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رهبر معظم انقالب در ادامه نامگذاری سال ها به سنت 
هرساله، سال۹۹ را سال »جهش تولید« نامگذاری کردند. 
با توجه به اینکه نزدیک به یک دهه است که از سوی مقام 
معظم رهبری عناوینی چون »حمایت از تولید ملی« یا 
»اقتصاد مقاومتی« به عنوان اولویت سال تعیین می شود 
که بیانگر ضرورت عدم وابستگی به سایر کشورها از نظر 

احتیاجات و نیازهای کشور است.
لذابرای برون رفت از وابستگی ودرادامه رونق تولید، وبرای 
شاهد  تا  است  عملی  راهکارهای  به  نیاز  تولید  جهش 
شکوفایی اقتصاد باشیم زیرا تولید یک عنصر محوری برای 
حل مشکالت کشور است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد 
چرا که استقالل کشور و امنیت سیاسی و اقتصادی را به 
دنبال دارد.وبرای برون رفت برخی از مشکالت  موجود در 
کشور به ویژه بحران بیکاری، کنترل قاچاق، بهبود وضعیت 
معیشت مردم و حل آسیب های اجتماعی باید تولید داخلی 

افزایش پیدا کند. 
برای آنکه رشد اقتصادی کشور مثبت شود باید »جهش 
تولید« را در اولویت قرار دهیم. واولین کا رعملی که همه 
مسئوالن ودستگاهها اعتراف به این موضوع دارند حذف 
مقررات و قوانین دست وپا گیر و حمایت از تولید داخل وعدم 
موازی کاری دربسیاری از اموراست گرچه کارهای خوبی 
درسال رونق تولید بویژه در ایجادشرکتهای دانش بنیان 
اتفاق افتاد که ضمن ابداع و اختراع ، نتایج عملی انها منجر به 
خلق ثروت شد و بنا به سخنان معاون علمی وفناوری رئیس 
جمهور چند میلیاردی هم این شرکتها صادرات داشتند . 
این حرکت سال گذشته ، بیانگر وجودظرفیتهای بسیار  زیاد 
درداخل است که هم بسترها اماده اند وهم جوانان نخبه و 
تحصیلکرده و عالقه مند به کار در بخش کشاورزی، صنعت، 

خدمات و فناوری های نوین وجود دارد 
از طرفی در اختیار گذاشتن ظرفیتهای بانکی در خدمت 
تولید و حمایت از کارافرینان عمده و خرد می تواند قابلیت 
جهش تولید را رقم بزند و تسهیالت با بهره کوتاه مدت و باز 
پرداخت طوالنی مدت به کارآفرینان،کشاورزان، صنعتگران،  
واحدهای تولیدی، خدماتی و صنعتی می تواند به این 
امرسرعت ببخشد بسیاری از اقتصاددانان معتقدندکه برای 
رونق وجهش تولید باید مشوقهای صادراتی برای تولید 
کنندگان وصادرکنندگان ایجاد شود وهمچنین کاالی 
داخل بابهبود کیفیت، ایجاد جاذبه، توسعه تولید و قیمت 
متناسب دراختیارمردم قرار گیرد و وظیفه مردم هم ، ترجیح 
مصرف کاالی تولید داخل بر مصرف کاالی خارجی باشد 
و ازسویی  قدرت خرید مردم هم بهبود یابد ودراین زمینه 
فرهنگ سازی بشود و باارائه کاالی با کیفیت وقیمت مناسب 
وخدمات پس از فروش قطعا مصرف کنندگان از کاالی 
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           رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خرب داد: 

بیش از 100 هزار نفر، تعداد بیکاران 
فعلی استان کرمان

                          دکتر نوذر نخعی متخصص پزشکی اجتماعی :

ورود ایران به تشخیص کرونا با 
بهره گیری از هوش مصنوعی

ستاری معاون علمی رئیس جمهور اعالم کرد:

رفتارهای برخی مردم ناقض مسؤلیت 
اجتماعی آنهاست/کرونا رحم ندارد

شهردار بردسیر در مصاحبه با خبرنگار هفته نامه سپهر 
پیرامون مبارزه با شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: از 
زمان ورود ویروس کرونا به کشور اقدامات گسترده ای 

توسط شهرداری بردسیر صورت پذیرفته است.
 دکتر خطیبی ضدعفونی سطح شهر بردسیر را بسیار 
مطلوب ارزیابی کرد و گفت: معابر و مراکز تجمع شهر 
بردسیر و حتی محالت شهر بصورت روزانه ضدعفونی 

میشوند و این روند کماکان ادامه دارد.
و  بسیجی  نیروهای  همیاری  از  دانشگاه  استاد  این   
شهروندان در ضدعفونی شهر  قدردانی کرد و افزود: 
بخش عمده ای از مواد ضدعفونی توسط مدیرعامل 
محترم صنایع فوالد مشیز جناب آقای دکتر عکاف زاده 
تامین گردیده و در اختیار شهرداری قرار گرفته و زمینه 
ضدعفونی مستمر شهر فراهم شده که جای سپاسگزاری 

دارد. 
شهروندان  آموزش  و  رسانی  اطالع  بردسیر  شهردار 
را درقالب تبلیغات محیطی و فضای مجازی و ارسال 
پیامک از دیگر اقدامات شهرداری عنوان کرد و این رویه 

را بسیار موثر دانست. 
دکتر خطیبی افزود: شهرداری بردسیر اطالع رسانی 
عمومی در سطح شهر را حتی زودتر از مرکز استان آغاز 
کرد که همچنان این اطالع رسانی ها ادامه دارد. وی 
به عملکرد مطلوب ایستگاههای بازرسی مبادی ورودی 
شهر اشاره کرد و ضمن قدردانی از نیروهای بسیجی، 
نیروی انتظامی، هالل احمر و بهداشت گفت: پشتیبانی 

اولویت اول شهرداری بردسیر جلوگیری از 
شیوع ویروس کرونا در شهر است

هر سه ایستگاه توسط شهرداری بردسیر انجام می 
شود و ماشین االت شهرداری نیز بارها در انسداد 

مسیرهای ورودی بکار گرفته شده اند. 
دکتر خطیبی توزیع محلول ضدعفونی دست در 
مراکز اجتماع مردمی و تشویق مردم به ماندن 
در منازل از طریق ایجاد جاذبه در فضای مجازی 
بهداشت  حفظ  متنوع  آموزشهای  همینطور  و 
عمومی را از برنامه های آتی شهرداری بردسیر 

برای مقابله با تهدید کرونا دانست. 
از مشارکت شهروندان در اجرای  پایان  وی در 
مصوبات ستاد مقابله با کرونا و همینطور از اعضای 
محترم شورای اسالمی شهر بواسطه حمایت از 
طرحهای شهرداری در مقابله با کرونا قدردانی 

کرد.

برهانــی مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان 
بردســیر در گفتگــوی بــا خبرنگار ســپهر 
از اخریــن امــار واطالعــات شــیوع کرونا تا 

تاریــخ۹۹/1/16در بردســیر گفت:
  از تعــداد ۳۴2 بیمــار مبتال به مشــکالت 
تنفســی تعــداد 26 مــورد مشــکوک بــه 
کرونــا تشــخیص داده شــده،که تــا کنون 
2۰مــورد منفــی ، ۴ مــورد مثبت و نتیجه 
ــت نشــده  ــوز دریاف ــر هن آزمایــش دو نف
ــانه  ــردم ملتمس ــه م ــذا از هم ــت ، ل اس
ــد و  ــه بمانن ــم درخان ــی نمایی ــا م تقاض
ــردی و  ــت ف ــت بهداش ــه رعای ــبت ب نس
نــکات خــود مراقبتــی نهایــت احتیاطات 

ــه عمــل آورده اســت الزم را ب
برهانــی تاکیــد نمــود:  از تــردد هــای غیر 
ــا  ــد. ضمن ــز نماین ــدت پرهی ــرور بش ض

امــام صــادق علیــه الســالم: خداونــدا ! مــرا اصــالح فرمــا؛ زیــرا مــن مهــم تریــن کــس در نــزد خویشــم. خداونــدا ! 
فرزندانــم را برایــم اصــالح فرمــا؛ زیــرا آنــان دســت و بــازوی مــن هســتند. خداونــدا ! خانــواده ام را برایم اصــالح فرما 
زیــرا آنــان گوشــت و خــون مــن هســتند. خداونــدا ! جماعــت بــرادران و خواهــران و دوســتداران مــرا برایــم اصــالح 

فرمــا؛ زیــرا صالــح بــودن ایشــان، صالــح بــودن مــن اســت                                          ».قــرب اإلســناد : ص ٨ ح 26«

از تعداد 342 بیمار مبتال به مشکالت تنفسی تعداد 26 مورد مشکوک به 
کرونا ،که تا کنون 20مورد منفی ، 4 مورد مثبت
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مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسیر اعالم کرد:

جهش تولید؛ راهکار نجات 
اقتصاد کشور است

 از 23 فروردین ساعت کاری از 7 صبح تا 14 است/ 
تعطیلی مشاغل پر ریسک  و ممنوعیت تردد استانی 

خودروها تا پایان فروردین/ 
فعالیت مدارس تا  30 فروردین تعطیل است

درصورتیکــه یکــی ازافــراد خانــواده دارای عالئــم 
ــراد  ــر اف ــد ازدیگ ــد، بای )سرفه،تب،گلودردو...(ش
خانــواده جــدا ودرصــورت تشــدید بــه فوریــت 
ــی  ــتی ودرمان ــز بهداش ــن مرک ــه نزدیکتری ب

یابیمارســتان مراجعــه نمایــد. 
ــا  ــارزه ب ــی مب ــیج مل ــرح بس ــزود: در ط وی اف
کوویــد-1۹ بالــغ بــر ۹6 درصــد جمعیــت 
شهرســتان توســط بهــورزان ومراقبین ســالمت  
غربالگــری شــدند کــه جهــت مــوارد مشــکوک 
توصیــه هــای بهداشــتی یــا اقدامــات درمانــی 
طبــق پروتــکل کشــوری صــورت مــی گیــرد.

ــالمت  16  ــت : مرکزس ــه گف ــی د رادام برهان
ســاعته شــهر بردســیر جهــت پذیرش بیمــاران 
ســرپایی همــه روزه از ســاعت ٨ صبــح لغایــت 
1۰ شــب آمــاده خدمــت رســانی بــه بیمــاران 

مــی باشــد. .

از افــرادی کــه دچــار عالئم )ســرفه،تب،گلودردو...( هســتند 
ــامانه  ــات خــود در س ــت اطالع ــا ثب ــی شــود ب تقاضــا م
Salamat.gov.ir راهنمایــی هــای الزم را کســب و در 
تشــخیص بــه هنــگام وپیشــگیری از انتشــار بیمــاری بــه 
اطرافیــان اقــدام نمایند.ضمنــا بــا پاســخگویی بــه شــماره 
تمــاس ۴۰۳۰ در مهــار بیمــاری کرونــا همــکاری کننــد.

آمار موارد قطعی مبتال به کرونا در کرمان از مرز 300 نفر گذشت
ــوم پزشــکی  ــاون بهداشــتی دانشــگاه عل مع
ــا  ــی کرون ــدای اپیدم ــت: از ابت ــان گف کرم
ــر  ــان ب ــتان کرم ــر در اس ــون ۳11 نف تاکن
اســاس نتایــج آزمایشــگاهی بــه ایــن بیمــاری 

ــد. ــال شــده ان مبت
ــد  ــید وحی ــر، س ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
بعدازظهــر شــنبه  احمــدی طباطبایــی 
۹۹/1/16 در نشســت خبــری پیرامون آخرین 
ــان  ــتان کرم ــا در اس ــیوع کرون ــت ش وضعی
ــته ۴۷  ــاعت گذش ــی 2۴ س ــرد: ط ــار ک اظه
نمونــه بــرای آزمایشــگاه ارســال و تســت 1۳ 
نفــر بــا متوســط ســنی 6۴ ســال مثبت شــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه از ایــن تعــداد ۹ مــورد 
مــرد و چهــار مورد زن هســتند، افــزود: هر 1۳ 
مــورد جدیــد مربــوط به حــوزه دانشــگاه علوم 

پزشــکی کرمان اســت.
احمــدی طباطبایی بیــان کرد: تاکنــون تعداد 
کل مــوارد مثبــت کرونــا از نظر آزمایشــگاهی 

در اســتان کرمــان ۳11 نفــر اســت و عمــالً آمــار 
مــوارد قطعــی مبتــال بــه کرونــا در کرمــان از مــرز 

۳۰۰ نفــر رد شــد.
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمان 
اظهــار کــرد: در 2۴ ســاعت گذشــته یــک نفــر مرد 
بــه دلیــل کرونــا در حــوزه دانشــگاه علوم پزشــکی 
کرمــان جــان خــود را از دســت داد و در مجمــوع 
۳6 بیمــار مبتــال بــه کرونــا در اســتان کرمــان جان 

خــود را از دســت داده انــد.
وی تعــداد ترخیصــی های اســتان کرمــان طی 2۴ 
ســاعت گذشــته را شــش نفــر ذکــر کــرد و افــزود: 
در مجمــوع 1۹۰ مــورد از بیمــاران مبتــال بــه کرونا 

از ابتــدای اپیدمــی تاکنــون ترخیــص شــده اند.
ــم  ــه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــدی طباطبای احم
اکنــون ۴6 نفــر در بیمارســتان های اســتان کرمــان 
بســتری هســتند، افــزود: در حال حاضر شــش نفر 
در آی ســی یــو بســتری بــوده و چهــار نفــر هــم در 

نقاهتگاه مســتقر هســتند.

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمان 
اظهــار کــرد: تعــداد بیمــاران حــاد تنفســی شــدید 
از ابتــدای اســفند ســال گذشــته تاکنــون هــزار و 
۹1۰ مــورد اســت کــه در 2۴ ســاعت گذشــته ۵۳ 
مــورد بــه دلیل مشــکالت حاد تنفســی شــدید در 
ــان بســتری  بیمارســتان های ســطح اســتان کرم

شدند.
وی بیــان کــرد: در مجمــوع ۳۰ نفــر از کادر درمانی 
ــده اند  ــروس ش ــن وی ــر ای ــان درگی ــتان کرم اس

)نوبت دوم(آگهی مناقصه شهرداری الله زار

شــهرداری اللــه زار در نظــر دارد بــا عنایــت به صورتجلســه شــاره 58شــورای اســامی شــهر اللــه زاراجرای بخشــی 
از کارهــای عمرانــی شــهر اللــه زار را از طریــق مناقصــه بــه صــورت دســتمزدی بــه پیــا نــکار واجــد رشایــط راه 
وســاختان وابنیه)حقیقــی وحقوقــی(دارای رتبه بنــدی از ســازمان برنامه و بودجه کشــور واگذار منایــد. لذا از کلیه 
رشکتهــا واشــخاص حقیقــی دارای صاحیــت دعــوت به عمــل می آید جهــت دریافت اســناد مناقصه به شــهرداری 

اللــه زار مراجعــه منایند.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

ســایر اطاعــات و جزئیــات مربــوط بــه قرارداد در اســناد مربوطه می باشــد. ســپرده رشکت در مناقصه بایســتی به 
صــورت واریــز بــه حســاب هــای ذیــل نــزد بانک ملی شــعبه اللــه زار بــه نام شــهرداری و یــا بصــورت ضانت نامه 

بانکــی معترب می باشــد.
درصورتیکــه برنــدگان اول تــا ســوم مناقصــه حــارض بــه انعقاد قــرارداد نباشــند، تضمین رشکــت در مناقصــه آنها به 

ترتیــب به نفــع شــهرداری ضبــط خواهد شــد. 
هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا :

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

بــا توجــه بــه توصیه های ســتاد مبارزه بــا کرونا ، فعا تــا اطاع ثانــوی ، نرشیات 
بصــورت کاغــذی منتــرش منــی شــوند . لــذا نرشیــه ســپهر را مــی توانیــد در پیام 
رســانه هــای  ) اینســتا گــرام ، واتســاب ، رسوش ، ایتــا و آیگــپ ( رویــت مناییــد 
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وزیــر راه و شهرســازی بــا اعــام این کــه اقدامــات مقابلــه با 
شــیوع ویــروس کرونــا از نیمــه بهمــن ۹۸ آغاز شــد، گفت:  
بنــادر کشــور مملــو از کاالی اساســی اســت و کامیون ها در 

صــف بــرای انتقــال آنهــا به داخل کشــور هســتند.
ــنیم ،  ــزاری تس ــادی خبرگ ــگار اقتص ــزارش خبرن ــه گ ب
ــده  ــام ش ــات انج ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــامی ب ــد اس محم
بــرای مقابلــه بــا شــیوع کرونا، اظهــار کــرد:  در ایــن راســتا 
غربالگــری مســافران ورودی و خروجی، ضدعفونی وســایل 
ــا،  ــده در فرودگاه ه ــری ش ــه کارگی ــایل ب حمل ونقل، وس
ترمینــال و ... از جملــه اقداماتــی بــود کــه از نیمــه بهمــن 

مــاه یعنــی زمانیکــه ووهــان چیــن قرنطینــه شــد.
ــادر و در  ــی، بن ــرزی زمین ــه م ــه داد:  در 22 پایان وی ادام
فرودگاه هــا و ایســتگاه های راه آهــن کــه مــرز بیــن المللــی 
داریــم ایــن کارهــا انجــام شــده و از اول اســفند کــه اولیــن 
نمونــه مبتا بــه کرونا توســط وزارت بهداشــت اعام شــد،  

ایــن اقدامــات شــدت گرفــت.
وزیــر راه و شهرســازی بــا یــادآوری این کــه  طــرح مســکن 
مهر ریشــه در وظیفــه  قانونی دارد که مطابــق آن باید مردم 
خانــه دار شــوند،  افــزود: در هــر دوره دولت هــا پروژه هایــی 
ــن راســتا تعریــف می کننــد؛  در ایــن دوره ســعی  را در ای
کردیــم طرحــی را تعریــف کنیــم کــه موتــور محرکــه آن 
مــردم باشــند و بتواننــد با ســایق خــود برنامه هــا را پیش 

ببرنــد. در طــرح ملــی مســکن زمیــن در درون شــهرها انتخــاب 
شــد کــه وجــه متمایــز بــا طــرح مســکن مهــر اســت.

