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با توجه به نامگذاری سال 99 بنام جهش تولید از سوی 
مقام معظم رهبری و از جهتی ابتالی کشور به ویروس 
کرونا وتوجه همه مسئوالن نظام به مبارزه با این ویروس 
، لذا برای تحقق جهش تولید نیازمند تصمیمات وبرنامه 
ریزی هایی است که باید در دستورالعملهای مسئولین قرار 

بگیرد 
و با توجه به اینکه همه همت دولت ومردم و همه دستگاهها  
برای مبارزه با شیوع کرونا وشکست آن و عدم خسارات به 
انفاس و اموال و موضوعات اقتصادی ، همه دستگاهها همت 
گماردند که این ویروس را شکست دهنداما برای مبارزه با 
این پدیده شوم آنچه مشهود وقابل تقدیراست مشارکت ، 
همدلی و همراهی همه مردم ودولت ونهادهای لشکری 
وکشوریست که تالش در ریشه کن کردن این ویروس 
دارنداما اگر همین همدلی و تعامل برای سایر برنامه ها از 
جمله جهش تولید در دستور کار قرار گیرد، موفقیت دور 
از دسترس نخواهد بود. فعاالن اقتصادی طی سال های 
گذشته همراهی و تعامل چندانی از طرف دولت مردان 
مشاهده نکردند که این مهم برای سال جاری یک ضرورت 

انکارناپذیر است.
لذا گذشته از همدلی ومشارکت وبسیج همه امکانات 
دستگاهها وبخش خصوصی نکته قابل توجه این است این 
حرکت اثبات توانایی بخش خصوصی با دولت را عمال نشان 
داد یعنی اگر حمایتهای واقعی دولت از بخش خصوصی 
بدون بروکراسی و بخشنامه های عریض و طویل عملی 
شود تا حد زیادی کشور می تواند نیازهای خود رابرطرف 
کنند همچنین اهمیت دادن به جوانان و شرکتهای دانش 
بنیان درتولید و ابداع وپژوهش و حمایتهای واقعی تاثیر 
بسزایی دررونق وجهش تولید دارد در همین روزهای 
سخت شیوع کرونا و نیاز جامعه به کیتهای آزمایشگاهی 
این شرکتها خوب درخشیدند و توانمندی خود را به صحه 

حضور رساندند 
همانگونه که با بسیج امکانات دراین دوماه گذشته  تاثیر 
شگرفی در جهش تولیدات مورد نیاز پزشکی ودرمانی 
و بهداشتی داشته پس می توان با بسیج همه امکانات 
درپسا کرونا درهمه بخشها ادامه یابد و بسیج همه امکانات 
مهمترین راهکار برای  جهش تولیداست  و برای جهش 
تولید اموری مانند :تسهیل در مجوزات ، تسریع در ترخیص 
مواداولیه از گمرکات ، ارائه تسهیالت بانکی با حداقل 
زمان ،همکاری بین دستگاهها ، روان سازی امور بیمه 
ای ، مالیاتی و گمرکی ، تسهیل امور صادراتی و کاهش 
بروکراسی ،حمایت از نخبگان وکارافرینان و شرکتهای 
دانش بنیان از جمله موضوعات اساسی برای تحقق این امر 
است و بدون تحقق این موارد نمی توان به اینده وتحقق 

جهش تولید امید داشت.
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         رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان :        

هفت محور جهش تولید در حوزه صنعت و 
معدن کرمان برنامه ریزی شد

ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری:

توزیع  دو هزار و 58 بسته حمایتی 
غذایی و پوشاکی به ارزش 200 میلیون 

حجت االسالم علی جاللی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان: 

رونمایی از خط تولید 2 نوع کیت 
ایران ساخت تشخیص کرونا 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بردسیر جلسه مدیریت 
کنترل ویروس کرونا شهرستان بردسیر به ریاست مهندس 
وفایی معاون اجتماعی فرمانداری و باحضوراعضا درراستای 
طرح فاصله گذاری هوشمند درسالن اجتماعات فرمانداری 

برگزارشد
مهندس وفایی معاون عمرانی فرمانداری ضمن تبریک 
اعیاد شعبانیه،ازکلیه نهاد ها و ادارات درامرپیشگیری و 
کنترل بیماری کرونا قدردانی کرد وباتاکید برضرورت ماندن  
درخانه، افزود: باتوجه به اینکه امار مبتالیان دربردسیر رو 
به افزایش است از عموم شهروندان تقاضا میگردد درخانه 

بمانند
وی درادامه افزود: تمامی صنوف ملزم به رعایت نکات 
بهداشتی طبق پروتکل ارسالی از مراجع زیربط میباشند 
و گشت بازرسی کنترل بیشتری براصناف داشته باشند 
دستورالعمل گام دوم مبارزه با کووید۱9و طرح فاصله 
گذاری هوشمند شهرستان بردسیرقرائت شد »مشاغلی 
که نباید تعطیل باشند:فروشگاههای زنجیره مایحتاح 
مردم،سوپرمارکت ها،میوه و سبزی فروشی ها،مراکز فروش 
محصوالت پروتئینی،میادین تره بار،لبنیات فروشی،نانوایی، 
و  سوخت،تعمیر  بر،جایگاه  غذابیرون  تهیه  مراکز 
تاسیسات فنی خودرو و منازل،مراکز بهداشتی درمانط 
دامپزشکی،پخش  فروشگاه  خصوصی،مراکز  و  دولتی 

مواددارویی،مراکز تانین امبوالنس،داروخانه ها«
وفایی تاکید کرد: تمامی صنوف و کارگاهها و واحدهای کم 
خطر جهت ادامه فعالیت خود موظف به ثبت درسامانه 
salamat.gov.ir و تعهد الکترونیکی ودریافت کد کاربری و 

باتوجه به  افزایش آمار مبتالیان به کرونا 
دربردسیر ضرورت درخانه ماندن ، 

دراولویت باشد

نصب آن در معرض دید در محل کسب وکار می 
باشند

وی همچنین تصریح نمود: فروشگاهها موظف به 
تهیه و استفاده موادضدعفونی دستکش و ماسک می 
باشند و دراختیار مشتری قراردهند ودرصورت امکان 
از دریافت پول نقد خودداری نمایند و ازدستگاه کارت 
خوان استفاده کنند و کارت توسط خود مشتری 
کشیده شود ودرصورت عدم فاصله گذاری اجتماعی 
توسط اصناف و مغازه داران بافردمتخلف ازطریق 
ضمناسوخت  شد  برخوردخواهد  قضایی  مراجع 
گیری بنزین در پمپ بنزین توسط کارکنان جایگاه 
کارکنان  و  شاغلین  وکلیه  گیرد  انجام  سوخت 
واحدهای صنفی موظف به حفاظت فردی مناسب 

شامل استفاده ماسک ،دستکش و شیلد میباشند

مهنــدس برهانــی مدیــر شــبکه 
بهداشــت ودرمان شهرســتان بردســیر 
درگفتگــو با خبرنــگار ســپهراز اجرای 
طــرح فاصلــه گــذاری اجتماعــی 
در  مــورخ ۱/۲3/ 99  از  هوشــمند 
ــت: شهرســتان بردســیرخبر داد وگف

مقــرر گردیــده کلیه صنــوف کم خطر 
کارگاه هــا و مراکــز صنعتــی با مراجعه 
بــه ســایت وزارت بهداشــت و درمــان 
بــه آدرس Salamat.gov.ir    ضمــن 
ثبــت اطالعــات خــود و واحــد مربوطه 
ــا  ــری ســالمت را دریافــت و ب کدکارب
رعایــت الزامــات مربــوط به مشــتری و 
کارکنــان شــاغل در آن واحــد فعالیت 
خــود را آغــاز نمایند، همچنیــن مقرر 

امــام ســجاد علیه  الســام فرمودند:گفتار نیــک، ثــروت را زیــاد و روزی را فــراوان می 
 کنــد، مــرگ را بــه تأخیــر مــی  انــدازد، انســان را در خانــواده محبــوب می  کنــد و به 

بهشــت وارد مــی  نمایــد.                                                                              »خصــال : ص 3۱7«

صفحه4

بسیج همه امکانات مهمرتین 
راهکار برای  جهش تولید

ملت ایران در آزمون کرونا خوش درخشید/ 
در این ماجرا فرهنگ و متدن غرب محصول خود را نشان داد 

گردیــد بــا توجــه بــه انتقــال ویــروس 
ــا ســطوح و  ــق تمــاس ب ــا از طری کرون
محیــط در خصــوص نحوه عرضــه مواد 
ــا مســدود  ــوف ب ــت صن ــی اکثری غذای
نمــودن مســیر ورود مشــتریان بــه 
داخــل واحــد صنفــی و میــوه فروشــان 
بــا در اختیــار قــرار دادن دســتکش 
ــد  ــدام نماین ــی اق ــد عفون ــواد ض و م
کلیــه شــاغلین در واحدهــای صنفــی، 
صنعتــی ،کشــاورزی، اداری و خدماتــی 
در صــورت عالمــت دار شــدن )ســرفه 
،تــب ،کوفتگــی و....( بــه فوریــت در 
قرنطینــه خانگــی قــرار گیرنــد و ضمن 
جداســازی از ســایر افــراد خانــواده بعــد 
از بهبــودی بــا تاییــد پزشــک بــه محل 

در صورت عدم رعایت پروتکل بهداشتی ،ازسوی کارفرمایان و صاحبان 
مشاغل ،به مراجع قضایی معرفی و واحد مربوطه تعطیل می گردد

بیانات  تلویزیونی مقام معظم رهربی  به مناسبت والدت حرضت امام زمان)عج(:

مهندس وفایی معاون فرمانداری  درجلسه مدیریت کنرتل ویروس کرونا:

کار خــود مراجعــه نماینــد، از کارفرمایــان ،روســای ادارات و 
صاحبــان مشــاغل درخواســت مــی گــردد کلیــه پروتــکل 
هــای بهداشــتی را رعایــت نماینــد الزم بــه ذکــر اســت در 
صــورت عــدم رعایــت بــه مراجــع قضایــی معرفــی و واحد 

مربوطــه تعطیــل مــی گــردد
ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب ــه بن ــر اســت ک الزم بذک
شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان بردســیر تــا تاریــخ 
99/۱/۲3  از نمونه هــای ارســالی بــه آزمایشــگاه متاســفانه 
نمونــه یــک بیمــار بســتری در بیمارســتان مثبــت گردید، 
بنابرایــن تعــداد مبتالیــان قطعــی بســتری شــهر بردســیر 
بــه 7 نفــر افزایــش یافتــه کــه دو نفــر از مبتالیــان بهبــود 
یافتــه، ۴ نفــر درمــان در منــزل تحــت نظــر کارشناســان 
و یــک نفــر در بیمارســتان بســتری مــی باشــد )اختــالف 
ــت  ــورد مثب ــورد بســتری و ۱۰ م ــت م ــن هف ــاری بی آم
،مربــوط بــه اطرافیــان بیمــار بــه صــورت ســرپایی بــوده 
کــه تســت هــای آنهــا مثبــت شــده و بــا رعایــت شــرایط 
در منــزل در ایزولــه خانگــی قــرار گرفتنــد( بــا توجــه بــه 
بررســی های بــه عمــل آمــده عمــده افــراد مبتــال پذیــرای 
ــوده  ــدان مســتقل( از شــهرهای آل ــوام و فرزن میهمانان)اق
ــه  ــته جمعی ب ــی دس ــای خانوادگ ــردش ه ــا گ ــوده ی ب

مناطــق شهرســتان داشــتند.

اهدا بسته فرهنگی شامل ۶۰جلد کتاب به ارزش تقریبی ۱۰میلیون ریال 
به مامورین حارض در محل ایستگاهها ی کنرتل 

              رجایی نژاد رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسالمی شهرستان بردسیر :

ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــی اداره فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شهرســتان بردســیر حســب مصوبات ســتاد پیشــگیری از شیوع 
ــه منظــور ارج نهــادن  ــا در شهرســتان بردســیر ب بیمــاری کرون
ــادی ورودی  ــی در مب ــاالن اجرای ــبانه روزی  فع ــات ش ــه زحم ب
و خروجــی  شهرســتان بردســیر،رجایی  رییــس اداره فرهنــگ 
و ارشــاد اســالمی شهرســتان بردســیر  بــه اتفــاق همــکاران در 
محــل هــای تعییــن شــده از ســوی پروتــکل بهداشــت و درمــان 
حضــور یافتنــد و ضمــن تقدیــر از همــکاران بخشــهای نظامی و 
انتظامــی ،بســیج ،هــالل احمــر ،شــهرداری و خصوصــا مرکــز 
بهداشــت اظهــار امیــدواری کردنــد بــا اقدامــات پیش بینی شــده 
توســط فرمانــدار محترم و بخشــداران و همه دســت انــدر کاران و 
خصوصــا همراهــی خــوب مــردم در جهــت رعایت مــوارد اعالمی 
بــه یــاری خداونــد  هرچــه سریعترشــیوع  ایــن بیمــاری تحــت 
کنتــرل و ریشــه کــن گــردد و مــردم بــه زندگــی عــادی خــود 
برگردنــد الزم بذکــر اســت در ایــن بازدید بســته فرهنگی شــامل 
۶۰جلــد کتــاب بــه ارزش تقریبــی ۱۰میلیــون ریــال بــه همــراه 
شــیرینی بــه ماموریــن حاضــر در محــل ایســتگاهها ی کنتــرل 

اهــدا گردیــد .
گزارشــی از اقدامــات کــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
شهرســتان بردســیر از زمــان شــروع بحــث شــیوع بیمــاری کرونا 

بــه انجــام رســانده ارائــه نمایــم 
۱- حضــور در جلســات ســتاد پیشــگیری شــیوع بیمــاری کرونا 
۲- تشــکیل ســتاد خبــری و اطــالع رســانی شهرســتان  )انجــام 
مصاحبــه مطبوعاتــی (با حضــور ســروران ارجمنــد اهل رســانه و 

خبــر و آقــای برهانــی رییــس  محتــرم مرکــز بهداشــت
 3- دعــوت از مراکز موسســات فرهنگی هنری  و آموزشــگاههای 
فرهنگــی هنــری جهــت ارائــه مســائل آموزشــی پیشــگیری از 

شــیوع بیمــاری کرونــا بــا حضــور جنــاب آقــای برهانــی
 ۴- ســم زدایــی روزانــه و مرتــب اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی  و 

ســالن مجتمع امــام خمینی
ــی  ــزاری دوره آموزش ــت برگ ــهرداری جه ــا ش ــکاری ب  ۵ - هم
کارکنــان شــهرداری در خصــوص  مســائل پیشــگیری از شــیوع 

بیمــاری کرونــا 
۶ -تشــکیل  گــروه  در فضــای مجــازی جهــت فعالیــت موثــر بــا 
مشــارکت هنرمنــدان شهرســتان و حضــور در فضــای مجــازی 
ــری نشــر  ــای فرهنگــی و   هن جهــت اطــالع رســانی فعالیته

