای حائ ــا ۴۴ ه ــی ب کوهبنان

ــیر از  ــیرجان و بردس ــه س ــوزه انتخابی ــرد: در ح ــان ک وی بی
ــهباز حســن پور  ــح، ش ــزار و ۴۴۴ رای صحی ــوع 111 ه مجم

ــت آرا شــد. ــز اکثری ــزار و 86۴ رای حائ ــا ۴8 ه ــری ب بیگل
رئیــس ســتاد انتخابات اســتان کرمــان اظهــار داشــت: در حوزه 
انتخابیــه شــهربابک از مجمــوع ۴۰ هــزار و ۵88 رای صحیــح، 
ــا 13 هــزار و 3۵۰ رای  مصطفــی رضاحســینی قطب آبــادی ب

حائــز اکثریــت آرا شــد.
بصیــری ادامــه داد: در حــوزه انتخابیه کرمــان و راور، محمدرضا 
پورابراهیمــی داورانــی بــا 13۰ هــزار و 19۵ رای و محمدمهدی 
زاهــدی بــا 9۰ هــزار و 71۴ رای از مجمــوع ۲۲۵ هــزار و ۴6۰ 

رای صحیــح حائــز اکثریت آرا شــدند.
وی گفــت: در حــوزه انتخابیــه کهنــوج، رودبار جنــوب، فاریاب، 
قلعه گنــج و منوجــان از مجمــوع 1۵8 هــزار و ۵8 رای صحیــح، 
منصــور شــکراللهی بــا 1۰۵ هــزار و 1۴7 رای حائز اکثریــت آرا 

. شد
رئیــس ســتاد انتخابــات اســتان کرمــان بیــان کــرد: در حــوزه 
انتخابیــه بــم، ریــگان، فهــرج و نرماشــیر از مجمــوع 1۲9 هــزار 
و 1۲7 آرای صحیــح، موســی غصنفرآبــادی بــا 79 هــزار و 39۲ 

رای حائــز اکثریــت آرا شــد.

 بصیــری تعداد واجــدان شــرایط رای در اســتان کرمان 
ــرد و  ــام ک ــر اع ــزار و 991 نف ــون و 16۵ ه را ۲ میلی
گفــت: آرای مأخــوذه در اســتان کرمــان یــک میلیون و 
9۲1 هــزار و 1۰8 رای بــوده و درصــد میــزان مشــارکت 
کرمانی هــا در انتخابــات یازدهــم مجلــس ۴۲/۵۰ 

درصــد بــوده اســت.
ــیرجان و  ــه »س ــوزه انتخابی ــات در ح ــج انتخاب نتای
بردســیر« اعــام و شــهباز حســن پوربیگلــری بــا ۴8 
هــزار و 86۴ رأی از مجمــوع 111 هــزار و ۴۴۴ رأی 
صحیــح بــه عنــوان نماینــده ایــن حــوزه انتخاب شــد.

مطالبات مردم از منتخبان چیست؟  
نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسالمی در کرمان/ مشارکت 50.42 

درصدی کرمانی ها/  ومشارکت 52درصدی بردسیریها
دادســتان عمومــی و انقــاب ســیرجان از کشــف 3۰ هــزار 
ماســک احتــکار شــده در ایــن شهرســتان خبــر داد و گفــت: 
ایــن تعــداد ماســک از یــک واحــد صنفــی عرضــه وســایل 

پزشــکی کشــف و ضبــط شــده اســت.
ــارس ، محســن نیــک ورز اظهــار  ــه گــزارش خبرگــزاری ف ب
داشــت: یــک واحــد صنفــی عرضه وســایل پزشــکی تخلفاتی 
از جملــه احتــکار و اقــدام بــه گرانفروشــی تا پنــج برابر قیمت 
واقعــی برخــی اقــام بهداشــتی و پزشــکی را در پرونــده خــود 

دارد.
ــام  ــیرجان اته ــتان س ــاب شهرس ــی و انق ــتان عموم دادس
مطروحــه در ایــن پرونــده را اخــال در توزیع مایحتاج عمومی 
دانســت و تصریــح کــرد: اقــام احتکار شــده با قیمــت دولتی 

در اختیــار دانشــگاه علوم پزشــکی قــرار گرفتــه اســت.
وی از همــکاری نهادهــای انتظامــی و اطاعاتــی در راســتای 
ــکار، گرانفروشــی و ...  ــه احت ــا هرگون شناســایی و برخــورد ب
تقدیرکــرد و گفــت: در شــرایط حســاس کنونــی بــا هرگونــه 
اقــدام علیــه ســامت و آرامــش روانــی جامعه  براســاس قانون 

و بــا جدیــت برخــورد خواهــد شــد.

یــک انتخابــات باشــکوه و پرشــور را جمعــه ۲ اســفند ماه پشــت ســر 
گذاشــتیم تــا مــردم مطالبــات بــر زمینــه مانــده خــود را از منتخبــان 

جدیــد پیگیــری کنند.
بــه گــزارش گــروه رســانه هــای خبرگــزاری تســنیم، محمــد کاظم 
انبارلویــی طــی یادداشــتی در روزنامــه وطــن امــروز نوشــت : یــک 
ــر  ــت س ــفند ماه پش ــه ۲ اس ــور را جمع ــکوه و پرش ــات باش انتخاب
گذاشــتیم تــا مــردم مطالبــات بــر زمینــه مانــده خــود را از منتخبــان 

جدیــد پیگیــری کننــد.
یــک- انتخابــات یــک روش معیــن بــرای رســیدن به نتایــج نامعین 
اســت و طــی 40 ســال گذشــته انتخابات هایــی کــه در جمهــوری 
اســامی ایــران بــا ســامت کامــل برگــزار شــده نشــان داده اســت 
ــا  ــان ی ــه جری ــرد چ ــی ک ــوان پیش بین ــل نمی ت ــچ گاه از قب هی
ــات 4 ســال  ــود. در انتخاب ــات خواهــد ب ــده انتخاب چــه گروهــی برن
ــی در تهــران و  ــان توانســتند رأی خوب پیــش مجلــس، اصاح طلب
شهرســتان ها بــه خــود اختصــاص دهنــد. دولــت و مجلس شــعارها 
ــش  ــا بخ ــدام ی ــا هیچ ک ــه ی ــد ک ــردم دادن ــه م ــی را ب و وعده های
عظیمــی از آنهــا تحقــق پیــدا نکــرد، لــذا در انتخابــات جدیــد مــردم 
مطالبــات خــود را در رویکــرد اعتمــاد بــه جریان دیگــر دنبال کــرده و 
طبــق برآوردهــا بیــش از 70 درصــد مــردم بــه نیروهای انقابــی رای 
دادنــد بــه طــوری کــه اقبال خوبــی در تهران و شهرســتان ها نســبت 

بــه نامزدهــای نیروهــای انقابــی بــه چشــم خــورد.
دو- مــردم مطالباتــی دارنــد و جریــان اصولگــرا در برنامه هــای خــود 
پاســخ مثبــت به ایــن مطالبــات داد، انطباق این دو باعث شــد بیشــتر 
کرســی های مجلــس آینــده بــه اصولگرایــان اختصــاص پیــدا کنــد. 
مجلــس مرکــز مهم تریــن اقدامــات تصمیم ســاز و تصمیم گیری هــا 
ــا  ــد ت ــدگان رای می دهن ــه نماین ــردم ب ــت، م ــی اس ــطح مل در س
دیدگاه هــای آنهــا را در تصمیم گیری هــا نمایندگــی کننــد. نمایندگان 
در زمینــه اقتصــاد، فرهنــگ، سیاســت داخلــی و سیاســت خارجــی 
ــی آن  ــه خروج ــانند ک ــب می رس ــه تصوی ــی را ب ــا و لوایح طرح ه
بســتگی بــه درجــه اســتقال نماینــدگان و دقت هــای علمــی و فنی 
ــد  ــاس آن می توانن ــر اس ــه ب ــازی ها دارد ک ــن تصمیم س ــا در ای آنه

پاســخ درخــور بــه مطالبــات مــردم بدهند.
ســه- مطالبــات ملمــوس مــردم امــروز معیشــتی و اقتصادی اســت. 
مــردم می خواهنــد زندگــی شــرافتمندانه داشــته باشــند و مجلــس از 
طریــق ریل گــذاری درســت کارکردهــای اقتصــادی دولــت در بودجه 
ســاالنه می توانــد نقــش تعیین کننــده ای داشــته باشــد. نماینــدگان از 
طریــق بررســی و دقــت در ردیف هــای بودجــه و اختصــاص بودجــه 
بــه مهم تریــن مســائل و نیازهــای کشــور نقــش تعیین کننده داشــته 

و می تواننــد دولــت را بــه حرکــت درســت درآورنــد.
چهــار- در حــوزه سیاســت خارجــی و مقابلــه بــا تجــاوزات و 
ــد یــک ســد فــوالدی  ــکا، مجلــس می توان زیاده خواهی هــای آمری
در برابــر دســایس غــرب و زیاده خواهــی آنهــا باشــد. تنظیم سیاســت 
داخلــی بــر اســاس اتحــاد ملــی و انســجام اســامی می تواند ملــت را 
در برابــر تهاجمــات مقاوم کــرده تا در برابر هجوم فرهنگی و سیاســی 
دشــمن ایســتادگی کننــد، اینها بســتگی بــه مهارت هــای نمایندگان 
در صیانــت از انقــاب بویژه صیانت از ســرمایه اجتماعــی دارد که رأی 
ایــن ســرمایه های اجتماعــی پشــتوانه حضــور آنهــا در مجلس شــده 
اســت. مــردم منتظرنــد مجلــس یازدهــم گام های برنداشــته مجلس 
قبــل را درســت برداشــته و هدف هــای انقــاب اســامی، ارزش های 

اســامی و آرمان هــای شــهدا را محقــق کنــد.
پنــج- مــردم در اظهارنظرهــای خــود در ســیمای جمهوری اســامی 
بــه کــرات عنــوان کردنــد در انتخابــات مجلــس بــه دنبــال کســانی 
ــه ملــت  هســتیم کــه راه شــهید »حاج قاســم ســلیمانی« را در خان
ــی  ــردم در تهــران و شهرســتان ها هــم بخوب ــد. رأی م ــال کنن دنب
نشــان می دهــد در جســت وجوی چنیــن رجــال سیاســی و 

مذهبــی ای هســتند.
در تهــران آقــای دکتــر قالیبــاف بــا بیــش از 7۲ درصــد آرا توانســت 
اعتمــاد مــردم را بــه خــود جلــب کنــد. وی هــم زندگــی ای مشــابه 
ســردار ســلیمانی داشــت، در ۲۲ســالگی فرمانده لشــکر بود، در 8 سال 
دفاع مقــدس نقــش موثــری در جبهــه ایفــا کــرد، در مأموریت هــای 
ــر  ــی و عنص ــی و مذهب ــل سیاس ــک رج ــوان ی ــه عن ــف ب مختل
کارآمــد در حوزه هــای مختلــف ظاهــر شــده اســت، مــردم تهــران 
1۲ ســال کارآمــدی وی را در شــهرداری تهــران از نزدیــک تجربــه 
کردنــد؛ ایــن رأی بــه دکتــر قالیبــاف قابــل توجــه اســت. ایــن رای 
دادن نشــان می دهــد مــردم بــه دنبــال چــه چهره هایــی هســتند تــا 
کرســی های مجلــس را بــه آنهــا بســپارند، کســانی که هــم امتحان 
پــس داده باشــند و هــم در طــول تاریــخ 40 ســاله انقــاب اســامی 
یــک کارنامــه شــفاف و روشــن در دفــاع از انقــاب و نظــام و اطاعت 
از رهبــری داشــته باشــند. منتخبــان مــردم باید بــه این اعتمــاد مردم 
توجــه کننــد و کاری کننــد کــه شایســته ایــن اعتمــاد باشــد. جریان 
ــات را از آن خــود  ــن انتخاب ــب در ای ــد انقــاب کــه رأی غال نیرومن
کــرده، برنامه هایــی ارائــه داده کــه مــورد قبــول مــردم واقــع شــده 
اســت، پــس مــردم انتظــار دارنــد ایــن برنامه هــا در مجلــس آینــده 
عملیاتــی شــود. بایــد در عمــل دیــد راه یافتــگان بــه مجلــس چگونه 
ایــن برنامه هــا را عملــی کــرده و بــه وعده هــای خــود جامــه عمــل 

ــانند. می پوش
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 بــا انجــام فراینــد رای گیــری انتخابات مجلس شــورای 
اســامی و اعــام نتایج شــمارش آرا، مجمــع نمایندگان 
اســتان کرمــان بــه لحــاظ ترکیــب گرایــش سیاســی 
تغییــرات زیــادی پیدا کــرد و منتخبان فهرســت جناح 
اصولگــرا بــا پیــروزی بــر رقبای اصــاح طلــب و اعتدالی 

اکثریــت کرســی هــا را بــه خــود اختصــاص دادند.
بــه گــزارش ایرنــا، انتخابــات یازدهمیــن دوره مجلــس 
ــور  ــر کش ــفند در سراس ــامی روز دوم اس ــورای اس ش
برگــزار شــد و مــردم بــا حضــور در پــای صنــدوق هــای 
ــده را  ــال آین ــار س ــرای چه ــود را ب ــان خ رای منتخب