اســامی بــا بیــان این کــه در مســکن مهــر در هــر جایی زمیــن را 
تامیــن کردنــد، تصریــح کرد: مســاکن مهــری داریم کــه در جایی 
ســاخته شــده کــه بــه درد مــردم نمی خــورد و فاقــد متقاضــی 

هستند.
وی در  ادامــه بــا بیــان این کــه در قانــون مالیــات هــای مســتقیم 
بایــد از خانه هــای خالــی مالیــات اخــذ شــود، اضافه کــرد:  ایــن کار 
بــه آن دلیــل اســت کــه ســرمایه ها راکــد نمانــد. در ایــن رابطــه 
تکلیــف داشــتیم کــه ســامانه ملــی امــاک و اســکان راه انــدازی 

شــود کــه ســال گذشــته آن را رونمایــی کردیــم.
ــر اســاس  ــم کــه ب وی گفــت: دیتــا بیس هایــی را تهیــه کرده ای
ــی اســت  ــه خال ــک خان ــوان راســت آزمایی کــرد کــه ی آن می ت
یــا خیــر. امیدواریــم امســال ســازمان امــور مالیاتــی این ســامانه را 
اجرایــی کنــد تــا عاملــی باشــد تــا خانــه خالــی را یــا به مســتاجر 

بدهنــد یــا آن را بفروشــند.
ــی  ــچ بقال ــت: هی ــور گف ــای کش ــاره جاده ه ــن درب وی همچنی
ــم.  ــدی نداری ــچ جــاده ب ــرش اســت، هی ــد ماســتش ت نمی گوی
ــد.  ــته باش ــلط داش ــودرو تس ــاده و خ ــه ج ــم ب ــد ه ــده بای رانن
ــه  ــد ب ــده بتوانن ــا رانن ــند ت ــتاندارد باش ــد دارای اس ــا بای جاده ه
راحتــی رانندگــی کنــد. راه هم قوانینــی دارد کــه باید آنــرا رعایت 

. کنیم

وزیــر راه و شهرســازی ۸5 درصــد عوامــل بــروز 
ــزود:  ــرد و اف ــام ک ــده اع ــی را رانن ــات رانندگ تصادف
ــز توســط  در ســال ۹۸ حــدود 240 نقطــه حادثه خی
پلیس شناســایی شــده بــود که از ما خواســته شــد آن 
را اصــاح کنیــم. اســامی حــذف تقاطــع در جاده هــا 
ــرد:   ــار ک ــوان و اظه ــز عن ــاط حادثه خی ــی از نق را یک
حــدود 200 نقطــه حادثه خیــز را در ســال ۹۸ اصــاح 
کردیم، بقیــه نقــاط را هــم آشکارســازی کرده ایــم هــم 

ــس در آنجــا حضــور دارد. ــه پلی این ک
ــار  ــو از ب ــور ممل ــادر کش ــه بن ــن ک ــام ای ــا اع وی ب
اســت، گفت:  قطارهــا و کامیون هــا در صــف هســتند 
تــا کاالی اساســی و غــات را بــه داخــل کشــور حمــل 

. کنند

روایت هایی کمترشنیده شده از 
شیوع بیماری در ایران

 بنادر کشور مملو از کاالی اساسی است/ صف کامیون ها برای بارگیری در بنادر

اگــر کرونــای شــما در آمریــکا مثبــت شــود و نیاز به بســتری 
شــدن داشــته باشــید، حتــی اگــر بیمــه هــم داشــته باشــید، 
صورت حســاب بیمارســتان شــما بــه ده هــا هــزار دالر خواهــد 

رسید.
ــی،  ــل از سی ان بی س ــه نق ــر ب ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
هرچنــد مجلــس آمریــکا تســت کرونــا را بــرای آمریکایی هــا 
رایــگان کــرد امــا اگــر کرونــای شــما در ایــن کشــور مثبــت 
شــود و نیــاز بــه بســتری شــدن داشــته باشــید، حتــی اگــر 
بیمــه هــم داشــته باشــید، صورت حســاب بیمارســتان شــما 

بــه ده هــا هــزار دالر خواهــد رســید.
بــرای افــراد دارای بیمــه، بســته بــه نــوع برنامــه بیمــه ای که با 
شــرکت بیمــه دارنــد، میــزان پولی که بایــد از جیــب پرداخت 
ــد. در  ــاوت می کن ــا ۳۸۷55 دالر تف ــد از 2۱۹۳۶ دالر ت کنن
حالــی کــه هزینــه بســتری و درمــان مبتایــان بــه کرونــای 

فاقــد بیمــه بــه ۷5000 دالر می رســد.
شــرکت فیــر هلــس بــرای محاســبه ایــن مقادیــر از پایــگاه 
ــارد درخواســت پرداخــت  داده مســتندات بیــش از ۳0 میلی
بیمــه پزشــکی و تخمیــن هزینه هــای مراقبت های پزشــکی 
ــه بســتری  ــوط ب ــا هزینه هــای مرب اســتفاده کــرده اســت ت
و درمــان بیمــاران کرونایــی خــارج از پوشــش بیمــه ای آن را 

ــبه کند. محاس

»بیشــتر از یکصــد ســال پیــش، زمانــی کــه وبــا بــه تهــران 
رســید، ضربــه کــور بــر فقیــر و غنــی بــه یکســان فــرود آمــد؛ 
همــه آنهــا کــه باغــی خــارج از شــهر داشــتند و همه کســانی 
کــه می توانســتند زیر ســقفی کرباســی در بیابان پنــاه بگیرند 
از دروازه هــای شــمالی بــه خارج از شــهر هجــوم بردنــد. راه های 
منتهــی بــه کوهســتان ها از جمعیــت مهاجــر پــر بــود. زنــان 
ســوار بــر االغ هــا بــا بچه هایــی کــه در چادرهایشــان پیچیــده 
بودنــد و مــردان پــای پیــاده در کنارشــان. هــر جــا می رفتنــد 
بــا در میانشــان بــود. روی شــن های بیابــان جــان می دادنــد و 
بیمــاری کشــنده را در میــان روســتاها پراکنده می ســاختند.«

شــاید ایــن روایت »گرتــرود الوثین بــل« زن دیپلمــات اروپایی 
از روزهایــی کــه تهــران درگیــر بیمــاری وبــا بوده اســت، کمی 
شــبیه حــال ایــن روزهــای ایــران و شــهر تهران باشــد کــه این 
بــار بــا ویــروس کرونــا درگیــر شــده اســت و بــا آمــدن نــوروز، 
برخــی از مــردم بــه جــای قرنطینــه در خانه هایشــان ترجیــح 
دادنــد ســفر را انتخــاب کننــد امــا نه ســوار بــر االغ بلکه ســوار 
بــر ماشــین، زنجیــره ایــن ویــروس را تــا شــهرهای دیگــر هــم 
بکشــند. »گرتــرود بــل« آن روزهــا بــه همــراه دایــی اش »ســر 
فرانــک الســز« کــه وزیــر مختــار انگلیــس در تهــران بــود بــه 
تهــران ســفر کــرد. حاصل ســیر و ســیاحت او یادداشــت هایی 
بــا عنــوان »pesian pictures« در ســال ۱۹۳۸ در لنــدن چــاپ 
شــد. ایــن اثر بــا نــام »تصویرهایــی از ایــران« توســط بزرگمهر 

ریاحــی بــه فارســی ترجمه و منتشــر شــده اســت.
ایــن دیپلمــات زن دربــاره تابســتان ســال ۱۳0۹ کــه تهــران 
درگیــر بیمــاری وبــا شــده، نوشــته اســت: »وبــا از مــرز ایــران 
گذشــته بــود. در مشــهد بــود! قرنطینــه ســهل انگارانه ای بــر 
تهــران و ناحیــه آلــوده ایجــاد شــد و دســته های زائرانــی کــه 
بی وقفــه بــه ســوی مشــهد می رفتنــد از ورود به شــهر مشــهد 
منــع شــدند. آنــگاه خبرهــای روزانــه تلفــات پخــش شــد و 
شــمار قربانیــان با ســرعت وحشــتناکی رو بــه افزایش داشــت. 
مشــهد تقریبــا خالــی از ســکنه شــده بــود زیــرا همه کســانی 
کــه جــان بــه در بــرده بودند بــه کوه هــا گریختند. بیمــاری در 
دهکده هــا در حــال گســترش بــه غــرب بــود. افــراد خوشــبین 
ســر تــکان می دادنــد و زیــر لــب می گفتنــد »تهــران مصــون 
ــه تهــران برســد« و ســرانجام  خواهــد مانــد، محــال اســت ب
در یــک لحظــه راه دریــای خــزر را تصــرف کــرد و همچــون 
متخصــص جنگــی زیرکــی شــهر را در حلقــه محاصــره خــود 
گرفــت. آنــگاه مردم نفس هــا را در ســینه حبــس و آرزو کردند 
دوره بی تکلیفــی پایــان یافتــه و روز چاره ناپذیــر فــرا رســد. ماه 
ــود و مــردم هــر شــب در جنــب و جــوش پرشــور  محــرم ب
مذهبــی غــرق می شــدند و در تکیــه دولــت گــرد می آمدنــد 
تــا شــاهد تعزیــه باشــند. روزهــا بــه این شــکل گذشــت. مردم 
از آب آلــوده خوردنــد و شــکم خــود را از میــوه آلوده انباشــتند. 
ناگهــان لحظــه شــوم فــرا رســید: وبــا در تهــران بــود. یــک روز 
رقمــی باورنکردنــی بــرای تلفات 24 ســاعت گذشــته در تهران 
بــر ســر زبان هــا افتــاد و فــردای آن روز، خبــر از پا درآمدن شــاه 
دهــان بــه دهــان گشــت. امــا وبــا خیلــی طول نکشــید. بــاران 
مختصــری از شــمار تلفــات روزانــه چنــد صــد نفــر کاســت و 
پیــش از پایــان شــش هفتــه مــردم بــه کــوی و برزن هایشــان 
برگشــتند. دو هفتــه بعــد، روســتاهای اطــراف نیــز از بیمــاری 
پــاک شــد و زندگــی عــادی از ســر گرفتــه شــد. اثــری جــز 
تهی بــودن مــردم در بازارهــای کوچــک بــه چشــم نمی خــورد 
کــه در بعضــی مــوارد تــا یک ســوم جمعیتشــان از میــان رفته 
و بــه همــان تعــداد بر قبرهــای تــازه گورســتان ها افزوده شــده 
بــود. امــا بــه دنبــال وبــا بیمــاری دیگــری آمــد؛ تــب تیفوئیــد، 
ــد  ــام قواع ــه تم ــق ب ــی مطل ــز بی توجه ــد ناگری پیش آم
بهداشــتی ...« طبــق نوشــته مورخــان، بیمــاری وبــا آشــنای 
دیرســال و بــای جــان مــردم تهــران بــود و چنــد ســال یــک 
ــی  ــروه قربان ــد و گروه گ ــازل می ش ــتان ها، ن ــژه تابس ــار، بوی ب
می گرفــت. درباریــان و توانگــران و گروهــی از مــردم کــه تــوان 
ــد  ــهر می مان ــد، ش ــات می گریختن ــه ییاق ــتند، ب ــرار داش ف
ــام  ــان احتش ــود خ ــردم بی پناه.»محم ــرگ و م ــت م و عفری
الســلطنه« هــم در خاطراتــش در این بــاره نوشــته اســت: »فرار 
از مقابــل بیمــاری وبــا تنهــا تدبیــر و چاره جویــی پادشــاه و وزرا 
و رجــال و اعیــان در مملکــت ماســت کــه هــرگاه ایــن بیماری 
وحشــتناک بــا بیرحمــی به جــان مردم بیچــاره ایــن مملکت 
می افتــد و دامنــه بــروز و ســرایت آن بــه پایتخــت می رســد، 
پادشــاه بــا اطرافیــان و وزرا و اعیــان دارالخافــه اردویــی بــزرگ 
تشــکیل می دهنــد و در کوهپایه هــای شــمال تهــران روز بــه 
روز از برابــر عفریــت بیمــاری و مــرگ عقب نشــینی می کننــد 
و بــه ایــن چاره جویــی شــرافتمندانه اینقــدر ادامــه می دهنــد 
کــه بــا تغییــر فصــل و انقضــای ماه هــای گــرم و فــرا رســیدن 
ــا  ــوالی بیمــاری و مــرگ از پ ســوز و ســرمای زمســتان، هی
درآیــد ... در راه کوهســتان، ســوار و پیــاده، پیــر و جــوان، زن 
ــدند.  ــارج می ش ــهر خ ــن از ش ــار و خورجی ــا کوله ب ــرد ب و م
لیکــن خــوب پیــدا بــود کــه هیچ یــک هــدف معینــی ندارند 
ــی مردمــی  و مقصــد خویــش را نمی شناســند. صــف طوالن
کــه از شــهر خــارج می شــدند، عینــا مشــابه مــردم شــهرهای 
جنــگ زده و بمباران شــده کــه از وطــن مالــوف خــود مهاجرت 
می کننــد، بــود و تهــران در آن بایــا چنــان بــود کــه گویــی 
ــر ســر شــهر پاشــیده اند.«در همــان ســال ها  خــاک مــرده ب
ــداد  ــت ام ــتین »پس ــا، نخس ــن مرگامرگ ه ــی از همی و یک
ــه وجــود آمد.»محمدحســن خــان  پزشــکی« در کاشــانک ب
ــون  ــت: »چ ــدان آورده اس ــرآت البل ــلطنه« در م ــاد الس اعتم
مــردم دارالخافــه بــه واســطه ناخوشــی از شــهر به شــمیرانات 
می رونــد، محمدعلــی خــان ســرتیپ را بــه نظــم شــمیرانات 
امــر فرمودنــد و مشــارالیه دو چادر مریضخانه در کنار کاشــانک 
زده و یکــی طبیــب معیــن کــرده کــه هــر یــک از ســربازان و 
ســکنه دهات شــمیران مبتــا به ناخوشــی می شــوند، در آنجا 
مشــغول مــداوا و معالجــه گردنــد. برقــراری ایــن پســت هــم 
فایــده ای نداشــت و اندکــی بعــد در بعضــی قــرای شــمیران از 
قبیــل تجریــش، جمــاران، نیــاوران و ازگل نیــز وبا بــروز کرد.«      
طبــق نوشــته ســیروس ســعدوندیان در کتــاب »اولین هــای 
ــک  ــت ی ــد وق ــر چن ــون، ه ــا و طاع ــته از وب ــران«، گذش ته
ــای جــان ســاکنان  ــار هــم ســایر بیماری هــای مســری ب ب
تهــران می شــد و یکــی از ایــن بیماری هــا »تــب نوبــه« بــود 
کــه درمــان آن را مصــرف »گنــه گنــه« می دانســتند و گاهــی 
شــدت شــیوع بیمــاری و مصــرف فــراوان دارو موجــب نایابــی 
»گنــه گنــه« می شــد. بــه دنبــال شــیوع تــب نوبــه در ســال 
۱2۷۸ هجــری قمــری، گرانفروشــی و تقلــب در دارو توســط 

ســودجویان، بــازار را آشــفته کــرد.