تولیــدات شهرســتان و ســایر اســتانها در شهرســتان
ــا موسســات تبلیغاتــی جهــت در اختیــار   7 -  همــا هنگــی ب
قــراردادن کلیــه  تابلوهــای  تبلیغاتــی در ســطح شهربردســیر  به 
مرکــز بهداشــت بردســیر  منظــور آمــوزش راههــای پیشــگیری 

عمومــی از شــیوع بیمــاری
۸ - ترغیــب برخــی گــروه هــای نمایــش بــرای ســاخت برنامــه 

هــای آموزشــی و پخــش در فضــای مجــازی
 9 - معرفــی تعــدادی از موسســات و آموزشــگاهها بــرای دریافت 
کمــک دولــت بــه کســب و کارهــای آســیب پذیــر از ویــروس 

کرونا.
                                                                 ادامه صفحه ۲
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رئیــس پلیــس فتــا اســتان کرمــان : بیــش از ۴۰ پرونــده 
ــا و تشــویش اذهــان عمومــی  ــا بیمــاری کرون مرتبــط ب

تشــکیل شــده اســت
رئیــس پلیــس فتــا اســتان کرمــان از تشــکیل ۴۱ پرونده 
بــا موضــوع تشــویش اذهــان عمومــی در ارتبــاط بــا کرونــا 
در پلیــس فتــای کرمــان خبــر داد و گفــت: پیگیــری ۱۹ 

پرونــده ادامــه دارد.
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــژاد در گفت وگ ــن یادگارن ــرهنگ امی س
تســنیم در کرمــان، بــا اشــاره بــه اینکــه فضــای مجــازی 
محــدود بــه مــکان و زمــان نبوده و خبــری کــه در این فضا 
منتشــر می شــود تاثیــر خــود را بــر همــه موقعیت هــای 
جغرافیایــی می گــذارد اظهار داشــت: متاســفانه در اســتان 
کرمــان هــم داشــتیم افــرادی را کــه بــه دالیــل مختلــف 
نســبت بــه انتشــار و یــا بازنشــر اخبــار کــذب و شــایعات 

اقــدام کــرده بودنــد کــه مــورد پیگیــری قــرار گرفتنــد.
وی بــا بیــان اینکــه بــا گســترش شــبکه های اجتماعــی 
شــاهد انتشــار و تبــادل حجم گســتره ای از اخبار هســتیم 
که متاســفانه بخشــی از آن کذب و شــایعات اســت گفت: 
ایــن اخبــار و شــایعات بــا اهداف مختلفــی چــون باالبردن 
کاربــران، مقاصــد سیاســی، اجتماعی، اقتصــادی، امنیتی و 

... و گاهــی نیــز بــدون قصــد خاصــی منتشــر می شــوند.
رئیــس پلیــس فتــا اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
انتشــار اخبــاری کــه بــه تشــویش اذهــان عمومــی، عــوام 

ــط و ...  ــتباه و غل ــیر اش ــان در مس ــن مخاطب ــی، قرارگرفت فریب
منتهــی شــود جــرم اســت تاکیــد کــرد: انتشــار و بــاز نشــر هــر 
گونــه اخبــاری جعلــی و کــذب در فضای مجــازی تاثیر زیــادی در 

ــوع اســت. ــه می گــذارد و انتشــار آن ممن جامع
وی بــا بیــان اینکــه بــرای حفــظ امنیــت روانــی جامعــه مجرمین 
اینترنتــی مــورد پیگــرد قانونــی قــرار می گیرنــد افــزود: پلیس فتا 

2۴ ســاعته فضــای مجــازی را رصــد می کنــد.
ــراز اینکــه عــده ای تصــور می کننــد در فضــای  ــا اب ــژاد ب یادگارن
ــا تغییــر  مجــازی بــه دلیــل کــه دیــده نمی شــوند می تواننــد ب
هویــت اقداماتــی را انجــام دهنــد و شناســایی نشــوند گفــت: در 
فضــای مجــازی ایــن امــکان وجــود دارد تــاIP  ایــن افــراد از طریق 
ارائه دهنــدگان خدمــات اینترنتی و بانک های اطالعاتی شناســایی 

شــده و در اختیــار مقامــات قضائــی قــرار گیــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن روزهــا جامعــه تحــت تاثیــر شــیوع 
بیمــاری کروناســت و بــه تبــع آن شــاهد انتشــار اخبار گســترده و 
متنوعــی در ایــن حــوزه در فضای مجازی هســتیم افــزود: تاکنون 
۴۱ پرونــده بــا موضــوع تشــویش اذهــان عمومــی در ارتبــاط بــا 

کرونــا در پلیــس فتــای کرمان تشــکیل شــده اســت.
رئیــس پلیــس فتــا اســتان کرمــان بــا عنــوان اینکــه تاکنــون در 
ارتبــاط بــا ایــن پرونده هــا 5 مجــرم دســتگیر و 22 نفــر احضــار 
شــدند کــه پــس از حــذف محتواهــای منتشــر شــده و بــا اخــذ 
تعهــد کتبــی آزاد شــدند گفــت: در حــال حاضــر ۱۹ پرونــده هــم 

در دســتور کار اســت و پیگیری هــا ادامــه دارد.

ــرداری در فضــای مجــازی  ــان اینکــه کاله ب ــا بی وی ب
ــزود: برخــی  ــتیم اف ــم داش ــا را ه ــا کرون ــاط ب در ارتب
ــروز  ــرایط ام ــردم در ش ــی م ــودجو از نگران ــراد س اف
جامعــه بــرای رســیدن بــه مقاصــد ســوء خــود بهــره 
ــا اســتفاده از برخــی از ســایت های نامعتبــر  ــرده و ب ب
ــه اطالعــات  ــه دسترســی ب و اپلیکیشــن ها نســبت ب

ــد. ــدام کردن ــراد اق شــخصی اف
ــی  ــه لمس ــه صفح ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــژاد ب یادگارن
ــا  ــری دم ــکان اندازه گی ــراه ام ــن هم گوشــی های تلف
بــدن افــراد را نــدارد گفــت: ایــن اپلیکیشــن ها بــا کپی 
کــردن اثــر انگشــت افــراد بــرای ورود بــه نرم افزارهــای 
بانکــی افــراد و ســوء اســتفاده از اطالعات شــخصی آنها 

ــد. ــتفاده می کنن اس

عوامل دین گریزی جوانان
آیا جوانان دین گریزند؟!

بیش از ۴۰ پرونده مرتبط با بیماری کرونا و تشویش اذهان عمومی تشکیل شده 

ــت:  ــیرجان گف ــارت س ــدن و تج ــت، مع ــس اداره صنع رئی
25۰ واحــد صنفــی غیــر ضــروری ایــن شهرســتان بــه دلیل 
بی توجهــی بــه مصوبــات ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا پلمب 

شــد.
ــا  ــیرجان، محمدرض ــارس از س ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
خواجویــی بــا اشــاره بــه صــدور اخطاریــه بــرای ۱۴۰ واحــد 
صنفــی متخلــف در ایــن شهرســتان اظهــار داشــت: تاکنــون 
25۰ واحــد صنفــی متخلــف در ســیرجان کــه بــا بی توجهی 
بــه دســتورالعمل های ســتاد اقــدام به بازگشــایی کــرده بودند 

شناســایی و پلمــب شــدند.
رئیــس اداره صنعــت، معــدن و تجارت ســیرجان عنــوان کرد: 
بــر اســاس دســتورالعمل های ســتاد ملــی مبــارزه بــا شــیوع 
ویــروس کرونــا و بــا همــکاری اداره صمت، اتاق اصنــاف، اماکن 
نیــروی انتظامــی و مرکــز بهداشــت در دو نوبت صبــح و عصر 
تمــام صنــوف در ســطح شهرســتان ســیرجان را بــه صــورت  
مســتمر رصــد کــرده و با متخلفانــی که همچنان بــه فعالیت 

خــود ادامــه داده انــد، برخــورد شــد.
ــای  ــده کاال ه ــه کنن ــی عرض ــای صنف ــزود: واحد ه وی اف
ــاز و  ــانی ب ــات رس ــرای خدم ــردم ب ــی م ــروری و اساس ض
مشــغول انجــام فعالیت هســتند، اما ســایر واحد هــای صنفی 
بــه دلیــل پیشــگیری و مقابلــه بــا ویــروس کرونــا تــا اطــالع 
ــالع  ــه اط ــم ب ــای الزم ه ــل و تصمیم گیری ه ــوی تعطی ثان

می رســد.

فــردی در فضــای مجــازی بــدون مطالعــه و بررســی وعمــق 
نگــری بــه گرایــش جوانــان جامعــه مان بــه دین مبین اســالم 
و گرایــش بســیاری از ادیــان دیگــر واز کشــورهای مختلــف به 
دیــن اســالم وتشــّیع بیان نمــوده که جوانــان از دیــن گریزانند 
کــه ایــن موضــوع خــود نیازمندتحقیــق عمیــق فرهنگــی و 
اجتماعی ،سیاســی و روانشناســی ومطالعات اجتماعی از وضع 
موجــود جهــان دارد و تطبیــق ان بــا چهل ســال گذشــته می 
توانــد نتیجــه ای مطلــوب از دیــن گریــزی ودین جویی نشــان 

داد.
امــا بنــا برفــرض ســئوال دوســت مجــازی کــه نوشــته بــود 
جوانــان ایــران نســبت بــه گذشــته دیــن گریزنــد بنــا بفــرض 
اول اگــر ســخن ایــن دوســت عزیــز را  بنــا برصحــت بدانیــم 
بایــد عــرض کنــم دوســت عزیــز! بنــا بقــول جامعــه شناســان 
هــر ده ســال یک تغییــر اساســی در رفتارهــای اجتماعی بنابه 
پیشــرفته های ارتباطاتــی و الکترونیکی روی مــی دهد که کل 
روابــط اجتماعــی را درگیــر مــی کنــد و باورهــا ی دینــی هم از 
ایــن امر مســتثنا نیســتند چهل ســال پیــش کدامیــک از این 
وســایل ارتباطاتــی وجــود داشــت حتی تلفــن هم بســیار نادر 
ودر شهرســتانها یــی مثــل بردســیر کــه بــا پیــروزی انقــالب 
فقــط یــک خــط تلفــن راه انــدازی شــد بماندکــه هیچگونــه 
وســایل ارتباطاتــی وجــود نداشــت خــوب! وســایل ارتباطــات 
اجتماعــی  بیشــتر از طریــق روابــط خانوادگی ، دانــش اموزی و 
روابــط کاری بــود ســرگرمی بچــه ها تنها توپهای دســت ســاز 
و نهایــت پالســتیکی بــود کــه هــر کس هم نداشــت و بیشــتر 
بچــه هــا و دانــش امــوزان دراوقــات فراغــت درشــهر و روســتا 
بدنبــال کار بــا ســایر افــراد خانــواده بودنــد  کــه کمتــر فراغــی 
پیــدا میکردنــد حتی با دوستانشــان  )همســایه وهــم محلی و 
همکالســی ( بــازی کنند وهمه بنحــوی در کســب درامدبرای 
امــرار معــاش ســهیم بودنــد و در فراگیــری مســائل اخالقــی 
افــراد خانــواده دخیــل بودنــد و اموزشــها ی دینــی واجتماعــی 
وغیــره از خانــواده بــه فرزنــدان بــه ارث مــی رســید و همه چیز 
حتــی دیــن داری ارثــی بــود و نهایتــا اکثر خانــواده بــا توجه به 
شــان وجایــگاه خانــواده از یــک حیــا وشــرمی برخورداربودند. 
ــوزی درروســتاها وشــهرها  ــا گســترش ســواد ام کــم کــم ب
ومهاجــرت روســتائیان بــرا ی کســب علــم وگاها شــغل باعث 
شــد ارتباطــات اجتماعــی پهنــه گســترده تــری پیداکنــد و 
ــون ، ســینما  ــو و تلویزی ــط اجتماعــی رادی ــن رواب ــار ای درکن
هــم نقشــی تاثیــر گــذار پیــدا کردنــد کــه در روابــط اجتماعی 
جامعــه نقشــی جدیــد ایفــا کننــد لــذا بــه همیــن انــدازه کــه 
روابــط اجتماعــی گســترده تــر شــد افکار وتضــاد افــکار و تکثر 
انهــا در جوامــع بزرگتــر خودنمایــی کــرد دانــش امــوزی کــه 
در روســتاو شــهرها ی کمتــر توســعه یافتــه مطالبــی از دیــن 
درمدرســه وخانــواده اموختــه وتنهــا انهــا را مــالک زندگی می 
دانــد اماامــروزه بــا ایــن شــرایط و نظــرات وتفســیرهای دیــن 
متــردد میگــردد ایــا امــوزه هــای خانــواده ودوســتان ومدرســه 
صحیــح اســت یــا انچــه امروزشــاهد ان هســتم حال اگــر انچه 
قبــال اموختــه عمقی و عقالنــی و خردمندانــه بوده امــوزه های 
و آرای جدیــد کمتــر اثــر گذاراســت  وهمینگونــه ایــن ســیر 
را ادامــه بدهیــم کــه بــا دســتاوردهای الکترونیکــی جدیــد که 
هــر فــردی رابــا دنیــای جدیــد و بــا هر گونــه تغییــرات فکری 
وفرهنگــی واجتماعــی روبــرو مــی کنــد قطعــا ایــن فضاهــا 
تاثیراتــی دارد امــروز بچــه هــا ی۴الــی 5ســال تــا پیرمــرد7۰ 
و8۰ ســاله درگیــر ایــن ارتباطــات از طریــق ماهــواره ، مبایل و 
فضاهــای مجــازی هســتند.  بنابراین تضاد در تفکــرات وتکثیر 
نظــرات فــرد دچار توهم ، تشــبه ،تشــویش تســامح وتســاهل 

و... مــی کنــد.
حــال اگــر بــه وضعیــت جوانــان از نظــر روانشناســی توجــه 
کنیــم کــه درچــه وضعیتــی اســت جــوان درایــن دوره دارای 
قــدرت اســتقالل و آزادی اســت و لــذا نیــاز بــه مرور یــک دوره 

آســیب شناســی جــوان اســت از جملــه:
ــه الزم اســت در  ــه مســائلی اســت ک »درک جــوان« از جمل
مــورد جوانــان رعایــت شــود. بــه دلیــل آنکه جــوان خــود را در 
ایــن ســنین غریــب و تنهــا مــی بینــد، اغلب ســعی مــی کند 
علیــه ســّنت هــا و آداب و رســوم قیام نمایــد، از والدیــن خود و 
جامعــه کنــاره گیــری کنــد و فقــط با همســاالن خــود تماس 
بگیــرد. در چنیــن حالتــی، جــوان بــه یــک یــا چنــد راهنمــا 
نیــاز دارد تــا او را درک کــرده و محــرم اســرار و همــراز او گردند.

