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امام خامنه ای ) دامه ظله العالی  ( :

»آن چیزی که مهدویت مبشر آن هست، همان 
چیزی است که همه ی انبیاء، همه ی بعثتها برای 
خاطر آن آمدند و آن ایجاد یک جهان توحیدی 
و ساخته و پرداخته ی بر اساس عدالت و با 
استفاده ی از همه ی ظرفیتهائی است که خدای 

متعال در انسان به وجود آورده«
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فاصله گذاری اجتماعی یعنی : از تماس نزدیک با دیگران 
خودداری کردن. به مکان های تجمع افراد نرفتن، هیچ 
مالقاتی را انجام ندادن. واگر واقعا ناچار هستید که بیرون 

بروید، فاصله دو متری خودتان را با افراد دیگر حفظ کنید.
لذا با سرعت انتشار باورنکردنی این ویروس و اینکه به مدت 
طوالنی وزیاد بر سطوح می ماند برای شکست کرونا وقطع 
رابطه وتکثیر آن ازسوی ستاد مبارزه ملی با کرونا“فاصله 

گذاری هوشمند اجتماعی” تعیین واعالم شد 
دانشمندان می گویند: هر فرد مبتال به ویروس کرونا به طور 
متوسط ۳.۳ نفر دیگر را آلوده می کند. هرچه این عدد باالتر 
رود، شیوع ویروس سرعت می گیرد.و هرچه ارتباطات طوالنی 
باشد سرعت شیوع آن سریعتر می شود وامارمبتال وفوتی 
بیشتر می شود و از آنجایی که ویروس کرونا، دو هفته باید 
طول بکشد تا در صورت وجود بیماری عالئم ظاهر شوند.و 
چه بسا دراین مدت نهان افرادبیشتری را درگیر ومبتال نماید 
بنابراین برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی باید از خیلی 
مراسمات وتجمعات حتی دونفره و چند نفره خودداری نمود 
مثل :تجمع دررستوران ها ، سالن های ورزشی، از مسافرت 
کردن. واگر مجبور هستید غذای آماده مصرف کنید در 
محل آن را نخورید. سفارش دهید و در درب منزل تحویل 
بگیرید. از فردی که غذا را آورده بخواهید همان پشت در غذا 

را بگذارد و برود تا خطر ابتال برای هردوی شما کاهش یابد.
دانشمندان بهداشت ودرمان توصیه نمودند : اگر امکان 
دورکاری دارید، دور کاری کنید. اما اگر نمی توانید سعی 
کنید فاصله با همکاران تان را زیاد کنید. ارتباطات اجتماعی 
در محل کار را کم کنید، مالقات های غیرضروری را لغو 
کنید، به غذاخوری محل کار نروید و قید شب نشینی بعد از 
پایان ساعات کاری با همکاران را بزنید. همچنین وقتی ناچار 
هستید به فروشگاه برای خرید مایحتاج بروید این کار را در 
غیر از ساعات شلوغی انجام دهید. فاصله دو متری را با دیگران 
حفظ کنید چرا که یک عطسه یا سرفه کافی است بیماری 
را بگیرید.حتی اگر احساس می کنید که خوب هستید، باز 
هم ممکن است آلوده شده باشید و ویروس را در دوره نهان 
خود به دیگران منتقل کنید. دیگرانی که ممکن است از 
قشر آسیب پذیر جامعه باشند و توان تحمل بیماری جدی 
را نداشته باشند.پس از اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی 
به عنوان یک راهبرد جدید برای مدیریت و کنترل مناسب 
ویروس کرونا، ستاد ملی مقابله با کرونا طرح فاصله گذاری 
هوشمند را جایگزین طرح قبلی کرد؛ طرحی که بنا دارد 
شرایط تدریجی بازگشت جامعه به شرایط عادی را فراهم 
کند. که این طرح مراحل مختلفی دارد ضمن اغاز فعالیت 
شغلهای با ریسک کمتر  دیگر مشاغل مرحله ای  فعالیتشان 
را اغاز  خواهند کرد اما باشرایطی که وزارت بهداشت ارائه می 

کند تا سالمتی مردم تامین شود.
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            حسن پور نماینده مردم سیرجان وبردسیر در نطق میان دستور:

چرا با حقوق های نجومی برخورد 
جدی نمی شود؟

صالحی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد بردسیر:

افتتاح 21 هزار میلیارد تومان پروژه در 
کرمان در سال جاری

                دکترمحمدجواد فدائی  استاندار کرمان :

تولید قطعات مورد نیاز کارخانه های 
فوالد در دانشگاه آزاد اسالمی بردسیر 

سردار معروفی فرمانده سپاه ثاراهلل در مراسم تودیع فرمانده سپاه 
ناحیه بردسیر ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدا خصوصا شهید 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی  اظهار داشت: رابطه و ارتباط ما با 
شهید حاج قاسم سلیمانی رابطه ای اداری نبود بلکه رابطه ای 
عاطفی بود اگر مشکلی پیش می آمد و با بچه ها برخورد می 
کرد دوباره برمی گشت ما جز خوبی از این شهید بزرگوار چیزی 

ندیدیم.
وی افزود: در طول 8 سال دفاع مقدس یک نفر از حاج قاسم 
ناراحت ودل مکدر نبود چنین چیزی امکان نداشت حاجی سپر 

بالی ما بود.
سردار معروفی تصریح کرد: فراموش نمی کنم زمانی که شهید 
به من گفت حسین من از خدا یک چیز خواستم و آن اینکه 
خدایا من اگر بخواهم به انقالبت ) انقالب خدا( خدمت کنم باید 

خودم را وقف کنم.
فرمانده سپاه ثاراهلل با اشاره به بیان مقام معظم رهبری که 
فرمودند: شهید حاج قاسم ذوب در انقالب بود گفت: حاج قاسم 
می گفت » برای انقالب خدا باید خودم را وقف کنم تا بتوان به 
این انقالب خدمت کنم پس خدایا اینقدر به من مشغله بده که 

من هیچ وقت فکر گناه نکنم « این مکتب حاج قاسم است .
وی تاکید کرد: در 21 سال فرماندهی و شبکه سازی جهان 
اسالم کسی شهید سلیمانی و خانواده بزرگوارشان را آرام ندید 
، خانواده سردار 21 سال همراه استرس با این شهید زندگی 

کردند.
این مقام مسئول گفت : نگرانی و استرس نه فقط در عراق 
سوریه و فلسطین ، غزه و لبنان  بلکه در سفرهای حاجی به 

کرمان و رابر همراه این خانواده بود.
با شهادت حاج قاسم دشمن قلب جهان اسالم را هدف قرار داد

فرمانده سپاه ثاراهلل با اشاره به برآورده شدن دعای حاج قاسم 

مکتب حاج قاسم همگام با گام دوم انقالب اسالمی  
است که باید با ظرافت  در آن حرکت کنیم

اظهار داشت:  مشغله های کاری حاجی به قدری زیاد 
بود که یک لحظه آرام نداشت در تهران شاید 24 الی 48 
ساعت به منزل نمی رفت ایشان غرق در انقالب اسالمی 

و نظام اسالمی بود
سردار معروفی گفت: شهید حاج قاسم انسانی بود که 
همه چیزش را برای خدا و برای اعتالی کلمه حق ، ائمه 
هدی و مومنین می خواست  این تعبیری که در همه ما 
می گفتیم که دشمن قلب جهان اسالم و قلب ملت ایران 

را مورد هدف قرار داد.
وی افزود: شهید حاج قاسم قلب ملت ایران بود ، چه 
احساس تکلیفی می شد که مقام معظم رهبری از حاج 

قاسم در نماز جمعه به عنوان مکتب یاد کند.
این مقام مسئول تصریح کرد: نماز جمعه به جز حرف 
خدا حرف دیگری نمی توان زد چرا که نماز است و دچار 
اشکال می شود در نماز عنوان شد که به مکتب حاج 

قاسم نگاه فردی نداشته باشید .
                                             ادامه صفحه2

ــاراهلل  ــده ســپاه ث ــی فرمان ــا حضــور ســردار معروف ب
اســتان کرمــان و حجــت االســالم کرمانــی امــام جمعه 
، مهنــدس نجــف پــور فرمانــدار و جمعی از مســئوالن 
نظامــی وانتظامــی و اداری، ســرهنگ پاســدار حســین 
ــواِن  ــهربابک به عن ــپاه ش ــابق س ــده س ــری فرمان امی
فرمانــده جدیــد ســپاه بردســیر منصــوب گردیــدو از 
زحمات ســرهنگ پاســدار صمــد ایمانــی فرمانده قبلی 

ســپاه بردســیر تجلیــل بــه عمــل آمد

امــام علــی  علیــه الســالم : اگــر صبــر کنــی، به خاطــر صبــر خودبــه مقامــات ابرار 
و نیکــوکاران مــی رســی و اگــر بــی صبــری کنــی، ایــن بــی صبــری تــو را در عذاب 

دوزخ وارد مــی کنــد.                                                                                    » جامــع األخبــار: 882/۳1۶ «

صفحه4

فاصله گذاری اجتامعی 
هوشمند !

بهبودی 70 درصد بیماران مبتال به کرونا در کرمان

سیر بیماری در استان کرمان نزولی شده است

جناب  سرهنگ پاسدار حسین امیری فرمانده  محترم سپاه ناحیه شهرستان بردسیر 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: 

رسدار معروفی در مراسم معارفه فرمانده جدیدسپاه ناحیه بردسیر :

احرتامــا انتصــاب شایســته جنابعالــی را بــه فرماندهــی ســپاه ناحیــه شهرســتان بردســیر کــه مؤیــد 
تعهــد، شایســتگی و تجــارب گرانســنگ مدیریتــی آن فرمانــده بصیــر و شــجاع می باشــد تربیــک 
و تهنیــت عــرض منــوده مزیــد توفیقــات تــوأم بــا عــزّت روزافزون تــان را از ذات اقــدس احدیــت 

ــم.  ــألت می منای مدیر مسئول هفته نامه سپهر بردسیر مس

 معارفه رسهنگ پاسدار حسین امیری به عنوان فرمانده جدید سپاه بردسیر

رشکــت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان در نظــر دارد انجــام خدمــات ایــاب و ذهــاب پرســنل کارخانــه نــورد بردســیر خــود واقــع در شهرســتان 
بردســیر، کیلومــرت 3 جــاده بردســیر-کرمان بــه پیامنــکاران واجــد رشایــط واگــذار منایــد.

بدینوســیله از کلیــه رشکــت هــای واجــد صالحیــت کــه دارای خودروهــای مــورد نیــاز بــرح ذیــل و رشایــط منــدرح در آگهــی مــی باشــند، 
دعــوت بعمــل مــی آیــد حداکــر ظــرف مــدت یــک هفتــه از تاریــخ چــاپ آگهــی، متایــل خــود را بــه صــورت مکتــوب همــراه بــا تصویــر اســناد 

و مــدارک ذیــل بــه آدرس ایمیــل DKMSJSCO@gmail.com ارســال مناینــد.

رشایطموضوع فراخوانشامره فراخوان

99-03
انجام خدمات ایاب 

و ذهاب پرسنل 
کارخانه نورد 

بردسیر

ــن شــهری از اداره کل  ــه حمــل و نقــل مســافر بی • پروان
ــان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان کرم

• دارای حداقــل دو ســال ســابقه کار مشــابه ) از نظــر 
حجــم و رشایــط کار (

1
2
3
4
5

سال ساختتعداد )دستگاه(نوع خودرو - مدلردیف
سمند – پژوپارس

وانت ) مزدا – کارا –نیسان (

مینی بوس ایویکو 10 نفره

مینی بوس ایویکو 19 نفره

اتوبوس ولوو تیپ 3

8
6
2
4

موردی

96 به باال  •
96 به باال  •
88 به باال  •
88 به باال  •
88 به باال  •

•مدارک : 
1- درخواســت رســمی. ) ذکــر شــامره متــاس تلفــن ثابــت و همــراه الزامــی اســت. ( 2-اساســنامه و مــدارک ثبتــی. ) کــد اقتصــادی و شناســه ملــی، گواهــی ثبــت، گواهــی آخریــن 

تغییــرات و ... ( 3- پروانــه حمــل و نقــل مســافر بیــن شــهری از اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان کرمــان. )مهم( 4-رزومه، ســوابق و منونــه قراردادهای انجام شــده 

بــا موضــوع فــوق الذکــر. ) ســوابق و روزمــه هــای ارســالی مــی بایســت مربــوط بــه ســال 94 تــا کنــون و بــا موضــوع مرتبــط باشــند. ( 5-گواهی اعــالم رضایــت کارفرمایان قبلــی در 

خصــوص انجــام خدمــات فــوق الذکر.

•رشایــط :رشکــت هــای متقاضــی بایــد دارای پروانــه حمــل و نقــل مســافر بیــن شــهری از اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان کرمان و حداقل دو ســال ســابقه 
کار مشــابه ) از نظر حجم و رشایط کار ( باشــند.