هزینه بستری هر آمریکایی  
کرونایی فاقد بیمه ۷۵۰۰۰ دالر 

ــزی  ــه ری ــت و برنام ایســنا/کرمان رییــس ســازمان مدیری
اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه بــرآورد مــی شــود بیــش از 
۱00 هــزار نفــر تعــداد بیــکاران فعلی اســتان کرمان باشــد، 
عنــوان کــرد: ســاالنه میــزان ورود بــه بــازار کار بیــن ۳5 تــا 
۳۷ هــزار نفــر بــرآورد مــی شــود و بایــد حــدود 40 هــزار 
فرصــت شــغلی ایجــاد کنیم تــا هم پاســخگوی نیــاز فعلی 
بــازار کار بــوده و هــم بخشــی از بیــکاران جامعــه را جــواب 

بدهیم.
ــاه در  ــن م ــنبه ۱۶ فروردی ــر رودری« روز ش ــر »جعف دکت
ــرمایه  ــتغال و س ــادی، اش ــروه اقتص ــه کارگ ــن جلس اولی
ــان در ســال ۹۹ اظهــار کــرد: چهــار  گــذاری اســتان کرم
ــتان  ــزی اس ــه ری ــعه و برنام ــورای توس ــل ش ــروه ذی کارگ
داریــم کــه کارگــروه اقتصــادی، اشــتغال و ســرمایه گــذاری 
یکــی از آنهاســت و گــروه هــای کاری چهارگانــه دیگــری را 

نیــز شــامل مــی شــود.
وی افــزود: بایــد دبیــران هــر گــروه کاری، شــرح وظایــف را 
دنبــال، جلســات الزم را تشــکیل داده و مصوبات به شــورای 

توســعه و برنامــه ریزی اســتان ارســال شــود.
ــر  ــا تمرکــز ب ــه اینکــه جلســه امــروز ب ــا اشــاره ب رودری ب
فعالیــت گــروه کاری اشــتغال و کارآفرینــی تشــکیل شــده 
اســت، تصریــح کــرد: بــرای ســاماندهی امــر اشــتغال بایــد 
نــگاه کان و جامــع از بــاال داشــته و بایــد بدانیــم بــا چــه 

ــذاری  ــزان هدفگ ــه می ــم، چ ــر و کار داری ــه ای س جامع
اشــتغال داشــته و چشــم انــداز و میــزان عملکــرد و برنامه 
ریــزی مــا منبعــث از ایــن نــگاه شــکل خواهــد گرفــت.

رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان کرمان 
بیــان کــرد: در برنامــه ششــم توســعه و مطالعــات ســند 
آمایــش و اشــتغال، هدفگــذاری شــده در ســال جــاری 
۳۹ هــزار و ۸۶۳ نفــر شــغل در اســتان ایجــاد شــود کــه 
ایــن عــدد از تاقــی عرضــه و تقاضــای نیــروی کار و نــرخ 

بیــکارِی هدفگــذاری شــده بیــرون مــی آیــد.
وی بــا بیــان اینکــه بــرآورد مــی شــود بیــش از ۱00 هزار 
نفــر تعــداد بیــکاران فعلــی اســتان کرمــان باشــد، عنوان 
کــرد: ســاالنه میــزان ورود بــه بــازار کار بیــن ۳5 تــا ۳۷ 
ــزار  ــد حــدود 40 ه ــی شــود و بای ــرآورد م ــر ب ــزار نف ه
فرصــت شــغلی ایجــاد کنیــم تــا هــم پاســخگوی نیــاز 
فعلــی بــازار کار بــوده و هــم بخشــی از بیــکاران جامعــه 

را جــواب بدهیــم.
رودری بــا اشــاره بــه اینکــه ســال قبــل ۳۸ هــزار مــورد 
هدفگــذاری ایجــاد شــغل اســتان بــوده کــه همــان عــدد 
ــکاری  ــرخ بی ــرد: ن ــار ک ــق شــده اســت، اظه ــز محق نی
اســتان کرمــان۱۱.4  درصــد و ایــن نرخ در ســطح کشــور 
۱0.۶ درصــد اســت ضمــن آنکــه بایــد عنــوان کــرد ایــن 

نــرخ بیــکاری مربــوط بــه پاییــز ســال ۹۸ بــوده اســت.

ــتان  ــزی اس ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــس س ریی
کرمــان بــا بیــان اینکــه منتظــر اعــام سیاســت های 
ــه  ــد برنام ــز هســتیم و بای اشــتغال ســال ۹۹ از مرک
هــای اشــتغال، اقتصــاد مقاومتــی و ســایر حــوزه های 
هماهنــگ و متمرکــز شــود اظهــار کــرد: در راســتای 
ایجــاد شــغل، یــک تعهد اســتانی داریــم کــه در برنامه 
ــرای ســال قبــل ۳۷ هــزار  ششــم توســعه اســت و ب
و ۷2۶ مــورد بــوده و اعــداد دیگــری کــه اعــام مــی 

شــود براســاس تعهــد و برنامــه ســازمان هــا اســت.

تالش ۳ گروه مستقل برای تولید 
واکسن کرونا

معــاون علمــی رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه تــاش ایــن 
معاونــت در راســتای ســاخت واکســن کرونا از کنتــرل این 

بیمــاری در کشــور خبــر داد.
ســورنا ســتاری، معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور 
در صفحــه شــخصی خــود بــا تشــکر از تاشــهای شــرکت 
هــای دانــش بنیــان، محققیــن و اســتارتاپ ها بــرای تهیه 

اقــام مرتبــط بــا بیمــاری کرونا نوشــت:
»تولیــد دســتگاه هــای تولیــد ماســک، مــواد ضدعفونــی 
و تجهیــزات بســیار پیشــرفته پزشــکی ماننــد ونتیاتــور، 
ــد  ــی اســکن و تولی ــای icu ، ســی ت ــاق ه ــزات ات تجهی
انبــوه کیــت هــای تشــخیصی در دســتور کار ایــن معاونت 
بــوده و تــاش هــای بســیاری بــرای تهیــه واکســن و دارو 

در حــال انجــام اســت.
تنهــا ســه گروه مســتقل بــر روی واکســن بیمــاری کار می 
کننــد و صدهــا کارآزمایــی بالینــی روزانــه در حــال انجــام 
اســت. حــال بــه نقطــه ای رســیده ایــم کــه بیمــاری تحت 
ــده  ــن موضــوع بدســت نیام ــده اســت و ای ــرل درآم کنت
ــا صبــر و حوصلــه مــردم و حمایــت هــای  اســت مگــر ب
آنهــا از فرزندانشــان در کادر درمانــی و تاش شــرکت های 

دانــش بنیــان و تــاش انبــوه محققیــن در دانشــگاه ها.
ــد  ــده جدی ــان ناخوان ــن مهم ــه ای ــود را ب ــد خ ــال بای ح
عــادت دهیــم، ایــن ویــروس جزئــی از زندگــی همــه مردم 
جهــان شــده اســت و همــواره تــا ابــد همــراه مردمــان دنیا 
خواهــد بــود. پــس از کشــف دارو و واکســن، ایــن ویــروس 
ماننــد بســیاری از ویــروس هــای دیگــر بــه همراه بشــریت 
خواهــد بــود. قطعــا بســیاری از اصــول زندگــی مــردم دنیا 
در آینــده تغییــر خواهــد کــرد. روش های آمــوزش، تفریح 
و یــا خریــد و بســیاری از عــادات روزانــه تحــت تاثیــر ایــن 

ویــروس تغییــر مــی کند.
ــور  ــوند و ظه ــی ش ــد م ــد متول ــای جدی ــب و کاره کس
ــت  ــت. فرص ــد رف ــن خواهن ــی ازبی ــد و برخ ــی یابن م
هــای بســیاری پیشــروی جوانانــی اســت کــه ایــده هــای 
جدیــدی را بــرای بهبــود کیفیــت زندگــی مــردم در جهان 
همــراه کرونــا دارنــد و بایــد از ایــن فرصــت پیــش آمــده 
ــد.  ــتفاده کنن ــن اس ــو ممک ــن نح ــه بهتری ــه ب امیدواران
زندگــی مــی گــذرد ولــی بــا قوانیــن و مقــررات جدیــد.«

بیش از ۱۰۰ هزار نفر، تعداد بیکاران فعلی استان کرمان

آگهی مزایده منزل مسکونی  
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کاســه ۹۸0۳۷4  اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر 
در نظــر دارد پــاک ثبتــی  ۱۱۶ فرعــی باقیمانــده از ۳۹4۷ اصلــی  بخــش 20 کرمان 
واقــع در دشــتکار بــه مســاحت عرصــه 45۷ مترمربــع و اعیــان آن از نــوع خشــتی و 
گنبــدی بــا مســاحت 202/50متر مربــع اشــجار موجــود دارای امتیازات متعلقــه آب ، 
بــرق ؛ گاز و تلفــن که براســاس نظریه کارشــناس رســمی دادگســتری ۸5۹/۶25/000 
ریــال بــرآورد قیمــت گردیده اســت از طریق مزایــده در تاریــخ چهارشــنبه ۹۹/0۱/2۷ 
ســاعت ۱2  ظهــر بــه فروش برســاند لــذا افرادی کــه طالب شــرکت درمزایــده وخرید 
مــی باشــند مــی توانند جهــت بازدید ملــک وارائه پیشــنهاد تاقبــل از مورخه 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 هزینــه آگهــی وکلیــه هزینــه های مربــوط بــه نقل و 
انتقــال برعهــده برنــده مزایده مــی باشــد و درصورتی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریخ 
انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننماید مبلغ ســپرده 
بــه نفــع دولــت ضبــط خواهدشــد به درخواســت هایــی کــه در روز مزایــده ارائه شــوند 

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

در گزارش شبکه خربی بلژیک مطرح شد؛

آمریکا 2 ماه پیش از بحران کرونا شیوع 
یک بیماری کشنده را شبیه سازی کرد

رادیــو تلویزیــون بلژیــک)RTBF( در گزارشــی ضمــن اشــاره 
بــه توئیتر ســفارت چین در فرانســه، نوشــت: ایــاالت متحده 
آمریــکا دو مــاه پیــش از شــیوع کرونــا در ووهــان چیــن، در 
ــام »اونــت20۱«، شــیوع  ــه ن یــک رزمایــش شبیه ســازی ب
یــک ویروس کشــنده در سراســر دنیــا را تمرین کرده اســت.

ــزود: صفحــه  ــک)RTBF( اف ــون بلژی ــو تلویزی ــای رادی تارنم
توئیتــر ســفارت چیــن در پاریــس روز دوشــنبه اطاعاتــی 
ــر طبــق آن ایــاالت متحــده  را منتشــر کــرده اســت کــه ب
آمریــکا در ۱۸ اکتبــر 20۱۹میــادی )2۶ مهــر۱۳۹۸( یعنی 
دو مــاه پیــش از شــیوع ویــروس کرونــا در ووهــان چین، یک 
ــام EVENT 20۱ انجــام داده  ــه ن رزمایــش شــبیه ســازی ب
اســت کــه ســناریوی اصلی آن شــیوع یــک ویروس کشــنده 

بــا نــام CAPS در سراســر دنیــا بــوده اســت.
بــر طبــق ایــن طــرح شــبیه ســازی شــده آمریکایــی، ایــن 
ویــروس مرگبــار فرضــی در یــک دوره ۱۸ ماهــه منجــر بــه 
مــرگ ۶5 میلیــون انســان خواهــد شــد و 5۷0 میلیــارد دالر 
بــه اقتصــاد جهــان آســیب وارد خواهــد کــرد. بر طبــق نتایج 
ایــن شــبیه ســازی قطــع جریــان شــیوع ایــن ویــروس تنها 
پــس از کشــف یــک واکســن موثــر و یــا بــا ایمنــی گرفتــن 
طبیعــی افــراد پــس از در معــرض قــرار گرفتــن ۸0 تــا ۹0 

درصــد جمعیــت جهــان اتفــاق مــی افتــد.
ــرای  ــد ۱۹« ب ــه »کووی ــروف ب ــا مع ــروس کرون ــیوع وی ش
ــهر  ــامبر )24 آذر( در ش ــاه دس ــط م ــار اواس ــتین ب نخس
»ووهــان« واقــع در مرکــز چیــن گــزارش شــد ابتــدا از ایــن 
ــا  ــد ام ــی ش ــرده م ــام ب ــه ن ــوان ذات الری ــه عن ــاری ب بیم
کمیســیون ملــی بهداشــت چیــن بعــد از انجــام یک ســری 
تحقیقــات، در ۳0 دســامبر ســال 20۱۹ )۹ دی مــاه ۹۸( بــه 
صــورت رســمی شــیوع ایــن ویــروس را در چیــن اعــام کرد.

ــر  ــا را »همه گی ــروس کرون ــت، وی ــی بهداش ــازمان جهان س
جهانــی« شناســایی کــرده اســت

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خرب داد:

آگهی تغییرات شرکت امیدان گستر سمنگان 
آگهــی تغییــرات شــرکت امیدان گســتر ســمنگان صنعت معدن شــرکت ســهامی خــاص به شــماره ثبــت 45۸۱ و 
شناســه ملــی ۱400۷۳۷۹۱50 بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ ۱۳۹۷/۱۱/0۹ انتقال شــرکت امیدان 
گســتر ســمنگان صنعــت معــدن )ســهامی خــاص( در تاریــخ۹۷/۱۱/2۷ بشــماره ثبــت 45۸۱ در اداره ثبت شــرکت 
هــای ثبــت ســیرجان بــه شناســه ملــی ۱400۷۳۷۹۱50 ثبــت و امضــاء ذیــل دفاتر تکمیــل گردید کــه خاصه آن 
بشــرح زیــر جهــت اطــاع عموم آگهــی میگــردد. بــه موجــب آگهــی تغییــرات شــماره ۱۳۹۷۳04۱۹5۸۶000۱۳۱ 
مــورخ ۹۷/۱۱/۱۷ مرجــع ثبــت شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری بردســیر و مســتند صورتجلســه هیئــت مدیــره 
مورخ ۹۷/۱۱/۹ مرکز اصلی شــرکت به نشــانی ســیرجان-بخش مرکزی-شــهر ســیرجان-ایت اله ســعیدی -خیابان 
ســعیدی -کوچــه ســعیدی ۹-پــاک 0- پاســاژمهر-غرفه ۱۱5-طبقــه زیرزمین)منفــی یک(،واحد۱۱۷-کد پســتی 
۷۸۱۳۸۱۹۳4۶ انتقــال یافــت و در اداره ثبــت شــرکت هــای ثبــت ســیرجان تحــت شــماره 45۸۱ بــه ثبت رســیده 
اســت. اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری ســیرجان 

)۳۹22۳۱(

آگهی تغییرات شرکت امیدان گستر سمنگان
آگهــی تغییــرات شــرکت امیدان گســتر ســمنگان صنعت معدن شــرکت ســهامی 
ــتناد  ــه اس ــی ۱400۷۳۷۹۱50 ب ــه مل ــت ۸۳۶ و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب خ
صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ ۱۳۹۷/۱۱/0۹ : - آدرس قانونی شــرکت از اســتان 
کرمــان - شهرســتان بردســیر -بخــش مرکــزی- شــهر بردســیر - امام حســین )ع( 
-کوچــه میعــاد ۹-خیابــان شــهید محمــد خراســانی - پــاک 0- طبقــه همکــف- 
کــد پســتی ۷۸4۱۷۳۶4۸۱ بــه آدرس اســتان کرمان- شهرســتان ســیرجان-بخش 
مرکزی-شــهر ســیرجان-ایت الــه ســعیدی -خیابــان ســعیدی -کوچــه ســعیدی 
ــد  ــی یک(،واحد۱۱۷-ک ــه زیرزمین)منف ــاژمهر-غرفه ۱۱5-طبق ــاک 0- پاس ۹-پ
پســتی ۷۸۱۳۸۱۹۳4۶ تغییــر یافــت و مــاده 4 اساســنامه بدیــن شــرح اصــاح می 
گــردد. اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و 