حــال اگــر کســی نباشــد کــه بــه درد دل هــای جــوان گــوش 
فــرا دهــد و یا احیانــاً پــدر و مــادر در مقابل تفکــرات او واکنش 
شــدیدی از خــود نشــان دهنــد، روشــن اســت که جــوان دیگر 
والدیــن را محــرم اســرار خــود نمــی دانــد و مســائل خصوصی 
را بــا آنــان در میــان نمــی گــذارد. پــس بایــد بــا جــوان همــراز 
بــود و بــه او گفــت کــه مــا تــو را درک مــی کنیــم و مــی توانی 
مشــکالت و ناراحتــی هــای خــود را بــا مــا در میــان بگــذاری. 
وقتــی جــوان احســاس کــرد کــه حــرف هایــش خریــدار دارد، 
آنهــا را بــا پــدر و مــادر در میــان خواهــد گذاشــت. در غیــر این 
صــورت، او احســاس تنهایــی می کنــد و تعــادل روانی خــود را 
از دســت مــی دهــد. حــال اگــر جوانی بــه هر دلیلی احســاس 
کنــد درک نمــی شــود و خــود را در ســطح خانــه یــا جامعــه 
بیگانــه ببینــد، علیه تفکــر، مذهب و یــا نحوه پوشــیدن لباس 
بــزرگ ســاالن طغیــان مــی کنــد و ایــن مســئله را بــه شــکل 
هــای گوناگــون از جملــه پوشــیدن لبــاس هایی با نمــاد غربی 

بــروز مــی دهــد.
دوران نوجوانــی و جوانــی مهــم تریــن دوران زندگانــی انســان 
محســوب می شــود. در ایــن دوران تحوالت عظیمــی در درون 
فــرد روی مــی دهــد. او در مــرز بلــوغ و نوجوانــی از طفیلــی 
ــه خــود متکــی گــردد.  ــودن مــی رنجــد و مــی خواهــد ب ب
نیــروی عاطفــی در او افزایــش مــی یابــد و در عالــم دوســتی، 
افــراد را عاشــقانه دوســت دارد و در عالــم قهــر و نــزاع، تــا مــرز 

انتقــام پیــش مــی رود.
در ادامــه بــه بیــان تعــدادی از مختصــات جــوان مــی پردازیــم 
:اوال، چــون در حــال تکویــن هویــت جدیــد خــود اســت، مایل 
اســت شــخصیت جدیــد او بــه رســمیت شــناخته بشــود کــه 
غالبــاً ایــن اتفــاق نمی افتد و پــدر و مادرهــا جــوان را در هویت 

و شــخصیت جدیــد او گویــا بــه رســمیت نمی شناســند.
ثانیــاً، جــوان احساســات و انگیــزه هایی دارد  رشــد جســمانی 
و روحــی دارد  بــه دنیــای تــازه ای قــدم گذاشــته اســت کــه 
غالبــاً دور و بــری هــا، خانــواده، کســان، افــراد در جامعــه، از این 
دنیــای جدیــد بــی خبــر و بــی اطــالع مــی ماننــد، یــا بــه آن 
بــی اعتنایــی می کننــد  لذا جــوان احســاس تنهایــی و غربت 

مــی کنــد.                                  ... ادامــه دارد 

پلمب 25۰ واحد صنفی بی توجه به 
مصوبات ستاد کرونا در سیرجان 

رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کرمــان 
گفــت: امســال در راســتای فرمایشــات مقام معظــم رهبری 
مبنــی بــر نام گــذاری ســال جهــش تولیــد، ســند ششــم 
توســعه و مســائل مربــوط بــه پشــگیری از شــیوع ویــروس 
کرونــا در ایــن اســتان هفــت محــور را برنامه ریــزی کردیــم 

و در ایــن خصــوص ۴۹ برنامــه تعییــن شــد.
ــا  ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــدی حســینی نژاد در گف مه
ــا و  ــن محوره ــدام از ای ــرای هرک ــی ب ــداف کم ــزود: اه اف
برنامه هــای اســتان کرمــان در ســال جهــش تولیــد تعریف 
شــده کــه فراینــد توســعه را بــا قدرت بیشــتری در راســتای 

فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری ســرعت می بخشــد.
وی اظهــار داشــت: توســعه صــادرات، رونــق تولید، اســتفاده 
از ظرفیت هــای معدنــی اســتان، زیرســاخت های صنعتــی 
ــی، توســعه فعالیت هــای دانــش بنیــان و آمــوزش  و معدن
ــی از  ــای اینترنت ــع و کســب و کاره ــد توزی ــام کارآم و نظ
محورهــای مــورد توجــه در راســتای تحقــق شــعار ســال 

جهــش تولیــد در اســتان کرمــان اســت. 
رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کرمــان 
بــا اشــاره بــه چالــش هــای ایجــاد شــده در زمینــه انتشــار 
ویــروس کرونــا در اســتان کرمــان و کشــور گفــت: یکــی از 
محورهــای امســال بــه صورت ویــژه در خصــوص جلوگیری 
ــازمان  ــت س ــوزه فعالی ــروس در ح ــن وی ــای ای از پیامده
ــه  ــذا ب ــده ل ــزی ش ــارت برنامه ری ــدن و تج ــت، مع صنع
صــورت خــاص محــور توســعه کســب و کارهــای اینترنتــی 
و نظــام کارآمــد توزیــع را برنامه ریــزی کردیــم کــه بتوانیــم 
چالــش کرونــا را بــه نقطــه قوتــی در اســتان کرمــان تبدیل 

. کنیم
وی ادامــه داد: کســب و کارهــای اینترنتــی را ســرعت 
می دهیــم زیــرا ایــن اقــدام عــالوه بــر راهــی بــرای 

ــر در  ــی موث ــد گام ــا، می توان ــیوع کرون ــری از ش جلوگی
ــد. ــد باش ــش تولی ــت جه جه

حســینی نژاد افــزود: بحــث بهــره وری نیــز در برنامه ریــزی 
ســال ۹۹ بــه صــورت ویــژه در نظــر گرفتــه شــده کــه بــا 
ــت و زیرســاخت های فراهــم شــده در  اســتفاده از ظرفی
اســتان کرمــان مثــل شــورای معــادن بتوانیــم بــه میــزان 
۳.7 درصــدی رشــد و توســعه اســتان از محــل بهــره وری 
دســت یابیــم و ایــن امــر در ســند برنامــه ششــم توســعه 

هــم گنجانــده شــده اســت.
ــرای  ــده ب ــام ش ــای انج ــرد: برنامه ریزی ه ــد ک وی تاکی
ــند  ــداف س ــق اه ــتای تحق ــد در راس ــق تولی ــال رون س
چشــم انــداز برنامــه ششــم توســعه و شــعارهای ســنوات 
قبــل و بخشــی از برنامــه مربــوط تکمیــل فرایند توســعه 

ــود. ــوب می ش ــل محس ــال های قب س
رفــع مشــکالت اساســی واحدهــای تولیــدی کرمــان در 

ســال جهــش تولیــد
ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س ریی
کرمــان اضافــه کــرد: بــر اســاس عارضه یابــی انجام شــده 
ــع کوچــک و متوســط یکــی از مســائل  در حــوزه صنای
ــت و ۶۳  ــی اس ــع مال ــن مناب ــی تامی ــکالت اساس و مش
درصــد واحدهــای مــا بــا ایــن مشــکل در قالــب ســرمایه 
در گــردش و ثابــت و ۴۳ درصــد واحدهــای اســتان کرمان 

در حــوزه بــازار درگیــر مشــکالتی هســتند.
ــوزه  ــته در ح ــال گذش ــت س ــه دول ــان اینک ــا بی وی ب
تامیــن منابــع مالــی در ســطح ملــی تســهیالت تبصــره 
مــاده ۱8 و امســال بــرای مباحــث مربــوط بــه کرونــا 75 
هــزار میلیــارد تومــان را تســهیالت ارزان قیمــت می دهد 
کــه بــه ایــن امــر توجــه کردیم افــزود: در ســطح اســتانی 
ــع مالــی از ظرفیــت شــورای معــادن  ــرای تامیــن مناب ب

ــال  ــال انتق ــون در ح ــق قان ــم و طب ــتفاده کردی اس
گــردش حســاب واحدهــای بزرگ به اســتان هســتیم 
کــه از ایــن ظرفیــت در پرداخــت تســهیالت و تامیــن 
ــط  ــک و متوس ــای کوچ ــرای واحده ــی ب ــع مال مناب

ــود. ــتفاده می ش اس
حســینی نژاد گفــت: نیازهــای واحدهــای بــزرگ 
ــه و  ــگ خاورمیان ــر، هولدین ــس، گل گه ــه م ازجمل
خودروســازی های بــم و برخــی دســتگاه های دولتــی 
ــه  ــی ک ــم و واحدهای ــا کردی ــازار احص ــوزه ب را در ح
توانایــی تامیــن نیازهــای آنــان را دارنــد را بــه یکدیگــر 
متصــل و بــازاری در ایــن خصــوص در اســتان ایجــاد 

شــده اســت.
وی تصریــح کــرد: ســال گذشــته بــا اســتفاده از ایــن 
ظرفیــت بــا کمــک شــرکت صنایــع مــس بــازار ۱۰۰ 
ــد و  ــم ش ــان فراه ــتان کرم ــدی در اس ــد تولی واح
امســال بیــش از 2۰۰ واحــد تولیــدی هــدف گــذاری 

شــده اســت.

داروی پیشگیری از کرونا 
وجود ندارد

ــره انجمــن داروســازان تهــران، گفــت:  عضــو هیــات مدی
ــول  ــورت محل ــه ص ــا ب ــگیری از کرون ــچ داروی پیش هی
جوشــانده و فــرآورده طبیعــی و شــیمیایی وجــود نــدارد 

ــد. ــردم گــول تبلیغــات اینترنتــی را نخورن و م
ــی، در مــورد  ــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، آرش محبوب ب
تهیــه محلــول ضــد عفونــی کننــده، اظهــار داشــت: اگــر 
محلــول ســفید کننــده بــه نســبت یــک بــه پنــج رقیــق 
شــود می توانــد ضــد عفونــی بســیار خوبــی باشــد، البتــه 
مــردم توجــه کننــد که نبایــد از ایــن محلول برای ســطوح 
زنــده ماننــد پوســت و دســت اســتفاده کننــد امــا بــرای 
لــوازم و اشــیا و ســطوح مختلــف می تواننــد بــا اطمینــان 

ایــن محلــول را مــورد اســتفاده قــرار دهنــد.
وی در ادامــه گفــت: هیــچ داروی پیشــگیری از کرونــا بــه 
صــورت محلــول جوشــانده و فــرآورده طبیعی و شــیمیایی 
وجــود نــدارد و مــردم گــول تبلیغــات اینترنتــی را نخورند.

محبوبــی افــزود: مــا اگــر ماســک تقلبــی را از یــک 
دســتفروش یــا مــکان فاقــد مجــوز تهیه کنیــم، نه تنهــا از 
انتقــال بیمــاری پیشــگیری نمی کنــد بلکــه ممکن اســت 

ــار کنــد مــردم را گرفت

هفت محور جهش تولید در حوزه صنعت و معدن کرمان برنامه ریزی شد دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان :

هیچ گروه مسلح ضد اقدام امنیت 
داخلی در استان کرمان وجود ندارد

دادســتان عمومــی و انقــالب مرکــز اســتان کرمــان با اشــاره 
بــه حــذف ۱7۰ گــروه از اشــرار مســلح در دهــه هــای ۶۰ و 
7۰ بــه عنــوان مهمتریــن اقــدام ســربازان گمنــام امــام زمان 
در اســتان کرمــان تصریح کــرد: اقدامــات اداره اطالعــات از دو 
جهــت »برقــراری امنیــت در کــف جامعــه« و »تامین امنیت 

و دغدغــه شــهروندان« قابــل تقدیر اســت.
دادخــدا ســاالری در جمــع خبرنــگاران بــا تبریــک عید نیمه 
شــعبان و روز ســربازان گمنــام امــام زمــان )عج(، بــا تجلیل از 
خدمــات و مجاهدتهــای موثــر ایــن مجاهــدان گمنــام گفت: 
در اســتان کرمــان در حــال حاضــر هیــچ گــروه مســلح ضــد 

اقــدام امنیــت داخلــی نداریم.
ــلح در  ــرار مس ــروه از اش ــذف ۱7۰ گ ــه ح ــاره ب ــا اش وی ب
ــربازان  ــدام س ــن اق ــوان مهمتری ــه عن ــای ۶۰ و 7۰ ب دهه ه
گمنــام امــام زمــان در اســتان کرمــان تصریــح کــرد: اقدامات 
اداره کل اطالعــات از دو جهــت »برقــراری امنیــت در کــف 
ــل  ــه شــهروندان« قاب ــت و دغدغ ــن امنی ــه« و »تامی جامع

تقدیــر اســت.
دادســتان عمومــی و انقــالب مرکــز اســتان کرمــان، بخــش 
عمــده ای از احســاس امنیــت در کشــور، مرهــون اقدامــات 
وزرات اطالعــات و ســربازان گمنــام امــام زمان)عــج( اســت 
خاطــر نشــان کــرد: »امنیــت« و »احســاس امنیــت« مقولــه 
هایــی هســتند کــه بســترهای الزم را بــرای پیشــرفت هــر 
جامعــه فراهــم مــی کننــد و در ایران اســالمی، بخــش عمده 
ای از ایــن امنیــت مرهــون مجاهدتهــای خامــوش ســربازان 

گمنــام امــام زمــان )عــج( اســت.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان :

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران:

رئیس پلیس فتا استان کرمان : 

تحویل لوازم خانگی اهدایی به مردم سیل زده زهکلوت

نامه رئیس کمیسیون آموزش مجلس 
به آیت اهلل جنتی

بــه گزارش گــروه پارلمانی خبرگزاری تســنیم، محمدمهدی 
زاهــدی رئیــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس 
شــورای اســالمی طــی نامــه ای خطــاب بــه دبیــر شــورای 
نگهبــان خواســتار حضــور نماینــده ایــن شــورا در نشســت 
آتــی کمیســیون آمــوزش جهــت رفــع ایــراد »استفســاریه 
اســتخدامی مشــمولین تبصــره ۱۰ مــاده ۱7 قانــون تعیین 
تکلیــف اســتخدامی معلمــان حــق التدریــس« اعاده شــده از 

شــورای نگهبــان شــد.
متن این نامه به شرح ذیل است:

حضرت آیت اهلل جنتی دبیر محترم شورای نگهبان
احترامــاً بــا توجــه بــه دســتور جلســه کمیســیون آمــوزش، 
تحقیقــات و فنــاوری مجلــس شــورای اســالمی مبنــی بــر 
بررســی طــرح استفســاریه قانــون الحاق یــک ماده بــه قانون 
تعیین تکلیف اســتخدامی معلمیــن مصــوب ۱۳۹7.۰۶.۱۳ 
اعاده شــده از آن شــورا، دســتور فرماییــد نماینده محتــرم آن 
شــورا در روز یکشــنبه مورخ ۱۳۹۹.۰۱.2۴ ســاعت ۱۳:۳۰ در 

جلســه فــوق حضــور به هــم رســاند.