تعییــن کردنــد.
بــا مشــخص شــدن نتایــج آرا، صحنــه سیاســی اســتان 
کرمــان شــاهد تغییــر و جابجایی هفــت نماینــده از 1۰ 
نماینــده دوره فعلــی بــود و اکثریــت نماینــدگان اصاح 
ــدگان  ــه نماین ــب مجلــس دهــم جــای خــود را ب طل

مــورد حمایــت جنــاح اصولگــرا دادنــد.
شــورای هماهنگــی نیروها و تشــکل های والیی اســتان 
کرمان)جنــاح اصولگــرا( در ایــن دوره فهرســت کاملــی 
بــرای تمامــی حــوزه هــای انتخاباتــی اســتان کرمــان 
ــا اتخــاذ تاکتیــک وحــدت توانســت  ارائــه کــرد کــه ب

6نفــر از ایــن فهرســت را راهــی بهارســتان کنــد.
ــا گرایــش   در ســه حــوزه انتخابیــه نیــز منتخبانــی ب
ائتــاف  از فهرســت شــورای  اصولگرایــی خــارج 
ــای خــود  ــت آرا در حــوزه ه ــز اکثری ــان حائ اصولگرای
شــده انــد و تنهــا در یــک حــوزه کاندیــد اصــاح طلب 
ــف اصولگــرای خــود شــده  ــه شکســت حری ــق ب موف

ــت. اس
جنــاح اصــاح طلــب و اعتدالــی اســتان نیــز بــا انتشــار 

فهرســت کــه در برخی حــوزه هــای انتخابیــه کاندیدای 
ــت  ــه رقاب ــه صحن ــا ب ــد، پ ــرده بودن ــی ک واحــد معرف
گذاشــتند، امــا ناکامــی بزرگــی را در جلــب نظــر رای 
دهنــدگان بــه نامزدهــای مــورد حمایــت خــود کســب 
کردنــد و اکثریــت مجمــع نمایندگان اســتان کرمــان را 

بــه رقبــای اصولگــرای خــود واگــذار نمــود.
در حــوزه انتخابیــه بافــت، رابــر و ارزوئیــه از مجمــوع ۵8 
ــا 18  هــزار و 7۴8 آرای صحیــح، صمــداهلل محمــدی ب
هــزار و ۲ رای حائــز اکثریــت آرا شــد و علــی بختیــاری 
از جنــاح اصــاح طلــب در ادامــه نمایندگــی خــود ناکام 

ند. ما
  ذبیــح اهلل اعظمــی ســاردوئی از حــوزه انتخابیه جیرفت 
ــا ۵3 هــزار و  ــاد از فهرســت اصــاح طلبــان ب و عنبرآب
۲۰۲ رای،  از مجمــوع 131 هــزار و 1۵9 آرای صحیــح، 
ــاح  ــب اص ــا منتخ ــرد و تنه ــب ک ــت آرا را کس اکثری

طلبــان در اســتان کرمــان شــد.
ــار از مجمــوع 1۰6  ــه رفســنجان و ان در حــوزه انتخابی
هــزار و 6۰6 رای صحیــح حســین جالــی از فهرســت 
شــورای هماهنگــی نیروهــا و تشــکل های والیی اســتان 
کرمــان،  بــا ۵3 هــزار و 788، جایگزیــن رقیــب اصــاح 

طلــب خــود احمــد محمــدی انارکــی شــد.
ــرا از حــوزه  ــزد اصولگ ــی نام ــت شــریعتی کوهبنان عف
ــا ۴۴ هــزار و ۴۵3 رای از  ــد و کوهبنــان ب انتخابیــه زرن
مجمــوع 66 هــزار و ۵۰۲ رای صحیــح، حائــز اکثریــت 
ــی از  ــری خامکان ــوزه حســین امی ــن ح ــد، در ای آرا ش
چهــره هــای شــاخص اصــاح طلــب پــس از پنــج دوره 

نمایندگــی بــرای مجلــس یازدهــم ثبــت نــام نکــرد.
در حــوزه انتخابیه ســیرجان و بردســیر از مجمــوع 111 

جانباختگان مراسم تشییع سردار 
سلیمانی در کرمان شهید شناخته شدند

ــا ارســال پیامــی  رییــس کل دادگســتری اســتان کرمــان ب
شــهید شــناخته شــدن جانباختگان مراســم تشــییع ســردار 

شــهید ســلیمانی در کرمــان را تاییــد کــرد.
بــه نقــل از یــک منبــع آگاه، رییــس کل دادگســتری اســتان 
کرمان امشــب با ارســال پیامی بــه خانواده هــای جانباختگان 
تاکیــد کــرد: بــا وســاطت، پیگیــری و انعکاس خواســت بحق 
شــما توســط ریاســت محترم قــوه قضائیــه حضرت آیــت اهلل 
رئیســی، مقام معظــم رهبری با شهیدشــناختن جانباختگان 
مراســم تشــییع پیکر مطهر ســردار سپهبد شــهید سلیمانی 

موافقــت فرمــوده اند.
ــاه  ــه ۲7 بهمــن م ــوه قضائی ــس ق ــزارش ایســنا، ریی ــه گ ب
ســال جــاری در جریــان ســفر بــه اســتان کرمــان بــه منظور 
ســخنرانی در مراســم اربعیــن ســردار ســپهبد شــهید حــاج 
ــواده  ــاق خان ــه اتف ــت، ب قاســم ســلیمانی و شــهدای مقاوم
ســردار ســلیمانی بــا خانــواده جمعــی از جانباختــگان حادثه 
تشــییع پیکــر ســردار ســلیمانی در محــل بیــت الزهــرا )س( 
دیــدار و گفــت و گــو کــرد و در ایــن دیــدار قــول پیگیــری 
بــرای شــهید محســوب شــدن ایــن جانباختــگان را داده بود.

61  نفر در حادثه تشــییع پیکر ســردار ســپهبد شــهید حاج 
قاســم ســلیمانی در کرمــان بــه دلیــل ازدحام جمعیــت جان 

ــه اند. باخت

کشف ۷2 کیلوگرم حشیش 
در عملیات پلیس بردسیر

فرمانــده انتظامــی شهرســتان بردســیر از کشــف 7۲ کیلوگــرم 
حشــیش، دســتگیری ۲ متهــم و توقیــف دو دســتگاه خــودرو با 
تــاش مامــوران پاســگاه انتظامی بخــش گلزار این شهرســتان 

خبــر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان هــای باشــگاه خبرنــگاران 
ــی  ــده انتظام ــری، فرمان ــرهنگ غضنف ــان، س ــوان از کرم ج
شهرســتان بردســیر بیــان داشــت: مبــارزه بــا پدیــده شــوم مواد 
مخــدر بــا جدیت از ســوی پلیــس دنبال می شــود و شــهروندان 
نیــز می تواننــد بــا انعــکاس موارد مشــکوک بــه پلیــس، یاریگر 

خادمــان نظــم و امنیت باشــند.
از عــوارض خطرنــاک مصــرف حشــیش می تــوان بــه کاهــش 
توانایــی تمرکــز در درک موضوعــات، از بیــن رفتن هماهنگی و 
تعــادل بــدن، آســیب و ضعــف حافظــه، اختــاالت اضطرابی- 
توهــم- هذیــان و دیوانگــی، ســرطان ریــه و فقــدان انگیــزه در 
ــه طــوری کــه فــرد  ــرای اســتمرار کار هــای روزمــره ب فــرد ب
مصــرف کننــده فاقــد نیــرو، بــی حــال و ظاهــراً تنبــل اســت. 
همچنیــن افــرادی کــه حشــیش مصــرف می کننــد، اســتعداد 
اعتیــاد بــه ســایر مــواد روان گــردان از جملــه شیشــه در آن هــا 

ــتر است. بیش

ــا  ــری ب ــن پور بیگل ــهباز حس ــح، ش ــزار و ۴۴۴ رای صحی ه
ــز اکثریــت  ــا ۴8 هــزار و 86۴ رای حائ گرایــش مســتقل و ب

آرا شــد.  
در حــوزه انتخابیه شــهربابک از مجمــوع ۴۰ هــزار و ۵88 رای 
صحیــح، مصطفــی رضاحســینی قطب آبــادی نامــزد نزدیــک 
بــه اصولگرایــان بــا 13 هــزار و 3۵۰ رای حائــز اکثریت آرا شــد 
و علــی اســدی کــرم نماینــده فعلــی از جنــاح اصــاح طلــب 

توفیقی بدســت نیــاورد.  
محمدرضــا پورابراهیمــی داورانــی بــا 13۰ هــزار و 19۵ رای و 
محمدمهــدی زاهــدی بــا 9۰ هــزار و 71۴ رای از مجموع ۲۲۵ 
هــزار و ۴6۰ رای صحیــح  از حــوزه انتخابیــه کرمــان و راور بــا 

گرایــش اصولگرایــی حائــز اکثریت آرا شــدند.
در حــوزه انتخابیــه کهنــوج، رودبــار جنوب، فاریــاب، قلعه گنج 
و منوجــان از مجمــوع 1۵8 هــزار و ۵8 رای صحیــح، منصــور 
شــکراللهی بــا 1۰۵ هــزار و 1۴7 رای حائــز اکثریــت آرا شــد 
ــه  ــن ب ــم از راه یافت ــس ده ــده مجل ــزه نماین ــد حم و احم

بهارســتان بــاز مانــد.
 حــوزه انتخابیــه بــم، ریــگان، فهــرج و نرماشــیر از مجمــوع 
ــادی از  ــی غضنفرآب ــح، موس ــزار و 1۲7 آرای صحی 1۲9 ه
فهرســت شــورای هماهنگــی نیروهــا و تشــکل های والیــی 
ــت آرا  ــز اکثری ــزار و 39۲ رای حائ ــا 79 ه ــان ب ــتان کرم اس
شــد و جایگزیــن حبیــب اهلل نیکــزادی نماینده فعلــی اصاح 

طلــب شــد.
تعــداد واجــدان شــرایط رای در اســتان کرمــان را ۲ میلیــون 
ــان  ــر و آرای ماخــوذه در اســتان کرم ــزار و 991 نف و 16۵ ه
یــک میلیــون و 9۲1 هــزار و 1۰8 رای بــود و درصــد میــزان 
مشــارکت کرمانی هــا در انتخابــات یازدهــم مجلــس ۵۰/۴۲ 

درصداعــام شــد.

تولید ۱0 میلیون تن فوالد تا افق ۱404 در استان کرمان
رییــس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت اســتان 
ــدات شــاخص  ــزان تولی ــش می ــه افزای ــان ب کرم
صنعتــی و معدنــی اســتان کرمــان در کنســانتره 
ــفنجی، شــمش  ــن اس ــن، آه ــه آه ــن، گندل آه
فــوالدی، فــرش دســتباف و کک اشــاره داشــت و 
گفــت: با تکمیل و رشــد زنجیــره فوالد در اســتان 
کرمــان تــا افــق 1۴۰۴، تولیــد 1۰ میلیــون تــن از 
۵۵ میلیــون تــن فــوالد هدف گــذاری کشــوری را 

خواهیــم داشــت.
ــح روز 7 اســفندماه  »مهــدی حســینی نژاد« صب
در دیــدار اســتاندار کرمــان بــا برخی از مســئولین 
ســازمان صنعــت، معدن و تجارت شــمال اســتان 
تصریــح کــرد: میــزان اســتخراج مــواد معدنــی در 
اســتان کرمــان بــه 93 میلیــون تــن رســیده که با 

جلسه ستاد تسهیالت    نوروزی      
شهرستان بردسیر  تشکیل شد

بــه گــزارش روابــط عمومی فرمانداری بردســیر جلســه ســتاد 
تســهیات نــوروزی باحضــور روســای دســتگاههای اجرایی و 
روســای بانــک هــا و بــه ریاســت مهندس نجــف پــور فرماندار 

بردســیر درســالن اجتماعات فرمانداری تشــکیل شــد
مهنــدس نجــف پــور گفــت جهت رفــاه حــال همشــهریان و 
مســافرین نوروزی لیست کشــیک ادارات از تاریخ۲۵اسفند98 
لغایــت 1۵فروردین 99 تهیه گردد و بازرســی مســتمر جهت 

اســتقرار کشــیک توســط فرمانــداری روزانه صــورت گیرد
ــژه  ــام  وی ــع اق ــرد محــل توزی ــام ک ــدار بردســیر اع فرمان
نــوروز پــس از تعییــن در ســتاد تنظیــم بــازار ازطریــق فضای 
مجــازی و نصــب بنــر درســطح شــهر اطاع رســانی میشــود 
وی در ادامــه برنامــه هــای قابــل اجــرا توســط دســتگاههای 
اجرایــی را بیــان کــرد و افــزود درجلســه آتی ستادتســهیات 
نــوروزی،  ادارات و بانــک هــا گــزارش اقدامــات خــودرا ارائــه 
دهنــد واز شــهرداران خواســت نســبت بــه کاشــت درخــت 
ــری درســطح  ــات جــدی ت ــی ســال اقدام ــای پایان در روزه

شهرســتان انجــام دهنــد

ترکیب سیاسی متفاوت نمایندگان  استان کرمان در مجلس یازدهم

جلسه شورای اداری بردسیر 
باموضوع اطالع رسانی بیماری 

کرونا تشکیل شد
ــورای  ــیر ش ــداری بردس ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اداری و شــورای بانــک هــای شهرســتان بردســیر در خصوص 
اطــاع رســانی بیمــاری کرونــا بــه ریاســت مهنــدس نجــف 
پورفرماندارشهرســتان بردسیر در ســالن اجتماعات فرمانداری 