موسســات غیرتجــاری بردســیر )۳۹2۱50(

آگهی تغییرات  شرکت عصرمهارت مطالعه  پامچال
آگهــی تغییــرات عصــر مهــارت مطالعــه پامچــال موسســه غیــر تجــاری به شــماره 
ثبــت 4۶ و شناســه ملــی ۱400۷5۱۹00۶ بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره 
مــورخ ۱۳۹۸/۱2/۱4 خانــم فاطمــه خــدا تــرس بــه کــد ملــی ۳۱۷۹۸۷۱0۹۱ بــه 
ســمت مدیرعامــل و رئیــس هیئت مدیــره آقــای هادی خدامــی مظفرآبــادی به کد 
ملــی ۳۱۷۹۸4۹۷۶2 بــه ســمت نایب رئیــس هیئت مدیــره ب-کلیه اوراق و اســناد 
بهــادار و تعهــدآور موسســه از قبیل چک ، ســفته ، بــروات ، قراردادها و عقوداســامی 
و کلیــه اســناد و اوراق عــادی و اداری بــا امضــای منفــرد مدیرعامــل همــراه بــا مهــر 
موسســه معتبــر میباشــد. اداره کل ثبت اســناد و اماک اســتان کرمــان مرجع ثبت 

شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری بردســیر )۸0۹۱24(

ستاری معاون علمی رئیس جمهور:

اسالمی وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد : 

جهش تولید؛ راهکار نجات اقتصاد کشور است
ادامــه ســرمقاله ...ونکتــه مهــم وقابــل توجــه اینکــه بــرای تحقــق شعارســال جهــش تولیدنیاز 
بــه همراهــی وانســجام دســتگاههای متولــی مــن جملــه قــوه مقننــه ومجریــه وقضائیــه الزم واجتنــا ب 
ناپذیــر اســت مثــا  اگــر دولــت در بخــش تولیــد نیــاز بــه قانــون دارد بایــد در یــک الیحــه دوفوریتــی 
الیحــه حمایــت از تولیــد داخــل و جهــش تولیــد را بــه مجلــس ارائــه کنــد. مجلس هــم بافاصلــه در این 
خصــوص تصمیمــات الزم را بگیــرد و بــه ایــن الیحــه رأی مثبــت دهــد، بنابرایــن مجلــس و دولــت بایــد  
حمایت هــای الزم را بــه عمــل آورنــد تــا از لحــاظ قانونــی، فــوری و مالــی واحدهــای اقتصــادی کوچــک، 
بــزرگ و متوســط مــورد حمایــت قــرار گیرنــد.و از طرفی دســتگاه قضایــی درمبــارزه بــا قاچــاق کاال وارز و 
دالل بازهــا مبــارزه کنــد ودســتگاه بازرســی بــا نظــارت دقیــق و برخــورد مناســب و بموقع ســعی در ایجاد 

امنیــت بــرای تولید داشــته باشــد 
یکــی دیگــر از راهکارهــای تحقــق جهــش تولیــد حمایت صنعــت بیمــه از کارکردهــای اقتصادیســت به 
نحــوی کــه ســرمایه گذار باطیــب خاطــر وبابرخــورداری حمایت بیمــه ای ا زدغدغــه ها و مخاطــرات بدور 
باشــد و بیمــه ســرمایه گذارها و نــوع ضمانــت ســرمایه گذاری بــه لحــاظ کمی و کیفــی باید مــورد حمایت 

قــرار گیــرد و در صــورت توجــه بــه ایــن مــوارد بــدون شــک به »جهــش تولیــد« خواهیم رســید.

آگهی مزایده ملک
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 960170  جلــد6  اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر در نظــر دارد پالک ثبتــی  279 فرعی 
از 3588 اصلــی  بخــش 20 کرمــان واقــع در بردسیر)مســکونی( فاقــد اعیان به مســاحت عرصــه 454/3 مترمربع بلــوار 22 بهمن 
منــازل ســازمانی کارخانــه قند که براســاس نظریه کارشــناس رســمی دادگســتری 1/450/000/000 ریــال برآورد قیمــت گردیده 
اســت از طریــق مزایــده در تاریــخ یکشــنبه 99/02/07 ســاعت 12  ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت 
درمزایــده وخریــد مــی باشــند مــی تواننــد جهــت بازدیــد ملــک وارائه پیشــنهاد تاقبــل از مورخه یادشــده به اجــرای احــکام مدنی 
مراجعــه وقیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمام فیش بانکــی دائر بــه واریــز ده درصد مبلغ کارشناســی را یــک روز قبــل از تاریخ 
مزایــده بــه اجــرای احــکام ارائــه نماینــد هزینــه آگهــی وکلیــه هزینه هــای مربــوط به نقــل و انتقــال برعهده برنــده مزایــده می 
باشــد و درصورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقــی مبلغ پیشــنهادی اقــدام ننماید مبلغ 
ســپرده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهدشــد بــه درخواســت هایــی کــه در روز مزایــده ارائــه شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد                                                                                                                                               

                                                      مدیــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان بردســیر- عظیمــی/330 م الــف

آگهی مزایده ملک
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 970276  جلــد هشــتم اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر در نظــر دارد پالک ثبتــی  401 
فرعــی از 3588 اصلــی  بخــش 20 کرمــان واقــع در بردســیر به مســاحت عرصــه 104 مترمربع واقــع در بلوار 22 بهمــن به عنوان 
ایســتگاه گاز شــماال بــه طــول 10 متــر محــل درب و دیــوار اســت بــه پیــاده رو بلــوار شــرقا بــه طــول 10/40 متر جای پی اســت 
بــه زمیــن پــالک 4 فرعــی جنوبــا اول بــه طــول 6 متــر محــل درب و دیواریســت بــه کوچــه بــن بســت دوم بــه طــول 4 متــر 
جــای پــی اســت بــه زمیــن 48 فرعــی غربــا بــه طــول 10/40 متــر بــه جاپــی اســت بــه زمیــن پــالک 3 فرعی برخی قســمت 
هــا خاکبــرداری و بتــن ریــزی انجــام شــده و محــل حفــر چــاه مــی باشــد کــه براســاس نظریه کارشــناس رســمی دادگســتری 
2/872/000/000 ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده اســت از طریــق مزایــده در تاریــخ ســه شــنبه 99/02/09 ســاعت 12  ظهــر بــه 
فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت درمزایــده وخریــد مــی باشــند مــی توانند جهــت بازدیــد ملــک وارائه پیشــنهاد 
تاقبــل از مورخــه یادشــده بــه اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه وقیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمام فیــش بانکــی دائر بــه واریز 
ده درصــد مبلــغ کارشناســی را یــک روز قبــل از تاریــخ مزایــده بــه اجــرای احــکام ارائــه نماینــد هزینه آگهــی وکلیه هزینــه های 
مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و درصورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجام مزایده نســبت 
بــه واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده به نفــع دولت ضبــط خواهدشــد به درخواســت هایــی کــه در روز 

مزایــده ارائــه شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد
                                                            مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بردسیر- عظیمی/329 م الف

از بیماران مبتال به کرونا هزینه دریافت نشود
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در نامــه ای بــه روســای 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی سراســر کشــور ضمــن تاکیــد بــر عــدم 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــاری کرون ــه بیم ــا ب ــاران مبت ــه از بیم ــذ وج اخ
مصوبــه ســتاد ملــی کرونــا، بــر اســتفاده از ظرفیــت بیمــه ســامت 

تاکیــد کــرد.
بــه گــزارش گــروه ســامت خبرگــزاری فــارس، ســعیدنمکی در نامــه 
ــر  ــکی سراس ــوم پزش ــکده های عل ــگاه  ها و دانش ــای دانش ــه روس ب
ــد پوشــش  ــه فاق ــرادی ک ــورد اف ــرده اســت: در م ــد ک کشــور تاکی
ــع  ــاع خارجــی هســتند از محــل مناب ــا اتب ــی بضاعــت و ی بیمــه، ب
طــرح تحــول نظــام ســامت محاســبه و در حســابهای بســتانکار آن 

دانشــگاه لحــاظ شــود.
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حکومت  جهانی عدالت

شاخصه های جامعه منتظر از دیدگاه 
مقام معظم رهبری

- شکوفایی خرد و دانش بشری
علم و دانش بشر در عصر ظهور، به تکامل نهایی می رسد و انسان 
هر روز به شناخت های تازه ای دست می یابد و شیوه های بهتری 
را در پیش می گیرد. بدین سان هر روز و هر گام او در همه مسائل 
حیات، گامی به پیش است و ارتجاع و تکرار ندارد. پیشرفت بشر 
در آن زمان با هیچ دوره ای قیاس پذیر نیست و دانش انسان چه 
در زمینه علوم ماورای طبیعی و چه در زمینه علوم مادی تکامل 

می یابد و همه جهل ها و نقص های بشر نیز برطرف می گردد.
تکامل شناخت مبانی دین و آموزش احکام و معارف دینی از 
جمله دانش هایی است که به صورت الزامی در آن دوره صورت 
می گیرد، تا آن جا که زنان هم در آن دوران در شناخت مبانی 
دین به پایگاه بلندی می رسند و عالمان، فقیهان و دین شناسانی 
در طبقه زنان پدید می آیند. امام باقر)ع( در این باره می فرمایند: در 
زمان حکومت مهدی)عج( به همه مردم حکمت و علم بیاموزند 
تا آن جا که زنان در خانه هایشان بر اساس قرآن و سنت پیامبر 

قضاوت می کنند.
بنابر این ره نمود، شیفتگان آن حضرت که به او و سیره او تأسی 
می کنند، در عصر غیبت باید بکوشند تا تولید علم نمایند و بر 
گستره دانش بشری بیفزایند و در این زمینه گوی سبقت را 
بربایند و جامعه تشیع را سرآمد و پرچم دار علم و دانش جهانی 

نمایند.
از دیدگاه مقام معظم رهبری این خصوصیت را می توان به باال 
رفتن سطح اندیشه انسان تعبیر نمود که همه افراد جامعه در 
آن زمان می توانند استنباط داشته باشند و قواعد و اصول دینی 
وعلمی را درک کنند. ایشان می فرمایند: » خصوصیت جامعه 
ایده آلی که امام زمان - صلوات اهلل علیه - آن را می سازد، باال 
رفتن سطح اندیشه انسان است- هم اندیشه علمی انسان و هم 
اندیشه اسالمی انسان- یعنی، در دوران ولی عصر )عج( شما باید 
نشانی از جهل و بی سوادی و فقر فکری و فرهنگی در عالم پیدا 
نکنید. آن جا مردم می توانند دین را به درستی بشناسند و این 
همچنانی که همه می دانید، یکی از هدف های بزرگ پیامبران 
بود که امیرالمؤمنین - صلوات اهلل و سالمه علیه - این را در 
خطبه نهج البالغه شریف بیان کرده است: »و یثیروا لهم دفائن 
العقول « در روایات ما وارد شده است که وقتی ولی عصر )عج( 
ظهور می کند، زنی در خانه می نشیند و قرآن را باز می کند و از 
متن قرآن، حقایق دین را استخراج می کند و می فهمد- یعنی 
چه؟ یعنی آن قدر سطح فرهنگ اسالمی و دینی، باال می رود که 
همه افراد انسان و همه افراد جامعه و زنانی که در میدان اجتماع 
هم بر فرض شرکت نمی کنند و در خانه می نشینند- آنها هم 

می توانند فقیه باشند، دین شناس باشند.
می توانند قرآن را باز کنند و خودشان حقایق دین را از قرآن 
بفهمند و شما ببینید که در جامعه ای که همه مردان و زنان در 
سطوح مختلف، قدرت فهم دین و استنباط کتاب الهی را دارند، 
این جامعه چقدر نورانی است و هیچ نقطه ای از ظلمت در این 
جامعه دیگر نیست. این همه اختالف رویه، دیگر در آن جامعه 

معنایی ندارد. «                                        ...ادامه دارد 

ادامه آیه 96 سوره آل عمران :
11- در آیات و روایات چه تعابیر دیگری پیرامون کعبه آمده است؟

در قرآن و روایات اهل بیت علیهم السالم از کعبه تعابیر متعددی 
شده است که برخی از آنها را بازگو می کنیم.

الف( کعبه اولین خانه است:»اول بیت« آیه 96 آل عمران.
ب( مرکزپایداری و قیام مردم است:»قیاما للناس« آیه 97 مائده.

ج( خانه آزاد و رها شده است:»البیت العتیق« آیه 29 حج.
د( محل تجمع و خانه امن مردم است:»مثابه للناس و امنا« آیه 

125 بقره.
ه( نشانه اسالم است»جعله السالم علما« نهج البالغه.

آیه 97 سوره آل عمران:
در آن نشانه هایی روشن است ]از جمله[ مقام ابراهیم است و هر که 
در آن در آید در امان است و برای خدا حج آن خانه بر عهده مردم 
است ]البته بر[ کسی که بتواند به سوی آن راه یابد و هرکه کفر ورزد 

یقینا خداوند از جهانیان بی نیاز است.
1-منظور از »آیات بینات« چیست؟

در این خانه نشانه های روشنی از خدا پرستی و توحید و معنویت به 
چشم می خورد و دوام و بقای آن در طول تاریخ در برابر دشمنان 
نیرومندی که قصد نابود ساختن آن را داشتند، یکی از این نشانه 
ها است. آثاری که از پیامبر بزرگی همچون ابراهیم)ع( در کنار آن 
باقی مانده مانند زمزم، صفا، مروه، رکن، حطیم، حجراالسود، حجر 
اسماعیل که هر کدام تاریخ مجسمی از قرون و اعصار گذشته است 
و روشنگر خاطره های عظیم و جاویدان می باشد، از دیگر نشانه 

ها است.
2- چرا در آیه شریفه فقط به »مقام ابراهیم« اشاره شده است؟

از میان این نشانه های روشن، مقام ابراهیم به خصوص ذکر شده 
است، زیرا اینجا محلی است که ابراهیم)ع( به خاطر بنای کعبه، و یا 
به خاطر انجام مراسم حج و یا برای دعوت عمومی برای انجام این 
مراسم بزرگ ایستاد. در هر حال این مکان از مهمترین آیات مزبور 
است و خاطرات بی نظیری از فداکاری ها، اخالص ها و اجتماع ها 

را زنده می کند.
3- حضرت ابراهیم بعد از بنای خانه کعبه از خدا چه درخواستی 

کرد؟
ابراهیم)ع( بعد از بنای خانه کعبه، امنیت شهر مکه را از خداوند 
درخواست نمود و گفت:»رب اجعل هذا البلد آمنا؛خداوندا! این 
سرزمین را سرزمین امن و امانی قرار بده.« خدا دعای ابراهیم را 
اجابت کرد و آن را یک مرکز امن قرار داد که هم مایه آرامش روح 
و امنیت اجتماع مردم است و هم از نظر قوانین مذهبی، امنیت آن 
چنان محترم شمرده شده که هرگونه جنگ و مبارزه در آن ممنوع 

است.
مخصوصا در اسالم »کعبه« به عنوان یک مامن و پناهگاه شناخته 
شده و حتی حیوانات این سرزمین از هر نظر باید درامنیت باشند 
و کسی مزاحم آنها نشود. افراد انسانی که به آن پناه می برند نیز 
درامان هستند. حتی اگر قاتل و جانی باشند، نمی توان متعرض 
آنها شد. ولی برای این که این احترام خاص خانه کعبه مورد سوء 
استفاده قرار نگیرد و حق مظلومان پایمال نگردد، اگر افراد جنایت 
کار و مجرمی به آن پناهنده شوند، دستور داده شده آنها را از نظر 
آب و غذا درمضیقه قرار دهند، تا مجبور گردند آنجا را ترک گویند و 

در نتیجه آنان به کیفر اعمال خود برسند.
4- منظور از واژه حج چیست و چرا این مراسم محفوف را حج 

می نامند؟
واژه »حج« در اصل به معنی قصد است و به همین جهت به جاده 
و راه »محجه« )بر وزن موده( گفته می شود، زیرا انسان را به مقصد 
می رساند. به دلیل و برهان »حجت« می گویند، زیرا مقصد را در 
بحث روشن می سازد. اما این که این مراسم مخصوص را حج نامیده 
اند برای این است که به هنگام حرکت برای شرکت در این مراسم 
»قصد زیارت خانه خدا« می کنند و به همین دلیل در آیه فوق 

اضافه به بیت )خانه کعبه( شده است.