همزمــان با نیمه شــعبان، لــوازم خانگــی خریداری 
ــه  شــده از محــل هدیــه مقــام معظــم رهبــری ب
ســیل زدگان جنــوب کرمــان توســط ســپاه ثــاراهلل 

بــه مــردم ســیل زده زهکلــوت تحویــل شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، ســردار 
ــاراهلل اســتان  ــده ســپاه ث ــی فرمان حســین معروف
ــه  ــی ب ــوازم خانگ ــدای ل ــیه اه ــان در حاش کرم
ســیل زدگان زهکلــوت در جنــوب کرمــان بــا 
تبریــک میــالد امــام زمــان )عــج( اظهــار داشــت: از 
روز اول ســیل در جنــوب اســتان مجموعــه ســپاه 
پاســداران و بســیج مســتضعفان در کنار مســئوالن 
ــالل  ــتانداری، ه ــم از اس ــی اع ــتگاه های اجرای دس
ــاد  ــداد، بنی ــه ام ــازی، کمیت ــر، راه و شهرس احم
مســتضعفان، نیروهای نظامــی و انتظامــی و ارتش 
و مســئوالن محلــی بودنــد و بــا همت هــم کارهای 

بزرگــی انجــام شــد.
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان بیان داشــت: 
مجموعــه ســپاه ثاراهلل بنــا به دســتور فرمانــده کل 
ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی قــرارگاه خدمات 
دهــی جبهــه انقــالب اســالمی را بــا هــدف 

ــکیل داد. ــات تش ــه خدم ــی ب جهت ده
ــای  ــیل کااله ــان س ــه در جری ــان اینک ــا بی وی ب

ــه  ــاز ب ــادی نی ــود و بخــش زی ــه ب ــن رفت ــردم از بی م
تعمیــر داشــت ۱5۰ دســتگاه یخچــال تعمیــر کردیــم 
کــه ایــن کار ادامــه دارد و مناطــق را شناســایی کردیــم 
کــه افــراد چــه وســایلی نیــاز دارنــد بــا هماهنگــی بــا 
ســتاد اجرایــی فرمــان امــام )ره( مقــرر شــد مــا تأمیــن 
کاال را متقبــل شــویم و ســتاد اجرایــی فرمان امــام )ره( 

دام مــردم کــه تلــف شــده را تأمیــن کنــد.
فرمانــده ســپاه ثاراهلل اســتان کرمــان خاطرنشــان کرد: 
ــار  ــده کل ســپاه در اختی ــه از ســوی فرمان وجهــی ک
مــا گذاشــته شــد تبدیــل بــه کاال کردیــم و بــا توزیــع 
ــوان  ــم.وی عن ــرار دادی ــردم ق ــار م ــه در اختی عادالن
داشــت: تعــداد 5۰۰ تختــه فــرش، 2۰۰ عــدد اجــاق 
گاز طــرح فــر، 2۰۰ یخچــال ۱۳ فــوت، ۱۰۰۰ ســری 
قابلمــه و 2۰۰ پنکــه فراهــم و بیــن مــردم توزیــع شــد 
همچنیــن تعــداد ۳۰۰ تنــور محلــی کــه تــا چنــد روز 
آینــده آمــاده مــی شــوند تحویــل مــردم خواهــد شــد.

ــه  ــن ۶2۰ تخت ــش از ای ــت: پی ــراز داش ــی اب معروف
موکــت ۶ و ۹ متــری ، 2۰۰ عــدد روفرشــی و 5 
ــا  یخچــال و تعــدادی پتــو توزیــع شــده اســت کــه ب
ایــن کاروان در مجمــوع یــک میلیــارد و 5۰۰ میلیــون 
تومــان هدایایــی اســت کــه بــه مــردم ســیل زده ایــن 

ــود. ــدا می ش ــق اه مناط

جانشین سپاه ثارالله استان کرمان :

رزمایش بزرگ کمک 
مؤمنانه در استان کرمان

جانشــین ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان از آغــاز رزمایــش بــزرگ 
کمــک مومنانــه در اســتان کرمــان بــه منظــور کمک رســانی بــه 
ــر  ــا سراســر کشــور خب ــان ب ــه همزم اقشــار آســیب پذیر جامع

داد.
ســردار محمــد مطهــری در گفت وگــوی اختصاصــی بــا خبرنگار 
ــاراهلل اســتان کرمــان  ــا بیــان اینکــه ســپاه ث ــار، ب تســنیم در ان
بعــد از شــیوع کرونــا در کشــور بــرای قطــع زنجیــره و جلوگیری 
از شــیوع ان در ســطح جامعــه تمــام قــد پــای کار آمــد اظهــار 
ــوم  ــا پنــج دانشــگاه عل ــاراهلل اســتان کرمــان ب داشــت: ســپاه ث

پزشــکی اســتان کرمــان در ایــن ارتبــاط همــکاری دارد.
ــا اشــاره بــه اینکــه همــکاری مــا از ابتــدا آغــاز شــد و در  وی ب
ــتاد  ــری و در س ــه غربالگ ــف از جمل ــای مختل ــرای طرح ه اج
ــار دوســتان حــوزه ســالمت  ــا در اســتان در کن ــت کرون مدیری
قــرار گرفتیــم عنــوان کــرد: 2۰ هــزار نفــر بــرادران بســیجی مــا 
در اســتان کرمــان در کنــار پرســنل درمانــی در حــوزه ســالمت 

ــرار داشــته و در حــال کمــک و پرســتاری هســتند. ق
جانشــین ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه نقاهتــگاه 
بیمــاران کرونایــی کرمــان توســط بســیج و ســپاه اداره می شــود 
ــای  ــا، حضــور گردان ه ــر و خیابان ه ــی معاب ــه داد: ضدعفون ادام
ــار دیگــر  ــا در کن ــرل تردده ــاراهلل و کنت ــن ســپاه ث جنــگ نوی
دســتگاه ها از دیگــر اقدامــات ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمان اســت.   
ــا بیــان اینکــه طــرح فاصله گــذاری اجتماعــی بــه خوبــی  وی ب
در اســتان کرمــان در حــال اجراســت گفت: خوشــبختانه اســتان 
کرمــان جــزو اســتان هایی اســت کــه کمتریــن تعــداد مبتالیــان 

کوویــد ۱۹ را داشــته اســت.
ــش بســیج  ــرارگاه اســتانی رزمای ــه ق ــوان اینک ــا عن ــری ب مطه
بــرای کمــک مومنانــه بــه مــردم تشــکیل شــده اســت افــزود: به 
ــه اقشــار آســیب پذیر جامعــه همزمــان  منظــور کمک رســانی ب
بــا سراســر کشــور رزمایــش بــزرگ کمــک مومنانــه در اســتان 

کرمــان آغــاز شــد.
ــه در  ــه جانب ــی و مشــارکت هم ــا همدل ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
کنــار محرومــان و نیازمنــدان جامعــه خواهیــم بــود تــا شــرایط 
ــرد:  ــوان ک ــد عن ــان وارد نکن ــه آن ــیبی ب ــا آس ــی کرون بحران
تمــام پایگاه هــای بســیج اســتان کرمــان در ایــن زمینــه فعــال 

می شــوند.
ــان  ــده در هم ــع آوری ش ــای جم ــه کمک ه ــان اینک ــا بی وی ب
منطقــه بیــن مــردم نیازمنــد توزیع می شــود گفــت: مرحلــه اول 
ایــن رزمایــش تــا پایــان مــاه مبــارک رمضــان اســت و بــه تمــام 
فرماندهــان نواحــی ســپاه در سراســر اســتان ابــالغ شــده اســت.

معاون کل وزارت بهداشت اعالم کرد:احتمال درگیری با »کرونا« تا پاییز
ــون برخــی از  ــت: اکن ــرج حریرچــی گف ــر ای دکت
کشــورهای آفریقایــی  اعــالم کردنــد کــه نمی تواند 
قرنطینــه کامــل  و یــا برخــی ســطوح آن را اجرایی 
ــذا  ــه غ ــن کشــورها ب ــردم ای ــه م ــد؛ چــرا ک کنن
نیــاز دارنــد. همچنیــن در هیــچ کجــای دنیــا بــه 
جــز ووهــان چیــن نیــز قرنطینــه بــه شــکل کامل 
اجرایــی نشــد. براســاس تدابیــر اندیشــیده شــده و 
مطالعــات فعلــی فکــر می کنیم تــا پاییــز درگیری 
هایــی در خصــوص ایــن ویــروس داشــته باشــیم.

ــی  ــا زمان معــاون کل وزارت بهداشــت ادامــه داد: ت
ــی  ــود و در صورت ــف نش ــن کش ــه دارو و واکس ک
ــروس در  ــن  وی ــود، ای ــف نش ــروس ضعی ــه وی ک
ــه  ــف وجــود خواهــد داشــت؛ ب کشــورهای مختل
شــکلی کــه بــه ایمنــی جمعــی برســیم و پــس از 
آن بیمــاری بــه شــکل اندمیــک در خواهد آمــد. اما 
اکنــون در مرحلــه اول و اپیدمــی آن قــرار داریــم و 

علــم دنیــا نســبت بــه ایــن ویــروس کــم اســت.
و اما فاصله گذاری هوشمند...

ــه  ــرح فاصل ــوص ط ــوالی در خص ــه س ــخ ب وی در پاس
گــذاری هوشــمند گفــت: یکــی از مبانــی لحاظ شــده در 
ایــن طرح مالحظــات اقتصــادی و اجتماعی اســت. نباید 
فرامــوش کنیــم کــه اقدامــات مــا در دو جبهــه مقابلــه با 
بیمــاری و مقابلــه بــا تحریم هــا اتفــاق می افتــد. همانطور 
کــه روز گذشــته دانشــگاه شــیکاگو مطلبــی را منتشــر 
ــته  ــال گذش ــی داد در ۹۰ س ــان م ــه در آن نش ــرد ک ک
یکــی از موضوعاتــی کــه تمــام اقتصاددانــان جهــان بــا 
تمــام تفکــرات نســبت بــه آن اتفــاق نظــر داشــتند، ایــن 
بــوده اســت کــه اگــر قــرار باشــد بازگشــایی ها زودتــر از 
موعــد اتفــاق بیفتد ممکن اســت میــزان شــیوع را تغییر 
دهــد، ممکــن اســت عــوارض ســهمگین تری بر مســائل 
اقتصادی داشــته باشــد. همچنیــن نباید فرامــوش کنیم 
کــه برخــی از مــردم از لحــاظ  درآمــدی در معــرض خطر 
هســتند. البتــه طبــق مصوبــات ســتاد مقابلــه بــا کرونــا 
یکــی از مزایــای فاصلــه گــذاری هوشــمند این اســت که 
مــا تصمیمــات خــود را پــس از ارزیابــی نتایــج می توانیم 

تغییــر داده و یــا تصمیمــات جدیــدی اجــرا کنیــم.
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حکومت  جهانی عدالت

شاخصه های جامعه منتظر از دیدگاه 
مقام معظم رهبری

 اجرای اصل مساوات :
ـ مساوات در آفرینش؛ به  مساوات ابعاد گوناگونی دارد از جمله: 
این معنا که همه انسان ها با هر رنگ و نژاد و ویژگی جغرافیایی، 
اجتماعی و مذهبی در بسیاری از خصوصیات انسانی و نیازهای 
طبیعی برابرند و ارزشی یک سان دارند. پیامبر اکرم )ص( اصل 
مساوات در آفرینش را با تشبیهی زیبا این گونه بیان می فرماید: 
مردم از زمان آدم تا کنون چون دندانه های شانه مساوی اند و عرب 

بر غیرعرب و نژاد سرخ بر سیاه برتری ندارد، مگر به تقوا.
ـ مساوات در برابر قانون؛ یعنی همه افراد، حقوقی هم سان و برابر 
دارند و هیچ کس در برابر قانون بر دیگری برتری ندارد. قانون باید 
درباره همه یک سان اجرا شود و امنیت اجتماعی و حقوق انسانی 

همگان را یک سان تأمین کند.
ـ از ابعاد دیگر مساوات، برابری افراد در برخورداری از اموال عمومی 
یعنی بیت المال است. رعایت این اصل باعث خشکاندن ریشه فقر 
در اجتماع می گردد. همواره تمام انواع مساوات در اسالم مهم 
بوده است. حضرت علی)ع( در دوران کوتاه خالفت خویش برای 
احیای معیارهای دقیق الهی تالش بسیاری کرد و از تجاوز و 
امتیاز طلبی های ناحق، قاطعانه جلوگیری کرد. اما پس از دوران 
خالفت آن حضرت، رعایت این اصل رو به کاهش رفت. حکام 
به ظاهر مسلمان، محور کارها را بر امتیازدهی و اشراف پروری 
نهادند. بسیاری از عالمان نیز در برابر این انحرافات سکوت کردند 
و حتی در مواردی با تأویل و توجیه، کار آنان را اسالمی جلوه 
دادند. امام حسین)ع( در تعبیری این گونه می فرماید: »ضعیفان 
را تباه کردند و جانب قدرتمندان را گرفتند.« اما طبق بشارت 
راستین قرآن کریم و امامان معصوم )علیهم السالم(، اسالم 
دیگربار به دوران عدل مهدوی قدم می گذارد و عدالت مهدوی به 

عدالت علوی پیوند خواهد خورد.
واضح است که اجرای دقیق، قاطع و بدون استثنای اصل 
مساوات، جامعه را اصالح می کند و ریشه فقر، افراط و تفریط را 
می خشکاند و تعادل و توازن عادالنه و انسانی را برقرار می سازد. لذا 
بر جامعه منتظر نیز واجب است که با تمامی مظاهر برتری جویی 
و امتیازطلبی با قاطعیت مبارزه و برخورد نماید. حکومتی که 
بکوشد از هرگونه جانب داری و نژادگرایی به دور باشد و بر پایه 
عدل و مساوات با همگان رفتار نماید، می تواند همه انسان ها را به 
دور مرکز و محوری گرد آورد. آن گاه چنین حکومت و جامعه ای 
می تواند خود را زمینه ساز ظهور مهدی موعود)عج( و استقرار 

حکومت جهانی او بنامد.
مقام معظم رهبری بر ابن باورند که در جامعه امروز هم باید 
مقدمات متناسب با هدف باشد یعنی اندیشه اسالمی گسترش 
یابد و همه قوانین جامعه بر مبنای اسالم تدوین واجرا گردد. 
ایشان می فرمایند: » نزدیک شدن ما به امام زمان )عج( یک 
نزدیک شدن معنوی است- یعنی، شما در هر زمانی تا پنج سال 
دیگر، تا ده سال دیگر، تا صد سال دیگر که بتوانید کیفیت و 
کمیت جامعه اسالمی را افزایش بدهید، امام زمان - صلوات اهلل 
علیه - ظهور خواهد کرد. اگر بتوانید در درون خود، جامعه تان 
- همان جامعه انقالبی - تقوا، فضیلت، اخالق، دین داری، زهد، 
نزدیکی معنوی به خدا را در خود و دیگران تامین کنید- پایه و 
قاعده ظهور ولی عصر - صلوات اهلل و سالمه علیه - را مستحکم 
تر کردید و هرچه بتوانید از لحاظ کمیت و مقدار، تعداد مسلمانان 
مؤمن و مخلص را افزایش بدهید، باز به امام زمان و زمان ظهور 