برگــزار شــد
فرمانــدار بردســیر ضمن تبریک حلــول ماه رجــب از همکاری 
دســتگاههای اجرایــی در بحث اجــرای روند انتخابــات تقدیر و 
تشــکر نمود و افــزود باحضــور اگاهانه و مشــارکت ۵۲درصدی 
مــردم شهرســتان بردســیر در پــای صنــدوق هــای رای بــرگ 

زریــن دیگــری در کارنامه شهرســتان بردســیر رقــم زدند
مهنــدس نجــف پــور گفــت در خصــوص پیشــگیری بیماری 
کرونــا، رعایــت مــوارد بهداشــتی در ادارات و بانــک هــا توســط 
ــانی و  ــاع رس ــت و اط ــان الزامیس ــاب رجوع ــان و ارب کارکن
ــتور  ــایر رادردس ــان و عش ــوزان، نانوای ــش ام ــه دان ــوزش ب ام

کارمرکــز بهداشــت قــرارداد
برهانــی رییــس مرکز بهداشــت و درمان شهرســتان بردســیر 
نــکات کامل بهداشــتی رادرخصــوص رعایت بهداشــت فردی 
توســط عموم  آموزش داد وی همچنین شــایعه ی قرارگرفتن 
بیمارســتان بردســیر بعنوان معین شــهرکرمان جهــت انتقال 
بیمــاران شــهرهای دیگــر بــه بیمارســتان قائم)عج(بردســیر 
راتکذیــب کــرد و افــزود تاکنون در شــهرکرمان مــوردی مبتا 
ــا وجــود نداشــته و درشــرایط بحرانــی بیمارســتان  بــه کرون
ــود و ازعمــوم  بردســیر پاســخگوی نیــاز شــهروندان خواهدب
مــردم خواســت تمــام اخبــار و اطاعــات درایــن خصــوص را 
از طریــق ســایت روابــط عمومــی مرکــز خدمــات بهداشــت و 

درمــان پیگیــری کنند

نتیجه آزمایش 2 بیمار مبتال به کرونا ویروس
 در کرمان مثبت اعالم شد

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان گفــت: بــا توجــه بــه آزمایشــات انجام 
ــام شــده  ــان اع ــا در کرم ــت کرون ــورد مثب شــده و پاســخ آزمایشــات دو م

اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، حمیدرضــا رشــیدی نژاد 
روزیکشــنبه 98/1۲/11 در نشســت خبــری مشــترک اســتاندار، رئیــس 
ــد از  ــه بع ــان ک ــتان کرم ــی اس ــده انتظام ــکی و فرمان ــوم پزش ــگاه عل دانش
برگــزاری ســتاد اســتانی مدیریــت پیشــگیری از آلودگــی بــه ویــروس کرونا در 
کرمــان برگــزار شــد اظهــار داشــت: بیمارســتان افضلی پــور کرمــان بــه عنــوان 
مرکــز درمانــی رســیدگی بــه بیمــاران مبتــا و مشــکوک بــه کرونــا اختصاص 

داده شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در چنــد روز گذشــته تعــداد بیمــاران مراجعه کننــده دارای 
ــدا کــرده اســت  ــش پی ــی افزای ــه مراکــز درمان عفونت هــای حــاد تنفســی ب
گفــت: جــواب آزمایشــات مــوارد مشــکوک هــر روز بیــن ســاعت 13 تــا 1۴ 

ــود. ــام می ش اع
ــوان اینکــه روز گذشــته ۲۰  ــا عن ــان ب ــوم پزشــکی کرم رئیــس دانشــگاه عل
مــورد مراجعــه عفونــت حــاد تنفســی در کرمــان داشــتیم افــزود: بــا توجــه به 
آزمایشــات انجــام شــده و پاســخ آزمایشــات دو مــورد مثبــت کرونــا در کرمــان 

اعام شــده اســت.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان خبر داد:

۵۰ درصــد رشــد، رتبــه اول کشــوری از ایــن حیث را 
بــه خــود اختصــاص داده اســت.

وی بــه افزایــش میــزان تولیــدات شــاخص صنعتــی 
و معدنــی اســتان کرمــان در کنســانتره آهــن، گندله 
ــرش  ــوالدی، ف ــمش ف ــفنجی، ش ــن اس ــن، آه آه
دســتباف و کک اشــاره داشــت و افــزود: بــا تکمیــل 
ــا افــق  و رشــد زنجیــره فــوالد در اســتان کرمــان ت
1۴۰۴، تولیــد 1۰ میلیــون تــن از ۵۵ میلیــون تــن 
ــت. ــم داش ــوری را خواهی ــذاری کش ــوالد هدف گ ف

رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت شــمال 
ــوان کــرد: در حــوزه پروژه هــای  ــان عن اســتان کرم
اقتصــاد مقاومتــی 3۴ پــروژه بــا ۵8 میلیــارد تومــان 
ســرمایه گذاری و 1۲8۰9 مــورد اشــتغال و میانگیــن 
پیشــرفت فیزیکــی 6۵ درصــدی مربــوط بــه حــوزه 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

رییس کل دادگسرتی استان کرمان با ارسال پیامی تاکید کرد

صنعــت و معــدن اســت.
ــول  ــان در وص ــتان کرم ــه اول اس ــه رتب ــینی نژاد ب حس
ــادن اشــاره داشــت و گفــت: اســتان  ــی مع ــوق دولت حق
کرمــان در ده ماهــه ســال جــاری، ۴88 میلیــارد تومــان 
وصــول حقــوق دولتــی معــادن داشــته اســت ضمــن آنکه 
از محــل یــک درصــد فــروش مــواد معدنــی و فرآورده های 
معــادن اســتان کرمان در ســال گذشــته 1۲ و نیم میلیارد 
تومــان وصولــی داشــتیم کــه در بخش هــای هواشناســی، 
تعمیــر راه و غیــره هزینــه شــده و امســال ایــن وصولــی به 

8۰ میلیــارد تومــان رســیده اســت.
رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت شــمال اســتان 
ــل  ــان از مح ــتان کرم ــهم اس ــه س ــه ب ــان در ادام کرم
تســهیات تبصــره 18 پرداخــت و عنــوان کــرد: درصــد 
پرداخــت اســتان از اعتبار تخصیــص یافته 7 درصد اســت.

اعالم ساعات کاری جدید ادارات استان 
در راستای پیشگیری از ویروس کرونا 

مدیــر روابــط عمومــی اســتانداری کرمــان از اعــام ســاعات کاری جدیــد 
ــا و مدیریــت پیشــگیری از ویــروس  ادارات اســتان در راســتای مقابلــه ب

کرونــا خبــر داد.
ــاور  ــی زاده مش ــاس تق ــان، عب ــنیم از کرم ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
رســانه ای اســتاندار کرمــان و مدیــر روابــط عمومــی اســتانداری ظهــر روز 
ــد ادارات  ــاعات کاری جدی ــام س ــگاران از اع ــع خبرن ــنبه در جم یکش
ــه و  ــتای مقابل ــه در راس ــن مصوب ــت: ای ــار داش ــر داد و اظه ــتان خب اس

ــت. ــتان اس ــا در اس ــروس کرون ــگیری از وی ــت پیش مدیری
ــه  ــه جلس ــتان مصوب ــاعات کارادارات اس ــر س ــه تغیی ــان اینک ــا بی وی ب
ســتاد اســتانی مدیریــت  پیشــگیری از آلودگــی بــه ویــروس کرونــا بــوده 
اســت افــزود: در ایــن جلســه مقــرر شــد تــا ســاعات کاری ادارات اســتان 

کرمــان کاهــش پیــدا کنــد.
مدیــر روابــط عمومــی اســتانداری کرمــان بــا عنــوان اینکــه ســاعات کار 
ادارات اســتان شــنبه تــا چهارشــنبه از 8 الــی 13 و پنج شــنبه ها از 
ــاعات کار  ــوی س ــاع ثان ــا اط ــرد: ت ــد ک ــی 1۲ اســت تاکی ــاعت 8 ال س

ــن شــرح اســت. ــه ای ادارات اســتان ب
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حکومت  جهانی عدالت

شاخصه های جامعه منتظر از دیدگاه 
مقام معظم رهبری

انتظار از دیدگاه مقام معظم رهربی:
از نظر مقام معظم رهبری اعتقاد به مهدویت وانتظار نه تنها در 
بین شیعیان ومسلمانان بلکه در بین پیروان تمام ادیان ومذاهب 
وجود دارد و این فراگیر بودن باعث می شود که همه انسانها به 
آینده درخشان وروشن برای تاریخ و بشریت معتقد باشند. براین 
اساس همه جوامع می توانند برای ظهور مهدی موعود)عج( خود 
را مهیا سازند و در واقع جامعه ای منتظر باشند. شاخصه های 
چنین جامعه ای را به سختی می توان برشمرد، اما برخی از 

مهمترین آنها عبارتند از:
استقرار عدالت فراگیر:

بنابر احادیث و روایات، مشکل اصلی منجی موعود، مشکل 
خداباوری یا انکار خدا نیست، بلکه مشکل اصلی، آتش ظلم و 
بیدادی است که بشر را در کام خود فرو برده است. بنابراین، 
ایجاد عدالت سرلوحه برنامه های منجی عالم است، همان گونه که 

از اهداف اصلی همه پیامبران در آغاز رسالت بوده است.
در عصر غیبت نیز جامعه ای که رو به کمال موعود گام برمی دارد، 
باید برقراری عدالت را در رأس برنامه های اصالحی خود قرار 
دهد؛ زیرا تمامی ساختارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعی به شدت متأثر از میزان تأمین عدالت در جامعه 
هستند. بشر در نظام عادل و دادگستر به درستی تربیت می شود، 
با آسایش و فراغت به تکلیف تن می دهد و به حقوق دیگران نیز 

احترام می گزارد.
بشر در سایه این مسئولیت پذیری و تعهد به جامعه، به سعادت 
دست می یابد. لذا، باید پایه های اصلی جامعه و ارکان مدیریت 
که در همه زوایای اجتماعی تأثیر مستقیم دارد و جهت حرکت 
جامعه را مشخص می کند، عادالنه باشد تا کل روابط اجتماعی 

در تمامی زمینه ها رنگ عدالت و دادگری به خود بگیرد.
برقراری عدل مستلزم آن است که گروهی از افراد، از سرمایه ها 
و درآمدهای بسیار اما ناحق خود چشم پوشی کنند و این عامل 
باعث می شود که آنان برای حفظ منافع نامشروع خود علیه 
عدالت خواهان برانگیخته شوند. همین امر، تالش برای استقرار 
عدالت را در عصر غیبت بسیار مشکل می سازد و غیر از مصلحان 
و منتظران حقیقی، دیگران یارای آن را نخواهند داشت. اما در 
عوض نتایج و پی آمدهای شکوهمند آن هم بسیار درخور توجه و 
ارزش مند است، به گونه ای که شوق رسیدن به این نتایج، تحمل 

تمامی مشکالت را آسان و ممکن می سازد.
مقام معظم رهبری نیز جامعه مهدوی را جامعه ای در ادامه 
تالشها واهداف انبیاء بر می شمرند و می فرمایند: » جامعه 
»مهدوی «، )یعنی، آن دنیایی که امام زمان )عج( می آید تا 
آن دنیا را بسازد(، همان جامعه ای است که همه پیامبران برای 
تامین آن در عالم ظهور کردند. یعنی همه پیغمبران مقدمه بودند 
تا آن جامعه ایده آل انسانی - که باالخره به وسیله ولی عصر و 
مهدی موعود )عج( در این عالم پدید خواهد آمد و پایه گذاری 
خواهد شد - به وجود بیاید. مانند یک بنای مرتفعی که کسی 
می آید، زمین آن را تسطیح می کند و خار و خاشاک را از آن 
می کند. کس دیگری پس از او می آید و زمین را برای پایه 

ریزی، می کند و گود می کند.
کس دیگری پس از او می آید، تا پایه ها را شالوده ریزی کند 
و بلند کند و کس دیگری پس از او می آید تا دیوارها را بچیند 
و یکی پس از دیگری، ماموران و مسؤوالن می آیند تا این کاخ 
مرتفع، این بنیان رفیع، به تدریج در طول زمان ساخته و پرداخته 
بشود. انبیای الهی علیهم السالم، از آغاز تاریخ بشریت، یکی پس 
از دیگری آمدند تا جامعه را و بشریت را قدم به قدم به آن جامعه 
آرمانی و آن هدف نهایی، نزدیک کنند. انبیا همه موفق شدند.

حتی یک نفر از رسوالن الهی هم در این راه و در این مسیر 
ناکام نماند.