                     تفسیر سوره آل عمران - قسمت 325بسوی نور

متخصــص پزشــکی اجتماعــی بــا تأکیــد بــر اینکــه 
مــا بایــد در زمینــه بیمــاری کرونــا خیلــی ســخت گیر 
باشــیم کــه خــدای نکــرده ســیلی محکمــی از ایــن 
ــردم  ــی م ــای برخ ــت: رفتاره ــم، گف ــاری نخوری بیم
ناقــض مســؤلیت اجتماعــی آنهاســت و ایــن رفتارهای 
ــته  ــد داش ــری می توان ــات جبران ناپذی ــت تبع نادرس

باشــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، نــوذر نخعی 
ــار  ــا اظه ــا کرون ــاط ب ــی در ارتب ــای مهم در توصیه ه
داشــت: نکتــه مهــم در زمینــه کرونــا ایــن اســت کــه 
در شــهرهای متفــاوت اســتان هــر روز مــواردی مثبتی 
اتفــاق می افتــد و قبــال هــم پیش بینــی شــده بــود.

اســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان با بیــان اینکه 
مــردم خیلــی پایبنــد بــه آمــار نباشــند به علــت اینکه 
ــی  ــر کس ــود و اگ ــت نمی ش ــه مثب ــت همیش تس
هــم منفــی شــد دلیــل بــر ایــن نیســت کــه مثبــت 
نیســت، عنــوان کــرد: ایــن کــه اعــالم می شــود تعــداد 
مثبت هــا، فایــده ایــن اســت کــه شــهرها و اســتان ها 
را بــا هــم قیــاس کنیــم امــا در تمام نقــاط ویــروس در 
حــال گــردش نیســت و هیــچ شــهری مصون نیســت 

کــه بگوییــم هیــچ مــورد مثبتی نیســت.
وی افــزود: تقریبــا در حــال حاضــر کســانی که تســت 
آنهــا مثبــت بــوده و یــا دارای عالئــم بیمــاری کرونــا 
بودنــد تفریبــا یــک ســوم آنها ســابقه ســفر داشــتند و 
االن بومــی شــده و از شــهروندان در اســتان بــه خانواده 

ــل می شــود. و ... منتق

نخعــی تصریــح کــرد: بایــد افــراد مراقبــت کــرد کــه با کســی 
ــد تمــاس نداشــته باشــد االن  ــوده می آی کــه از شــهرهای آل
هــر کســی ممکــن اســت آلــوده باشــد و بایــد تاکیــد کنیــم 
اگــر فــردی بیمــار باشــد و ویــروس وارد بدنــش شــده باشــد، 
می توانــد بــدون عالمــت بیمــاری را منتقــل کند و اینکــه فرد 
بــه ظاهــر ســالم باشــد دلیــل بــر این نیســت که ســالم باشــد.

متخصــص پزشــکی اجتماعــی بــا بیــان اینکــه دمــای بــدن 
ــه شــخص بیشــتر  ــط شــک آدم را ب ــراد چــک شــود فق اف
می کنــد ولــی کســانی را کــه تــب ندارنــد معــاف نمی کنــد و 
منجــر بــه اطمینــان کاذب نبایــد شــود، بیــان داشــت: کاهش 
آمــار مصدومان چهارشــنبه آخر ســال و همچنیــن مصدومان 
تصادفــات تاییــد می کننــد کــه تــردد مــردم در خیابــان کمتر 
ــده ای  ــا ع ــد ام ــردم جــدی گرفتن ــد م ــود و نشــان می ده ب
رعایــت نمی کننــد و بــاز هــم رفتارهــای برخــی مــردم ناقــض 
مســؤلیت اجتماعی آنهاســت و این رفتارهای نادرســت تبعات 

ــد داشــته باشــد. ــری می توان جبران ناپذی
ــای  ــا رفتاره ــردم ب ــادی از م ــده زی ــه ع ــان اینک ــا بی وی ب
درستشــان باعــث شــدند آن شــیب انتطــاری کــه از شــیوع 
بیمــاری را داشــتیم اکنــون نداریم، گفــت: در یــک رأس مثلث 
ــتخراج  ــه اس ــت ک ــی اس ــای علم ــا توصیه ه ــوع کرون موض
ــدیم و  ــباع ش ــود و اش ــرار داده می ش ــردم ق ــار م و در اختی
ــا  ــررات، محدودیت ه ــال مق ــت گذاری و اعم رأس دوم سیاس
ــده  ــی دی ــاق خوب ــتان وف ــه در اس ــت ک ــا اس و ممنوعیت ه
می شــود و کــه رأس مثلــت رفتــار مــردم اســت آن را تعییــن 

می کنــد.
متخصــص پزشــکی اجتماعــی اظهــار کــرد: اگــر همــه مــردم 

بپذیرنــد کــه تــک تــک مــا در قبــال گســترش ویــروس 
ــر  ــد آرام ت ــا مســئول هســتیم مطمئــن باشــیم رون کرون
ــی  ــل پیش بین ــروس غیرقاب ــار وی ــا رفت ــود، تقریب می ش
اســت و االن غیرقابــل پیش بینی تــر اســت امــا بــه حجــم 
ــدر  ــه چق ــتگی دارد ک ــردد بس ــزان ت ــافرت ها و می مس

قــدرت ایــن دو مولفــه بــا هــم جمــع شــود.
نخعــی بــا بیــان اینکــه تا حــدی می شــود گفــت، بایــد به 
هــوای گــرم امیــد داشــته باشــیم و بایــد رفتارهــا طــوری 
باشــد کــه ســرعت شــیوع کنــد شــود و هــوای گــرم بــه 
ــا  ــاری در بچه  ه ــدت بیم ــزود: ش ــد، اف ــا بیای ــک م کم
ــاف  ــا را مع ــض می شــوند بچه ه ــی مری ــر اســت ول کمت
نکنیــم کــه دچــار بیمــاری نمی شــوند بیــن بچــه و بزرگ 

اختالفــی قائــل نشــویم.

رفتارهای برخی مردم ناقض مسؤلیت اجتماعی آنهاست/کرونا رحم ندارد

آگهی  تاسیس شرکت تعاونی همیار خدمت مشیز
آگهــی تاســیس شــرکت تعاونــی همیــار خدمــت مشــیز درتاریــخ 1398/08/08 بــه شــماره ثبــت 876 بــه شناســه ملــی 
14008725438 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیر جهت اطــالع عموم آگهــی میگردد. 
موضــوع :-1تامیــن نیــروی انســانی 2- خدمــات کشــاورزی اعــم از ) کاشت.داشت.برداشــت و ...( 3- انجــام خدمــات شــهری و 
فضــاء ســبز 4- انجــام خدمــات نظافــت صنعتی و ســلف ســرویس همــراه با حمل و نقــل صنایــع 5- تهیه و توزیــع محصوالت 
لبنــی و همچنیــن پــرورش دام و طیــور همــراه بــا عرضــه محصــوالت ارگانیــک 100- طبیعــی 6- تولیــد و عرضــه پوشــاک ) 
بچــه گانه.مردانــه و زنانــه ( 7 - خدمــات و توزیــع صنایــع دســتی اعــم از ) قالــی بافی.گلیــم بافی.پتــه دوزی و ... ( 8- خدمــات 
نجــاری و تزیینــات اداری و ســاختمانی 9- عرضــه و خدمــات خانگــی اعم از ) پخت نــان خانگی.ترشــیجات.گالب . عرقیجات ( 
10- خدمــات کاروانــی ) زیارتــی همچنیــن تورهــای گردشــگری داخل ایــران و خــارج از ایــران ( 11- خدمات و نصــب دوربین 
هــای مــدار بســته و مــدار بــاز ادارات.فروشــگاه ها.منــازل مســکونی و ... بــه همــراه نصــب درب های برقــی 12- انجــام و خدمات 
امــور فنــی و مهندســی معمــاری و عمــران 13- طراحی و خدمــات نصب تابلوهای شــهری - روســتایی و بیلبوردهای تبلیغاتی 
14 - خدمــات بازرگانــی صــادرات و واردات کاال 15 - مشــاوره کســب و کار 16- خدمــات امــور بیــن المللــی 17- ارائــه خدمات 
پیشــخوان خدمــات دولــت الکترونیــک درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط در صــورت ضــرورت 
قانونــی انجــام موضوعــات فعالیــت پــس از اخــذ مجــوز هــای الزم ) ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور 
پروانــه فعالیــت نمــی باشــد( مــدت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی : اســتان کرمــان ، شهرســتان بردســیر 
، بخــش مرکــزی ، شــهر بردســیر، محلــه میــدان آزادی ، میــدان آزادی ، کوچــه بــرق ، پــالک 0 ، طبقــه همکــف کدپســتی 
7841616947 ســرمایه شــخصیت حقوقــی : 8,000,000 ریــال منقســم بــه 8 ســهم با نــام عــادی 1000000 ریالی که مبلغ 
2800000 ریــال توســط موسســین طبــق گواهــی مــورخ 98/7/11 بانــک توســعه تعــاون شــعبه بردســیر پرداخــت گردیــده 
اســت. اولیــن مدیــران : خانــم عاطفــه ملــک قاســمی بــه شــماره ملــی 3179926181 بــه ســمت مدیرعامــل آقــای علیرضــا 
ملــک قاســمی بــه شــماره ملــی 3170077279 بــه ســمت نایــب رئیس هیئــت مدیــره آقای محمد ملک قاســمی به شــماره 
ملــی 3178837175 بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره خانــم نجمــه سیســتانی بــه شــماره ملــی 3179901586 به ســمت 
منشــی هیئــت مدیــره خانــم ایراندخــت معیــن الدینی بــه شــماره ملــی 3178838627 به ســمت عضو هیئت مدیــره - عضو 
علــی البــدل آقــای جعفر سیســتانی بــه شــماره ملــی 3179040017 به ســمت عضو هیئــت مدیره - عضــو علی البــدل برای 
مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدنــد. دارنــدگان حق امضــا : کلیــه قراردادهــا , اوراق مالی و اســناد تعهــدآور بانکی و غیــره )اعم از 
بــرات, ســفته, چــک( و ســایراوراق بهــادار تعاونــی پــس از تصویــب هیئــت مدیــره با امضــای ثابــت خانم عاطفه ملک قاســمی 
مدیرعامــل تعاونــی و بــه انضمــام یــک نفــر از اعضــای هیئت مدیــره آقــای محمد ملک قاســمی )رئیس هیــات مدیــره( و مهر 
تعاونــی اعتبــار دارد و کلیــه مــدارک عــادی و مکاتبــات بــا امضــای مدیرعامل یا رئیــس هیئت مدیــره و مهرتعاونــی قابل قبول 
و معتبــر اســت. اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه بــازرس اصلــی و علــی البــدل: آقــای محمودمعیــن الدینی بشــماره 
ملــی 3178837124 بــه عنــوان بــازرس اصلــی آقــای مصطفی ملک قاســمی بشــماره ملــی 3179902949 به عنــوان بازرس 
علــی البــدل ثبــت موضــوع فعالیــت مذکور،بــه منزلــه اخذ و صــدور پروانــه فعالیت نمــی باشــد. اداره کل ثبــت اســناد و امالک 

اســتان کرمــان مرجــع ثبت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بردســیر )755598(

آگهی تاسیس شرکت بیتا اردوان مشیز

آگهی تغییرات  شرکت عصرمهارت مطالعه پامچال 

آگهی تغییرات شرکت مهرآوران حسابگر خسروبردسیر  آگهی تغییرات شرکت مهرآوران حسابگر خسروبردسیر  آگهی تغییرت شرکت فناوران صنعت بردسیر

آگهــی تغییــرات عصــر مهــارت مطالعــه پامچــال موسســه غیــر تجــاری بــه شــماره 
ثبــت 46 و شناســه ملــی 14007519006 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی 
عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 1398/12/14 تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد : 1- خانم 
فاطمــه خــدا ترس بــه کــد ملــی 3179871091 - آقای هــادی خدامــی مظفرآبادی 
بــه کــد ملــی 3179849762 بــه ســمت اعضــای هیئــت مدیره بــرای مدت 2 ســال 
انتخــاب شــدند. اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان کرمــان مرجــع ثبت شــرکت 

ها و موسســات غیرتجــاری بردســیر )803356(

ــی  آگهــی تغییــرات شــرکت مهــرآوران حســابگر خســرو بردســیر شــرکت تعاون
بــه شــماره ثبــت 779 و شناســه ملــی 14005401347 بــه اســتناد صورتجلســه 
هیئــت مدیــره مــورخ 97/12/14 و منضــم بــه نامــه شــماره 38 مــورخ 98/01/18 
اداره تعــاون کار ورفــاه اجتماعــی شهرســتان بردســیر 1- خانــم مهدیه هجینــی نژاد 
کــد ملــی3170048961 بــه ســمت رئیــس و آقــای ســلمان عســکری حنفــی کد 
ملــی 3179915765 بــه ســمت نائــب رئیــس و خانــم فرشــته خســروی کــد ملی 
3179897864 بــه ســمت منشــی هیئــت مدیــره -خانــم مهدیه هجینی نــژاد کد 
ملــی 3170048961 بــه ســمت مدیرعامــل شــرکت تعاونــی بــرای مــدت 3 ســال 
انتخــاب گردیــد. 2- کلیــه قراردادهــا , اوراق مالــی و اســناد تعهــدآور بانکــی و غیــره 
)اعــم از بــرات, ســفته, چــک( و ســایراوراق بهــادار تعاونــی پــس از تصویــب هیئــت 
ــا امضــای ثابــت خانــم مهدیــه هجینــی نــژاد کــد ملــی3170048961  مدیــره ب
مدیرعامــل تعاونــی و بــه انضمــام یــک از دونفــر از اعضــای هیئــت مدیــره خانــم 
فرشــته خســروی کــد ملــی 3179897864 )منشــی هیئت مدیــره( و مهــر تعاونی 
اعتبــار دارد و کلیــه مــدارک عــادی و مکاتبــات بــا امضــای مدیرعامــل یــا رئیــس 
هیئــت مدیــره و مهرتعاونــی قابــل قبــول و معتبــر اســت. اداره کل ثبــت اســناد و 
امــالک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بردســیر 

)781546(

ــه  ــی ب آگهــی تغییــرات شــرکت مهــرآوران حســابگر خســرو بردســیر شــرکت تعاون
شــماره ثبــت 779 و شناســه ملــی 14005401347 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 97/12/14 و منضــم به نامــه شــماره 38 مورخ 
98/01/18 اداره تعــاون کار ورفــاه اجتماعــی شهرســتان بردســیر - 1- اعضاء اصلی و علی 
البــدل هیئــت مدیــره به شــرح زیــر به مدت ســه ســال انتخــاب گردیدند: خانم فرشــته 
خســروی کدملــی 3179897864 و خانم مهدیه هجینــی نژاد کدملــی 3170048961 
و آقــای ســلمان عســکری حنفــی کدملــی 3179915765 اعضای اصلی هیئــت مدیره 
و هــم چنیــن خانــم فرشــته ابراهیمــی بــه شــماره ملــی 3170169386 و خانــم پروین 
خســروی بــه شــماره ملــی 3179785306 بــه ســمت اعضاء علــی البدل هیئــت مدیره 
2-خانــم ناهیــد خســروی بــه شــماره ملــی 3170024256 بــه عنــوان بــازرس اصلــی و 
خانــم صدیقــه محمــدی ســعادت آبادی پــور به شــماره ملــی 3178795448 بــه عنوان 
ـ عضویــت مهدیه هجینی  بــازرس علــی البــدل بــرای یک ســال مالــی انتخــاب گردیــد. 
نــژاد بــا کــد ملــی 3170048961 و صدیقــه محمــدی ســعادت آبــادی پــور بــا کد ملی 
ـ اســتعفای خانــم هــا صدیقــه ایمانــی بــا کد ملی  3178795448 بــه تصویــب رســید. 
3170043978 و ســعیده میرزایــی بــا کــد ملــی 3179888415 بــه تصویــب رســید. 
اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات 