ولی عصر )عج( نزدیک تر شدید.
پس ما می توانیم قدم به قدم جامعه خود و زمان و تاریخ خود 
را به تاریخ ظهور ولی عصر - صلوات اهلل و سالمه علیه - نزدیک 
کنیم. ما امروز در انقالب خودمان، حرکت ها و روش هایی داریم. 
این روش ها باید به کدام سمت حرکت کند؟ این نکته بسیار 
شایان توجه است. ما یک محصلی را در نظر می گیریم که 
این محصل مثال می خواهد در دانش ریاضی استاد بشود. حاال 
مقدمات کار او را چگونه باید فراهم کنیم. باید جهت تعلیماتی که 
به او می دهیم، جهت ریاضی باشد. معنا ندارد که ما یک نفری را 
که می خواهیم ریاضی دان بشود، بیاییم درس فقه - مثال - به 
او یاد بدهیم. یا آن کسی که می خواهد فقیه بشود، بیاییم درس 
طبیعی - مثال - به او بدهیم. باید مقدمات متناسب با نتیجه و 

غایت باشد. « 

ادامه آیه 97 سوره آل عمران :
5- مراسم حج ازچه زمانی بوده است؟

 مراسم زیارت خانه کعبه نخستین بار در زمان ابراهیم رسمیت 
یافت، سپس به صورت یک سنت حتی در زمان عرب جاهلی ادامه 
یافت و در اسالم به صورت کامل تر و خالی از هر گونه خرافه دوران 
جاهلی، تشریع گردید. البته از نهج البالغه )خطبه قاصعه( و بعضی 
از روایات به خوبی استفاده می شود که فریضه حج از زمان آدم)ع( 
تشریع شده بود، ولی رسمیت یافتن آن بیشتر مربوط به زمان 

ابراهیم)ع( است.
6- حج چند مرتبه بر انسان واجب می شود؟

حج بر هر انسانی که توانائی داشته باشد، فقط یکبار درعمر واجب 
می شود. از آیه فوق نیز بیش از این استفاده نمی گردد، زیرا حکم 
مطلق است و با یک بار انجام دادن امتثال فرمان الهی حاصل می 

شود.
7- تنها شرط وجوب حج چیست؟

تنها شرطی که در آیه برای وجوب حج ذکر شده، مساله استطاعت 
است که با تعبیر »من استطاع الیه سبیال؛ کسی که توانائی راه 

پیمائی به سوی خانه کعبه داشته باشد.« بیان شده است.
البته در روایات اسالمی و کتب فقهی، »استطاعت« به معنی 
»داشتن زاد و توشه، مرکب،توانائی جسمی، باز بودن راه وتوانائی بر 
اداره زندگی به هنگام بازگشت از حج« تفسیر شده است. ولی در 
حقیقت همه اینها در آیه فوق مندرج است، زیرا استطاعت در اصل 

به معنی توانائی است که شامل تمام این امور می شود.
8- آیا حج فقط برای مسلمانان است؟

ضمنا از آیه فوق استفاده می شود که این قانون، مانند سایر قوانین 
اسالمی، اختصاص به مسلمانان ندارد، بلکه همه موظفند آن را انجام 
دهند و با قاعده معروف » الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون 
باالصول؛ کافران همان طور که به اصول دین موظفند، به انجام فروع 
نیز مکلف می باشند.« آیه فوق و مانند آن تایید می شود. گرچه 
شرط صحیح بودن این گونه اعمال و عبادات این است که نخست 
اسالم را بپذیرند و سپس آنها را انجام بدهند، ولی باید توجه داشت 
که عدم قبول اسالم، مسئولیت آنها را در برابر اینگونه وظائف از بین 

نمی برد.
9- منظور از کفر در آیه شریفه چیست؟

واژه »کفر« در اصل به معنی »پوشانیدن« است و از نظر اصطالح 
دینی معنی وسیعی دارد و هر گونه مخالفتی را با حق، چه در مرحله 
اصولی و چه در مرحله دستورات فرعی باشد، شامل می شود. اگر 
مشاهده می کنیم که »کفر« غالبا در مخالفت با اصول استعمال می 
شود، دلیل بر این نیست که منحصرا به همان معنی بوده باشد. به 
همین دلیل، در آیه باال در مورد » ترک حج« بکار رفته است، لذا 
در روایتی از امام صادق)ع( نقل شده که »کفر« را در آیه به معنی 

»ترک« تفسیر فرموده است.
اهمیت فوق العاده حج است که از ترک آن تعبیر به کفر شده است. 
مرحوم صدوق در کتاب »من ال یحضره الفقیه« از پیامبر اکرم)ص( 
نقل می کند که به علی)ع( فرمود؛ ای علی کسی که حج را ترک 
کند، با این که توانائی دارد، افر محسوب می شود. زیرا خداوند می 
فرماید:»بر مردمی که استطاعت دارند به سوی خانه خدا بروند الزم 
است حج بجا بیاورند و کسی که کفر بورزد )آن را ترک کند( به خود 
زیان رسانیده است و خداوند از آنان بی نیاز است.« ای علی کسی که 
حج را به تاخیر بیاندازد تا این که از دنیا برود، خداوند او را در قیامت 

یهودی یا نصرانی محشور می کند.
کلمه »کفر« در اینجا به معنای کفر در اصول دین نیست، بلکه 
منظور کفر به فروع است؛ نظیر کفر به نماز و زکات )یعنی ترک آنها(. 
پس مراد از کفر همان ترک است و کالم از قبیل به کار بردن مسبب 

و یا اثر، در جای سبب و یا منشا اثر است. 
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ــوع کیــت ایران ســاخت  ــی از خــط تولیــد ۲ ن رونمای
ــاوری  ــاون علمــی و فن ــا توســط مع تشــخیص کرون

ریاســت جمهــوری
خــط تولیــد ۲ نــوع کیــت تشــخیصی کروناویــروس 
ــز  ــز PCR و نی ــر آنالی ــی ب ــای مبتن ــامل کیت ه ش
ــان  ــک شــرکت دانش بنی ــرولوژی در ی ــای س کیت ه
بــا حضــور معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهوری 
رونمایــی شــد تا گامــی قدرتمنــد برای مبــارزه بــا این 
بیمــاری توســط زیســت بوم نــوآوری و فنــاوری باشــد.

ــه گــزارش گــروه علمــی و دانشــگاهی خبرگــزاری  ب
فــارس بــه نقــل از مرکــز ارتباطــات و اطــالع رســانی 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، خــط 
تولیــد دو نــوع کیــت تشــخیصی کرونا ویروس شــامل 
کیت هــای مبتنــی بــر آنالیــز PCR و نیــز کیت هــای 
ســرولوژی در شــرکت دانش بنیــان بــا حضــور ســورنا 
ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــوری 
رونمایــی شــد تا گامــی قدرتمنــد برای مبــارزه بــا این 
بیمــاری توســط زیســت بــوم نــوآوری و فناوری باشــد.

ســتاری در ایــن بازدیــد بــر توانمنــدی بــاالی کشــور 
در حــوزه تولیــد کیــت هــای تشــخیصی کرونا اشــاره 
کــرد و گفــت: از زمــان شــیوع ایــن ویــروس در کشــور 
ــروز در نقطــه ای  ــم و ام ــی بودی ــات خوب شــاهد اتفاق
ــام محصــوالت  ــت تم ــوان گف ــه می ت ــم ک ــرار داری ق
در داخــل کشــور و بــا اســتفاده از توانمنــدی نیــروی 

ــی تولیــد می شــود. انســانی داخل
ــرکت ها در  ــدی ش ــی از توانمن ــه داد: بخش  وی ادام
تولیــد تجهیــزات پزشــکی مــورد نیــاز بــرای مبــارزه با 
کرونــا ماننــد تجهیــزات اتــاق عمــل، اتــاق آی ســی یو 
و نیــز لــوازم مــورد نیــاز بــرای پیشــگیری و کنتــرل 
ــت.  ــره اس ــک، دارو و غی ــل ماس ــا مث ــاری کرون بیم
خوشــبختانه همه این تجهیــزات در داخل کشــور و به 
دســت شــرکت های دانش بنیــان تولیــد مــی شــوند.

ــا توانمنــد  در تولیــد دو نــوع کیــت تشــخیصی کرون
شــدیم

 رئیــس ســتاد توســعه زیســت فناوری، تولیــد 
کیت هــای تشــخیصی ایران ســاخت را یــک گام بلنــد 
ــروس دانســت و گفــت: تولیــد  ــا کروناوی ــارزه ب در مب
کیت هــای تشــخیص، یکــی دیگــر از اتفاقات ویــژه در 
ایــن حــوزه اســت. 6 شــر کت دانــش بنیــان در ایــن 
ــواع  ــد و ان ــی را اخــذ کرده ان ــای نهای حــوزه تاییدیه ه

ــد. ــد می کنن ــا را تولی ــن کیت ه ــف ای مختل
 معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــوری بــا اشــاره 

ــن  ــزرگ تری ــی از ب ــب یک ــتاز ط ــرکت پیش ــه ش ــه این ک ب
شــرکت های فنــاور فعــال در ایــن حــوزه اســت، بیــان کــرد: 
دو نــوع کیــت تشــخیصی توســط شــرکت این شــرکت دانش 
بنیــان وجــود دارد. نــوع نخســت کیت هایــی اســت کــه بــر 
ــوان  ــد و ت ــل می کنن ــی آر )PCR( عم ــز پی س ــاس آنالی اس
تولیــد ایــن نــوع از کیت هــا 100 هــزار عــدد درهفتــه اســت.

 کیت هــای ســرولوژی توانمنــدی سیســتم ایمنــی در مقابله با 
کرونــا را ارزیابــی می کنــد

ســتاری، نــوع دوم را کیــت های ســرولوژی دانســت که قابلیت 
تشــخیص کرونــا را دارد و ۲ میلیــون کیت از ایــن نوع در هفته 
بــه تولیــد می رســد. ایــن اتفــاق در بــرای کشــور اهمیــت دارد. 
کیــت هــای ســرولوژی کرونــا بــا هــدف تشــخیص این کــه آیا 
سیســتم ایمنــی بــدن افــراد جامعــه نســبت بــه ایــن بیماری 

پاســخ داده اســت یــا خیــر بــه تولید رســیده اســت.
ــای  ــت ه ــار کی ــردی در کن ــه لحــاظ کارب ــن محصــول ب ای
ــزار صــرف  ــک اب ــوان ی ــه عن ــد اســت و ب تشــخیصی کارآم
تشــخیصی نیســت که مــوازی با کیــت های تشــخیصی کرونا  

مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
رئیــس ســتاد فرهنگســازی اقتصــاد دانــش بنیــان همچنیــن 
ــر  ــد دیگ ــت تولی ــدن ظرفی ــترده ش ــا گس ــه ب ــت: البت گف
شــرکت های فنــاور، قطعــا ایــن ارقــام بزرگ تــر و معنــی دارتر 
خواهــد شــد و مــی توانیــم بــه یکــی از صادرکننــدگان جــدی 
کیــت هــای تشــخیصی بــدل شــویم. همچنیــن بخشــی از 
شــرکت هــا نیــز در حوزه کیــت هــای اســتخراج کار می کنند 
کــه عمــال ایــن ســه نــوع کیــت در کشــور بــه تولیــد انبــوه 
رســیده اســت. ایــن تولیــدات ضمــن آن کــه پاســخگوی نیــاز 

داخلــی اســت، مــی توانــد بــه دیگــر کشــورها صــادر شــود.
بــه گفتــه ســتاری، ایــن اتفاقــات خــوب در حــوزه تجهیــزات 
پزشــکی، هــوش مصنوعــی و آی ســی تی هــم افتــاده اســت. 
اتفاقاتــی کــه همه برآمده از دل زیســت بــوم فناوری و نــوآوری 
و توســعه آن در کشــور اســت. ایــن بحــران ثابت کــرد باید این 
زیســت بــوم در تمــام صنایع فعال شــود تــا در شــرایط بحرانی 

مشــکلی ایجاد نشــود.
 ۲۳ داروی زیستی در داخل کشور تولید می شود

وی در بخشــی از ســخنان خــود بیــان کــرد: بیــن 15 تــا ۲0 
روز آینــده ۴0 خط تولید ماســک ، در کشــور راه انــدازی خواهد 
شــد. هــم چنیــن در حــوزه تولیــد مــواد ضدعفونــی کننــده و 
تجهیــزات پزشــکی هــم شــرایط بســیار خوبــی داریــم. ایــران 
در حــوزه تولیــد بیوتــک پیشــرفت هــای قابل توجهی داشــته 
اســت و درحــال حاضــر ۲۳ داروی زیســتی در داخــل کشــور 
تولیــد مــی شــود. ایــن در حالــی اســت کــه در ترکیــه حتــی 
یــک داروی زیســتی داخلــی هــم تولید نشــده اســت. همه این 

موفقیــت هــا را مدیون توانمندی و ظرفیت های اســتارتاپ 
هــا، دانــش بنیــان هــا و زیســت بــوم فنــاوری و نــوآوری 

هستیم .
ــه از  ــاوری رئیــس جمهــوری در ادام معــاون علمــی و فن
اقدامــات وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه 
عنــوان خــط اول مقابلــه با ایــن بحران تشــکر کــرد و ادامه 
داد: در واقــع مــا بــه عنــوان پشــتیبان عمــل می کنیــم و با 
کمــک دانــش بنیــان ها بــه مــدد نظــام درمان و ســالمت 
کشــور آمــده ایــم. ایــن روزهــا کادر درمــان خــط مقــدم 
حمله هســتند. مــا کمک می کنیم شــرکت هــا پا بگیرند 
و نیازهــای کادر درمــان را تامین کنند. امروز شــرکت هایی 
در کشــور داریــم کــه در مقیــاس انبــوه محصوالتــی تولید 
مــی کننــد کــه هــم ســطح اســتانداردهای بیــن المللــی 

است.
ســتاری همچنیــن بیــان کرد: تشــخیص کرونــا و تخمین 
ــن  ــا ای ــن بیمــاری در بیــن جامعــه ب میــزان واگیــری ای
کیت هــا انجــام می شــود.  همچنیــن بــا تســت ســرولوژی 
مــی تــوان بــا اطمینــان بیشــتری گفــت کــه چه کســانی 
قبــال بــه ایــن بیمــاری مبتــال شــده انــد امــا هیــچ عالمت 

و نشــانه ای ندارنــد .
وی در ایــن میــان بــه نکتــه ای مهــم اشــاره کــرد و گفــت: 
در کشــور شــرکت هــای دانــش بنیانــی فعال هســتند که 
در زمــان بــروز بحران هــا رویــداد را تشــخیص مــی دهنــد، 
نیازهــا را مــی شناســند و برای رفــع این نیازهــا، تجهیزات 
الزم را طراحــی مــی کننــد و مــی ســازند. ایــن رویکــردی 

اســت کــه همــه صنایــع بــه آن نیــاز دارند.
 ایــن مراســم از حمایــت هــای مدیرعامــل بانک 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.