باری بود که بر دوش این ماموران عالی مقام، نهاده شده بود. هر 
کدام قدمی آن بار را به مقصد و سر منزل نزدیک کردند- کوشش 
کردند- هرچه توان داشتند، به کار برند. آن وقتی که عمر آنان 
سر آمد- این بار را دیگری از دست آنان گرفت و همچنان قدمی 
و مسافتی آن را به مقصد نزدیک تر کرد. ولی عصر - صلوات اهلل 
علیه - میراث بر همه پیامبران الهی است که می آید و گام آخر 

را در ایجاد آن جامعه الهی بر می دارد. « 

ادامه آیه 93 سوره آل عمران :
9- منظور از »طعام« چیست؟

طعام به چیزی گفته می شود که به ذائقه انسان طعم دارد و کلمه 
»حل« در برابر »عقد« به معنای آزادی و رهایی است. طعام حالل 

به خوردنی های مجاز گفته شده است.
آیه 94 سوره آل عمران:

پس کسانی که بعد از این بر خدا دروغ بندند آنان خود ستمکارانند.
1-کیفر کسانی که به خدا دروغ می بندند چیست؟

اکنون که آنها حاضر به آوردن تورات نشدند و افترا بستن آنها برخدا 
مسلم شد، باید بدانند کسانی که بر خدا دروغ می بندند ستمگرند. 
آنان هم بر خود ستم می کنند که خویش را گرفتار مجازات و کیفر 
الهی می سازند و هم به دیگران که آنها را با دروغ و نیرنگ از راه 

راست منحرف می سازند.
2- آیا در تورات کنونی به تحریم گوشت ها اشاره شده است؟

درتورات کنونی در سفر »الویان« فصل یازدهم ضمن بیان گوشت 
های حرام و حالل چنین می خوانیم: »از نوشخوار کنندگان و سم 
چاکان اینها را نخورید، شتر را با وجودی که نوشخوا می کند، اما تمام 

سم چاک نیست آن برای شما ناپاک است«.
از جمله های فوق استفاده می شود که یهود، گوشت شتر و سایر 
چاکان را حرام می دانستند، ولی هیچگونه داللتی بر تحریم آنها در 
آئین ابراهیم و نوح وجود ندارد. ممکن است این قسمت از آنها باشد 

که به عنوان مجازات بر یهود تحریم شده بود.
آیه 95 سوره آل عمران:

بگو خدا راست گفت پس از آیین ابراهیم که حق گرا بود و از 
مشرکان نبود پیروی کنید.

1-پیامبر اکرم)ص( یهودیان را به چه چیزی دعوت می کند؟
وقتی معلوم شد در آنچه به شما خبر می دهم و دعوتتان می کنم، 
حق با من است، پس مرا پیروی کنید و به دین من در آئید و به 
حالل بودن گوشت شتر اعتراف کنید. همچنین همه طیبات، که 
خدا حالل کرده، حالل است و اگر قبال بر شما حرام کرده بود، به 
عنوان مجازات و عقوبت ظلم شما بود، همچنانکه خود خدای تعالی 

این گونه خبر داده است.
2- چرا از »فاتبعوا مله ابراهیم« استفاده شده و نامی از دین 

پیامبر)ص( برده نشده است؟
جمله: »فاتبعوا مله ابراهیم« به منزله کنایه است از پیروی دین 
رسول خدا)ص( و اگر نام دین آن جناب را ذکر نکرد و به جای آن 
فرمود: »دین ابراهیم را پیروی کنید« برای این بود که مخاطبین این 
خطاب، دین ابراهیم را قبول داشتند. این کنایه اشاره است به اینکه 
دین اسالم که من شما را به آن دعوت می کنم، همان دین حنیف 
و فطری ابراهیم است. چون دین فطری هیچ گاه انسان را از خوردن 

گوشت پاکیزه و رزق های پاکیزه دیگر جلوگیری نمی کند.
3- چرا قرآن دین ابراهیم را دین حنیف معرفی می کند؟

او »حنیف« بود، یعنی از ادیان باطل متمایز شده بود ودر دستورات 
او حتی در مورد غذاهای پاک یک حکم انحرافی و تحریم بی دلیل 
وجود نداشت. او هرگز از مشرکان نبود. ااین که مشرکان عرب خود 
را بر آئین او می دانند، کامال بی معنی است؛ »بت پرست« کجا و 

»بت شکن« کجا؟
4- چرا در قرآن کرارا اشاره شده که ابراهیم از مشرکان نبوده است؟

در قرآن کرارا روی این جمله تکیه شده که ابراهیم)ع( از مشرکان 
نبود. زیرا همانطور که قبال هم اشاره کردیم بت پرستان جاهلیت 
مدعی بودند که برآئین ابراهیم هستند و آن قدر در این ادعا پیش 
رفته بودند که دیگران، آنها را »حنفا؛ پیروان ابراهیم« معرفی می 

کردند. لذا قرآن مکرر این موضوع را نفی می کند.
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کشــته های آنفلوآنزا در ســال 2۰1۸ ــــ 2۰، ۶1هزار نفر 
بــوده  اســت و در یک ســال گذشــته )2۰2۰ ــــ 2۰19( 
حــدود 1۰هــزار آمریکایــی بــر اثــر آنفلوآنزا جــان خود 
را از دســت داده انــد؛ ایــن آمار رســمی در حالیســت که 
تعــداد مــرگ ناشــی از کرونــا در چیــن هنوز بــه 3هزار 

نفــر هم نرســیده اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار اجتماعــی باشــگاه خبرنــگاران 
پویــا؛ یکــی از بیماری هــای خطرناکــی کــه در ســطح 
جهــان ســاالنه تعــداد بســیاری از افــراد بــه آن دچــار 
ــیار  ــاری بس ــن بیم ــت؛ ای ــزا« اس ــود، »آنفلوآن می  ش
شــایع اســت و در فصــول ســرد ســال تعداد بیشــتری 

ــرد. ــراد را دربرمی گی از اف
ســاالنه   »medicinenet« ســایت  گــزارش  بــه 
تعــداد ۶4۶ هــزار انســان بــه بیمــاری آنفلوآنــزا دچــار 
ــا 5۰۰  ــداد 25۰ ت ــی، تع ــور تخمین ــوند و به ط می  ش
هــزار نفــر در جهــان جــان خــود را بــر اثــر آنفلوآنــزا از 

دســت می دهنــد.
نکتــه جالــب ایــن اســت کــه کشــور آمریــکا یکــی 
ــهروندان  ــت و ش ــاری اس ــن بیم ــتگاه های ای از خاس
آمریکایــی بیشــتر از کشــورهای دیگــر دچــار آن 
می شــوند؛ ســاالنه هزاران نفــر از شــهروندان آمریکایی 
ــود را از دســت  ــان خ ــزا ج ــه آنفلوآن ــال ب ــر ابت ــر اث ب

می دهنــد.
بــر اســاس گــزارش ســازمان »کنتــرل و پیشــگیری از 
بیمــاری« در آمریــکا )CDC(، در 1۰ ســال گذشــته از 
2۰1۰ تــا 2۰19 تعــداد قابــل توجهــی از افــراد جــان 

خــود را به علــت آنفلوآنــزا از دســت داده انــد.

تعــداد کشــته های آنفلوآنزا در آمریکا در ســال 2۰1۸ ــــ 2۰17، 
۶1 هــزار نفــر بــوده  اســت! این بــازه زمانــی، یکی از شــایع ترین 
تعــداد مرگ ومیــر بــر اثــر بیمــاری آنفلوآنــزا بــوده اســت؛ در 

ایــن ســال 45 میلیــون آمریکایــی به آنفلوآنــزا دچار شــدند.
یکــی دیگــر از ســالهایی که بیشــترین کشــته بــر اثــر آنفلوآنزا 
در آمریــکا ثبــت شــده اســت، 2۰15 ــــ 2۰14 اســت؛ در ایــن 
ســال تعــداد 51 هــزار آمریکایــی کشــته شــدند و تعــداد 3۰ 

میلیــون بــه ایــن بیمــاری دچــار شــدند.
ــا از  ایــن در حالــی اســت کــه از زمــان شــیوع ویــروس کرون
ووهــان چیــن، اخبــار آنفلوآنــزا در آمریــکا مــورد سانســور قرار 

گرفتــه اســت.
در ســال 2۰2۰ ــــ 2۰19، 19 میلیــون آمریکایــی مبتــال بــه 
آنفلوآنــزا شــدند کــه 1۸۰ هــزار نفــر از آنهــا راهی بیمارســتان 
شــده اند؛ از ایــن تعــداد، حــدود 1۰ هــزار آمریکایــی کــه ۶۰ 
درصــد آنهــا کــودک بوده انــد جــان خــود را از دســت داده انــد.

فصــل آنفلوآنــزا در آمریــکا امســال زودتــر از معمــول آغاز شــد؛ 
اوج ایــن بیمــاری در اواســط نوامبــر بــا افزایش آنفلوآنــزای نوع 
B بــود؛ ایــن نــوع آنفلوآنــزا کــودکان را ســخت تر تحــت تأثیــر 
قــرار می دهــد؛ بیــش از نیمــی از آزمایش هایــی کــه در ایــن 
فصــل بــرای آنفلوآنــزا گرفتــه شــده در کــودکان و جوانــان زیر 
ــردم  ــالم تری از م ــروه س ــاً گ ــه مخصوص ــوده ک ــال ب 25 س
هســتند. هــردوی ایــن ویروس هــا )کرونــا و آنفلوآنــزا( عالئــم 
ــکل  ــوارد مش ــی م ــب و در برخ ــرفه، ت ــد: س ــابهی دارن مش
تنفســی اســت؛ تفــاوت اصلــی در ایــن اســت کــه افــرادی کــه 
در خطــر ابتــال بــه کرونــا قــرار دارنــد یــا خــود بــه چین ســفر 
ــه  ــد ک ــاس بوده ان ــا کســانی در تم ــک ب ــا از نزدی ــد ی کرده ان

قبــالً مبتــال شــده اند.

ــات واکســن در  ــروه تحقیق ــر گ ــد«، مدی ــوری پلن »گرگ
»کلینیــک مایــو در راچســتر مینه ســوتا« گفــت: »ویروس 
ــا بــرای اکثــر آمریکایی هــا، کســانی کــه بــه چیــن  کرون
ــد  ــراد مبتــال در تمــاس نبوده ان ــا اف ــا ب ــد ی ســفر نکرده ان
خطــری نــدارد؛ خطــری کــه در کمیــن آمریکایی هاســت، 

آنفلوآنــزا اســت؛ ایــن خطــر بــا اهمیت تــر اســت«.
وی گفــت: »ما همه مشــغول ویــروس پرســروصدای کرونا 
هســتیم؛ مــن نمی گویــم نباشــیم اما مــا از آمــار 1۰ هــزار، 
2۰ هــزار یــا 3۰ هــزار مــرگ در ســال، آن هــم از ویروســی 
ــم  ــن داری ــان و واکس ــرای آن درم ــیم و ب ــه می شناس ک

ــم!« غفلــت کرده ای
پلنــد گفــت: »اگــر ویــروس کرونــا بــه مســئله بزرگتــری 
در آمریــکا تبدیــل شــود، بــا مشــکل مواجه خواهیم شــد؛ 
کلینیک هــای مــا در حــال حاضر مملــو از افرادی هســتند 

کــه نشــانه های آنفلوآنــزا را دارنــد.«

مرگ ۶۱هزار آمریکایی بر اثر آنفلوآنزا در یک سال!/ پشت پرده بزرگ نمایی کرونا  

آنقدر دلش شکسته بود
آنقــدر دلــش شکســته بود که اشــک تــوی چشــماش همینطوری 
داشــت حلقــه میــزد . رفتــم پیشــش گفتــم چی شــده ، بــا همون 
حالتــی کــه روی چــرخ دســتی نشســته بــود گفــت دلــم گرفتــه 
میگفــت یــه روز عاشــق بــوده ، میگفت خیلی ها دوســش داشــتن 
. نمیتونســت زیــاد حــرف بزنــه آخــه زبونــش میگرفت شــدیدن با 
همــون لحــن وقتــی داشــتم از پیشــش میرفتــم گفــت تــو رو خدا 

نــرو وایســا یکــم بــا مــن درد دل کــن.
بغلــش روی یــه صندلی چوبی نشســتم. میگفت وقتــی دم پنجره 
میشــینه و گریه میکنــه، همه بهش میگــن دیوونــه . میگفت آخه 
تقصیــر مــن شــد کــه رفــت )یــارش و میگفــت( همــون کــه یــه 
مــدت بهــش عشــق مــی ورزیــد انــگار چنــد ســال بــود ندیــده 
ــی  ــم ول ــت نمیدون ــم االن کجاســت ؟ گف ــی گفت ــودش . وقت ب
امیــدوارم حالــش خــوب باشــه . میگفــت وقتــی کــه ســالم بــودم 
همــه دورم میچرخیــدن ولــی االن یکــی نیســت یــه ســام بهــم 
بکنه.میگفــت اومــد مــن و رو تخــت بیمارســتان دید وقتــی دکترا 
بهــش گفتــن فلــج شــدم و دیگه مثــل قبــل نمیتونم حــرف بزنم 
انــگار دنیــا رو ، رو ســرش خــراب کــردن بــرای اینکــه مــن و با این 
حــال و روز نبینــه رفــت ، رفتــش بــرای همیشــه ، االنم منتظرش 
هســتم . گریــم گرفت نمیتونســتم وایســم پهلــوش رفتــم - رفتم 
فقــط یــک چیــز ، فقــط یــک چیــز و خــوب فهمیــدم آدمــا هیــچ 

وقــت یــه آدم و بــه خاطــر خــودش نمــی خــوان 

چرا برای من؟
دختــرک کــه از درس جبــر نمــره نیــاورده بــود و بهترین دوســتش 
هــم او را تــرک کــرده بــود پیــش مــادرش رفــت و گفــت: همــش 
اتفــاق هــای بــد مــی افته!مــادر کــه در حال کیک پختــن بــود از او 

