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جوانان ایرانی تهدیدکرونا را تبدیل به فرصتی برای خودکفایی  
تبدیل خواهند کردند

علی رغم همه مشکالت ومصائبی که ناخواسته ازجهات 
مختلف برمردم و جامعه وارد شد وبدلیل نیاز به ابزار وآالت 
پزشکی ومواد شوینده ضدعفونی وسایر موارد الزم برای 
مبارزه با کرونا همت جوانان متعهد وانساندوست باعث شد 
که دراسرع وقت همه توان خود را بکار گیرند و درهمه زمینه 
ها ، داروها و وسائل موردنیاز دست بکاربشوند وبه موفقیتهای 
چشمگیری دست یابنداز جمله :ساخت کیتهای آزمایشگاهی 
و داروهای بالینی آزمایشگاهی وبه تبع ان افزایش ساخت 
مواردضروری وموردنیاز ، توانستند این تهدید کرونایی را به 
فرصتی چندجانبه تبدیل کنند و باصبر وبردباری وتالش 
مضاعف وحمایت ومساعدتهای همه دستگاههای حاکمیتی 

گامهایی در زمینه های بهداشتی و درمانی بردارند.
همانگونه که درابتدای نهضت نوپای اسالمی وتشکیل 
جمهوری اسالمی درسال 59 با شروع  جنگ تحمیلی، 
تهدید جنگ را با مقاومت به فرصت و موفقیتهای فراوانی 
تبدیل کردیم. گرچه این جنگ تحمیلی  خسارات و تلفات 
زیادی داشت ، باعث انسجام قوای نظامی کشور، انسجام 
مردمی و وحدت ملی، اتکای به توان داخلی، اعتماد به نفس، 
ارتقاء روحیه ایثار، ارتقاء معرفت جامعه، ارتقاء هویت ملی و 
بسیاری از ابعاد دیگر شد. ما از جنگ، قدرتمندتر از شروع 
آن بیرون آمدیم. لذا با صبرومتانت و تقویت روحیه مقاومت 
وایثار در  این مورد هم قطعا کرونا را شکست خواهیم داد 
وهمچنانکه با تحریمهای مختلفی که دراین چهل سال به 
این ملت تحمیل شد  وبا توجه به تاثیراتی که داشت  این 
تحریمها، باعث شد وابستگی ما در بسیاری از حوزه های 
فناوری به خارج از کشور قطع شده، و توان داخلی به شدت 
در این حوزه تقویت شود. ایجاد شرکتهای دانش بنیان نمونه 
بارزی از حضور جوانان درتحقیق وتولید و ایجاد ثروت است و 
در اغلب موارد اینگونه بوده که ما از ابتدای تحریم قدرتمندتر 
شده ایم )و به نظر می رسد اگر می خواستیم و دستورات رهبر 
مدبرمان را در تمام شئون از جمله در اقتصاد مقاومتی با 
جدیت بیشتری اجرا می کردیم، می توانستیم و می توانیم به 
قدرتمندی بیشتری نیز  نظیر رسیدن به اقتصاد بدون نفت 
برسیم(. ما تهدیدهائی چون جنگ تحمیلی، تحریمها، ترورها 
و شهادت بهترین و تواناترین مردانمان را به فرصت تبدیل 
کرده ایم. پس می توانیم تهدید واگیری و شیوع ویروس کرونا 

را به فرصت تبدیل کنیم؟ 
گذشته از تحقیقات وتالشهای شبانه روز ی محققان برای 
ساخت کیت آزمایشگاهی و واکسن و دارو که درتالشند و 
درابتدا به ساخت کیت دست یافتند و درر اه تحقیق واکسن 
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                وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خرب داد:

ارایه 100 گیگ اینترنت ثابت رایگان تا 
پایان سال

رییس انجمن فیزیوتراپی ایران تاکید کرد:

بردسیرهمچنان در وضعیت سفید/
هشدارها را جدی بگیرید 

مهندس برهانی مدیرمرکز بهداشت ودرمان شهرستان بردسیر:

بهترین راه حل قطع کورنا، قرنطینه 
خودخواسته در منزل است

افشین صالحی دادستان عمومی و انقالب شهرستان بردسیر درمصاحبه 
اختصاصی با خبرنگار سپهر بردسیر ضمن گرامیداشت ایام مبار ک ماه رجب 
وتبریک میالد مولود کعبه  حضرت علی علیه السالم اظهار داشت : دفاع 
مقتدرانه از حقوق مردم را رسالت خود می دانیم وظیفه ما ایجاد امید در مردم 
برای حل مشکالت است و همه تالشمان را به کار خواهیم بست تا هیچ 
فردی نا امید از دستگاه قضا برنگردد و ملجا و پناه مردم خواهیم بود و در 

مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی نخواهیم داشت
وی تاکیدکرد: در شهرستان بردسیر از اندیشه های فعال و  پویا برای تحول 
در دادسرا استقبال خواهیم کرد بویژه از صاحب نظران و نخبگان دانشگاهی 

و حقوقدانان بهره خواهیم گرفت 
دادستان بردسیر در خصوص برگزاری انتخابات بردسیر گفت: درانتخابات 
فصل الخطاب برای همه می بایست قانون باشد ، اما متاسفانه برخی از 
رسانه های غیر رسمی در فضای مجازی با بد اخالقی ، افترا و ارائه مطالب 
خالف واقع ناخواسته در جبهه دشمن قلم میزنند .رسالت رسانه ها این است 
که رسانه ها باید جریان ساز باشند نه اینکه اسیر جریانات انحرافی گردند 

و به دنبال ایجاد تنش و جو بدبینی نسبت به جامعه در میان مردم باشند .
وی تصریح نمود : چنانچه اشخاص ، احزاب یا جناح های سیاسی در 
خصوص انتخابات اعتراضی دارند ضمن رعایت منش اخالق گرا صرفا از راه 
های قانونی اقدام نمایند. زیرا چنانچه موردی غیر از مجاری قانونی مشاهده 
گردد به عنوان مدعی العموم ورود خواهیم کرد و افراد خاطی تحت تعقیب 

قرار خواهند گرفت و اجازه نخواهیم داد اعتماد مردم خدشه دار گردد.
افشن صالحی دادستان بردسیردر ارتباط با ویروس کرونا ضمن تقدیر از کادر 
پزشکی و درمانی شهرستان بردسیر اظهار داشت :   به لحاظ هماهنگی های 
بیشتر جهت مقابله با ویروس کرونا ، تیم اطالعاتی ، عملیاتی ، نظارتی با 
محوریت دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بردسیر متشکل از جانشین 
دادستان ، رئیس مرکز بهداشت ، سازمان اطالعات سپاه ، پلیس اطالعات 
و امنیت عمومی و پلیس فتا و اداره نظارت بر اماکن تشکیل گردیده است و 
نظارت در سطح شهرستان به نحو مستمر انجام میشود و از مردم تقاضا داریم 

به اخاللگران و محتکران اقالم پزشکی و بهداشتی رحم نمی کنیم 
فصل الخطاب همه درموضوع انتخابات باید قانون باشد

اخبار را از مراجع و رسانه های رسمی پیگیری نمایند. 
و به شایعات ومطالب فضاهای مجازی اعتماد نکنند 

دادستان بردسیر با اخطار به محتکران ، اخالل گران 
در عرضه کاالهای پزشکی وبهداشتی و افرادی که از 
طریق فضای مجازی سعی در ایجاد اضطراب و تنش 
آفرینی در میان مردم را دارند گفت:   به اینگونه افراد 
رحم نخواهیم کرد و به شدت برخورد خواهیم کرد.و 
چنانچه مردم موردی را مشاهده نمودند به دبیر خانه 
این تیم در پلیس اطالعات و امنیت شهرستان بردسیر 

گزارش نمایند .
رئیس  دستور  دراجرای  بردسیر  دادستان  صالحی 
قوه قضائیه پیرامون  مرخصی زندانیان گفت:  در 
این خصوص  شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای 
جهت  به  بردسیر  شهرستان  انقالب  و  عمومی 
در  تسریع  جهت  ویروس  این  شیوع  از  پیشگیري 
فرآیند مرخصی زندانیان واجد شرایط در دو شیفت 

کاری فعال می باشد

آییــن تودیــع و معارفــه فرمانــده ســپاه اســتان کرمان برگــزار و ســردار 
معروفــی بــه عنــوان فرمانده جدید ســپاه ثاراهلل اســتان کرمــان معرفی 

. شد
ــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، آییــن تودیــع و معارفــه  ب
ــا حضــور ســردار سرلشــکر  ــاراهلل اســتان کرمــان  ب فرمانــده ســپاه ث
ــن  ــلمین حس ــالم والمس ــپاه،  حجت االس ــده کل س ــالمی فرمان س
علیدادی ســلیمانی نماینــده ولی فقیــه در اســتان و امام جمعــه کرمان، 
محمدجــواد فدائــی اســتاندار کرمــان و فرماندهــان نظامــی و انتظامــی 

اســتان کرمــان برگــزار شــد.  
در ایــن مراســم از زحمــات ســردار غالمعلــی ابوحمــزه فرمانــده ســابق 
ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان تجلیــل و ســردار حســین معروفــی بــه 

عنــوان فرمانــده جدیــد ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان معرفــی شــد.
ــده ســپاه  ــن فرمان ــی پیــش از ای ــه ذکــر اســت ســردار معروف الزم ب
نینــوای اســتان گلســتان بوده اســت و پیــش از آن نیز فرماندهی ســپاه 

ســلمان اســتان سیســتان و بلوچســتان را در کارنامــه دارد.
بــه گــزارش تســنیم ســردار حســین معروفــی فرمانــده جدیــد ســپاه 
ثــاراهلل اســتان کرمــان بــا حضــور در گلــزار شــهدای کرمــان بــه مقــام 
شــامخ ســپهبد شــهید حاج قاســم ســلیمانی و دیگر شــهدای آرمیده 

در ایــن گلــزار ادای احتــرام کــرد
ســردار معروفــی در ســال 1344 در شــهر بابــک اســتان کرمــان بــه دنیــا آمد 
و دوران کودکــی و جوانــی خــود را در ایــن شــهر گذرانــد. بــا آغــاز مبــارزات 
انقــالب مــردم علیــه رژیــم ســتم شــاهی وی بــه همــراه خانــواده اش بــه صف 
مبارزیــن علیــه رژیــم شــاه پیوســت و رهبــری دانــش آموزان شــهر بابــک در 

مبــارزات را برعهده داشــت.
بــا آغــاز جنــگ تحمیلــی بــه ســپاه پاســداران اســتان کرمــان پیوســت و در 
ســن 17 ســالگی داوطلبانــه بــه عنــوان یــک آرپی جــی زن بــه جبهــه رفــت. 
بــا تشــکیل تیــپ 41 ثــاراهلل بــه ایــن تیــپ پیوســت و بــه مــرور مســئولیت 
هــای مختلــف را طــی کــرد تــا در عملیــات خیبر بــه عنــوان فرمانده گــردان 
417 وارد عملیــات شــد و از آن بــه بعــد همــرزم ســردار ســلیمانی در ایــن 
لشــکر شد.ســال 1367 در تک سراســری عراق در منطقه ســه راه حســینیه 
بــه اســارت دشــمن بعثــی در مــی آیــد و بــه مــدت دوســال مفقــود االثر می 
شــود تــا اینکــه در ســال 69 بــه میهن اســالمی بــاز می گــردد. همین اســارت 
بهانــه ای می شــود تــا او کتــاب خاطراتــش بــا عنــوان فرزنــدان حاج قاســم را 

بنویســد کــه یکــی از پرفــروش تریــن کتاب هــای دفــاع مقــدس اســت.

پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم فرمودند:عالمــت شــخص صابــر و شــکیبا ســه چیــز اســت: 1. سســت و بــی 
حــال نیســت.2. ملــول و محــزون نمــی باشــد.3. از پــروردگار متعــال شــکایت نمــی کند.زیرا شــخص وقتی کســل 
و سســت شــد حقــوق دیگــران را ضایــع نمــوده و وقتــی ملــول و محــزون گردیــد اداء شــکر نمی کنــد و هــر گاه از 

پــروردگار شــاکی شــد عصیانــش را مــی نمایــد          »علــل الشــرایع، ج 2، ص 498«

معارفه سردار حسین معروفی به 
عنوان فرمانده جدید سپاه ثاراهلل 

بهترین راه حل قطع زنجیره انسانی 
انتقال ویروس کووید 19 ، قرنطینه 

خودخواسته در منزل است
هشدارها را جدی بگیرید!!!

صفحه2

افشین صالحی دادستان عمومی و انقالب شهرستان بردسیر درمصاحبه اختصاصی با خبرنگار سپهر بردسیر :

دکرت خطیبی شهردار بردسیر: 

اجرای روشنایی 6معبر با 
مشارکت اداره برق 

ــهید  ــوار ش ــان، بل ــوار میرزااقاخ ــنایی بل ــرای روش اج
ســلیمانی، بلــوار ایــت اهلل هاشــمی، بلــوار شــهید صانعــی، 
ــری  ــت اهلل طاه ــان ای ــده و خیاب ــهید جهاندی ــوار ش بل
ــرق  ــارکت اداره ب ــا مش ــیر و ب ــهرداری بردس ــط ش توس
شــهردار بردســیر در مصاحبــه بــا خبرنــگار هفتــه نامــه ســپهر گفــت 
ــی  ــیری تاریک ــهروندان بردس ــگی ش ــای همیش ــه ه ــی از گالی یک
معابــر بــوده و بدلیــل هزینــه هــای بــاال تاکنــون ایــن مهــم محقــق 
نگردیــده و بعضــا پــروژه هــای روشــنایی چندیــن ســال معــوق شــده 
ــهر  ــالمی ش ــرم اس ــورای محت ــت ش ــی از موافق ــر خطیب ــد. دکت ان
ــر  ــروژه هــای روشــنایی خب ــا مشــارکت شــهرداری در پیشــبرد پ ب
ــم  ــر مه ــش معب ــنایی ش ــروژه روش ــا پ ــیم ت ــزود در تالش داد و اف
ــروژه هــای ایجــاد  ــه اتمــام پ ــه زودی تکمیــل شــود. وی ب شــهر ب
روشــنایی بلــوار میرزااقاخــان و بلــوار ایــت اهلل هاشــمی اشــاره کــرد 
و گفــت تمــام تــالش مــا تکمیــل ایــن پــروژه هــا در روزهــای آتــی 
ــر جدیــدی  اســت. ایــن اســتاد دانشــگاه گفــت در ســال آتــی معاب

بــه مجموعــه ایــن شــش معبــر اضافــه خواهــد شــد.
ــم زاده ریاســت  ــدس عال ــای مهن ــان از اق  شــهردار بردســیر در پای
ــذار  ــه فروگ ــن زمین ــچ تالشــی در ای ــه از هی ــرق ک ــرم اداره ب محت
نکردنــد قدردانــی نمــود و رویکــرد اعضــای شــورای اســالمی شــهر 