غیرتجاری بردســیر )781514(

آگهــی تغییــرات شــرکت گــروه مجتمــع صنعتــی فنــاوران صنعــت بردســیر 
ــه شــماره ثبــت 13467 و شناســه ملــی  ــا مســئولیت محــدود ب شــرکت ب
ــاده  ــوق الع ــی ف ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس 10320172074 ب
مــورخ 1398/05/06 بموجــب ســند صلــح نامــه بــه شــماره 187023 مــورخ 
ــی  ــای عل ــان آق ــناد رســمی 2کرم ــه اس ــر خان 1398/05/06 صــادره از دفت
ــه  ــود را ب ــرکه خ ــهم الش ــه س ــی 0046753850 کلی ــماره مل ــی بش موالی
مبلــغ 75000000 ریــال بــه آقــای علــی اکبــر محمــداهلل دادی بشــماره ملی 
3070650503 منتقــل و از شــرکت خــارج شــد و دیگــر هیــچ گونــه حــق و 
ســمتی در شــرکت نــدارد. -نــام شــرکا و میــزان ســهم الشــرکه بعــد از انتقــال 
ســهم الشــرکه - شــرکت خدمــات فنــی و مهندســی صنایــع و معــادن کانــی 
ــه شناســه ملــی10630124147 دارنــده 144,850,000,000 ریــال  مــس ب
ســهم الشــرکه آقای ســیدحمید موســوی به کــد ملــی 3051121363 دارنده 
75,000,000 ریــال ســهم الشــرکه آقــای علــی اکبر محمــداهلل دادی بشــماره 
ملــی 3070650503 دارنــده 75,000,000 ریال ســهم الشــرکه اداره کل ثبت 
اســناد و امــالک اســتان کرمــان اداره ثبت شــرکت هــا و موسســات غیرتجاری 

ــان )775586( کرم

آگهی تغییرات  شرکت فناوران صنعت بردسیر
آگهــی تغییــرات شــرکت گــروه مجتمــع صنعتی فنــاوران صنعت بردســیر شــرکت 
بــا مســئولیت محدود بــه شــماره ثبــت 13467 و شناســه ملــی 10320172074 به 
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 1398/05/06 
الــف - اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت دوســال انتخــاب گردیدنــد: 
ــه شناســه  ــی مــس ب ــادن کان ــع و مع ــی و مهندســی صنای ــات فن شــرکت خدم
ــی 3051121363  ــد مل ــه ک ــای ســیدحمید موســوی ب ــی10630124147 آق مل
آقــای علــی اکبر محمــداهلل دادی بــه کــد ملــی 3070650503 اداره کل ثبت اســناد 
و امــالک اســتان کرمــان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری کرمــان 

)775579(

آگهی تغییرات  شرکت بیتا اردوان مشیز
ــی  ــا اردوان مشــیز شــرکت تعاون ــرات شــرکت کشــت و صنعــت بیت آگهــی تغیی
ــه اســتناد صورتجلســه  ــه شــماره ثبــت 862 و شناســه ملــی 14008326374 ب ب
مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 1398/06/10 منضــم بــه نامــه 
ــیر: -  ــتان بردس ــی شهرس ــاه اجتماع ــاون، کار ورف ــماره2165-98/6/24 اداره تع ش
ســرمایه شــرکت از مبلــغ 7000000 ریــال منقســم بــه 14 ســهم 500000 ریالی به 
مبلــغ 6093000000 ریــال )شــش میلیــارد و نــود و ســه میلیــون ریال(منقســم بــه 
12186 ســهم 500000 ریالــی از محــل ســرمایه غیــر نقــدی )ارزش ملــک موجــود 
در قطعــه زمیــن شــماره 151 شــهرک صنعتی بردســیر متعلــق به شــرکت( افزایش 
یافــت . اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و 

موسســات غیرتجــاری بردســیر )657634(

آگهی تغییرات  شرکت قلندر قوچان عباس آباد
آگهــی تغییــرات شــرکت تولیــدی کشــاورزی و دامپــروری قلنــدر قوچــان عبــاس 
آبــاد شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت 598 و شناســه ملــی 10861374175 بــه 
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 1395/08/09 
منضــم بــه نامــه شــماره2017-95/12/18 اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی شهرســتان 
بردســیر: اعضــاء اصلــی هیــات مدیــره بــه شــرح زیــر: هــادی انــاری مومــن آبــادی 
کدملــی 3178793976 علــی مســتعلی زاده عبــاس کدملــی 3179722231 عبداله 
مســتعلی زاده کدملــی 3179051515 وتعــداد 2 نفــر بــه شــرح زیر به ســمت اعضاء 
علــی البــدل هیئــت مدیــره: معظمــه مســتعلی زاده 3179935898 ماه صنــم اناری 
مومــن ابــادی 3179561890بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدنــد . حســین 
مســتعلی زاده کدملــی 3179873914 بــه ســمت بــازرس اصلــی و امرالــه مســتعلی 
زاده کدملــی3179833998 بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یکســال 
مالــی انتخاب شــدند. صورتهــای مالــی )ترازنامه وســودوزیان( منتهــی بــه 94/12/29 
قرائــت وبــه تصویــب مجمــع عمومــی رســید. اداره کل ثبــت اســناد و امالک اســتان 

کرمــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بردســیر )644584(

آگهی تغییرات شرکت قلندر قوچان عباس اباد
آگهــی تغییــرات شــرکت تولیــدی کشــاورزی و دامپــروری قلنــدر قوچــان عبــاس آبــاد شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبت 
598 و شناســه ملــی 10861374175 بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1395/08/09 منضــم بــه نامــه 
شــماره2017-95/12/18 اداره تعــاون، کار ورفــاه اجتماعــی شهرســتان بردســیر: آقــای هــادی انــاری مومــن آبــادی کــد 
ملــی 3178793976 بــه ســمت رئیــس وآقــای علــی مســتعلی زاده کــد ملــی 3179722231 بــه ســمت نائــب رئیــس 
و آقــای عبدالــه مســتعلی زاده کــد ملــی 3179051515 بــه ســمت منشــی هیئــت مدیــره انتخــاب شــدند. آقــای هادی 
انــاری مومــن آبــادی کــد ملــی 3178793976 بــه ســمت مدیرعامــل بــرای مــدت 3 ســال انتخــاب گردیــد. - کلیــه 
قراردادهــا , اوراق مالــی و اســناد تعهــدآور بانکــی و غیــره )اعــم از بــرات, ســفته, چــک( و ســایراوراق بهــادار تعاونــی پــس از 
تصویــب هیئــت مدیــره بــا امضــای ثابت آقــای هــادی اناری مومــن آبــادی مدیرعامل تعاونــی و به انضمــام یــک از دونفر از 
اعضــای هیئــت مدیــره آقــای عبداله مســتعلی زاده و مهــر تعاونی اعتبــار دارد و کلیــه مدارک عــادی و مکاتبــات با امضای 
مدیرعامــل یــا رئیــس هیئت مدیــره و مهرتعاونــی قابل قبول و معتبــر اســت. اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان کرمان 

مرجــع ثبت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بردســیر )644583(

آگهی تغییرات شرکت فناوران  صنعت بردسیر
آگهــی تغییــرات شــرکت گــروه مجتمــع صنعتی فناوران صنعت بردســیر شــرکت با مســئولیت محــدود به شــماره ثبت 
13467 و شناســه ملــی 10320172074 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ 1397/04/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - موسســه حسابرســی هشــیار بهمند و حســابداران رســمی به شناســه ملی 10100168746 
بــه عنــوان حســابرس و بــازرس اصلــی قانونــی و موسســه حسابرســی بهمنــد بــه شناســه ملــی 10100174390 بعنوان 
حســابرس و بــازرس علــی البــدل تــا 1397/12/29 انتخــاب گردیدنــد. - صــورت هــای مالــی شــرکت بــرای ســال مالــی 
منتهــی بــه 1396/12/29 مــورد بررســی و تصویــب قــرار گرفت. - روزنامه ســپهر بردســیر به عنــوان روزنامه کثیراالنتشــار 
جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن شــد. اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان کرمــان اداره ثبــت شــرکت هــا و 

موسســات غیرتجاری کرمــان )637159(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی بردسیربنا 
آگهــی تغییــرات شــرکت ســاختمانی بردســیر بنا شــرکت ســهامی خــاص به شــماره ثبــت 103 و شناســه  متن آگهی 
ملــی 10630012883 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق العــاده مــورخ 1398/02/14 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : 1 - محــل شــرکت در واحــد ثبتــی بردســیر بــه آدرس اســتان کرمــان ، شهرســتان بردســیر ، بخش مرکزی ، شــهر 
بردســیر، خیابــان دســتغیب ، خیابــان شــریعتی ، کوچــه شــبنم 2 ، پــالک 0 ، طبقــه همکــف کدپســتی7841914855 
تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح فــوق اصــالح گردیــد. اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان کرمــان 

مرجــع ثبت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بردســیر )637121(

تاســیس شــرکت تعاونی کشــت و صنعــت بیتــا اردوان مشــیز درتاریــخ 1398/02/23 به شــماره 
ثبــت 862 بــه شناســه ملــی 14008326374 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه 
خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطالع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع :تولیــد و فــراوری انواع 
محصــوالت کشــاورزی، باغــی، دامــی - ایجــاد انواع صنایــع تبدیلی زیر بخــش کشــاورزی- ایجاد 
شــبکه پخــش و توزیــع محصــوالت تولیــدی، تولیــد انــواع گیاهــان داروئــی ، ارائــه انــواع خدمات 
بــه اعضــاء شــماره مجــوز 469 تاریــخ مجــوز 1398/02/15 مرجــع صادرکننــده:اداره تعــاون کار 
ورفــاه اجتماعــی شهرســتان بردســیر مــدت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی 
: اســتان کرمــان ، شهرســتان بردســیر ، بخــش مرکــزی ، شــهر بردســیر، بــاغ جهــاد ، بخــش 
روســتایی دشــتکار ، بلــوار ولیعصــر ، کوچــه ملــک قاســمی ، پــالک 0 ، طبقه همکف کدپســتی 
ــهم  ــد.که 14 س ــی باش ــال م ــی : 7,000,000 ری ــخصیت حقوق ــرمایه ش 7841733559 س
500000 ریالــی منقســم گردیــده اســت. مبلــغ 2500000 ریــال آن نقــداً توســط اعضــاء  طبــق 
گواهــی مــورخ 98/1/18 پرداخــت و مابقــی در تعهــد ســهامداران می باشــد اولین مدیــران : خانم 
مریــم کدخــدازاده بــه شــماره ملــی 2991551704 بــه ســمت نایــب رئیــس هیئت مدیــره و به 
ســمت مدیرعامــل بــه مــدت 3 ســال آقــای ســجاد زاهــدی بــه شــماره ملــی 3179910356 به 
ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 3 ســال خانــم ســکینه ایــزدی یــزدان آبــادی کــد ملی 
3090926938 بــه ســمت منشــی هیئــت مدیــره بــه مــدت 3 ســال آقای منصــور کدخــدازاده 
بــه شــماره ملــی 2991633166 بــه ســمت عضــو علــی البــدل بــه مــدت 3 ســال خانم ســمیه 
ــه مــدت 3 ســال  ــه ســمت عضــو علــی البــدل ب ــه شــماره ملــی 3170036981 ب زاهــدی ب
دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه قراردادهــا , اوراق مالــی و اســناد تعهــدآور بانکــی و غیــره )اعــم از 
بــرات, ســفته, چــک( و ســایراوراق بهــادار تعاونــی پــس از تصویــب هیئت مدیــره با امضــای ثابت 
خانــم مریــم کدخــدازاده مدیرعامــل تعاونــی و بــه انضمام یکــی از دونفــر از اعضای هیئــت مدیره 
آقــای ســجاد زاهــدی فرزنــد کریــم داد رئیــس هیئــت مدیــره و مهــر تعاونــی اعتبــار دارد و کلیه 
مــدارک عــادی و مکاتبــات بــا امضــای مدیرعامــل یــا رئیــس هیئــت مدیــره و مهرتعاونــی قابــل 
قبــول و معتبــر اســت. بازرســان شــرکت: آقــای مصطفــی کدخــدازاده بعنوان بــازرس اصلــی و با 
کــد ملــی 3170003909 و خانــم اعظــم ذوالعلــی بعنــوان بــازرس علــی البــدل و با شــماره ملی 
3170105711 مــی باشــند. اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه ) ثبــت موضــوع فعالیت 
مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد( اداره کل ثبــت اســناد و امــالک 

اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بردســیر )611036(

آگهی تغییرات  شرکت احسان بردسیر  
آگهــی تغییــرات شــرکت صنایــع چــوب الــوار گــردو احســان بردســیر شــرکت ســهامی خــاص 
بــه شــماره ثبــت 97 و شناســه ملــی 10630012334 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی 
عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 1398/02/11 الــف - اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل برای 
مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد: آقای مرتضی شــجاعی بــه شــماره ملــی 3179774126 آقای 
اســداهلل شــجاعی بــه شــماره ملــی 2992970816 آقــای محســن شــجاعی بــه شــماره ملــی 
3179680709 ب- آقــای مجتبــی شــجاعی بــه شــماره ملــی 3179903708 به ســمت بازرس 
اصلــی و آقــای مصطفــی شــجاعی بــه شــماره ملــی 3179788356 بــه ســمت بــازرس علــی 
البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد. اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان 

کرمــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بردســیر )583280(

آگهی تغییرات  شرکت امیدان گسترسمنگان 
آگهــی تغییــرات شــرکت امیــدان گســتر ســمنگان صنعــت معــدن شــرکت ســهامی خــاص به 
شــماره ثبــت 4581 و شناســه ملــی 14007379150 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی 
ـ آقــای  عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 1397/12/02 : - اعضــای هیــات مدیــره عبارتنــد از : 
ـ آقــای ابــوذر اســدی زیدآبــادی بــه شــماره ملی  علــی بخشــی بــه شــماره ملــی 3071044811 
ــخ  ــا تاری ــی 3130686348 ت ــه شــماره مل ــری ب ــی گوغ ــای جــواد صادق ـ آق  3071186363
98/10/16 انتخــاب گردیدنــد. -آقــای شــیرزاد صادقــی گوغــری به شــماره ملــی 3131452226 
بــه ســمت بــازرس اصلــی و خانم مطهــره جمال پــور به شــماره ملــی 3060072681 به ســمت 
بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یک ســال مالی انتخــاب شــدند. اداره کل ثبــت اســناد و امالک 

اســتان کرمــان مرجــع ثبت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری ســیرجان )422321(

آگهی تغییرات  شرکت امیدان گسترسمنگان 
آگهــی تغییــرات شــرکت امیــدان گســتر ســمنگان صنعــت معــدن شــرکت ســهامی خــاص به 
شــماره ثبــت 4581 و شناســه ملــی 14007379150 بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره 
مــورخ 1397/12/02 : - آقــای علــی بخشــی فرزنــد محمــد بــه شــماره ملــی 3071044811 به 
عنــوان رئیــس هیئــت مدیــره - آقــای ابــوذر اســدی زیدآبــادی فرزنــد احمــد بــه شــماره ملــی 
3071186363 بــه عنــوان نایــب رئیــس هیئــت مدیــره - آقــای جــواد صادقــی گوغــری فرزنــد 
غالمعلــی بــه شــماره ملــی3130686347 بــه عنــوان عضــو اصلــی هیئــت مدیــره - آقــای جواد 
صادقــی گوغــری فرزنــد غالمعلــی بــه شــماره ملــی 3130686347 بــه عنــوان مدیــر عامــل - 
کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا و 
عقوداســالمی و نامــه هــای اداری و اوراق عــادی بــا امضــاء منفــرد آقــای جــواد صادقــی گوغــری 
فرزنــد غالمعلــی بــه شــماره ملــی 3130686347)مدیــر عامــل( همــراه بــا مهــر شــرکت معتبر 
مــی باشــد. اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجــاری ســیرجان )422306(