پرســید کــه آیا کیــک دوســت دارد؟
ــه! مــن عاشــق دســت پخــت شــما  ــرک جــواب داد: البت و دخت
هســتم.مادر مقــداری روغــن مخصــوص شــیرینی پــزی بــه او داد 

دختــرک گفــت: اه..! حالــم رو بــه هــم مــی زنــه!
مــادر تخــم مــرغ خــام پیشــنهاد کــرد و دختــر گفــت: از بــوش 
متنفرم!ایــن بــار مــادر رو بــه او کرد و پرســید: با کمــی آرد چطوری؟ 

و دختــر جــواب داد کــه از آن هــم بــدش مــی آیــد.
مــادر بــا چهــره ای مهربــان و متیــن رو بــه دختــرش کــرد و گفت: 
بلــه شــاید همــه ایــن هــا بــه تنهایــی بــه نظــرت بــد بیاینــد ولی 
وقتــی آنهــا را بــه انــدازه و شــیوه مناســب بــا هــم مخلــوط کنیــم 

یــک کیــک خیلــی خوشــمزه خواهیم داشــت!
خداونــد نیــز ایــن چنیــن عمــل مــی کنــد؛ مــا خیلــی وقتهــا از 
پیشــامدهای ناگــوار از پروردگارمــان شــکایت مــی کنیــم در حالی 
کــه فقــط او مــی دانــد کــه ایــن موقعیــت هــا بــرای آمادگــی در 
مراحــل بعــدی زندگــی الزم اســت و منتهــی بــه خیــر مــی شــود. 
بایــد بــه خداونــد تــوکل کــرد و اطمینــان داشــت کــه همــه ایــن 

موقعیــت هــای بــه ظاهــر ناخوشــایند معجــزه مــی آفریننــد.
مطمئــن بــاش کــه خداونــد تــو را عاشــقانه دوســت دارد چــون در 
هــر بهــار برایــت گل مــی فرســتد و هــر روز صبــح آفتــاب را بــه 
تــو هدیــه مــی کنــد. پــروردگار هســتی بــا اینکه مــی توانــد در هر 
جــای ایــن دنیــا باشــد قلب تــو را انتخــاب کــرده و تنها اوســت که 
هــر وقــت بخواهــی چیــزی بگویــی گــوش مــی کنــد و تــو بایــد 

صبــور باشــی و ایــن مراحــل را طــی کنــی..

داستان های آموزنده

جدول شماره :424     1    2     3    4    5   6    7   8    9   10   11   
عمودی: 

ــع  ــدن- از تواب ــی  ب ــای اصل ــودی: از رگ  ه ــبو2 عم ــای خوش ــردن- از گل ه ــوض ک ــودی: ع 1 عم
ــیله  ــودی: وس ــه4 عم ــی از خان ــکننده- بخش ــون- ش ــن انعقادخ ــودی: ویتامی ــتان تهران3 عم اس
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ــداری بردســیر  جلســه  ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ .ب
ســتاد تنظیــم بــازار به ریاســت مهندس نجــف پــور ودر دفتر 

فرماندار بردســیر تشــکیل شــد
فرمانــدار بردســیر گفت نظارت مســتمر و بازرســی مشــترک 
درســطح شهرســتان روزانــه و بطــور مســتمر توســط 
تعزیــرات،اداره صمــت و اتــاق اصنــاف انجــام خواهــد شــد و 
گــزارش بــه فرمانــداری ارســال میگــردد وی افــزود بااســتقرار 
ــد  ــهروندان میتوانن ــام ش ــدان ام ــی در می ــس بازرس کانک
درصــورت گرانفروشــی بــه ایــن مرکــز مراجعــه و یا با شــماره 
تمــاس 124 تمــاس بگیرنــد و طــرح کنتــرل براصنــاف بطور 

جــدی پیگیــری میشــود
مهنــدس نجــف پــور از توزیــع ۸۰تــن میــوه شــب ســال از 
تاریــخ 2۸اســفند 9۸ بــه بعــد درشهربردســیر و بخــش نــگار 
ــهر  ــوه درش ــع می ــت: توزی ــر داد و گف ــزار خب ــه زار و گل ،الل
ــرزاده و  ــارک ناظ ــدان امام،پ ــدان ازادی، می ــیر در می بردس
بوســتان مادر)بهجرد(انجام میگیرد همچنین ایشــان از توزیع 
۸تــن گوشــت قرمــز و مــرغ خبــرداد و افــزود قیمــت و محــل 
توزیــع متعاقبــا اعــالم میشــود ضمنا همه اقــالم بعــد از تایید 
بهداشــت مرکــز بهداشــت و دامپزشــکی توزیــع خواهند شــد

گفتنی اســت 9۰تن شــکر در محل فروشــگاه رفــاه و مغازه ی 
اقــای علــی مظفــری و احمــد مظفــری بــه قیمت47هزارریال 
و 2۶تــن برنــج هنــدی در محــل فروشــگاه رفــاه بــه قیمــت 
ــز  ــش هانی ــد و دربخ ــع میباش ــال توزی ــال درح ۶9۰هزارری
محــل هــای توزیــع مشــخص و توزیــع اقــالم درهمــان مکان 

ــود انجام میش

ستاد تنظیم بازار جهت تعیین محل 
توزیع اقالم شب عید تشکیل شد

آگهی مزایده ملک

آگهی مزایده ملک

اداره کل ثبت اسنادوامالك استان کرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسیر

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي تجدیــدی موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن 
ــر رای شــماره  ــد سندرســمي  براب تکلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي فاق
139۸۶۰319۰11۰۰۰7۸2 - 9۸/۶/2۶ و پیــرو آگهــی شــماره 139۸۶۰319۰11۰۰۰994 
- 9۸/۸/2۸ و آگهــی شــماره هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي 
ــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک  اراضــي وســاختمانهاي فاق
بردســیر تصرفــات مالکانــه بــال معــارض متقاضــی آقــای رضــا خدادادپــور مشــیزی فرزنــد 
اصغــر  بشــماره شناســنامه 343  صــادره از بردســیر در یک بــاب خانه به مســاحت 352/۶2 
مترمربــع پــالک 215  فرعــی از 359۸  اصلــی واقــع در بردســیر بلــوار 22 بهمــن خیابــان 
ابوالفضــل فرعــی اول بخــش 2۰ کرمــان خریــداري از مالــک رســمي آقــای کــورش بهــادر 
بردســیری محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیت 
متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي به مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود رابــه مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتراض طبــق مقررات ســند مالکیــت صادر 
خواهــد شــد ضمنــا در اگهــی قبلــی پــالک فرعی ملــک شــماره 4۰ فرعــی اگهــی گردیده 
و بدینوســیله پــالک فرعــی ملــک شــماره 215 فرعــی از 359۸ اصلــی اصــالح میگــردد.

تاریخ انتشار نوبت اول :9۸/12/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۸/12/2۶
                                                    حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/۶9 م الف

بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 94۰122  جلــد یــک اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر در نظر 
دارد پــالک ثبتــی  225 فرعــی از 35۸۸ اصلــی  بخــش 2۰ کرمــان واقــع در بردســیر بلــوار 22 بهمــن 
خیابــان شــهید برومنــد ملــک طلــق بــه مســاحت عرصــه 131/75 مترمربــع  کــه براســاس نظریــه 
کارشــناس رســمی دادگســتری 923/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده اســت از طریــق مزایــده 
در تاریــخ یــک شــنبه 99/۰1/24 ســاعت 12 ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالب شــرکت 
درمزایــده وخریــد مــی باشــند می تواننــد جهت بازدیــد ملک وارائه پیشــنهاد تاقبــل از مورخه یادشــده 
بــه اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه وقیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمام فیــش بانکــی دائر بــه واریز 
ده درصــد مبلــغ کارشناســی را یــک روز قبــل از تاریــخ مزایــده بــه اجــرای احــکام ارائــه نماینــد هزینــه 
آگهــی وکلیــه هزینــه هــای مربــوط به نقــل و انتقــال برعهده برنــده مزایــده مــی باشــد و درصورتی که 
برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریز مابقی مبلغ پیشــنهادی اقــدام ننماید مبلغ 
ســپرده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهدشــد بــه درخواســت هایــی کــه در روز مزایــده ارائــه شــوند ترتیب 

اثــر داده نخواهــد شــد    مدیــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان بردســیر- عظیمــی/319 م الف

بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 9۶۰۰34  جلــد هشــتم اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر در 
نظــر دارد پــالک ثبتــی  224 فرعــی از 35۸۸ اصلــی بخــش 2۰ کرمــان واقــع در بردســیر بلــوار 22 
بهمــن خیابــان شــهید برومنــد ملک طلــق به مســاحت عرصــه 124 متــر مربع شــماال بطــول 15/5  
متــر جاپــی بــه پــالک 223 فرعــی و شــرقا بطــول ۸ متــر جاپــی درب و. دیــواری اســت بــه پیــاده رو 
خیابــان و جنوبــا بطــول 15/5۰  متــر دیــواری جاپــی اســت بــه پــالک 225 و غربا بطــول ۸ متر جاپی 
اســت بــه پــالک 222 فرعــی کــه براســاس نظریــه کارشــناس رســمی دادگســتری 1/۶43/۰۰۰/۰۰۰ 
ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده اســت از طریــق مزایــده در تاریــخ دوشــنبه 99/۰1/1۸ ســاعت 12 ظهر 
بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت درمزایــده وخریــد مــی باشــند مــی توانند جهت 
بازدیــد ملــک وارائــه پیشــنهاد تاقبــل از مورخــه یادشــده بــه اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه وقیمــت 
پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصد مبلــغ کارشناســی را یــک روز 
قبــل از تاریــخ مزایــده بــه اجــرای احــکام ارائــه نماینــد هزینــه آگهــی وکلیــه هزینه هــای مربــوط به 
نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و درصورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجام 
مزایــده نســبت بــه واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلغ ســپرده بــه نفــع دولت ضبط 

خواهدشــد بــه درخواســت هایــی کــه در روز مزایــده ارائــه شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد.
                                مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بردسیر- عظیمی/31۸ م الف

معرفی ۱52 پروژه اولویت دار کرمان 
به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

ــان  ــتان کرم ــزی اس ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س رئی

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
اســتان کرمــان گفــت: 152 پــروژه 
اولویــت دار اســتان به تفکیک دســتگاه ها 
بــه ســتاد کشــوری فرماندهــی اقتصــاد 
مقاومتــی معرفــی شــده کــه ایــن تعداد 

قابــل افزایــش اســت.
از  فــارس  بــه گــزارش خبرگــزاری 
کرمــان، جعفــر رودری در جلســه ســتاد 
ــتان  ــی اس ــاد مقاومت ــی اقتص فرمانده
کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد 
پروژه هــای اولویــت دار ســال آینــده 
بــه فرماندهــی ســتاد اقتصــاد مقاومتــی 
کشــور اعــالم شــود، اظهــار داشــت: 152 
پــروژه بــه تفکیــک دســتگاه ها به ســتاد 
کشــوری معرفــی شــده کــه ایــن تعــداد 

ــش اســت. ــل افزای قاب
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه معرفــی 25 
پــروژه اولویــت دار برای امســال در اســتان 
افــزود: میــزان ســرمایه گذاری پیش بینی 
شــده بــرای ایــن تعــداد پــروژه، یک هزار 
و 3۰۰ میلیــارد تومــان بــوده اســت کــه 
تاکنــون 513 میلیارد تومــان آن برابر 39 

درصــد محقق شــده اســت.
وی اشــتغال ایجــاد شــده از محــل ایــن 

پروژه هــا را بیــش از 4 هــزار و ۸۰۰ نفــر اعــالم 
کــرد و افــزود: بــرای اســتان کرمــان در ســال 
ــف شــد  ــت دار تعری ــروژه اولوی جــاری 2۶7 پ
کــه 25 پــروژه تاییــد شــدند و از ایــن تعــداد 
ــیده و ۶  ــرداری رس ــه بهره ب ــروژه ب ــت پ هش
ــد  ــف فاق ــز به خاطــر عوامــل مختل ــروژه نی پ

پیشــرفت مــورد انتظــار اســت.
اولویــت دار  پروژه هــای  تعــداد  رودری 
ســال آینــده اســتان را 32 پــروژه برشــمرد و 
ــال  ــای س ــده پروژه ه ــرد: عم ــان ک خاطرنش
آینــده اتمــام پروژه هــای نیمه تمــام و در 
بخش هــای کشــاورزی، صنعت و معــدن، برق، 
میراث فرهنگی، علوم پزشــکی، فــرودگاه، راه و 