ــروژه هــا بســیار ســازنده دانســت. ــن پ را در خصــوص ای

این نکات را رعایت کنید تا از 
این ویروس درامان مبانید

جوانان ایرانی ! تهدیدکرونا ، 
فرصتی برای خودکفایی  



10000100005588

اخبار

www.sepehrbrd. i r

هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان        سال دوازدهم           شماره 425            دوشنبه  نوزدهم اسفند ماه 298

https://telegram.me/sepehrbrd  

  
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان گفــت: بزرگترین 
مشــکل اســتان کرمان در شــرایط کنونی، کمبود ماســک 
ــن  ــا اســت و ای ــی و بیمارســتان ه ــرای پرســنل درمان ب
ــا از خــود گذشــتگی پرســنل و کادر  ــون ب مشــکل تاکن

درمانــی تــا حــدودی مدیریــت شــده اســت.
بــه گــزارش ایرنــا، حمیدرضــا رشــیدی نــژاد در نشســت 
خبــری مقابلــه بــا کرونا بــا حضــور اســتاندار کرمان افــزود: 
کمبــود ماســک را اعــام کردیــم و ایــن مشــکل از محــل 
وزارت بهداشــت و درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه صــورت 
نامــه نــگاری و حضوری پیگیــری شــده و امیدواریم تامین 

. شود
وی اظهــار داشــت: حضور نیافتــن در اجتماعــات به عنوان 
ــه مــردم  مهمتریــن پیشــگیری جــدی تریــن توصیــه ب
محســوب مــی شــود و شــهروندان در مواقــع غیــر ضــرور 
از منــزل مســکونی خــود خــارج نشــوند و در مهمانــی و 
مراســمات شــرکت نکننــد و ایــن امــر نیــازی بــه ماســک 

و مــواد ضدعفونــی کننــده نــدارد.
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان بــا بیــان اینکــه 
ــه  ماســک معجــزه نمــی کنــد و مــردم عــادی نیــازی ب
ماســک ندارنــد افــزود: کمبــود ماســک در اســتان کرمــان 
وجــود دارد زیــرا کارخانــه تولیــد ایــن محصــول را نداریم و 
بــا وجــود توصیــه های ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 
در نشســتی بــا تولیدکنندگان افــرادی را ترغیــب به تولید 

ماســک کردنــد امــا نیــاز اســتان بیــش از ایــن آمــار اســت.
وی تصریــح کــرد: محدودیــت ماســک مشــکل کشــوری تلقــی 
می شــود و اســتفاده از ماســک بــرای بیمــار و تیــم پرســتاری و 

پزشــکی ضــروری اســت.
رشــیدی نــژاد افــزود: ضدعفونــی کننــده هــای ســطحی بــا ماده 
کلــر بــه صــورت وایتکــس در دســترس عمــوم قــرار دارد و افــراد 
مــی تواننــد ســطوح مختلــف ادارات و منــزل را بــا آن پــاک کنند.

وی بیــان داشــت: بــا تدابیــری که اندیشــیده شــده ســازمان های 
اســتان کرمــان موظــف شــدند کــه ورود و خــروج اجنــاس و افراد 

بــه شــهر و اســتان را  بررســی کنند.
ــواد  ــع م ــت: توزی ــان گف ــوم پزشــکی کرم ــس دانشــگاه عل ریی
ضدعفونــی کننــده را از امــروز در ادارات و داروخانــه هــای کرمــان 
افزایــش دادیــم امــا کمبــود ایــن اقــام مشــکلی کشــوری اســت.

وی ادامــه داد: عمــوم مــردم در منــزل بــا اســتفاده از صابــون مایع 
ــا تلفــن  ــد و دســتگیره ه دســتان خــود را شســت و شــو دهن
همــراه را تمیــز نگهدارنــد و فاصلــه گرفتــن از بیمــار، نرفتــن بــه 
عیــادت مبتایــان و برگــزار نکردن مهمانی بســیار پیشــگیرانه تر 

از ماســک اســت.
رشــیدی نــژاد عنــوان کــرد: مــردم در ســاعات شــلوغی در بــازار 
کرمــان و خیابــان هــا و تجمــع مجالــس حضــور نیابند و ایــن امر 
بــا همــکاری شــهرداری کرمــان بــه صــورت چهــره بــه چهــره و 

تبلیغــات اعــام شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مراکــز دولتــی و خصوصــی تعطیــل نمی 

ــط در  ــت محی ــه عل ــکان ب ــت: دندانپزش ــوند گف ش
معــرض خطــر قــرار دارنــد و توصیه بــر تعطیلی مطب 

بــرای انجــام امــور زیبایــی اســت.
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان افزود: شــانس 
ســرایت بیمــاری کرونــا بــه دیگران توســط افــرادی که 
عایــم کرونــا ندارنــد، انــدک اســت و حضــور چهــره به 
چهــره درب منــازل بــرای کنتــرل ایــن افــراد مســایل 
امنیتــی ایجــاد مــی کند و صحیح نیســت و بــی توجه 

هــم نباید باشــیم.
رشــیدی نــژاد افــزود: مهمتریــن غربالگری شــرح حال 
افــراد اســت و ســابقه مشــکوک بــه آمــدن شــهر آلوده 
ــراد  ــی اف ــت عموم ــه و وضعی ــس و صرف ــی نف و تنگ
مهمتریــن معیــار بــرای غربالگــری اســت و ایــن افــراد 

تحــت نظــارت قــرار مــی گیرنــد.

اشعار در وصف
 میالدامام علی علیه السالم

کمبود ماسک کادر درمانی بزرگترین مشکل مقابله با کرونا در کرمان است

دادســتان بردســیر بــه اتفــاق مدیر شــبکه از مرکز بهداشــت و 
بیمارســتان قائم)عج( بازدیــد کردند.

بــه گــزارش روابط عمومی شــبکه و مرکز بهداشــت بردســیر، 
دادســتان بردســیر بــه اتفاق مدیــر شــبکه از دبیرخانه بیماری 
کرونــا ،واحــد بهداشــت محیــط و بخش هــای بیمارســتان به 
خصــوص بخــش هــای در حــال توســعه و بســتری عفونــت 
هــای حاد تنفســی بردســیر بازدیــد کردنــد، دادســتان ضمن 
بازدیــد از ایــن واحدهــا از زحمــات پرســنل هــم قدردانی کرد

سیزده ماه رجب باران نور از آسمان
در حریم کعبه می بارید از باالعیان

کعبه را بنگر چه زیبا گشته از روی علی
این چنین هرگز ندیده این مکان را منجلی

هم زمین هم آسمان مکه غرق نور بود
کائنات و کل هستی سرزپا پرشور بود

هم ستاره، آسمان هم کهکشان در انتظار
هم زمین و هم طبیعت هم سراپا روزگار
آب غلطان در دل آن جویباران شد روان

تا رساند مژده مولود را با کاروان
فاطمه بنت اسد آن مادر واال گهر

در طواف کعبه ناگه یافت در خود یک اثر
دستها باال گرفت و از خدا درخواست کرد
تا مدد از جانب او باشد و سرراست کرد

کای خدای مهربان لطف تو باشد بی قیاس
امر را بر من تو آسان کن ترا گویم سپاس
ناگهان دیوار کعبه چون در از هم باز شد

اُدُخل ای بانو بگفت این خودش یک راز شد
چشم او افتاد بر آسیه و مریم و حور

چون بفرمان خدا حاضر شدند از راه دور
اندرون کعبه ناگه شد درخشان همچو روز

چون علی آمد بدنیا نوگل گیتی فروز
فاطمه بانو گلش می بود مهمان خدا
اطعمه میخورد از جنت و میشد باصفا

او سه روزی در درون کعبه ماند و بعد از آن 
از همان دیوار بیرون شد همه دیدند عیان
هاتف غیبی ندا در داد کای مادر بدان 
نام فرزند تو را ایزد علی کرده است چون

نام او را از اسامی خودش برداشته
اسم نوزاد گرامی را علی بگذاشته

این حوادث ضبط گشته در درون سینه ها
تا شود نَقل و در آرد قلب ها از کینه ها
عید مولود علی بر شیعیان این جهان
تهنیت بادا مبارک بر همه مستضعفان

بهرام خسروی

بازدید دادستان از مرکز بهداشت 
و بیمارستان قائم )عج(بردسیر

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات بــرای جلوگیــری 
ــت  ــه ۱۰۰ گیگابای ــور، از ارائ ــا در کش ــیوع کرون از ش

اینترنــت ثابــت تــا پایــان ســال خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا، ایــن روزهــا بــه دلیــل جلوگیــری از 
شــیوع ویــروس کرونــا، اغلــب افــراد در خانــه مانده انــد 
ــد.  ــتفاده می کنن ــات اس ــاوری اطاع ــای فن و از ابزاره
امکانــات آمــوزش از راه دور بــرای مــدارس و دانشــگاه ها 
ــکان دورکاری  ــرکت ها ام ــی از ش ــده، برخ ــم ش فراه
ــه  ــد و البت ــم کرده ان ــود فراه ــدان خ ــرای کارمن را ب
ــه  ــات، ب ــن اوق ــدن ای ــرای گذران ــراد ب ــیاری از اف بس

ــد. ــریال ها روی آورده ان ــا و س ــای فیلم ه تماش
ــش ۴۰ درصــدی  ــازل و افزای ــراد در من ــا حضــور اف ام
ــش  ــب کاه ــور، موج ــای کش ــرف دیت ــتفاده مص اس
کیفیــت شــده بــود کــه اعــام شــد اپراتورهــا به دلیــل 
افزایــش اســتفاده تعــداد کاربــران بــرای ارائــه ســرویس 
هــم در الیــه ی شــبکه هــم در الیــه ی فرکانــس آمــاده 
نبودنــد و بــه همین دلیل شــرکت ارتباطات زیرســاخت 

ظرفیــت شــبکه  ارتباطــی اپراتورهــا را افزایــش داد.

ــر  ــی - وزی ــواد آذری جهرم ــتا محمدج ــن راس در ای
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات - در صفحــه شــخصی 
اش در توییتــر نوشــت: عرضــه اینترنــت رایــگان 
درخواســتی اســت کــه بســیاری از شــما از وزارت 
ارتباطــات داشــته اید. امــروز از ارائه کننــدگان خدمــات 
ــان  ــا پای ــردا ت ــم از ف ــت درخواســت کردی ــت ثاب اینترن
ســال جــاری، بــرای همــه کاربــران خــود بــه صــورت 

ــد. ــال کنن ــی فع ــک بســته ۱۰۰ گیگابایت ــگان ی رای
پیــش از ایــن نیــز زمانی کــه اعام شــد مراکز آموزشــی 
تعطیــل هســتند،  وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطاعــات از 
ــر  ــی خب ــای اینترنت ــران تلویزیون ه ــا مدی ــت ب صحب
ــرای اینکــه پخــش مخصــوص بــه کــودکان و در  داد ب
ــگان  ــریال ها رای ــا و س ــی فیلم ه ــا تمام ــی از آنه برخ
شــود و البتــه بــا تمدیــد ایــن تعطیلــی او اظهــار کــرد: 
تلویزیون هــای اینترنتــی، ارائــه خدمــات رایــگان خــود 
را تــا پایــان ســال ادامــه خواهنــد داد.  ترافیــک مصرفــی 

ایــن تلویزیون هــا نیم بهــا محاســبه خواهــد شــد.
وی دربــاره فراهــم بــودن امــکان آمــوزش از راه دور نیــز 

جانمایی محل استقرار راه اهن بردسیر 
بــه گــزارش روابط عمومــی فرمانداری بردســیر  درجلســه ای 
باحضــور مهنــدس نجف پــور فرمانــدار و مهندس اســماعیل 
بیگــی مشــاور شــرکت عمــران اطلــس و مجــری پــروژه خط 
راه اهن بردســیر نســبت به جانمایی محل اســتقرار ایســتگاه 
راه اهــن تعییــن تکلیــف شــد و ســپس از مســیر راه اهــن و 
محــل اســتقرار پیشــنهادی بازدیــد نمودنــد گفتنــی اســت 
۳ایســتگاه راه اهــن در مســیر بهرامجــرد، جــاده نگار)مســیر 

فوالدهــا( وشهربردســیر بــه بهــره بــرداری خواهد رســید

محققــان چینی کشــف کرده انــد ۲ نســخه از ویــروس کرونا 
در جهــان منتشــر شــده کــه یکــی از آنهــا تهاجمی تر اســت 

و ۷۰ درصــد از بیمــاران بــه ایــن نســخه مبتا شــده اند.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر به نقــل از دیلی میــل، محققان 
چینــی متوجــه شــده انــد ویــروس کرونــا از زمــان انتشــار در 

مــاه دســامبر حداقــل در ۲ شــاخه جهش یافته اســت.
آنهــا معتقدنــد اکنــون دو نــوع ویــروس کرونــا افــراد را مبتــا 
مــی کند و بیشــتر مــردم مبتا بــه نمونه ســخت و تهاجمی 

ویــروس کرونــا شــده اند.
گروهی از کارشناســان در دانشــگاه پکن، دانشــگاه شــانگهای 
و آکادمــی علــوم چیــن پــس از تحقیــق اعام کــرده انــد ۷۰ 
درصــد مــردم بــه نــوع تهاجمــی ایــن ویــروس مبتــا شــده 
انــد. اکنــون بــه نظــر مــی رســد یــک نســخه مایــم تــر و 

قدیمــی تــر از ویــروس نیــز در حــال گســترش اســت.
از آنجــا کــه ایــن ویــروس جهش مــی یابــد، بنابرایــن ردیابی 
و درمــان آن ســخت تــر اســت و احتمــال دارد بیمارانــی کــه 

بهبــود یافتــه انــد دوبــاره بــه ویــروس کرونــا مبتا شــوند.
ــن پژوهــش مشــخص شــد  ــد در ای محققــان هشــدار دادن
جهــش هــای ژنتیــک فقــط در بخــش کوچکــی از اطاعات 
وجــود داشــته اســت. بنابراین تحقیقات بیشــتری بایــد انجام 
ــز معتقــد اســت  ــک محقــق دیگــر نی شــود. همچنیــن ی
هنگامیکــه ویــروس از حیــوان بــه انســان منتقــل می شــود، 

تغییــر در آن یــک امــر نرمــال اســت.
آنهــا متوجــه شــدند ۲ نســخه متمایــز از ایــن ویــروس وجود 

دارد کــه L و S نــام دارنــد.
محققــان ادعــا می کننــد حــدود ۷۰ درصد از بیمــاران مبتا 
بــه نســخه L شــده انــد کــه تهاجمــی تــر اســت و ســریعتر 
منتشــر مــی شــود. امــا از اوایــل مــاه ژانویــه شــیوع نســخه 
L بیمــاری کاهــش یافتــه و نســخه S بیشــتر منتشــر شــده 
اســت.بیماری نســخهS حالــت تهاجمــی کمتــری دارد امــا 

همچنــان بیمــاران جدیــدی را مبتــا مــی کنــد.
ــه  هــم اکنــون در سراســر جهــان بیــش از ۹۴ هــزار نفــر ب
ویــروس مذکــور مبتــا شــده انــد وبیــش از ۳۲۰۰ نفــر نیــز 

بــه دلیــل ابتــا بــه آن فــوت کــرده انــد.