آگهی تغییرات شرکت امیدان گستر سمنگان
آگهــی تغییــرات شــرکت امیــدان گســتر ســمنگان صنعــت معــدن شــرکت ســهامی خــاص بــه 
شــماره ثبــت 836 و شناســه ملی 14007379150 به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی 
بطــور فــوق العــاده مــورخ 1397/11/09 : خانــم مینــا تیمــوری به شــماره ملــی 3071883110 به 
ســمت بــازرس اصلــی و آقــای داریــوش بهرامــی خواجویــی بــه شــماره ملــی 3071098871بــه 
ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند. اداره کل ثبــت اســناد 

و امــالک اســتان کرمــان مرجــع ثبت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بردســیر )392149(
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Soroush-eitaa

ــزاری  ــت خبرگ ــگار حــوزه دول ــزارش خبرن ــه گ ب
فــارس، حســن روحانــی رئیــس جمهور در جلســه 
ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونا گفــت: هیــچ اختالف 
نظــری در دســتگاه هــا و قــوای ســه گانــه وجــود 
ــا  ــراه ب ــم و هم ــار ه ــم در کن ــه باه ــدارد و هم ن
ــم.  ــی دهی ــن کار را انجــام م نیروهــای مســلح ای
بــرای مقــام معظــم رهبــری هــم چنــد بــار نامــه 
نوشــتیم و دریافــت کردیــم و ایشــان هــم همراهی 
فرمودنــد. کل نظام یکپارچــه اســت؛ بدخواهان اگر 
عصبانــی و ناراحــت هســتند خودشــان می داننــد. 
مــا هیــچ اختــالف نظــری در هیــچ وزارت خانــه ای 

نداریم. 
روحانــی بــا بیــان اینکــه کرونــا بــا همــه 
گرفتاری هایــی کــه ایجــاد کــرده آثاری هم داشــته 
اســت یکــی از ایــن آثــار بیشــتر شــدن وحــدت در 
جامعــه اســت، تصریــح کــرد: در ایــن روزها شــاهد 
وحــدت بیشــتر جامعه بودیــم؛ وحدت بیــن دولت، 
نیروهــای مســلح و مــردم و یکپارچگــی امــروز در 
سراســر کشــور مشاهده می شــود. گزارشــات راجع 
بــه ســالم بــودن هــوا و وضعیــت ترافیــک هم یکی 

دیگــر از آثــار آن اســت.
وی بیــان داشــت: بیــن وزارتخانه هــا و بــه ویژه بین 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت و وزارت بهداشــت، 
 درمــان و آمــوزش پزشــکی اختــالف وجــود نــدارد. 
گوشــه ای کســی پیــدا مــی شــود و چیزهایــی بــه 
ــا هــم  ــد، آنه رســانه های خــارج از کشــور می ده

موضــوع را بــزرگ مــی کنند.
روحانــی تاکید کــرد: برخــالف دعــوت بدخواهان و 
ضــد انقــالب کــه مــردم را دعــوت می کننــد بیــن 
ســالمت و فعالیــت اقتصادی یکــی را بایــد انتخاب 
کننــد بایــد گفت این هــم مــردود، غلــط و ناصواب 
اســت.  فعالیــت اقتصــادی و پروتکل بهداشــتی هر 
دو قابــل ارائــه اســت. همــه اینهــا بایــد پــا بــه پــا 
ــی کــه وزارت  باشــد امــا همــه پروتکل هــا و اصول
ــد مــورد مراعــات  بهداشــت اعــالم مــی کنــد بای

همه مــا قــرار بگیــرد.
* آغــاز بــه کار کســب و کارهــای کم ریســک از ۲۳ 

فروردیــن در اســتان ها
روحانــی بــا بیــان اینکــه کســب و کارهای کم ریســک 
از ۲۳ فروردیــن در اســتان ها می تواننــد فعالیــت خــود 
ــا مراعــات پروتکل هــای بهداشــت و درمــان آغــاز  را ب
کننــد، گفــت: کســب و کارهای پر ریســک تــا انتهای 

فروردیــن فعالیــت ندارند.
ــران  ــتان ته ــرد: اس ــالم ک ــه اع ــن زمین وی در همی
ــد.  ــروع می کن ــود را ش ــت خ ــن فعالی از ۳۰ فروردی
آزادی تــردد بیــن اســتان هــا تــا ۳۰ فروردیــن ممنــوع 
اســت. خودروهــای شــخصی فعالیت شــان در داخــل 
اســتان ها آزاد اســت و هیچ وقــت ممنــوع نبــوده 
اســت. فعالیــت خودروهــا بیــن اســتان تهــران و البــرز 
هــم کــه چــون تقریبــا یکــی اســت، فعالیت هــا بیــن  
ایــن دو اســتان هــم یــک اســتان تلقــی شــده اســت.

ــتان ها از ۳۰  ــن اس ــردد بی ــت: آزادی ت ــان داش وی بی
ــن  ــا ۳۰ فروردی ــد و ت ــد ش ــروع خواه ــن ش فروردی
همچنــان ممنــوع اســت و خودروهــا ایــن ممنوعیــت 

بایــد مــورد مراعــات قــرار بدهنــد.
رئیــس جمهــور تصریــح کرد:بازگشــایی فعالیت هــا در 
جامعــه به صــورت پلکانــی و تدریجــی آغاز می شــود، 
مــا هــم نســبت بــه فعالیــت اقتصــادی در اســتان ها و 
اســتان تهــران و هــم نســبت بــه ســایر فعالیت هــا در 
کشــور به صــورت پلکانی و تدریجــی تصمیم گرفتیم.

رییــس جمهــور افــزود: ادارت دولتــی اکنــون نیز فعال 
هســتند و همــه مشــغول فعالیــت هســتند البتــه از 
هفتــه آینــده از ۲۳ فرودیــن مــاه فعالیــت ادارات بــه 
ایــن صــورت خواهــد بــود کــه دو ســوم ســرکار حاضر 
می شــوند و یــک ســوم از کارکنــان مجــاز هســتند که 
ســر کار نرونــد و بخش هــای مختلــف دربــاره حضــور 
یــک ســومی کارکنــان بــه صــورت گردشــی تصمیــم 
گیــری کننــد کــه یــک ســوم کمتــر در محــل کار 
حضــور پیــدا کنند مگــر جاهایی کــه ضرورت داشــته 

باشــد بیــش از دو ســوم فعالیــت بکننــد.
وی بیــان داشــت: البتــه افــرادی کــه ســن باالتــری و 
یــا بیماری هــای زمینــه ای هســتند در اولویــت یــک 
ســومی قــرار بگیرند.ســاعات کاری اداری هم از ســاعت 
۷ صبــح الــی ۱۴ خواهــد بود و در آســتانه مــاه مبارک 
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شــهید حســین ســعید فرزنــد: حاجــی ونــام : فضــه ســعید متولــد: ۱۳۴۶تحصیالت: 
دانشــجو ومجــرد تاریــخ شــهادت: ۶۷/۵/۰۱ محــل شــهادت: شــلمچه مــزار: گلــزار 

شــهدای شــهر گلــزار
زندگینامه:

شــهید حســین ســعید در روســتای قریت العرب)شــهر گلزار کنونــی( به دنیا آمــد. در 
نوجوانــی پــدر خــود را از دســت داد. بــا قالــی بافــی ســعی مــی کــرد کمک مــادر برای 
مخــارج خانــه باشــد. ســختی زندگــی مانــع پیشــرفت حســین نشــد. ســال هــا مــی 
گذشــت و حســین ضمــن کار و تــالش بعنــوان مــرد خانــه، موفقیــت هایــی در درس 
و ورزش کســب مــی کــرد. جــزء رتبــه هــای برتــر دانشســرای کشــاورزی و دانشــگاه 

تربیــت معلــم بود. 
 زمــان جنــگ بــود. موعــد ســربازیش رســیده بــود. عــازم جبهه می شــود و ســرانجام 
ســال هــای آخــر جنــگ همزمان می شــود بــا روزهــای پایانــی عمر بابرکت حســین. 
تــا اینکــه در ســرزمین شــلمچه در حمله ناجوانمردانه شــیمیایی دشــمن به شــهادت 
مــی رســد. ۱۲ ســاله بــود کــه یتیــم شــد. ســه روز بابــاش تو حــال احتضــار بــود. این 

مــدت حســین بــاال ســرش قــرآن مــی خوند. 
راوی: علی سعید)هم محله ای شهید(

بچــه آخــری بــودم. بخاطــر فــوت بابــام بیشــتر هوامــو داشــت. اگــه از بیــرون مــی 
آمــد مــی دیــد ناراحتــم، اینقــد اصــرار مــی کــرد تــا دلیلشــو پیــدا کنــه.راوی: اشــرف 

ــعید)خواهر شهید( س
مــی شــد یــه وقتایــی بــا دخترا ســر کوچــه بودیــم. وقتی حســین می رســید راهشــو 
کــج مــی کــرد، مــی رفــت از کوچــه بعــدی می آمــد طــرف خونــه... بهش مــی گفتم: 
چــرا اینــکار مــی کنــی؟ مــی گفــت: هــر جــور نگاهمــو بــاال پاییــن مــی کــردم، بــاز 

نگاهــم بهتــون می افتــاد ...
راوی: اشرف سعید)خواهر شهید(

هــم درســش خــوب بــود، هــم ورزشــش. گاهــی جایــزه شــو مــی بخشــید بــه یکــی 
دیگــه، مــی گفــت: مــن جوونم)دوبــاره تــالش مــی کنــم( ...

نمازشــو بیشــتر تــو مســجد مــی خوند. تمیــز  بــود. بــه مســواک و حمــوم و ... اهمیت 
مــی داد. از بیــرون کــه مــی آمــد، لباسشــو عــوض مــی کــرد، دستاشــو مــی شســت، 

اگــه نمــاز نخونــده بــود نمــاز مــی خونــد، بعــد مــی آمد ســر غــذا ...
راوی: اشرف سعید)خواهر شهید(

رو ســه چیــز حســاس بــود:۱- در مــورد حجــاب و طــرز حــرف زدن بــا نامحــرم. ۲- 
ــالق... درس ۳-  اخ

راوی: اشرف سعید)خواهر شهید(
هــر پنجشــنبه کــه از کرمــان مــی آمــد، اول مــادر رو مــی بوســید، از دســت مــادر غذا 
مــی خــورد، کارهــای مــادر رو انجــام مــی داد، بعــد مــی رفــت دنبــال کارهای دیگــه...

راوی: حسن سعید)برادر شهید(
مــی خواســتم بــرم از بــاغ ســیب بچینــم، گفــت: نــه! بــی اجــازه صاحــب بــاغ نبایــد 

دســت بزنــی...
راوی: حسن سعید)برادر شهید(

صبــح زود بیــدار مــی شــد، نمــاز مــی خونــد. مــا رو هــم بیــدار مــی کــرد. بعــد بــه 
شــوخی بــا هــم ســر و صــدا مــی کردیــم، مــادر داد و بیــداد می کــرد: مــردم خوابــن...

نســبت بــه مــواد مخــدر هشــدار مــی داد. نصیحــت می کــرد آلــوده نشــیم. وقتی می 
دیــد خونــه نیســتم، می آمــد دنبالــم می رفتیــم فوتبال بــازی مــی کردیم. بــه ورزش 

تشــویق مــی کــرد. بــرام لباس ورزشــی هدیــه مــی آورد.
روزی یــک نقــش بــا هــم مــی بافتیــم. خیلــی کــه طــول مــی کشــید، ۴۰ روزه یــک 

قالــی رو تمــام مــی کردیــم.                      راوی: حســن ســعید)برادر شــهید(

شهید  معظم   حسین سعید

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا :
ــات  ــکر از زحم ــن تش ــان ضم ــپهر ج ــالم س *س
شــهردار محتــرم خواهشــمندم بفرماییــد فکــری بــه 
حــال روکــش اســفالت کوچــه فجــر ۲۲ در میــدان 
ــکر              9۱۳۱-----۶۳ ــا تش ــود ب ــاز بش جانب

از زحمــات شــورای شــهر و شــهردار  *ســالم 
محتــرم در خصــوص روکــش اســفالت کوچــه فجــر 
ــکر                                                                                                                                              ــا تش ــد ب ــی ای ــل م ــکر بعم ــر و تش ۱۳ تقدی

 ۳۶----9۱۳۱                                               
*ســالم خدمــت شــهردار محتــرم ایــن همــه تــالش 
ــت  ــت خداوندعاقب ــر اس ــته تقدی ــات شایس و خدم
بخیرتــان کنــد هــر وقــت ازایــن پــل ورودی شــهراز 
ســمت کرمــان رد میشــم عبــور از ایــن پل به ســتون 
فقــرات مــا آســیب مــی رســاند یــک متــر مــی پــری 
بــاال یــک متر مــی پــری پایین قبــال هم همشــهریان 
ــواری را  ــن ناهم ــد ای ــت داده بودن ــری درخواس دیگ
برطــرف کنیــد لطــف کنیــد ترمیــم شــود ممنــون                                                                                                                                            
۷۱----9۱۳۳                                                 

*ســالم بــا توجه بــه اینکــه مراکــز درمانــی بخصوص 
ــه  ــرای مراجع ــال را ب ــا بیشــترین احتم ــه ه داروخان
بیمــاران و ناقلیــن دارای کســالت را دارنــد چــرا طــرح 
ــن  ــم در ای ــر و نی ــک مت ــل ی ــذاری حداق ــه گ فاصل
واحدهــا اجــرا نمیشــود. ایــن فاصلــه هــا را میشــود بــا 
کشــیدن دایــره هائــی بــرای یــک نفر بــا فاصلــه های 
اســتاندارد در داخــل و جلــو داروخانــه هــا مشــخص

 نمود.                                      9۱۳۲----۳۰ 
*بــا شــیوع ویــروس کرونــا پرده هــا بــه کنــار رفتــه و 
بهشــت خیالــی غــرب زده هــا چهــره واقعــی خــود را 
برهمــگان برمال ســاخت. در ابتــدای ورود ویروس کرونا 
ــه ایــن ویــروس،  وابتــالی تعــدادی ازهموطنانمــان ب
ــب و  ــه تخری ــش ب ــش از پی ــی بی ــانه های غرب ابررس
تضعیــف نظام مقــدس جمهــوری اســالمی پرداختند 
و ایــن در حالــی بــود کــه غــرب زده های داخل کشــور 
نیــز همچــون گذشــته بــا آنــان هــم صــدا و همنــوا 
ــت  ــل اس ــک زده داخ ــای فل ــزده ه ــا غرب ــدند. ب ش
کــه تــا کــی مــی خواهیــد بــه مــردم و کشــورخویش 

ــد؟                           9۱۲9-----۰۴ ــت کنی خیان
دانش بنیــان  شــرکت های  و  جوانــان  باســالم   *
می تواننــد » جهــش تولیــد« مطلوبی در کشــور ایجاد 
کننــد مســئولین نســبت بــه راه انــدازی این شــرکتها 
در بردســیر اقــدام کننــد چــون هم دانشــگاه ونخبگان 
واســتعدادهای الزم را داریــم وهــم شــرکتهای فوالدی 
کــه نیــاز بــه تامیــن دســتگاهها دارنــد ومی تواننــد در 
ایــن زمینــه ســرمایه گــذاری کننــد    9۱۳۲----۱۳

*ســالم بــرای قطع زنجیــره ویــروس کرونا ،بایــد مردم  
بــه موضــوع مســئولیت پذیــری اجتماعــی  نــگاه ویژه 
ــا را  ــا کرون داشــته باشــند و دســتورات ســتادمبارزه ب
جــدی بگیرنــد تــا ایــن مرحلــه اپیدمــی خارج شــویم 
اگــر رعایــت نشــود مدتهــا ایــن ویــروس خواهــد ماند 
وتلفــات بیشــتری میگیرد پــس برای حفظ ســالمتی 

خودتــان هــم کــه شــده رعایــت کنیــد 9۳۶۷---۶۴
ــران ،  ــه ای ــا ب ــروس کرون ــار وی ــان انتش  * درجری
امریــکا گفــت مــی خواهیــم بــه ایــران کمــک کنیــم 
ــی و  ــورها گدای ــایر کش ــان ازس ــاال خودش ــی ح ول
ــرا  ســرقت مــی کننــد ایــن بایــد هشــداری باشــد ب
ی غربگراهــا کــه گالیــه کــرده بودنــد چــرا دســت رد 
برکمکهــای امریــکا زده ایــد یــا عدم پذیرش پزشــکان 
بــدون مــرز از فرانســه کــه مــی خواســتند دراصفهــان 
بیمارســتان صحرایــی ۴8 تختی بزنند که مســئولین 
گفتنــد نیــاز نداریــم ومــا تخــت خالــی درانوقــت ده 
هــزار داشــتیم ســئوال اینجاســت چــرا اینهــا بفکــر 
کمــک به کشورخودشــان و فرانســه وسایرکشــورهای 
اروپایــی نبودنــد خواســتند بــه ایرانیــان کمــک کنند 
کــه بازهــم عــده ای غربــزده صداشــون درامــد وانفســا 
چــرا کمکهای انهــا را نپذیرفتیــد که مســئولین اعالم 
کردنــد انهــا چیــزی نداشــتند وســایل ابتدایــی کــه ما 
نمونــه هــای بســیاری داشــتیم امــا انهــا چــه هدفــی 

داشــتند ؟                                   9۱۶۵----۳۷
ــه  ــد ب ــیر نیازمن ــوچ عشایربردس ــرای ک ــالم ب *باس
ــئولین  ــتند مس ــتی هس ــات بهداش ــایل و امکان وس
ــون                                                                                                                                             ــد ممن ــان بگذارن ــار آن ــد و دراختی ــه کنن توج

۷۱----99۰۳                                           

ــرای  ــری ب ــاعت بهت ــن س ــم هســتیم و ای رمضــان ه
فعالیــت در ادارات اســت.