رونمایی از خط تولید ۲ نوع کیت ایران ساخت تشخیص کرونا توسط 
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری

طبیعت بلوط
زنــی در مزرعــه قــدم مــی زد و بــه طبیعــت مــی اندیشــید 
. او ســپس بــه یــک مزرعــه کــدو تنبــل رســید . در گوشــه 
ای ازمزرعــه یــک درخــت بــا شــکوه بلــوط قــد بــر افراشــته 
بــود .زن زیــر درخــت نشســت و در ایــن اندیشــه فــرو رفــت 
کــه چــرا طبیعــت بلــوط هــای کوچــک را بــر روی شــاخه 
هــای بــزرگ قــرار داده اســت و کــدو تنبــل هــای بــزرگ را 
بــر روی بوتــه هــای کوچــک . بــا خــود گفــت : »خــدا هم با 
ایــن خلقتــش دســته گل بــه آب داده اســت ! او بایــد بلــوط 
هــای کوچــک را بــر روی بوتــه هــای کوچــک قــرار مــی داد 
و کدوتنبــل هــای بــزرگ را بــر روی شــا خــه هــای بــزرگ 
» .ســپس زیــر درخــت بلــوط دراز کشــید تــا چرتــی بزنــد . 
دقایقــی بعــد یــک بلــوط بــر روی دمــاغ او افتــاد و از خــواب 
بیــدارش کــرد . او همــان طــور کــه دماغــش را مــی مالیــد ، 

خندیــد و فکــر کــرد : » شــاید حــق بــا خــدا باشــد «

آیا خدا با بندگان خود سخن میگوید ؟
ــزرگ  ــي ب ــه عارف ــودب شــنید ک روزي خواجــه حســن م
بــه نــام ابوســعید ابوالخیــر بــه نیشــابور آمــده و منبــر میرود 
و موعظــه میکنــد و از فکــر و دل اشــخاص خبــر میدهــد ؛ 
خواجــه حســن مــودب کــه یکــي از مخالفیــن اهــل عرفــان 
بــود و پــول و ثــروت دنیــا او را مســت کــرده بــود ؛ ایــن گونه 
ســخنان را بــاور نمــي کرد و آنهــا را غیر واقعي مي دانســت و 
بعلــت کنجــکاوي به شــهرت ابوســعید ؛ خواجــه به مجلس 
ابوســعید رفــت و بــه ســخنان او گــوش داد ؛ در میان ســائلي 

برخاســت و گفــت : کمکــم کنیــد لبــاس نــدارم .
ابوســعید از مــردم امــداد طلبیــد و بــاز خواجــه مــودب بــا 
خــود فکــر کــرد :«خــوب اســت لبــاس خــود را بــه او بدهــم 
ــر او غلبــه کــرد کــه ایــن لبــاس  ــاره فکــر اولیــه ب » و دوب
گرانقیمــت اســت و..... تــا ســه بــار ســائل کمــک خواســت و 

ایــن فکــر مــدام بــه مــودب خطــور کــرد .
در ایــن بیــن پیــر مــردي که کنــار خواجــه مودب  نشســته 
بــود از ابوســعید  پرســید:آیا خــدا بــا بنــدگان خــود ســخن 

؟ میگوید 
ابوســعید گفت : بلــي ! صحبت میکند کما اینکــه در همین 
ســاعت ؛ خداونــد بــه مــردي کــه پهلــوي تو نشســته اســت 
ســه بــار فرمــود : ایــن لبــاس را بــه ســائل بــده ولــي او گفت 
ایــن لبــاس را از آمــل برایــم آورده انــد و خیلــي گرانقیمــت 

اســت و آن را نــداد
شــیخ حســن مــودب کــه ایــن ســخن بشــنید ؛ لــرزه بــر 
اندامــش افتــاد و برخاســت و پیــش شــیخ رفــت و بوســه بــر 
دســت شــیخ زد و لبــاس خــود را فــوري بــه آن ســائل داد و 

در زمــره ارادتمنــدان شــیخ قــرار گرفــت و...............
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اهدا بسته فرهنگی شامل ۶۰جلد کتاب به 
ارزش تقریبی ۱۰میلیون ریال به مامورین 

حاضر در محل ایستگاهها ی کنترل 

آگهی ثبت شرکت صنعت قطعه مشیز
ــیر  ــیز بردس ــه مش ــت قطع ــدود صنع ــئولیت مح ــا مس ــرکت ب ــیس ش تاس متن آگهی 
ــه شناســه ملــی 1۴0090611۴6 ثبــت و  ــه شــماره ثبــت 888 ب درتاریــخ 1۳99/01/11 ب
امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهت اطــالع عمــوم آگهی 
میگــردد. موضــوع فعالیت :ســاخت نوعــی قطعه هشــدار دهنــده در خودرو)نوعی لــوازم یدکی 
در خــودرو( تولیــد نوعــی قطعــه در خــودرو درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از 
مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی : اســتان 
کرمــان ، شهرســتان بردســیر ، بخــش مرکــزی ، شــهر بردســیر، محلــه بلــوار ۲۲ بهمــن ، 
خیابــان جهاندیــده ، بــن بســت مظفری ، پــالک 0 ، طبقه همکــف کدپســتی 78۴1666769 
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 1000000 ریــال نقــدی میــزان ســهم 
الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقای امیرحســین مظفــری غربا بــه شــماره ملــی ۳1701۴98۳0 
دارنــده 500000 ریــال ســهم الشــرکه خانــم پوران اتشــکار بــه شــماره ملــی ۳179786175 
دارنــده 500000 ریــال ســهم الشــرکه مدیــر عامــل خانــم پــوران اتشــکار بــه شــماره ملــی 
۳179786175و بــه ســمت مدیرعامــل به مــدت نامحدود دارنــدگان حق امضا : کلیــه اوراق و 
اســناد بهادار و تعهد اور شــرکت از قبیل چک،ســفته،برات،قراردادها،عقود اســالمی و همچنین 
کلیــه قــرار داد هــا بــا امضــاء امیــر حســین مظفــری غربــا همــراه بــا مهــر شــرکت معتبر می 
باشــد. اختیــارات مدیــر عامــل : طبق اساســنامه روزنامه کثیر االنتشــار ســپهر بردســیر جهت 
درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و 
صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد. اداره کل ثبــت اســناد و امالک اســتان کرمــان مرجع ثبت 

شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بردســیر )80978۴(

ایران نخستین کشور در اجرای پالسمادرمانی برای بیماران مبتال به کرونا
ــا  ــران ب ــی ته ــاق بازرگان ــه ات ــات رئیس ــو هی عض
تاکیــد بر اینکــه ایــران نخســتین کشــور در اجرای 
پالســمادرمانی بــرای بیمــاران مبتــال به کرونــا بوده 
و بخــش اول و مهــم ایــن پــروژه بــا تزریــق پالســما 
بــه ۲00 بیمــار تکمیــل شــده و نــرخ بهبودیافتگان 
ــت:  ــد، گف ــن روش می ده ــذاری ای ــر از اثرگ خب
ــال  ــه بدح ــاران ک ــن بیم ــدادی از ای ــودی تع بهب

بودنــد، شــبیه یــک معجــزه تمام عیــار اســت.
ایران نخســتین کشــور در پالســمادرمانی بیمــاران 

نا کرو
ریاحــی با انتقــاد از اینکه اجــرای ایــن روش درمانی 
در ایــران، چنــدان از ســوی افــکار عمومــی مــورد 
توجــه قــرار نگرفتــه و گویــی تحت الشــعاع برخــی 
ــرار  ــکان ق ــوی پزش ــاره از س ــورد اش ــای م داروه
گرفتــه اســت، توضیــح داد: بــه محض آنکــه آمریکا 
تحقیــق در مــورد ایــن روش درمانــی را آغــاز کــرده، 
برخــی رســانه های خارجــی ایــن مســاله را مطــرح 

 می کننــد کــه معجــزه از غــرب طلــوع  می کنــد؛ امــا بایــد 
گفــت معجــزه از شــرق و از ایران طلــوع کرده اســت. در حالی 
کــه پروتــکل پالســمادرمانی در ایران از 5 اســفند آماده شــده 
بــود، حــدود دو هفتــه پیــش FDA آمریکا پروتکل هــای این 
روش درمانــی را منتشــر کــرد کــه بــا پروتــکل تنظیم شــده 
از ســوی متخصصــان مــا اختالفــات جزیــی و قابــل اغماضی 
داشــت. آمریــکا بــه تازگــی نســبت بــه دریافــت نخســتین 
پالســما اقــدام کــرد، در حالــی کــه در ایــران فرآینــد تزریــق 
پالســما بــه ۲00 بیمــار نیز بــه پایان رســیده اســت. بنابراین 
ایــران بــه طــور قطــع نخســتین کشــور و پیشــتاز در اجرای 
ایــن روش درمانــی بــرای بیمــاران کروناســت. چــرا که پیش 
از ایــران، فقــط کشــور چیــن در ایــن حــوزه فعــال بــود کــه 
آن هــم اقدامــات ناقــص و بــدون تحقیقــات منســجم و ارائــه 

گــزارش بــه انجــام رســانده اســت.
رییــس هیــات مدیــره شــرکت درمــان آرا بــه عنــوان یکــی از 
حامیــان مالــی پــروژه پالســمادرمانی در ادامــه گفــت: ایــران 
در صنعــت خــون و پالســما بــه طــور قطــع جــز 5 کشــور 

ــازمان  ــود س ــز وج ــل آن نی ــود. دلی ــوب  می ش ــر محس برت
انتقــال خــون اســت کــه قدمــت آن بــه بیــش از نیــم قــرن 
 می رســد و خوشــبختانه بعــد از انقــالب هــم پیشــرفت قابــل 
توجهــی را تجربــه کــرد. در اوایــل دهــه 1۳80 نیز با مشــارکت 
شــرکت تیپیکو شســتا که مدیرعامــل وقــت آن دکتر محمود 
نجفی عــرب، رییــس کنونــی کمیســیون اقتصاد ســالمت اتاق 
تهــران اســت و البتــه یک شــرکت آلمانی، نخســتین شــرکت 
در حــوزه پالســما را در ایــران تاســیس کردیم. این شــرکت در 
شــرق مدیترانــه در نــوع خــود، همتایی نداشــت. اما متاســفانه 
دولت هــا بــا مشــکالتی کــه ایجــاد کردنــد مانــع از رشــد ایــن 
صنعــت شــدند و هرگز متوجه نشــدند کــه ایران  می توانســت 
در ایــن رشــته ســرآمد دنیــا شــود. بــه رغــم مانع تراشــی ها، 
ایــن صنعــت در ایــران پیشــرفته اســت و بــه همیــن دلیــل 
ــمادرمانی  ــکل پالس ــه روز پروت ــا س ــرف دو ی ــتیم ظ توانس
بیمــاران کرونــا را تهیــه کــرده و ظــرف چهــل روز یــک طــرح 
تحقیقاتــی عظیــم را بــه نتیجــه برســانیم و همچنین یکــی از 
اولیــن کشــور ها در آغــاز درمــان بــر اســاس ایــن روش باشــیم.

ــکام  ــرای اح ــد ۴  اج ــه 95019۴  جل ــی کالس ــده اجرای ــب پرون ــه موج ب
دادگســتری بردســیر در نظــر دارد پــالک ثبتــی  ۳59 فرعــی از ۳588 اصلــی  
بخــش ۲0 کرمان واقع در بردســیرملک مســکونی به مســاحت عرصــه ۲۳6/۲ 
مترمربــع شــماال بطــول 1۴متــر بــه کوچــه و شــرقا بطــول 90/ 16متــر بــه 
ملــک همســایه و جنوبــا بطــول 1۳/95 بــه شــماره ملــک همســایه و غربــا 
بطــول 16/95متــر بــه ملک همســایه که براســاس نظریه کارشــناس رســمی 
دادگســتری 950/000/000 ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده اســت از طریــق 
مزایــده در  تاریــخ ســه شــنبه 99/0۲/۲۳ ســاعت 1۲  ظهــر به فروش برســاند 
لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت درمزایــده وخریــد مــی باشــند مــی تواننــد 
جهــت بازدیــد ملــک وارائــه پیشــنهاد تاقبــل از مورخــه یادشــده بــه اجــرای 
احــکام مدنــی مراجعــه وقیمــت 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 وکلیه هزینــه های مربــوط به 
نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایــده می باشــد و درصورتــی که برنــده ظرف 
ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقی مبلغ پیشــنهادی اقدام 
ننمایــد مبلــغ ســپرده به نفــع دولــت ضبط خواهدشــد بــه درخواســت هایی 

کــه در روز مزایــده ارائــه شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بردسیر- عظیمی/۲ م الف

آگهی مزایده ملک
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Soroush-eitaa

رهبرمعظــم انقالب اســالمی با تبریــک عید میالد 
حضــرت ولی عصر)عــج( به ملــت ایران، مســلمانان 
ــاس  ــد: احس ــان افزودن ــان جه ــه آزادیخواه و هم
ــه نخبــگان جهــان و نیــاز ناخــودآگاه  نیــاز آگاهان
امــروز توده هــای ملتهــا بــه »یــک دســت قــدرت 
ــه حقیقــت واالی  ــه امامــت معصــوم و ب الهــی، ب
مهــدی موعــود« نشــان دهنده ایــن واقعیت اســت 
ــف  ــلک های مختل ــون و مس ــب گوناگ ــه مکات ک
بشــری بــا همــه ی ادعاهــا، نتوانســته اند آرامــش و 
خوشــبختی را بــرای ملت هــا بــه ارمغــان بیاورنــد.

ایشــان بــا اشــاره بــه مشــکالت گوناگــون جامعــه 
بشــری بــا وجــود پیشــرفت های علمــی گفتنــد: 
بی عدالتــی، فقــر، بیمــاری، فحشــا، گنــاه، شــکاف 
طبقاتــی بســیار وســیع و ســوء اســتفاده قدرت هــا 
از علــم، موجــب شــده کــه جامعــه بشــری دچــار 
احســاس خســتگی، اضطــراب وگرفتــاری باشــد و 
ــک دســت نجات بخــش در  ــه ی ــاز ب احســاس نی

همــه جــای دنیــا، اوج بگیــرد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای علــم و خــرد و تجربــه 
را از نعمتهــای بــزرگ الهــی و حل کننده بســیاری 
از مشــکالت بــر شــمردند امــا خاطرنشــان کردنــد: 
علــم و خــرد همچنــان کــه تــا کنــون اثبات شــده، 
ــاز کنــد و تحقــق  نمی توانــد گــره بی عدالتــی را ب
ایــن آرزوی همیشــگی بشــر نیــاز به دســت قدرت 
الهــی دارد و بــه همیــن علــت، مأموریــت بــزرگ 
ــن از  ــردن زمی ــر ک ــم پ ــه اهلل االعظ ــرت بقی حض

قســط و عــدل اســت.
ــت وعــده داده شــده  رهبــر انقــالب اســالمی عدال
در زمــان ظهــور صاحب الزمــان را عدالــت در 
ــت در  ــه عدال همــه شــئون زندگــی بشــر از جمل
قــدرت، ثــروت، ســالمت، کرامــت انســانی و منزلت 
اجتماعــی خواندنــد و افزودنــد: بــه لطــف و قــدرت 
ــام عصــر  ــدرت ام ــا دســت ق ــن وعــده ب الهــی ای

حتمــاً محقــق خواهــد شــد.
ــان  ــه بی ــا اشــاره ب ــه ای ب ــت اهلل خامن حضــرت آی
وعــده »فــرج و حرکــت عظیــم الهــی« در همــه 
ــد: انتظــار فــرج در اســالم انتظــاری  ــان افزودن ادی
ســازنده و همــراه بــا امیــد و تحــرک و اقــدام اســت 
و بــه همیــن علــت همان گونــه کــه پیامبــر خاتم و 
ائمــه هــدی فرموده انــد، انتظــار فرج جایگاه بســیار 

مهمــی دارد و برتریــن اعمــال اســت.

ــر را  ــرت ولی عص ــرج حض ــار ف ــالب انتظ ــر انق رهب
مهمتریــن مصــداق انتظــار خواندنــد و افزودنــد: البتــه 
انتظــار فــرج و گشــایش بایــد ناظــر بــه همــه امــور 
زندگــی باشــد و بــه همین علت انتظــار فــرج، خودش 
ــأس و  ــک گشــایش اســت چــرا کــه انســان را از ی ی

ــد. ــات می ده ــی نج درماندگ
ــا تأکیــد بــر ایــن کــه  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای ب
امــت محمــدی)ص( در هیــچ حادثــه ای نبایــد دچــار 
ــه  ــرج ب ــار ف ــد: انتظ ــود، افزودن ــدی ش ــأس و ناامی ی
معنــای نشســتن، بی عملــی و چشــم بــه در دوختــن 
نیســت بلکــه بــه معنــای آمــاده شــدن و اقــدام کردن 
بــرای دســتیابی بــه آینــده روشــن و وعــده داده شــده 

اســت.
انتظــار فرج یعنــی تــالش در راه ایجــاد جامعه مهدوی 

کــه جامعه قســط،معنویت، علم و عزت اســت.
ایشــان افزودنــد: بــه همیــن علت بــرای ایجــاد جامعه 
مهــدوی بایــد هــم خودســازی کــرد و هــم بــه قــدر 
ــه جامعــه  تــوان دگرســازی، و محیــط پیرامونــی را ب
مهــدوی کــه جامعه قســط، عدالت، معنویــت، معرفت 

و بــرادری و عــزت اســت، نزدیــک کــرد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای انتظــار حقیقــی فــرج را 
در تضــاد بــا بی صبــری و مــدت معیــن کــردن بــرای 
ــد: در آماده ســازی  ــد و افزودن ظهــور حضــرت خواندن
ــوع  ــردن ممن ــه ک ــری و عجل ــرج، بی صب ــرای ف ب
اســت چــرا کــه پــروردگار بــر مبنــای شــتاب و عجلــه 
انســان ها تصمیــم نمی گیــرد، ضمــن ایــن کــه 
هرحادثــه وقت معیــن و حکمتــی دارد و بر اســاس آن 

ــود. ــام می ش ــت انج حکم
ایشــان بــا اشــاره بــه اوضــاع ناشــی از بیمــاری کرونــا 
ــه معنــای فــرج و  ــد: انتظــار فــرج ب در جهــان افزودن
گشــایش بعــد از شــّدت نیــز هســت به همیــن علت، 
ــم  ــوس و متالط ــه مأی ــن حادث ــر از ای ــان منتظ انس
ــه  ــد ک ــود می دان ــش خ ــظ آرام ــا حف ــود و ب نمی ش

ایــن اوضــاع بالشــک تغییــر خواهــد کــرد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای دعــا و مناجــات را موجب 
ــتند و  ــرج دانس ــار ف ــی از انتظ ــش ناش ــش آرام افزای
ــان،  ــعبان و رمض ــت ش ــر برک ــاه پ ــد: در دو م افزودن
ادعیــه فــراوان و دارای مضامیــن عالــی وجــود دارد کــه 
ــروردگار و راز و  ــا پ ــا مناجــات واســتغاثه ب ــوان ب می ت
نیــاز بــا ائمــه هــدی، رحمت الهــی را جلب و احســاس 

آرامــش بیشــتری کــرد.

10000100005588 شماره ارسال پیامک

ــد:  ــی ، متول ــری مک ــادر :صغ ــی و م ــدر: نادعل ــام پ ــاری فرزند:ن ــد جب ــهید احم ش
1۳۴2ومجــرد ،تاریــخ  شــهادت: 62/۵/10  محــل شــهادت: پــل کرخــه ومــزار: گلــزار 

شــهدای گلــزار
زندگینامه:

شــهید احمــد جبــاری در روســتای قریةالعرب)شــهر گلــزار( بــه دنیــا آمد. به مدرســه 
نرفــت. بــا کار کشــاورزی و قالــی بافــی کمــک خانــواده بــود و شــبانه چند کالســی به 

خوانــدن و نوشــتن پرداخت.
ــزار  ــان گل ــن دروازه ب ــت  و بهتری ــی پرداخ ــال م ــتی و والیب ــه ورزش فوتبال،کش  ب

ــی شــد. محســوب م
زمــان جنــگ، یکســال زودتــر از موعــد خدمــت، بــه ســربازی رفــت. پــس از گذرانــدن 
دوره آموزشــی در کرمــان و تهــران بــه عنــوان نیــروی تــکاور، عــازم جبهــه شــد و پس 

از خدمــت در مناطــق عملیاتی در اندیمشــک به شــهادت رســید.
 صبــح هــا بــا قالــی بافــی و عصرهــا بــا کشــاورزی کمــک پدر بــود. هــر کس تــو گلزار 

قالــی بافــی داشــت، می رفــت قالی بافــی. پولــش رو مــی داد به بابــا...
راوی: حسین جباری)برادر شهید(

دســت مــادر درد مــی کــرد. نمــی ذاشــت مادر دســت بــه لباســاش بزنه، خــودش می 
شســت.        راوی: حســین جباری)برادر شــهید( 

دو تــا دوچرخــه خریــد. یکــی بــرا مــن، یکــی بــرا خــودش. دوچرخــه خــودش انــگار 
مــال همــه بــود، مــی داد بقیــه ســوار شــن ...

راوی: حسین جباری)برادر شهید(
 کشــتی گیــر بــود و قــوی. ازش حــرف شــنوی داشــتیم؛ امــا بــا اینکــه بزرگتــر از من 
بــود، اگــه بحثمــون میشــد یــا بــا فــرد دیگــه ای بحثــش میشــد، خــودش کوتــاه می 

آمــد ...                 راوی: حســین جباری)بــرادر شــهید(
بهتریــن دروازه بــان بــود. وقتــی تــوپ رو مــی گرفــت، بــا یــک مشــت، تــوپ رو از ایــن 

دروازه بــه دروازه بعــدی مــی رســوند...          راوی: حســین جباری)بــرادر شــهید(

شهید  معظم   احمد جباری

بیانات رهرب معظم انقالب اسالمی به مناسبت نیمه شعبان:
 *ســالم ضمن تشــکر از زحمات شــبانه روزی عزیزان 
شــهردار و شــورای شــهر خواهشــمندم فکری به حال 
روکــش اســفالت معابر و همچنیــن درختــان و فضای 

ســبز شــهرک قند بشــود با تشــکر
 12----91۳2                                               

*همانگونــه کــه در برابــر با کرونــا با همدلی وانســجام 
همــه احاد و ســالیق و گروههــا در حال مبــارزه و محو 
ــذا ریشــه کن کــردن  ــرای ل ــروس هســتیم ب ــن وی ای
مشــکل ها در ســایه مشــارکت، همدلــی، همراهــی و  
تعامــل امــکان پذیــر اســت و ایــن یــک درس کرونایی 

اســت                                           91۳۳----71
* همانگونــه کــه بــرای کرونــا همــه تــوان جامعــه اعم 
از لشــکری وکشــوری وباالخــره همــه ارکان نظــام بــا  
هماهنگــی مقابلــه کردنــد وقطعــا نتیجــه مطلوبــی 
ــن  ــد از ای ــش تولی ــرای جه ــد ب ــد داد بیایی خواه
وضعیــت عبــرت بگیریــم وبــرای همیشــه درکنارهــم 
ــا همــه مشــکالت  ــم ت ــودن را عمــال محقــق کنی ب
جامعــه برطــرف شــد و کارامــدی نظــام دینــی جلــوه 
کنــد چــون مــا امیــد بــه ظهــور واینــده ای درخشــان 
و امــن داریــم پــس مــی توانیــم ایــن شــعاررا محقــق 
ــم                                             90۳9----۴0 کنی

*ســپهرجان فکــر کنــم مهلــت 6ماهــه دادگســتری 
ــه قنــد تمــام شــد  موضــوع تعییــن تکلیــف کارخان
حــاال چــه تصمیمــی مــی گیرنــد لطفــا ایــن موضوع 
را پیگیــری کنیــد ممنــون                     91۳2----1۴

*ترامــپ علنــا گفــت:  ســالمت مالــی مردم، ســالمت 
واقعــی آن اســت و تنهــا معیــار مربوطــه وال اســتریت 
اســت. در نتیجــه، بازگشــت بــه تجارت طبــق معمول 
حتــی اگــر ایــن بــه معنــای خطــر افزایــش مــرگ و 
میــر ناشــی از ویــروس باشــد، از نظــر وی موجه اســت                                                                                                                                              
۴۴----9۳06                                                     

*ســالم ! زیباتریــن نوع تشــکر از مدافعیــن و خادمین 
ســالمت قرنطینــه خانگی اســت کــه همــه احادمردم 
ــه خودشــان واطرافیانشــان  ــا هــم ب رعایــت کننــد ت
اســیب نرســانند و بــه کادرپزشــکی کــه قریــب دوماه 

ازجانشــان مایــه گذاشــتند باتشــکر   9126----۵8
* هرچــه از روزگار ویــروس منحــوس مــی گــذرد علی 
ــن  ــر اســتانها وشــهرها شــیوع ای رغــم اینکــه دراکث
بیمــاری روبــه کاهــش اســت اما متاســفانه دربردســیر 
ســیر صعــودی دارد  و در روز 2۳ فروردیــن اعالم شــده 
کــه تســت 10نفــر قطعــی شــده اســت حاالبا شــروع 
بــکار اصناف و حضور بیشــترمردم در شــهر قطعــا امار 
بیشــتر مــی شــود مگــر اینکــه همشــهریان درخانــه 
ــه  مانــدن ورعایــت فاصلــه گــذاری را درخــارج از خان
رعایــت کننــد اگــر خــدای ناکــرده همینطــور روبــه 
افزایــش باشــد قطعــا از طــرف مســئولیت تصمیمات 
ســخت تــری اعمــال مــی شــود پــس بیاییــد بــرای 
حفــظ جان خــود ودیگــران حداکثــر درمنــزل بمانید 
و اگــر ناچــار شــدید بــه محــل کار ویــا کار ضــروری 
دیگــر ی از منــزل خــارج شــوید حتمــا ضمــن رعایت 
فاصلــه از ماســک ودســتکش اســتفاده کنید باتشــکر 

ــان بدهــد                     9۳69----7۵ خــدا خیرت
* مدتــی پیــش برخــی رســانه هــای فارســی زبــان 
در خصــوص گورســتان دســت جمعــی در قــم مــی 
گفتنــد کــه مشــخص شــد صحــت نداشــته. حــاال 
گاردین، بی.بی.ســی، اســکای نیــوز و یــو اس ای تودی 
و ... مانــده انــد در کــف گورهای دســت جمعی شــیک 
با تابــوت های »نایــس« در نیویــورک ،  9902----8۳

*بــا ســالم اســتکبار وغربیهــا و غربــز ده هــا ،صفهــای 
نــذری محــرم وصفرمــون را مســخره کــردن و ســوژه 
خبریشــون کــردن، صف هــای هفت کیلومتــری درب 
ــرای یــک وعــده غــذا تشــکیل دادن...                                                                                                                                           ــه هــا ب خیری

88----91۳60                                             
ــا  ــتندبعداز روزه ــه نشس ــی ک ــن اقایون ــالم ای *س
وســاعتها یــک تصمیــم نــه حداقلــی بــرای کارگــران 
گرفتنــد بــه انهــا مــی گویم شــما صاحــب خانــه وهم 
چیــز بیا ببینــم میتوانیــد هزینه جــاری یک خانــواده 

۴نفــری رابــا ایــن مبلــغ تامیــن کنیــد
20----91۳2                                                   

رهبــر انقــالب اســالمی بــا اشــاره بــه مناجــات دیشــب 
ملــت ایــران بــا پــروردگار در شــب میالد حضــرت مهدی 
موعــود تأکیــد کردنــد: میلیون هــا دســتی کــه دیشــب 
بــه آســمان بلنــد شــد و بــا خــدا راز و نیــاز و بــه درگاه 
او اســتغاثه کــرد، قطعــاً و بالشــک موجــب جلب رحمت 
ــی  ــردی و اجتماع ــرکات ف ــروز ب ــه ب ــر ب ــی و منج اله

خواهــد شــد.
ایشــان در بخش دیگری از سخنانشــان با اشــاره به تالش 
جــدی مســئوالن در ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا و ارائه 
گزارشــها بــه رهبری گفتنــد: در ســتاد ملی تصمیم هایی 
بــرای قشــرهای ضعیــف جامعــه گرفتــه شــده اســت که 
ــه  ــر چ ــا را ه ــن برنامه ه ــم ای ــد می کن ــه و تأکی توصی
ســریع تر، بیشــتر و بهتــر بــه اجــرا درآورنــد، البتــه مــردم 

نیــز بــرای کمــک بــه اقشــار ضعیــف وظیفــه دارند.
ــه مشــکالت و ســخت شــدن  ــالب اســالمی ب رهبرانق
شــرایط زندگــی بــرای برخــی افــراد جامعــه بــه علــت 
تبعــات ناشــی از کرونــا اشــاره کردنــد و افزودنــد: افــرادی 
کــه توانایــی و تمکــن مالــی دارنــد، فعالیت هــای 
وســیعی را به منظــور کمــک بــه نیازمنــدان آغــاز کننــد، 
به خصــوص کــه در آســتانه مــاه مبــارک رمضــان کــه ماه 

انفــاق و ایثــار اســت، قــرار داریــم.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای تاکیــد کردنــد: خوب اســت 
کــه در مــاه مبــارک رمضــان یــک رزمایــش گســترده 
بــرای مواســات، همدلــی و کمــک مؤمنانه بــه نیازمندان 
و فقــرا در جامعــه شــکل بگیــرد و بــرای اثبــات ارادتمــان 
ــی از جامعــه  ــه امــام زمان)عــج( صحنه هــا و جلوه های ب
مهــدوی را کــه جامعــه ای همــراه با قســط، عــدل، عزت، 

علــم، بــرادری و همیــاری اســت، به وجــود آوریــم.
ایشــان همچنیــن بــا اشــاره بــه برگــزار نشــدن جلســات 
عمومــی دعا، توســل و ســخنرانی در ماه مبــارک رمضان 
امســال، آحــاد مــردم را بــه عبــادت، تضــرع و خشــوع در 
ــه  ــا توصی ــان خانواده ه ــا و در می ــی و در خانه ه تنهای

کردند.