گفتــه بــود کــه بــا توجــه بــه احتمــال تعطیلــی مــدارس و 
دانشــگاه ها تــا پایــان ســال، بــرای همــکاری بــا وزارت علــوم 
ــوزش  ــت آم ــژه ای جه ــات وی ــرورش، امکان ــوزش و پ و آم
مجــازی و از راه دور فراهــم کردیــم تــا میلیون هــا دانش آمــوز 
و دانشــجو ضمــن حفــظ ســامت خــود، از تحصیــل علم هم 

ــا نمانند ج

استفاده از 100 خودروی آب پاش یگان 
ویژه برای سم زدایی در شهرهای مختلف

ــای  ــی و ســم زدایی فضاه ــات ضدعفون ــت: عملی ــان گف نوری
شــهری و اســتانهای کشــور از ۱۱ اســفندماه ســال جــاری  بــا 
درخواســت وزارت بهداشــت توســط یــگان ویــژه آغــاز شــده و 
در طــول روزهــای گذشــته نزدیک به ۱۰۰ دســتگاه خــودروی 
آب پــاش اقــدام بــه ضدعفونــی و گندزدایــی از معابــر اصلــی و 

پرتــردد شــهری اســتانهای درگیــر کــرده اســت.
ــه  ــتا پایان ــن راس ــرد: در همی ــه ک ــس اضاف ــخنگوی پلی س
مســافربری برون شــهری، ایســتگاه ها و پایانه مســافربری مترو 
ــا اســتفاده از  و اتوبوســهای درون شــهری و اماکــن عمومــی ب
مــواد ضدعفونــی، پاکســازی شــده اســت و در روزهــای آینــده 

نیــز ایــن عملیــات ادامــه خواهــد داشــت.
نوریــان یــادآور شــد: در داخــل ســازمان پلیــس نیــز معاونــت 
بهداشــت، امــداد و درمــان ناجــا دســتورالعمل خودمراقبتــی و 
رعایــت اصــول بهداشــتی بــرای کارکنــان ابــاغ کــرده اســت 
و در مراکــز پلیــس به ویــژه پادگانهــای آموزشــی دقیقــاً اصول 
بهداشــتی نظــارت و اجــرا می شــود و تاکنــون نیــز بحمــداهلل 

مشــکل خاصــی به وجــود نیامــده اســت.

ارایه 100 گیگ اینترنت ثابت رایگان تا پایان سال
توقیف محموله 10 هزار لیتری مواد 

اولیه ساخت اقالم ضدعفونی در کرمان
دادســتان عمومــی و انقــاب کرمــان از کشــف ۱۰ هــزار لیتر 
مــواد اولیه ســاخت اقــام ضدعفونی کننــده توســط اداره کل 

اطاعــات این اســتان خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، دادخــدا ســاالری  
در حاشــیه بازدیــد کارگــروه مقابلــه با محتکــران عرضــه مواد 
بهداشــتی از مراکــز پخــش مــواد ضدعفونی کننده، شــوینده 
و تجهیــزات پزشــکی کرمــان اظهار داشــت: مامــوران اداره کل 
اطاعــات اســتان بــا انجــام یکســری اقدامــات اطاعاتــی یک 
کامیــون حامــل ۱۰ هــزار لیتــر مــواد اولیــه ســاخت اقــام 
ضدعفونــی کننــده کــه کمبــود آن در اســتان مشــهود اســت 
را حیــن خــروج از اســتان توقیــف و پرونــده قضائــی در ایــن 

خصوص تشــکیل شــد.
ــواد  ــرد: م ــوان ک ــان عن ــاب کرم ــی و انق ــتان عموم دادس
مکشــوفه از ایــن کامیــون در اختیــار دانشــگاه علوم پزشــکی 
کرمــان قــرار گرفــت تــا نســبت بــه ســاخت موادضدعفونــی 

کننــده اقــدام کننــد تــا کمبــود بــازار رفــع شــود.
ســاالری بیــان کــرد: کارگــروه مقابلــه بــا محتکــران عرضــه 
ــایی و کشــف  ــت شناس ــات الزم جه ــواد بهداشــتی اقدام م
انبار هــای احتــکار اقــام بهداشــتی و ضــد عفونــی کننــده را 

ــد. ــری می کن پیگی

بهترین راه حل قطع زنجیره انسانی انتقال ویروس 
کووید 1۹ ، قرنطینه خودخواسته در منزل است

رییــس انجمــن فیزیوتراپــی ایران تاکیــد کرد: بهتریــن راه 
حــل قطــع زنجیره انســانی انتقــال ویــروس کرونــا )کووید 

۱۹ ( قرنطینــه خودخواســته در منزل اســت.
احمــد مــوذن زاده در گفــت و گــو بــا خبرنــگار اجتماعــی 
ایرنــا، افــزود: کشــور در شــرایط ســخت و آزمــون دشــواری 
قــرار دارد و رمــز موفقیــت و شکســت بیمــاری کوویــد ۱۹ 
اطــاع رســانی مناســب و علمــی بــه مــردم در مــورد نحوه 

انتقــال، درمــان و مبــارزه بــا ایــن بیمــاری اســت.
وی اظهــار داشــت: نحــوه انتقــال ایــن ویــروس از طریــق 
مواجهــه انســانی مانند دســت دادن و روبوســی، ترشــحات 
بینــی و دهــان فــرد آلــوده و همچنیــن تمــاس دســت بــا 
ســطوح آلــوده بــه ویــروس اســت از ایــن رو حفــظ فاصلــه 
یــک و نیــم متــری بــا ســایر افــراد و عــدم حضــور در هــر 
مــکان تجمــع انســانی ماننــد فروشــگاه هــا، آرایشــگاه ها، 
متــرو، اتوبوس، مســاجد و زیارتــگاه ها، ترمینــال و فرودگاه 
ــت،  ــروری اس ــی ض ــز درمان ــی و مراک ــن ورزش ــا، اماک ه
شستشــوی مرتــب و کامل دســت ها بــا آب گــرم و صابون 
یــا اســتفاده از محلــول هــای ضدعفونــی کارســاز بــوده و از 

تمــاس دســت بــا صــورت نیــز خــودداری شــود.
وی ادامــه داد: ایــن ویــروس بــر روی ســطوح مختلــف از 
چنــد ســاعت تــا ۱۴ روز دوام مــی آورد، بــه عنــوان مثــال 
روی تلفــن همــراه چهــار روز باقــی می مانــد از ایــن رو می 
بایســت وســایل شــخصی را نیز در صــورت خــروج از منزل 

و در بازگشــت ســریعا ضدعفونــی کرد.
رییــس انجمــن فیزیوتراپــی ایــران اضافه کــرد: بــا توجه به 
لــزوم پرهیــز از هرگونــه مواجهه انســانی و ضــرورت اجرای 
قرنطینــه خانگــی در ایــن ایــام و پرهیــز از مســافرت و دید 
و بازدیدهــای نــوروزی، هموطنــان مــی بایســت بــه حفظ 
روحیــه و نشــاط اعضــای خانــواده توجــه داشــته و از انجام 
فعالیــت هــای ورزشــی و تفریحــی غافــل نشــوند، انجــام 
۴۰ دقیقــه پیــاده روی روزانــه و انجــام تمرینــات ورزشــی 

تقویتــی و کششــی توصیه شــده اســت.
وی تاکیــد کــرد: همچنیــن بــرای حفظ ظرفیت تنفســی 
نیــز روزانــه چنــد بــار تنفــس عمیــق انجــام دهید بــه این 
نحــو کــه با بینــی نفــس عمیقی کشــیده و قســمت های 
پاییــن ریــه را کامــا پــر کنیــد و پــس از چنــد ثانیه نفس 
را از راه دهــان و بــا فشــار خــارج کنید ضمنا اگــر در هنگام 
انجــام ایــن تمریــن تنفســی، ســرفه کردیــد یــا احســاس 
تنگــی نفــس داشــتید بــه شــرط داشــتن عایــم دیگــری 
ماننــد تــب، خســتگی و ســرفه خشــک حتمــا با پزشــک 

ــورت کنید. مش
مــوذن زاده گفــت: در هنــگام ورود بــه منــزل خــط قرمزی 
را بــرای حفاظــت از خانــواده در ورودی خانــه تعریــف کرده 

رییس انجمن فیزیوتراپی ایران تاکید کرد:

ساالری دادستان عمومی و انقالب کرمان خرب داد:

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا :

دستگیری 45 محتکر در 24 ساعت 
ــا از دســتگیری ۴۵  ــت اقتصــادی ناج ــس امنی ــس پلی رئی
ــزات  ــواع تجهی ــون ان ــدود دو میلی ــف ح ــر و کش محتک

ــر داد. ــده خب ــکار ش ــتی احت بهداش
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس ســردار محمدرضــا مقیمــی 
در تشــریح خبــر فــوق اظهــار داشــت: در ادامه طرح تشــدید 
مبــارزه بــا احتــکار کاالهای بهداشــتی کارآگاهــان این پلیس 
در سراســر کشــور طــی ۲۴ ســاعت گذشــته از واحدهــای 
ــرده  ــد ک ــار در سراســر کشــور بازدی ــی، تجــاری و انب صنف

اســت.
وی افــزود: در بازرســی هــای صــورت گرفتــه ۴۴ مرکــز تهیه 
و توزیــع تجهیــزات بهداشــتی متخلــف شناســایی و ۴۵ نفر 
دســتگیر کــه پــس از تشــکیل پرونــده بــرای ســیر مراحــل 

قانونــی تحویــل مراجــع قضائی شــدند.
ــت:  ــان داش ــا بی ــادی ناج ــت اقتص ــس امنی ــس پلی رئی
ــک  ــه کشــف ی ــق ب ــا موف ــن بازرســی ه ــان در ای کارآگاه
ــتی  ــزات بهداش ــدد تجهی ــزار و 666 ع ــون و ۹۱۰ ه میلی
شــامل: یــک میلیــون و ۷6۴ هــزارو ۷۰۴ عــدد دســتکش، 
۱۰۹ هــزارو ۱۳۰ بطــری انــواع مــواد ضــد عفونــی کننــده، 
ــه  ــواد اولی ــن م ــواع ماســک، ۱۰ ت ــدد ان ــزارو 8۳۲ ع ۳6 ه
تجهیزات بهداشــتی و ماســک به همــراه ۷6 میلیــون و ۴۲۵ 
هــزار عــدد تجهیــزات بهداشــتی کشــف و برای ســیر مراحل 

قانونــی تحویــل مراجــع مربوطــه شــدند.
ســردار مقیمــی بــه هموطنــان توصیــه کــرد: از توجــه بــه 
مطالــب غیرواقعــی مطــرح شــده در فضــای مجــازی و افکار 
عمومــی کــه باعــث تشــویش اذهــان عمومــی مــی شــود، 
بپرهیزنــد و اخبــار را فقــط از طریــق مراجــع رســمی دنبــال 
کنند.رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی ناجــا در پایــان بیــان 
ــا  ــی ب ــتگاه قضائ ــت اقتصــادی و دس ــس امنی داشــت: پلی
محتکــران مقتدرانــه برخــورد مــی کنــد و از شــهروندان در 
خواســت داشــت تــا در صــورت اطــاع از احتــکار، موضــوع را 

از طریــق فوریــت هــای پلیســی ۱۱۰ گــزارش دهنــد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خرب داد:

ــد و  ــرار دهی ــط ق ــن خ ــرون از ای ــا را بی ــش ه و کف
وســایل همــراه و خریدهــا را در یــک ســبد قــرار داده 
و پــس از شستشــو بــا آب و صابــون یــا ضدعفونــی بــا 
مــواد مناســب ماننــد آب ژاول رقیق در مکان مناســب 

قــرار دهیــد.
وی یــادآور شــد: در مــورد مصــرف نــان امــکان انتقــال 
آلودگــی ویروســی در نانوایــی وجــود دارد از ایــن رو نان 
را بافاصلــه در یــک ســفره قــرار داده و از نانوایــی خارج 
کــرده و از میــز و چاقــوی نانوایی اســتفاده نکنیــد و در 
منــزل نیــز هــر زمــان که نــان را مــی خواهیــد مصرف 
ــا قابلمــه ای گــرم  کنیــد، حتمــا آن را در ماکروفــر ی

. کنید
رییــس انجمــن فیزیوتراپــی ایــران اظهــار داشــت: این 
ویــروس در دمــای یخچــال و حتــی فریــزر هــم دوام 
مــی آورد امــا نســبت بــه گرمــا حســاس اســت از ایــن 
رو اســتحمام روزانــه بــا آب گرم و شستشــوی وســایل 
آلــوده بــا آب گــرم و صابــون توصیــه مــی شــود ضمنا 
غــذا و نوشــیدنی هــا را نیــز گرم میــل کنید و بــا رژیم 
غذایــی مناســب مقاومت و ســطح ایمنــی خــود را باال 

ببرید.
مــوذن زاده گفــت: اگــر چــه میــزان مــرگ و میــر ایــن 
ویــروس حــدود ســه تــا چهار درصــد تخمیــن زده می 
شــود کــه عــدد چنــدان باالیــی نیســت امــا امــکان 
شــیوع بیمــاری از طریــق فــرد بــه فــرد یــا افــراد دیگر 
و تمــاس بــا اشــیای آلــوده بســیار بــاال اســت و یــک 
فــرد مبتــا مــی توانــد تــا چندیــن نفــر را آلــوده کند 
ــد ۱۹  ــه کووی ــان ب ــا 8۵ درصــد مبتای ــا 8۰ ت ضمن
بــا عایمــی ماننــد تــب، خســتگی و ســرفه خشــک 
صرفــا بــا قرنطینــه خانگــی در یک اتــاق مســتقل و با 
تهویــه مناســب، اســتفاده از ماســک و داشــتن فاصلــه 
ــای  ــان ه ــواده و درم ــا ســایر اعضــای خان مناســب ب
دارویــی حمایتی و تمرینات تنفســی و حفــظ آمادگی 
جســمانی و روحیــه قــوی بهبود مــی یابند و کمتــر از 
۱۰ درصــد بیمــاران و بــا بــروز عایمــی ماننــد تنگــی 
نفس و نارســایی تنفســی نیاز به خدمات بیمارســتانی 

و احیانــا مراقبــت هــای ویــژه پزشــکی دارنــد.
رییــس انجمــن فیزیوتراپــی ایــران افــزود: می بایســت 
از زنــان بــاردار، افــراد مســن و بیمارانــی کــه مبتــا بــه 
ــت،  بیمــاری هایــی زمینــه ای و مزمنــی ماننــد دیاب
ــر آن  ــی و نظای ــی عروق ــم، مشــکات قلب ام اس، آس

هســتند، حفاظــت بیشــتری کــرد.
وی گفــت: ایــن بیمــاری اکنــون در مرحلــه افزایشــی 
قــرار داشــته و مطابــق بررســی هــای اپیدمیولوژیک تا 

انتهــای فروردیــن مــاه رونــد رشــد آن متوقــف شــده و طــی 
اردیبهشــت و حداکثــر خردادمــاه کامــا رفــع خواهد شــد از 
ایــن رو تمهیــدات ذکــر شــده بــرای یــک بــازه زمانــی ســه 