رئیــس جمهــور اضافــه کــرد: قبــل از مــاه رمضــان ناهار 
و نمــاز جماعــت برگــزار نمی شــود و ایــن ســاعت کار 
پیوســته تــا ۲ بعــد ازظهــر در نظــر گرفتــه شــده اســت 
و کارکنــان بعــد از آن بــه منــزل برونــد و در مــاه رمضان 
اگــر شــرایط همیــن گونــه باشــد باز هــم نمــاز جماعت 

برگــزار نمی شــود.
وی در مــورد فعالیــت بخــش آمــوزش کشــور، اظهــار 
داشــت: فعــال تصمیــم بــر ایــن اســت کــه در بخــش 
آمــوزش بــه اســتثنای آموزش تکمیلــی در دانشــگاه که 
مــی گوینــد از ۳۰ فروردیــن مــا آموزش هــای تکمیلــی 
مــا حضــوری خواهــد بــود بــه خصــوص بخــش دکتــرا 
ــی در  و بعــد هــم ممکــن اســت در بخــش دیگــر، ول
ــرورش،  ــوزش و پ ــن آم بخــش کارشناســی و همچنی
فعــال تصمیــم ایــن اســت کــه تــا ۳۰ فروردیــن فعالیت 
آموزشــی آنهــا در مــدارس تعطیــل باشــد و از فضــای 

مجــازی اســتفاده کننــد.
ــر ایــن  ــاره گفــت: فعــال تصمیــم ب روحانــی در ایــن ب
ــه اســتثنای آمــوزش  اســت کــه در بخــش آمــوزش ب
تکمیلی)مخصوصــا دکتــرا( کــه از ۳۰فروردین حضوری 
خواهــد بــود، مــدارس و مقطــع کارشناســی دانشــگاه ها 
تــا ۳۰ فروردیــن همچنــان تعطیــل باشــند. اینکــه برای 
۳۰فروردیــن بــه بعــد چــه می شــود، در جلســات بعدی 

ــود. ــری می ش تصمیم گی
*فعالیت مدارس تا  ۳۰ فروردین تعطیل است

رئیــس جمهــور بیــان داشــت: فعالیــت مــدارس تــا  ۳۰ 
فروردیــن تعطیــل اســت. البتــه برخــی اســتان هــای 
ــد کــه  ــار دارن ســفید مثــل بوشــهر و هرمــزگان اختی

خودشــان تصمیــم بگیرنــد.

ورود ایران به تشخیص کرونا با بهره گیری از هوش مصنوعی
معــاون علمــی رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه توانمندی 
شــرکت های دانــش بنیــان در تولیــد کیت هــای 
تشــخیص کرونــا و تجهیــزات پزشــکی و پیشــگیری از 
شــیوع ایــن ویــروس در کشــور گفــت: تشــخیص ایــن 
ویــروس از طریــق هــوش مصنوعــی دســتاورد جدیــد 

محققــان کشــور در ایــن حــوزه اســت.
ــه گــزارش ایســنا، دکتــر ســورنا ســتاری در مراســم  ب
رونمایی از ســامانه هوشــمند تشــخیص پاندمــی کووید 
ــرکت های  ــت ش ــی از وضعی ــه گزارش ــاره ب ــا اش ۱9ب
ــا  ــا کرون ــارزه ب ــدم مب ــه در خــط مق ــان ک ــش بنی دان
ــوآوری شــرکت های  ــزود: در اکوسیســتم ن هســتند، اف
ــی  ــگاه های مختلف ــی و دانش ــز تحقیقات ــال مراک فع
ــد  ــت می کنن ــک فعالی ــوزه بیوت ــه در ح ــتند ک هس
کــه فعالیــت آنهــا اکنــون منجــر بــه تولیــد کیت هــای 

ــا شــده اســت. تشــخیص کرون
ــان اینکــه در حــال حاضــر دو شــرکت  ــا بی ســتاری ب
دانــش بنیــان در حــوزه کیت تشــخیص کرونــا فعالیت 
می کننــد و ۲۵۰ هــزار کیــت را تحویــل داده انــد، خاطر 
نشــان کــرد: ایــن شــرکت ها ظرفیــت تولیــد ۱۰۰ هزار 

کیــت در هفتــه را دارنــد.
ــرکت های  ــر از ش ــی دیگ ــه ورود یک ــاره ب ــا اش وی ب
دانــش بنیــان فعــال در عرصــه تولید کیــت یادآور شــد: 
عــالوه بــر آن شــرکت دیگــری در حــال اخــذ تاییدیــه 
ــا  ــا اســت. ب در راســتای تولیــد کیــت تشــخیص کرون
ــده  ــام ش ــه انج ــن زمین ــون در ای ــه تاکن ــی ک اقدامات
اســت می تــوان امیــدوار بــود کــه دیگــر نیــاز بــه واردات 

ــم. ــخیص نداری ــای تش کیت ه
معــاون علمــی و فناوری ریاســت جمهــوری با اشــاره به 
تولیــد تجهیــزات در زمینــه مبــارزه بــا کرونــا، از حضور 
۲ شــرکت دانــش بنیــان در زمینــه تولیــد »ونتیالتــور« 
ــته اند  ــرکت ها توانس ــن ش ــان ای ــه محقق ــر داد ک خب
ایــن دســتگاه ها را تولیــد و نیــاز بیمارســتان ها را 

برطــرف کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن دســتگاه می توانــد یــک تخــت 

معمولــی را بــه یــک تخــت ICU تبدیــل کنــد، اظهار 
کــرد: در حــال حاضــر مشــکل بســیاری از شــرکت ها 
تولیــد ایــن ونتیالتورها اســت که بــا ورود شــرکت های 
دانــش بنیــان بــه این عرصــه، نیازهــای کشــور برطرف 
شــده ضمــن آنکــه ایــن دســتگاه ها بــا قیمــت پاییــن 

بــه بــازار عرضــه شــده اســت.
ســتاری بــا اشــاره بــه تولیــد ماســک های مــورد نیــاز 
کشــور توســط شــرکت های دانــش بنیــان گفــت: در 
ابتــدای شــیوع ایــن ویــروس، تولید ماســک با مشــکل 
ــان  ــش بنی ــرکت های دان ــن رو ش ــود از ای ــه ب مواج
تولیدکننــده تجهیــزات ســاخت ماســک، بــه عرصــه 
ــاز  ــد نی ــا بتوانن ــدند ت ــول وارد ش ــن محص ــد ای تولی

کشــور را از ایــن منظــر برطــرف ســازند.
ــا، تولیــد ماســک  ــه گفتــه وی هنــگام شــیوع کرون ب
ــر  ــا براب ــد ده ه ــه بای ــه البت ــد ک ــر ش ــش از ۴ براب بی
افزایــش یابــد تــا عــالوه بــر نیــاز کشــور، نیــاز منطقــه 

نیــز برطــرف شــود.
معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــه بیان 
تــالش شــرکت های دانش بنیــان در زمینه تولیــد دارو 
بــرای درمــان مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا پرداخــت و 
ــا بیــان اینکــه ایــن شــرکت ها بــه شــدت در حــال  ب
ــرای  ــی ب ــای داروی ــه پروتکل ه ــات در زمین تحقیق
ــر  ــال حاض ــه داد: در ح ــتند، ادام ــا هس ــان کرون درم
ــور در  ــان کش ــط محقق ــی توس ــای بالین کارآزمایی ه
ــات  ــت و اتفاق ــام اس ــال انج ــرکت ها در ح ــن ش ای
ــه  ــن اســت ک ــوزه رخ داده ای ــن ح ــه در ای ــی ک خوب
دیگــر نیــازی بــه واردات بــرای مبــارزه بــا کرونــا نداریم 
ــا  ــان کمبوده ــش بنی ــه واســطه شــرکت های دان و ب

مرتفــع شــده اســت.
ــش  ــرکت های دان ــه ش ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــتاری ب س
ــناخته  ــروس ناش ــا وی ــارزه ب ــدم مب ــط مق ــان خ بنی
کرونــا هســتند، ابــراز امیــدواری کــرد کــه کشــور بــا 
ــه ای برســد کــه  ــه مرحل همــکاری ایــن شــرکت ها ب

ــد. ــتان ها نمان ــت در بیمارس ــی پش کس

ــه داد:  ــوری ادام ــس جمه ــی ریی ــاون علم مع
ــه واســطه  ــا توانســته ب ــر کشــوری در دنی کمت
هماهنگی هــا در راســتای مبــارزه بــا کرونــا 
فعالیــت کنــد کــه ایــن حاصــل ســرمایه گذاری 
بهداشــتی،  مختلــف  حوزه هــای  در  کشــور 

ــت. ــوآوری اس ــاوری و ن فن
ــان  ــر محقق ــتاورد دیگ ــه دس ــاره ب ــا اش وی ب
در حــوزه هــوش مصنوعــی گفــت: تاکنــون 
شــرکت های دانــش بنیــان در حــوزه تولیــد 
ــا  ــد ام ــدا کردن ــخیص ورود پی ــای تش کیت ه
چندیــن شــرکت توانســتند بــا اســتفاده از هوش 
ــد در  ــه تکنولوژی هــای جدی ــا ارائ مصنوعــی و ب
ــرای تشــخیص  ــد را ب ــن زمینــه روشــی جدی ای

ــد. ــه دهن ــا ارائ کرون
ســتاری بــا بیــان اینکه ایــن نــگاه جدیــدی برای 
تشــخیص بــا دقــت ویــروس کرونا بــا اســتفاده از 
ســی تــی اســکن بــه شــمار مــی رود، گفــت: ایــن 
ــان در  ــش بنی ــت شــرکت های دان نتیجــه حرک

حــوزه هــوش مصنوعــی اســت.
وی تاکیــد کــرد: اکنــون ایــن شــرکت توانســته با 
دقــت باالیــی ســامانه ای را ترتیــب دهــد کــه بــه 
واســطه آن ویــروس کرونا با اســتفاده از یک ســی 
تــی اســکن قابــل تشــخیص اســت ایــن ســامانه 
در بســیاری از بیمارســتان ها می توانــد مــورد 

اســتفاده قــرار بگیــرد.

گزارش تصویری از ضدعفونی معابر بردسیر توسط شهرداری و بسیج

ای آخریـن امید رسـالت خوش آمدی  
خورشید آسمـان عـدالت! خوش آمدی  
سر تا به پات قدر و جاللت! خوش آمدی  

بنیان کن اساس ضاللت! خوش آمدی  
با مقدم تو گشت زمین رشک آسمان  

عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان  
  اسالم بـا والدت تـو بـاز جـان گرفت  
روی ندیـدۀ تـو دل از آسمـان گرفت  
دیـن بـا والیتت شرف جاودان گرفت  

»حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت«  
جاء الحقت رسید بـه گوش جهانیان  
عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان  

ای از خدا سالم به جسم و به جان تو  
آوای وحـی می شنــوم از زبــان تو  

دل بـرده از پـدر ز مـالحت بیان تو  
قرآن بخوان که بوسه زند بر دهان تو  

ای عمر وحی از نفست گشته جاودان  
عجل علـی ظهورک یا صاحب الزمان  

میـالد تو والدت خوبان عالم است  
عید هزار موسی و عیسی بن مریم است  

میـالد اهـل بیت رسول مکرم است  
میـالد دیگـر شهـدای مکرم است  

میـالد سیدالشهــدا را دهـد نشـان  
عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان  

بازآ که اولیای خـدا چشم شـان به توست  
یـاران سیدالشهــدا چشم شـان به توست  

سرهای تشنه گشته جدا، چشم شان به توست  
مکه، مدینه، کرب و بال چشم شان به توست  

کعبه گشوده چشم به راه تو همچنان  
عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان

ما از تو دور و جای تو پیوسته بین ماست  
روی ندیـده ات همـه جا نور عین ماست  
چشم انتظار ماندن ما دین و ِدین ماست  

جمعـه گــواه نالـۀ ایـن الحسین ماست  
یک جمعه این سوال نیفتاده از زبان  
عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان 

در والدت حرضت بقیة الله االعظم)عج( 

از ۲۳ فروردین ساعت کاری از ۷ صبح تا ۱۴ است/تعطیلی مشاغل پر ریسک  و ممنوعیت 
تردد استانی خودروها تا پایان فروردین/ فعالیت مدارس تا  ۳۰ فروردین تعطیل است

خطاب به برادران و خواهران مجاهدم...
ــه  ــانی ک ــم، ای کس ــن عال ــدم در ای ــرادران مجاه ــران و ب خواه
ــر  ــد عاریــه داده ایــد و جانهــا را ب ــرای خداون ســرهای خــود را ب
ــازی بــه ســوق فــروش  ــازار عشــق ب کــف دســت گرفتــه و در ب

آمــده ایــد، عنایــت کنیــد: جمهــوری
اسالمی، مرکز اسالم و تشیع است.

امــروز قــرارگاه حســین بن علــی، ایــران اســت. بدانیــد جمهوری 
اســالمی حــرم اســت و ایــن حــرم اگــر مانــد، دیگــر حرمهــا مــی 
ماننــد. اگــر دشــمن، ایــن حــرم را از بیــن بــرد، حرمــی باقــی نمی 
مانــد، نــه حــرم ابراهیمــی و نــه حــرم پیامبــر صلــی اهلل علیــه 

. له آ و
ــم! جهــان اســالم پیوســته نیازمنــد رهبــری  ــرادران و خواهران ب
اســت؛ رهبــری متصــل و منصــوب شــرعی و فقهــی بــه معصــوم. 
خــوب مــی دانیــد منــزه تریــن عالـِـم دیــن کــه جهــان را تــکان 
ــا،  ــاک م ــزرگ و پ ــی ب ــی خمین ــرد، یعن ــا ک ــالم را احی داد و اس
والیــت فقیــه را تنهــا نســخه نجاتبخــش ایــن امــت قــرار داد؛ لذا 

چــه شــما کــه بــه عنــوان شــیعه
بــه آن اعتقــاد دینــی داریــد و چــه شــما کــه بــه عنــوان ســنی 
اعتقــاد عقلــی داریــد، بدانیــد  )بایــد( بــه دور از هرگونــه اختالف، 
بــرای نجــات اســالم خیمــه والیــت را رهــا نکنیــد. خیمــه، خیمه 
ــوری  ــا جمه ــان ب ــمنی جه ــاس دش ــت. اس ــول اهلل اس ی رس
اســالمی، آتــش زدن و ویــران کــردن ایــن خیمــه اســت. دور آن 
ــت  ــد، بی ــیب دی ــر آس ــه اگ ــن خیم ــد. واهلل واهلل واهلل ای بچرخی
اهلل الحــرام و مدینــه حــرم رســول اهلل و نجــف، کربــال، کاظمیــن، 

ســامرا و مشــهد باقــی نمــی مانــد؛ قــرآن آســیب مــی بینــد.

فرازهایی از  وصیت نامه سپهبد شهید سلیمانی )۴(

گار
ساز

ضا 
مر

غال
ر از:

شعا
ا

ستاری معاون علمی رئیس جمهور اعالم کرد:


