
سرمقاله

3

    
امام خامنه ای ) دامه ظله العالی  ( :

 الزم میدانم برای بیمارانی که چه در بیمارستانها 
هستند، چه در منازل خودشان بستری هستند، 
برای همه شان دعا کنم و طلب عافیت کنم از 
خدای متعال؛ و برای درگذشتگان طلب رحمت 
و مغفرت کنم و برای بازماندگان آنها طلب صبر 
و سکینه و آرامش کنم و به آنها تسلیت عرض 

بکنم.
10000100005588

ـ    سیاسی  استان کرمان           هفته نامه ی فرهنگی    

دوشنبه    26    اسفند ماه  1398 
21  رجب  1441  -  16   مارس 2020

سال دوازدهم   -  شماره   426   
قیمت :  1000 تومان

www.sepehrbrd.ir
                                                                                                                                                                                                                                                  

3

2

3

درحالی کشورمان با پدیده ویروس کورنا دست وپنجه نرم 
می کند و برای مقابله بااین پدیده منحوس همه آحاد اعم 
از مسئوالن ، نخبگان وهمه اقشار سعی و تالش مضاعفی 
نمودند تا بر این پدیده شوم غلبه کنند و به اصطالح انرا 
شکست دهند دراین میان حضور باارزش شرکتهای دانش 
بنیان که با استعدادهای نخبگان جوانان تحصیل کرده 
ودانشگاهی وبا مدارج تحصیلی عالی شکل گرفتند و در زمینه 
های مختلف ابداعات و اختراعات و تحقیقات چشمگیری 
داشتند که موجب حیرت جهانیان قرار گرفته که کشور 
درحال تحریم اینگونه در زمینه نواوری و پیشبردهای علمی 
و ساخت وتولید پیشرفت داشتند و دراین مدت بیست و 
چند روزی که از هجمه این ویروس می گذرد تمام تالش 
شبانه روزی خود را بکار گرفتند و دربسیاری از نیازها با جهاد 
علمی به نتایج خوبی دست یافتند و شرکتهای دانش بنیان 
ها این روزها هر لحظه با ارائه دستاوردهایی برای مقابله با 
کرونا بدون ادعا شادی و امید را به دل هموطنانشان هدیه 
می دهند.و بخشی از نیاز جامعه سالمت را برطرف می کنند 

از ماسک نانو تا محصوالت ضد عفونی و .... 
یک محقق ایرانی اعالم کرد: شرکت دانش بنیانشان می 
تواند ۳۰ تن محلول ضدعفونی کننده محوطه، پنج تن محلول 
الکلی در حجم های مختلف و پنج تن ژل الکلی در حجم های 

۲۵۰ میلی لیتری، یک لیتری و چهار لیتری تولید کند.
محققان دیگری نیز در یک شرکت دانش بنیان برای کاهش 
گازهای آلی در بیمارستان ها، بهبود کیفیت هوا، ضدعفونی 
بالش و ملحفه ها، اکسیژن فعال تولید کردند تا در جبهه 

مقابله با ویروس کرونا در کنار مردم باشند.
محلول ضدعفونی کنونی میوه ها و سبزی جات نیز از دیگر 
دستاوردهای محققان کشورمان است،این محلول از ورود 

قارچ و باکتری به میوه ها و سبزیجات جلوگیری می کند.
شرکت دانش بنیان دیگری از کشورمان، پهباد محلول پاش 
برای مقابله با گسترش کرونا ویروس تولید کرد، ارتفاع پروازی 
این پهباد ۱۲۰ متر با برد دو تا ۵ کیلومتر بوده و دارای حالت 
محلول پاشی از پهلو و باال به پایین است که از طریق این 

پهباد می توان هر هکتار را در ۱۰ دقیقه محلول پاشی کرد.
این اقدامات در شرایطی که عده ای سودجو اقالم بهداشتی 
و مایحتاج عمومی موردنیاز سالمت مردم را احتکار کرده و 
به قیمت های گزاف میفروشند، محققان کشورمان که در 
شرایط تحریم، پرچم خودکفایی ملت ایران را در حوزه های 
مختلف به دست گرفته اند حاال در بحران کرونا نیز سربلندی 
 )N94( را به ایرانیان هدیه می کنند. تولید ماسک های نانویی
و )N99(  با قدرت فیلتراسیون و نقش پذیری باال که ۹۹ 

درصد فیلتراسیون داشته باشد                   ادامه صفحه۳
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    صالحی  دادستان عمومی و انقالب شهرستان بردسیر:

بازداشت 3 نفر به اتهام اخالل در 
روند توزیع اقالم بهداشتی

      معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان کرمان گفت:

ماندن در خانه را جدی نگیریم، مبتالیان به 
کرونا انفجاری افزایش پیدا خواهند کرد

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان هشدار داد:

ارسال بسته بهداشتی و آموزشی برای 
31 هزار دانش آموز روستایی

مهندس برهانی مدیر مرکز بهداشت و درمان شهرستان بردسیر در 
گفتگو با خبرنگارسپهر ضمن اعالم وضعیت سفید تا روز شنبه تاریخ 
۹8/۱۲/۲4  ازمردم درخواست نمود به مدت دوهفته درخانه بمانند و از 
هر گونه مسافرت و تردد خودداری کنندتا با حول وقوه الهی شاهد قطع 
شیوع زنجیره ای این ویروس باشیم وانرا شکست  دهیم و وضعیت سفید 

شهرمان همچنان باقی بماند 
مدیر مرکز بهداشت و درمان بردسیر در ادامه به گزارش عملکرد مرکز 
بهداشت و درمان بردسیر پیرامون مقابله با کرونا در هفته ای که گذشت 

باختصار بیان نمود که عبارتنداز: 
- از تعداد 8 مورد مشکوک به کرونا نتیجه آزمایشات همگی منفی و تا 
تنظیم خبر مورد ابتال به کرونا ویروس در سطح شهرستان نداشتیم . 
ضمنا از مردم ملتمسانه تقاضا داریم در دو هفته آینده فقط در خانه های 
خود اقامت داشته واز هر گونه تردد و مسافرت درون وبرون شهری به 

شدت پرهیز نمایند
-تعداد ۱۰۲ خانوار ورودی به شهرستان از مناطق آلوده مورد شناسایی 
قرار گرفته و افراد این خانوارها به صورت روزانه رصد وعالئم آنها کنترل 

می شود.
-اطالع رسانی در سطح شهر و روستاهای تابعه توسط اکیپ های سیار 
وماشین های بلندگو دار همچنین از طریق بلندگوهای مساجد به مردم 

توصیه ماندن در منزل و رعایت بهداشت فردی را دارند.
-مقرر گردید بعضی از صنوف در سطح شهر بردسیر تعطیل و بعضی 
از صنوف دیگر مثل خرازی لباس فروشی کفش فروشی بصورت یک 
روز درمیان به مردم خدمت ارائه نمایندالبته به غیر از بعضی از صنوف 

ضروری مثل نانوائی
-آماده سازی و فعالیت مرکز ۱6 ساعته در اورژانس قدیم جهت پذیرش 

بیماران سرپایی
-ضد عفونی کلیه معابر،دستگاههای عابر بانک ،دستگاههای کارتخوان 

مغازه و.... توسط گروههای جهادی و بسیج
-فعال سازی سامانه خود اظهاری جهت مردم شهرستان به آدرس  

وضعیت  بردسیر همچنان سفید/ 8مورد مشکوک  
ونتیجه آزمایشات  منفی / دوهفته در خانه بمانید 

Salamat.gov.ir که تقاضا می گردد مردم از طریق 
این درگاه پرسشنامه مربوطه را تکمیل نموده تا ما 

بتوانیم پیگیر موارد عالمتدار و مشکوک باشیم.
- کلیه تجهیزات بیمارستانی،دارویی،و پرسنلی اعم 
از پزشک،پرستار و کادر درمان وبهداشت شهرستان 
احتمالی  بیماران  آمادگی کامل جهت پذیرش 

شهرستان را دارد.
- فعال سازی ستاد پیگیری بیماری های شهرستان 
با شماره تلفن ۳۳۵۲۰688 در مرکز شهرستان از 
ساعت 8 صبح لغایت ۹ شب پاسخگوی شهروندان 

عزیز می باشد.
- پیگیری رعایت موارد بهداشتی در تاکسی های 

بین شهری و درون شهری
- مدیریت تهیه وتوزیع مواد غذایی در رستوران و 

فست فود ها
البته  اقدامات گسترده ای در شهرستان در این راستا 
صورت گرفته که در اینجا مجال پرداختن به کلیه 

موارد نمی باشد.   

اســتاندار کرمــان گفت: معــادن زیرزمینی 
زغالســنگ از فــردا تــا بعــد از تعطیــالت 
نــوروزی تعطیــل می شــوند و در صــورت 
ــد و  ــه می یاب ــی ادام ــن تعطیل ــاز ای نی
کارگــران بــرای آن مــدت از بیمــه بیکاری 

اســتفاده کننــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمان، 
محمدجــواد فدائی در نشســت خبــری با 
اشــاره بــه تصمیمات مهم ســتاد اســتانی 
امــروز اظهــار داشــت: کلیــه دســتگاه های 
دولتــی، ســازمان ها، شــرکت ها، بانک هــا 
و شــهرداری ها، محدودیت هــا و امتیــازات 
خــود را بــه گونــه ای قــرار دهنــد کــه تــا 
ــهروندان  ــم ش ــده ه ــال آین ــرداد س خ
بتواننــد از آنهــا اســتفاده کنند تــا از حجم 
مراجعــات کاســته شــود و در این شــرایط 

شــاهد شــلوغی این ادارات نباشــیم.
ــرل  ــرد: کنت ــوان ک ــان عن ــتاندار کرم اس
ورودی هــای اســتان طبــق دســتورالعمل 
تهیــه شــده از ســوی تیم هــای متشــکل 
از هــالل احمــر، علــوم پزشــکی و نیــروی 
ــرای  ــوارد ب ــه م ــف هم ــی، تکلی انتظام
خودروهــا اعــم از اجــازه عبــور، قرنطینه و 

یــا برگشــت مشــخص شــده اســت.

مــردی بــه امــام علــی علیــه الســالم عــرض کــرد بهترین فضیلــت خــود را بــرای من بیــان کنیــد حضــرت فرمود: 
آن چیــزی کــه خداونــد در کتابــش نــازل فرمــوده اســت. مــرد پرســید : چــه چیــز دربــاره تــو نــازل شــده اســت؟ 
فرمــود : آیــه »ا فمــن کان علــی بّینــة مــن ربـّـه و یتلــوه شــاهد منــه«. فرمــود : مــن هســتم آن شــاهدی کــه از 

]خانــدان [رســول خــدا صلــی اهلل علیــه و آلــه اســت .)بحــار األنــوار : ۳۵ / ۳8۷ / ۵  (

دفاتر پیشخوان و پایانه های مسافربری نیز تا اطالع ثانوی تعطیل هستند

کرونا   رحم
 نمی کند
 درخانه
 بمانید 
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مهندس برهانی مدیر مرکز بهداشت و درمان  شهرستان بردسیر :

محمد جواد فدایی استاندار کرمان :

همراهی رشکتهای دانش 
بنیان ها با مردم در جبهه 

دفاع از سالمت مردم

ویروسی که پشت در است/ با ماندن 
در خانه »کرونا« را مغلوب کنیم 

وچرخه انتقال بیماری »کرونا« را قطع کنید

وی گفــت: بــا تصمیــم ســتاد اســتانی مدیریت 
بیمــاری کرونــا، ۱۵ ورودی اســتان تحت کنترل 
قــرار می گیرنــد و نماینــده ســتاد نیــز بــه تیــم 
ــر  ــارت ب ــا نظ ــود ت ــه می ش ــره اضاف ــه نف س

اجــرای دســتورالعمل داشــته باشــند.
فدائــی تصریــح کــرد: صــدا و ســیما از پخــش 
هــر آگاهــی و اطالعیــه ای کــه تبلیــغ تورهــای 
ــا می شــود  گردشــگری و حراجــی و تخفیف ه

بایــد خــودداری کننــد.
وی گفت: در ســطح شــهرها بعضا با خودروهای 
غیربومــی و اســتان های آلــوده مواجه می شــدیم 
کــه قــرار شــد اکیپ هــای مشــترک بســیج و 
دانشــگاه علوم پزشکی در ســطح شهرها حضور 
ــالک  ــا پ ــودرو ب ــه خ ــی ک ــد و در صورت یابن
ــن  ــد، ضم ــاهده کردن ــوده مش ــتان های آل اس
کنتــرل و دریافــت اطالعــات از آنهــا، نســبت به 
برخــورد الزم از جملــه قرنطینــه، برگشــت و یــا 

انتقــال بــه مراکــز درمانــی آنهــا اقــدام کننــد.
وی ابــراز داشــت: معــادن زیرزمینــی زغالســنگ 
از فــردا تــا بعــد از تعطیــالت نــوروزی تعطیــل 
می شــوند و در صــورت نیــاز ایــن تعطیلــی ادامه 
ــه  ــدت از بیم ــرای آن م ــران ب ــد و کارگ می یاب

بیــکاری اســتفاده کنند.
فدائــی بیــان داشــت: تمــام اصنــاف در ســطح 

اســتان کرمــان بــه غیــر از ۱۲ صنــف ضــروری .... تــا اطالع 
ثانــوی تعطیل هســتند.

وی اضافــه کــرد: دفاتــر پیشــخوان و پایانه های مســافربری 
نیــز تا اطــالع ثانــوی تعطیل هســتند تا کاهــش مبتالیان 

بیماری را داشــته باشــیم.
اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه ظرفیــت تولیــد ماســک 
اســتان کرمــان در حــال حاضــر ۹۰ هــزار ماســک در روز 
اســت گفــت: نیــاز اســتان روزانــه ۲۰۰ هزار ماســک اســت 

کــه بایــد تامیــن شــود.
وی بــا اشــاره بــه قیمــت کاالهــا در اســتان گفــت: تمــام 
کاالهــای تولیــد در داخــل اســتان و یــا کاالهایــی کــه از 
خــارج اســتان وارد می شــوند بایــد بــا نــرخ ســتاد تنظیــم 

ــه شــوند. ــازار اســتان ارائ ب

غربالگری 28 هزار نفر در ورودی های کرمان توسط هالل احمر
هالل احمــر  جمعیــت  مدیرعامــل 
ــش از  ــری بی ــان از غربالگ ــتان کرم اس
۲8 هــزار نفــر در ورودی محورهــای 
مواصالتــی این اســتان توســط نیروهای 
داوطلــب آمــوزش دیــده ایــن جمعیــت 

ــر داد. خب
بــا  گفت وگــو  در  فــالح  رضــا 
خبرنــگار فــارس در کرمــان اظهــار 
ــت  ــب جمعی ــای داوطل داشــت: نیروه
ــی ۱۱  ــان ط ــتان کرم ــر اس هالل احم
ــر از  ــزار نف ــش از ۲8 ه ــته بی روز گذش
مســافران و سرنشــینان خودروهای وارد 
شــده بــه اســتان را غربالگــری کردنــد.

هالل احمــر  جمعیــت  مدیرعامــل 
ــه اقدامــات  ــا اشــاره ب اســتان کرمــان ب
ایــن جمعیــت از زمــان شــیوع کوویــد 
ــرد:  ــار ک ــان، اظه ــتان کرم ۱۹ در اس
طبــق مصوبــه ســتاد مبــارزه بــا 
ــر  ــعب هالل احم ــتان ش ــا در اس کرون
شهرســتان های انــار، راور، ســیرجان، 
منوجــان،  ریــگان،  رودبارجنــوب، 
ــا  ــن ب ــان و رای ــه، کوهبن ــرج، ارزوئی فه

اخــذ وســایل بهداشــتی و محافظتــی از 
ــت  ــز بهداش ــکی و مرک ــگاه علوم پزش دانش
مذکــور  ورودی هــای شهرســتان های  در 

می کننــد. همــکاری 
ــری  ــرح غربالگ ــه ط ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــاری  ــاه ج ــفند م ــا از ۱۲ اس ــروس کرون وی
جمعیــت  داوطلــب  نیروهــای  توســط 
هالل احمــر در ورودی هــای اســتان اجــرا 
ــش  ــای پای ــزود: در کمپ ه ــت، اف ــده اس ش
تب ســنجی تاکنــون بیــش از ۲ هــزار و ۷۰۰ 
بروشــور آموزشــی توزیــع و قریــب بــه ۵۰۰ 
نفــر آموزش هــای مهــم را به صــورت چهــره 

ــد.  ــه چهــره دریافــت کردن ب
 فــالح بــا بیــان اینکــه بیــش از ۲۰۰ نفــر از 
ــان  ــران و داوطلب ــان، امدادگ ــای جوان اعض
جمعیــت هالل احمــر اســتان در طــرح 
غربالگــری و آموزشــی به صــورت مســتقیم 
بــا عمــوم مــردم فعالیــت می کننــد، تصریــح 
ــتر  ــک، پوس ــواع اینفوگرافی ــرد: انتشــار ان ک
ــال و  ــایت، کان ــی در س ــای آموزش و فیلم ه
ــر  ــت هالل احم صفحــه اینســتاگرام جمعی
ــن  ــای ای ــر فعالیت ه ــان از دیگ اســتان کرم

جمعیــت اســت. مدیرعامــل جمعیت هــالل احمــر اســتان کرمان 
خاطرنشــان کــرد: اعضــای جوانان تیم ســحر جمعیــت هالل احمر 
ــه  ــا ارائ ــور ب ــتان های مذک ــادی ورودی شهرس ــز در مب ــتان نی اس
ــا  ــره و ب ــه چه ــره ب ــورت چه ــی به ص ــت روان ــای حمای توصیه ه
توزیــع بروشــور بــر کاهــش و کنتــرل اســترس و هیجانــات روحــی 
و روانــی مــردم می کوشــند.وی ابــراز داشــت: جمعیــت هالل احمــر 
در سراســر اســتان بــا همــکاری شــهرداری ها، دهیاری هــا و مراکــز 
بهداشــت در معابــر عمومــی از طریــق امکانــات صوتــی هشــدارها و 

ــد. ــام می دهن ــی انج ــه خانگ ــوص قرنطین ــا در خص اطالعیه ه

)نوبت اول(آگهی مناقصه شهرداری الله زار

شــهرداری الله زار در نظر دارد با عنایت به صورتجلســه شــاره 58شــورای اســالمی شــهر الله زاراجرای بخشــی از کارهای عمرانی 
شــهر اللــه زار را از طریــق مناقصــه بــه صورت دســتمزدی به پیا نــکار واجد رشایط راه وســاختان وابنیه)حقیقی وحقوقــی(دارای 
رتبــه بنــدی از ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور واگــذار مناید. لذا از کلیه رشکتها واشــخاص حقیقــی دارای صالحیــت دعوت به عمل 

مــی آیــد جهــت دریافت اســناد مناقصه بــه شــهرداری اللــه زار مراجعه منایند.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

ســایر اطالعــات و جزئیــات مربــوط بــه قرارداد در اســناد مربوطه می باشــد. ســپرده رشکت در مناقصه بایســتی به صــورت واریز به 
حســاب هــای ذیــل نــزد بانــک ملی شــعبه اللــه زار بــه نام شــهرداری و یــا بصورت ضانــت نامه بانکی معترب می باشــد.

درصورتیکــه برنــدگان اول تــا ســوم مناقصــه حــارض بــه انعقــاد قــرارداد نباشــند، تضمیــن رشکــت در مناقصــه آنها به ترتیــب به نفع 
شــهرداری ضبــط خواهد شــد. 

هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
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»بــا مانــدن در منــزل چرخه بیمــاری را قطع کنیــد«، این 
هشــدار مســئوالن برای پیشــگیری از کرونا اســت، شــیوع 
بیماری درکشــور ســیر صعــودی دارد، اما عــده ای همچنان 

آن را جــدی نگرفته انــد.
یکــی از نکاتــی کــه مســئوالن وزارت بهداشــت و درمــان، 
پرســتاران و کادر درمــان بارهــا از مــردم خواســته اند رعایت 
ــت،  ــدن اس ــه مان ــی و در خان ــردی و عموم ــت ف بهداش
بارهــا در ایــن روزهــا از زبــان ســخنگوی وزارت بهداشــت، 
و مســئوالن ســتاد مدیریــت و کنتــرل کرونــا در اســتان 
ــد چــرا  ــردم در خانه هــای خــود بمانن شــنیده ایم کــه م
ــا عــده ای  ــازل نیســت، ام ــر از من کــه هیــچ جــا امــن ت
بــا شــوخی تلقــی کــردن آن، شــرایط را بــرای مســئوالن 

ســخت تــر مــی کننــد
و هــر روز شــیب شــدیداً صعودی شــیوع ویــروس کرونا در 
کشــور از ســوی مســئوالن اعــام میشــود و زنــگ خطری 
بــرای همــه اســت   هیچکــس نباید فکــر کند فــرد زرنگی 
اســت و مــی توانــد از خطــر مبتا شــدنش درامان باشــد و 
همچنــان عــده ای بــا بــی توجهی بــه ایــن هشــدارها جان 
ــه  ــد.و درخان ــر می اندازن ــه خط ــان را ب ــود و اطرافیانش خ
مانــدن و توجــه جــدی به هشــدارهای مســئولین از طریق 

مجــاری رســمی و قانونــی نــه فضای مجــازی زمینه قطــع چرخه 
انتقــال ایــن بیمــاری را فراهــم کننــد تــا درکمتریــن زمــان وبــا 

حداقــل تلفات بــرآن غلبــه کنیم 
بــرای قطــع چرخــه انتقــال بیمــاری »کرونــا« الزم اســت مــردم  
دو هفتــه را در خانــه بماننــد، حضــور خــود را در تجمعــات کــم و 

زمینــه قطــع چرخــه انتقــال ایــن بیمــاری را فراهــم کننــد.
بنــا بــه توصیــه پزشــکان وکادر درمانــی چنانچه دوهفتــه بحرانی 
را طــی کنیــم برایــن بیماری غلبــه خواهیم کرد.چون پیشــگیری 

تنهــا راه مقابله با »کرونا«اســت 
ضمنــا در صــورت ضــرورت، اگــر مــردم بــه بیــرون از خانــه رفتند 
ــک  ــد. و از ماس ــظ کنن ــراد حف ــا اف ــود را ب ــر خ ــه ۱.۵ مت فاصل
ــه ای  ــه بیمــاری زمین ــد و کســانی ک ودســتکش اســتفاده کنن
دیگــری ماننــد دیابــت، ســرطان و... دارنــد و یــا افــرادی کــه ســن 
آنهــا بــاال اســت بیشــتر بایــد نــکات بهداشــتی را رعایــت کننــد.

لــذا چنانچــه مــردم رعایــت دســتور العملهــا و درخانــه مانــدن را 
رعایــت نکننــد شــیوع ویــروس افزایــش مــی یابــد و کنتــرل آن 

ســخت تــر میشــود  
ــوع را  ــوز موض ــردم هن ــی م ــود برخ ــاهده می ش ــفانه مش متأس
جــدی نگرفتــه و بــه طــور عــادی در ســطح شــهر تــردد و جلوی 
ــدا  ــم حضــور پی ــس عروســی و خت دســت فروشــان و در مجال

می کننــد و ســامتی خــود و افــراد را در معــرض خطر 
ــد. ــرار می دهن ق

ــه  ــرای انجــام کارهــای دولتــی ب همچنیــن  مــردم ب
صــورت غیرمســتقیم و اســتفاده از تلفــن اقــدام کنند، 
ــود و  ــامتی خ ــرای س ــت ب ــرد: الزم اس ــح ک تصری
فرزنــدان و همنوعــان در خانــه بماننــد و کارهــای خود 

را بــه زمانــی دیگــر موکــول کننــد.
بنابرایــن ضروریســت مــردم توجــه جدی به بهداشــت 
ــا  ــا بتــوان کرون و مســائل آموزشــی داشــته باشــند ت

ویــروس را کنتــرل کنیــم.

در شرایط پراسترس و 
بحرانی چه کنیم؟

ویروس  پشت در است/ با ماندن در خانه »کرونا« را مغلوب کنیم

ــد  ــان چن ــتان کرم ــاز در اس ــورد نی ــکل م ــن ال ــرای تأمی ب
واحــد صنعتــی اعــام آمادگــی کرده انــد و بــه عنــوان نمونــه 

ــه ای در بردســیر تولیــد الــکل را فــوراً آغــاز کــرد کارخان
در ایــن اقــدام از مــردم خواســته شــده که چــرخ خیاطی های 
خــود را در اختیــار کارگاه هــا قــرار دهنــد و خیاطان هــم برای 

تولیــد ماســک نام نویســی کنند.
غفــاری نــژاد معــاون امــور صنایــع صنعــت و معــدن اســتان 
کرمــان در گفتگــو بــا مهــر اظهارداشــت: بــرای تأمیــن الــکل 
مــورد نیــاز در اســتان کرمــان چنــد واحــد صنعتــی اعــام 
آمادگــی کرده انــد و بــه عنــوان نمونــه کارخانــه ای در بردســیر 

تولیــد الــکل را فــوراً آغــاز کــرد.
وی افــزود: ایــن واحــد تولیــدی روزانــه ۳ هــزار لیتــر الــکل ۷۶ 

درصــد تولیــد و روانــه بــازار می کنــد.

اغلــب اوقــات همــه مــا وقتــی بــا تغییــر بزرگــی روبــرو مــی 
ــم و اوضــاع  ــا احســاس کنتــرل روی شــرایط نداری شــویم، ی
برایمــان غیرقابــل پیش بینی اســت، یا مســئولیتی ســنگینی 

بــر عهــده داریــم دچــار اســترس مــی شــویم.
 اســترس گاهــی نتیجــه یک اتفاق مهــم و غیرمعمول اســت و 
گاهــی هــم بــه دلیل انباشــته شــدن فشــارهای کوچک پیش 
می آیــد.  وقتــی احســاس مــی کنیم شــرایط برای مــا غیرقابل 
تحمــل شــده، قادر بــه مدیریــت اوضاع نیســتیم و فشــار روی 

مــا بســیار زیاد اســت، ممکــن اســت در بحران باشــیم.
ــه اســترس و حــوادث   ــی ب ــه شــکل متفاوت ــا ب ــک از م هری
ناگــوار واکنــش مــی دهیــم. گاهی نشــانه های جســمی مانند 
ســردرد، دردهــای پراکنــده بدنی، مشــکل گوارشــی، احســاس 
خســتگی، کاهــش اشــتها، بی خوابــی پیــش می آیــد و گاهــی 
نشــانه هــای روانــی رفتــاری مانند احســاس تــرس و اضطراب، 
ــم  ــا خش ــدن، ی ــی و شوکه ش ــدی، کرخت ــی، ناامی درماندگ

تجربــه مــی شــود.
آنچــه کــه بــه مــا کمــک مــی کنــد بــا اســترس ها و حــوادث 
ســخت کنــار بیاییــم، اصطاحــا تــاب آوری گفتــه مــی شــود. 
تــاب آوری بــه ایــن معنــی نیســت کــه تحت تاثیــر مشــکات 
قــرار نمــی گیریــم و ناراحــت نمــی شــویم، بلکــه تعییــن می 
کنــد چطــور بــا مشــکات کنــار بیاییــم، از آنهــا گــذر کنیم و 

ســامت روان مــان را حفــظ کنیــم.
در شرایط پراسترس و بحرانی چه کنیم؟

•در هنــگام حــوادث و بحــران  های غیر طبیعی و غیر منتظره، 
اکثــرا واکنش هــای افــراد بــه این گونه حــوادث طبیعی اســت. 
بــه همیــن دلیــل بــه خودتــان یــا دیگــران برچســب ضعیــف 

بــودن، ترســو و یــا غیرطبیعی بــودن نزنید.
•از موقعیت هایــی کــه اســترس شــما را زیــاد می کنــد دوری 
ــدن  ــرای مثــال کمتــر اخبــار را چــک کنیــد. خوان کنیــد. ب
ــا  ــری دارد ت ــترس کمت ــار در روز اس ــا دوب ــک ی ــار ی اخب
اینکــه تمام طــول روز اخبــار را ببینید یا بشــنوید.  از 

جمــع هــای پر تنــش دوری کنیــد.
•زمــان هایــی را بــا دوســتان و خانواده خــود بگذرانیــد و با آنها 
صحبــت کنیــد. در مــورد نگرانــی هــا و حــس هایتــان حــرف 
بزنیــد و از بیــان آنهــا خجالت نکشــید اجــازه بروز احساســاتی 

ماننــد گریــه و خشــم را بــه خــود و دیگــران بدهید.
•بــا احســاس ها و فکرهــای خــود نجنگیــد، تغییر حال شــما 
در هــر لحظــه طبیعــی اســت و بــرای حــل و فصل آن نیــاز به 

ــت. زمان هس
•بپذیریــد همــه چیــز در کنتــرل شــما نیســت. ســعی کنید 
برنامــه و زندگــی عــادی خود را حفــظ کنیــد و روی چیزهایی 
کــه کنتــرل داریــد تمرکــز کنیــد. تــاش کنیــد اتفاق هــا را با 

چشــم انداز وســیع تــری تجزیــه و تحلیــل کنید.
. ســاعت هایــی را به دور از فضــای مجازی بگذارنیــد و کارهایی 
کــه بــرای شــما آرام بخــش اســت را در برنامــه روزانه بگنجانید. 
ــا  ــد، ی ــاب بخوانی ــد، کت ــال موســیقی گــوش کنی ــرای مث ب

فیلمــی کــه دوســت داریــد ببینید.
•در شــرایط بحرانــی و وقتــی شــرایط دایــم در حــال تغییــر 
اســت تصمیــم مهمی نگیریــد و تغییــر بــزرگ در زندگی خود 

ایجــاد نکنید.
•بــه انــدازه کافــی اســتراحت کنیــد، خــواب خــوب و کافــی 

کمــک مــی کنــد کــه تــوان خــود را بازیابــی کنیــد.
ــد، تحــرک  ــکان ورزش منظــم نداری ــر ام ــد. اگ •ورزش کنی
ــه در روز  ــت دقیق ــل بیس ــید و حداق ــته باش ــتری داش بیش

ــد. ــاده روی کنی پی
•از روش هــای آرام ســازی اســتفاده کنیــد. در مواقــع اســترس 

نفــس هــای عمیق بکشــید.
•در حضور کودکان در مورد اخبار بد صحبت نکنید.

•از دارو بــدون تجویــز پزشــک، مــواد یــا الــکل بــرای ســرکوب 
حس هــای منفــی اســتفاده نکنیــد.

•در صورتــی کــه احســاس کردیــد بــرای چنــد روز متوالــی 
نمــی توانیــد کارهــای روزمــره را انجــام دهیــد یــا کنتــرل بــر 
حس هــا و شــرایط خــود نداریــد، بــه پزشــک ، روان پزشــک یا 

روانشــناس مراجعــه کنیــد.
• درصــورت نیــاز بــه کمــک هــای پزشــکی، روانپزشــکی و یا 
روانشناســی، بــه مراکــز خدمــات جامع ســامت، درمانــگاه ها، 
بیمارســتان ها و یا هرمرکز درمانی که در دســترس شماســت 

مراجعــه کنید.

روزانه سه هزار لیتر الکل در 
بردسیر تولید می شود

سرپرســت دادســرای عمومی و انقاب شهرســتان بردســیر 
از بازداشــت ۳ نفــر در ایــن شهرســتان بــه اتهــام اخــال در 
رونــد توزیــع اقــام بهداشــتی و تهدیــد علیــه بهداشــت و 

ســامت عمومــی جامعــه خبــر داد.
افشــین صالحی نــژاد اظهــار داشــت: یکــی از ایــن متهمــان 
اقــدام بــه فــروش ماســک بــا چنــد برابــر قیمــت، خــارج 
از چرخــه قانونــی می کــرد کــه توســط کارگــروه امنیتــی 
ــرار  ــایی ق ــورد شناس ــا م ــروس کرون ــا وی ــارزه ب ــتاد مب س

گرفــت و دســتگیر شــد.
ــه  ــیر ادام ــتان بردس ــاب شهرس ــی و انق ــتان عموم دادس
داد: همچنیــن دو نفــر از کســانی کــه اقــدام بــه نگهــداری 
و فــروش اقــام ضدعفونــی کننــده غیــر اســتاندارد و 

ــده اند. ــتگیر ش ــز دس ــد، نی ــتی می کردن غیربهداش
ــی  ــرات قبل ــم تذک ــفانه علی رغ ــرد: متاس ــح ک وی تصری
مبنــی بــر ضــرورت تعطیلــی باشــگاه های ورزشــی و 
جلوگیــری از اجتماعــات زیــاد، تعــداد 4 باشــگاه ورزشــی 

در شهرســتان بــه اطاعیه هــای وزارت بهداشــت توجــه 
نکردنــد کــه بــا دســتور دادســتانی مکان هــای مذکــور تــا 

ــده اند. ــال ش ــوی غیرفع ــاع ثان اط
ــا  ــس فت ــط پلی ــرد: توس ــان ک ــژاد خاطرنش صالحی ن
شهرســتان دو نفــر از کســانی که اقــدام به شــایعه پراکنی 
ــج  ــازی و پی ــای مج ــت در فض ــب و وحش ــاد رع و ایج
اینســتاگرام کــرده بودنــد بــه دادســرای عمومــی و انقاب 
بردســیر احضــار و تحــت تعقیــب قضائــی قــرار گرفتنــد

وی ادامــه داد: طــی روز های گذشــته تمامــی خودروهای 
ــه  ــور ب ــتان های کش ــایر اس ــا از س ــه غالب ــرد ک دوره گ
ایــن شهرســتان بــرای فــروش محصــوالت خــود آمــده 
بودنــد جمــع آوری شــدند و بــا گرفتــن تعهــد بــه ســمت 
اســتان های مبــداء بازگردانــده شــدند و در ایــن راســتا دو 
ــای  ــه اخطاره ــی ب ــل بی توجه ــودرو به دلی ــتگاه خ دس

بهداشتی،دســتور توقیــف آنهــا صــادر شــده اســت.
دادســتان عمومــی و انقــاب بردســیر از تاش هــای 

شــبانه روزی کادر درمانــی و گروه هــای جهــادی 
حــوزه ســامت شهرســتان کــه در راســتای ارتقــای 
ســطح ســامت و بهداشــت جامعــه تــاش می کنند، 

ــرد. ــی ک قدردان

اعالم آمادگی چهار شرکت دانش بنیان 
رفسنجان برای تولید محصوالت 

ــاره  ــا اش ــنجان ب ــج( رفس ــر )ع ــگاه ولیعص ــس دانش رئی
بــه وجــود ۷۰ شــرکت دانش بنیــان در مرکــز رشــد 
ــن  ــان ای ــرکت دانش بنی ــار ش ــت: چه ــگاه گف ــن دانش ای
شهرســتان بــه منظور پیشــگیری از شــیوع بیمــاری کرونا، 

ــد. ــرار دادن ــود ق ــتور کار خ ــی را در دس تولیدات
حســن رنجبرعســکری در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا 
افــزود: ۷۰ شــرکت دانــش بنیــان در مراکز رشــد دانشــگاه 
ــتای  ــه در راس ــود دارد ک ــج( رفســنجان وج ولیعصــر )ع
اشــتغالزایی و کارآفرینــی بــرای دانشــجویان فعالیت هایی 

انجــام مــی دهنــد.
وی اظهــار داشــت: اکنــون که در شــرایط خــاص بحرانی و 
شــیوع گســترده ویــروس کرونــا در کشــور قــرار داریــم که 
در راســتای مقابلــه بــا ایــن ویــروس در رفســنجان چهــار 
شــرکت دانــش بنیــان دانشــگاه ولیعصــر )عــج( آمادگــی 
خــود را اعــام کــرده انــد و تولیــد محصوالتــی از جملــه 
ژل ضدعفونــی کننــده دســت، اســپری ضدعفونــی کننده، 
ــاز  ــکل را آغ ــه ال ــه از جمل ــواد اولی ــی و م ــک کربن ماس

کردنــد.
رنجبــر عســکری خاطرنشــان کــرد: از روز گذشــته یکــی 
ــدد ژل  ــه ۵۰۰ ع ــد روزان ــه تولی ــار شــرکت ب ــن چه از ای
ــی  ــی س ــدام ۱۰۰ س ــر ک ــت ه ــده دس ــی کنن ضدعفون
ــد  ــردا کار تولی ــز از ف ــر نی ــه شــرکت دیگ ــه و س پرداخت

ــرد. ــد ک ــاز خواهن ــر شــده را آغ محصــوالت ذک
وی گفــت: محصــوالت تولیــد شــده در اختیــار دانشــگاه 
ــا در  ــت ت ــد گرف ــرار خواه ــنجان ق ــکی رفس ــوم پزش عل
داروخانــه هــا، مراکــز بهداشــتی و درمانــی و بیمارســتان 

هــا توزیــع کنــد.
رنجبرعســکری بیــان کــرد: بــرای حمایــت از این شــرکت 
ــا وارد عمــل شــدند  ــا ویــروس کرون هــا کــه در مبــارزه ب

بودجــه و تســهیاتی، اختصــاص مــی یابــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه کرونــا نوعی ویــروس خطرنــاک و 
در حــال شــیوع گســترده اســت توصیــه کــرد: بهتر اســت 
مــردم توصیــه هــای پزشــکان، متخصصــان و مســئوالن 
ــائل  ــت مس ــن رعای ــد و ضم ــرار دهن ــه ق ــورد توج را م
بهداشــت فــردی و اجتماعــی در خانــه بمانند کــه بهترین 

مــکان بــرای دور مانــدن از ایــن ویــروس اســت

بازداشت 3 نفر به اتهام اخالل در روند توزیع اقالم بهداشتی 

دستگیری شکارچی متخلف در بردسیر

ــان  ــیر کرم ــوچ در بردس ــک راس ق ــف ی ــکارچی متخل ش
ــد. ــتگیر ش دس

بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان های باشــگاه خبرنــگاران 
جــوان از کرمــان، نــادر ســیدی فرمانده یــگان حفاظت محیط 
زیســت اســتان کرمان گفــت: مامــوران یگان حفاظت اســتان 
پیــرو دریافــت گــزارش شــکار در حــوزه شهرســتان بردســیر، 

شــکارچی متخلف را دســتگیر کردند.
ــی ایــن شهرســتان  ــا همــکاری مامــوران اجرای ــزود: ب وی اف
پــس از اخــذ حکــم نیابت قضایی و بازرســی منــزل متخلفان، 
مقــداری گوشــت مربــوط بــه گونــه قــوچ و میــش وحشــی از 

منــزل متخلــف کشــف و ضبــط شــد.
ــه یکــی از  ــه بیدوئی ــودن منطق شهرســتان بردســیربا دارا ب

ــت. ــان اس ــتان کرم ــده اس ــت ش ــق حفاظ مناط

تکثیر ویروس کرونا در مجاری تنفسی و ریه/ الکل هیچ نقشی در جلوگیری از کرونا ندارد
رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی رفســنجان گفــت: ویروس 
کرونــا در مجــاری تنفســی و ریــه فــرد تکثیــر می شــود، 
ــی  ــتم گوارش ــی وارد سیس ــکل خوراک ــه ال ــی ک در حال

می شــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از رفســنجان، علــی 
اســماعیلی ندیمی بــا اشــاره بــه اینکــه ویــروس کرونــا در 
مجــاری  تنفســی و ریــه تکثیــر می شــود اظهــار داشــت: 
الــکل خوراکــی وارد سیســتم گوارشــی  می شــود و هیــچ 

ــدارد. ــروس ن ــه کروناوی نقشــی در پیشــگیری از ابتــا ب
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی رفســنجان بیــان کــرد: با 
توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا در کشــور، بایــد مســائل 
بهداشــت فــردی و اجتماعــی را در کنــار هــم مانــدن در 
خانــه رعایــت کنیــم و جــدی گرفتــن ایــن مســائل امری 

مهــم و پیشــگیرانه در مبــارزه بــا ایــن ویــروس باشــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــوارد بســتری شــدن بیمــاران 
ــروس رو  ــن وی ــه ای ــان ب ــا و مبتای ــه کرون ــکوک ب مش

رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گفت: 

محسن نیکورز دادستان سیرجان:

اشد مجازات در انتظار باند بزرگ 
تولید مشروبات الکلی در سیرجان

ــد  ــه و تولی ــزرگ تهی ــد ب دادســتان ســیرجان از انهــدام بان
مشــروبات الکلــی در ایــن شهرســتان خبــر داد و گفــت: در 
نظــر گرفتــن اشــد مجــازات بــرای این مجرمــان در راســتای 

پیشــگیری قضایــی و جلوگیــری از تکــرار جــرم اســت.
به گــزارش خبرگــزاری فارس از ســیرجان، محســن نیک ورز 
اظهــار داشــت: بر اســاس گــزارش رســیده از پلیــس اطاعات 
ــورد  ــی در م ــروی انتظام ــی نی ــی فرمانده ــت عموم و امنی
بانــد بــزرگ تهیــه و تولیــد مشــروبات الکلــی در شهرســتان 

ســیرجان دســتورات قضایــی صــادر شــد.
دادســتان ســیرجان افــزود: با دســتورات به موقــع و همچنین 
ــه  موقــع پلیــس اطاعــات، 9 هــزار و ۷۲۱ لیتــر  حضــور ب
مشــروب الکلــی دست ســاز داخلــی از ایــن باند کشــف شــد.

ــا ایــن دســته از  ــه اینکــه برخــورد قاطــع ب ــا اشــاره ب وی ب
مجرمــان در دســتور کار دســتگاه قضایــی قــرار دارد، تاکیــد 
کــرد: در نظــر گرفتــن اشــد مجــازات بــرای ایــن مجرمــان 
در راســتای پیشــگیری قضایــی و جلوگیــری از تکــرار جــرم 

اســت.
نیک ورزضمــن هشــدار بــه تهیــه و توزیــع کننــدگان 
مشــروبات الکلــی گفــت: بــا این افــراد برخــورد قاطــع خواهد 
شــد و در ایــن رابطــه هــم دو دســتگاه خــودرو توقیف و ســه 

نفــر دســتگیر و روانــه زنــدان شــدند.

صالحی  دادستان عمومی و انقالب شهرستان بردسیر:

ــا در  ــداد فوتی ه ــرد: تع ــار ک ــش اســت، اظه ــه افزی ب
ایــن موضــوع کاهــش یافتــه و ایــن ناشــی از رعایــت 

ــت. ــتی اس ــائل بهداش ــردم در مس ــای م کردن ه
مراکــز  در  کــرد:  خاطرنشــان  اســماعیلی ندیمی 
بهداشــتی و درمانــی ماســک و دســتکش نداریــم و از 
مــردم  می خواهیــم کــه خودشــان ماســک پارچــه ای 
طبــق فرمولــی تهیــه کننــد و  بعــد از اســتفاده روزانــه 
شستشــو دهنــد و اتــو کننــد  کــه می تواننــد چندین 

مرتبــه از ایــن ماســک اســتفاده کننــد.
ــی،  ــط برخ ــاز توس ــکل غیرمج ــرف ال ــه مص وی ب
ــاری  ــه بیم ــا ب ــری از ابت ــت جلوگی ــور جه در کش
کروناویــروس اشــاره کــرد و گفــت: الــکل هیچ نقشــی 
در ابتــا یــا عــدم ابتا بــه کرونــا نــدارد، ویــروس کرونا 
ــود،  ــر می ش ــرد تکثی ــه ف ــی و ری ــاری  تنفس در مج
در حالــی کــه الــکل خوراکــی وارد سیســتم گوارشــی 

می شــود.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی رفســنجان متذکر شــد: 

متأســفانه در نقاطــی از کشــور شــاهد مــوارد مــرگ و میــر 
ناشــی از مصــرف الــکل غیرمجــاز هســتیم که موجب شــده 
مشــکات کادر درمانــی را در شــرایط شــیوع کروناویــروس 
افزایــش دهــد، پــس توصیــه می کنــم کــه الــکل را جهــت 
پیشــگیری از ابتــا بــه بیمــاری کرونــا مصرف نکنیــد و فقط 

مســائل بهداشــتی را راعایــت کنید.

دستگیری 300 تن به اتهام احتکار 
اقالم بهداشتی و ضدعفونی

رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی ناجــا بااشــاره به دســتگیری 
۳۰۰ تــن بــه اتهــام احتــکار اقــام بهداشــتی و ضدعفونــی از 
ــون  ــون دســتکش، هشــت میلی کشــف بیــش از ۱۰۰ میلی
ــواد  ــر م ــزار لیت ــون و 4۶۳ ه ــزار ماســک و دو میلی و ۳۵۳ ه

ضدعفونــی کننــده از بعــد از انتخابــات تاکنــون خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا، ســردار محمدرضا مقیمــی در یــک برنامه 
تلویزیونــی اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه برنامــه هــای جــاری، 
بحــث مبــارزه با احتــکار را همیشــه در پایان ســال پیش بینی 
مــی کنیــم بــه همیــن جهــت یــک ســری از آمادگی هایــی را 
از قبــل از اســفند و در طــول برنامــه ســاالنه خود تعریــف کرده 
بودیــم و آمادگــی ضمنــی و مقدماتــی را بــرای ایــن موضــوع 

داشتیم.
وی بااشــاره شــیوع کرونــا و مقابله با احتــکار ادامــه داد: فرمانده 
ناجــا در ایــن موضــوع بــا تمــام قــوا پــای کار آمــده انــد و بــه 
همیــن جهــت اباغــی را در کل کشــور داشــتند تــا تمــام رده 
ــه خدمــت  ــرارگاه شــروع ب ــب یــک ق هــای انتظامــی در قال
کننــد کــه این شــامل تمــام ســطوح نیــروی انتظامــی و همه 
مشــاغل اعــم از کانتــری هــا، پاســگاه ها، اطاعــات، انتظامی، 
پیشــگیری و پلیــس فتــا مــی شــود که هــر کدام مســوولیتی 
را برعهــده گرفتــه و ســعی دارد بــرای مبــارزه و مقابله با احتکار 

اقــام مرتبــط بــا وســایل و لــوازم بهداشــتی مقابلــه کنند.
ــار  ــه آم ــا اشــاره ب رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی ناجــا ب
کشــفیات، گفــت: بالــغ بــر ۱۰۰ میلیــون دســتکش، هشــت 
میلیــون ۳۵۳ هــزار ماســک و دو میلیــون و 4۶۳ هــزار لیتــر 
مــواد ضدعفونــی کننده کشــف شــده اســت، از بیــش از ۲4۰۰ 
انبــار از بعــد از انتخابــات تــا بــه امــروز بازدید شــده اســت و این 

بازدیــد بــه طــور مســتمر نیــز ادامــه دارد.

غفاری نژاد معاون امور صنایع صنعت و معدن استان :

رسدار معروفی فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان: 

راه اندازی 4 کارگاه تولید ماسک توسط بسیج سازندگی در کرمان
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان از آمادگــی 
کامــل ســپاه اســتان بــرای بازدارندگــی و مقابلــه با 
شــیوع ویــروس کرونــا در اســتان خبــر داد و گفت: 
راه انــدازی کارگاه هــای تولیــد ماســک و ضدعفونــی 
ــر شــهری و روســتایی در راســتای ایــن امــر  معاب

انجــام شــده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، ســردار 
حســین معروفی در حاشــیه مراســم افتتــاح کارگاه 
تولید ماســک بســیجیان در کرمــان اظهار داشــت: 
فلســفه وجــودی ســپاه پاســداران انقاب اســامی 
یــک مثلــث اســت و مکتبــی، انقابــی و مردمــی 

بــودن  ســه ضلــع ایــن مثلــث هســتند.
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه 
اینکــه ســپاه بــرای ایــن بــه وجــود آمــده کــه ســد 
بــای مــردم، انقــاب و ارزش هــای و والیــت شــود، 
گفــت: هــر کجا کــه مــردم مــا نیاز داشــته باشــند 
ــی  ــک زمان ــویم و ی ــا می ش ــای آنه ــد ب ــا س م
جنــگ و جبهــه دفــاع مقــدس، ســیل، زلزلــه و...

اســت و امــروز هــم ایــن ویــروس کرونــا اســت کــه 
کشــور و دنیــا را درگیــر کــرده اســت.

وی عنــوان کــرد: در زمینــه مبــارزه با کرونــا نیاز به 
یــک جهــاد داریــم شــاید ایــن جهــاد پیچیده تــر از 
جهــاد در صحنــه نبــرد باشــد هــم مــا، مســئوالن 
و مــردم بایــد در ایــن زمینــه بــه یکدیگــر کمــک 

. کنیم
معروفــی بیــان داشــت: مــا هفــت کار را در ســپاه با 
همــکاری مســئولین شــروع کرده ایــم ابتدا قــرارگاه 
ــم  ــان ه ــا سراســر کشــور در کرم ــراه ب شــفا هم
راه انــدازی شــد، دوم جانشــین قــرارگاه زیســتی در 

اســتان کرمــان فعــال اســت.
ــح  ــان تصری ــتان کرم ــاراهلل اس ــپاه ث ــده س فرمان
کــرد: از کارهــای عملــی کــه در زمینــه مبــارزه بــا 

کرونــا شــروع کرده ایــم راه انــدازی ایــن کارگاه هــای تولیــد 
ماســک اســت که چهــار واحد کارگاه تولید ماســک توســط 

بســیجیان در شــهر کرمــان فعــال شــده اســت.
وی گفــت: در ایــن کارگاه هــا ۱9۰ چــرخ خیاطــی در حــال 
ــن  ــی از ای ــه بخش ــتند ک ــک ها هس ــن ماس ــت ای دوخ
ــردم  ــازندگی و بخشــی م ــه بســیج س ــوط ب ــا مرب چرخ ه
هســتند کــه بــا هماهنگــی اداره صمــت و علــوم پزشــکی 
و نظــارت تخصصــی سیســتم بهداشــت شــروع بــه تولیــد 

ــد. ماســک کردن
ــن اســت کــه  ــا ای ــا کیــد کــرد: پیش بینــی م ــی ت معروف
روزانــه ۳۰ هــزار ماســک تولیــد کنیــم و در اختیار سیســتم 
علــوم پزشــکی قــرار دهیــم و نحــوه واگــذاری بر عهــده آنها 

اســت.
وی بیــان داشــت: آمادگــی داریــم در سراســر اســتان ایــن 
ــک  ــه کم ــم و ب ــال کنی ــزوم فع ــورت ل ــا را در ص کارگاه ه
سیســتم علوم پزشــکی بیاییــم زیــرا شــیوع ایــن بیمــاری 
ــه  ــد در زمین ــی رود و بای ــدن م ــر ش ــمت همه گی ــه س ب

بازدارندگــی آمادگــی داشــته باشــیم.
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان تصریــح کرد: یکــی از 
کارهــای دیگــری کــه در حــال انجــام هســتیم گندزدایــی و 
ضدعفونــی اســت و در۷۰ روســتا و معابــر شــهری و حاشــیه 
شــهر کرمــان گندزدایی را شــروع کرده ایــم و این موضــوع را 
یــک رزمایــش بــزرگ بــه وســیله خــود مــردم قــرار داده ایم.

وی بیــان داشــت: یکــی دیگــر از کارهایــی کــه مــا آن را در 
ســپاه دنبال می کنیــم بحث مهم آگاهســازی اســت و اینجا 
درخواســت داریــم از صــداو ســیما و اصحاب رســانه واقعیت 
را بــه مــردم بیــان کننــد و از افــراد متخصص بیشــتری برای 

توجیــه مــردم اســتفاده کنند.
معروفــی ابــراز داشــت: مراقبت و اشــراف اطاعاتــی از احتکار 
اقــام بهداشــتی و ضدعفونــی کننده هــا را دنبــال می کنیــم 
زیــرا یــک عــده ســودجو بــه دنبــال منافــع شــخصی خــود 
هســتند اکنــون جــان برخــی از مــردم مــا در خطــر اســت و 

ایــن افــراد مــواد ضدعفونــی و بهداشــتی را احتــکار می کنند.
ــالن  ــزود: 4۵ س ــان اف ــتان کرم ــاراهلل اس ــپاه ث ــده س فرمان
ورزشــی صالحیــن، ۱۳ ســالن ورزشــی بــزرگ 9 دی داریــم 
و آمــاده هســتند در زمــان نیــاز همــه را در اختیــار سیســتم 
علوم پزشــکی اســتان بــرای قرنطینه احتیــاط در اســتان قرار 

دهیم.
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حکومت  جهانی عدالت

شاخصه های جامعه منتظر از دیدگاه 
مقام معظم رهبری

- رفاه اقتصادی
امامان معصوم )علیهم السالم( در روایات فراوانی، دورنمایی 
روشن و امیدبخش از رفاه همگانی را در حکومت مهدوی ترسیم 
نموده اند. غنا و بی نیازی چنان در جامعه حاکم می گردد که 
افراد برای پرداخت زکات اموال خود شهر به شهر می گردند، اما 
شخص مستحق و نیازمندی را پیدا نمی یابند. اهتمام روایات بر 
رفاه اقتصادی جامعه مهدوی، گویای اهمیت آن در پایه گذاری 
جامعه قرآنی است. جامعه ای که تعالیم روح بخش اسالم ناب 
را سرلوحه عمل کرد خود قرار دهد، جامعه فقیر و عقب مانده 

نخواهد بود.
در این جامعه، مسائل اولیه ای هم چون مسکن، اشتغال و ازدواج 
جوانان باید به آسانی حل و فصل شود و اهداف عالیه ای مانند 
پیش تازی در عرصه های علمی و صنعتی جهان مد نظر باشد. 
اجتماعی که می خواهد زمینه ساز جامعه تکامل یافته عصر ظهور 
باشد، باید در چنان سطحی از پیشرفت و ترقی قرار بگیرد که 
خود تولیدکننده و صادرکننده علم، تکنولوژی، فرهنگ و هنر 
باشد، نه آن که مصرف کننده و وابسته دیگران باشد. جامعه 
منتظر باید سرآمد جوامع باشد تا بتواند فرهنگ انتظار را جهانی 
کند و مقدمات ظهور را فراهم نماید. اما اگر در جامعه ای که 
فرهنگ انتظار پذیرفته شده، میزان رفاه و رشد اقتصادی به حدی 
تنزل یابد که نیازهای اولیه و پیش پا افتاده افراد جامعه برآورده 
نگردد و فقر و تنگ دستی در آن نمایان باشد، نه می توانند خود را 
زمینه ساز ظهور بدانند و نه آرمان ظهور منجی موعود را به جوامع 

دیگر گسترش دهند.
و  رفاه گسترده  که  اند  عقیده  این  بر  رهبری  معظم  مقام 
برخورداری از تمامی قابلیتها واستعدادهای نهفته طبیعت از 
ویژگی های مهم حکومت حضرت مهدی )عج( است: » در آن 
جامعه همه نیروهای طبیعت ونیروهای انسانی استخراج می 
شود، رفاه گسترده فراگیر می شود وچیزی در بطن زمین نمی 

ماند که بشر از آن استفاده نکند. « 

- توسعه پایدار و سازگاری انسان با طبیعت
عمران و آبادانی جغرافیای مسکون و بهره برداری از امکانات تا 
سرحد ممکن، از دیگر اقدامات امام)ع( است. رسول اکرم )ص( 
در روایتی فرموده اند: »امت من در زمان مهدی)عج( از نعمتی 
بهره  مند می شوند که هرگز به چنان نعمتی بهره مند نشده اند. 
آسمان باران رحمت خود را فرو می ریزد و زمین هم گیاه خود را 
از برای ایشان خارج می نماید.« بی تردید این امر با وجود پیشرفت 
علوم، فنون و تکنولوژی در دوران پیش از ظهور به طور کامل 
تحقق پیدا نخواهد کرد؛ اما بنابر بررسی های انجام شده، زمین 
قادر به تأمین احتیاجات و اداره چندین برابر جمعیت کنونی 

است.
البته چنین چیزی وقتی ممکن می گردد که از همه امکانات 
بهره برداری شود و از اسراف گروهی اندک نیز جلوگیری گردد. 
هم چنین از تکنیک های دقیق علمی و فنی متناسب با محیط ها 
و سرزمین های گوناگون باید بهره برداری شود. پس جامعه منتظر 
باید برای آبادانی زمین و حفظ محیط زیست تالش نماید و 
بکوشد تا خود را به سطح پذیرفتنی از توسعه علمی و فنی پایدار 

برساند.
مقام معظم رهبری در بیان این مطلب به زیباترین وجه، استفاده 
از نیروهای ناشناخته طبیعت را در زمان حکومت حضرت 
مهدی)عج( گوشزد می فرمایند: » نیروهای معطل طبیعی، 
زمین هائی که می تواند انسان را تغذیه کند و قوای کشف نشده) 
مانند نیروهائی که قرنها در تاریخ بود؛ مثال نیروی اتم، نیروی 
برق، ( کشف می شود. قرنها بر عمر جهان می گذشت واین 
نیروها در بطن طبیعت بود اما بشر آنها را نمی شناخت، بعد یک 
روزی به تدریج استخراج شد.همه نیروهای بیشماری که از این 
قبیل در بطن طبیعت هست در زمان امام زمان)عج( استخراج 

می شود. «

ادامه آیه 96 سوره آل عمران :
6- منظور از واژه »بکه« چیست؟

»بکه« در اصل از ماده »بک« )بر وزن فک( به معنی ازدحام و 
اجتماع است. این که به خانه کعبه، یا زمینی که خانه کعبه در آن 
ساخته شده است »بکه« گفته اند، به خاطر ازدحام و اجتماع مردم 
در آنجا است.بعید نیست که این اسم از آغاز روی آن نبوده و پس از 
رسمیت یافتن برای عبادت روی آن گذاشته شده باشد. در روایتی از 
امام صادق)ع( نقل شده که »مکه« نام مجموع شهر است و »بکه« 

نام محلی است که خانه کعبه در آنجا بنا شده است.
7- فلسفه نامگذاری خانه کعبه و محل آن به بکه چیست؟

برای نامگذاری خانه کعبه و محل آن به »بکه« وجه دیگری نیز است 
و آن این که به معنی »از بین بردن نخوت و غرور« آمده است. چون 
در این مرکز بزرگ، همه تبعیض ها برچیده می شود و گردن کشان 
و مغروران همانند مردم عادی باید به نیایش برخیزند و غرور آنها به 

این وسیله درهم شکسته می شود، به آن»بکه« گفته شده است.
8- توسعه مسجد الحرام از چه زمانی بوده است؟

از زمان پیامبر)ص( به بعد، هر قدر مسلمانان فزونی می یافتند و 
طبعا زائران خانه خدا بیشتر می شدند، مسجدالحرام از طرف خلفای 

وقت توسعه داده می شد.
در تفسیر »عیاشی« نقل شده که در زمان منصور، خلیفه عباسی، بر 
اثر کثرت حجاج می خواستند مسجدالحرام را بار دیگر توسعه دهند، 
منصور مردمی را که در اطراف مسجد خانه داشتند طلبید، تا خانه 
آنها را خریداری کند. ولی آنها به هیچ قیمتی حاضر به فروش نشدند. 
منصور در بن بست سختی قرار گرفته بود )زیرا از یک طرف نمی 
خواست با اعمال زور خانه ای آنها را خراب کند، چون انعکاس خوبی 
نداشت، و از طرف دیگر آنها هم حاضر به واگذاری خانه خود نبودند.(

در این باره از امام صادق)ع( سئوال کرد. امام فرمود: »غمناک مباش 
در این باره دلیل روشنی است که می توانی با آن استدالل کنی.« 
پرسید: »کدام دلیل؟« فرمود:»به کتاب خدا« پرسید: »به کجای 
کالم الهی؟« فرمود به این آیه :»ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه 
مبارکا« زیرا خداوند می گوید: »نخستین خانه ای که برای مردمان 
ساخته شد، خانه کعبه بود.« بنابراین اگر آنها پیش از بنای کعبه 
خانه ساخته بودند، اطراف خانه کعبه مال آنها بود. ولی اگر خانه کعبه 
مقدم بوده، این حریم )تا آنجا که مورد نیاز زائران خانه خداست( 

متعلق به کعبه است.
منصور دستور داد آنها را حاضر ساختند و به همین سخن در برابر 
آنها استدالل کرد. آنان در پاسخ فرو ماندند و گفتند: »هر طور مایل 

باشی موافق خواهیم بود.«
9- منظور از »مبارکا« در آیه شریفه چیست؟

»مبارکا« به معنی پر برکت و پر فایده است. کعبه از این جهت 
مبارک است که هم از نظر معنوی و هم از نظر مادی در یکی از پر 
برکت ترین سرزمین های جهان است. برکات معنوی این سرزمین 
و جذبه های الهی و تحرک و جنبش و وحدتی که در پرتو آن 
مخصوصا در مراسم حج به وجود می آید، بر هیچ کس پوشیده 
نیست. اگر تنها به جنبه های صوری مراسم حج اکتفا نشود و روح 

و فلسفه آن زنده گردد، آنگاه برکت واقعی آن آشکارتر خواهد بود.
از نظر مادی، با اینکه سرزمین خشک و بی آب و علفی است و به 
هیچ وجه از نظر طبیعی مناسب شرایط زندگی نیست، در طول 
تاریخ همواره یکی از شهرهای آباد و پرتحرک و یک مرکز آماده برای 

زندگی و حتی برای تجارت بوده است.
10- کعبه مایه هدایت جهانیان است، یعنی چه؟

کعبه مایه هدایت جهانیان است و مردم از نقاط دور و نزدیک، به این 
عبادتگاه بزرگ جلب می شوند و در مراسم با شکوه حج که از زمان 
حضرت ابراهیم)ع( رائج بوده شرکت می کنند. حتی اعراب جاهلی 
نیز کعبه را گرامی می داشتند و مراسم حج را به عنوان اینکه آئین 
ابراهیم است، با اینکه با خرافات آمیخته شده بود، انجام می دادند و 
در پرتو همان مراسم ناقص خود، تا حدود زیادی از کارهای نادرست 
موقتا دست بر می داشتند. به این ترتیب همگان حتی بت پرستان 

ازهدایت این خانه بزرگ بهره مند می شدند.
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و  پخــت  پیــش  )فراینــد  اگلومراســیون  پــروژه 
ــی از  ــور جمع ــا حض ــن( ب ــنگ آه ــازی س کلوخه س
ــد  ــوالد زرن ــع ف ــی در مجتم ــی و محل مســئوالن مل

ایرانیــان بــه بهره بــرداری رســید.
بــه گــزارش ایرنــا، یکــی از واحدهــای مهــم در مجتمع 
فــوالد زرنــد، کارخانــه کلوخــه ســازی اگلومراســیون 
اســت کــه در ایــن کارخانــه بــا اســتفاده از مــواد اولیــه 
ــا کک و  ســنگ آهــن، آهــک خــام، زغــال ســنگ ی
ــه منظــور تامیــن خــوراک کــوره بلنــد،  دولومیــت ب

کلوخــه  ســنگ آهــن تولیــد می شــود.
آییــن بهــره بــرداری از واحــد اگلومراســیون شــرکت 
فــوالد زرنــد ایرانیــان عصر روز ســه شــنبه ۲0 اســفند 
ــام والدت حضــرت امیرالمومنیــن علــی )ع(  98 در ای
و همزمــان بــا ســالروز رحلــت حضــرت زینــب کبــری 
)س( بــا حضــور مدیرعامل شــرکت میدکو بــا برقراری 
تمــاس تلفنــی بــا مدیرعامل بانــک پاســارگاد و رییس 
هیــأت مدیــره میدکــو و بــا حضــور مدیرعامــل فــوالد 
زرنــد ایرانیان، فرماندار، رییس دادگســتری و دادســتان 

زرنــد برگــزار شــد.  
حســین امیــری خامکانــی نماینــده مردم شهرســتان 
ــن،  ــن آیی ــالمی در ای ــورای اس ــس ش ــد در مجل زرن

ضمــن تقدیــر از حمایــت هــای مدیرعامــل بانــک پاســارگاد 
گفــت: از تــالش گــروه فنــی، کارگــران و مدیران این شــرکت و 
مدیــران و مســئوالن شهرســتان زرند در زمینــه حمایت هایی 
کــه از صنعــت داشــته انــد تشــکر مــی کنــم و امیدواریــم کــه 

شــاهد توســعه روز افــزون ایــن مجموعــه باشــیم.
فرمانــدار زرنــد نیــز از مدیران گــروه مالی پاســارگاد و هلدینگ 
میدکــو قدردانــی کــرد و اظهار داشــت: شــما مــردان بــی ادعا و 

مخلصی هســتید کــه در جبهه اقتصــادی مبــارزه می کنید.
ــای  ــلیمانی ه ــه داد: شــما شــهید س ــی صــادق زاده ادام عل
اقتصــادی ایــن کشــورید و بــا تــالش شــما در اقتصــاد هــم در 

جهــان ســربلند و پیــروز خواهیــم مانــد.
ــز گفــت: بنــده در  ــد نی رییــس دادگســتری شهرســتان زرن
ــد  ــوالد زرن ــرکت ف ــی ش ــتخدامی و بوم ــروی اس ــان نی جری
ایرانیــان هســتم و مــی دانــم این شــرکت بیــش از هفــت هزار 

نفــر اشــتغالزایی کــرده اســت.
حجــت االســالم محمــود محمــدی بیــان داشــت: بــا افتتــاح 
ایــن طــرح مــی توانــم اعــالم کنــم کــه بــه قطــع مــا شــاهد 
کاهــش پرونــده هــای جزایی خواهیــم بــود و امروز هــر چه در 
بحــث اقتصــاد تالش کنیم و اشــتغالزایی بــرای جوانــان فراهم 
شــود شــاهد کاهــش آمــار ورودی پرونــده هــا در حــوزه هــای 

قضایــی خواهیــم بود.

وی عنــوان کــرد: بــر خــود واجــب مــی دانــم از افــرادی که 
در جبهــه اقتصــادی درخشــیدند و در مقابــل تحریــم هــا 

ایســتادگی کردنــد تشــکر و قدردانــی کنم.
علــی اصغــر پورمنــد مدرعامــل شــرکت میدکــو نیــز در 
ایــن مراســم از حمایــت هــای مدیرعامــل بانــک پاســارگاد 
و تــالش همــه جانبــه همــکاران و دســت انــدرکاران ایــن 
ــد  ــوالد زرن ــع ف ــرد.  مجتم ــی ک ــکر و قدردان ــروژه تش پ
ایرانیــان یکــی از بزرگتریــن پــروژه هــای شــرکت میدکــو 
می باشــد کــه بــا تولیــد 1.7 میلیــون تــن فــوالد گامــی 

بــزرگ در صنعــت فــوالد کشــور بــر خواهــد داشــت.

واحد اگلومراسیون فوالد زرند ایرانیان به بهره برداری رسید

چوپان و سنگ سرد
چوپانــی عــادت داشــت تــا در یــک مــکان معیــن زیر یــک درخت 
بنشــیند و گلــه گوســفندان را براي چــرا در حوالــی آن جا نگــه دارد. 
زیــر درخــت ســه تکــه ســنگ بــود کــه چوپــان همیشــه از آن هــا 
بــراي آتش درســت کردن اســتفاده میکــرد و بــراي خود چــای آماده 
میکــرد . هــر بــار کــه وی آتشــی بین ســنگها می افروخــت متوجه 
ميشــد کــه یکــی از ســنگها مادامــی کــه آتــش روشــن اســت رسد 

اســت ولــی علــت آن را منــی دانســت.
چنــد بــار تالش کــرد با تغییر دادنجای ســنگها چیزی دســت گیرش 
شــود ولــی هــم چنــان در هــر جایــی کــه ســنگ را قــرار مــی داد 
رسد بــود تــا ایــن کــه یــک روز تحریــک شــد تــا از راز ایــن ســنگ 
آگاه شــود. تیشــه ای بــا خــود بــرد و ســنگ را بــه دو نیــم کــرد. آه از 
نهــادش بــر آمد. بین ســنگ موجــودی بســیار ریز مثل کــرم زندگی 

میکرد.
رو بــه اســان کــرد و خداونــد را در حالــی کــه اشــک صورتــش را 
پوشــانده بــود شــکر کــرد و گفــت:» خدایــا، ای مهربــان، تــو کــه 
بــراي کرمــی اینگونــه مــی اندیشــی و بــه فکــر ارامش وی هســتی 
پــس ببیــن بــراي مــن چــه کــرده ای و مــن اصــالً ســنگ وجــودم را 

نشکســتم تــا مهــر تــو را بخود ببینــم.«

قاچاقچی دوچرخه سوار!
یکــی بــود/ مــردی بــا دوچرخــه به خــط مــرزی می رســد. او 
دو کیســه بــزرگ همــراه خــود دارد. مأمــور مرزی می پرســد: 

»در کیســه ها چــه داری؟«
او می گوید: »شن.«

مأمــور او را از دوچرخــه پیــاده می کنــد و چــون بــه او 
ــد.  ــت می کن ــبانه روز او را بازداش ــک ش ــود، ی ــکوک ب مش
ولــی پــس از بازرســی فــراوان، واقعــاً جــز شــن چیــز دیگری 
ــه  ــد. هفت ــور می ده ــازه عب ــه او اج ــن ب ــد. بنابرای نمی یاب
ــاره ســر و کلــه همــان شــخص پیــدا می شــود و  بعــد دوب
مشــکوک بــودن و بقیــه ماجــرا. ایــن موضــوع بــه مدت ســه 
ســال هــر هفتــه یــک بــار تکــرار می شــود و پــس از آن مرد 

ــده نمی شــود. ــرز دی ــر در م دیگ
یــک روز آن مأمــور در شــهر او را می بینــد و پــس از ســالم 
ــو  ــه ت ــد: »مــن هنــوز هــم ب ــه او می گوی و احوال پرســی، ب
مشــکوکم و می دانــم کــه در کار قاچــاق بــودی. راســتش را 

بگــو چــه چیــزی را از مــرز رد می کــردی؟«
مرد می گوید: »دوچرخه!«

گاهــی وقت هــا موضوعــات فرعــی مــا را بــه کلــی از 
موضوعــات اصلــی غافــل می کننــد.

داستان های آموزنده
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آزردگــی 3 عمــودی: تاخــت اســب- نقش ونــگاری کــه بــا گالبتــون روی لبــاس می دوزنــد.- شــهری 
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ادامه سرمقاله ...
تولیــد ماســک های نانویــی )N94( و )N99(  بــا 
ــاال کــه 99  قــدرت فیلتراســیون و نقش پذیــری ب
درصــد فیلتراســیون داشــته باشــد و تنفس پذیری 
را راحــت کنــد وتولیــد ایــن ماســک هــا بــا تالش 
شــبانه روزی شــرکت هــای دانــش بنیــان 3 برابــر 
ــی  ــان هــای ایران ــش بنی ــی دان شــده اســت یعن
نــه تنهــا ماســک هــای مــورد نیــاز مــردم کشــور 
خودمــان را تولیــد مــی کننــد بلکــه از کشــورهای 
دیگــر نیــز تقاضــا بــرای خریــد ایــن ماســک هــا 

ــود دارد. وج
ــن  ــی همچنی ــان ایران ــش بنی ــای دان شــرکت ه
بالفاصلــه پــس از ورود کرونــا بــه کشــورمان 
تحقیقــات خــود را در زمینــه تولیــد دارو بــرای این 
ــرکت های  ــن ش ــد، همچنی ــاز کردن ــروس آغ وی
دانش بنیــان  بــر تــوان ســاخت کیت هــای 
تشــخیصی ســریع و کیت های تشــخیصی قطعی 
ــای  ــه طرح ه ــی ک ــد . و کیت های ــالم کردن را اع
اولیــه آن از ســوی محققــان پیشــنهاد شــده بــه 
ســرعت در ســتاد زیســت فنــاوری مــورد بررســی 
قــرار گرفتــه و مراحــل تولیــد انبــوه کیت هــا آغــاز 

شــده اســت ؛

همراهی شرکتهای دانش 
بنیان ها با مردم در جبهه دفاع 

از سالمت مردم
آگهی مزایده ملک

آگهی مزایده ملک

بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 980۲1۲  جلــد بیســت و دوم اجــرای احــکام دادگســتری 
بردســیر در نظــر دارد پــالک ثبتــی  179 فرعــی از 3588 اصلــی  بخــش ۲0 کرمــان واقــع در 
بردســیر)تجاری( بــه مســاحت عرصــه 7۲ مترمربــع خیابــان معلم که براســاس نظریه کارشــناس 
رســمی دادگســتری 1/۲60/000/000 ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده اســت از طریــق مزایــده در 
تاریــخ دوشــنبه 99/0۲/01 ســاعت 1۲  ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالب شــرکت 
درمزایــده وخریــد مــی باشــند مــی تواننــد جهــت بازدید ملــک وارائــه پیشــنهاد تاقبــل از مورخه 
یادشــده بــه اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه وقیمت پیشــنهادی خــود را بــه انضمام فیــش بانکی 
دائــر بــه واریــز 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 برعهــده برنــده مزایده 
مــی باشــد و درصورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقــی 
مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهدشــد به درخواســت 

هایــی کــه در روز مزایــده ارائــه شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد
          مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بردسیر- عظیمی/3۲7 م الف

بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 9603۲8  جلد یــازده  اجرای احکام دادگســتری بردســیر در 
نظــر دارد پــالک ثبتــی  ۲05 فرعــی از 3588 اصلــی  بخــش ۲0 کرمــان واقــع در بردســیر ملک 
طلــق بــه مســاحت عرصــه 7۲ مترمربــع )تجــاری( خیابــان معلــم کــه دارای هیچ گونــه امتیازی 
نمی باشــد کــه براســاس نظریــه کارشــناس رســمی دادگســتری 1/15۲/000/000 ریال بــرآورد 
قیمــت گردیــده اســت از طریــق مزایــده در تاریــخ چهارشــنبه 99/0۲/03 ســاعت 1۲  ظهــر بــه 
فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت درمزایــده وخریــد می باشــند مــی توانند جهت 
بازدیــد ملــک وارائه پیشــنهاد تاقبــل از مورخه یادشــده بــه اجــرای احکام مدنــی مراجعه وقیمت 
پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصد مبلــغ کارشناســی را یک 
روز قبــل از تاریــخ مزایــده بــه اجــرای احــکام ارائــه نماینــد هزینــه آگهــی وکلیــه هزینــه هــای 
مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایده مــی باشــد و درصورتــی که برنــده ظــرف ده روز 
از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقــی مبلغ پیشــنهادی اقــدام ننماید مبلغ ســپرده به 
نفــع دولــت ضبــط خواهدشــد بــه درخواســت هایــی کــه در روز مزایــده ارائــه شــوند ترتیــب اثــر 

ــد داده نخواهد ش
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بردسیر- عظیمی/3۲4 م الف

ارسال بسته بهداشتی و آموزشی برای 3۱ هزار دانش 
آموز روستایی و عشایری استان کرمان

معــاون آمــوزش ابتدایــی آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان گفــت: یکســری فعالیــت 
هــای آموزشــی و بســته بهداشــتی بــرای 31 هــزار دانــش آمــوز روســتائی و عشــایری 
اســتان کرمــان کــه اینترنــت و شــبکه هــای مجــازی را ندارنــد، تهیه شــده و امــروز برای 

آنهــا ارســال مــی شــود.
»عبــاس ضیــاء« در جلســه شــورای آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان اظهــار کــرد: 
ــی بایــد حضــور  براســاس ارزشــیابی توصیفــی، 80 درصــد دانــش آمــوزان دوره ابتدائ

فیزیکــی در کالس داشــته باشــند.
وی افــزود: یکســری فعالیــت هــای آموزشــی و بســته بهداشــتی بــرای 31 هــزار دانــش 
آمــوز روســتائی و عشــایری اســتان کرمــان که اینترنت و شــبکه هــای مجــازی را ندارند، 

تهیــه شــده و امــروز بــرای آنهــا ارســال می شــود.
وی افــزود: اگــر زیرســاخت فراهــم شــود و بتوانیــم از طریــق شــبکه اســتانی آمــوزش 
دروس را داشــته باشــیم، خــوب اســت زیــرا جــدول زمان بنــدِی آموزش شــبکه آموزش 

بــا اســتان هــا متفــاوت اســت و در ایــن زمینــه مشــکل داریــم.
ضیــاء بــا تاکیــد بــر اینکــه اگــر شــبکه اســتانی بــه کمــک آمــوزش بیایــد و از ظرفیــت 
معلمــان خودمــان اســتفاده کنیــم، کار خوبی اســت بیان کــرد: اولیــاء به عنوان شــریک 
ــه نظــم و انضبــاط و حتــی بحــث ورزش فرزنــدان را  آمــوزش هســتند و بایــد در خان

ــری کنند. پیگی
بــه گــزارش ایســنا، معــاون آمــوزش متوســطه آمــوزش و پــرورش اســتان کرمان نیــز در 
ایــن جلســه گفــت: آمــوزش هــای امــروز جــزو آموزش هــای اصلــی و تخصصی اســت و 

خانــواده مهــم تریــن نقــش را دارد و بایــد هــر خانــه یک مدرســه باشــد.
وی افــزود: در زمینــه آمــوزش از طریــق تلویزیــون و اینترنت محدودیت هایی وجــود دارد 

و در همــه جــای اســتان شــبکه آموزش و همچنین اینترنت قابل دسترســی نیســت.
گفتنــی اســت در ایــن جلســه اعــالم شــد: 33 مرکز و هســته مشــاوره در اســتان کرمان 
فعــال شــده و خانــواده هــا مــی تواننــد بــا برقــراری تمــاس بــا مشــاوران ایــن مراکــز از 

آســیب هــا پیشــگیری کنند.
بــه گــزارش ایســنا، در ایــن جلســه مصــوب شــد صــدا و ســیما بــرای ارائــه آمــوزش از 

طریــق شــبکه اســتانی در هــر روز دو ســاعت بــا آمــوزش و پــرورش همــکاری کنــد.

آگهی مزایده ملک
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 960106  جلــد پنجــم اجــرای احــکام دادگســتری 
بردســیر در نظــر دارد پــالک ثبتــی  ۲04 فرعــی از 3588 اصلــی  بخش ۲0 کرمــان واقع 
در بردســیر ملــک طلــق بــه مســاحت عرصــه 7۲ مترمربــع )تجــاری( خیابــان معلــم که 
دارای هیچگونه امتیازی نمی باشــد که براســاس نظریه کارشــناس رســمی دادگســتری 
510/000/000 ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده اســت از طریق مزایده در تاریخ چهارشــنبه 
99/0۲/03 ســاعت 11:30  ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت 
درمزایــده وخریــد مــی باشــند مــی تواننــد جهــت بازدیــد ملــک وارائــه پیشــنهاد تاقبل 
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 اجــرای احــکام ارائــه نماینــد هزینه آگهــی وکلیــه هزینه هــای مربوط 
بــه نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایده مــی باشــد و درصورتی که برنــده ظــرف ده روز از 
تاریــخ انجــام مزایده نســبت بــه واریــز مابقی مبلغ پیشــنهادی اقدام ننماید مبلغ ســپرده 
بــه نفــع دولــت ضبــط خواهدشــد بــه درخواســت هایــی کــه در روز مزایــده ارائــه شــوند 

ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد
         مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بردسیر- عظیمی/3۲5 م الف

آگهی فقدان سندمالکیت
خانــم نیــره میراحمــدی بــه وکالــت از آقــای ســیامک بهروزیــان بــه موجــب وکالتنامــه 
ــماره 98/11018/6008  ــت ش ــب درخواس ــه موج ــماره 4۲13۲ - 1397/03/0۲ و ب ش
مــورخ 98/1۲/7  اعــالم داشــته کــه اســناد مالکیــت ششــدانگ خانــه پــالک 137 اصلی 
واقــع در بخــش ۲0 کرمــان ذیــل ثبــت 654 صفحــه ۲۲4 دفتــر 11 بــه شــماره چاپــی 
14187 نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ بنــام بهــروز بهروزیــان فرزند رســتم 
و ســه دانــگ مشــاع دیگــر ذیــل ثبــت 384 صفحــه 585 دفتــر ســوم بــا شــماره چاپــی 
14186 بنــام بانــو ســرور بهــروزی فرزند شــیرزاد صــادر و تســلیم گردیده،  حــال نامبرده 
مدعــی اســت اســناد مالکیــت پــالک مزبــور بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود گردیــده و 
ضمن تســلیم دو برگ شــهادت شــهود تصدیق شــده درخواســت ســند مالکیت المثنی 
نمــوده لــذا باســتناد مــاده 1۲0 آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت در تاریــخ 
منــدرج درذیــل آگهــی میشــود تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه یــا در دســت 
داشــتن ســند مالکیــت نســبت بــه ملک مذکــور می باشــد ظــرف مــدت 10 روز پــس از 
انتشــار آگهــی بــه اداره ثبــت اســناد بردســیر مراجعه واعتــراض خــود را ضمــن ارائه اصل 
ســند مالکیــت یــا ســند معامله تســلیم نمایــد واال پس از گذشــت مهلت مذکور نســبت 
بــه صدور ســند مالکیــت المثنی اقــدام خواهدشــد.  تاریــخ انتشار:دوشــنبه 1398/1۲/۲6 

       حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر- 6۲ م الف

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

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي 
آگهــي تجدیــدی موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت 
ثبتــي واراضي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي  برابــر رای شــماره 13986031901100078۲ - 
98/6/۲6 و پیــرو آگهــی شــماره 139860319011000994 - 98/8/۲8 و آگهــی شــماره هیــات 
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي 
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملک بردســیر تصرفــات مالکانه بــال معارض متقاضــی آقای 
رضــا خدادادپــور مشــیزی فرزنــد اصغــر  بشــماره شناســنامه 343  صــادره از بردســیر در یک باب 
خانــه بــه مســاحت 35۲/6۲ مترمربــع پــالک ۲15  فرعــی از 3598  اصلــی واقع در بردســیر بلوار 
۲۲ بهمــن خیابــان ابوالفضــل فرعــی اول بخــش ۲0 کرمــان خریــداري از مالــک رســمي آقــای 
کــورش بهــادر بردســیری محــرز گردیــده اســت لذا به منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیت 
متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مدت یــک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در صــورت انقضای 
مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیــت صادر خواهد شــد ضمنــا در 
اگهــی قبلــی پــالک فرعــی ملــک شــماره 40 فرعی اگهــی گردیــده و بدینوســیله پــالک فرعی 

ملــک شــماره ۲15 فرعــی از 3598 اصلــی اصــالح میگردد.
تاریخ انتشار نوبت اول :98/1۲/1۲- تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/1۲/۲6
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آگهی مزایده ملک
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 9803۲0  اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر 
در نظــر دارد پــالک ثبتــی  ۲73 فرعــی از 3588 اصلــی  بخــش ۲0 کرمــان واقــع در 
بردســیر)تجاری( بــه مســاحت عرصــه 74/40 مترمربــع خیابان شــرق کارخانه ) شــهید 
برومنــد(  کــه براســاس نظریــه کارشــناس رســمی دادگســتری 930/000/000ریــال 
بــرآورد قیمــت گردیــده اســت از طریــق مزایــده در تاریــخ  یکشــنبه 99/01/31 ســاعت 
1۲  ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت درمزایــده وخریــد مــی 
باشــند مــی تواننــد جهــت بازدیــد ملــک وارائــه پیشــنهاد تاقبــل از مورخــه یادشــده به 
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 نماینــد هزینــه آگهی وکلیــه هزینه هــای مربوط به نقــل و انتقــال برعهده 
برنــده مزایــده مــی باشــد و درصورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده 
نســبت بــه واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده به نفــع دولت 
ضبــط خواهدشــد بــه درخواســت هایــی کــه در روز مزایــده ارائــه شــوند ترتیب اثــر داده 

شد نخواهد 
          مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بردسیر- عظیمی/3۲8 م الف
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معــاون تحقیقات و فنــاوری وزارت بهداشــت گفت: 
ــم  ــران فراه ــا در ای ــان کرون ــن داروی درم موثرتری
شــده اســت و بــه همــت متخصصان موفق شــدیم 
پژوهــش های مناســبی در زمینه کنتــرل و درمان 

بیمــاری کرونــا طراحــی کنیم.
بــه گزارش خبرگــزاری مهــر، دکتر رضا ملــک زاده 
در صفحــه شــخصی خــود در اینســتاگرام نوشــت: 
ــم  ــران فراه ــا در ای ــان کرون ــن داروی درم موثرتری
شــده اســت خوشــبختانه بــه همــت متخصصــان 
موفــق شــدیم پژوهــش هــای بســیار مناســبی را 
در زمینــه کنتــرل و درمــان بیماری کرونــا طراحی 

کــرده و انجــام دهیــم.
ــراد  وی در ادامــه تاکیــد کــرد: ثبــت اطالعــات اف
ــک  ــن ایجــاد ی ــه و همچنی ــود یافت ــال و بهب مبت
ــک  ــه هــای بیولوژی ــره نمون ــرای ذخی ــک ب بیوبان
مبتالیــان بــه کوویــد -۱۹ یکــی از محورهــای این 

پژوهــش اســت.
ــا  ــان کرون ــر در درم ــاره داروی موث ــک زاده درب مل
نوشــته اســت: توانســتیم موثرترین داروهای درمان 
کرونــا را بــرای مــداوای بیمــاران در کشــور فراهــم 
ــد  ــور تولی ــا، در کش ــن داروه ــی از ای ــم یک کنی
ــن اســت.  ــی از چی می شــود و داروی دیگــر واردات
ــر را  ــی دیگ ــوده و بخش ــگان ب ــی از آن رای بخش

ــم. ــرده ای ــداری ک خری
وی افــزود: بــرای تهیــه بیشــتر دارو و رفع کمبودها 
مراحــل ثبــت ســفارش نیــز صــورت گرفته اســت 
تــا حتــی بــا افزایــش تعــداد مبتالیــان بــا کمبــود 

دارو در کشــور مواجــه نشــویم. بــه صــورت همزمان 
مراحــل تولیــد آن در داخــل کشــور نیــز در حــال 

انجــام اســت
معاونت تحقیقات و فنــاوری وزارت بهداشــت یادآور 
شــد: بهتریــن و موثــر تریــن و البتــه گــران تریــن 
داروهــا بــرای درمــان ایــن بیمــاری و نجــات جــان 
مبتالیــان فراهــم شــده و ارســال آن بــه اســتانهای 
ــات  ــاز شــده اســت. ســایر اقدام ــا آغ ــر کرون درگی
بــرای کنتــرل بیمــاری نیــز در حــال انجــام اســت. 
وی گفــت: ۸۵ تــا ۹۰ درصد مبتالیــان اصال متوجه 
ابتــالی خــود نشــده انــد و بهبــود یافتــه انــد. ایــن 
بــدان معناســت کــه اغلــب مبتالیــان بــدون نیــاز 
بــه دارو بهبــود مــی یابنــد. آنهــا پــس از گذرانــدن 
دوره بیمــاری نــه تنهــا بهبــود خواهند یافــت، بلکه 
نســبت بــه ایــن بیمــاری ایمنــی نیــز مــی یابنــد. 
بــه همیــن دلیــل نبایــد بــرای دریافــت دارو اصــرار 
داشــته باشــند داروی درمــان کرونــا هــم ماننــد هر 
ــی دارد.  ــا عوارض ــار مزیت ه ــری در کن داروی دیگ
پــس بــه هیــچ وجــه نبایــد بــدون تجویــز پزشــک 

مصــرف شــوند.
ملــک زاده اظهــار داشــت: از آنجایــی کــه وارد فــاز 
افزایــش تعــداد مبتالیــان شــده ایــم طبیعی اســت 
کــه تعــداد فوتــی هــای ناشــی از ایــن بیمــاری هم 
افزایــش یابــد، امــا بســیار خوشــبین هســتیم که با 
ــا افزایــش تعــداد  اســتفاده از ایــن داروهــا حتــی ب
مبتالیــان، تعــداد مــرگ ناشــی از آن کاهــش یابــد 
بهتریــن اقــدام مردمــی مانــدن در خانــه و پرهیــز از 

10000100005588 شماره ارسال پیامک

شــهید اصغــر ســعید  نــام پــدر: غالمعلــی  متولــد: ۱۳۳۹ تاریــخ شــهادت: 6۱/۸/۵   
محــل شــهادت: عیــن خــوش .مــزار: گلــزار شــهدای شــهر گلــزار

زندگینامه:
شــهید اصغر ســعید در روســتای قریةالعرب)شــهر گلــزار کنونــی( بدنیا آمد. در شــش 
ســالگی پــدر خــود را از دســت داد و از همیــن ســن بــار زندگــی را بــا قالــی بافــی، 
کشــاورزی و ... بــه دوش گرفــت. مشــکالت و مســائل زندگــی فرصتــی بــرا مدرســه 
رفتــن برایــش نگذاشــت؛ بــه ناچــار شــبانه چنــد کالســی در حــد خواندن و نوشــتن، 

درس خوانــد.
تــک پســر خــوب خانــواده موعد ســربازی اش رســیده بــود، اما تنهایــی مــادر ونگرانی 
از تأمیــن زندگــی اش، مانــع رفتــن اصغــر بــه خدمــت، آن هــم در زمان جنگ، نشــد.

بــه جبهــه رفــت و پــس از مــاه هــا خدمــت در میــدان نبــرد و مجروحیــت در حیــن 
انجــام وظیفــه، ســرانجام در منطقــه عیــن خــوش بــه شــهادت رســید.

از 6 ســالگی تأمیــن مخــارج زندگــی رو دوش خــودش بــود. بــا مــن اومــد قالــی بافــی؛ 
وقتــی یــاد گرفــت، تــو خونــه دار قالــی راه انداخت شــروع کــرد به قالــی بافــی ... روزها 
قالــی مــی بافــت، شــب هــا خشــت مــی زد، تــا لقمــه نــون حاللــی دربیــاره، خــرج 

خــودش و مــادر کنــه. وقتــی بــرا بــازی و ســرگرمی نداشــت...
راوی: فاطمه سعید)خواهر شهید(

روزهــای اول تــو کارگاه قــدش بــه تختــه نمــی رســیده، بلنــدش مــی کــردن مــی 
ذاشــتنش رو تختــه تــا بتونــه قالــی ببافــه. هــر چــی بهــش مــی گفتــن تــو بچــه ای 

نمــی تونــی، قبــول نمــی کــرد.
 وقتــی بــرا بازرســی کارگاه مــی آمــدن، مــی رفــت قایــم مــی شــد تــا از کار بیرونــش 

نکننــد، بعــد کــه بــازرس مــی رفــت، دوبــاره برمــی گشــت ســر کار.
راوی: عذرا زرین ترنج)خواهرزاده شهید(

وقتــی مــی آمــد مرخصــی، بــا بچــه هــا دعوامــون میشــد کــی زودتــر بره پشــت کمر 
دایــی ســوار بشــه. مــی رفتیــم رو پاهاش مــی نشســتیم. دوســتمون داشــت. باهامون 

بــازی مــی کــرد ...
همیشــه یــه عکــس از رهبــر تــو جیبــش بــود. نمــی ذاشــت بچــه هــا بهــش دســت 

بزنــن. مــی گفــت: مثــل قرآنــه، بایــد ببوســید و دوبــاره بذاریــد ســر جــاش...
راوی: عذرا زرین ترنج)خواهرزاده شهید(

 وقتــی مــی آمــد مرخصــی، زیــاد نمــی مونــد. مــی گفــت: اینجــا زیــاد آرامش نــدارم، 
ــرم ... باید ب

راوی: عذرا زرین ترنج)خواهرزاده شهید(
مــی دیدیــم داره مــی لنگــه، یــا حالش خــوب نیســت؛ چند بــار زخمی شــد و ترکش 
خــورده بــود ولــی بــه مــا نمــی گفــت. مــادرم می گفــت: نــرو. می گفــت: دوســتام زیر 

آتــش گلولــه ن، اینجا بمونــم چکار؟!
راوی: فاطمه سعید)خواهر شهید(

خونــه شــون نزدیــک امامــزاده بــود. هر وقــت از جلــو امامــزاده)ع( رد میشــد، می رفت 
زیــارت، ســالم مــی داد. تــا صــدای اذان رو مــی شــنید، حتــی موقــع غــذا خــوردن، 

بلند میشــد.
راوی: عذرا زرین ترنج)خواهرزاده شهید(

همیشــه کارهــاش بــه عهــده خــودش بــود. لباســی چیــزی داشــت خــودش مــی 
شســت. در ۱۹ ســالگی تونســت ایــن خونــه رو بــا خــرج خودش درســت کنه. بــا قالی 

بافــی، خشــت زنــی و ...
خیلــی عجلــه داشــت بــرا ســاختن خونــه. مــی خواســت بــره خدمــت. مــی گفــت: تا 
قبــل رفتــن حداقــل یــه اتاقش پوشــیده باشــه، یه ســر پناهی باشــه بــرا مادرم. شــب، 

تعطیلــی و ... رو مــی ذاشــت بــرا ســاخت ایــن خونه...

شهید  معظم   اصغر سعید

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: 
ــات  ــکر از زحم ــن تش ــان ضم ــپهر ج ــالم س *س
شــهردار محتــرم خواهشــمندم بفرماییــد فکــری بــه 
حــال روکــش اســفالت کوچــه فجــر 22 در میــدان 
ــکر                ۹۱۳۱----۳6 ــا تش ــود ب ــاز بش جانب

*بــا ســالم بعضیهــا فکــر می کننــد بــا ویــروس کرونا 
فاصلــه زیــادی دارنــد و با عدم رعایت دســتورالعملهای 
بهداشــتی ســعی در نترســیدن ازابتــال به ایــن ویروس 
را دارنــد و فکــر میکنــه از ان فاصلــه زیــادی دارد ایــن 
دیگــران هســتند که مبتال مــی شــوند  ۹۰۳4----۹4

ــم را برداشــتند و بجــای  ــه مجســمه معل ــا اینک * ب
آن قلمــی گذاشــتند پــس نــام میــدان را از معلــم بــه 
میــدان قلــم تغییــر دهیــد چــون ارتبــاط مســتقیمی 
ــم  ــدان معل ــم می ــاد ادرس بدی ــه ای بی دارد واگرغریب
بیــا قلــم ببینــه چــی قضــاوت میکنــه و بلوارمعلم هم 
ــه                                   ۹۱2۳----7۱ ــم کافی داری

* ایــن روزهــا بــا گســترش شــیوع ویــروس کرونــا در 
کشــور، وزارت بهداشــت به طــور مکــرر در رســانه ها، 
ــردم در  ــه م ــد ک ــار می ده ــون اخط ــو و تلویزی رادی
خانه هایشــان بماننــد و بهداشــت رعایــت کننــد و این 
ویــروس را بــه دیگــران انتقــال ندهنــد. امــا مــردم نــه 
بــه توصیه هــای پزشــکی گــوش می دهنــد نــه بــاور 
دارنــد کــه ممکــن اســت آن هــا هــم بــه کرونــا مبتــال 

شــوند.                                         ۹۱۳2----4۰
* توصیــه هــای پزشــکان، متخصصــان و مســئوالن 
ــت  ــر رعای ــات ب ــایر مقام ــان و س ــت و درم بهداش
بهداشــت فــردی و عمومــی را جــدی بگیریــد و 
همچنیــن در خانــه مانــدن بــرای قطع زنجیــره انتقال 
ویــروس کرونــا تاکیــد دارد، امــا برخــی افــراد نســبت 
بــه رعایت نــکات و دســتورهای بهداشــتی بــی تفاوت 
هســتند و بــا رفتارهــای بــدون مالحظــه و پــر خطــر 
ســالمت خــود و دیگــر افــراد جامعــه را بــه خطــر می 
اندازنــد. آخــه بــا چــه قیمتــی جــان خــودت ودیگران 
ــد                   ۹۱2۹-----۵6 ــد ازی ــی ان رابخطــر م

ــرای  ــدی ب ــاری تهدی ــن بیم ــه ای ــالم گرچ ــا س *ب
جامعــه وهمــه اقشاراســت امــا بــا تعطیلــی مــدارس 
امــوزش فضــای مجــازی و اینترنتــی شــکل گرفتــه 
ــدان مــا  ــا فرزن ایــن خــودش یــک فرصتــی اســت ت
بــا ایــن فضاهابیشــتر آشــنا شــوند و دراینــده بــه هــر 
ــی و  ــا بارندگ ــوا و ی ــودن ه ــالم ب ــل ناس ــی مث دلیل
غیــره مــی تــوان از ایــن امــوزش فعلــی اجبــاری برای 
اموراختیــاری اســتفاده بهینــه کــرد و حتــی مــی توان 
بخشــی از اموزشــها را ازایــن طریــق اموخــت ونیــاز به 

ــل نیســت ۹۹----۹۱6۳ حضــور در محــل تحصی
* ســالم این روزهاباید از ســربازان و مدافعین ســالمت 
جامعــه قدردانــی نمــود زیــرا در مصاحبه هایشــان می 
ــواده  ــدان وخان ــی ۱۰روز فرزن ــدروز حت ــد چن گوین
هایشــان را ندیدنــد و درحــال ایثارو جانفشــانی بودند و 
چندنفــری هــم در ایــن راه به شــهادت رســیدند درود 
و ســالم برایــن ایثارگــران بــی منــت    ۹۱4۰----۸۳

ترددهــای غیرضــروری در شــهر و همچنیــن پرهیــز از 
ســفر اســت.

وی بــا تاکیــد بــر موضــوع شستشــوی مکــرر دســت ها 
ــا ویــروس گفــت: اقــدام  ــا شــیوع کرون ــه ب ــرای مقابل ب
ــون  ــا آب و صاب ــت ها ب ــرر دس ــوی مک ــر شستش دیگ
اســت. اســتفاده از ماســک پارچــه ای بــرای افــرادی کــه 
دوســتان و نزدیــکان آن هــا به کووید-۱۹ مبتال هســتند 
همانقــدر ضــروری اســت که بــرای افــراد ســالم ضرورتی 

نــدارد.
معــاون وزیــر بهداشــت تاکیــد کــرد: بــرای پیشــگیری 
ــل  ــده ادارات را تعطی ــگاهها و عم ــدارس، دانش ــد م بای

کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه زمــان شــیوع بیمــاری در ایــران اظهــار 
ــران  ــه ای ــا ب ــه ورود کرون ــر متوج ــدری دی ــت: ق داش
شــدیم؛ چــون آن را بــا آنفلوآنزا اشــتباه گرفته بودیــم. در 
چیــن تــا ۵۰ درصــد تســت ها نشــان نمــی داد کــه ایــن 

ویــروس، کروناســت.

ماندن در خانه را جدی نگیریم، مبتالیان به کرونا انفجاری 
افزایش پیدا خواهند کرد

ــا  ــه ب ــگیری و مقابل ــت پیش ــتاد مدیری ــخنگوی س س
ویــروس کرونــا در اســتان کرمــان بــا تاکیــد بــر اینکــه 
در مرحلــه اســتقرار اپیدمــی ویــروس کرونا، گــروه های 
ــه بیمــاری  حســاس جامعــه در حــال مبتــال شــدن ب
ــد ۱۹ هســتند گفــت: اگــر توصیــه هــای هــای  کووی
فاصلــه گــذاری اجتماعــی و مانــدن در خانــه را جــدی 
ــه بیمــاری  ــه ب ــه در جامع ــرادی ک ــداد اف ــم، تع نگیری
ــاری  ــکل انفج ــه ش ــوند، ب ــی ش ــال م ــد ۱۹ مبت کووی

ممکــن اســت افزایــش پیــدا کنــد.
ــا ایســنا  ــو ب ــر »مهــدی شــفیعی« در گفــت و گ دکت
اظهــار کــرد: جــواب نمونه هــای ارســالی به آزمایشــگاه 
تشــخیصی کرونــا در کرمــان از روز پنجشــنبه تــا صبح 
شــنبه، تــا آخــر وقــت امــروز مشــخص خواهــد شــد و 
فــردا یکشــنبه ایــن آمــار دو روزه بــه صــورت تجمیعــی 

اعــالم خواهــد شــد.
ــش  ــان از افزای ــار نش ــد آم ــه رص ــان اینک ــا بی وی ب
مراجعیــن بــا عالئــم حاد تنفســی بــه بیمارســتان های 
ســطح اســتان کرمــان اســت افــزود: بــه نظــر می رســد 
ــی  ــاد تنفس ــاران ح ــداد بیم ــر تع ــه روز اخی در دو س
نســبت بــه گذشــته در ســطح اســتان کرمــان افزایــش 

پیــدا کــرده ضمــن آنکــه تعــداد افراد بســتری شــده و 
انتقالــی بــه بخــش ICU نیز در اســتان ســیر صعودی 

را دارد.
ــتقرار  ــه اس ــه در مرحل ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــفیعی ب ش
اپیدمــی ویــروس کرونــا، گــروه هــای حســاس جامعــه 
در حــال مبتال شــدن بــه بیمــاری کووید ۱۹ هســتند 
ــذاری  ــه گ ــای فاصل ــای ه ــه ه ــر توصی ــزود: اگ اف
اجتماعــی و مانــدن در خانــه را جــدی نگیریــم، تعــداد 
افــرادی کــه در جامعــه بــه بیمــاری کوویــد ۱۹ مبتــال 
مــی شــوند، به شــکل انفجــاری ممکــن اســت افزایش 

پیــدا کنــد.
ــا  ــه ب ســخنگوی ســتاد مدیریــت پیشــگیری و مقابل
ویــروس کرونــا در اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه طی 
24 ســاعت گذشــته 2 مــورد از مبتالیــان بــه ویــروس 
کرونــا در اســتان کرمــان جــان خــود را از دســت دادند 
خاطــر نشــان کــرد: از ایــن دو نفــر، یــک مــورد مربوط 
بــه حــوزه دانشــگاه علــوم پزشــکی رفســنجان و یــک 
مــورد نیــز مربــوط بــه حــوزه دانشــگاه علــوم پزشــکی 

کرمــان بــوده اســت.
-  روزانــه از منابــع غذایــی ویتامین هــای گــروه B مانند 

انــواع ســبزی های بــرگ ســبز، میوه هــا، شــیر و 
لبنیــات انــواع گوشــت ها، زرده تخــم مــرغ، غالت 
ســبوس دار، حبوباتــی ماننــد نخــود، انــواع لوبیــا، 
ــه  ــی از جمل ــز های ــاش و مغ ــاال و م ــدس، باق ع
ــای  ــت ارتق ــدق جه ــادام و فن ــردو، ب ــته، گ پس

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.

تخصیص ۹۹ درصدی اعتبارات هزینه ای استان کرمان

بیا ای هموطن در خانه مانیم 
سرود زندگی با هم بخوانیم 
بهارو وعده دیدار با ماست 

چو آ تش دشمن فصل خزانیم 
می و عیش و طرب ازسر بگیریم  

گل عشقیم و در غنچه  نهانیم 
گذر باید کنیم از مرز غصه 

سپاه غم از این کشور برانیم 
بدست گیریم لوای تندرستی 

که  از روز ازل بهزادگانیم 
برای خویش باید چاره ای کرد 

وهم مسئول جان دیگرانیم 
چو دریادر شب طوفانی وموج  

طریق امن ساحل را  بدانیم 
لب و دندان و چشم و زلف.و صورت 

ز نامحرم  بپوشیم تا توانیم
کرونا نیست مرد جنگ با ما 

به منسب حیدری.رستم نشانیم  
اگر صبر و تعقل پیشه سازیم 
بزودی پای کوب و شادمانیم 
عالج کار در اندیشه ماست 
چرا قهر با زمین و آ سمانیم 

به همت می توان پیروز باشیم 
غرور و عزت و فخر جهانیم 
کرونا را اسیر خویش سازیم 
به میدان شرف شبدیز رانیم 

قسم بر نام ایران  مهد شیران 
که ما پیروز در این امتحانیم 

                      شعر از: عزیزاهلل خدامی 

شعر زیبای درخانه بمانیم

توزیع گوشت قربانی بین 200 خانواده 
نیازمند با کمک خیرین

ــی  ــاد فرهنگ ــی بنی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــرآن  ــه ق ــج( وموسس ــود )ع ــد ی موع ــرت مه حض
وعتــرت المهــدی )عــج( فراخوانــی جهت قربانــی برای 
ســالمتی امــام عصر)عــج( و رفــع گرفتــاری و رهایــی از 
ایــن ویــروس منحــوس کوویــد ۱۹ )کورنــا( از طریــق 
فضــای مجــازی بــه اعضــا ی بنیــاد و خیریــن ارســال 
نمــود کــه باهمــت اعضــا و خیریــن مبلغــی قریــب ۹ 
ــی و  ــان جمــع آوری و گوســاله ای قربان ــون توم میلی
بیــن 2۰۰ خانــواده نیازمنــد توزیع شــد لذا بدینوســیله  
از همــه بزرگوارانــی کــه همچــون گذشــته بــا اعتمــاد 
در همــکاری امــور خیــر مشــارکت نمودنــد صمیمانــه 

تشــکر و قدردانــی  میگــردد
خیریــن بزرگــوار ! توفیــق روز افــزون شــما و خانــواده 
گرانقدرتــان را از درگاه احدیت مســئلت می نمائیم.امید 
اســت در پرتــو عنایــات حــق همــواره در کلیــه شــئون 

زندگــی موفــق و موید باشــید.

گزارش تصویری از ضد عفونی معابر دربردسیر توسط شهرداری، آتش نشانی وبسیج 

ضد عفونی معابر روستای هجین

ضد عفونی معابر روستایی بخش نگار ) بهرامجرد و نارپ(

تهیه ماده ضدعفونی کننده در امامزاده محمد )ع(

موثرترین داروی درمان کرونا در ایران فراهم شده است

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان هشدار داد:

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خرب داد:

ــان  ــتان کرم ــزی اس ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــس س ریی
اعتبــارات هزینــه ای اســتان را ۶۴۰ میلیــارد تومــان اعــام کــرد 
و گفــت: تــا این لحظــه ۶۳۴ میلیــارد تومــان )معــادل ۹۹درصد( 
اعتبــارات هزینــه ای بــه اســتان کرمــان تخصیــص داده شــده 

اســت.
دکتــر جعفــر رودری در دهمیــن جلســه شــورای برنامــه ریــزی 
و توســعه اســتان در ســال جــاری، از برگــزاری جلســات متعــدد 
کارشناســی بــا مدیــران دســتگاههای اجرایی اســتان خبــر داد و 
گفــت: کلیــه مشــکات دســتگاه های اجرایــی شناســایی و در 
صــورت قطعیــت مبلغ ۳۴ میلیــارد تومــان )۱۷ میلیارد تومــان از 
محــل اعتبــارات معــادن و ۱۷ میلیــارد تومــان از محل برگشــت 
۳ درصــد کسرشــده ابتــدای ســال( بیــن دســتگاه های اجرایــی 

اســتان بــا در نظــر گرفتــن الزامــات توزیــع خواهــد شــد.
ــازمان  ــی س ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــنا و ب ــزارش ایس ــه گ ب
مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان کرمــان، دبیــر شــورای برنامه 

ریــزی و توســعه اســتان همچنیــن در این جلســه، اعتبارات 
ــر ۱۹۶۴  ــغ ب تملــک دارایی هــای ســرمایه ای اســتان را بال
ــون ۸۱۴,۷  ــا کن ــزود: ت ــرد و اف ــام ک ــان اع ــارد توم میلی
میلیــارد تومــان )معــادل ۴۱.۵ درصــد(از ایــن اعتبــارات بــه 
اســتان تخصیــص داده شــده اســت کــه در شــرایط فعلــی 

مطلــوب و قابــل قبــول اســت.
ــارد تومــان و  ــارات را ۱۵۴ میلی رودری نقدینگــی ایــن اعتب
مابقــی را در قالــب اســناد خزانــه بــا ســر رســیدهای یــک تا 
ســه ســاله اعــام کــرد و با تشــریح عملکــرد دســتگاه های 
اجرایــی اســتان در جــذب اســناد خزانه گفــت: تاکنــون ۱۱۷ 
میلیــارد تومــان )۱۹,۵ درصــد( از اعتبــارات اباغــی تملــک 
اســتان در قالــب اســناد خزانــه باتکلیــف )عــدم جــذب و 
انعقــاد قــرارداد( مانــده و تجربه ســنوات گذشــته و همچنین 
رصــد رونــد کنونــی نشــان از عدم امــکان جذب درصــدی از 
ایــن اعتبارات توســط بعضی دســتگاه هــای اجرایــی را دارد.

ــتان  ــزی اس ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــس س  ری
کرمــان بــه اســتناد بنــد ۳ مصوبــات هشــتمین جلســه 
ــت  ــتان و مهل ــعه اس ــزی و توس ــه ری ــورای برنام ش
دســتگاه هــای اجرایــی در جــذب کامــل اعتبــارات فوق 
) پایــان بهمــن مــاه ۹۸( از اعــام آمادگــی ســازمان در 
جابجایــی اعتبــارات فــوق بیــن دســتگاه هــای اجرایی 

متقاضــی خبــر داد.
دبیــر شــورای برنامــه ریــزی و توســعه اســتان کرمــان 
ــف )۴۳- ــی ردی ــار اباغ ــع اعتب ــن، از توزی همچنی

۵۳۰۰۰۰(  موضــوع جبــران خســارت بهــره بــرداری از 
معــادن وصنایــع معدنــی به اســتان بر اســاس گــزارش 
کارشناســی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت بیــن ۶ 
شهرســتان خبــر داد و افــزود: بــا توجه بــه اســتعالم انجام 
شــده از دســتگاه هــای اجرایــی بر اســاس مصادیق خســارت، 

بــزودی توزیــع دســتگاهی نیــز انجــام خواهــد شــد.

خدایا! از کاروان دوستانم جامانده ام

خداونــد، ای عزیــز! مــن ســالها اســت از کاروانی بــه جا مانده ام و پیوســته 
کســانی را بــه ســوی آن روانــه مــی کنــم، امــا خــود جــا مانــده ام، امــا تو 
خــود میدانــی هرگــز نتوانســتم آنهــا را از یــاد ببرم. پیوســته یاد آنهــا، نام 
آنهــا، نــه در ذهنــم بلکــه در قلبــم و در چشــمم، با اشــک و آه یاد شــدند.
 عزیــز مــن! جســم مــن در حــال علیــل شــدن اســت. چگونــه ممکــن [

اســت] کســی که چهل ســال بــر درت ایســتاده اســت را نپذیــری؟ خالق 
مــن، محبــوب مــن، عشــق مــن کــه پیوســته از تــو خواســتم سراســر 
وجــودم را مملــو از عشــق بــه خــودت کنــی؛ مــرا در فــراق خود بســوزان 

بمیران. و 
عزیــزم! مــن از بیقــراری و رســوایِی جاماندگی، ســر بــه بیابانها گــذارده ام؛ 
مــن بــه امیــدی از ایــن شــهر بــه آن  شــهر و از ایــن صحــرا بــه آن صحرا 
در زمســتان و تابســتان میــروم. کریــم، حبیــب، بــه َکَرمت دل بســته ام، 
تــو خــود میدانــی دوســتت دارم. خــوب میدانی جز تــو را نمیخواهــم. مرا 

بــه خــودت متصــل کن.
ــه  ــا وحشــت همــه ی وجــودم را فــرا گرفتــه اســت. مــن قــادر ب خدای
مهــار نفــس خــود نیســتم، رســوایم نکــن. مــرا بــه ُحرمــت کســانی کــه 
حرمتشــان را بــر خــودت واجــب کــرده ای، قبل از شکســتن حریمی که 
حــرم آنهــا را خدشــه دار میکنــد، مــرا بــه قافله ای کــه به ســویت آمدند، 

ــل کن. متص
معبــود مــن، عشــق مــن و معشــوق مــن، دوســتت دارم. بارها تــو را دیدم 
و حــس کــردم، نمیتوانــم از تــو جــدا بمانــم. بــس اســت، بس. مــرا بپذیر، 

امــا آنچنــان که شایســته تو باشــم.

فرازهایی از  وصیت نامه سپهبد شهید سلیمانی )3(