ماهــه مــد نظــر اســت.
رییــس انجمــن فیزیوتراپــی ایــران از تمامــی اعضــای جامعه 
خدمتگــزار و ایثارگــر پزشــکی کشــور کــه بــه رغــم تمامــی 
نامهربانــی هــا و بــی مهری هــای قبلــی و با توجه بــه تمامی 
کاســتی هــا و مشــکات موجــود، جــان بــر کف و مســووالنه 
مشــغول بــه پیشــگیری، درمــان و بازتوانی بیمــاران مبتا به 
کوویــد ۱۹ هســتند، قدردانــی  و اعــام کــرد که خاطــره این 
رشــادت و جــان فشــانی هــا هرگــز از ذهــن ملــت فهیــم و 
قدرشــناس مــا زدوده نخواهــد شــد و بــا توجه به درگذشــت 
جمعــی از همــکاران پزشــک، پرســتار و ســایر گــروه هــای 
پزشــکی ناشــی از مواجهــه با ایــن ویــروس در مراکــز درمانی 
و بیمارســتان هــا، ضمن تقدیــر از این ســرداران فــداکار و بی 
ادعــای عرصــه ســامت، خواســتار اعطــای عنــوان شــهید و 

اســتفاده از مزایــای آن بــرای خانــواده ایــن عزیــزان شــد.
وی آمادگــی کامــل جامعــه فیزیوتراپی کشــور را بــرای انجام 
ــای  ــت ه ــام فعالی ــوه انج ــوزش نح ــه ای، آم ــف حرف وظای
فیزیکی و تنفســی و تمرینات ورزشــی، خصوصا توانبخشــی 
قلبــی ریــوی بیمــاران در مراحــل تحــت حــاد و مزمــن را 
اعــام و از مــردم درخواســت کــرد بــا توجــه بــه اینکــه بــر 
اســاس آمــار معتبــر جهانــی عامــل ۴۱ درصــد مــوارد ابتــا 
بــه ایــن بیمــاری از طریــق مواجهه بــا بیمــاران و اشــیاء آلوده 
در مراکــز درمانــی و بیمارســتانی تخمیــن زده مــی شــود، تا 
اطــاع ثانــوی از هرگونــه مراجعه غیرضــروری، الکتیــو و غیر 

اورژانــس نیــز بــه مراکــز درمانــی خــودداری کننــد.
ویــروس کرونــا کــه رســما کوویــد - ۱۹ نــام دارد، نخســتین 
بــار در شــهر ووهــان چیــن شناســایی شــد تاکنــون به بیش 
از ۷۰ کشــور ســرایت کــرده و ســازمان بهداشــت جهانــی را 

بــرآن داشــته اســت تــا وضعیــت فــوق العــاده اعــام کنــد

کشف جدید محققان چینی؛
2 نوع ویروس کرونا در جهان منتشر شده 

است/ نوع مالیمتر در راه است

با شیوع گسترده کرونا، حدود 1۶ 
میلیون نفر در ایتالیا قرنطینه شدند

»جوزپــه کونتــه« نخســت وزیر ایتالیا بــه دنبال افزایش شــمار 
مبتایــان بــه ویــروس کرونــا، دســتور قرنطینــه حــدودا یــک 

ماهــه ۱۴ اســتان ایــن کشــور را صــادر کــرد.
بــه گــزارش گــروه بین الملل خبرگــزاری فــارس، نخســت وزیر 
ایتالیــا بــه دنبــال شــیوع گســترده ویــروس کرونــا در مناطــق 
شــمالی این کشــور دســتور قرنطینه کردن حدود ۱6 میلیون 

ســاکن ایــن مناطــق را صــادر کرد.
ــی »بی بی ســی«، نخســت وزیر  ــزارش شــبکه جهان ــق گ طب
ایتالیــا اعــام کــرد حداقــل ۱6 میلیــون ایتالیایــی در حــال 
حاضــر در منطقــه لومبــاردی ایــن کشــور قرنطینــه شــده اند 
ــت  ــن ۱۳۹۹( وضعی ــر فروردی ــل )اواخ ــاه آوری ــل م ــا اوای و ت

قرنطینــه در ۱۴ اســتان ادامــه خواهــد داشــت.
فرمــان »جوزپــه کونتــه« نخســت وزیر ایتالیــا بــرای قرنطینــه 
کــردن مناطــق شــمالی ایــن کشــور در ادامــه تاش هــا بــرای 

مقابلــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا صــورت گرفته اســت.
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حکومت  جهانی عدالت

شاخصه های جامعه منتظر از دیدگاه 
مقام معظم رهبری

۱- تقویت پیوند میان مردم و رهبری:
اگر مردم در عمل اجرای عدالت را در جامعه ببینند و لمس 
کنند، به طبع کنش ها و رفتارهای فردی و اجتماعی خود را 
اصالح می نمایند و به اصول حق و عدل احترام می گذارند. هرگاه 
عدالت قاطع و فراگیر باشد، موجب پیوند محکم بین جامعه و 
پیشوای آن می گردد. کسانی که تنها شعار بدهند، اما در عمل 
فرسنگ ها از آن شعارها فاصله داشته باشند، در درازمدت 
همر اهان و هواداران خود را از دست می دهند. در حکومت 
عدالت محور مهدی، این قاطعیت در اجرای حق و عدالت تا 
آن جا پیش می رود که در درون خانه ها عدالت حاکم می شود 
و روابط اعضای خانواده در چارچوب عدالت قرار می گیرد. امام 
صادق)ع( می فرماید: مهدی، آن گونه که سرما و گرما وارد خانه 

می شود، عدالت را وارد خانه های مردم می کند.
۲- انتخاب فرمانداران و کارگزاران صالح:

اگر مجموعه مدیران اجتماعی، صالح و متعهد باشند، جامعه ای 
سالم پایه گذاری خواهد شد. عدالت تنها با این روش در تمامی 
سطوح جامعه می گسترد و اصلی ترین مشکل همه حکومت های 
بشری که در طول تاریخ با آن دست به گریبان بوده اند، از میان 
برداشته می شود. کارگزاران حکومت مهدی)عج( افرادی هستند 
که روحشان با ترس از خدا و تعهد در برابر اجرای احکام خدا 
عجین شده و از قید امیال و گرایش های نفسانی آزادند و شاید 
از علل حضور ۳۱۳ تن از انسان های تربیت یافته در زمان ظهور، 

همین باشد که دین خدا به وسیله آنان عملی گردد.
۳- تقویت روابط اجتماعی سالم:

در حکومت عدالت محور، تربیت معنوی و تصحیح اخالق افراد، 
جزء اهداف اصولی تلقی می گردد. در احادیث نیز درباره عدالت 
اخالقی و تعادل باطنی بر محورهایی چون راست گویی، اجتناب 
از دروغ، خوش بینی، مهرورزی و پرهیز از کینه توزی و دشمنی 
تأکید فراوان شده است. در سایه حاکمیت این اصل، اجتماع 
راست گویان شکل می گیرد و اصل راست گویی، تمام روابط 

اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را تحت الشعاع قرار می دهد.
امنیت اقتصادی ارمغان چنین اجتماعی به شمار می آید زیرا برای 
هر فرد روشن است که باید کاالیش را به بهای واقعی بفروشد و 
هر کاالیی را به بهای واقعی بخرد. امنیت سیاسی نیز در چنین 
جامعه ای حاصل می گردد؛ زیرا هر فردی هر آن چه را می شنود 
و هر تبلیغی را که رنگ سیاسی دارد، باور دارد که مقرون به 
حقیقت و راست است. به همین علت، به دور از نگرانی می تواند 

از خط و معیارهای سیاسی پیروی نماید.
اجتماع  مخصوص  آن  واقعی  معنای  به  اجتماعی  امنیت 
راست گویان است که افرادِ آن بدون هیچ بیم و هراسی با یک دیگر 
روابط اجتماعی برقرار می کنند. در این شرایط، جامعه ای به دور از 
برتری های ظالمانه طبقاتی شکل می گیرد. انسان به شخصیت 
و ارزش حقیقی خود می رسد و زنجیر بندگی، بردگی و ذلت از 
پای همگان باز می گردد؛ وقتی که حق به حق دار برسد و افراد به 
حقوق یک دیگر احترام بگزارند، جایی برای کینه توزی و بدگمانی 
باقی نخواهد ماند و روان ها از عقده ها و کینه ها روایت شده است.

- مبارزه با فساد فکری و فرهنگی و انحرافات مذهبی
از مشکالت عمده امام در آستانه ظهور، انحراف ها و برداشت های 
نادرستی به حساب می آید که در راه و روش دین، اصول و 
فروع احکام الهی پدید آمده؛ زیرا امام در این رویارویی با توده ای 
ناآگاه روبه رو نیست، بلکه عامالن اصلی این تأویل ها و تحریف ها، 
متولیان دین و روحانیان دنیادوست و وابسته ای هستند که 
سرمایه داران، اشراف و حکومت های غیراسالمی از آنان حمایت 
می کنند. در واقع، بخشی از مسلمانان با حربه اسالم انحرافی 
به جنگ با امام برمی خیزند، و امام)ع( که احیاگر اسالم ناب 
محمدی و بیان گر قرآن حقیقی است، جامعه را از لوث وجود این 
فساد فکری و فرهنگی که مانع رشد جوامع انسانی است، پاک 
می کند. امام علی)ع( در این باره می فرماید: آراء را پیرو قرآن قرار 

می دهد، پس از آن که قرآن را پیرو آراء کرده بودند.

آیه 96 سوره آل عمران :
در حقیقت نخستین خانه ای که برای ]عبادت[ مردم نهاده شده 
همان است که در مکه است و مبارک و برای جهانیان ]مایه[ هدایت 

است
۱-ایراد و اشکال یهودیان به پیامبر اسالم)ص( چه بود؟

یکی دیگر از ایرادهایی که بنی اسرائیل می گرفتند، این بود که چرا 
مسلمانان با توجه به قدمت بیت المقدس که ۱005 سال قبل از 
میالد مسیح توسط حضرت سلیمان ساخته شده، آن راکنار گذاشته 
و کعبه را قبله خود قرار داده اند؟ این آیه پاسخ آنان است که کعبه 
از روز نخستین بوده و اولین خانه است و قدمت و تاریخ آن بیشتر 

از هرجای دیگر است.
۲- چرا کعبه به عنوان قبله مسلمانان انتخاب شده است؟

اگر کعبه به عنوان قبله مسلمانان انتخاب شده است، جای تعجب 
نیست زیرا این نخستین خانه توحید است و با سابقه ترین معبدی 
است که در روی زمین وجود دارد. هیچ مرکزی پیش از آن،مرکز 
نیایش و پرستش پروردگار نبوده و خانه ای است که برای مردم 
و به سود جامعه بشریت در نقطه ای که مرکز اجتماع و محلی پر 

برکت است، ساخته شده است. 
تاریخ و منابع اسالمی می گویند خانه کعبه به دست آدم)ع( ساخته 
شد و سپس در طوفان نوح آسیب دید. سپس به وسیله ابراهیم 
خلیل تجدید بنا شد. بنابراین انتخاب پر سابقه ترین خانه توحید 

برای قبله، از هر نقطه دیگری شایسته تر است. 
۳- چرا کعبه که بیت اهلل است، در این آیه به خانه مردم تعبیر 

شده است؟
در این آیه، خانه کعبه که نام دیگرش »بیت اهلل« است، به عنوان 
»خانه مردم« معرفی شده و با این تعبیر می فرماید آنچه به نام خدا 
و برای خدا است، باید در خدمت مردم و بندگان او باشد و آنچه در 

خدمت بندگان خداست، برای خدا محسوب می شود.
4- چرا یک قطعه سنگ در کنار کعبه به نام »حجراالسود« مورد 

احترام مسلمانان است؟
عده ای می گویند یک قطعه سنگ چه ارزش و اهمیتی دارد که 
همه سال میلیون ها مردم برای استالم آن )دست گذاشتن برآن( بر 
یکدیگر سبقت می گیرند و به عنوان یک مستحب موکد در برنامه 

زائران خانه خدا گنجانیده شده است؟
توجه به تاریخچه این سنگ مخصوص، نشان می دهد که امتیازی 
در آن است که در هیچ سنگ دیگری در جهان نمی توان پیدا کرد. 
این سنگ پرسابقه ترین سنگی است که به عنوان مصالح ساختمانی 

در یک مرکز عبادت و پرستش خداوند، به کار رفته است.
تمام معابد روی زمین و حتی کعبه که نخستین پرستش گاه است، 
بارها تجدید بنا شده و مصالحی که در ساختمان آنها به کار گرفته، 
تغییر یافته اند. تنها همین قطعه سنگ است که با گذشت هزاران 
سال، هنوز به عنوان مصالح ثابت در این مکان پرسابقه پا برجا مانده 
است. بنابراین اهمیت آن در واقع همان سابقه داشتن در مسیر خدا 
و خدمت به مردم است. همچنین این سنگ تاریخ خاموشی از نسل 
های فراوان مومنان در قرون و اعصار مختلف است. این سنگ زنده 
کننده خاطره استالم انبیای بزرگ و بندگان خاص خداست که در 

کنار آن به نیایش پروردگار برخاستند.
5- چرا کعبه اولین خانه ای است که برای مردم ساخته شده است؟

در اینجا الزم است به این موضوع توجه شود که آیه فوق می 
گوید:»این نخستین خانه ای بوده که برای مردم ساخته شده 
است.« روشن است که منظور نخستین خانه عبادت و پرستش« 
است. بنابراین هیچ مانعی ندارد که قبل از آن خانه های مسکونی 
دیگری در روی زمین وجود داشته باشند. این تعبیر پاسخ روشنی 
است به آنها )مانند نویسنده تفسیر المنار( که می گویند خانه کعبه 
نخستین بار به دست ابراهیم ساخته شد و ساخته شدن آن را به 
دست آدم )ع( در ردیف افسانه ها قلمداد می کنند. در حالی که به 
طور مسلم قبل از ابراهیم معبد و پرستش گاه در جهان وجود داشته 
و انبیایی پیشین، همچون نوح، از آن استفاده می کردند. بنابراین 
چگونه ممکن است خانه کعبه که نخستین معبد جهان است، به 

دست ابراهیم ساخته شده باشد.
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رئیــس پلیــس فتا بــا تاکیــد برخورد با شــایعه ســازان 
و منتشــرکنندگان اخبــار جعلی از دســتگیری، احضار 
و اخــذ تعهــد از ۱۲۱ نفــر و بالغ بــر ۱۹0 مــورد تذکر و 
ارشــاد تلفنــی مبنــی بــر حذف مطالب منتشــر شــده، 

داد. خبر 
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس ســردار وحیــد مجیــد 
رئیــس پلیــس فتــا ناجــا در تشــریح خبــر فــوق اظهار 
ــا و ۲۲0 رده  ــا ناج ــس فت ــون پلی ــم اکن ــت: ه داش
پلیــس فتــا در اســتان هــا و شهرســتان های کشــور با 
تشــکیل کارگروهــی تخصصــی تمامــی نشــانگاه های 
فضــای مجــازی را رصــد مــی کننــد و ضمــن تحلیــل 
کارشناســی اخبار و تصاویر منتشــر شــده در خصوص 
ــار  ــوارد اخب ــاهده م ــورت مش ــروس در ص ــا وی کرون
جعلــی و یــا تصاویر کــذب ، مــوارد بالفاصله مــورد پی 

گیــری فنــی و انتظامــی قــرار خواهــد گرفــت .
ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه انجــام رصــد عــام 
و کلــی فضــای مجــازی و تمرکــز بــر شناســایی۳5۶ 
مــورد مصادیــق مجرمانه قابل پیگیــری، اعالم داشــت: 
از ایــن تعــداد برابــر هماهنگی بــا مرجع  قضایــی ۱۲۱ 
مــورد دســتگیری ،احضــار و اخــذ تعهــد  و بالــغ بــر 
۱۹0مــورد تذکــر  و ارشــاد تلفنــی مبنــی بــر حــذف 
ــت  ــد گف ــم؛  بای ــته ای ــده داش ــر ش ــب منتش مطال
برخــورد بــا شــایعه ســازان و منتشــر کننــدگان اخبار 
جعلــی و کــذب از مهمتریــن ماموریــت هــای پلیــس 

فتــا در ایــن روزهــا بــه شــمار مــی رود. 
ــایر  ــه س ــیدگی ب ــح کرد:رس ــد تصری ــردار مجی س
پرونــده هــای متخلفیــن نیــز در دســتور کار قــرار دارد 

و بــر اســاس رصدهــا و تحلیــل هــای فنــی صــورت گرفتــه 
بخــش زیــادی از اخبــار شــایعه و تصاویــر جعلــی و کــذب از 
ســوی ســایت هــا و کانالهــای شــبکه هــای اجتماعــی خــارج  
ــی و خاکــی ایــن کشــور از ســوی معاندیــن و  از مرزهــای آب
مغرضیــن بــا هــدف ایجــاد تشــویش اذهــان عمومــی تولید و 

منتشــر مــی گــردد.  
ایــن مقــام ارشــد ســایبری بیــان داشــت: بــا هــر متخلفــی که 
در صــدد ایجــاد تشــویش اذهــان عمومــی و یــا ســوء اســتفاده 
اقتصــادی از اوضــاع فعلی را داشــته باشــند برابر قانــون برخورد 
ــه مــوازات رصــد دقیــق اخبــار و  قضایــی خواهیــم کــرد و ب
محتواهــای بارگــزاری شــده در فضای مجــازی، وضعیت خرید 
و فــروش اقــالم و تجهیزات بهداشــتی و دارویی در ســایت های 
فروشــگاهی و کانــال هــای شــبکه اجتماعــی در حــال رصــد و 
بررســی مــی باشــد و بــه محــض رویــت مــوارد مجرمانــه در 
ایــن خصــوص خــارج از ضوابــط قانونــی بــا متخلفــان برخورد 

قضایــی خواهد شــد. 
ســردار وحیــد مجیــد در ادامــه از کشــف و ضبــط انبارهــای 
متعــددی از احتــکار و فــروش غیــر قانونــی اقــالم دارویــی و 
بهداشــتی مــورد نیــاز هموطنــان گرامــی در چندیــن اســتان 
و شهرســتان هــای کشــور خبــر داد و بیــان داشــت: چندیــن 
نفــر هــم کــه بــا قصــد ســوء اســتفاده از اوضــاع فعلــی مدعــی 
فــروش واکســن و دارو قطعــی درمــان کرونــا ویروس در کشــور 

بودنــد شناســایی و دســتگیر شــدند.
رئیــس پلیــس فتــا ناجــا ضمــن تقدیــر و تشــکر از زحمــات 
ــتاری  ــکی و پرس ــبانه روزی کادر پزش ــای ش ــدت ه و مجاه
کشــور، اصلــی تریــن اولویــت امــروز کشــور را حفــظ آرامــش 
و همبســتگی مــردم و مســئوالن عنــوان کــرد و گفــت: چهره 

ــات  ــان صفح ــری و صاحب ــده و هن ــناخته ش ــای ش ه
پربیننــده در کشــور مــی تواننــد نقــش مثبتــی در ایــن 
ــادی از  ــداد زی ــت  تع ــالم داش ــد و اع ــا کنن ــه ایف رابط
شــهروندان بــا مراجعــه بــه ســایت رســمی پلیــس فتــا و 
ســایر راه هــای ارتباطــی از مــا خواســته انــد بــا جدیــت بــا 

شــایعه ســازان و متخلفــان برخــورد کنیــم. 
ایــن مقــام ارشــد انتظامــی در پایــان از هموطنان خواســت 
اخبــار موثــق را صرفا از رســانه ملــی و خبرگزاریهای معتبر 
دریافــت کنند و از توجه و باز نشــر اخبــار و تصاویر غیرقابل 
اعتمــاد و بعضــا جعلــی و کــذب کــه در فضای مجــازی در 
حال انتشــار اســت خــودداری کــرده و در صورت مشــاهده 
ــه مراتــب را از طریــق ســایت  مــوارد مشــکوک و مجرمان
  www.Cyberpolice.ir  رســمی پلیــس فتــا بــه نشــانی

بخــش گزارشــات مردمــی منعکــس کنند.

پلیس فتا: دستگیری، احضار و اخذ تعهد از 121 شایعه پرداز کرونایی

حکمت خدا
ــه همیشــه همراه  ــه وزيري داشــت ک ــود ک روزگاري پادشاهــي ب
پادشاه بود و هر حادثــه و اتفاق خــر يا رشي كه برای شــاه مــی 
افتــاد،به پادشــاه ميگفــت : »حتام حكمت خداست!« تا اينكه روزی 
پادشاه دستش را با چاقو بريد و وزير مثل هميشه گفت: »بريده شدن 
دستت حكمتی دارد! «شــاه اين بار بســیار عصبانی شد و بــه شــدت 
با وزير برخورد كرد و او کــه به حكمت اين اتفاق معتقــد نبــود، وزير 
را به زندان انداخت. فردای آن روز طبق عادت به شكارگاه رفت، ولی 
این بار بدون وزير بود. پادشاه مشغول شكار بود كه عده اي از مردان 
ــتند پادشاه را برای خدايانشان قربانی كنند.  بومی او را گرفتند و خواس
ولی قبل از قربانی کــردن، متوجه شــدند دست پادشــاه زخمی است 
و آنان تنها قربانی سامل و بدون نقص مــی خواســتند. به خاطر همني 
پادشــاه را آزاد کردنــد. پادشاه به قرص برگشت و پیــش وزير در زندان 
رفت و قضيه را برای او نقل كرد و گفت:» حكمت بريده شدن دستم 
را فهميدم ولی حكمت زندان رفنت تو را نفهميدم!«وزير جواب داد:» 
اگر من زندان نبودم حتامً با تو به شكار میآمدم و من كه سامل بودم به 

جای شام حتامً قربــاين مــی شــدم.«

رمز بسم اهلل
گوینــد مــردی بــود منافــق امــا زنــی داشــت مومــن و متدیــن. ایــن 
زن متــام کارهایــش را بــا »بســم اللــه« آغــاز مــی کــرد. در شــأن و 
منزلــت بســم اللــه همیــن بس کــه بــه فرمــوده امیراملومنیــن امام 
علــی بــن ابیطالــب ســالم اللــه علیــه، ارسار کالم خداونــد در قــرآن 
اســت و ارسار قــرآن در ســوره فاتحــه و ارسار فاتحــه در »بســم اللــه 
الرحمــن الرحیــم« نهفتــه اســت. هرچنــد زن متــام کارهایــش را بــا 
»بســم اللــه« آغــاز مــی کــرد ولــی شــوهرش از توســل جســنت او به 
ایــن نــام مبــارک بســیار غضبناک می شــد و ســعی مــی کرد کــه او 

را از ایــن عــادت منــرصف کنــد.
مــرد روزی کیســه زری بــه زن داد تــا آن را بــه عنــوان امانــت نگــه 
دارد. زن آن را گرفــت و بــا گفــنت »بســم اللــه الرحمــن الرحیــم« آن 
را در پارچــه ای پیچیــد و بــا »بســم اللــه « آن را در گوشــه ای از خانه 
پنهــان کــرد، شــوهرش مخفیانه آن کیســه طــال را دزدید و از شــدت 
عصبانیــت آن بــه دریــا انداخت تــا همرسش را محکــوم و خجالت 

زده کنــد و »بســم اللــه« را بــی ارزش جلــوه دهــد.
وی بعــد از ایــن کار بــه مغــازه خــود رفــت. در بیــن روز صیــادی دو 
ماهــی را بــرای فــروش آورد آن مــرد ماهــی هــا را خریــد و بــه منزل 
فرســتاد تــا زنــش آن را بــرای نهــار آماده ســازد. زن وقتی شــکم یکی 
از آن دو ماهــی را پــاره کــرد دیــد هــامن کیســه طال که پنهــان کرده 
بــود درون شــکم یکــی از ماهــی هاســت آن را برداشــت و بــا گفنت 

»بســم اللــه« مجــددا در مــکان اول خود گذاشــت.  
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مدیرعامــل پویشــگران فیزیک کاربــردی بوتیا گفــت: باتوجه 
بــه توســعه اســتفاده از تابــش UV و به کارگیــری آن در 
ــت  ــی، رشک ــی و ضدعفونی کنندگ ــای میکروب زدای حوزه ه
ــه طراحــی و  ــق ب ــا موف ــردی بوتی ــک کارب پویشــگران فیزی
 UV ســاخت دســتگاه تصفیــه هــوای بــا اســتفاده از اشــعه

شــده اســت.
دکــر »علیرضــا گنجویــی« در گفت وگــو بــا ایســنا در ترشیح 
جزییــات ســاخت ایــن دســتگاه اظهــار کــرد: ایــن دســتگاه 
توامننــدی حــذف بســیاری از میکروارگانیســم های بیــامری زا 
ماننــد ویــروس کرونــا، ســارس، آنفلوآنــزا، باکری هــا و قارچ هــا 

را دارد.
ــوده و  ــی ب ــن دســتگاه دارای کیفیــت باالی وی ادامــه داد: ای
ــذف  ــر ح ــاص، دارای دو فیل ــای UV خ ــر المپ ه ــالوه ب ع
گــرد و خــاک و ذرات معلــق در هــوا، فیلــر دو الیــه ای حذف 
میکروبــی HEPA، فیلــر کربــن فعــال و فیلر فوتوکالیســت 

ــو و آالینده هــای زیســتی می باشــد. ــرای حــذف ب ب
مدیرعامــل پویشــگران فیزیــک کاربــردی بوتیــا بــا بیــان ایــن 
مطلــب که تکنولوژی دســتگاه میکروب زدایــی و ضد عفونی 
کننــده هــوا وجــود دارد بیــان کــرد: منونه هــای خارجــی ایــن 
دســتگاه وجــود دارد کــه دارای قیمــت بســیار باالیــی اســت 
و خوشــبختانه مهندســین جــوان ایــن رشکــت دانــش بنیــان 
توانســتند به دانش ســاخت داخلی این دســتگاه دســت پیدا 

. کند

ساخت دستگاه میکروب زدایی و 
ضد عفونی کننده هوا با استفاده از 

اشعه UV در کرمان

آگهی مزایده ملک

آگهی مزایده ملک

بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه ۹۶000۳  جلــد ســیزدهم اجــرای احــکام دادگســتری 
بردســیر در نظــر دارد پــالک ثبتــی  ۲0۳ فرعــی از ۳588 اصلــی  بخــش ۲0 کرمــان واقــع 
در بردســیرخیابان معلــم بــه مســاحت عرصــه 7۲ مترمربــع کــه قیمــت هــر مترمبــع آن 
ــه کارشــناس رســمی دادگســتری  ــا براســاس نظری ــی باشــد جمع ــال م ۱۶/000/000 ری
۱/۱5۲/000/000 ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده اســت از طریــق مزایــده در تاریــخ دوشــنبه 
۹۹/0۱/۲5 ســاعت ۱۱:۳0  ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالب شــرکت درمزایده 
وخریــد مــی باشــند مــی توانند جهــت بازدید ملــک وارائه پیشــنهاد تاقبــل از مورخه یادشــده 
بــه اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه وقیمت پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیش بانکــی دائر 
بــه واریــز ده درصــد مبلــغ کارشناســی را یــک روز قبــل از تاریــخ مزایده به اجــرای احــکام ارائه 
نماینــد هزینــه آگهــی وکلیــه هزینه هــای مربوط بــه نقل و انتقــال برعهــده برنــده مزایده می 
باشــد و درصورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقــی 
مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلغ ســپرده به نفــع دولت ضبط خواهدشــد به درخواســت 

هایــی کــه در روز مزایــده ارائــه شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد
                                  

  مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بردسیر- عظیمی/۳۲۲ م الف

بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه ۹70۳۳5  جلــد هفتــم اجــرای احــکام دادگســتری 
بردســیر در نظــر دارد یــک منــزل مســکونی دارای پــالک ثبتــی  ۳78 فرعــی از ۳588 اصلی  
بخــش ۲0 کرمــان واقــع در بردســیر واقــع در منــازل ســازمانی کارخانــه قنــد بــه مســاحت 
عرصــه 4۹8/۶0 مترمربــع و اعیانــی حــدود 85 مترمربــع قدمت بیــش از 40 ســال که حدود 
اربعــه آن عبــارت اســت از شــماال بطــول ۱۳/85 متــر خیابــان، شــرقا ۳۶ متــر ۳7۹ فرعــی، 
جنوبــا ۱۳/85 متــر درب و دیــواری اســت بــه پیــاده رو کوچــه، غربــا ۳۶ متــر به شــماره ۳77 
فرعــی دارای حیــاط ســازی امتیــازات بــه جــز آب کــه از کارخانــه تامیــن مــی گــردد حدود 
۲5 مترمربــع انبــاری کــه براســاس نظریه کارشــناس رســمی دادگســتری ۲/۹50/000/000 
ریــال بــرآورد قیمــت گردیده اســت از طریق مزایــده در تاریخ چهارشــنبه ۹۹/0۱/۲0 ســاعت 
۱۲ ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت درمزایــده وخریــد می باشــند 
مــی تواننــد جهــت بازدیــد ملک وارائه پیشــنهاد تاقبــل از مورخــه یادشــده به اجــرای احکام 
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 اجــرای احــکام ارائــه نمایند 
هزینــه آگهــی وکلیــه هزینــه های مربــوط به نقــل 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 بــه درخواســت 

هایــی کــه در روز مزایــده ارائــه شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
                               

  مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بردسیر- عظیمی/۳۲۳ م الف

جوانان ایرانی ! تهدیدکرونا ، فرصتی برای خودکفایی
ادامه سرمقاله ..

ــا  ــیبهای کرون ــراز ونش ــه ف ــا هم ــه ب البت
فرصتهــای جدیــدی علــی رغــم تهدیــد در 
ــای   ــی از فرصته ــود آورد ویک ــه بوج جامع
مهمــی کــه بــرای آحــاد جامعــه ایجــاد کرد 
ارتقــاء ســطح بهداشــت عمومــی جامعــه و 
ــروس  ــیوع وی ــگ ســالمت اســت. ش فرهن
کرونــا، منجــر بــه باالرفتــن ســطح آگاهــی 
ــت اصــول بهداشــتی، شــکل  ــراد، و رعای اف
گیــری عادتهــای مناســب و مهارتهــای افراد 
در ایــن زمینــه مــی شــود. و ایــن آگاهــی و 
عادتهــا و مهارتهــا، بالطبع در جامعه رســوب 

ــود. خواهــد کــرد، و مانــدگار خواهــد ب
ایــن پدیده ناخواســته یــا به عبارتــی مهمان 
ناخوانــده ، باعــث تحکیــم و تکمیــل و بهبود 
ــانی  ــت رس ــازوکارهای خدم ــترها و س بس

در کشــور، میگــردد . بــرای تحقــق ایــن امــر، 
الزم اســت عــالوه بــر رفــع مــوردی مشــکالت 
ــه  ــترها، ب ــازوکارها و بس ــده در س ــاد ش ایج
ریشــه یابی ســاختاری مشــکالت پرداخــت، تــا 
ایــن مشــکالت در ســایر مــوارد نیــز رفع شــود.

خالصــه درهمــه زمینــه هــا اعــم ازاموزشــی ، 
اداری و اقتصــادی بســترهای نوینــی را ایجــاد 
کــرد کــه دربحرانهــا مــی تــوان خیلــی زودتــر 
ــدارس  ــد م ــرد ببینی ــرداری ک ــرده ب ــا پ از انه
ــازی  ــای مج ــتفاده از فض ــد اس ــل ش تعطی
ــن  ــون جایگزی ــت وتلویزی ــتفاده ازاینترن واس
شــد البتــه حتمــا ایــن امــر در ابتــدای و بــدون 
ســابقه و پیشــینه تبعاتــی دارد کــه ایــن مــورد 
مــی تــوان بابسترســازی در زمــان غیربحــران 
هــم اســتفاده شــود و دانــش امــوز و دانشــجو 
درمنــزل بــه اموزشــهای خــود ادامــه دهنــد در 

آگهی تاسیس شرکت
تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود گــروه مشــاوران کیفیــت گســتر اذیــن در تاریــخ 
۱۳۹8/۱۱/۲4 بــه شــماره ثبــت ۱۶58۲ بــه شناســه ملــی ۱4008۹87045 ثبــت و امضــا 
ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی 

میگردد.
موضــوع فعالیــت: ارائــه خدمــات مشــاوره در زمینــه مدیریــت کیفیــت و بهــره وری، پــروژه، 
برنامــه ریــزی، نیــروی انســانی، بازرگانــی، انــرژی، زیســت محیطــی، ایمنــی و بهداشــت، 
امنیــت اطالعــات، انــدازه گیــری/ آزمــون، کالیبراســیون، مدیریت ریســک، مشــتری مداری 
و ابزارها و متدولوژیهای مهندســی صنایع و سیســتمهای کالن مدیریت، اســتراتژی، تعالی، 

نظــام اراســتگی دکــو .... مــی باشــد.
ارائــه خدمــات مشــاوره در زمینــه ی مباحــث مرتبــط با مهندســی صنایــع از قبیــل برنامه 
ریــزی و تحلیــل سیســتمها و کنتــرل پــروژه هــای عمرانــی- ســاختمانی- پتروشــیمی و 
پاالیشــگاهی و صنعتــی و مباحــث مرتبــط بــا برنامــه ریــزی های تولیــد کنتــرل موجودی 
و برنامــه ریــزی هــای انبــار سیســتمهای اطالعاتــی کنتــرل کیفیــت و مباحــث طراحــی 
سیســتمهای مدیریتــی، مدیریت دانش، مدیریت تغییر، سیســتمهای بهــره وری و کیفیت 
فراگیــر و طــرح ریــزی و پیــاده ســازی کارخانــه هــای صنعتــی، تولیــدی- شــبیه ســازی 
سیســتمهای تولید و کارخانه ای، تولید و ســاخت محصوالت صنعتی، ســاختمانی، خانگی 
و مــواد اولیــه مرتبــط بــا صنایــع فــوق، طراحــی، تولیــد و پیــاده ســازی، ارائــه، اجرا مشــاوره 

در رابطــه بــا موضــوع شــرکت.
مدیریــت، کنتــرل، پشــتیبانی و خدمــات پــس از فــروش، بهــره بــرداری، اجــرا و پیمــان 
ســپاری، انتقــال فــن آوری محصــوالت و خدمــات و ســامانه هــای نــرم افــزاری- ســخت 
افــزاری- شــبکه هــای ارتباطــی و رایانــه ای، صنعتــی، چنــد رســانه ای، راه حــل های بهینه 

ســازی، مســتند ســازی، تجــارت الکترونیــک.
ارائــه ی انــواع خدمــات آزمایشــگاهی درزمینــه انجــام کالیبراســیون هــای و آزمــون هــای 
کمیتهــای دمــا، رطوبــت، فشــار، نیــرو، گشــتاور، جــرم، ابعــاد، حجــم، شــیمی و الکتریک- 

الکتریکــی- قــدرت- مخابراتــی براســاس اســتاندارد ملــی و بیــن المللــی.
در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط

مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکــز اصلــی: اســتان کرمــان، شهرســتان کرمان، بخــش مرکزی، شــهر کرمان، محلــه بلوار 
جمهــوری اســالمی، بلــوار جمهوری اســالمی، خیابــان شــیروانی، پالک.، مجتمــع صادقیه، 

بلــوک ۱۹، طبقه دوم کدپســتی 7۶۱8۹5۱۹4۶ 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۲000000 ریال نقدی

میزان سهم السرکه هر یک از شرکا
آقــای محمدرضــا شــجاعی باغینی بــه شــماره ملــی ۲۹۹۱۳۳۳774 دارنــده 500000 ریال 

ســهم الشرکه
آقای عمید شجاعی باغینی به شماره ملی ۳۱7۹۹0۹۶0۹ دارنده ۱500000 ریال سهم الشرکه

اعضا هیئت مدیره
آقــای محمدرضــا شــجاعی باغینــی بــه شــماره ملــی ۲۹۹۱۳۳۳774 و بــه ســمت عضــو 

هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود
آقــای عمیــد شــجاعی باغینــی بــه شــماره ملــی ۳۱7۹۹0۹۶0۹ و به ســمت رئیس هیئت 

مدیــره بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت مدیرعامل بــه مــدت نامحدود
دارنــدگان حــق امضــا: کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیل چک، ســفته، 
بــروات، قراردادهــا، عقوداســالمی و همچنیــن کلیه نامــه های عــادی و اداری بــا امضاء عمید 
شــجاعی باغینــی مدیرعامــل و رئیــس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
روزنامه کثیراالنتشار سپهر بردسیر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذصدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

اســتفاده ازنیــروی اداری از طریــق دور کاری و اســتفاده از ابزارالکترونیکــی ضمــن 
کاهــش زمــان ، اگــر درطــول ســال بعضــی مشــاغل بتواننــد دورکاری کننــد این 
عــدم ایــاب وذهــاب قطعــا در کاســتن بــار ترافیکــی شــهرها ومصــرف انــرژی  و 

آلودگــی تاثیــر بســزایی دارد 
لــذا در ایــن وجیــزه قصــد دفــاع از ورود ایــن پدیده نامبــارک ندارم ولی با نگرشــی 
بــه گذشــته وبیماریهــا ی اپیدمــی جهانــی کــه درســالهای گذشــته داشــتیم که 
فراگیــری و انتشــار کمتــری نســبت بــه این مورد داشــت مثــل انفلونــزای خوکی 
، ســارس ،وبــای التــور و... بایــد بــرای هــر گونــه بیمــاری اپیدمی شــناخته شــده و 

یــا جدیــد وناشــناخته آمادگی همه جانبه داشــته باشــیم 
درپایــان از همــه مســئوالن ، پزشــکان ، پرســتاران وکادردرمانــی و بهداشــتی این 
مدافعــان ســالمت کــه بــا ایثارگریهــای خــود بــرا ی امنیــت روانــی وبهداشــتی 
وســالمت افــراد جامعــه تــالش مضاعفــی نمودنــد قدردانــی وتشــکر مــی نمایم و 
بــه انهــا خداقــوت مــی گویــم و براین بــاورم همانگونــه کــه درعرصه هــای دفاعی 
و تحریمــی و بــا مقاومــت توانســتیم با شــعا رمــا مــی توانیم پیشــرفتهای جامعه 
را تعالــی ببخشــیم بــا تــالش جوانــان عزیزمــان ازتهدیــدات ایــن پدیــده شــوم 

فرصتهــای طالیــی ابــداع وایجادخواهد شــد انشــااهلل 
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Soroush-eitaa

عضو هیئــت علمی پژوهشــگاه مواد نســبت 
ــی  ــکل صنعت ــتفاده از ال ــه و اس ــه عرض ب
به جــای الــکل ضدعفونی کننــده در شــرایط 

فعلــی کشــور هشــدار داد.
ــرد، کارشــناس  ســید مجتبــی حســینی ف
رشــته شــیمی و عضــو هیئــت علمــی 
پژوهشــگاه مــواد، در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
گــروه دانشــگاه خبرگــزاری تســنیم با اشــاره 
بــه نکاتــی درباره اســتفاده بیــش از حــد مواد 
ضدعفونی کننــده و تبعــات آن اظهار داشــت: 
طبــق گفته پژوهشــگران و پزشــکان ویروس 
کرونــا از جنــس چربــی اســت کــه می شــود 
به راحتــی بــا روش ســاده و کم هزینــه 
شست وشــوی دســتها بــا صابــون و آب 
ولــرم از  ضدعفونــی کردن دســتها و ســطوح 

ــد. ــد ش بهره من
ایــن کارشــناس شــیمی بــا اشــاره بــه 
ــواد  ــد م ــردم در خصــوص خری اســتقبال م
ضدعفونی کننــده و الــکل تصریــح کــرد: بــا 

توجــه بــه جــو روانــی حاکــم بــر فضــای غبارآلــود، 
ایــن روزهــا شــاهد تــاش و تکاپــو هموطنــان برای 
ــد  ــکل 70 درص ــان اتیل ال ــا هم ــول ی ــد اتان خری
کــه ایــن روزهــا بــا قیمــت طــا برابــری می کنــد، 

. هستیم
ــه  ــن زمین ــتفاده کنندگان در ای ــوء اس ــه س وی ب
ــودجو و  ــراد س ــفانه اف ــزود: متأس ــرد و اف ــاره ک اش
فرصت طلــب از شــرایط امــروز اســتفاده می کننــد 
و الــکل صنعتــی متانــول را کــه بــرای بــدن بســیار 
ســمی و خطرنــاک اســت بــه مــردم بــا نــام الــکل 
اتانــول 70 درصــد می فروشــند. این الــکل )متانول( 
به راحتــی از طریــق پوســت جــذب بــدن می شــود 

و مشــکاتی را بــرای افــراد ایجــاد می کنــد.
ــرای  ــول ب ــرف اتان ــم مص ــرد: حج ــد ک وی تأکی
ــیار  ــا بس ــن روزه ــطوح  ای ــردن س ــی ک ضدعفون
ــه   ــه ای ک ــت به گون ــول اس ــد معم ــر از ح زیادت
افــراد چندیــن  نوبــت وســایل کار و میــز خــود را 
بــا  آن شست وشــو می دهنــد در صورتــی کــه ایــن 
ویــروس از طریــق هــوا منتقــل نمی شــود. چنانچه 
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شــهید حمید مســجدی فرزند: حســن متولد : 1۳46تاریخ شــهادت:  67/۳/14 محل 
شــهادت: شــلمچه مزار: گلزار شــهدای نگار

زندگینامه:
شــهید حمیــد مســجدی در روســتای نگار بــه دنیا آمــد. در همین روســتا بزرگ شــد 
و بــه مدرســه رفــت. ضمــن تحصیــل کمــک کار پــدر در کارهــای کشــاورزی و تأمین 
مخــارج زندگــی بــود. دوم دبیرســتان کــه درســش تمــام شــد تــرک تحصیــل کــرد و 

بــه عنــوان بســیجی بــه جبهــه رفت. 
زمــان خدمتــش رســیده بــود. پــس از گذرانــدن دوره آموزشــی دوبــاره عــازم جبهــه 

هــای نبــرد شــد و در مناطــق عملیاتــی غــرب و جنــوب مشــغول خدمــت شــد. 
 بخاطــر مجروحیــت شــیمیایی در عملیــات کربــای ۵ مدتــی در بیمارســتان اهــواز 
بســتری بــود. بعــد از بهبــودی دوبــاره عــازم جبهــه شــد و پــس از ۲7 مــاه خدمــت، 
در حالــی کــه بــه روزهــای آخــر خدمــت و جنــگ نزدیــک میشــد، رزق شــهادتش را 

دریافــت کــرد و در ســرزمین شــلمچه بــه شــهادت رســید.
ســفارش مــی کــرد: حجابتونــو رعایــت کنید. شــهدا بخاطــر حجــاب و نامــوس خون 

دادنــد. راوی: طلعت مســجدی)خواهر شــهید(
بــه حفــظ بیــت المــال حســاس بــود. فشــنگ هــای پخــش شــده اطــراف رو جمــع 
مــی کــرد. مــی گفــت: مــال بیــت المالــه...     راوی: حســن جمعــه پور)همرزم شــهید( 

شهید  معظم   حمیدمسجدی

هشدار یک کارشناس درباره عرضه الکل صنعتی به جای الکل ضدعفونی کننده
*بــا ســام همشــهریان بــا اطاعاتــی کــه تــا کنــون 
داریــم دربرســیر هیــچ فردمبتــا پیــدا نشــده لطــف 
کنیــد در خانــه بمانیــد تــا زنجیــره انتقــال کرونــا را 
درهــم بشــکنیم  خــود ودیگــران را از ایــن بــا حفــظ 

کنیــد                                        91۳۳----71
*ســام بــا رفوژگــذاری خیابان امــام ترافیک کاشــانی 
ــون  ــور کامی ــدم عب ــه ع ــه ب ــا توج ــده ب ــتر ش بیش
وکامیونتهــا درایــن خیابــان بارترافیکــی امــام بــه ایــن 
خیابــان منتقــل شــده لطــف کنیدتابلــو ممنوعیــت 
کامیــون وکامیونــت در ورود ایــن خیابــان نصب شــود 
ضمنــا اگــر انتهــای بلــوار ولیعصــر از بانک کشــاورزی 
تــا میــدان هــم رفــوژ گــذاری میشــد این قســمت هم 
ترافیــک روان میشــد ممنــون از توجــه تــان بــه پیامم                                                                                                                                            

99----9۳6۲                                                
*باســام زمیــن وخونــه تــو بردســیر گــران شــده و 
بــرای ثبــت نــام مســکن ملی هــم اســمی از بردســیر 
نیســت چــرا؟ کــی بایــد جــواب بــده بــا ایــن گرونــی 
ــاالی ســاخت وســاز مــن  اجــاره مســکن و هزینــه ب
جــوان تــازه کارچطــوری صاحب خونه بشــم باتشــکر                                                                                                                                           

99----91۲6                                                  
*خیلــی دنبال مــواد ضدعفونی نگردید خیلــی راحت 
دوقاشــق وایتکــس را داخــل یــک لیتــرآب بریزید می 
شــود مایــع ضدعفونــی البتــه ایــن دســتور ماموریــن 
بهداشــتی اســت کــه جهــت اطــاع عــرض کــردم                                                                                                                                             
1۳----916۵                                                        

ــی آن  ــور و اپیدم ــه کش ــا ب ــا ورود کرون ــام ! ب *باس
،همــه مســئولین ومــردم بســیج شــدند ایــن بیماری 
ــود  ــته ا ی ب ــه کار شایس ــد گرچ ــت بدهن را شکس
ــای  ــوع  کرون ــا ن ــورد  ام ــم خواهدخ ــت ه و شکس
ــی  ــه بشــکل اپیدم ــری ک ــوش دیگ ــر خام ــه ظاه ب
سالهاســت مملکــت وهمــه گروههــای ســنی را مبتا 
کــرده چــرا فکــر ی و تدبیــری اندیشــیده نمــی شــود 
قطعــا حــدس مــی زنیــد چیســت ؟ اعتیــاد ! و طــاق 
کــه این دو بنیــان خانواده هــا را مورد هجمه قــرار داده 
اســت امــا فــرق ان دو کرونــا ایــن اســت این نوظهــور و 
کشــنده ای ســریع امــا دومــی ســابق دار بــا فراگیــری 
تدریجــی دارد و بتدریــج خیلــی چیزهــا را ازبیــن مــی 
بــرد . دوران کمــون کرونــا تــازه نفــس بیــن 4 تــا 14 
روز ولــی دوره کرونــای قدیمــی و ماندگارسالهاســت در 
کمونه  ودور از چشــم مســئولین دارد ریشــه هــا را می 

ســوزاند!                                      91۳۲----40
ــای  ــه ه ــا و مصاحب ــه ه ــدن صحن ــا دی ــام ب *س
صــدا و ســیما بــا کادر درمانــی و بهداشــتی کشــورمان 
و اینکــه بــا اخــاص و ایثارگــری حتــی انجایــی کــه 
ــا پرداخــت  ــه انه مدیربیمارســتان گفــت حــق کاران
نشــده و غیــره، ولــی داوطلبانه ومشــتاقانه خدمت می 
کننــد درود برایــن ســربازان مدافع ســامت کشــور  به 
عنــوان یــک ایرانــی بــر خــود مــی بالــم کــه چنیــن 
ــم                       90۳۳----40 ــی داری ــته های فرش

افــراد رعایــت مســائل بهداشــتی را به درســتی انجــام دهنــد نیــاز 
بــه مصــرف ایــن حجــم از اتانــول در محیط هــای بســته اداری و 
منــزل نیســت و همچنیــن می تــوان بــا شست وشــوی دســت ها 
بــا آب ولــرم و صابــون از مصــرف بیــش از حــد اتانــول جلوگیــری 

کــرد.
ایــن کارشــناس شــیمی اضافــه کــرد: بــرای ضدعفونــی کــردن 
ــه  ــرد البت ــوان از وایتکــس رقیق شــده اســتفاده ک ســطوح می ت
ــه 100  ــس را ب ــی. وایتک ــوان ۲.۵ سی.س ــه آن می ت ــرای تهی ب
ــرای  ــوط و ب ــاً مخل ــول را کام ــرد، محل ــه ک سی.ســی. آب اضاف

ــی کــردن ســطوح  از آن اســتفاده کــرد. ضدعفون

۱۱ توصیه تغذیه ای وزارت بهداشت برای روزهای کرونایی
بیمــاری کوویــد-19، دارای طیــف خفیــف تــا شــدید 
اســت کــه می توانــد نشــانه هایی ماننــد ســرماخوردگی، 
تــب، ســرفه، تنگــی نفس و ســایر مشــکات تنفســی را 

بــه همــراه آورد.
بــه گــزارش ایســنا، کلیــه گروه هــای ســنی می تواننــد 
تحــت تاثیــر ایــن ویــروس قــرار گیرنــد، امــا ســالمندان 
مبتایــان بــه بیماری هــای قلبــی- عروقــی، پرفشــاری 
ــت، آســم و مشــکات تنفســی و کبــدی،  خــون، دیاب
بیمــاران کلیــوی، ســرطان های تحــت درمــان، بیمارانی 
ــد و  ــرف می کنن ــون مص ــی کورت ــر دلیل ــه ه ــه ب ک
مبتایــان بــه نقص سیســتم ایمنــی بیشــتر در معرض 
ــن  ــتند. بنابرای ــا هس ــروس کرون ــه وی ــا ب ــر ابت خط
ــراد  ــن اف ــا در ای ــا و پیشــگیری از ابت مراقبــت از آن ه

کامــا ضــروری اســت.
لزوم حفظ تعادل و تنوع در تغذیه

 بــا توجــه بــه عــوارض ناشــی از ابتــا بــه ویــروس کرونا 
ــرل  ــگیری و کنت ــت پیش ــه ای جه ــای تغذی توصیه ه
ــه می شــود. البتــه بایــد توجــه کــرد کــه  بیمــاری ارائ
چــه در شــرایط عــادی و چــه در شــرایط اضطــرار الزم 
اســت تعــادل و تنــوع در مصــرف کلیــه مــواد غذایــی 
رعایــت شــود. دریافــت کلیــه ویتامین هــای مــورد نیــاز 
بــدن بــرای افزایــش ســطح ایمنــی و مقابلــه بــا بیماری 
و بهبــودی، از طریــق منابــع غذایــی آن تامیــن شــود. 
بایــد توجــه کــرد کــه منابــع غذایــی حــاوی ویتامین ها 

و امــاح هیچ گونــه ارجحیتــی بــر یکدیگــر ندارنــد.
بــر اســاس مــوارد مطــرح در برنامــه مدیریــت تغذیــه 
در کروناویــروس کــه از ســوی وزارت بهداشــت منتشــر 
ــا  ــه مکمل ه ــه مصــرف کلی ــه ب شــده اســت، از توصی
ــرا مصــرف  ــد خــودداری شــود. زی ــن شــرایط بای در ای
دوزهــای بــاالی ویتامیــن و مــواد معدنی اثــر محافظتی 
ــی  ــت شــده ای در پیشــگیری از بیماری هــای عفون ثاب
نــدارد. بنابرایــن برنامــه مکمــل یــاری فقــط بــر اســاس 

دســتورالعمل کشــوری انجــام شــود.
ــد  ــت چن ــه وزارت بهداش ــه جامع ــود تغذی ــر بهب دفت

فرازهایی از وصیتنامه سپهبد شهید سلیامنی 

توصیــه  تغذیــه ای را بــرای پیشــگیری از بیماری هــای 
تنفســی و کرونــا ارائــه داده اســت کــه در ادامــه می آید:

ــوع  ــه دو اصــل تعــادل و تن ــی روزان -  در برنامــه غذای
رعایــت شــود. تعــادل بــه معنی مصــرف مقادیــر کافی 
از مــواد مــورد نیــاز بــرای حفــظ ســامت بــدن و تنوع 
ــی کــه در  ــواع مختلــف مــواد غذای یعنــی مصــرف ان
شــش گــروه اصلــی غذایــی نــان و غــات، ســبزی ها، 
ــم  ــت و تخ ــای آن، گوش ــیر و فرآورده ه ــا، ش میوه ه

ــد. ــرار دارن ــات و مغــز دانه هــا ق مــرغ و حبوب
-  مــواد غذایــی در هــر گــروه دارای ارزش غذایی تقریبا 
یکســان هســتند و می تــوان از یکــی بــه جــای دیگری 
اســتفاده کــرد. بــه عنــوان مثــال می تــوان از ماســت 
بــه جــای شــیر و از حبوبــات و تخــم مــرغ بــه جــای 

گوشــت اســتفاده کرد.
-  بــه منظــور افزایــش ســطح ایمنــی بــدن روزانــه از 
ــا و  ــواع میوه ه ــامل ان ــن c ش ــی ویتامی ــع غذای مناب
ــد  ــبز مانن ــرگ س ــبزی های ب ــه س ــبزی ها از جمل س
ســبزی خــوردن، انــواع کلــم، گل کلــم، گوجــه فرنگی، 
ــات  ــواع مرکب ــبدر، ان ــاش و ش ــدم، م ــای گن جوانه ه
ماننــد لیمــو تــرش، لیمــو شــیرین، پرتقــال، نارنگــی و 
نارنــج، کیــوی و دیگــر میوه هــا و ســبزی ها اســتفاده 

شــود.
 c بــا توجــه بــه اینکــه پیــاز خــام حــاوی ویتامیــن  -
اســت، می تــوان روزانــه همــراه بــا غــذا مصــرف شــود.

ــه  ــلغم ک ــا آش از ش ــوپ ی ــه س ــن در تهی -  همچنی
ــود. ــتفاده ش ــت اس ــن C اس ــاوی ویتامی ح

-  بــا توجــه بــه نقــش ویتامین هــای E و A در تقویــت 
سیســتم ایمنــی بــدن روزانــه از منابع غذایــی ویتامین 
A منابــع گیاهــی شــامل انــواع ســبزی ها و میوه هــای 
زرد و نارنجــی ماننــد هویــج، کــدو حلوایی، مــوز و انواع 
ــرغ،  ــد زرده تخــم م ــی مانن ــع حیوان ــات و مناب مرکب
شــیر و لبنیــات و منابــع غذایــی ویتامیــن E شــامل 
روغن هــای مایــع ماننــد کانــوال، گلرنــگ، آفتابگــردان 

و ذرت اســتفاده شــود.

-  از خــوردن غذاهــای چــرب و شــور ماننــد انــواع 
تنقــات شــور، انــواع کنســروها و شــورها و انــواع 
سوســیس و کالبــاس بــه دلیل تحریک سیســتم 

ایمنــی بــدن تــا حــد امــکان خــودداری شــود.
-   روزانــه می تــوان بــا اســتفاده از منابــع غذایــی 
ویتامیــن D ماننــد ماهی هــای چــرب، لبنیــات و 
زرده تخــم مــرغ بــه افزایــش ســطح ایمنــی بدن 

ــرد. کمک ک
-  جهــت تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن روزانــه 
از منابــع غذایــی حــاوی آهــن و روی ماننــد 
گوشــت قرمــز، مــرغ و ماهــی، تخــم مــرغ، انــواع 
ــازه و خشــک  ــای ت ــات، میوه ه ســبزی ها، حبوب

شــده و غــات کامــل اســتفاده شــود.
 B روزانــه از منابــع غذایــی ویتامین هــای گــروه  -
ــا،  ــرگ ســبز، میوه ه ــواع ســبزی های ب ــد ان مانن
ــم  ــت ها، زرده تخ ــواع گوش ــات ان ــیر و لبنی ش
مــرغ، غــات ســبوس دار، حبوباتــی ماننــد نخود، 
انــواع لوبیــا، عــدس، باقــاال و مــاش و مغــز هایــی 
ــادام و فنــدق جهــت  ــه پســته، گــردو، ب از جمل

ارتقــای سیســتم ایمنــی بــدن اســتفاده شــود.
-  همچنیــن مصرف 6 تــا ۸ لیوان آب آشــامیدنی 
ــه  ــه صــورت روزان ــات ب ــایر مایع ــا س ــالم و ی س
ــدازه  ــه ان ــه می شــود. نوشــیدن مایعــات ب توصی
کافــی و فــراوان بــه حفــظ ایمنــی بــدن کمــک 

می کنــد.

قسمت دوم : خدایا! به عفو تو امید دارم
ای خدای عزیز و ای خالق حکیم بی همتا ! دســتم خالی اســت و کوله پشــتی ســفرم خالی، 

مــن بــدون بــرگ و توشــه ای بــه امیــد ضیافــِت عفــو و کرم تــو میآیم. مــن توشــه ای برنگرفته 

ام؛ چــون فقیــر [را] در نــزد کریــم چــه حاجتی اســت به توشــه و بــرگ؟!

ســاُرق، چارُقــم پــر اســت از امیــد بــه تو و فضــل و کرَم تــو؛ همراه خود دو چشــم بســته آورده 

ام کــه ثــروت آن در کنــار همه ناپاکیها، یک ذخیره ارزشــمند دارد و آن گوهر اشــک بر حســین 

فاطمــه اســت؛ گوهــر اشــک براهلبیــت اســت؛ گوهــر اشــک دفــاع از مظلــوم، یتیــم، دفــاع از 

محصوِر مظلــوم در چنــگ ظامل.

3- خداونــدا ! در دســتان مــن چیــزی نیســت؛ نــه برای عرضه [چیــزی دارنــد] و نه قــدرت دفاع 

دارنــد، امــا دردســتانم چیــزی را ذخیــره کــرده ام کــه بــه ایــن ذخیــره امیــد دارم و آن روان بودن 

پیوســته به ســمت تو اســت.

وقتــی آنهــا را بــه ســمتت بلنــد کــردم، وقتــی آنهــا را برایــت بــر زمیــن و زانــو گــذاردم، وقتــی 

ســاح را بــرای دفــاع ازدینــت بــه دســت گرفتــم؛ اینهــا ثــروِت دســت من اســت کــه امیــد دارم 

قبول کــرده باشــی. 

خداونــدا ! پاهایــم سســت اســت. رمــق نــدارد. جرأت عبــور از پلــی که از جــا نم عبور میکند، 

نــدارد. مــن در پــل عــادی هــم  پاهایــم میلــرزد، وای بــر مــن و رصاط تو کــه از مو نازکرت اســت 

و از شمشــیر برنــده تــر؛ امــا یــک امیــدی به مــن نوید میدهد که ممکن اســت نلــرزم، ممکن 

اســت نجــات پیــدا کنــم. مــن بــا ایــن پاهــا در َحرَمــت پــا گــذارده  ام و دوِر خانــه ات چرخیده 

ام و در حــرم اولیائــت در بیــن الحرمیــن حســین و عباســت آنهــا را برهنــه دوانــدم و ایــن پاها 

را در ســنگرهای طوالنــی، خمیــده جمــع کــردم و در دفــاع از دینــت دویدم، جهیــدم، خزیدم، 

گریستم، خندیدم و خنداندم و گریستم و گریاندم؛ افتادم و بلند شدم. امید دارم آن جهیدنها 

و خزیدنهــا و بــه ُحرمت آن حریمها، آنها را ببخشــی.

خداونــدا ! رس مــن، عقــل مــن، لــب مــن، شــامه مــن، گــوش مــن، قلــب مــن، همــه اعضــا و 

جوارحــم در همیــن امیــد بــه رس میربنــد؛ یا ارحــم الراحمین! مــرا بپذیر؛ پاکیزه بپذیــر؛ آنچنان 

بپذیــر که شایســته دیــدارت شــوم.

جز دیدار تو را منیخواهم، بهشت من جوار توست، یا الله!

تبریک روز پدر !!!
پــدر جــان، بــا یــک دنیــا شــور و اشــتیاق وضــوی عشــق می گیــرم و پیشــانی 

بــر خــاک می گــذارم

و خداونــد را شــکر می کنــم کــه فرزند انســان بــزرگ و وارســته ای، چون شــا 

هســتم ، پــدر جــان عاشــقانه دوســتت دارم و دســتانت را می بوســم  روزت 

مبارک    ،    انشــالله ســال های ســال ســایه شــا باالی رس ما باشــه        ســعید

بردسیرهمچنان در وضعیت سفید/هشدارها را جدی بگیرید / درخانه بمانید
ــی مدیرمرکــز بهداشــت ودرمــان شهرســتان  مهنــدس برهان
بردســیر در گفتگــوی بــا خربنگار سپهربردســیر در 18 اســفند 
پیرامــون بیــاری کرونــا بیــان داشــت : ایــن ویــروس درحــال 
گســرتش وقــدرت واگیــرداری باالیــی دارد.مهمرتیــن راه مقابله 
ــی  ــردم درخودمراقبت ــدی م ــد، توامنن ــروس جدی ــا کروناوی ب
ومحافظــت ازخــود ورعایــت بهداشــت فــردی مــی باشــد.

ــازل  ــم درمن ــه مــی منایی ــردم توصی ــه م ــی ب ــط کنون دررشای
خودشــان مبانندوازســفردرون شــهری وبــرون شــهری بــه 
شــدت خــودداری منایند.ایــن همــکاری مــردم دردوهفته آتی 
باعــث کنــرتل اپیدمــی وخامــوش شــدن بیــاری مــی گــردد.

امادربردسیرخوشــبختانه تــا این ســاعت ابتالبــه کروناویروس 
صفربــوده .مواردمشــکوک داشــتیم کــه باتهیــه منونــه وانجام 
آزمایشــات اختصاصــی خوشــبختانه متامی نتایجشــان منفی 

ــل  ــودی کام ــا بهب ــتان ب ــن افرادازبیارس ــی ازای ــده وبعض ش
مرخــص گردیــده اند.اگرهمه مــردم توصیه هاونکات بهداشــتی 
رارعایــت کنــن بــه زودی کروناویــروس راشکســت خواهیــم داد 
بــه مــردم عزیزتوصیــه مــی گرددازحضوردرتجمعــات به شــدت 
پرهیزودرصــورت رضورمثل صفــوف انتظارنانوایی وغیره فاصله 
یک مرترارعایت منایند.همچنین نانوایان موظفندفردی راجهت 
دریافــت پــول یااســتفاده ازکارت خــوان جداگانه اســتخدام واین 

فردبــا تهیــه و پخــت و عرضــه ارتبــاط نداشــته باشــد 
مهنــدس برهانی پیرامون شــایعات درفضای مجــازی درخصوص 
بیارســتان قائــم گفــت: اینکه این بیارســتان قرنطینه بیــاران 
کرونایی و پذیرش از سایرشهرستانهاست بشدت تکذیب میکنم  

و مــردم عزیزمــا بــه اینگونه شــایعات توجه نکنند 
مدیرمرکزبهداشــت ودرمــان بردســیر در خصــوص ارائه خدمات 

به همشــهریان گفت : درراســتای تکریــم ارباب رجــوع ا ز 
شــنبه 16 اســفند مرکزخدمات جامع سالمت شهربردسیر 
واقــع دربلوار22بهمــن در دوشــیفت صبــح وعــر امــاده 

خدمــت رســانی بصــورت رسپایی اســت 
 

دکرت فدایی استاندار کرمان گفت: 

در استان کرمان  روزانه ۶۰۰۰ لیتر الکل نیاز داریم 
اســتاندار کرمــان گفــت: در اســتان کرمــان  روزانــه 
6000 لیتــر الــکل نیــاز داریــم کــه ۳000 لیتــر در 
ــر  ــد و ۳000 لیت ــتان تولی ــل اس ــکل در داخ روز ال
نیــز بــه اســتان وارد خواهــد شــد کــه در ایــن راســتا 
هماهنگــی هــای الزم برای صــدور مجــوزات را انجام 

خواهیــم داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری برنــا از کرمــان؛ محمدجــواد 
فدایــی در جمــع خبرنــگاران دربــاره آخرین مصوبات 
ــر  ــام خب ــا اع ــا، ب ــا کرون ــه ب ســتاد اســتانی مقابل
تعطیــل شــدن کافــی شــاپ هــا در اســتان کرمــان 
اظهــار کــرد: تصمیات ســتاد اســتانی مقابله بــا کرونا 
خداروشــکر بــه خوبی در ســطح اســتان کرمــان اجرا 

مــی شــود.
وی بــا بیــان اینکــه ورودی هــای اســتان کرمــان بــه 
خوبــی کنتــرل مــی شــود افــزود: از دو جلســه قبــل 
ســتاد اســتانی مقابلــه بــا کرونــا، تیــم های بازرســی 
ای بــرای کنترل تصمیمات ســتاد در ســطح اســتان 
کرمــان مشــغول بــه فعالیت هســتند و به دنبــال آن 

هســتیم کــه ایــن شــرایط را حفــظ کنیــم.
اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان کرمان 
ــروج کاروان  ــزود: ورود و خ ــت، اف دارای ۸ ورودی اس
ــرل مــی  ــی را در مرزهــای اســتان کنت هــای زیارت
کنیــم و ورود کاروان هــای زیارتــی تــا اطــاع ثانــوی 

در اســتان کرمــان ممنــوع اســت.
وی دربــاره موضــوع قرنطینــه کــردن اســتان کرمان 
و ممنوعیــت ورود و خــروج خودروهــا از اســتان نیــز 

گفــت: بحث قرنطینــه و ممنــوع کــردن ورود و خروج 
خودروهــا از مرزهــای اســتان نیازمنــد مصوبــه ســتاد 
ملــی مقابلــه با کرونا هســتیم که در ســطح کشــوری 

نیــز بــا ایــن موضــوع مخالفت شــده اســت.
فدایــی بــا تاکیــد بــر اینکه مــردم بایــد دســتورالعمل 
ــد  ــی کنن ــکی را اجرای ــوم پزش ــگاه عل ــای دانش ه
افــزود: دلیــل اینکــه برخــی بازاریــان کرمــان امــروز 
مغازه هــای خــود را تعطیــل نکــرده بودنــد بــه ایــن 
دلیــل بــود کــه در ســتاد اســتانی تصمیم جامعــی در 
ایــن بــاره صــورت نگرفتــه بــود و امیدواریم در جلســه 
روز دوشــنبه یــک تصمیــم کاملــی در این بــاره گفته 

شــود.
عالــی تریــن مقــام اجرایــی دولــت در اســتان کرمــان 
دربــاره تامیــن الــکل، ماســک و دســتکش در ســطح 
ــه  اســتان کرمــان اظهــار کــرد: در اســتان کرمــان ب
روزانــه 6000 لیتــر الــکل نیــاز داریــم کــه ۳000 لیتر 
در روز الــکل در داخــل اســتان تولیــد و ۳000 لیتــر 
نیــز بــه اســتان وارد خواهــد شــد کــه در ایــن راســتا 
هماهنگــی هــای الزم بــرای صــدور مجــوزات را انجام 

خواهیــم داد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه روزانــه در ســطح اســتان بــه 
۲00 تــا ۳00 هــزار ماســک نیــاز داریــم تصریــح کرد: 
ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت اســتان قــول داده 
اســت کــه تــا پایــان هفتــه تولیــد ماســک در اســتان 
۲0 هــزار در روز داشــته ضمــن آنکــه بســیج نیز قول 

داده اســت روزانــه ۲0 هــزار ماســک تولیــد کنــد.

مهم ترین اقداماتی که تا به امروز 
برای مقابله با کرونا صورت گرفته

راه انــدازی آزمایشــگاه ها، حمایــت از شــرکت های 
دانــش بنیــان، تجهیــز ســوله ها و اختصــاص تخت های 
بیمارســتانی و ... گوشــه ای از اقداماتــی بــوده کــه بــرای 

مقابلــه بــا ویــروس کرونــا صــورت گرفتــه اســت.
ــگاه  ــان باش ــت و درم ــگار بهداش ــزارش خبرن ــه گ ب
ــت از  ــه جــا صحب ــا هم ــن روزه ــا؛ ای ــگاران پوی خبرن
ویــروس کروناســت و اخبــار ضــد و نقیض و بی اساســی 

ــود. ــوروارد می ش ــی ف ــای اجتماع ــبکه ه در ش
ــق  ــه تزری ــه جامع ــی را ب ــن مســئله هیجــان کاذب ای
ــروس  ــر وی ــه خط ــت ک ــی اس ــن در حال ــد؛ ای می کن
ــای  ــبکه ه ــی از ش ــه در برخ ــدازه ای ک ــه ان ــا ب کرون
اجتماعــی تبلیــغ می شــود، نیســت؛ بهتریــن راه مقابله 
بــا ایــن ویــروس، پیشــگیری اســت از طرفی مســئوالن 
مربوطــه نیــز تمــام تــاش خــود را بــرای کنترل و ســر 

و ســامان دادن اوضــاع بــه کار گرفتــه انــد؛
در ادامــه بــه برخــی از مهم تریــن اقداماتــی کــه تــا بــه 
امــروز بــرای مقابلــه بــا کرونــا صــورت گرفتــه، اشــاره 

می کنیــم:
وزارت بهداشــت تاکنــون بیــش از ۳0 آزمایشــگاه بــرای 
ــا راه انــدازی کــرده اســت و  در آینــده  تشــخیص کرون
ایــن تعــداد به بیــش از 100 آزمایشــگاه خواهد رســید.

ـ بهداشــتی بیش از  در هفتــه گذشــته  مراکــز دارویــیـ 
۳00 هــزار لیتــر از انــواع مواد ضدعفونی کننــده  را طبق 
دســتورالعمل وزارت بهداشــت  در اختیار بیمارســتان ها 
و مراکــز عمومــی قــرار دادنــد؛ همچنیــن مراکــز توزیع 
دارویــی  -شســتا- در ایــام نــوروز نیــز بــه ارائــه خدمــت 

ــغول اند. مش
ــور در  ــه کش ــا ب ــروس کرون ــه ورود وی ــه ب ــا توج ب
ــه شــد  ــم گرفت ــوآوری و شــکوفایی تصمی صنــدوق ن
ــا اســتفاده از ابزارهــا، تســهیات و  تــا ایــن صنــدوق ب
خدمــات در اســرع وقــت و خــارج از روال معمــول اداری 
ــب  ــر ترتی ــه ه ــه ب ــان ک ــش بنی ــرکت های دان از ش
می تواننــد در مدیریــت و کنتــرل بیمــاری کمک کنند، 

حمایــت بــه عمــل بیــاورد.
    در ســطح شــهر تهران 110 ســوله بحران وجود دارد 
کــه ایــن ســوله ها غالبــاً در پارک هــا هســتند و بــرای 
شــرایط زلزلــه و ســیل پیش بینــی شــده اند بــا توجــه 
بــه اینکــه در حــال حاضــر کشــور در شــرایط ویــژه قرار 
دارد، بــه گفتــه عضــو شــورای شــهر تهــران ۸ ســوله 
بحــران در کل تهــران بــا پراکندگی مناســب بــرای این 
منظــور در نظــر گرفتــه شــده و تاکنــون ســه ســوله 
ــز شــده و ۲00 تخــت در آن مســتقر شــده اند،  تجهی
ــه ســرعت ۵ ســوله دیگــر تجهیــز خواهنــد شــد و  ب
برنامه ریــزی شــده کــه در مجمــوع ایــن ۸ ســوله بــه 
600 تخــت بیمارســتانی و تجهیــزات الزم مجهز شــود.

ــتان رازی  ــت را در بیمارس ــداران 100 تخ ــپاه پاس س
گیــان به بیمــاران کرونا  اختصــاص داد و رونــد احداث 
بیمارســتان صحرایی در الکان توســط سپاه پاســداران و 

ارتــش آغــاز شــده اســت.                                                                                              
ــد  ــی را طراحــی کردن ــی کابین ــاوران جــوان اردبیل فن
کــه ایــن کابیــن در ورودی ادارات، واحدهــای عمومــی و 
کارخانجــات قــرار می گیــرد و بــه این وســیله افــراد بعد 
از ضدعفونــی بــه محیــط کار وارد شــوند، آزمایــش این 
کابیــن در خصــوص ضدعفونــی باکتــری نتیجه بخش 
بــوده و دیگــر آزمایشــات الزم بــرای ســایر نــکات نیــز 

ــود. ــام می ش انج

پدرجان! روزت مبارک
بنام خدا        پدرجان اقتدارقامتت را می ستایم 

درنــگاه پاکــت ، انــگاه کــه خورشــید طلــوع مــی کنــد، پاکــی 

وجــودت درخشــیدن میگیــرد درخششــی که همیشــه درقلبم 

روزنــه امیدبــوده اســت 

هــرگاه کــه درخشــش چشــامنت ، نگاهــم را خیــره مــی کنــد . 

صابــت ومهربانــی ات وجــودم را فــرا میگیــرد 

هیچــگاه ازآینــده نرتســیده ام .هرگــز! چــون تویــی مهربــان در 

کنــارم بــوده

ــن  ــن دوســت و شایســته تری ــن ، بهرتی ــه مهربانرتی ــدری ک پ

ــت  ــاورم اس مش

بــه علــی ســوگند، ایامنــت قــوت قلبــم ، نگاهــت پشــتیبان و 

وجــودت امیــد آینــده ام اســت 

ــی اش  ــش خدای ــه درخش ــرای انک ــت دارم ب ــت را دوس نگاه

ــاند  ــی پوش ــودم را م ــای وج رساپ

ــرم  ــه درخاط ــه همیش ــت ک ــه اس ــی نهفت ــامنت برق در چش

ماندگاراســت مــی دانــم کــه وجــودی بــا متــام قدرتــش درکنــارم 

اســت و تنها دوســتی که هیچگاه تنهایم منی گذارد و همیشــه 

همراهــم اســت 

نگاهــم کــن کــه همیشــه محتــاج نــگاه دوبــاره ات هســتم 

بیامــوزم کــه هامننــد تــو نگاهــم درخشــیدن بگیــرد 

بیاموزم که ایامن ، مهربانرت از همیشه روحم را نوازش می دهد 

بیاموز ... بیاموز که هنوزمحتاج اموختنم    پدر! روزت مبارک 

راه اندازی مرکز تب سنج در ورودی های سیرجان
رسپرســت فرمانداری شهرســتان ســیرجان از اســتقرار تیم های تب ســنج در جهت کنرتل سالمت 

افــراد در ورودی های این شهرســتان خــرب داد.
بــه گــزارش خربگــزاری فــارس از ســیرجان، ســهراب بها الدینــی اظهــار داشــت: با همکاری شــبکه 
بهداشــت و درمان، جمعیت هالل احمر و نیروی انتظامی شهرســتان تیمی در ورودی شهرســتان 
اســتقرار یافتــه و از رسنشــین های خودروهــای عبــوری بــا پالک هــای غیــر اســتان و شــهرهای 
ــا تســت بــه عمــل آورده و در صــورت مشــکوک بــودن از ورود آنهــا  ــا ویــروس کرون ــر ب درگی

مانعــت می شــود.
رسپرســت فرمانداری ویژه شهرســتان ســیرجان ادامه داد: برای پیشــگیری از شــیوع ویروس کرونا 
و همچنیــن جلوگیــری از تــردد خودروهــای عبــوری بــه داخل شــهر، کمربندی شــهر زیدآبــاد تا 
مســجد صاحب الزمان در محور بندرعباس به عنوان مســیر جایگزین انتخاب شــده و در ارسع 

وقــت دو طرفــه خواهد شــد.