جهت کسب اطالعات بیشرت با شامره 03442273806 متاس حاصل منایید.3- •توضیحات :1-ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد منی کند.2- 
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

واحد قراردادهای رشکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

جناب  سرهنگ پاسدار حسین امیری فرمانده  محترم سپاه ناحیه شهرستان بردسیر 
انتصــاب شایســته جنابعالی را به عنوان فرمانده ناحیه ســپاه شهرســتان بردســیر تربیک عــرض منــوده  و از 
خداوند متعال توفیقات جنابعالی را در راه خدمت به اســالم و مســلمین ونظام مقدس جمهوری اســالمی 
و پاســداری از دســتاوردهای انقالب اســالمی و ارزشــهای دینی خواســتارم ان شاءالله باتوجهات حرضت ولی 

عرص)عج(ومنویات مقام معظم رهربی)حفظه الله تعالی(همیشــه موفق و موید باشــید

علی اکبر کرمانی امام جمعه شهرستان بردسیر

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و پیش 
ارزیابی پیامنکاران واجد رشایط
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حســن پور بیگلــری در نطــق میــان دســتور: چرا بــا حقوق 
هــای نجومــی برخورد جــدی نمی شــود؟/مابه التفــاوت ارز 

دولتــی توســط بانک هــا وصول نشــده اســت
عضــو کمیســیون برنامــه، بودجــه و محاســبات مجلــس 
ــر اقتصــاد توضیــح دهــد کــه چــرا ۱۰ هــزار  گفــت: وزی
میلیــارد تومــان مابــه التفــاوت ارز دولتــی توســط بانک هــا 

وصــول نشــده اســت.
ــهباز  ــت، ش ــزاری خانه مل ــگار خبرگ ــزارش خبرن ــه گ ب
حســن پور بیگلری درنشســت علنــی روز )چهارشــنبه ۲۷ 
فروردیــن مــاه( مجلــس شــورای اســامی در نطــق میــان 
دســتور خــود ضمــن تقدیــر از همــه مجاهــدان عرصــه 
مبــارزه بــا ویــروس کرونــا و آرزوی رخــت بــر بســتن ایــن 
ویــروس منحــوس از جامعــه جهانــی اظهــار داشــت: امــام 
خمینــی رحمــة اهلل علیــه بــه زیبایــی فرمودنــد کــه امــت 
ــر از امــت حجــاز در عصــر رســول اهلل  حــال حاضــر بهت
)ص(، امیرالمومنیــن)ع( و حســین ابــن علــی)ع( هســتند. 
مــردم بــا حضــور خــود در پــای صندوق هــای رای نشــان 
ــای  ــای آرمان ه ــوز پ ــال هن ــس از ۴۰ س ــه پ ــد ک دادن

انقــاب ایســتاده انــد.
نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلــس شــورای 
اســامی بیــان کــرد: نتایــج انتخابــات دوم اســفند مــاه بــه 
روشــنی نشــان داد کــه مــردم بطــور جــد، به دنبــال تغییر 
در وضــع اداره کشــور هســتند و امیــدوارم صــدای مــردم را 

همگان شــنیده باشــند.
حســن پور بیگلــری ضمــن تشــکر از مــردم ســیرجان و 
بردســیر کــه بــرای چهارمیــن بــار وی را بعنــوان نماینــده 
ــد،  ــاب کرده ان ــامی انتخ ــورای اس ــس ش ــود در مجل خ
ــردم  ــه م ــم ک ــام می کن ــار اع ــا افتخ ــروز ب ــزود: ام اف
شهرســتان هــای ســیرجان و بردســیر در ایــن روزهایی که 
بایــد دولــت تمــام قــد در کنار آنهــا می ایســتاد، مــردم در 
کنــار دولــت ایســتادند و بــا تشــکیل پویش هــای مردمی 
متعــدد بیــش از ۳۰۰ میلیــارد ریــال کمــک جمــع آوری 
کردنــد و اکثــر نیازهــای درمانــی شــهرهای خــود را تامین 
کردنــد. کجاینــد رســانه هــای بیگانــه تــا ایــن ایثارگــری 

مــردم کــه رهــروان راه حــاج قاســم ســلیمانی هســتند را نشــر 
دهنــد.

وی ادامــه داد: آقــای رئیــس جمهــور بــه فریــاد نیازمنــدان جامعه 
بــه صــورت جــدی بــرس! امــروز در کشــور حــدود ۱۰ میلیــون 
خانــوار بــه نان شــب محتــاج هســتند. وزیــر کار بــه داد نیازمندان 
و افــراد تحــت پوشــش کمیتــه امــداد و بهزیســتی بــرس! آقایــان 
وزرا و رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه منتظــر گــزارش بــه روز از 
وضعیــت موجــود و اقدامــات اولیــن شــما بــا توجــه بــه شــرایط 
ویــژه پــس از شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور و همچنیــن برنامه 
هــای شــما بــرای ســالی کــه بــه نــام جهــش تولیــد نامگــذاری 

ــده، هستیم. ش
عضــو کمیســیون برنامــه، بودجــه و محاســبات مجلــس شــورای 
اســامی گفــت: مــا نگــران وضعیــت مشــاغل خــرد و کارگــران 
ــتیم  ــاف و... هس ــان ، اصن ــت فروش ــاورزان ، دس ــزد، کش روزم
ــه  ــه چگون ــد بیم ــر و فاق ــیب پذی ــاغل آس ــه مش ــم ک و نگرانی

ــد. ــود را بگذرانن ــی خ ــد زندگ می خواهن
ــان  ــا در جری ــزود: آی ــر جهــاد کشــاورزی اف ــه وزی وی خطــاب ب
خســارات ســیل اخیــر در اســتان کرمــان هســتید؟ برنامــه شــما 
چیســت؟ عملکــرد صندوق بیمه کشــاورزی و روســتاییان بســیار 

ضعیــف اســت، چــه برنامــه ای داریــد؟
حســن پور بیگلــری خطــاب بــه وزیــر اقتصــاد اظهــار داشــت: چرا 
پــس از مــاه هــا بــا حقوق هــای نجومــی بــه خصــوص در بانک هــا 
ــورد  ــتگی و... برخ ــدوق بازنشس ــکن و صن ــک مس ــه بان از جمل
نمی کنیــد؟ علــت پرداخــت بیــش از ۲ میلیــارد و ۷۰۶ میلیــون 
ــای  ــرای واردات کااله ــی ب ــی ۴۲۰۰ تومان ــرخ دولت ــه ن دالر ارز ب
غیــر ضــروری ماننــد نخ دنــدان، عروســک، اســباب بــازی و لــوازم 
آشــپزخانه چیســت؟ چــرا بیــش از ۱۰ هــزار میلیــارد تومــان مابه 
التفــاوت ارز ۴۲۰۰ تومانــی توســط بانک هــا وصول نشــده اســت؟ 
مگــر همیــن بانک ها نیســتند کــه بــرای یک میلیــون تومــان وام 

پــدر مــردم را در مــی آورنــد؟
حســن پــور بیگلری خطــاب به وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
اظهــار داشــت: آیــا خبــر داریــد کــه در شــرکت شســتا چــه مــی 
گــذرد و از ده هــا دســتور شــما حتــی یــک مــورد نیــز اجرایــی 
نشــده اســت ؟ ان شــاءاهلل در تحقیــق و تفحص و ســوال در صحن 

ــه عملکــرد تــک تــک وزرا و شــما  علنــی مجلــس ب
ــم پرداخت. خواهی

عضــو کمیســیون برنامــه، بودجه و محاســبات مجلس 
شــورای اســامی بیــان کــرد: آیــا میدانیــد رزمنــدگان 
معســر کمتــر از یــک میلیــون تومــان دریافــت 
می کننــد؟ مگــر شــما مصــوب نکردیــد کــه کســی 
ــت  ــان دریاف ــزار توم ــون و ۳۰۰ ه ــر از دو میلی کمت
نداشــته باشــد. وزرا بگوینــد چــه برنامــه ای برای ســال 
جهــش تولیــد دارند ؟ برای بازگشــت اعتماد مــردم که 
ســال هاســت در انتظــار دریافــت خــودروی خریــداری 
شــده خــود هســتند، چــه برنامــه ای داریــد؟ آیــا وقــت 
آن نرســیده کــه دولت اختیارات خــود را به فرمانــداران 
و اســتانداران واگــذار کنــد تــا مــردم مــدت هــا منتظر 

دریافــت مجــوز نباشــند.
حســن پــور بیگلــری در پایــان از عبدالرضــا مصــری 
کــه ریاســت جلســه را برعهــده داشــت خواســت تــا 
راجــع بــه وضعیــت رزمنــدگان معســر توضیــح دهــد، 
کــه مصــری در پاســخ گفــت: مــن در روزهــای اخیــر 
بــا آقــای نوبخــت جلســه ای را در خصــوص رزمنــدگان 
معســر و ۲۰ درصــدی کــه باید بــه حقــوق مددجویان 
بهزیســتی و  کمیتــه امــداد اضافــه می شــد که نشــده، 
برگــزار کردیــم و قــرار شــد هــر چــه زودتــر رســیدگی 
ــی  ــج مثبت ــر نتای ــر چــه زودت ــم ه ــد و امیدواری کنن

حاصــل شــود

عوامل دین گریزی جوانان
آیا جوانان دین گریزند؟!)2(

چرا با حقوق های نجومی برخورد جدی نمی شود؟/مابه التفاوت ارز 
دولتی توسط بانک ها وصول نشده است

مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان کرمــان گفــت: طی ســال 
گذشــته، یــک هــزار و 59۰ قطعــه شــیء تاریخــی در اســتان 

کشــف و ضبــط شــده اســت.
ــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، فریــدون فعالــی  ب
اظهــار داشــت: طــی ســال گذشــته با همــکاری دســتگاه های 
انتظامــی و امنیتــی، یک هــزار و 59۰ قطعــه شــی تاریخی در 
اســتان کشــف و در ایــن رابطه 9 متهــم دســتگیر، ۲۱ پرونده 
قضایی تشــکیل و ســه دســتگاه فلزیاب کشــف و ضبط شــد.

ــتی  ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
اســتان کرمــان افــزود: انتقــال و جابه جایــی اشــیا تاریخــی و 
نظــارت بــر ایــن امــر از مهم تریــن وظایــف نیروهــای یــگان 
حفاظــت اســت و ســال گذشــته ســه مــورد اســکورت شــی 
تاریخــی توســط نیروهــای یگان حفاظــت ایــن اداره کل انجام 

گرفت.
ــزاری ۴۲ ســاعت کاس آموزشــی در  ــه برگ ــا اشــاره ب وی ب
ــای  ــژه نیروه ــت وی ــت و باف ــان، جیرف ــتان های کرم شهرس
ــراث فرهنگــی  ــت از می ــگان حفاظــت اظهــار کــرد: صیان ی
ــط  ــتگاه های مرتب ــا و دس ــام گروه ه ــارکت تم ــد مش نیازمن

اســت.

ادامه از شماره قبل بخش دوم ...
فــردی در فضــای مجــازی بــدون مطالعــه و بررســی وعمــق 
نگــری بــه گرایــش جوانــان جامعــه مان بــه دین مبین اســام 
و گرایــش بســیاری از ادیــان دیگــر واز کشــورهای مختلــف به 
دیــن اســام 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 آن بــا چهل ســال گذشــته می 
توانــد نتیجــه ای مطلــوب از دیــن گریــزی ودین جویی نشــان 

داد.
درشــماره قبــل توضیحاتــی باختصــار بیــان شــد و 

درادامــه بخوانیــد ...
ثالثــاً، جــوان در دوره جوانــی، چــه اوایــل بلــوغ و چــه بعدهــا، با 
مجهــوالت زیــادی روبه رو می شــود: مســائل جدیدی بــرای او 
مطــرح مــی شــود کــه ســؤال انگیــز اســت! در ذهن او شــبهه 
هــا و اســتفهام هایــی بــه وجــود مــی آیــد کــه مایــل اســت به 
ایــن شــبهه هــا و ســؤال هــا و اســتفهام ها پاســخ داده بشــود.

ــرژی هــای  رابعــاً، جــوان احســاس مــی کنــد در وجــود او ان
متراکمــی وجــود دارد- توانایــی هایــی را در خود احســاس می 
کنــد- هــم از لحاظ جســمانی، هــم از لحــاظ فکــری و ذهنی.
ــا دنیــای بزرگــی در دوره  ــار ب ــرای اولیــن ب خامســاً، جــوان ب
جوانــی مواجــه مــی شــود کــه ایــن دنیــا را تجربــه نکــرده و 
از ایــن دنیــا چیزهــای زیــادی نمــی داند- بســیاری از حــوادث 
زندگــی بــرای او پیــش مــی آیــد کــه تکلیــف خــودش را در 
مقابــل آنهــا نمــی دانــد- احســاس مــی کنــد کــه احتیــاج به 

راهنمایــی و کمــک فکــری دارد.
بــا توجــه بــه اینکــه درایــن وجیزه نمــی تــوان به همــه عوامل 

دیــن گریــزی پرداخت باختصــار چندعوامل بیان میگــردد :
الف: غفلت، جهل و عدم تفکر جوانان درباره دین

  ب: تهاجــم ســازمان یافتــه فرهنگی دشــمن » تضعیف باورها 
و اعتقــادات دینــی - ارائــه معیارهــای فرهنــگ غــرب - اشــاعه 
فســاد، ابتــذال و بــی بندبــاری - ارائه الگوهای غربــی - تخریب 
و تــرور شــخصیت هــای دینــی و مذهبی - اســتفاده ابــزاری از 
گــروه هــای مذهبــی « گرایــش طبیعــی انســان ها بــه رهایی 
از قیــد و بندهــا - محدودیــت هــای اعمــال شــده از ســوی 
خانــواده - وجــود شــبهات دینــی در بیــن جوانان و عدم پاســخ 

صحیــح بــه آنها - 
علــی رغــم همــه ایــن موضوعــات وتهاجــم چندیــن ســاله 
ــواده هــا را نــوک حملــه خــود  فرهنگــی کــه فروپاشــی خان
قــرار داده کــه قطعــا جوانــا ن هــم درایــن خانــواده آســیبهای 
ــی  ــای دین ــر باوره ــه ب ــد ک ــود را دارن ــاص خ ــی خ اجتماع
انهــا تاثیــر گــذار اســت ولــی بایــد گرایــش جوانــان بــه دیــن 
را در مراســمات اعیــاد ، راهپیمایــی اربعیــن ، عــزاداری تاســوعا 
وعاشــورا را نادیــده نگرفــت کــه همــه انها بیانگــر اتکا بــه دین 
داریســت گرچــه ممکــن اســت ایــن حضورهــا احساســی و 
بــا شــور همــراه باشــد و کمتــر از شعوربرخوردارباشــد اماجــای 
امیدواریســت کــه بــا همــت خانــواده واگاهــی یافتــن جوانــان 
از محیــط هــای غربــی کــه درایــن انتشــار کرونــا چهــره ای 
زشــت و کریــه ازخودنشــان دادنــد کــه نســبت بــه مردمشــان 
وبخصــوص میانســاالن وکهنســاالن و ضعفــای جامعــه شــان 

چــه رفتــاری کردنــد ؟و... 
لــذا نمــی تــوان دیــن گریــزی را منحصــر بــه یــک و یــا چنــد 
عامــل دانســت و کســی و یــا جامعــه ای را متهــم نمــود بایــد 
ــه  ــکات در حیط ــات و مش ــوارد ، معض ــائل ، م ــه مس هم
هــای روانشــناختی ، روانشناســی و جامعــه شناســی ،تاثیــرات 
فرهنــگ غربــی در مــورد جوانان ، وضعیت اقتصــادی فرهنگی 
، اجتماعــی و سیاســی جامعــه را بــا هــم بررســی  و بــرای حل 
مشــکل در هــر زمینــه ای راهکارهــای علمــی و عملــی خاص 
آن طراحــی ، برنامــه ریــزی و اجــرا نمــود کــه طیف گســترده  

ای را فراگیــرد .

کشف بیش از 1500 قطعه شی 
تاریخی در کرمان 

ادامه صفحه اول ...
ــه  ــد انســان را ب ــی توان ــه م ــی  ک ــه داد:  مکتب وی ادام
ســعادت برســاند  هــر چــه ایــن مــرد کــرد بــه عنــوان 
ــه تمــام معنــا اســت  و مکتــب حــاج  ــی گــری ب انقاب
قاســم قطعــا همــگام بــا گام دوم انقاب اســامی ا ســت 

کــه بــا ظرافــت  بایــد در آن حرکــت کنیــم .
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اظهــار داشــت : ایــن انســان چطور 
ــه  ــا ب ــع دارد ام ــا و مراج ــه علم ــه ب ــی ک ــن ارادت ــا ای ب
خــودش اجــازه مــی دهــد در والیــت نامــه نــه وصیــت 
نامــه والیــت نامــه  بــه مراجــع تقلیــد تذکــر مــی دهــد 
، ایــن مــرد چــه مــی بینــد ! بــا یــک دیــد معمولــی بــه 

ایــن قضیــه نــگاه نکنیــم.
وی افــزود: شــهید ســلیمانی همه معــادالت نظامــی دنیا 
را برهــم زد یــک نیــروی نظامــی، سرلشــکر، بزرگتریــن 
درجــه نظامــی یــک کشــور، بزرگتریــن فرمانــده نظامــی 
جبهــه بــزرگ و ســخت در مقابــل ســخترین و بدتریــن 
ــلمین  ــن و مس ــر و امیرالمومنی ــدا ، پیامب ــمنان خ دش
انقــاب اســامی  یعنــی صهیونیســتها  ، آمریکایــی هــا 
و وهابیــت بــا فرمــان ســخت در مقابــل آنها  می ایســتد.

ــاراهلل اســتان کرمــان ادامــه داد: حــاج  ــده ســپاه ث فرمان
قاســم بــه عنــوان یــک نیــروی نظامــی و باالتریــن درجه 
ــمنان  ــخت ترین دش ــر س ــور در براب ــک کش ــی ی نظام
ــد  ــل ش ــزرگ تبدی ــارف ب ــک ع ــه ی ــام ب ــان اس جه
عارفــی کــه فرماندهــان حشدالشــعبی می گوینــد حــاج 

قاســم نــگاه مــا را بــه مــرگ و معــاد عــوض کــرد تــا مــا 
توانســتیم غــده ســرطانی داعــش را از کشــورمان دورکنیم.
وی بــا بیــان اینکــه می خواهیــم لشــکر پیشکســوتان حاج 
قاســم را تشــکیل داده تــا بــا کمــک آنهــا حــاج قاســم را 
معرفــی کنیــم افــزود: کرمــان بــا وجــود حــاج قاســم بــه 
ــردم  ــن افتخــار م ــل شــده و ای ــان تبدی ــک جه ــز ی مرک

کرمــان و لشــکر ثاراللهیــان کرمــان اســت.
معروفــی بــا بیــان اینکه جنبه هــای مختلفی در شــخصیت 
حــاج قاســم در ابعــاد مختلــف وجــود دارد گفت: کــم دیدم 
کســی از شــخصیت فرهنگــی حــاج قاســم ســخن بگویــد 
ــک شــخصیت  ــه شــخصیت حــاج قاســم ی ــی ک در حال
صددرصــد فرهنگــی اســت و تــوان فرهنگی حاج قاســم بر 
همــه چیــز برتــری دارد و همیــن تــوان فرهنگــی بــود کــه 
نــگاه جهــان اســام را نســبت بــه انقــاب اســامی عــوض 

. د کر
وی بــا ابــراز اینکــه ســپاه پاســداران، ســپاه انقــاب اســت 
و متعلــق بــه هیــچ حــزب و گروهــی نیســت و وظیفــه مــا 
ــری  ــام معظــم رهب ــزود: مق حراســت از انقــاب اســت اف
فرمودنــد مــا از ســپاه موضــع فعــال نمی خواهیــم موضــع 
موفــق می خواهیــم و از ســپاه خواســتند کــه انقــاب را بــه 

ــد. ســمت پیش برندگــی ببرن
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان بــا بیــان اینکه ســپاه 
در کنــار ماموریــت ذاتــی خــود انعطــاف داشــته و بــا توجه 
ــان و در  ــر زم ــزود: در ه ــد اف ــات عمــل می کن ــه اقتضائ ب

هــر شــرایطی کــه نیــاز باشــد ســپاه بــا تمــام وجــود بــه 
ــرای  ــود و ب ــردم می ش ــای م ــد ب ــده و س ــه آم صحن
ســپاه ســیل و زلزلــه و کرونــا تفاوتــی نــدارد و تمــام توان 

ــذارد. ــود را می گ خ
وی بــا اشــاره بــه تولید ماســک، مــواد ضدعفونــی کننده 
و دیگــر اقدامــات پیشــگیرانه کرونایی در اســتان توســط 
ســپاه گفــت: در ســیل جنــوب اســتان به صحنــه آمدیم 
در حالــی کــه کســی از مــا کمــک نخواســته بــود و هــر 

کاری کــه نیــاز بــود را بــا افتخــار انجــام دادیــم.
معروفــی بــا اشــاره بــه احــداث هــزار چشــمه ســرویس 
ــرای احــداث ۴۰۰ واحــد  بهداشــتی و آمادگــی ســپاه ب
ــنگر  ــپاه س ــت: س ــیلزده گف ــق س ــکونی در مناط مس
ــه مــردم را وظیفــه  مســتحکم نظــام اســت و کمــک ب
خودمــان می دانیــم چــرا کــه مــا ســد بــای مــردم نظام 

و والیــت هســتیم.
وی  افــزود: حــاج قاســم مــا انقابــی فکــر مــی کــرد و 
انقابــی عمــل می کــرد ، زمانــی کــه همــه ناامیــد بودند 
شــهید ســلیمانی رفــت و شبکه ســازی جبهــه جهــان 
اســام را درســت کــرد و موفــق شــد چــون که دســتش 

در دســت امامــش بــود.
ــا بیــان اینکــه  ــاراهلل اســتان کرمــان ب ــده ســپاه ث فرمان
خــط قرمــز مــا دشــمن، معانــد و فتنــه اســت و خــط 
قرمــز دیگــری نداریــم افــزود: فتنــه یعنــی ایســتادن در 

برابــر امامیــن انقــاب و ایــن خــط قرمــز ماســت.

کرمان جزء استان های خوب کشور 
در آمار شیوع و فوتی های کرونایی

رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمان گفــت: بایــد موضوع 
کرونــا را جــدی بگیریــم و امیدواریــم بــا آمادگــی هــای مردم 

و مســئوالن از پــس هــر اتفاقــی بربیاییم.
دکترحمیدرضــا رشــیدی نــژاد در مراســم افتتــاح نقاهتــگاه 
ــرای بیمــاران کرونایــی  شــهید زنــده روح در کرمــان کــه ب
تجهیــز شــده، بــا تشــکر از مــردم اســتان کرمان، مســئوالن 
و نیروهــای مســلح بــرای همــکاری در مقابلــه با کرونــا اظهار 
کــرد: کرمــان جــزء اســتان هــای خــوب در شــیوع بیمــاری 

کرونــا و حتــی مــوارد فوتــی اســت.
وی افــزود: بایــد موضــوع کرونــا را جــدی بگیریــم و امیدواریم 
بــا آمادگــی هــای مــردم و مســئوالن از پــس هــر اتفاقــی بــر 

بیاییم.
بــه گزارش ایســنا، ســردار»عبدالرضا ناظری« فرمانــده نیروی 
انتظامــی اســتان کرمــان نیــز در ایــن مراســم اظهار کــرد: در 
پــی فرمــان مقــام معظم رهبــری مبنــی بــر اقــدام نیروهای 
مســلح در مقابلــه بــا کرونــا، قــرارگاه امــام رضــا علیه الســام 
در ســتاد مرکــزی ناجــا راه انــدازی شــده و در زمینــه ایجــاد 
نقاهتــگاه و بیمارســتان صحرایــی و در زمینــه پیشــگیری 

اقداماتــی انجــام داده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در همیــن راســتا، امــروز نقاهتــگاه 
۱5۰ تختخوابــی بــرای بیمــاران کرونایــی در کرمــان افتتــاح 
شــد، تصریــح کــرد: در ایــن نقاهتــگاه عــاوه بــر خدمــات 
بهداشــت و درمــان، خدمــات مشــاوره ای نیــز بــه بیمــاران و 
اعضــای خانــواده آنهــا ارائــه مــی شــود تــا بــه آنهــا آرامــش 

بدهیم.
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان بیــان کــرد: همچنیــن در 
کنــار ایــن نقاهتگاه بیمارســتان صحرایــی تدارک دیده شــده 
و اگــر نیــاز بــه ادامــه درمــان بیمــاران در نقاهتــگاه یــا مــردم 

باشــد، اســتفاده شود.
وی افــزود: مــا در کنــار مــردم هســتیم و بــا همراهــی ارتــش 
ــار مدافعــان  ــه مــردم در کن و ســپاه کار خدمــت رســانی ب

ســامت انجــام مــی شــود.

افزایش ۴2 درصدی صادرات 
فوالد در سال ۹۸ 

بــه گــزارش پایــگاه خبــری و تحلیلــی »فلــزات آنایــن«، بر 
پایــه جــداول آمــاری انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد ایــران 
حاکــی اســت، صــادرات شــمش در قالــب بیلــت و بلــوم در 
ــه چهــار میلیــون و ۴۴۱ هــزار  ۱۱ ماهــه ســال گذشــته ب
تــن رســید؛ کــه در مقایســه بــا دو میلیــون و 9۳۰ هــزار تــن 
عملکــرد ۱۱ ماهــه ســال 9۷ )منتهــی به بهمــن(، 5۲ درصد 

افزایــش دارد.
همچنیــن اســلب صادراتــی در دوره ایــن گــزارش بالــغ بــر 
یــک میلیــون و 9۱۰ هــزار تــن بــود کــه در مقایســه بــا یک 
میلیــون و 55۴ هــزار تــن عملکرد ۱۱ ماهه ســال 9۷، رشــد 

۲۳ درصــدی را نشــان می دهــد.
ــال  ــه پارس ــی در ۱۱ ماه ــوالد صادرات ــدات ف ــوع تولی مجم
)منتهــی بــه بهمــن( ســه میلیــون و ۲۷5 هــزار تــن بــود و 
نســبت بــه دو میلیــون و ۶۱۲ هــزار تــن عملکــرد ۱۱ ماهــه 

ســال 9۷، افزایــش ۲5 درصــدی یافــت.
ســهم مقاطــع تخــت فــوالدی )ورق گرم، ســرد، پوشــش دار( 
از مجمــوع صــادرات تولیــدات فــوالدی ۷۷۷ هزار تــن در ۱۱ 
ماهــه پارســال ثبــت شــد کــه در مقایســه بــا ۷۶۲ هــزار تن 

عملکــرد دوره مشــابه در ســال 9۷، رشــد ۲ درصــدی دارد.
مجمــوع مقاطــع طویــل فــوالد )تیرآهــن، میلگــرد، نبشــی، 
ناودانــی و ســایر مقاطــع( صادراتــی هــم در ۱۱ ماهــه ســال 
9۸، دو میلیــون و ۴9۸ هــزار تــن ثبــت شــد و در مقایســه با 
یــک میلیــون و ۸5۰ هــزار تــن عملکرد ســال 9۷، رشــد ۳5 

درصــدی را نشــان می دهــد.
ــدی  ــد ۴۲ درص ــی، رش ــورد بررس ــداول م ــاس ج ــر اس ب
صــادرات فــوالد طــی ۱۱ ماهــه در حالــی محقــق شــد کــه 
واردات شــمش فــوالدی بــا کاهــش ۸9 درصــدی روبرو شــد.

رسدار معروفی در مراسم معارفه فرمانده جدیدسپاه ناحیه بردسیر :

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان خرب داد:

حسن پور مناینده مردم سیرجان وبردسیر در نطق میان دستور: 

مکتب حاج قاسم همگام با گام دوم انقالب اسالمی  است که باید با ظرافت  در آن حرکت کنیم

حسینی نژاد مدیرکل صمت استان کرمان گفت: 

واحدهای صنعتی و معدنی استان کرمان برای مقابله با کرونا 
۳0  میلیارد تومان کمک کردند

مدیــرکل صمــت اســتان کرمــان گفــت: بالــغ بــر ۳۰ 
میلیــارد تومــان کمــک واحدهــای صنعتــی و معدنــی 
کرمــان بــرای مقابلــه بــا کرونــا در اختیــار دانشــگاه های 

علــوم پزشــکی اســتان قــرار گرفــت.
مهــدی حســینی نژاد در گفت وگــو بــا خبرنگار تســنیم 
در کرمــان، اظهــار داشــت: ســتاد ملــی مدیریــت کرونــا 
بــرای آنکــه بتواند شــیوع ایــن ویــروس را مدیریت بهتر 
ــف  ــای مختل ــی را در وزارتخانه ه ــد وظایف ــته باش داش

تقســیم بندی کــرده اســت.
وی بــا ابــراز اینکــه وزارت بهداشــت و درمــان برنامه ریــز 
ــن کار را  ــه از روز اول ای ــت ک ــا اس ــی کرون ــتاد مل س
ــیوع  ــا ش ــارزه ب ــد از مب ــت: بع ــت گف ــام داده اس انج
کرونــا تدابیــری بــرای رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی 

اندیشــیده شــده اســت.
مدیــرکل صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کرمــان بــا 
بیــان اینکــه ســایت ســامت بــرای ثبت نــام واحدهــای 
صنفــی پیش بینــی شــده اســت ادامــه داد: واحدهــای 
ــب  ــایت، در قال ــن س ــام در ای ــس از ثبت ن ــی پ صنف
تعهدنامه هایــی کــه می دهنــد کــد رهگیــری دریافــت 

می کننــد.
ــت و  ــه وزارت بهداش ــم ک ــت داری ــزود: درخواس وی اف
دانشــگاه علــوم پزشــکی زیرســاخت ها را تســهیل کنــد 
تــا واحدهــای صنفــی بتواننــد به راحتــی در این ســایت 

ثبت نــام و کــد فعالیــت را دریافــت کننــد.

ــقف  ــه مس ــی ک ــه بازارهای ــان اینک ــا بی ــینی نژاد ب حس
هســتند با توجــه بــه پروتــکل وزارت بهداشــت باید تعطیل 
می شــدند گفــت: جلســات متعــددی با اتــاق اصنــاف برگزار 
شــد و تصمیــم گرفتــه شــد کــه بــا هماهنگــی انجام شــده 
اتحادیــه پوشــاک، کیــف و کفــش، زرگــر و بــزاز در ســطح 

اســتان تــا ۳۰ فروردیــن تعطیــل شــوند.
ــت  ــتاد مدیری ــه س ــاس مصوب ــه براس ــوان اینک ــا عن وی ب
کرونــای اســتان و پیشــنهاد خود اتــاق اصناف همه پاســاژها 
تعطیل هســتند گفــت: ایــن مراکــز خریــد تــا ۳۰ فروردین 
نبایــد فعالیــت خــود را آغــاز کــرده و بایــد منتظــر تصمیــم 

ســتاد کرونا باشــند.
مدیــرکل صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کرمــان بیــان 
کــرد: جــا دارد از واحدهای صنفی و صنعتی اســتان، ســپاه و 
ســمن ها تشــکر کنــم که بــه کمــک ســتاد کرونای اســتان 
آمدنــد و بخــش زیــادی از نیــاز اســتان در تامیــن ماســک و 

مــواد ضدعفونــی کننــده را انجــام دادند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر با کمــک واحدهای 
صنعتــی اســتان بیــش از ۷۲ هــزار لیتر الــکل از ۲۰ اســفند 
توســط واحدهــای صنعتی اســتان تولید شــده اســت عنوان 
کــرد: ظرفیــت کارخانــه الــکل اســتان در بردســیر از ۲ هــزار 
لیتــر بــه ۲ هــزار و ۸۰۰ لیتــر در روز افزایــش پیــدا کــرده 

است.
ــه در  ــد ک ــش از ۱۰ واح ــه بی ــان اینک ــا بی حســینی نژاد ب
زمینــه تولیــد مــواد ضدعفونــی کننــده در اســتان داشــتیم 

افزایــش ظرفیــت دادنــد گفــت: بیــش از ۶۳ هــزار کیلوگرم 
انــواع مــواد ضدعفونــی کننــده در اســتان تولیــد و در اختیار 
ــوم پزشــکی اســتان و ادارات  داروخانه هــا، دانشــگاه های عل

دولتــی قــرار گرفتــه اســت.
ــه ۱۷۰ هــزار ماســک در اســتان  ــا بیــان اینکــه روزان وی ب
کرمــان تولیــد می شــود در حالــی کــه در روزهــای ابتدایــی 
ــا در اســتان میــزان ماســک تولیــدی روزی ۸  شــیوع کرون
هــزار ماســک بــود افــزود: جــدای از ایــن حــدود ۱5۰ هــزار 
ماســک نیــز به صــورت ویــژه در اختیــار دانشــگاه های علــوم 

پزشــکی اســتان قــرار گرفتــه اســت.
مدیــرکل صنعــت، معــدن و تجارت اســتان کرمــان از کمک 
واحدهــای صنعتــی و صنایــع معدنی اســتان بــرای مقابله با 
کرونــا خبــر داد و گفــت: بالــغ بــر ۳۰ میلیارد تومــان کمک 
ایــن واحدهــا در اختیار دانشــگاه های علوم پزشــکی اســتان 

قــرار گرفته اســت.

تفاوت فاصله گذاری هوشمند با فاصله گذاری 
اجتماعی در مهار کرونا چیست؟

طــرح فاصله گــذاری هوشــمند اخیــرا بــه جــای فاصله گــذاری 
اجتماعــی )یــا فیزیکــی( توســط مســئوالن بهداشــتی کشــور 
بــرای مهــار اپیدمــی کرونــا مطــرح و در ســتاد ملــی مقابلــه با 

کرونــا بــرای اجــرا تصویــب شــد.
ســئواالتی در خصــوص تاثیــر ایــن اســتراتژی در ســیر و رونــد 
اپیدمــی کرونــا در کشــور هــم بــرای صاحــب نظــران و هــم 

مــردم بــه وجــود آمــده اســت.
مســعود یونســیان، اســتاد اپیدمیولوژی دانشــگاه علوم پزشکی 
ــه گــذاری  ــد: هرچنــد نفــس اجــرای فاصل تهــران مــی گوی
هوشــمند، معقــول و ضــروری اســت، امــا زمــان اجــرای ایــن 
طــرح بســیار مهم اســت. نبایــد این طــرح را با عجله و شــتاب 
شــروع کــرد و بایــد اطمینــان یافــت کــه ویــروس کرونا تحت 
کنتــرل قــرار گرفــت، بــه ایــن معنــی کــه انتشــار بیمــاری به 
شــکل پایــدار کاهــش یافتــه باشــد. وی در ایــن خصــوص بــه 
خبرنــگار ایرنــا مــی گویــد: کارشناســان داخلی و بیــن المللی 
صاحــب تجربــه و دانــش فنــی معتقدنــد کــه نمی تــوان همه 
کارهــا و فعالیــت هــا را تعطیــل کــرد و پــس از مدتــی همــه 
آنهــا را بــه یــک بــاره بازگشــایی کرد. بازگشــایی باید به شــکل 
تدریجــی انجــام شــود و کارهــا و مشــاغل پرخطــر را دیرتــر و 
مشــاغل کــم خطــر را زودتــر بــه فعالیــت اجتماعــی برگرداند.
وی مــی افزایــد: ایــن کنتــرل پایــدار را بــا چنــد روز نمــی توان 
بــه طــور دقیــق تشــخیص داد و کاهــش ابتــا و مــرگ و میــر 
جدیــد ناشــی از بیمــاری بایــد چشــمگیر و مســتمر باشــد تــا 

مجــددا ایــن بیماری شــعله ور نشــود.
اســتاد اپیدمیولــوژی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهران در پاســخ 
بــه ایــن ســئوال کــه آیــا اجــرای ایــن طــرح مــی توانــد زمینه 
ــار  ــد: مه ــی ده ــح م ــد؟ توضی ــم کن ــاری را فراه ــار بیم مه
ــا فاصلــه گــذاری فیزیکــی بهتــر دســت یافتنــی  بیمــاری ب
اســت؛ بــه ایــن معنی کــه تمــام مــردم فاصلــه خــود را رعایت 
ــا کســی  ــی حاضــر نشــده و ب ــع عموم ــرده و در مجام ک

ــد. ــاس ندارن تم
وی افــزود: در نتیجــه، هوشــمند کــردن فاصله اجتماعی منجر 
بــه ســهولت در مهــار بیمــاری بــه لحــاظ فنــی نخواهــد شــد، 
امــا نمــی تــوان مملکــت را فلــج کــرد و بــه مــدت طوالنــی 
کل کشــور را تعطیــل نگــه داشــت و زمانــی باید فعالیــت ها و 
کســب و کارهــا و بــه تبــع آن، تمــاس هــا از ســرگیری شــود. 



10000100005588

او خواهدآمد 

www.sepehrbrd. i r

3
هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان       سال دوازدهم         شماره 429         دوشنبه اول اردیبهشت  ماه 99

https://telegram.me/sepehrbrd  

حکومت  جهانی عدالت

شاخصه های جامعه منتظر از دیدگاه 
مقام معظم رهبری

قلع وقمع ریشه های ظلم وطغیان :   
یکی از مهم ترین و مؤثرترین اقدام ها برای تعجیل در ظهور و 
استقرار حکومت عدل پایدار، سوق دادن جامعه به سوی ترکیب 
اجتماعی »جامعه صالحان« است؛ یعنی شکل  دهی جامعه  ای 
که در آن افراد حق طلب، زیاد و افراد عدالت گریز، عدل ستیز 
و خردستیز در حداقل باشند. شاید یکی از مناسب ترین و 
کارآمدترین استراتژی های اقدام برای هدایت جامعه به وضعیت 
حق  مدار، ارائه تصویرهای بصیرت بخش از وضعیت مطلوب آینده 
باشد. از آنجا که حکومت عدل موعود، از میان مردم برخاسته 
است و مسئوالنش پاسخگوی امتی حکیم و دانشمندند که 

امامی عادل و عالم را به پیشوایی خود انتظار کشیده  اند.
امتی که جز برای احقاق حق و تحقق عدل سؤال نمی کند و 
دائماً امام خود را در امر اصالح ترکیب حکمرانان یاری می دهد. 
در چنین جامعه  ای است که رجوع به آرای عمومی معنی پیدا 
می کند؛ زیرا مردم به اندازه ای از بلوغ و بینش اجتماعی می رسند 
که بدون اثرپذیری از تبلیغات برتر احزاب مزورتر، آرای خود را با 
مصالح خود تطبیق می دهند. تداول امر به معروف و نهی از منکر، 
به طور آگاهانه، اشتباهات جامعه را اصالح می نماید و موجب آن 

می شود که هیچ گاه کلیت جامعه در خطا متوقف نشود.
نخبگان و اشراف چنین جامعه  ای نه با ثروت و قدرت و شهرت 
بیش تر، که با دانش و حکمت و اخالص بیش تر شناسایی می 
شوند و مردم با اقتدا به آن ها، به سرچشمه  های حکمت و آگاهی 
دست می  یابند. بر این اساس جامعه منتظر نیز باید بر عدم وجود 
هیچ گونه ستمی اعم از اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بنا گردد 
و اختالف طبقاتی و تبعیض ونابرابری در آن وجود نداشته باشد. 
این خصیصه نه مربوط به ایران ونه حتی دنیای اسالم است بلکه 

در عالم باید فراگیر باشد.
این معنا در بیانات مقام معظم رهبری چنین متجلی شده است: 
» ما باید با ظلم نسازیم و باید علیه ظلم، حرکت قاطع بکنیم. هر 
گونه ظلمی و از هر کسی. ما باید جهت خودمان را، جهت اقامه 
حدود اسالمی قرار بدهیم. در جامعه خودمان، هیچ مجالی به 
گسترش اندیشه غیر اسالمی و ضد اسالمی ندهیم. نمی گویم با 
زور- نمی گویم با قهر و غلبه - که می دانیم با اندیشه و فکر، جز 
از راه اندیشه و فکر نمی شود مبارزه کرد - بلکه می گویم از راه 
های درست و منطقی و معقول، باید اندیشه اسالمی گسترش 
پیدا کند. باید تمام قوانین ما، مقررات مملکتی، ادارات دولتی، 
نهادهای اجرایی و همه و همه، از لحاظ ظاهر و از لحاظ محتوا، 

اسالمی بشود و به اسالمی شدن روز به روز نزدیک تر بشود.
این جهتی است که انتظار ولی عصر )عج( به ما و به حرکت ما 
می دهد. امام زمان )عج( - در دعای »ندبه « می خوانید که - در 
مقابل فسوق، عدوان، طغیان، نفاق مقابله می کند و نفاق و طغیان 
و عصیان و شقاق و دو دستگی را ریشه کن می کند و ازاله می 
کند. ما هم باید در جامعه مان، امروز در آن جهت حرکت کنیم 
و پیش برویم. این است آن چیزی که ما را به امام زمان - صلوات 
اهلل علیه - از لحاظ معنوی نزدیک خواهد کرد و جامعه ما را به 
جامعه ولی عصر - صلوات اهلل و سالمه علیه - آن جامعه مهدوی 

علوی توحیدی، نزدیک تر و نزدیک تر خواهد کرد.
در جامعه ای که در زمان ولی عصر - صلوات اهلل علیه - ساخته 
می شود، باید ظلم و جور نباشد- نه این که فقط در ایران نباشد، 
یا در جوامع مسلمان نشین نباشد، در همه دنیا نباشد. نه ظلم 
اقتصادی و نه ظلم سیاسی و نه ظلم فرهنگی و نه هیچ گونه 
ستمی در آن جامعه دیگر وجود نخواهد داشت. باید استثمار و 
اختالف طبقاتی و تبعیض و نابرابری و زورگویی و گردن کلفتی 

و قلدری از عالم ریشه کن بشود.« 

آیه 98 سوره آل عمران :
بگو ای اهل کتاب چرا به آیات خدا کفر می ورزید با آنکه خدا بر آنچه 

می کنید گواه است.
1-شان نزول این آیه شریفه در آیات چیست؟

از مجموع آنچه در کتب شیعه و اهل تسنن درباره شان نزول این 
آیات نقل شده، چنین استفاده می شود که یکی از یهودیان به نام 
»شاس بن فیس« که پیرمردی تاریک دل و درکفر و عناد کم نظیر 
بود، روزی از کنار مجمع مسلمانان می گذشت. او دید جمعی از 
طایفه »اوس« و »خزرج« که سال ها با هم جنگ های خونینی 
داشتند، در نهایت صفا و صمیمیت گرد هم نشسته، مجلس انسی 
به وجود آورده اند و آتش اختالفات شدیدی که درجاهلیت در میان 
آنها شعله ور بود، به کلی خاموش شده است. او ازدیدن این صحنه 
بسیار ناراحت شد و با خود گفت:»اگر اینها تحت رهبری محمد)ص( 
از همین راه پیش روند، موجودیت یهود به کلی در خطر است.« در 
این حال نقشه ای به نظر او رسید و یکی از جوانان یهودی را دستور 
داد که به جمع آنها بپیوندد، و حوادث خونین »بغاث« )محلی که 
جنگ شدید و خزرج درآن نقطه واقع شد.( به یاد آنها بیاورد و آن 

حوادث را پیش چشم آنها مجسم سازد.
اتفاقا این نقشه که با مهارت توسط آن جوان یهودی پیاده شد، موثر 
واقع گردید و جمعی از مسلمانان از شنیدن این جریان به گفتگو 
پرداختند، و حتی بعضی از افراد طایفه »اوس« و » خزرج« یکدیگر 
را به تجدید آن صحنه ها تهدید کردند. چیزی نمانده بود که آتش 

خاموش شده دیرین، بار دیگر شعله ور گردد.
خبر به پیامبر)ص( رسید. فورا با جمعی از مهاجرین به سراغ آنها آمد 
و با اندرزهای موثر و سخنان تکان دهنده خود آنها را بیدار ساخت. 
جمعیت چون سخنان آرام بخش پیامبر)ص( را شنیدند، از تصمیم 
خود برگشتند و سالح ها را بر زمین گذاشتند. دست در گردن هم 
افکنده، به شدت گریه کردند و دانستند این از نقشه های دشمنان 
اسالم بوده است. در نتیجه صلح، صفا و آشتی مجددا کینه هایی را 

که می خواست زنده شود، شستشو داد.
2- منظور از اهل کتاب در آیه شریفه کیست و خداوند چه دستوری 

در رابطه با آنها به پیامبرش می دهد؟
در این آیه روی سخن به اهل کتاب، که منظور در اینجا یهود است، 
می باشد. خداوند به پیغمبرش فرمان می دهد که با زبان مالمت 
و سرزنش از آنها بپرسد که انگیزه آنها در کفر ورزیدن به آیات خدا 

چیست، در حالیکه می دانند خداوند از اعمال آنان آگاه است؟
3- در آیه شریفه منظور از آیات خداوند چیست؟

منظور از آیات خدا در اینجا آیاتی است که درتورات درباره نشانه 
های پیامبر اسالم)ص( وارد شده بود و یا مجموع آیات و معجزاتی 
است که به پیامبر اسالم)ص( نازل گردیده و حکایت از حقانیت او 

می کند.

                     تفسیر سوره آل عمران - قسمت 328بسوی نور

 رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد بردســیر از تولید 
قطعــات مــورد نیــاز کارخانه هــای فــوالد در ایــن واحد 

دانشــگاهی برای ســال جــاری خبــر داد.
افشــین صالحــی در گفتگــو بــا خبرنــگار گــروه 
اســتان های خبرگــزاری آنــا دربــاره اهــداف و دســتور 
کارهای دانشــگاه آزاد اســالمی واحد بردســیر در ســال 
جــاری اظهــار کــرد: »قــرارداد تولیــد قطعــات مــورد 
نیــاز کارخانه هــای فــوالد را بــا توجــه بــه ظرفیــت و 
تــوان ایــن واحد دانشــگاهی برای ســال جــاری منعقد 

خواهیــم کــرد.«
ــن  ــکاری بی ــای هم ــاد تفاهم نامه ه ــزود: »انعق وی اف
دانشــگاه و صنعــت را برای ســال ۹۹ در نظــر داریم و در 
صــورت امــکان رشــته های جدیــد مــورد نیــاز منطقه 

بردســیر و اســتان کرمــان را اخــذ می کنیــم.«
رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد بردســیر دربــاره 
ــن واحــد دانشــگاهی در زمینــه مــدارس  اقدامــات ای
ــه وجــود کارخانه هــای  ــا توجــه ب مهارتــی گفــت: »ب
ــوزش  ــا اداره آم ــای الزم ب ــوالد، رایزنی ه ــی ف صنعت
ــته های  ــر ۹۸ رش ــه و از مه ــورت گرفت ــرورش ص و پ
جمــع  بــه  متالــورژی  و  ریخته گــری  کاردانــی 
ــه  ــیر اضاف ــالمی بردس ــگاه آزاد اس ــته های دانش رش

ــت.« ــده اس ش

ــود  ــا وج ــیر ب ــتان بردس ــه شهرس ــان اینک ــا بی ــی ب صالح
کارخانه هــای صنعتــی از ظرفیــت صنعتی مناســبی بهره مند 
اســت دربــاره اقدامــات ایــن واحــد دانشــگاهی بــرای تحقــق 
شــعار »هــر دانشــجو، یــک تخصــص، یــک مهــارت« عنــوان 
ــی و  ــاز بررس ــورد نی ــای م ــدا مهارت ه ــال ۹۸ ابت ــرد: »س ک
رشــته های متالــورژی و بــرق صنعتــی اخــذ و مبادله شــدند.«

تربیت متخصص در زمینه های کشاورزی و گردشگری
ــا وجــود زمینه هــای تاریخــی،  ــه ب ــه کــرد: »در ادام وی اضاف
کشــاورزی، دامداری، محیط طبیعی و گردشــگری شهرســتان 
ــی های الزم  ــز بررس ــه نی ــن زمین ــد در ای ــرر ش ــیر مق بردس
صــورت پذیــرد و در صــورت اســتقبال، متخصصانــی تربیــت 

شــوند.«
رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد بردســیر دربــاره فعالیــت 
ــرد:  ــرح ک ــش« مط ــرح پای ــگاهی در »ط ــد دانش ــن واح ای
»اســتادان بخش هــای مختلــف دانشــگاه، دانشــجویان مقاطع 
ارشــد را بــرای اخــذ عنــوان پایان نامــه از ســامانه پایــش دربــاره 
رشــته ها و عنوان هــای موجــود هدایــت کرده انــد و بــا توجــه 
ــوی  ــش از س ــرح پای ــی ط ــای علم ــرش عنوان ه ــه پذی ب
ــژه در  ــتادان به وی ــزی از تخصــص برخــی اس ــه مرک دبیرخان

ــم.« ــوم انســانی، اســتفاده کرده ای حــوزه عل
ــن واحــد دانشــگاهی در  ــه عملکــرد ای ــا اشــاره ب صالحــی ب

ســال گذشــته بــه آنــا گفــت: »از نمایشــگاه های صنعتــی 
در ارتبــاط بــا صنعــت بــرای تقویــت و کســب تجربــه در 
ــا  ــی ب ــای مقدمات ــم و رایزنی ه ــد کردی ــن حــوزه بازدی ای
ــه آن  ــوط ب ــع مرب ــوالد و صنای ــع ف ــرکت های صنای ش
بــرای عقــد قــرارداد در زمینــه طرح هــای برون دانشــگاهی 

داشــتیم.«
وی ادامــه داد: »پــس از اخــذ رشــته متالــورژی، زمینه هــای 
ــاخت  ــرای س ــوالد ب ــرکت های ف ــا ش ــرارداد ب ــد ق عق
قطعــات مــورد نیــاز آنهــا بررســی شــد. قراردادهــای بــرون 
دانشــگاهی نیز بــا اداره آب و فاضالب، شــهرداری و اداره گاز 

اســتان کرمــان منعقــد کردیم.«

قطعات مورد نیاز کارخانه های فوالد در دانشگاه آزاد اسالمی بردسیر تولید می شود

پیرمــردی در دامنــه ی کــوه هــای دمشــق هیــزم جمع می 
کــرد ودر بــازار مــی فروخــت تــا ضروریــات خویــش را رفــع 
کندیــک روز حضــرت ســلیمان )ع( پیــر مــرد را درحالــت 
ــش بســیار  ســوخت  ــش برای ــد دل ــزم دی جمــع آوری هی
تصمیــم گرفــت زندگــی پیرمــرد را تغییــر دهد یــک نگین 
قیمتــی  بــه پیرمــرد داد که بفروشــد تــا  زندگــی اش بهبود 
یابدپیرمــرد ازحضــرت  ســلیمان )ع( تشــکر کــرد وبســوی 
خانــه روان شــد و نگیــن قیمتــی را بــه همســرش نشــان 
داد همســرش بســیار خوشــحال شــد ونگین را در نمکدانی 
گذاشــت یــک ســاعت بعــد بکلی فراموشــش شــد که نگین 
را کجــا گذاشــته بودزن همســایه نمــک نیاز داشــت به خانه 
ی آنهــا رفــت و زن نمکــدان را به او داد زن همســایه همینکه 
چشــمش به نگیــن افتاد نگیــن را پیــش خود مخفــی کرد.

پیــر مــرد بســیار مایوس شــد و از دســت همســرش بســیار 
ناراحــت و عصبانــی  وخانــم پیرمــرد هــم  گریــه میکــرد که 

چــرا نگیــن را گــم کــردم .
ــا  ــه طــرف کــوه رفــت درآنجــا ب چنــد روز بعــد پیرمــرد ب
حضــرت ســلیمان )ع( روبــرو شــد جریــان گم شــدن نگین 
را بــه حضــرت ســلیمان )ع(  گفــت . حضــرت ســلیمان )ع( 
یــک نگیــن دیگــری بــه او داد و گفــت احتیــاط کن کــه این 
را  گــم نکنــی  پیرمرد ازحضرت  ســلیمان )ع( تشــکری کرد 
و خوشــحال بســوی خانــه روان شــد در مســیر را ه نگیــن 
را ازجیــب خــود بیــرون کشــید و بــاالی ســنگ گذاشــت و 
خــودش چنــد قــدم  دور نشســت تانگیــن را خــوب ببینــد 
ــده ای نگیــن را در  ــن وقــت ناگهــان پرن ــذت ببــرد درای ول
نوکــش گرفــت وپریــد پیرمــرد هرچــه کــه دویــد وهیاهــو 
کــرد فایــده نداشــت پیرمــرد چنــد روز از خانه بیــرون نرفت 
همســرش گفــت بــرای خــوراک چیــزی نداریــم تــا کــی در 

خانه مینشــینی ؟
پیرمــرد دوبــاره بــه طــرف کــوه رفــت هیــزم را جمــع آوری 
کــرد کــه صــدای حضــرت  ســلیمان )ع( را شــنید دیــد کــه 
حضرت  ســلیمان )ع( ایســتاده اســت وبه حیرت بســوی  او 

ــرد . می نگ
پیــر مــرد بــاز قصــه نگیــن را تعریــف کــرد کــه پرنــده آن 
را ربــود. حضــرت ســلیمان )ع(  گفــت: میدانــم کــه تــو بــه 
مــن دروغ نمــی گویــی ایــن نگیــن  از هــر دو نگیــن قبلــی 
گرانبهاتــر اســت بگیــر و مراقــب بــاش کــه ایــن را گم نکنی  

و حتمــا بفــروش کــه در حــال زندگیــت تغییــری آیــد
ــه قیمــت خــوب میفروشــد  پیــر مــرد وعــده کــرد کــه ب
پشــتاره خــود را گرفــت بســوی خانــه حرکــت کــرد خانــه 
پیــر مــرد کنــار دریــا بــود هنگامــی بــه لــب دریــا رســید 
خواســت کــه کمــی نفــس بگیــرد ونگیــن را از جیــب خود 
بیــرون کشــید کــه در آب بشــوید نگیــن از دســتش خطــا 
رفــت بــه دریــا افتــاد هرچــه کــه کوشــش کــرد و شــنا کرد. 
ــه  ــا ناراحتــی و عجــز تمــام ب چیــزی بدســتش نیآمــد . ب
خانــه برگشــت از تــرس ســلیمان )ع( بــه کــوه نمــی رفــت 
همســرش بــه او اطمینــان داد صاحــب نگین هر کســی که 
اســت تــرا بســیار دوســت دارد اگــر دوبــاره اورا دیــدی تمــام 
قصــه برایــش بگــو مــن مطمئن هســتم بــه تو چیــزی نمی 

گوید.
پیرمــرد بــا تــرس بــه طــرف کوه رفــت هیــزم را جمــع آوری 
کــرد بــه طــرف خانه روان شــد کــه تخت حضرت ســلیمان 

)ع( را دیــد پشــتاره را بــه زمین گذاشــت دویــدو گریخت . 
حضرت ســلیمان )ع( میخواســت مانعش شــود که فرستاده 
خــدا جبرئیــل امیــن آمد کــه ای ســلیمان خداونــد میگوید 
کــه تــو کــی هســتی که حــال بنــده مــرا تغییــر دهــی ومرا 
فرامــوش کــرده ای ! ســلیمان )ع( باســرعت به ســجده رفت 
واز اشــتباه خــود مغفرت خواســت خداوند بواســطه جبرئیل 
بــه حضرت ســلیمان گفت:کــه تو حــال بنده مرا نتوانســتی  

تغییــر دهــی حــال ببین کــه من چطــور تغییــر میدهم
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ــان از  ــتان کرم ــر اس ــالل احم ــت ه ــل جمعی مدیرعام
ــی  ــای پایان ــیل روزه ــر در س ــه 1702 نف ــانی ب امدادرس
فروردیــن مــاه جــاری خبــر داد و گفــت: در طــی چهــار روز 
گذشــته بیــش از 12 تــن اقــالم امــدادی و غذایــی در بیــن 

ــع شــده اســت. ــر از ســیل توزی خانوارهــای متاث
ــت:  ــر گف ــن خب ــات ای ــریح جزیی ــالح« در تش ــا ف »رض
نیروهــای امــدادی ایــن جمعیــت بــه 1702 نفــر در ســیل 
روزهــای پایانــی فروردیــن مــاه جــاری در شهرســتان هــای 

ــد. کرمــان، ریــگان و ارزوئیــه امدادرســانی کردن
وی بــا اشــاره بــه امدادرســانی جمعیــت هالل احمر اســتان 
کرمــان در طــی چهــار روز گذشــته افــزود: بیــش از 12 تــن 
اقــالم امــدادی و غذایــی در بیــن 340 خانــوار متاثر از ســیل 

توزیع شــده اســت. 
ــی و امدادرســانی هــالل احمــر  ــه ارزیاب ــا اشــاره ب ــالح ب ف
در 17 روســتا در مناطــق شــهداد، گلبــاف، ماهــان، رایــن، 
ــا توجــه بــه شــدت  ارزوئیــه و ریــگان خاطرنشــان کــرد: ب
ســیل و تخریــب محورهــای مواصالتی در شــهداد، جمعیت 
هــالل احمــر تاکنــون طــی 2 ســورتی پــرواز، اقالم امــدادی 

و غذایــی توزیــع کــرده اســت.
مدیرعامــل جمعیــت هــالل احمــر اســتان کرمــان با اشــاره 
ــه حضــور 55 نفــر نیــروی عملیاتــی در قالــب 13 تیــم  ب
در مناطــق ســیل زده تصریــح کــرد: در ایــن عملیــات هــا 
12دســتگاه خــودروی ســبک و ســنگین بــکار گرفته شــده 

اســت.

امدادرسانی به ۱۷۰2 نفر در سیل روزهای 
پایانی فروردین ماه جاری در کرمان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون ششــدانگ یــک بــاب خانــه پــالک 3۸ فرعــی از 3433  اصلــی واقــع در بخــش 20 کرمــان مــورد 
ــد غالمعبــاس رای شــماره 13۹36031۹011001113  مــورخ ۹3/5/1   تقاضــای حســین امامــی فرزن
در مالکیــت نامبــرده قــرار گرفتــه ســپس متقاضــی فــوت نمــوده و طبــق گواهــی حصروراثــت شــماره 
۹70۹۹734۸۹2000۹6 مــورخ ۹7/2/2۹ شــورای حــل اختــالف شــماره 2 بردســیر 1-فاطمــه )زوجــه( 
و 2- مــاه بانو)مــادر( هــر دو عبدالعلــی پــور و 3- غالمعباس)پــدر( و 4- ابوالفضــل )فرزنــد( هــر دو امامــی 
بعنــوان ورثــه تعرفه گردیــده و طبــق رای شــماره ۹70۹۹7343510163۹ مــورخ ۹7/10/22 شــعبه اول 
دادگاه عمومــی حقوقــی بردســیر مــوازی 4 دانگ مشــاع از ششــدانگ در ســهم مالــک قهری ردیــف 4 و 
دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ در ســهم مالــک قهــری ردیــف یــک قــرار گرفتــه اســت  وآگهــی موضــوع 
مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 
آئیــن نامــه قانــون مذکــور منتشــر ومــورد واخواهی ســپری گردیده اســت و نیــاز به تحدیــد حــدود دارد 
واعمــال تبصــره ذیــل مــاده 15 قانــون ثبت میســر نمی باشــد لــذا حســب تقاضــای شــماره 5471- ۹۸ 
مــورخ ۹۸/11/13 مالکیــن بدینوســیله آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی آن باســتناد تبصره ذیــل ماده 
13 قانــون مذکــور ومــاده 13 آئیــن نامــه آن منتشــر وعملیــات تحدیــدی آن از ســاعت ۹ صبــح روز 
ســه شــنبه ۹۹/2/23  در محــل شــروع وبعمــل خواهدآمــد لــذا بــه مالــک ) مالکیــن( وصاحبــان امالک 
مجاوررقبــه مزبــور اخطــار میگــردد در موعدمقــرر درایــن اعــالن در محل وقوع ملــک حاضــر ودر صورت 
عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیــات تحدیــدی بــا معرفی مالک یــا نماینــده قانونــی وی وفق مقــررات مواد 
14و15 قانــون و 70 آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام واعتــراض اشــخاص بر حــدود و حقوق ارتفاقــی برابر 
مــواد 20 قانــون و74 آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی بمــدت 30 روز 
پذیرفتــه شــده و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت بــه مرجــع 
ذیصــالح قضائــی تقدیــم نمایــد. واال پــس از گذشــت مهلــت یــک ماهه وعــدم تســلیم دادخواســت برابر 

مقــررات اقــدام خواهد شــد. تاریــخ انتشــار : دوشــنبه ۹۹/2/1 
                                 حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر/2 م الف

ــت:  ــان گف ــتان کرم ــتری اس ــس کل دادگس رئی
62 درصــد پرونده هــای معوقــه در اســتان کرمــان 
ــه و  ــه مختوم ــوه قضائی مشــمول دســتورالعمل ق

ــه صــدور رای شــده اســت. منجــر ب
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان بــه نقــل 
ــان،  از روابط عمومــی دادگســتری کل اســتان کرم
یداهلل موحد در نخســتین نشســت شــورای قضائی 
ــت:  ــار داش ــد اظه ــال جدی ــان در س ــتان کرم اس
حفــظ کرامــت قضــات،  کارکنــان دســتگاه قضائی 
و ســازمان های وابســته، اصحــاب دعــوا، وکال، و 
کارشناســان و ســایر افــرادی کــه بــه ایــن دســتگاه 
مراجعــه دارنــد یکــی از اولویت هــای قــوه قضائیــه 
اســت و مدیــران بایــد ایــن کار را در دســتور کار قرار 

دهند.
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان ادامــه داد: 
جلــب مشــارکت نهادهــای مردمــی بــرای تحقــق 
ــن  ــای ای ــر اولویت ه ــه از دیگ ــوه قضائی ــداف ق اه
قــوه به شــمار مــی رود و در این راســتا دســتورالعمل 
ریاســت قــوه قضائیــه بایــد مبنــای فعالیــت قــرار 

گیــرد.

ــان، توســعه رویکــرد  ــی اســتان کرم رئیــس شــورای قضائ
نظارتــی و انجــام اقدامــات پیشــگیرانه، برخــط کــردن 
ــری جــدی دادســتان ها  ــامانه های کشــف جــرم و پیگی س
بــرای کشــف جرائــم را از دیگــر اولویت هــای قــوه قضائیــه در 
ســال جدیــد برشــمرد و گفــت: قضــات و دادســتان ها بایــد 
ســاختارهای جــرم زا و مســاله زا را رصــد کــرده و در راســتای 

رفــع مشــکالت اقــدام کننــد.
ــوه  وی خاطرنشــان کــرد: براســاس اعــالم نظــر ریاســت ق
قضائیــه، در راســتای تعییــن تکلیــف پرونده هــای معوقــه در 
ــن  ــت و در ای ــده اس ــته ش ــی برداش ــای خوب کشــور قدم ه
ــه  ــای معوق ــد پرونده ه ــان 62 درص ــتان کرم ــتا در اس راس
مشــمول دســتورالعمل قــوه قضائیــه مختومــه و منجــر بــه 

صــدور رای شــده اســت.
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه ایــن 
مطلــب کــه در راســتای تعییــن تکلیــف پرونده هــای معوقه 
در نیمــه راه هســتیم، عنــوان کــرد: ایــن کار بایــد بــا جدیــت 
در ســال جــاری ادامــه یابد زیــرا این اقــدام همچنــان در راس 
برنامه هــای قــوه قضائیــه قــرار دارد تا بــه به روزســانی متعارف 

در راســتای رســیدگی بــه پرونده هــای وارده دســت یابیــم.
وی تاکیــد کــرد: بــر اســاس تاکیــدات ریاســت قــوه قضائیــه، 

ویــروس کرونــا ممکــن اســت محدودیت ایجــاد کند امــا نباید 
مانــع اجــرای برنامه هــای تحولــی در قــوه قضائیــه شــود و باید 
ســازوکارهای متعــارف در ایــن زمینــه را تعریــف کــرده و کار را 

ــرد. پیش ب
موحــد ضمــن تاکیــد بــر این مطلــب که بایــد از فرصــت های 
ایجادشــده حداکثــر اســتفاده را بــرد، گفــت: اگرچــه کرونا یک 
تهدیــد اســت امــا فرصت هایــی را در درون خــود دارد و یکــی 
از فرصت هــای موجــود در ایــن زمینــه فرصــت تغییــر نظــام 
دادرســی از نظامــی حضوری و ســنتی به نظامــی غیرحضوری 
و مــدرن بــا اســتفاده از ابزارهــا و فناوری هــای نویــن اســت تــا 

حضــور افــراد در مراجــع قضایــی را بــه حداقل رســانیم.

بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه ۹701۹6  اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر در نظر 
دارد ســه خــودرو بــه شــرح ذیــل اســت 1. کامیــون کمپرســی بنــز 1۹24 بــه رنــگ نارنجی 
مــدل 13۸2 شــش ســیلندر بــه شــماره موتــور 335۹321100۸55۸7 و شــماره شاســی 
ــه کارشــناس  374333165۸۸556 و شــماره پــالک 45- 342 ع 57 کــه براســاس نظری
رســمی دادگســتری 5/300/000/000 ریــال 2. کامیــون کمپرســی ایویکــو یورکارگــو بــه 
رنــگ ســفید مــدل 13۸۸ شــش ســیلندر به شــماره موتــور 00624133 و شــماره شاســی 
ــه  ــه براســاس نظری ــران 45-424 ع 57 ک ــالک ای ــه شــماره پ nazf  17246jj552۸۹2 ب
کارشــناس رســمی دادگســتری 4/300/000/000 ریــال 3. کامیــون کمپرســی رنــو میدالم 
  ۸3m0610117 16/270 بــه رنــگ ســفید مــدل 13۸3 شــش ســیلندر بــه شــماره موتــور
و شــماره شاســی nad45aca00000341۹ بــه شــماره پــالک ایــران 65- 2۹۸ م 11 کــه  
براســاس نظریــه کارشــناس رســمی دادگســتری 4/000/000/000  ریــال بــرآورد قیمــت 
گردیــده اســت از طریــق مزایــده در تاریــخ ســه شــنبه ۹۹/02/30 ســاعت 12  ظهــر بــه 
فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت درمزایــده وخریــد مــی باشــند مــی توانند 
جهــت بازدیــد ملــک وارائــه پیشــنهاد تاقبــل از مورخــه یادشــده بــه اجــرای احــکام مدنــی 
مراجعــه وقیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصــد 
مبلــغ کارشناســی را یــک روز قبــل از تاریــخ مزایــده بــه اجــرای احــکام ارائــه نماینــد هزینه 
آگهــی وکلیــه هزینــه هــای مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و 
درصورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقــی مبلــغ 
پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهدشــد به درخواســت 

هایــی کــه در روز مزایــده ارائــه شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.           
                             مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بردسیر /3 م الف

آگهی مزایده خودرو )کامیون(

صالحی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد بردسیر:

موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان: 

مختومه شدن 62 درصد پرونده های معوقه قضائی در استان کرمان

مدیرعامل هالل احمر استان خبر داد:

آگهی مزایده ملک 
ــتری  ــکام دادگس ــرای اح ــد 11  اج ــه ۹60106  جل ــی کالس ــده اجرای ــب پرون ــه موج ب
بردســیر در نظــر دارد پــالک ثبتــی  277 فرعــی از 35۸۸ اصلــی  بخش 20 کرمــان واقع در 
بردســیرملک مســکونی به مســاحت عرصه 453/50 مترمربع شــماال درب و دیوارمشــترک 
اســت بطــول 13/۸0متــر بــه کوچــه بــن بســت  و شــرقا بطــول ۸0/ 32مترجــای پــی بــه 
جــای پــی پــالک 27۸ جنوبــا دیــوار مشــترک بطــول 13/۸5 متــر به شــماره 2۹3فرعــی از 
35۸۸اصلــی غربــا جاپــی اســت بطــول 32/۸0متــر بــه دیــوار کارخانــه قنــد محدود اســت 
کــه براســاس نظریــه کارشــناس رســمی دادگســتری 1/747/250/000 ریال بــرآورد قیمت 
ــه  ــخ دو شــنبه ۹۹/03/12 ســاعت 12  ظهــر ب ــده در  تاری ــق مزای ــده اســت از طری گردی
فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت درمزایــده وخریــد مــی باشــند مــی توانند 
جهــت بازدیــد ملــک وارائــه پیشــنهاد تاقبــل از مورخــه یادشــده بــه اجــرای احــکام مدنــی 
مراجعــه وقیمــت پیشــنهادی خــود را به انضمــام فیش بانکــی دائر بــه واریــز ده درصد مبلغ 
کارشناســی را یــک روز قبــل از تاریــخ مزایــده بــه اجــرای احــکام ارائــه نماینــد هزینه آگهی 
وکلیــه هزینــه هــای مربــوط بــه نقــل و انتقال برعهــده برنــده مزایده مــی باشــد و درصورتی 
کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقــی مبلغ پیشــنهادی 
اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه 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/4 م الف

احتمال فروپاشی نظام بهداشتی ژاپن در پی موج 
جدید کرونا

بــه گــزارش گــروه بین الملــل خبرگــزاری تســنیم، مقامــات ژاپنــی گفتنــد، اتاق هــای اورژانــس 
قــادر بــه درمــان بعضــی بیمــاران نیســتند که وضعیت جســمی وخیمــی دارند چــرا کــه ویروس 

کرونــا فشــار زیــادی را تحمیــل کرده اســت.
بنابــر گــزارش بی بی ســی، یــک آمبوالنســی کــه بیمــار مبتــال بــه ویــروس کرونــا را بــا خــود 

ــد. حمــل می کــرد توســط ۸0 بیمارســتان برگردانــده شــد و از پذیــرش آن خــودداری کردن
ژاپــن کــه در ابتــدا تصــور می شــد توانســته شــیوع ویــروس کرونــا را کنتــرل کنــد امــا بــا مــوج 
جدیــد بیمــاران مبتــال بــه ایــن ویــروس مواجه شــده اســت. روز شــنبه شــمار مبتالیان بــه کرونا 
در ایــن کشــور از مــرز 10 هــزار نفــر گذشــت. ویــروس کرونــا تاکنــون جــان 200 نفــر را در ژاپــن 
گرفتــه و توکیو بیشــترین تعداد مبتالیــان را در خود جای داده اســت.گروهی از پزشــکان از بخش 
جراحی هــای عمومــی در حــال کمــک بــه بیمارســتان ها هســتند تــا بتواننــد از فشــار موجــود 
بــر نظــام بهداشــتی بکاهند.»کونشــین تامــورا« معــاون انجمــن جراحان عمومــی ژاپن بــه رویترز 
گفــت: »ایــن کار بــرای جلوگیــری از فروپاشــی نظــام پزشــکی اســت. همــه باید کمک کننــد در