شهرســازی و ... اســت

آگهی مزایده منزل مسکونی
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 9۰۰294  جلــد هشــت اجــرای احــکام دادگســتری 
بردســیر در نظــر دارد پــالک ثبتــی  33۰ فرعــی از 35۸۸ اصلــی بخــش 2۰ کرمــان واقــع 
در بردســیر بــه مســاحت عرصــه 32۰/۶ متــر مربــع  بــا حــدودات شــماال دیــوار مشــترک 
بطــول 11/25  متــر بشــماره 314 فرعــی  از 35۸۸ اصلــی  شــرقا دیــوار مشــترک بطــول 
2۸/5۰  متــر بشــماره 331 فرعــی از 35۸۸ اصلــی جنوبــا جــای درب و دیواریســت  بطــول 
11/25  متــر بــه کوچــه و غربــا جاپــی اســت بطــول 2۸/5۰  متر کــه بشــماره 329 فرعی از 
35۸۸ اصلــی کــه براســاس نظریــه کارشــناس رســمی دادگســتری 1/2۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
بــرآورد قیمــت گردیــده اســت از طریق مزایــده در تاریخ ســه شــنبه 99/۰1/19 ســاعت 12 
ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت درمزایــده وخرید می باشــند می 
تواننــد جهــت بازدیــد ملــک وارائــه پیشــنهاد تاقبــل از مورخــه یادشــده بــه اجــرای احــکام 
مدنــی مراجعــه وقیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده 
درصــد مبلــغ کارشناســی را یــک روز قبــل از تاریــخ مزایــده بــه اجرای احــکام ارائــه نمایند 
هزینــه آگهــی وکلیــه هزینه هــای مربوط بــه نقل و انتقــال برعهده برنــده مزایده می باشــد 
و درصورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقــی مبلغ 
پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهدشــد به درخواســت 

هایــی کــه در روز مزایــده ارائــه شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد
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کمیسیون تلفیق حداقل حقوق سال آینده را     2 میلیون و 800 
هزار تومان تعیین کرد

عضــو کمیســیون تلفیــق بودجه ســال 
99 گفــت: بــا مصوبــه امروز کمیســیون 
ــان و  ــوق کارکن ــل حق ــق حداق تلفی
بازنشســتگان کشــوری و لشــکری و 
کســانی کــه قــرارداد مســتقیم کاری بــا 
دولــت دارنــد در ســال آینــده 2 میلیون 

ــود. و ۸۰۰ هــزار تومــان خواهــد ب
محمدعلــی پورمختــار نماینــده مــردم 
بهــار و کبودرآهنــگ در مجلس شــورای 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــالمی، در گفت وگ اس
پارلمانــی خبرگــزاری فــارس، بــا اشــاره 
بــه نشســت امــروز کمیســیون تلفیــق 
ــه  ــا مصوب ــت: ب ــال 99، گف ــه س بودج
ــل  ــق حداق ــیون تلفی ــای کمیس اعض
بازنشســتگان  و  کارکنــان  حقــوق 
کشــوری و لشــکری و کســانی کــه 
قــرارداد مســتقیم کاری بــا دولــت دارند 
در ســال آینــده 2 میلیــون و ۸۰۰ هــزار 
تومــان خواهــد بــود کــه حقــوق همــه 
ایــن کارکنــان و بازنشســتگان عــالوه بر 
ــز افزایــش خواهــد  ــن 15 درصــد نی ای

داشــت.وی افــزود: ایــن مصوبــه شــامل حال 
بازنشســتگان و کارکنــان تأمیــن اجتماعــی 
نمی شــود و در مــورد میــزان و افزایــش 
حقــوق کارکنــان و بازنشســتگان ایــن 
صنــدوق وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 

ــرد. ــم می گی تصمی
عضــو کمیســیون تلفیــق بودجــه ســال 99 
ــر اســاس  ــن ب ــر ای اظهــار داشــت: عــالوه ب
مصوبــه کمیســیون تلفیق معلمانــی هم که 
حقــوق آنهــا کمتــر از 5۰ درصــد فوق العــاده 
ــون مدیریــت خدمــات  شــغل مــاده 1۰ قان
ــوق 2  ــل حق ــامل حداق کشــوری باشــد ش
ــان خواهــد شــد  میلیــون و ۸۰۰ هــزار توم
ــرای  ــر اج ــق ب ــیون تلفی ــای کمیس و اعض

ــد. رتبه بنــدی معلمــان تأکیــد کردن
وی افــزود: چنانچــه در هیات رئیســه مصوب 
ــر اســاس  شــود الیحــه بودجــه ســال 99 ب
اصــل ۸5 قانــون اساســی مــورد بررســی قرار 
میگیــرد و دیگــر نیــازی بــه بررســی آن در 
صحــن علنی مجلس نیســت و مســتقیم به 

شــورای نگهبــان ارســال خواهــد شــد.
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تشــریح دســتاوردهای ســفر آیت اهلل رئیســی 
بــه کرمــان توســط رئیــس کل دادگســتری 
اســتان کرمــان /حــل مشــکالت حــوزه 

ــان ــن زم ــتان در کوتاه تری ــی اس قضائ
دســتاوردهای ســفر آیــت اهلل رئیســی، رئیس 
قــوه قضائیــه بــه اســتان کرمــان را تشــریح 

کــرد.
از  فــارس  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
ــداهلل موحــد در جلســه تشــریح  ــان، ی کرم
دســتاوردهای ســفر رئیــس قــوه قضائیــه بــه 
ــوه  کرمــان اظهــار داشــت: ســفر  رئیــس ق
قضائیــه بعــد از ۲۰ ســال بــه اســتان کرمــان 
ــود کــه دو منظــوره بود؛یکــی شــرکت در  ب
چهلــم حــاج قاســم کــه به عنــوان ســخنران 
ویــژه مراســم بــود و عــالوه بــر آن دیــدار بــا 
خانــواده جان باختــگان حادثــه کرمــان و 
دو برنامــه کاری هــم کــه دیــدار بــا قضــات 
و کارکنــان دســتگاه قضایــی اســتان و 
ــرات و  ــه نظ ــادات و نقط ــا و ارش رهنموده
گــزارش کار دادگســتری و فعالیت هــای 

ــه شــد. ــم ارائ ــی ه قضای
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان بیان 
ــدف  ــا ه ــی ب ــی قضای ــورای عال ــت: ش داش
بررســی مشکالت دســتگاه قضا با تصمیمات 
بابرکتــی بــرای اســتان همــراه بــود چراکــه 
مشــکالت، بررســی شــد و تصمیمات بســیار 
مهمــی در جهــت حــل مشــکالت قضایــی، 

اداری، عمرانــی و امــر رفاهــی اتخــاذ شــد.
وی ادامــه داد: بــا تاکیــد رئیــس قــوه قضائیه، 
مصوبــات جلســه بایــد در کوتاه تریــن زمــان 
ممکــن اجــرا شــود و تحوالتــی تحقــق پیــدا 
ــی از  ــل توجه ــش قاب ــد و بخ ــد ش خواه
مشــکالت حــوزه قضایــی برطــرف می شــود.

ایــن مســئول قضائــی تصریــح کــرد: 
ــای  ــه حوزه ه ــی ب ــر قاض ــاص ۱۴ نف اختص
قضایــی کرمــان شــامل حوزه هــای ماهــان، 
ــردوس، بشــرویه و  ــاب، ف ــر، فاری ــروات، راب ب
شــهداد و ۵ نفــر قاضــی بــه شــوراهای حــل 
اختــالف کرمان، رفســنجان، جیرفــت و زرند 

دیگــر مصوبــات ســفر بــود.
موحــد بــا بیــان اینکه مصــوب شــد به منظور 
رفــع نیازهــای ضــروری کادر قضایــی اســتان 
ــا  ــد ت ــر بگیرن ــویقی در نظ ــای تش راهکاره

ــه  ــل ب ــتان ها تمای ــایر اس ــی در س ــات کرمان قض
ــته  ــت ها داش ــل پس ــان و تکمی ــه کرم ــال ب انتق
باشــند، افــزود: بــرای مناطــق محــروم، مهمتریــن 
تصمیــم معــاون اول قــوه قضائیــه، شهرســتان های 
ــروم  ــه مح ــتان کال منطق ــی اس ــرقی و جنوب ش
شــناخته شــوند و قضــات و کارکنان ایــن مناطق از 
امتیــاز مناطــق محــروم برخوردار شــوند تــا جذب و 

مانــدگاری قضــات و کارکنــان تســهیل شــود
وی بیــان کــرد: در حــوزه کارکنــان اداری، قــرار شــد 
۱۳۵ نفــر کارمنــد جــذب شــود تــا در اقصی نقــاط 
ــی  ــور قضای ــا ام ــوند ت ــه کار ش اســتان مشــغول ب

اســتان تســهیل شــود.
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمان خاطرنشــان 
کــرد: در امــور عمرانــی و پروژه هایــی کــه مصــوب 
ــی و  ــرای عموم ــاختمان دادس ــداث س ــد، اح ش
انقــالب رفســنجان کــه بــه زودی از طریــق تهاتــر 
بخشــی از امــالک در اختیــار دادگســتری بــا 
ــوب  ــود، مص ــام می ش ــنجان انج ــهرداری رفس ش

شــد.
وی اضافــه کــرد: همچنین احــداث مجتمع قضایی 
شــهید ســلیمانی در شــهرک الغدیر با مســاحت ۴ 
هــزار متــر مربع بــرای دسترســی مــردم در منطقه، 
احــداث دادســرای عمومــی و انقــالب بم بــا زیربنای 
۲ هــزار و ۶۰۰ متــر مربــع کــه قبــل از پایــان ســال 
کلنگ زنــی می شــود، تکمیــل دادگاه عمومــی رابــر 
ــع  ــر مرب ــزار و ۱۰۰ مت ــک ه ــه فضــای اداری ی ک

خواهــد داشــت، دیگــر مصوبــات بود.
موحــد اظهــار کــرد: احــداث ســاختمان دادســرای 
عمومــی بخــش اســماعیلی جیرفــت بــا مرکزیــت 
بلــوک، احــداث ســاختمان قضایی عمومــی فاریاب 
ــاختمان  ــل س ــع، تکمی ــر مرب ــراژ ۷۰۰ مت ــا مت ب
بخــش جازموریــان، ســاماندهی محوطــه پارکینگ 
ــد  ــی راک ــداث بایگان ــتان، اح ــتری کل اس دادگس
ــک هــزار  دادگســتری مرکــز اســتان در فضــای ی
ــرای  ــازمانی ب ــازل س ــد من ــداث 9 واح ــر، اح مت
مناطــق محــروم از محل اعتبــارات عمومــی از دیگر 

مصوبــات عمرانــی بــود.
ــی  ــداث دادگاه عموم ــه اح ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ماهــان، دادســرای منوجــان و احــداث ســاختمان 
دادگاه عمومــی بخــش بــروات و دادگاه بخــش نــوق 
ــازمان های  ــکالت س ــل مش ــرای ح ــنجان ب رفس
وابســته به قــوه قضائیــه هــم از دیگر دســتاوردهای 
ســفر رئیــس قــوه قضائیــه بــه کرمــان بــود، عنــوان 
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شــهید مســعود شــجاعی در روســتای نگار به دنیــا آمــد. ۴۰ روزه بــود که مــادرش را از 
دســت داد. پــس از آن در دامــان مادربزرگــش پــرورش یافــت. در همیــن روســتا بزرگ 
شــد و بــه مدرســه رفــت امــا به دلیل مشــکالت پیــش رو نتواســت دیپلم بگیــرد، و در 

ســال هــای آخــر، تحصیــل را رهــا کــرد و  بــرای خدمــت ســربازی آماده شــد. 
بــرای گذرانــدن دوران خدمــت عــازم زاهــدان شــد. ســرانجام در اثــر انفجــار بمــب در 
مســجد جامــع زاهــدان، مســعود کــه در پســت ســربازی مشــغول خدمــت بــود، بــه 

شــهادت رســید.
پســر خوبــی بــود. بــا دوســت نابــاب رفــت و آمــد نمــی کــرد. چــون از بچگــی پیــش 
خــودم بــزرگ شــده بــود، دوســتم داشــت. بــا گفتــِن جونــم در راه بــی بــی، دلمــو 
بدســت مــی آورد. اگــه کاری هــم مــی خواســت انجــام بــده، از مــن اجــازه مــی گرفت.

مــی گفــت: بــی اجــازه بــی بــی م کاری نمــی کنــم ...
راوی: ام النساء رضایی)مادربزرگ شهید(

آرزو داشــت بخاطــر زحمــات و ســختی هایــی کــه مادربــزرگ بــرای مــا کشــیده بود، 
زندگیــش در رفاه باشــه...

بــا اینکــه درســش خیلــی خــوب بــود امــا اول دبیرســتان مدرســه رو رهــا کــرد و رفت 
دنبــال بنایــی. معلــم و مدیــر آمــدن دنبالــش، قبــول نکــرد. گفــت: بخاطــر شــرایط 

زندگــی م بایــد کار کنــم...
چنــد ســال بنایــی کــرد، نــگار، جیرفــت، یــزد، زرنــد و انــار. ســال هــای اول شــاگردی 
کــرد، امــا دیگــه بــرا خــودش اوســتا شــده بــود. خیلــی عالقــه بــه بنایــی داشــت. می 

گفــت: اگــه دیپلــم هــم بگیــرم باز میــرم بنایــی...
کســانی رو بــا خــودش مــی بــرد بنایی کــه وضــع مالی مســاعدی نداشــتند. به بعضی 

از رفقــا کــه دستشــون تنگ بــود، حتی پول بیشــتری هــم مــی داد ...
گاهــی اتفــاق مــی افتــاد همــون هــزار تومــن تــوی جیبــش رو مــی داد بــه کســی که 

داره... احتیاج 
راوی: فهیمه شجاعی)خواهر شهید(

وقتــی مــی خواســتم بــرم بیــرون، مــی گفــت: با یــه چیز مــی تونی باعــث ســرافرازی 
مــن بشــی، فقــط حجــاب داشــته بــاش؛ طوری کــه تو نــگار افتخــار کنم بــه خواهری 

مثل تو ...      راوی: فهیمه شــجاعی)خواهر شــهید(
 از مادربزرگ درباره مادر سؤال می کرد ...