توزیع  دو هزار و ۵۸ بسته حمایتی غذایی و پوشاکی به 
ارزش ۲۰۰ میلیون تومان در قالب طرح آستان مهربانی

بنــا به گــزارش خبرگــزاری مهــر در گفتگو بــا مدیر کل 
اوقــاف اســتان کرمــان ،حجــت االســالم علــی جاللــی، 
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان کرمــان  ضمــن 
تبریــک عیــد نیمــه شــعبان بــا اشــاره بــه تــوان واقفان 
و خیریــن اســتان کرمــان بــرای کمک بــه نیازمنــدان و 
رفــع مشــکالت گفــت: اقدامــات گســترده ای در اســتان 
کرمــان در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت کــه در قالــب 
دو طــرح آســتان مهربانــی و نســیم انتظــار اجــرا شــده 

ست. ا
وی افــزود: در قالــب طــرح آســتان مهربانــی دو هــزار و 
۵8 بســته حمایتــی غذایــی و پوشــاکی بــه ارزش 200 
میلیــون تومــان تأمیــن و بیــن نیازمنــدان در اســتان 

توزیــع شــد.
وی بــا اشــاره به ســیالب جنــوب کرمــان ادامــه داد: بروز 
ســیالب در جنــوب اســتان موجــب بــروز خســارت های 
زیــادی بــه مــردم عمدتــاً اقشــار محــروم شــد کــه در 
همیــن زمینــه کمــک رســانی بــه این قشــر در دســتور 
کار قــرار گرفــت و طــالب و روحانیــون در ایــن مناطــق 
حضــور یافتنــد و کار امدادرســانی بــه مــردم آغــاز شــد.

مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان کرمــان افــزود: 
تهیــه 800 ســبد حمایتــی شــامل 20 قلم مــواد غذایی 
بــه همــراه ۳1۳ تخته پتــو و مواد شــوینده و بهداشــتی 
بــه ارزش ریــال 1۵0 میلیــون تومــان از دیگــر اقدامــات 

صــورت گرفته اســت.
راه اندازی 16 کاروان فرهنگی در کرمان

وی بــه اجــرای طــرح نســیم انتظــار در جنــوب کرمــان 
اشــاره کــرد و بیــان داشــت: بــا توجــه بــه اینکه شــرایط 
خــاص ناشــی از کرونــا در اســتان کرمان حاکم شــد 16 

کاروان شــادی در ســطح کرمــان راه انــدازی شــد و این 
کاروان هــا بــا حضــور در شــهرک ها و مراکــز جمعیتــی 
ــه اجتماعــی در  ــکات فاصل ــت ن ــه رعای ــا توجــه ب و ب
محیــط شــهرک ها بــه گونــه ای اجــرا شــد کــه مــردم 
ــا  ــژه برنامه ه ــن وی ــود از ای ــای خ ــد از خانه ه بتوانن

ــتفاده کنند. اس
ــن برنامه هــا  ــان کــرد: ای ــی بی حجــت االســالم جالل
ــه  ــی نیم ــای فرهنگ ــژه برنامه ه ــرود و وی ــامل س ش
ــای  ــارکت هیئت ه ــا مش ــاً ب ــه بعض ــود ک ــعبان ب ش
مذهبــی انجــام شــد و بقــاع متبرکــه نیــز در 
ــت  ــه رعای ــوط ب ــه من ــن زمین ــتان ها در ای شهرس
نــکات فاصلــه اجتماعــی با رعایــت الگوهای بهداشــتی 

برنامه هایــی را اجــرا کردنــد.
وی گفــت: تهیــه بســته های تبــرکات مهــدوی شــامل 
میــان وعــده )میــوه، کیــک، تنقــالت( بــا اولویــت اهدا 
ــا  ــه بیمــاران و جامعــه پزشــکی در بیمارســتان ها ب ب

هماهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی انجام شــد.
ــان  ــا مشــارکت جوان ــدام ب ــا اق ــن کار ب ــت: ای وی گف
هیئــت متوســلین و هیئــت یــاوران ولیعصــر عــج اهلل 

تعالــی فرجــه الشــریف صــورت گرفــت.
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان کرمــان 
ــه تأکیــدات رهبــر انقــالب در  ــا اشــاره ب همچنیــن ب
ــجادیه  ــه س ــم صحیف ــای هفت ــت دع ــوص قرائ خص
گفــت: اداره اوقــاف اقــدام بــه توزیــع 2۵ هزار نســخه از 

ــن دعــا بیــن مــردم کــرد. ای
فعال شدن فضای مجازی در بقاع متبرکه

وی همچنیــن بــا اشــاره بــه بســته بــودن موقوفــات در 
اســتان کرمــان گفــت: ســعی کردیــم در بقــاع متبرکه 

بــا اســتفاده از فضــای مجــازی امــکان زیــارت و 
اســتفاده از تــوان فرهنگــی ایــن اماکــن را بــرای 
مــردم فراهــم کنیــم کــه اقدامــات قابــل توجهــی 
ــتای  ــه در راس ــده ک ــام ش ــه انج ــن زمین در ای
ــی  ــل توجه ــر قبای ــردم تأثی ــه م ــش روحی افزای

داشــته اســت.
وی در زمینــه تولیــد اقالم بهداشــتی مورد 
ــه  ــن زمین ــت: در ای ــز گف ــردم نی ــاز م نی
ــین  ــام زاده حس ــدر کاران در ام ــت ان دس
جوپــار )ع( و امــام زاده محمد )ع( بردســیر 
ــر  ــا اکث ــتند ام ــی داش ــر رنگ ــش پ نق
موقوفــات در ایــن زمینــه توفیقــات قابــل 
ــزار و  ــه 32 ه ــد؛ بطوریک ــی دارن توجه
ــواد  ــر م ــزار و 87 لیت ــک و 31 ه 400 ماس
ضدعفونــی بــا نظــارت دانشــگاه های 
علــوم پزشــکی تولیــد و در اختیــار مردم 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــز درمان و مراک

اقدامات سپاه و بسیج بردسیر در بحث مقابله با ویروس منحوس کرونا 

سخت است ولی کاش که در خانه بمانیم
باشیم کنار هم و در خانه بمانیم

از چین و ختن آمده ویروس جهان گیر
باید به قرق رفته و در خانه بمانیم
دل نیز اگر کرد هوس از بر دلدار

با  یاد، سفر رفته و در خانه بمانیم
دشمن نتواند شکند چینی دل را

گر،ما به خوشی باز که در خانه بمانیم
ویروس عدو را سبب خیر بدانیم

با عشق و صفا باز که  در  خانه بمانیم
شهد است وعسل، شربت شیرین وصال است

وقتی که من و ما و شما خانه بمانیم
تا باز به ناگه زلب یار نمانیم

ای یار بیا باز که در خانه بمانیم
                                               از :محسن مزنگی

درخانه بمانید

ملت ایران در آزمون کرونا خوب درخشید/ مسئله کرونا ما را از توطئه استکبار غافل نکند

خطاب به مردم عزیز کرمان...
ــه  ــی ک ــان دارم؛ مردم ــز کرم ــردم عزی ــه م ــاب ب ــم خط ــه ای ه نکت
ــن  ــدس باالتری ــاع مق ــال دف ــول 8 س ــد و در ط ــتنی ا ن دوستداش
فداکاریهــا را انجــام دادنــد و ســرداران و مجاهدیــن بســیار واالمقامــی 
را تقدیــم اســالم  نمودنــد. مــن همیشــه شــرمنده آنها هســتم. هشــت 

ــدان خــود ــد؛ فرزن ــه مــن اعتمــاد کردن ــه خاطــر اســالم ب ســال ب
را در قتلگاههــا و جنگهــای شــدیدی چون کربــالی 5 ، والفجــر 8 ، طریق 
ــد و لشــکری  ــه کردن القــدس، فتحــال مبیــن، بیــت المقــدس و... روان
بــزرگ و ارزشــمند را بــه نــام و بــه عشــق امــام مظلــوم حســین بــن 
ــون  ــکر همچ ــن لش ــد. ای ــذاری کردن ــاراهلل، بنیانگ ــام ث ــه ن ــی ب عل
شمشــیری برنــده، بارهــا قلــب ملتمــان و مســلمانها را شــاد نمــود و غم 

را از چهــره آنهــا زدود.
عزیــزان! مــن بنــا بــه تقدیــر الهــی امــروز از میــان شــما رفتــه ام. مــن 
شــما را از پــدر و مــادرم و فرزنــدان و خواهــران و بــرادران خــود بیشــتر 
دوســت دارم، چــون بــا شــما بیشــتر از آنهــا بــودم؛ ضمــن اینکــه مــن 

پــاره تــن آنهــا بــودم و آنهــا پــاره وجــود مــن، 
امــا آنهــا هــم قبــول کردنــد مــن وجــودم را نــذر وجــود شــما و ملــت 

ایــران کنــم.
دوســت دارم کرمــان همیشــه و تــا آخــر بــا والیــت بمانــد. ایــن والیت، 
والیــت علــی بــن ابیطالــب اســت و خیمــه او خیمــه حســین فاطمــه 
اســت. دور آن بگردیــد. بــا همــه شــما هســتم. میدانیــد در زندگــی بــه 
انســانیت وعاطفــه هــا و فطرتهــا بیشــتر از رنگهــای سیاســی توجــه 
کــردم. خطــاب مــن بــه همــه شــما اســت کــه مــرا از خــود میدانیــد، 

بــرادر خــود و فرزنــد خــود میدانیــد.
وصیــت میکنــم اســالم را در ایــن برهــه کــه تداعــی یافتــه در انقــالب 
ــالم  ــاع از اس ــد. دف ــت، تنهانگذاری ــالمی اس ــوری اس ــالمی و جمه اس
نیازمنــد هوشــمندی و توجــه خــاص اســت. در مســائل سیاســی آنجــا 
کــه بحــث اســالم، جمهــوری اســالمی، مقدســات و والیــت فقیــه مطرح 
ــی  ــر رنگ ــر ه ــدارا ب ــگ خ ــتند؛ رن ــدا هس ــگ خ ــا رن ــود، اینه میش

ترجیــح دهیــد.

فرازهایی از  وصیت نامه سپهبد شهید سلیمانی )۵(

توزیع 3۵۰ بسته گوشت و 6۰ بسته 
غذایی بین نیازمندان

بنــا بــه گــزارش روابــط عمومی بنیــاد مهدویــت وموسســه المهدی 
)عــج( جهــت کمــک بــه نیازمنــدان تحــت عنــوان قربانــی بــرای 
ســالمتی امــام ز مــان )عــج( در ســه مرحلــه تعــداد 350 بســته 
گوشــت و 60 بســته غذایی شــامل )برنــج ، ماکارونــی ، رب و ســویا ( 
بیــن نیازمنــدان توزیــع شــد ضمنــا یــک دســتگاه یخچال دســته 
دوم بــرا ی نیازمنــدی تهیــه گردیــد و درمجمــوع خیریــن و اعضای 
بنیادمهدویــت مبلــغ 20میلیون تومــان درایــن امور خیر مشــارکت 

ند  د نمو

حجت االسالم علی جاللی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان 

اقداماتــی کــه ســپاه و بســیج بردســیر در 
بحــث مقابلــه بــا ویــروس منحــوس کرونــا 
در حــوزه هــای مختلــف و بــه شــکل های 
گوناگــون انجــام داده  کــه ، بــه شــرح ذیــل 

مــی باشــد:
1.کنترل ورودی و خروجی های شهرستان 
از جمله شــهر بردســیر، نگار، الله زار و گلزار 
توسط بســیجیان شهرســتان و با همکاری 
ــری از  ــور جلوگی ــه منظ ــا ب ــایر نهاده س
ــتان و  ــه شهرس ــی ب ــر بوم ــراد غی ورود اف
ــر  ــفرهای غی ــری از س ــن جلوگی همچنی
ضــرور همشــهریان عزیــز بــرای مقابلــه بــا 
ایــن ویــروس و تــالش بــرای ریشــه کــن 
ــی  ــه زندگ ــش ب ــت آرام ــردن و بازگش ک

همشــهریان گرامــی.
ــن  ــی در بی ــای غذای ــته ه ــع بس 2.توزی
ــتانی  ــد باس ــه عی ــه ب ــا توج ــدان ب نیازمن

ــعبانیه ــاد ش ــوروز و اعی ن
۳.توزیع بروشــورهای بهداشــتی و بروشــور 
ــه  ــم صحیف ــای هفت و پخــش صــوت دع
ســجادیه کــه از طــرف مقــام معظــم 
ــهر و  ــود، در ش ــده ب ــه ش ــری توصی رهب

ــی ــهریان گرام ــاد همش ــان آح درمی
ــت  ــه هم ــهر ب ــر ش ــی معاب ــد عفون ۴.ض
بســیجیان شهرســتان بــا محوریــت حــوزه 

هــای مقاومت بســیج در شــهر بردســیر و بخش 
هــای شهرســتان در چندیــن نوبــت 

ــه  ــک ب ــد ماس ــای تولی ــدازی کارگاه ه ۵.راه ان
همــت بســیج دانــش آمــوزی، بســیج خواهــران، 
بســیج دانشجویی و ســایر بسیجیان شهرستان و 

توزیــع در بیــن همشــهریان
6.بــه راه انداختــن کاروان های شــادی در جشــن 
میــالد منجــی عالــم بشــریت، امــام زمــان عج به 
همــت بســیجیان و برپایی جشــن ایــن روز عزیز 
بــه شــکلی جالــب و متنــوع بــا توجــه به انتشــار 

ویــروس کرونــا و پرهیــز از تجمعات

دســتگیری ســارق خــودرو در کمتــر 
ــیر ــرقت در بردس ــس از س ــاعت پ از۱س
ــگاه خــری پلیــس ، رسهنــگ جعفــر  ــگار پای ــه گــزارش خــر ن ب
غضنفری فرمانده انتظامی شهرســتان بردســیر در ترشیــح این خر 
گفــت: پــس از کســب اطــالع از رسقت یک دســتگاه خــودروی پژو 
۴۰۵از شــهر کرمــان مامــوران انتظامــی بردســیر  وارد عمل شــدند و 
کمــر از یــک ســاعت ســارق را شناســایی ودر یــک عملیــات آن را 

دستگیرکردند .
وی افــزود ؛ســارق تاکنــون بــه ۴ فقــره رسقــت خــودرو و ۲۸فقــره 
ــتان  ــان و شهرس ــهر کرم ــات داخــل خــودرو از ش ــت محتوی رسق
بردســیر اعــراف منــوده اســت و تــالش در جهــت کشــف رسقتهای 

دیگــر ادامــه دارد .
ــر ســهل  ــا در اث ــان اینکــه متــام رسقته ــا بی رسهنــگ غضنفــری ب
انــگاری در ایمنی خودروها توســط مالکیــن رخ داده افزود، مالکین 
خودروهــا ضمــن تجهیــز خــودرو بــه دزد گیــر،  قفــل فرمــان ، قفل 
پــدال تــر مــز و کالچ از پــارک خــودرو در مکانهــای تاریــک و خلوت 

ــوداری کنند. خ