 غیر این صورت بیمارستان ها فرو می پاشند.«
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اســتاندار کرمــان گفــت: امســال 21 هــزار میلیــارد 
تومــان پــروژه آمــاده افتتــاح داریــم کــه در 

ســال های قبــل در دســت اجــرا بودنــد.
از کرمــان،  بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس 
ــا  ــی  در جلســه شــورای اداری ب محمدجــواد فدائ
بیــان اینکــه 98 ســالی سرشــار از فــراز و نشــیب 
و اتفاقــات شــیرین  و تلــخ بــود، اظهــار داشــت: در 
150 هــزار هکتــار از مراتــع جنــوب اســتان کرمان 
و 12 هــزار هکتــار از مراتــع شــرق اســتان به دلیــل 
هجــوم ملخ هــای صحرایــی، مبــارزه بــا ایــن آفــت 
صــورت گرفــت و توانســتیم بــدون آســیب جــدی 

ایــن مخاطــره را پشــت ســر بگذاریــم.
اســتاندار کرمــان عنــوان داشــت: تغییــر سیاســت 
دولــت در یارانــه ســوخت هــم موجب شــد بعضی، 
از ایــن فرصــت سوءاســتفاده کــرده و مشــکالتی را 
ــن مخاطــرات  ــا کمتری ــه ب ــد ک ــه وجــود آوردن ب

پشــت ســر گذاشــته شــد.
وی ادامــه داد: ســیل دی مــاه جنــوب اســتان 350 
میلیــارد تومان خســارت وارد کــرد و در پایان ســال 
بیمــاری کروناویــروس را داشــتیم کــه از مجمــوع 
ــا الطــاف  ــه ب ــرد ک ــوان اســتنباط ک ــا می ت این ه
الهی و مشــارکت مــردم و تالش مدیران توانســتیم 
مشــکالتی را پشــت ســر بگذاریــم و آســیب جدی 

بــه اســتان وارد نشــد.
فدائــی تصریــح کــرد: علی رغــم همــه ایــن 
ــی  ــای خوب ــا موفقیت ه ــا م مشــکالت و نگرانی ه
در اســتان داشــتیم؛ ســال گذشــته جمعــا حــدود 
3 هــزار و 200 پــروژه در اســتان بــا ســرمایه گذاری 
26 هــزار میلیــارد تومان و ایجاد اشــتغال مســتقیم 
9 هــزار نفــر افتتــاح شــد یعنــی به طــور متوســط 
ــر  ــد و ه ــاح ش ــان افتت ــارد توم ــه 71 میلی روزان

روز 8 پــروژه و 25 نفــر اشــتغال مســتقیم و 75 نفــر 
غیرمســتقیم شــغل در اســتان ایجــاد شــده اســت.

ــان  ــارد توم ــزار میلی ــال 21 ه ــرد: امس ــه ک وی اضاف
پــروژه آمــاده افتتــاح داریــم کــه در ســال های قبــل در 

دســت اجــرا بودنــد.
مقــام عالــی دولــت در اســتان کرمــان بیان کرد: ســال 
گذشــته توافق احــداث 10 هــزار واحد مســکونی برای 
محرومــان را تعهــد داشــتیم کــه در بهمــن 5 هــزار و 
400 واحــد را افتتــاح کردیــم و تــا پایــان ســال ایــن 
تعــداد بــه 7 هــزار رســید و 3 هــزار واحــد باقیمانــده 

ــرداری می شــوند.  نیمــه اول امســال بهره ب
ــی  ــای خوب ــاورزی رکورده ــوزه کش ــت: در ح وی گف
ــا 120  ــور ب ــته کش ــد پس ــه اول تولی ــتیم؛ رتب داش
هــزار تــن، رتبــه اول تولیــد خرمــا بــا 370 هــزار تــن، 
رتبــه اول تولیــد گــردو بــا 19 هــزار و 500 تــن، رتبــه 
اول تولیــد کنجــد بــا 11 هــزار تــن، رتبــه اول تولیــد 
کــرک بــا یــک هــزار تــن، رتبــه اول تولیــد محصوالت 
جالیــزی بــا یک میلیــون تن و رتبــه اول تولیــد آرتمیا 
بــا 3 هــزار تــن تولیــد داشــتیم و در بخــش اشــتغال 
هــم امــکان فعالیــت 37 هزار و 727 شــغل ایجاد شــد 

کــه 23 درصــد اضافــه بــر تعهــد اســتان اســت.
ــرارداد  ــر ق ــزار و 700 نف ــرد: 2 ه ــوان ک ــی عن فدائ
کارورزی تنظیــم شــد و 4 میلیــارد تومــان دولــت برای 
ــا پرداخــت کــرد و در  ــه آموزشــی آن ه کمــک هزین
بخــش مشــاغل خــرد و خانگــی 202 میلیــارد تومــان 
تســهیالت 4 درصــد بــه 6 هــزار و 600 نفــر داده شــد.

ــه اینکــه 380  ــا اشــاره ب اســتاندار کرمــان در ادامــه ب
میلیــارد تومــان تســهیالت رونــق تولیــد بــه 24 طرح 
پرداخــت شــد، افــزود: منابــع بانکــی اســتان 38 هــزار 
میلیــارد تومــان در ســال گذشــته بــود کــه 32 هــزار و 

600 میلیــارد مصــارف در بانــک هــا داشــتیم.

10000100005588 شماره ارسال پیامک

شــهید محمدعلــی آژ  فرزنــد:  علی و مادر: گلنســاء ســلیمانی پورمتولــد : 1346 تاریخ 
شــهادت: 62/8/11  عملیــات والفجــر4 محــل شــهادت: مریــوان ومــزار: گلزار شــهدای 

ــهر گلزار ش
زندگینامه:

شــهید محمدعلــی آژ در روســتای قریةالعــرب) شــهر گلــزار کنونــی( در میــان خانــواده 
ای مذهبــی بــه دنیــا آمــد. از همــان کودکــی از روحیــه ای قــوی و مذهبــی برخــوردار 
بــود. از جملــه شــرکت کننــدگان در تظاهــرات علیــه رژیــم منحــوس پهلــوی بــود. تا 
مقطــع ابتدائــی بیشــتر ادامــه تحصیــل نــداد و پــس از آن بــا کار کــردن کمــک خرج 
خانــواده بــود. در ســال 1360 بــه عضویــت نیــروی مقاومــت بســیج درآمــد و پــس از 
گذرانــدن دوره هــای آمــوزش نظامــی بــه جبهه اعــزام شــد و در عملیــات هایی نظیر: 
رمضــان، محــرم، والفجــر1 شــرکت نمــود. چنــد ماهــی در ســپاه پاســداران بردســیر 
و توابــع مشــغول خدمــت بــود تــا اینکــه مجــددا رهســپار جبهــه شــد و در منطقــه 

عملیاتــی مریــوان به شــهادت رســید.
روزهــا قالــی بافــی مــی کردیــم، شــب مــی رفتیــم درس مــی خوندیــم. تــا کالس 4 

نهضــت بیشــتر درس نخوانــد.          راوی: غالمرضــا آژ)بــرادر شــهید(
نــه تنهــا محمــد علــی، بلکــه همــه مــا از کودکــی  همیــن کــه حمــد و ســوره رو بلد 
شــدیم، نمــاز مــی خوندیــم. اگه نمــاز نمی خوندیــم پــدر باهامون برخــورد می کــرد...

بابــا از انقــالب و امــام خبرهایــی داشــت و همیــن باعــث شــده بــود کــه محمدعلــی 
تــا حــدی در جریــان انقــالب باشــد. یــه روز کــه از کرمــان آمــده بــود، از تــه ســاکش 

عکــس امــام رو بیــرون آورد. از تــو تظاهــرات کرمــان بدســتش رســیده بــود.
راوی: غالمرضا آژ)برادر شهید(

14 ســاله بــود کــه مــی خواســت بــره جبهه. مــادرم رضایــت نمــی داد. وقتــی خوابش 
برد، آهســته انگشــت و مهر اســم مــادرم رو زد پــای رضایتنامــه ا ش... 

راوی: غالمرضا آژ)برادر شهید(
مــی گفــت: بهتریــن جــای دنیــا، جبهــه اســت. از ســختی هــاش نمــی گفــت. مــی 
گفتــم: مــن رفتــم ســربازی، مــی دونــم ســربازی ســخته! می گفت: ســربازی ســخته 

امــا جبهــه یــه چیز دیگــه ســت؛ بهتریــن جــای دنیاســت...
حدود دو سال و نیم می آمد جبهه و می رفت.

راوی: غالمرضا آژ)برادر شهید(
اومــد خداحافظــی. گفــت: نیروهــا رفتــن، مــن جــا مونــدم. گفتــم: پــس نــرو. گفــت: 
بلیــط مــی گیرم میــرم. گفــت: غالمرضا مــی خوام حرفــی بهت بزنــم، اینبــار احتماال 
شــهید میشــم. گفتم: حــاال که اینطــور گفتی، نمــی ذارم بــری. خندیــد گفت: خیلی 
اشــتباه مــی کنــی! جلــو هــر چیــزی رو بگیــری، جلــو مــرگ گرفتــه نمیشــه. اونجــا 
نباشــم، اینجــا بــا تصــادف و ... مــی میــرم. ولــی جبهــه چیــز دیگــه ایــه. چــه بهتر که 
تــو جبهــه شــهید بشــم. فقط اگــه نیومــدم، مــادر رو نصیحت کن کــه بی تابــی نکنه! 

اشــکام مــی ریخــت. اعتنایــی بــه گریه هــام نکــرد و رفــت...
راوی: غالمرضا آژ)برادر شهید(

از مــرگ هراســی نداشــت. منتظــر شــهادت بــود. عقیــده شــون این بــود: میریم تــا راه 
کربــال بــاز شــه،  حتــی اگه شــهید بشــیم...

راوی: غالمرضا آژ)برادر شهید(
بابــام مریــض بــود تــو بیمارســتان بســتری شــده بــود. محمدعلــی بیســت روز بــاال 
ســرش تــو بیمارســتان بــود. دعــاش کــرده بــود: بابــا دســتت رو بــدم تــو دســت علی 

اکبــر امــام حســین)ع(... 
وقتــی محمدعلــی شــهید شــد، از چنــد قســمت، بدنــش جراحــت دیــده بــود؛ قلب، 

ســر و ...
راوی: غالمرضا آژ)برادر شهید(

موقــع تشــییع محمدعلــی شــعار مــی دادم امــا دســت خــودم نبــود، بــی تابــی هــم 
مــی کــردم. مــادرم مــا رو آروم مــی کــردم ... شــب اومــد بــه خوابــم گفــت: تــو اینجــور 
بــه وصیــت مــن عمــل کــردی؟! مــن گفتــم مــادر رو نصیحــت کــن، تــو رو مــادر باید 

آروم کنــه؟!
راوی: غالمرضا آژ)برادر شهید(

خواهــرم بارهــا مــی گفــت: محمدعلــی مــا رو شــفاعت می کنــه. اما محمدعلــی میاد 
بــه خوابــش میگه:خودتــون )بایــد( به فکــر خودتون باشــید، گناه نکنیــد ...

راوی: غالمرضا آژ)برادر شهید(

شهید  معظم   محمدعلی آژ

ــا ســودانهم کــه  ــی ب ــن وام یــک میلیون *باســالم ای
ــه ات را  ــی یاران ــا میشــه یعن ــه ه پیــش مــرگ یاران
ــرای تاخیــرش  ــد و یــک ســودی ب ــر مــی دهن زودت
میگیرنــد خیلــی جالب ای با کــدام یــک از پروتکلهای 
اقتصــادی همخونــی داره کمکــی بــا عنــوان وام 12یــا 
4درصــد ســود انهم بــا کســر از یارانــه    9133----71

*ســپهرجان انتهــای بلــوا رامامــزاده و ورودی بــه بلــوار 
ــه درمحــدود  ــن چال ــارک چندی 22بهمــن جنــب پ
تقریبــا 10متــری ایجاد شــده جهت اطالع شــهرداری 
پیــام فرســتادم ممنــون                    9362----99

*بــا بازشــدن مغــازه هــا و رونــق مجــدد کســب و کار 
مســئوالن بهداشــتی باهمــکاری پلیــس وحضــور در 
میادیــن وخیابانهــای پر تردد بــا تذکر وتوزیع ماســک 
و دســتکش مانــع از شــیوع مجــدد این ویروس شــوند 

باتشــکر                                        9120----76
ــدم  ــه و ع ــی وقرنطین ــدت تنهای ــن م ــا ســالم ای *ب
دیدارفامیلهــا حتــی فرزنــدان آدم را یــاد روزقیامت می 
انــدازه کــه کســی به کســی رحــم نمی کنــه وهرکس 
بدنبــال نجات خودش اســت پــس بیاییددرایــن دوران 
ــم و  ــه رح ــت صل ــن رعای ــا ضم ــا کرون ــا وپس کرون
معاشــرتهای بفکــر کارنامــه پایانی خودباشــیم ممنون                                                                                                                                            

93----9165                                                  
ــه  ــدم ک ــا دی ــگام بارندگیه ــا گــذری درشــهر هن *ب
خیابانها ومعابرمثل قبل مملو از اب نیســت و کارخوب 
جنــاب شــهردار که برای همیشــه ایــن ابهــا را هدایت 
کــرد کــه کاربزرگــی انجــام داد امــا یــک پیشــنهاد که 
درنشــریه شــما قبــال چــاپ شــده بــود ونوشــته بودید 
بــرای مهارابها دراین شــهرفاضالب شــهری با ســرمایه 
فوالدهــا ایجــاد شــودمثل زرنــد واب حاصــل از ان بــه 
فوالدهــا اختصــاص یابــد طــرح بســیار خوبــی اســت 
اگــر مســئوالن تدبیــر کننــد               9228----06

                                                      

ــی  وی خاطرنشــان کــرد: بعضــی از دســتگاه های اجرای
ــرکت گاز  ــتند؛ ش ــگفت انگیزی داش ــای ش موفقیت ه
2 هــزار و 275 کیلومتــر لوله گــذاری انجــام داد، یعنــی 
ــن  ــیس ای ــال های تاس ــام س ــورد در تم ــن رک باالتری
ــر متوســط تمــام ســال های  شــرکت اســت و ســه براب

قبــل اســت.
ــرار اســت 10 شــهر  ــز ق ــزود: در ســال 99 نی ــی اف فدائ
ــای گاز در  ــوند و کل طراحی ه ــتا گازدار ش و 150 روس

اســتان انجــام خواهــد شــد.
وی ادامــه داد: ســازمان صمــت ســال گذشــته 24 درصد 
رشــد جوازهــای تاســیس را داشــت و ســرمایه گذاری آنها 
6 برابــر رشــد کــرد، ضمــن اینکــه صنایــع معدنــی مــا با 

13 هــزار میلیــارد تومــان 30 درصد رشــد را داشــتند.
ــک درصــد محــل  ــرد: در ی ــار ک ــان اظه اســتاندار کرم
فــروش معــادن، 44 میلیــارد و نیــم میلیــارد برگشــته 
بــه اســتان و 16 و نیــم میلیــارد تومــان یارانه تســهیالت 
بــه واحدهــای صنعتــی بــرای اولیــن بــار پرداخــت شــده 
اســت همچنیــن ظرفیت تولیــد مــس دو برابر، صــادرات 
مــس ســه برابــر، فــروش مــس بــه لحــاظ ریالــی 2 برابر 
ــه 146  ــورس ب ــس در ب ــهام م ــت و ارزش س ــده اس ش
درصــد رســیده و رتبــه ســوم شــرکت های بورســی را بــه 

خــود اختصــاص داده اســت.

بهبودی 70 درصد بیماران مبتال به کرونا در کرمان/ سیر بیماری در استان کرمان نزولی شده است
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمان گفــت: از مــوارد 
ــد 19 در اســتان، حــدود 300  بســتری بیمــاران کووی

نفــر یعنــی 70 درصــد بهبــود یافتنــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، حمیدرضــا 
ــان  ــتان کرم ــورای اداری اس ــه ش ــیدی نژاد ار جلس رش
ــون 46 جلســه در  ــاه تاکن ــار داشــت: از بهمــن م اظه
ــروس در اســتان داشــتیم و شــش  ــا کروناوی ــاط ب ارتب
ــیت های الزم  ــیس و حساس ــگاه تاس ــه در دانش کمیت

ایجــاد شــد.
وی افــزود: تاکنــون حــدود 2 هــزار و 50 نفــر بــه 
علــت بیمــاری حــاد تنفســی در مراکــز درمانــی اســتان 
بســتری شــدند کــه یک هــزار و 750 نفــر محتمــل بــر 
ــوده و 540 نفــر تســت قطعــی  ــد 19 ب بیمــاری کووی
مثبــت داریــم کــه 130 نفــر به صــورت ســرپایی و 410 
نفــر بســتری شــدند و از موارد بســتری حــدود 300 نفر 

یعنــی 70 درصــد بهبــود یافتنــد.
ــه داد:  ــان ادام ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ــر از  ــتان های دیگ ــت اس ــبت وضعی ــه نس ــان ب کرم
نظــر وضعیــت خــوب بیمــاری، اســتان ســوم اســت، 
ــن امــر دانســت، بلکــه  ــر در ای ــوان اقلیــم را موث نمی ت
بیشــتر بــه مبحــث مدیریــت و رعایــت فاصله گذاری هــا 

ــردم و مســئوالن اســت. ــی م و همراه
رشــیدی نژاد بــا بیــان اینکــه هنــوز مشــخص نیســت 
کــه چــه اتفاقــی می افتــد، هــر چنــد وضعیــت بــدی 
نداریــم امــا بایــد همچنــان موضــوع را جــدی گرفــت، 
ــوارد  ــوم م ــان یک س ــتان کرم ــی اس ــزود: آلودگ وی اف
دیگــر آلودگی هاســت، امــا از یــک جهــت نگرانــی داریم 
کــه شــلعه ور نشــود و همچنان مــوارد بهداشــتی را ادامه 
دهیــم، چــون رفتــار ویــروس اصــال قابــل پیش بینــی 

. نیست

سیر بیماری در استان کرمان نزولی شده است
نــوذر نخعــی اســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان 
نیــز گفــت: اســتان کرمــان شــرایط بهتــری نســبت به 
دیگــر اســتان های کشــور دارد، ایــن مســئله در درجــه 
اول لطــف خــدا و بعــد مدیریتــی اســت کــه در ســطح 

ســتاد کرونــای اســتان اعمــال شــد.
وی بیــان داشــت: در ســایه همدلی و کوشــش و تالش 
وافــر و ارزش نهــادن بــه نظــرات کارشناســی، توصیه ها 
و دســتورات و بخشــنامه ها و رأس ســوم ایــن موفقیــت 
مــردم اســتان کرمــان هســتند کــه بــه جهــت رعایت 
مســائل و خیرانــی کــه بــه روش هــای مختلــف کمک 
کردنــد و همــه اینهــا دســت بــه هــم داد و موفقیــت 

ــد. حاصل ش
نخعــی تصریــح کــرد: ایــن ویــروس رفتارهــای کامــال 
ثابــت شــده ای نــدارد، اینکــه ویــروس در هــوا وجــود 
دارد یــا خیــر بایــد گفــت، مطالعــات متعــددی صورت 
گرفتــه و آخریــن مطالعــه ایــن اســت کــه بــه شــکل 
عــادی در هــوا ویــروس وجــود نــدارد و راه هــای انتقــال 
آن همچنــان دســت زدن بــه دهــان و بینــی و چشــم، 

تمــاس بــا فــرد آلــوده اســت.
اســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان گفــت: بیــن 
25 تــا 50 درصــد کســانی کــه ویــروس وارد بــدن آنها 
شــده هیــچ عالمتــی ندارنــد، امــا ایــن افــراد بی عالمت 
می تواننــد انتقــال دهنــده ویــروس باشــند لــذا تاکیــد 

بــر فاصله گــذاری اســت.
 اجتماعات را باید مدیریت کرد 

وی ادامــه داد: دو ســوم مقــاالت به این نتیجه رســیدند 
کــه گرمــا می توانــد بــر ویــروس اثــر داشــته باشــد، اما 
مهــم ایــن اســت کــه در شــرایط آزمایشــگاهی ایــن 
ویــروس از هــوای مربــوط و گــرم خوشــش نمی آیــد 

و تمایــل بــه هــوای ســرد و خشــک دارد.
نخعــی بــا بیــان اینکه بیشــترین زمان مانــدگاری 
ــذا  ــا هفــت روز اســت ل ــروس روی ماســک ت وی
ــرد،  ــت ک ــد دق ــم بای ــک ه ــتفاده از ماس در اس
خاطرنشــان کــرد: ایــن بیمــاری بیــن یــک ســال 
ــا  ــد، ام ــی ده ــد ایمن ــال می توان ــه س ــا دو س ت
اینکــه ایمنــی گروهــی ایجــاد کنیــم، بــه هیــچ 
عنــوان اســتراتژی صحیحی نیســت چــون امکان 
دارد ســال آینــده هــم ایــن فــرد بگیریــم و ایمنی 

ــد. ــل نمی ده کام
ــه  ــت ک ــد روزی اس ــرد: چن ــان ک وی خاطرنش
ــی شــده  ــان نزول ســیر بیمــاری در اســتان کرم
امــا اجتماعــات را باید مدیریــت کــرد و امیدواریم 
ــورت  ــن ص ــر ای ــد در غی ــی بمان ــد باق ــن رون ای
ــاره بیمــاری باشــیم. شــاید شــاهد افزایــش دوب

اســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان گفــت: 
پیش بینی هــا بــر ایــن اســت کــه پاییــز و 
زمســتان پیک هــای قابــل توجــه بیمــاری 
را داشــته باشــیم لــذا همچنــان آموزش هــا 
بهداشــت و فاصله گــذاری  و رعایــت مــوارد 
اجتماعــی و ایزولــه شــدن مــوارد عالمــت دار باید 

ــد. ــته باش ــه داش ادام

آگهی تجدید مناقصه شهرداری الله زار 

فرازی از وصیتنامه     سپهبد شهیدسلیمانی 
خطاب به خانواده شهدا...

فرزندانــم، دختــران و پســرانم، فرزندان شــهدا، پــدران و مــادران باقیمانده 
از شــهدا، ای چراغهــای فروزان کشــور مــا، خواهــران و برادران و همســران 
ــه مــن مــی  ــم، صوتــی کــه روزان وفــادار و متدینــه شــهدا ! در ایــن عال
شــنیدم و مأنــوس بــا آن بــودم و همچــون صــوت قــرآن بــه مــن آرامــش 
میــداد و بزرگتریــن پشــتوانه معنــوی خــود میدانســتم، صــدای فرزنــدان 
شــهدا بــود کــه بعضــاً روزانــه بــا آن مأنــوس بــودم؛ صــدای پــدر و مــادر 
شــهدا بــود کــه وجــود مــادر و پــدرم را در وجودشــان احســاس میکــردم.
عزیزانــم! تا پیشکســوتان ایــن ملتید، قــدر خودتــان را بدانید. شــهیدتان 
را در خودتــان جلــوه گــر کنیــد، بــه طــوری کــه هــر کــس شــما را مــی 
بینــد، پــدر شــهید یــا فرزنــد شــهید را، بعینــه خــوِد شــهید را احســاس 
کنــد، باهمــان معنویــت، صالبــت و خصوصیــت. خواهــش میکنــم مــرا 
حــالل کنیــد و عفــو نماییــد. مــن نتوانســتم حــق الزم را پیرامــون خیلی 
از شــماها و حتــی فرزنــدان شــهیدتان اداء کنم، هم اســتغفار میکنــم و هم 
طلــب عفــو دارم. دوســت دارم جنــازه ام را فرزندان شــهدا بــر دوش گیرند، 
شــاید بــه برکــت اصابــت دســتان پــاک آنهــا برجســدم، خداونــد مــرا 

مــورد عنایــت قــرار دهــد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: 

)

افتتاح 21 هزار میلیارد تومان پروژه در کرمان در سال جاری

پیــرو آگهی مناقصه مورخــه 98/12/26و 99/1/18منترشه در خصوص بخشــی از عملیات 

عمرانــی ســطح شهر،شــهرداری اللــه زار درنظــردارد نســبت بــه تجدیــد مناقصــه موضوع 

فــوق الذکــر اقــدام منایــد بنابراین از رشکتها و اشــخاص محــرم واجد صالحیــت دعوت می 

گــردد در تاریــخ ذیــل نســبت بــه دریافت اســناد یادشــده اقــدام منایند  

دریافت اسناد              

تحویل پیشنهادها                                 

 بازگشایی پیشنهادها           

 محل               

 محل               

 محل               

                               
مهلــت                           

                               
مهلــت                           

                               
مهلــت                           

دفرت فنی شهرداری الله زار 

شهرداری الله زار

شهرداری الله زار

تا پایان وقت ادارای 99/2/4

99/2/14

99/2/15

داستان بسیار  جالب وآموزنده
ادامه صفحه 3...

پیرمــرد کــه بــه ســرعت بســوی قریــه روان بــود بــا 
ماهــی گیــری روبــرو شــدماهی گیــر بــه او گفــت ای 
پیــر مــرد مــن امــروز بســیار ماهــی گرفتم بیــا چند 
ماهــی بــه تــو بدهــم  پیرمــرد ماهــی هــا را گرفــت 

وبرایــش دعــای خیــر کــرد وبــه خانــه رفــت 
ــه  ــرد ک ــاره ک ــا را پ ــی ه ــکم ماه ــر ش ش همس
در شــکم یکــی از ماهــی هــا  نگیــن  را یافــت وبــه 
شــوهرش مــژده داد شــوهرش بــا خوشــحالی بــه او 
گفــت توماهــی را نمــک بــزن مــن بــه کــوه میــروم  

تــا هیــزم بیــاورم 
هنگامیکــه زن پیرمــرد نام نمک را شــنید نگیــن اول 
بــه یــادش آمــد کــه در نمکدانی گذاشــته بود ســریع 
بــه خانــه همســایه رفــت وقتــی کــه زن همســایه 
زن پیرمــرد را دیــد ملتمســانه عــذر خواهــی کــرد 
وگفــت : نگینــت را بگیرمــن خطــا کــردم خواهــش 
میکنــم بــه شــوهرم چیــزی نگویــی چــون شــخص 
پــاک نفــس اســت اگــر خبــردار شــود مــن را از خانه 
بیــرون خواهد کرد.پیرمــرد در جنگل بــاالی درختی 
رفــت کــه شــاخه خشــک را قطــع کنــد چشــمش 
بــه نگیــن قیمتــی درآشــیانه پرنــده خــورد . نگیــن 
را گرفــت بــه خانــه آمــد زنــش ماهــی هــا را پخــت 
و شــکم ســیر ماهــی هــا را خوردنــد فــردا پیرمــرد 
بــه بــازار رفــت هــر ســه نگیــن را بــه قیمــت گــزاف 
فروخــت .حضــرت ســلیمان )ع( تمــام جریــان را بــه 
چشــم دیــد و یقیــن یافــت کــه بنــده حالت بنــده را 
نمــی توانــد تغییــر دهد تاکــه خداونــد نخواهــد   لذا 
بــه خداوند یقیــن و بــاور داشــته باشــید.»مْن یَتَوکْل 
َ بالـِـُغ  أَْمــرِهِ - َقــْد َجَعَل  ِ َفُهــَو َحْســُبُه إِنَّ اللَّ َعلـَـی اللَّ
ِلّ َشــْيءٍ َقــْدرًا «و هــر کــس بــر خــدا تــوکل  الَلّ لـِـکُ
کنــد پــس او برایــش کافــی اســت؛ در حقیقــت خدا 

کارش را )بــه انجــام( مــی رســاند.)طالق آیــه3