از حــاج آقــا پرســیده بــود: مــن خجالت می کشــم جلوی مردم پنجشــنبه هــا خیرات 
بــدم، اشــکال نــداره بــه نیابــت از مــادرم، پــول بــه زیــارت شــاه علمدار)جنــاب خواجه 

بــدر الدیــن( بــدم؟ حــاج آقــا هــم جــواب داده بــود: اشــکال نــداره.
هیــچ پنجشــنبه ای نمــی شــد کــه یــادش بــره. می گفــت: قبــال که بچــه بــودم، االن 

بایــد بــه فکر باشــم...      راوی: فهیمه شــجاعی)خواهر شــهید(
از زاهــدان فقــط یکبــار اومــد مرخصــی. تمام کارهــای خونه رو کمکــم انجــام داد. قبال 
خیلــی کار خونــه نمــی کــرد. وقــت رفتــن، مادربــزرگ زیر گلوشــو بوســید، ســفارش 
کــرد: مراقــب خــودت بــاش، جــای امنــی نیســت ... گفــت: چطــور میشــه؟! آخــرش 

شــهید میشــم...         راوی: فهیمه شــجاعی)خواهر شــهید(

شهید  معظم   مسعود شجاعی

ترشیح دستاوردهای سفر آیت الله رئیسی به کرمان توسط رئیس کل دادگسرتی استان کرمان 

*ســپهر جــان ســالم از شــهردار بزرگــوار درخواســت 
میکنــم یــه خــرده بــه وضــع کریــم آبــاد رســیدگی 
بشــه نیــاز بــه نظافــت داره پیگیــری کنیــد ماشــین 
ســنگین نیــاد تــو خیابون مــا داریــم عذاب میکشــیم. 
بخــدا چــرا کســی بــه درد دل مــا نمیرســه و ضمنــا 
در خیابــون کریــم آبــاد گل و درخــت بکارید پیــاده رو 
هــا ســنگ فــرش نمایــد .و زیرســازی و شــیب بنــدی 
کوچــه هــا رو بــرای آســفالت دقیــق دربیاورید ممنون                                                                                                                                            

 9۷----9۱۳8                                               
ــت  ــه وضعی ــارکت ب ــت مش ــل اف ــالم در عل *باس
اقتصــادی مــردم، گرانــی هــا، گرانــی بنزیــن و کاهش 
ــل  ــردد.و دلی ــی گ ــاز م ــردم ب ــی م ــرمایه اجتماع س
عمــده دیگــر جریــان رســانه ای دشــمن اســت مثــل 
ــی رأی  ــش رأی ب ــم، و پوی ــن تحری ــدازی کمپی راه ان
کــه توســط ضــد انقــالب ایجــاد شــد و بیمــاری کرونا 

عامــل دیگــری بــود                  9۱۲9----۴۳
*حضــور مــردم بردســیر بــا مشــارکت ۵۲ درصــدی 
نشــان از رشــد فرهنگــی در انگیــزه مشــارکت 
ــار  ــته ام ــد گذش ــوری دارد و مانن ــات کش درتصمیم
ــی  ــی عدالت ــض و ب ــر تبعی ــی اســت گرچــه اگ خوب
درشــعارها و عملکــرد بعضیهــا نبــود مشــارکت باالتــر
بود                                                  9۱۳۵----۲۲

*باســالم فکــری بــرای جلوگیــری از گرانــی درشــب 
عیــد بکنیــد تنهــا نیــاز شــب عیــد گوشــت ومیــوه 
نیســت انهــم بــا گوشــت گــران وبچــه هــا لبــاس و 
کفــش و... مــی خواهنــد مــا حداقــل بگیرهــا چطوری 

شــان خــود را در برابــر بچــه هامــون نگــه داریــم 
98----9۳۶۲                                                     

*باتشــکر از شــهردار نســبت بــه رفــوژ خیابــان امــام 
و روان شــدن ترافیــک لطــف کنیــد قســمت ابتدایــی 
بلــوار ولیعصــر را تــا بانــک کشــاورزی رفــوژ بگذاریــد 
چــون جلــو بانــک کشــاورزی همــه تقاطــع و کوچــه 
اســت و هم ماشــینها دور میزننــد تا میــدان فاصله ای 

نیســت ممنــون ازایــن همــه تــالش باتشــکر
۷۶----9۱۷۰                                                    

*اگــر میــدان معلــم به چهــارراه تبدیــل شــود و چراغ 
راهنمایــی نصب شــود ترافیــک کمتر و روانتر میشــود 
ــا تعطیلــی  چــون درصبحهــا و ظهرهــا و سرشــب ب
مــدارس میــدان بنــد میــاد و برخوردهایــی هــم مــی 

شــود                                           9۳۰۶----۵۵
*ســالم از فرمانــدار محتــرم شــهر و شــورای تامیــن 
و ســایر دســتگاههای مربوطــه تقاضــا دارم نســبت به 
قرنطینــه اردوگاه افاغنــه در بردســیر اقــدام کنند،کــه 
ــاز بشــه،دیگه  ــا بــه اردوگاه ب اگــر پــای ویــروس کرون
ــیری....         9۱۳۵----9۵ ــیر و بردس ــه بردس فاتح

*ویــروس کرونــا این روزا بــرای عــده ای از خدابی خبر 
شــده دکان کاســبی یعنــی اینهــا وجــدان هــم ندارند 
یعنــی ، ســودجویی، واســطه گــری و گرانفروشــی  و 
احتــکار، در نهایــت بــه بی اخالقی تبدیل شــده اســت. 
یعنــی اگر همیــن  ســودجویان ،عزیزی دربیمارســتان 
داشــته باشــند وداروبهــش نــدن چکارمیکنــه دســت 
خــدا صــدا نــدارد ازاینهــا انتقــام خواهــد گرفــت بقول 
قدیمیهــا زمســتان مــی گــذره ولــی ســیاهیش روی
  دیوارمیمونه                                     9۰۲9----۱۵

*باســالم درچــاپ قبلــی یــک همشــهری پیــام داده 
ــل بشــه  ــارراه تبدی ــه چه ــم ب ــدان معل ــه می ــود ک ب
پیشــنهاد خوبــی بــود من هــم حمایت میکنــم چون 
هــرروز گــذرم ازایــن میــدان اســت  مــی دانــم چقــدر 

ترافیــک وراه بنــدان دارد باتشــکر      9۱۷۴----۷۳
* ســالم بدینوســیله از شــهردار و شــورای ترافیک که 
خیابــان امــام را رفــوژه گذاشــتند ممنونم چــون جایی 
بــرای عبــور موتوریهــا که بین ماشــینها الیی بکشــن 
و آینــه بزنــن نیســت وهمینطــور دور زدن ماشــینها با 

فاصلــه ده متــری به میــدان دور میزدند باتشــکر
۰۴----9۲۵                                                       

* ســالم فضــای مجــازی بــا اخبــار نادرســت باعــث 
تشــویش و اســترس در مــردم میشــه ایــن امــار را از 
کجــا میارن کــه دم بــدم امــاری از تلفــات کرونا میدن  
وباعــث تــرس ووحشــت مــردم میشــن  بــا یــه کــم 
مراقبــت ورعایــت نــکات بهداشــتی ا ز این مــورد عبور 

میکنیــم انشــاا...                            9۳۶۵----8۶
ــچ  ــچ مرجعی،هی ــیر هی ــوی بردس ــالم.یعنی ت *س
دســتگاه ی،هیــچ اتحادیه ای نیســت که بــر کار بنگاه 
هــای معامــالت ملکــی نظــارت کنه؟مگــر بردســیر 
لنــدن هســت کــه قیمــت زمینهایــش اینطور ســر به 

فلک کشیده؟                          9۱۳۵----9۵ 
*ســالم تــو ایــن موقعیــت درســته بردســیریها بــرن 
اردوگاه افغانیهــا میوه بخرند کســی نیســت مانعشــان 

شــود                                             9۱۲----۴۰

حل مشکالت حوزه قضائی استان در کوتاه ترین زمان

داشــت: ۱۴ میلیــارد تومــان از منابــع اســتانی و ۳۵ میلیــارد تومــان 
از محــل اعتبــارات خــاص قــوه قضائیــه در مجمــوع بــه پروژه هــای 

عمرانــی و ... ایــن دســتگاه اختصــاص یافــت.
وی در ادامــه بــا تشــریح جزئیــات دیگــری از دســتاوردهای ســفر 
آیــت اهلل رئیســی بــه کرمــان بــه تامیــن اعتبــار ۲ میلیــارد و ۵۰۰ 
میلیــون تومــان بــرای تعمیــرات ســاختمان های قضایی اســتان و ۲ 
میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون تومــان بــرای تجهیــزات و خریــد ملزومات 
ــات  ــد ملزوم ــرای خری ــان ب ــارد توم ــرد و از ۲ میلی اداری اشــاره ک
ــزات  ــرای تجهی ــان ب ــون توم ــارد و ۵۰۰ میلی ــاوری و ۲ میلی فن
حفاظتــی دســتگاه قضایــی اســتان همچنیــن ۲ میلیــارد و ۴۰۰ 
میلیــون تومان بــرای خرید کولرگازی در شهرســتان های گرمســیر 

یــاد کــرد.
ــاه  ــدوق رف ــه صن ــان کمــک ب ــارد توم ــک میلی ــت: ی موحــد گف
ــن  ــرای تامی ــان ب ــارد توم ــی و ۲ میلی ــتگاه قضای ــان دس کارکن
و نگهــداری تجهیــزات در اختیــار دادگســتری اســتان دیگــر 

ــود. ــان ب ــتان کرم ــه اس ــت ب ــفر پربرک ــن س ــتاوردهای ای دس

وی در ادامــه ایــن نشســت ابــراز داشــت: در هفتــه قوه قضائیه ســال 
آینــده ســومین جشــنواره رســانه و عدالــت برگــزار خواهــد شــد که 
بــازه زمانــی بررســی آثــار، اول مهــر 9۷ تــا ۲9 اســفند 98 خواهــد 

. بود
رئیــس شــورای قضائــی اســتان کرمــان تصریــح کــرد: در جشــنواره 
ســوم، آثــار ســفر و دســتاوردهای ســفر در بخش ویــژه مــورد داوری 
قــرار خواهــد گرفــت ضمــن اینکــه در برنامــه داریــم جــزء اولیــن 
اســتان هایی باشــیم کــه نخبــگان رســانه ای در کنــار مــا باشــند و 
بعــد از ابــالغ قــوه قضائیــه از آنهــا دعــوت کنیم کــه کانــال ارتباطی 

بیــن مــا و مــردم باشــند.
وی متذکــر شــد: نمایندگــی خبرگــزاری »میــزان« به عنــوان اولین 
ــدازی  ــان راه ان ــتان کرم ــتری اس ــور در دادگس ــی در کش نمایندگ

می شــود.

توصیه های پیشگیرانه استاد علوم پزشکی کرمان در ارتباط با کرونا
اســتاد دانشــگاه علوم پزشــکی کرمــان بــا بیــان اینکــه 
ــی و  ــد مهمان ــردم نبای ــده  و م ــل ش ــه ها تعطی مدرس
ســفرهای خــارج از اســتان برونــد، گفــت: عزیزانــی کــه 
از خــارج از اســتان آمده انــد دو هفتــه خــود را در خانــه 

ــه کنند. قرنطین
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، نــوذر 
نخعــی در توضیــح آخریــن وضعیــت اســتان کرمــان در 
رابطــه بــا کروناویــروس اظهــار داشــت: اســتان کرمــان 
ــروس  ــن وی ــده، ای ــالم ش ــفید اع ــتان س ــوان اس به عن
مــرز اســتانی نمی شناســد و قطعــا در کرمــان در حــال 

گــردش اســت.
ــان  ــان بی ــکی کرم ــگاه علوم پزش ــد دانش ــاور ارش مش
داشــت: مــردم بی خیــال نباشــند بــا ایــن دیــدگاه کــه 
کرمــان وضعیــت ســفید اســت کــه این اشــتباه اســت، 
تجربــه کشــور چیــن به مــا نشــان داد کــه ایــن ویروس 

ــود. ــش می ش ــریع پخ ــورت س به ص
ــر در  ــش نف ــر ش ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــه نمون ــتند ک ــتری هس ــی بس ــتان افضل بیمارس
ــه  ــود، ادام ــخ داده می ش ــردا پاس ــا ف ــای آنه آزمایش ه
داد: امــا تــا االن همــه آزمایش هــا در اســتان کرمــان در 

ــوده اســت. ــروس منفــی ب ــا وی رابطــه ب
نخعــی تصریــح کــرد: بایــد بنــا را بــر ایــن بگذاریــم کــه 
ویــروس در اســتان وجــود دارد و بایــد همشــهریان مــا 
نــکات بهداشــتی را رعایــت کننــد، چیــن در عــرض ۳۰ 
روز تمــام اســتان هایش درگیــر شــدند پــس مــا درس 

بگیریــم کــه ســفرهای بی مــورد انجــام ندهیــم.
وی خاطرنشــان کــرد: اوج بیمــاری کرونــا، هفتــه ســوم 
تا ششــم اســت اگــر اســتانی بتوانــد خــوب رعایت کند 

تعــداد مبتالیــان بســیار کــم خواهــد بود.
نخعــی بــا ذکــر این مطلــب کــه دالیــل اینکــه بیماری 
ــه  ــود ک ــن ب ــده ای ــان وارد نش ــتان کرم ــا در اس کرون
مــدارس و همایش هــا به موقــع تعطیــل شــدند، افــزود: 

تجمع هــا هــم در اســتان بــه حداقــل رســید.
ــت:  ــم گف ــا ه ــه کرون ــان ب ــن مبتالی ــاره س وی درب
بیشــترین ســنی کــه درگیــر این بیمــاری هســتند ۳۰ 
تــا۷۰ ســالگی اســت و مــدت نهفتگــی بیمــاری یــک تا 
۱۴ روز اســت، در کــودکان، ایــن بیمــاری کمتر اســت و 
اگــر درگیــر ایــن بیماری شــوند درصــد فوتشــان تقریبا 

صفــر اســت.
 مشــاور ارشــد دانشــگاه علوم پزشــکی کرمــان عنــوان 
کــرد: یکــی از عوامــل مهــم مــرگ، ســن اســت از ۶۰ 
ســال بــه بــاال مبتــال بشــوند احتمال مرگشــان بیشــتر 

اســت و ایــن افــراد بایــد رعایــت کننــد.
ــب  ــا ت ــم بیمــاری کرون  وی تأکیــد کــرد: اولیــن عالئ
اســت و دومیــن عالمــت، خســتگی، کوفتگــی و ســرفه 

خشــک و بعــد تنگــی نفــس اســت.
نخعــی ابــراز داشــت: بحث حساســیت هــم اســت و هر 
ســرفه و عطســه ای دلیــل بــر ایــن بیمــاری نیســت و 
برای این حساســیت ها و ســرماخوردگی به بیمارســتان 
ــوده  ــکان آل ــط ام ــه در آن محی ــد ک ــه نکنن مراجع
شدن شــان بیشــتر اســت در صورتــی کــه تــب افــراد از 
۳9 درجــه بــه باالتــر رفــت بــه پزشــک مراجعــه کننــد.

ــا  ــه کرون ــه اینکــه یــک فــرد مبتــال ب ــا اشــاره ب وی ب
ــرد:  ــان ک ــد، بی ــال کن ــر را مبت ــم نف ــد ۲ و نی می توان
ــد  ــردم در ح ــد م ــا 8۰ درص ــای کرون ــب فوتی ه ضری
مبتــال هســتند و اصــال نیــازی بــه مراجعــه بــه پزشــک 
نیســت و ۲۰ درصــد نیاز اســت بــه بیمارســتان مراجعه 
کننــد؛ از اینهــا ۶ درصــد بدحــال هســتند و احتمــال 

مــرگ در ایــن ۶ درصــد بیشــتر اســت.

فرازهایی از وصیتنامه سپهبد شهید سلیامنی 

ــه  ــم در زمین ــی از ارکان مه ــه یک ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــران فاصل ــا دیگ ــدور ب ــاری حتی المق ــرل بیم کنت
رعایــت را کنیــم و کمتــر در تجمعــات باشــیم، اضافــه 
کــرد: جلســات متراکــم در ادارات و کالس های تقویتی 
نباشــد و از ظرفیــت مجــازی اســتفاده کننــد ضمــن 
ــرای  ــی ب ــای مهم ــی ج ــگاه های ورزش ــه باش اینک
انتشــار ویــروس هســتند کــه صاحــب ســالن ها ایــن 

ــد. ــل کنن ــا را تعطی مکان ه
نخعــی توضیــح داد: نکتــه بعــد، تــاالر عروســی اســت 
کــه می توانــد محــل انتشــار ویــروس باشــد کــه بایــد 
تعطیــل کننــد و مراســمات را کنســل کننــد کــه از 
شــنبه، اعــالم شــده اســت رســما ایــن اماکــن تعطیل 
باشــد، مجالــس ترحیــم هــم به همیــن صورت اســت 

از حضــور در تجمعــات جــدا خــود داری شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه کســی کــه بیمــار باشــد دو 
هفتــه بعــد از بهبــودش می توانــد ویــروس را منتقــل 
ــی از  ــد یک ــراها می توانن ــرد: قلیان س ــد ک ــد، تأکی کن
ــز همگــی دســتور  ــن مراک ــل خطــر باشــد و ای عوام

آمــده اســت کــه تعطیــل کننــد.
ــل  ــه ها تعطی ــه مدرس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب نخع
ــی و ســفرهای خــارج  ــد مهمان شــده اند و مــردم نبای
از اســتان برونــد، خاطرنشــان کــرد: اســفند مــاه موقــع 
خریــد عیــد اســت و مغازه هــا شــلوغ اســت و فقــط در 

ــه خــارج شــوید. صــورت اضطــرار از خان
 وی در ادامــه تصریــح کــرد: عزیزانــی کــه از خــارج از 
اســتان آمده انــد دو هفتــه خــود را در خانــه قرنطینــه 

. کنند
مشــاور ارشــد دانشــگاه علــوم پزشــکی در بخشــی از 
مباحــث خــود اظهــار کــرد: گندزدایــی ســطوح یعنی 
مــا هــر ســطحی کــه مــورد اســتفاده اســت را مرتبــا از 
مــواد ضدعفونــی اســتفاده کــرده و گندزدایــی کنیــم.

وی اضافــه کــرد: ســطوحی کــه باید ضدعفونــی کنیم، 
دســتگیره در و نرده هایــی کــه وجــود دارد، دســتگیره 
درب ماشــین، کلیــد بــرق اســت و اینکــه تلفــن همراه 

را روی میــز نگذاریــم موضــوع مهمی اســت.
ــه  ــه مشــترک در خان نخعــی همچنیــن گفــت: حول

نداشــته باشــیم، مــوس کامپیوتــر و صفحه کلید 
ــکات  ــم ن ــا ه ــم  و در بانک ه ــی کنی را ضدعفون

بهداشــتی را رعایــت کنیــم.
وی متذکــر شــد: در داروخانه هــای ســطح شــهر 
از روز یکشــنبه الــکل غیرقابــل شــرب قابل عرضه 

است.
نخعــی در بخــش توصیه هــای بهداشــت فــردی 
ــی  ــان و بین ــه ده ــود را ب ــت: دســت های خ گف
ــدت 9 روز  ــروس به م ــم، وی ــود نزنی ــم خ و چش
در ســطوح می توانــد زنــده بمانــد خشــکی هــوا و 
گرمــا می توانــد در نابــودی ویــروس کمــک کنــد، 
خودروهــا  و لباس هــا را در معــرض آفتــاب قــرار 
دهیــم و اولیــن کاری کــه بعــد از ورود بــه منــزل 
انجــام دهیــم ایــن اســت که دســت ها را بشــوریم 
چون دســت بیشــترین راه انتقــال ویروس اســت.

 اســتاد علوم پزشــکی کرمــان خاطرنشــان کــرد: 
ماســک فقــط بــرای کســی توصیــه می شــود که 
بیمــار اســت و یــا کســی کــه مراقبــت می کنــد 
از یــک بیمــار و بــرای افــرادی کــه عالئــم بیماری 
ــر  ــاعت خط ــد از دو س ــتفاده اش بع ــد اس ندارن

بیشــتری دارد.
وی عنــوان داشــت: ماســک ان 9۵ معمــوال بــرای 
کســانی که مســتقیما با یک بیمــار ســرکار دارند 
توصیــه می شــود. رعایــت اصــول بهداشــتی مهم 
اســت و ماســک به طــور قطــع نمی توانــد جلــوی 

ورود ویــروس را بگیــرد.
نخعــی بــا بیــان اینکــه الــکل یــک دقیقــه کــه 
روی پوســت باشــد اثــر ویــروس را از بیــن 
ــه  ــی ک ــی از گروه های ــد: یک ــادآور ش ــرد، ی می ب
ــه  ــتند ک ــانی هس ــد کس ــتری دارن ــوت بیش ف
بیماری هــای مزمــن ریــوی دارنــد پــس کســانی 
ــتر در  ــد بیش ــدر دارن ــواد مخ ــرف م ــه مص ک
معــرض خطــر مــرگ بــر اثــر کرونــا قــرار دارنــد.

وی در آخــر اضافــه کــرد: از قاشــق یکبــار مصرف 
اســتفاده شــود و مصــرف مایعــات و عســل هــم 

ــود. ــد می ش تاکی

بسم اهلل الرحمن الرحیم  
 شــهادت میدهــم بــه اصــول دین : اشــهد أن ال الــه ااال اهلل و اشــهد أ ا ن محمًدا رســول 
اهلل و اشــهد أ ا ن امیرالمؤمنیــن علــی بــن ابیطالــب و اوالده المعصومیــن اثنــی عشــر 
ائمتنــا و معصومیننــا حجــج اهلل. شــهادت میدهــم کــه قیامت حق اســت. قــرآن حق 
اســت. بهشــت و جهنــم حــق اســت. ســؤال و جــواب حق اســت. معــاد، عــدل، امامت، 

نبــوت حق اســت.
خدایا! تو را سپاس میگویم بخاطر نعمتهایت!

خداونــدا ! تــو را ســپاس کــه مــرا صلــب بــه صلــب، قــرن بــه قــرن، از صلبــی بــه 
صلبــی منتقــل کــردی و در زمانــی اجــازه ظهــور و وجــود دادی که امــکان درک یکی 
از برجســته تریــن اولیائــت را کــه قریــن و قریــب معصومیــن اســت، عبــد صالحــت 
ــه رســول  خمینــی کبیــر را درک کنــم و ســرباز رکاب او شــوم. اگــر توفیــق صحاب
اعظمــت  محمــد مصطفــی را نداشــتم و اگــر بــی بهــره بــودم از دوره مظلومیــت علی 
بــن ابیطالــب و فرزنــدان معصــوم ومظلومش، مــرا در همــان راهــی قــرار دادی که آنها 

در همــان مســیر، جــان خــود را کــه جــان جهــان و خلقــت بــود، تقدیــم کردنــد.
خداونــدا ! تــو را شــکرگزارم کــه پــس از عبــد صالحــت خمینــی عزیــز، مرا در مســیر 
عبــد صالــح دیگــری کــه مظلومیتــش اعظم اســت بر صالحیتــش، مــردی که حکیم 
امــروز اســالم و تشــیع و ایــران و جهــان سیاســی  اســالم اســت، خامنــه ای عزیــز  که 

جانــم فــداِی جــان او بــاد  قــرار دادی.
۲- پــروردگارا ! تــو را ســپاس کــه مــرا بــا بهتریــن بندگانــت در هــم آمیختــی و درک 
بوســه بــر گونــه هــای بهشــتی آنــان و استشــمام بــوی عطــر الهــی آنــان را  یعنــی 

مجاهدیــن و شــهدای ایــن راه  بــه مــن ارزانــی داشــتی.
خداونــدا ! ای قــادر عزیــز و ای رحمان رازق، پیشــانی شــکر شــرم بر آســتانت میســایم 
کــه مــرا در مســیر فاطمــه اطهــر و فرزندانــش در مذهب تشــیع  عطر حقیقی اســالم  
قــرار دادی و مــرا از اشــک بــر فرزنــدان علــی بــن ابــی طالــب و فاطمــه اطهر بهرهمند 
نمــودی؛ چــه نعمت عظمایی کــه باالترین و ارزشــمندترین نعمتهایت اســت؛ نعمتی 
کــه در آن نــور اســت، معنویــت، بیقــراری کــه در درون خــود باالتریــن قرارهــا را دارد، 

غمی کــه آرامــش و معنویــت دارد.
خداونــدا ! تــو را ســپاس کــه مــرا از پــدر و مــادر فقیــر، امــا متدیــن و عاشــق اهلبیت و 
پیوســته در مســیر پاکی بهرهمند نمــودی. از تــو عاجزانه میخواهم آنها را در بهشــتت 
و بــا اولیائــت قریــن کنــی و مــرا در عالــم آخــرت  از درک محضرشــان بهره منــد فرما.

ای  ز ارسار درونم باخرب /       َوز اموراتم ،همه،از خري و رش

آگهی از آشكار و غيب ما /        از يقني قلب وحتی َريب ما

ليك با اينكه بصريی و عليم /     باز می سنجی تو مارا ای عظيم

آزمودی بنده را تا اينكه او /      خالص از تقوا شود ناب ونكو

تا ببينی صدق  وكذب بنده را /  آن دِل از عشق خود،آكنده را

آزمودن از براي اينكه ما /          خود ببينيم تا كجاييم با خدا

گفته ايم:»آَمْنُت بالله« با زبان /    صدق آن با امتحان گردد عيان

اينكه در دنيا بگريی نعمتی /    يا دهی بيش از نيازم رحمتی

هردو اين را بهر سنجش می دهی / چون قبولت گردم ارزش می دهی

َور َشوم مردود در اين امتحان /         باز می گريی تو دستم را نهان

آزمونت را به هر نحوی روا است /   بنده ات در گريو دارش مبتال است

گه به فقر و گه به ثروت،گه به جان/    گه به فرزندان واهل وخامنان

هر كه را قُرْب تو بيش است،بيشرت /   آزمودی باغمی ِدلْريش تر

آنكه چون»فاروق« باشد المقام /     نزد تو،سنجيدنش زود است متام

چونكه براين بنده خامی ديده ای /  دايم اش اندر حرامی ديده ای

نااميدی،ناشكيبایی فزون /   گه به خود مشغول وگه ديدی برون

گر نبودی لطف اَت ای پروردگار /  بيش از اين بودم خفيف وخوار و زار

                                                   شعراز : فاروق پورحبیب
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