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علی رغم توصیه های ستاد مبارزه با کرونا بررعایت فاصله 
فیزیکی برای عدم گسترش و شیوع ویروس کرونا ونهایتا 
شکست وبازگشت آرامش به جامعه و رونق واقعی کسب 
و کار و کمتر زیان دیدن اقتصاد و فرهنگ وحتی روابط 
اجتماعی اما بعضا شهروندان بدون توجه به توصیه ها ، این 
موضوع را جدی تلقی نمی کنند ومهار و کنترل آن را به 
تاخیر می اندازند وچه بسا با اپیدمی مجدد باعث افزایش 
مرگ ومیر بیشتر شود و تالش کادر درمانی را بامشکل 

مواجهه کنند 
با ورودویروس کرونا راهکار اولیه پزشکی با تمام امکانات 
عملی شد و با گذشت دوماه تقریبابنا به سخن مسئولین 
به یک وضعیت نسبی تثبیت رسیدیم ولی اخیرا هر روز 
شاهدافزایش مبتالیان هستیم چون راهکاردوم که قرنطینه و 
فاصله فیزیکی ورعایت پروتکلهای بهداشتی است عمل نمی 
شود اگرتمام تالش پزشکان وکادر درمان بکار گرفته شود 
ولی رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصله فیزیکی اجتماعی 
انجام نشود ضمن افزایش مبتالیان ، توفیقی برای مهارو 

کنترل این بیماری ایجاد نمی شود 
لذا مردم باید ضمن اعتماد به دستگاه درمان وبهداشت و 
تبعیت از  پروتکلهای صادره اهتمام جدی ورزیده و با همراهی 
با مسئوالن سالمت جامعه تالش این عزیزان را بهدر ندهند 
بلکه ضمن ارج نهادن به زحمات انان  با همکاری بیشتر 

کمک شایان توجهی به مها رو کنترل این ویروس بنمایند
البته مردم با توجه به تفاوت در رفتارشان و الگوهای رفتاری 
خاص با یکدیگر بسیار متفاوتند از جمله : این رفتارها  تحت 
تاثیر تحصیالت ومدارج علمی ، نگرش وباورهای دینی ، 
طبقات اجتماعی وسطح معیشت ، رفتارهای متفاوتی با کرونا 
دارند وبرداشتهای فردی از کرونا موجب کنش رفتاری افراد 
می شود لذابرای برون رفت از اسیبهای اجتماعی واقتصاد ی، 
فرهنگی واجتماعی باید الگوی عقالنی را بدون تعصب فردی 
و قبیله ای بکاربرد که قطعا طبقه متوسط وباالی جامعه و 
تحصیلکرده ها از الگوی عقالنی بیشتر بهره برده و برمبنای 
ارائه اطالعات علمی که از سوی جامعه پزشکی بیان می شود 
درعمل اجرا می کنند مثال : کاهش ارتباطات و انجام برخی 
از اصول و قواعد بهداشتی مانند شستن منظم دست ها و ... 
برای جلوگیری از شیوع کرونا، توسط بسیاری ازاین اقشار 

رعایت می شود. 
اما عده ای هستندکه رفتارشان عقالنی نیست و الگوی 
دیگری دارند انهم نتیجه سهل انگار ی وبی مباالتی و 
سطحی نگری و جدی نگرفتن موضوع شیوع وعواقب آن 
هستند ودراین زمینه اینده نگری ندارند که در اثر تدوام و 
ماندگاری و شیوع ان چه آسیبهای بزرگ فرهنگی واقتصادی 

واجتماعی گریبانگیر اقشار مختلف جامعه می شود 
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          رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

۶4 درصد واحدهای تولیدی راکد و نیمه 
راکد کرمان کمبود نقدینگی دارند

                                          دکترفدایی استاندار کرمان: 
با حذف 4 صفرسکه ۵ تومانی جایگزین 

اسکناس ۵ هزار تومانی

همتی رئیس کل بانک مرکزی:

ریالی از مازاد وصولی 1000 میلیاردی 
مالیات کرمان به استان برنگشت

رئیس جمهور به طور همزمان چهار طرح ملی صنعت مس ایران 
با سرمایه گذاری بالغ بر ۲۲۱۰ میلیارد ریال در استان کرمان را 

افتتاح کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، با دستور حجت االسالم 
حسن روحانی رئیس جمهور چهار طرح ملی صنعت مس ایران 
با سرمایه گذاری بالغ بر ۲۲۱۰ میلیارد ریال و اشتغال زایی برای 
بیش از ۲۰۰ نفر در  مجتمع مس خاتون آباد شهربابک در استان 

کرمان به صورت ویدئوکنفرانسی افتتاح شد.
آیین افتتاح طرح توسعه ذوب خاتون آباد، افتتاح کارخانه اسید 
خاتون آباد، عملیات اجرایی احداث انبار کنستانتره مس و افتتاح 
کارخانه تولید اکسیژن از طرح ملی صنعت مس ایران با حضور 
ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور و با حضور فدائی استاندارکرمان، 
تعدادی از معاونان وزیر صمت و جمعی از مسئوالن استان و 

شهرستان برگزاری شد.
الزم به ذکر است کارخانه تولید اکسیژن به ظرفیت 75۰ متر 
یک تن در روز با سرمایه گذاری 3۰5 میلیارد ریال و ۲6 میلیون 
یورو افتتاح شد که این کارخانه زمینه اشتغال 3۱ نفر را به صورت 

مستقیم ایجاد می کند.
افتتاح طرح توسعه ذوب خاتون آباد با افزایش ظرفیت ساالنه از 
8۰ هزار به ۱۲۰ هزار تن مس آندی با سرمایه گذاری یک هزار و 
99۲ میلیارد ریال و 8۲ میلیون یورو که برای ۲8 نفر به صورت 
مستقیم اشتغال زایی دارد و افتتاح کارخانه اسید سولفوریک ذوب 
مس خاتون آباد با ظرفیت ساالنه 6۰۰ هزار تن، سرمایه گذاری 
73۰ میلیارد ریال و 96 میلیون یورو که زمینه اشتغال 65 نفر را 
به صورت مستقیم فراهم کرده از دیگر پروژه های مورد بهره برداری 

توسط رئیس جمهور است.
به گزارش تسنیم کارخانه اسید خاتون آباد با ظرفیت تولید 6۰۰ 
هزار تن اسید سولفوریک افتتاح شد. شروع عملیات اجرایی این 
طرح، سال 9۰ بوده است. در این طرح ۱۲5 میلیارد تومان سرمایه 

با سرمایه گذاری بالغ بر 2210 میلیارد ریال و اشتغال زایی برای 
بیش از 200 نفر در  مجتمع مس خاتون آباد شهربابک 

گذاری صورت گرفته است.
کارخانه اسید خاتون آباد ظرفیت جدید تولید اسید کشور 
و در راستای حل مسایل آلودگی های زیست محیطی و 

حرکت به سمت صنعت سبز در منطقه خاتون آباد است.
همچنین کارخانه توسعه ذوب خاتون آباد با فرمان رییس 

جمهور و به صورت ویدیو کنفرانس افتتاح شد. 
بهره برداری از کارخانه ذوب خاتون آباد با هدف افزایش 
ظرفیت ذوب خاتون آباد از 8۰ هزار تن به ۱۲۰ هزار تن، 
اواسط سال گذشته کلید خورد.این طرح در اوج تحریم 
ها و با تکیه بر توان داخلی ظرف مدت پنج ماه به بهره 

برداری رسید. 
طرح فوق باعث شد تا برای نخستین بار ظرفیت ذوب 
کشور به 4۰۰ هزار تن برسد. اشتغالزایی این طرح ۱۲۰ 
نفر و سرمایه گذاری ارزی و ریالی آن به ترتیب  ۱۱8 
میلیون دالر و ۱۱۱۰ میلیارد ریال است. پیش از این 
کارخانه ذوب خاتون آباد از تکنولوژی نسل های قدیم 
کوره ذوب فلش بهره می برد که دارای محدودیت های 

تکنیکی متعددی بود.  

امــام صــادق علیــه الســام فرمود:هر کــس کــه در روز بســیار گرم بــرای خــدا روزه 
بگیــرد و تشــنه شــود خداونــد هــزار فرشــته را مــی گمــارد تــا دســت بــه چهــره 
او بکشــند و او را بشــارت دهنــد تــا هنگامــی کــه افطــار کند.»الکافــی، ج 4 ص 64 »ح 8«                   
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رعایت فاصله فیزیکی راهکار  
اجتامعی مواجهه و غلبه بر کرونا !

تقویت سیستم دفاعی و امنّیت بخِش اقتصاد، شکل دهی 
اقتصادی قوی، ایجاد اعتماد به نفس عمومی، 

تأثیرگذاری بر همه شاخص های اقتصادی شامل 
اشتغال، رفاه، صادرات و همچنین تقویت افتخار ملی 

رئیس جمهور ۴ طرح مجتمع مس خاتون آباد کرمان را بصورت ویدئوکنفرانسی افتتاح کرد

۵ دلیل اصلی انتخاب شعار »جهش تولید« در بیانات امام خامنه ای

معارفه   مهندس محمد ستوده بحرینی  مدیرعامل جدید فوالد مشیز بردسیر 
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت صنایــع 
ــدس  ــای  مهن ــاب آق ــه جن ــیز، معارف ــوالد مش ف
محمــد ســتوده بحرینــی مدیرعامــل جدیــد فــوالد 
مشــیز بردســیر بــا حضــور قائــم مقــام مدیرعامــل، 
معاونیــن و مدیــران و سرپرســتان مجموعــه برگــزار 

شــد. 
در ایــن جلســه پــس از صحبــت هــای قائــم مقــام  
مدیرعامــل و معرفــی اعضــای جلســه، جنــاب آقای 
ســتوده پــس از مقدمه ای پیرامــون معرفی و تجارب 
گذشــته ی خــود و مــرور پرونــده ی درخشــان فوالد 
ــون و  ــا کن ــای دور ت ــال ه ــیر از س ــیز بردس مش
تمجیــد و قدردانــی از جنــاب آقــای دکتــر عــکاف 
ــود  ــات  و از خ ــا و زحم ــالش ه ــبب ت ــه س زاده ب
گذشــتگی هــای بــی شــمار در جهــت پیشــرفت 
مجموعــه  ، شــرایط کنونــی کشــور در زمینــه تولید 
و اقتصــاد  رایــادآور شــد و توصیــف کوتاهی از شــعار 
ســال ارائــه نمــود و ضمــن تاکید بــر ادامــه راه و روند 

گذشــته ی مجموعــه، از همگان خواســت تــا با عزم 
بیشــتر و تــالش مضاعف در ســال جدیــد در جهت 
جهــش تولیــد، موفقیت هــای بیشــتر و روز بــه روز 

مجموعــه محقق گــردد.
مهنــدس ســتوده بحرینــي از مدیــران 
ــه  ــت ک ــر اس ــه گل گه ــد مجموع توانمن
ســابقه فعالیــت در حــوزه هــای مختلــف از 
ــع  ــه: سرپرســت کارگاه شــرکت صنای جمل
ماشــین ســازي - مدیــر پــروژه کارگاه 
شــرکت ماشــین ســازي برتــر ســیرجان - 
مدیــر کارخانــه تصفیه شــکر تهــران- مدیر 
عامــل شــرکت ماشــین ســازي برتــر و قائم 
مقــام مدیــر عامــل کارخانــه تصفیــه شــکر 
ــفنجي  ــن اس ــروژه آه ــر پ ــران - مدی ته
کــوره تونلي گهــر عمــران -  مدیــر کارخانه 
ــرآوري  ــر ف ــر -مدی ــازي گل گه ــه س گندل
ــر  ــر( - و مدی ــانتره گل گه ــوط کنس )خط

ــه  ــر  را در کارنام ــماره 1 گل گه ــدن ش مع
ــود دارد.  خ

ــه  ــا تجرب ــد و ب ــر توانمن ــن مدی ــرای ای  ب
ــم. ــش داری ــش از پی ــت بی آرزوی موفقی

رسدار رسهنگ امیری فرمانده سپاه بردسیر خرب داد:

آغاز رزمایش کمک مومنانه ،توزیع تعداد 500 بسته غذایی به ارزش 
180میلیون تومان بین نیازمندان بردسیر

ســرهنگ پاســدار حســین امیــری فرمانــده ســپاه بردســیر در آغــاز 
رزمایــش کمــک مومنانــه در حســینیه ثــاراهلل شهرســتان بردســیر 
گفــت: تعــداد 5۰۰ بســته غذایــی بــه ارزش ۱8۰میلیــون تومــان 
کــه توســط ســپاه پاســداران تهیــه شــده و در ایــن ایــام مــاه مبارک 
و والدت امــام حســن مجتبــی علیــه الســالم بیــن خانــواده هایــی 

کــه معیشــت شــان بــه واســطه شــیوع ویــروس کرونا دچار آســیب شــده 
اســت، توزیــع خواهــد شــد.

وی افــزود از همــه بزرگوارانــی کــه بــه نــدای رهبــر عزیزمــان لبیک گفتند 
و در ایــن رزمایــش کمــک مومنانــه شــرکت کردنــد، تقدیــر و تشــکر مــی 

. کنم

جناب آقای مهندس محمدستوده  مدیر عامل محترم شرکت صنایع فوالد مشیز بردسیر

همزمــان بــا روز والدت کریــم اهــل بیــت و بــه 
مناســبت هفتــه بســیج ســازندگی، همزمــان 
۱39 پــروژه عمرانــی و محرومیت زدایی بســیج 
ــان  ســازندگی در ۲3 شهرســتان اســتان کرم

افتتــاح شــد.
بــه گــزارش خبرگزاری فــارس از کرمــان، پیش 
از ظهــر امــروز و بــا حضــور فرمانده ســپاه ثاراهلل 
ــام  ــا روز والدت ام ــان ب ــان همزم ــتان کرم اس
حســن مجتبی)ع( و به مناســبت هفته بســیج 
ــی و  ــروژه عمران ــان ۱39 پ ــازندگی، همزم س
محرومیت زدایــی بســیج ســازندگی در ۲3 

شهرســتان اســتان کرمــان افتتــاح شــد.
ســردار حســین معروفــی فرمانده ســپاه ثــاراهلل 
اســتان کرمــان در حاشــیه ایــن آییــن با اشــاره 
بــه افتتــاح ایــن پروژه هــا بــه مناســبت هفتــه 
بســیج ســازندگی اظهــار داشــت: ایــن پروژه ها 
در بــازه زمانــی کمتــر از 6 مــاه و بــا هزینــه  ۲ 
ــده  ــرا ش ــان اج ــون توم ــارد و ۲5۰ میلی میلی

اســت.

وی بــا بیــان اینکــه تأکیــد در کار جهــادی اجــرای 
طــرح در بــازه زمانــی کوتــاه بــا هزینــه بــه شــدت 
پاییــن و مشــارکت جــدی مــردم و نظــارت آنــان 
بــر کار اســت، عنــوان کــرد: ۱3 پــروژه آبرســانی در 
پنــج شهرســتان، پنــج پــروژه الیروبــی قنــوات در 
چهــار شهرســتان، یــک پــروژه اســتخر و ذخیــره 
آب، ۱5 پروژه تعمیر و ســاخت مســجد و حسینیه 
ــال آب و  ــروژه انتق ــه پ ــتان، س ــار شهرس در چه
کانــال، چهــار پــروژه خانه عالــم، 53 پروژه ســاخت 
ــتان و  ــروم ۱۲ شهرس ــای مح ــل خانه ه و تکمی
ــاح  ــروز افتت ــی ام ــاز ورزش ــن روب ــروژه زمی دو پ

می شــود.
ــروژه  ــی، 36 پ ــام عموم ــاخت حم ــی، س معروف
ســرویس بهداشــتی در هفت شهرســتان، ســاخت 
ــر  ــان را از دیگ ــکن مددجوی ــه و مس ــه مدرس س
پروژه هــای افتتاحــی محرومیت زدایــی بســیج 

ــمرد. ــان برش ــازندگی در کرم س
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان از واگــذاری 
خانه هــای مددجویــی بــا همــکاری کمیتــه امــداد 

در شــرق و غــرب اســتان در ۲5 اردیبهشــت مــاه خبــر 
داد و خاطرنشــان کرد: بســیج ســازندگی نیز در مناطق 
ــوت و ده رضــا ســاخت بیــش از یــک  ســیل زده زهکل

هــزار چشــمه ســرویس بهداشــتی  را تکمیــل کــرد.
وی گفــت: بــرای مبــارزه بــا فقــر و محرومیــت همــه 
بایــد دســت بــه دســت هــم دهیــم و همــه مــا شــامل 
سیســتم اجرایــی، خیــران، گروه هــای جهــادی و... در 

ایــن راســتا به  صــورت قرارگاهــی عمــل کنیــم.

اهدای 313 بسته کمک مومنانه در رزمایش ضیافت همدلی در امامزاده سید 
محمد) ع (بردسیردر سالروز والدت امام حسن مجتبی )ع(

احرتامــا انتصــاب شایســته جنابعالــی به عنــوان مدیر عامل محرتم رشکت صنایع فوالد مشــیز بردســیر که بیانگر تعهــد ،کارآمدی 

،لیاقــت و شایســتگی  هــای بــر جســته آن مدیر توامنند در صحنه هــای خدمت صادقانه به نظام و میهن اســامی  اســت تربیک 

عــرض منــوده ازدر گاه ایــزد منــان مزید توفیقات برای رشــد و شــکوفایی صنایع فوالد را مســالت دارم

مدیر مسئول نشریه سپهر بردسیر

افتتاح 139 پروژه عمرانی و محرومیت زدایی بسیج سازندگی در کرمان
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ــد    ــزار واح ــاخت ۱۷۰ ه ــرورش از س ــوزش و پ ــر آم وزی
مســکونی بــرای فرهنگیــان خبــر داد و گفت: روز گذشــته 
عملیــات ۱۴ هــزار واحــد در اســتان ها آغــاز شــده اســت.

ــن  ــان، محس ــنیم از کرم ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــم در  ــام معل ــت مق ــن بزرگداش ــی در آئی حاجی میرزای
کرمــان که بــا حضور محمدجــواد فدائــی اســتاندار کرمان 
و به صــورت ویدئــو کنفرانــس بــا رئیــس جمهــور برگــزار 
شــد، بــا بیــان اینکــه معلــم حامــل امانــت نظــام اســت 
ــه  ــود را ب ــزان خ ــا عزی ــای م ــت: خانواده ه ــار داش اظه

ــپارند. ــان می س معلم
وی بــا ابــراز اینکــه هــر چقــدر معلمــان مــا توانمندتــر و 
باانگیزه تــر باشــند موفق تــر خواهیــم بــود گفــت: تقویــت 
بنیــه علمــی و تقویــت انگیــزه و تحکیــم نقــش الگویــی 
ــرورش  ــوزش و پ ــردی وزارت آم ــت راهب ــان سیاس معلم

اســت.
ــدی  ــه رتبه بن ــان اینک ــا بی ــرورش ب ــوزش و پ ــر آم وزی
فرهنگیــان بــا هــدف اندازه گیــری صالحیت هــا طراحــی 
شــده و در ایــن دولــت بــه ثمر نشســته اســت افــزود: ۱۷۰ 
هــزار واحــد مســکونی با تفاهــم بــا وزارت راه و شهرســازی 
ــته  ــه روز گذش ــود ک ــاخته می ش ــان س ــرای فرهنگی ب
عملیــات ۱۴ هــزار واحــد در اســتان ها آغــاز شــده اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکه شــیوع کرونا فعالیت های آموزشــی 
را تحــت تاثیــر خــود قــرار داده اســت بیــان کــرد: هیــچ 

تجربــه آموزشــی در ایــن حــوزه در دنیــا وجــود نداشــت امــا دولت 
بــا حرکــت ســنجیده ای واکنــش نشــان داد و بعــد از حــدود ســه 
روز بعــد از تعطیلــی مــدارس کار آمــوزش از رســانه ملی آغاز شــد.

ــار  ــون ب ــش از 2۷ میلی ــه بی ــوان اینک ــا عن ــی ب حاجی میرزای
ــود شــده و  ــون مجــددا دانل برنامــه آمــوزش داده شــده از تلویزی
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت ادامــه داد: امــا ایــن تمــام نیــاز 
ــود  ــویه وج ــاط دو س ــه ارتب ــت ک ــاز اس ــود و نی ــوز نب دانش آم
ــم  ــوز ســواالت خــود را بپرســند و معل داشــته باشــد و دانش آم

پاســخ بدهــد.
وی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه در این راســتا برنامه شــاد تعریف 
شــد گفــت: بیــش از ۱۱ میلیــون نفــر دانش آمــوز و ۷8۰ هــزار 
معلــم در ســامانه شــاد کار تعلیــم و تربیــت و آمــوزش را دنبــال 

ــد. می کنن
وزیــر آمــوزش و پــرورش با اشــاره به اینکــه برخــی از دانش آموزان 
در نقاطــی هســتند کــه دسترســی بــه اینترنت وجــود نــدارد و یا 
گوشــی هوشــمند ندارند اما نگــران نباشــند افــزود: وزارت آموزش 
و پــرورش مســئول آمــوزش دانش آمــوزان اســت و قطعــا معلمان 
ــا از طریــق تلویزیــون ایــن  مــا حضــور پیــدا خواهنــد کــرد و ی

آموزش هــا را دنبــال خواهیــم کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه ســند تحــول بنیادیــن در حــال اجراســت امــا 
واقعیــت ایــن فعالیت هــا ملمــوس بــرای جامعه نیســت گفــت: از 
مجموعــه راهبردهــا و اهــداف ســند، 25 بســته راهبــردی را احصا 
ــه  ــا در یــک ســال نتایــج آن را ب ــازده باشــد ت کردیــم کــه زودب

جامعــه نشــان بدهیم.
ــته  ــه از 25 بس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب حاجی میرزای
ــم  ــزی کردی ــت و برنامه ری ــوزی اس ــی مهارت آم یک
ــد  ــوزش ببین ــارت را آم ــک مه ــوز ی ــر دانش آم ــا ه ت
افــزود: بســته دوم کنتــرل وزن و چاقــی دانش آمــوزان 
ــرای تحــرک بیشــتر و زندگــی ســالم تر  اســت کــه ب
دانش آمــوزان ایــن بســته را بــه طــور جــدی پیگیــری 

خواهیــم کــرد.
ــه آجــر را دنبــال  ــا عنــوان اینکــه طــرح آجــر ب وی ب
می کنیــم عنــوان کرد: در ســال گذشــته خیریــن 8۰۰ 
میلیــارد تومــان بــرای ســاخت مدرســه کمــک کردند 

کــه دنبــال افزایــش ایــن کمک هــا هســتیم.

.

حجت االسالم قرائتی مطرح کرد:
چرا قرآن مهجور است؟)3(

۱۷۰ هزار واحد مسکونی برای فرهنگیان ساخته می شود

مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان گفــت: بیــش از 2۰ 
ــت  ــنین تح ــم و محس ــت، یتی ــی سرپرس ــودک ب ــزار ک ه

ــرار دارد. ــان ق ــداد اســتان کرم ــه ام ــت کمیت حمای
یحیــی صادقــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار تســنیم در کرمان، 
بــا اشــاره بــه اینکــه طبــق ســنت هــر ســاله ســالروز میــالد 
ــام  ــه اطع ــاز هفت ــرام و آغ ــی)ع( روز اک ــن مجتب ــام حس ام
ــه  نیازمنــدان و اکــرام ایتــام اســت اظهــار داشــت: امســال ب
واســطه شــرایط ویــژه ای کــه شــیوع ویــروس کرونا در کشــور 
ایجــاد کــرد برنامه هــای کمیتــه امــداد نیــز عمدتا بــه صورت 

مجــازی و غیرحضــوری برگــزار شــد.
ــزاری  ــی در برگ ــال محدودیت های ــه امس ــان اینک ــا بی وی ب
مراســم، تجمعــات و برنامه هــای کمیته امــداد داشــتیم افزود: 
ــورت  ــه ص ــی ب ــای مردم ــتر کمک ه ــرایط بیش ــن ش در ای

غیرحضــوری انجــام شــد.
ــاه  ــداد در م ــه ام ــای کمیت ــژه برنامه ه ــه وی ــاره ب ــا اش وی ب
مبــارک رمضــان گفــت: برنامــه اطعــام و طبــخ غــذای گــرم با 
نظــارت علــوم پزشــکی در حــال انجــام اســت و روز گذشــته 
همزمــان بــا شــب میــالد امــام حســن)ع( کریــم اهــل بیــت 
طبــخ و توزیــع ۴۰ هــزار پــرس غــذا گــرم بیــن نیازمنــدان 
مددجــو و غیرمددجــوی کمیته امداد اســتان کرمان داشــتیم.

وی بــا ابــراز اینکــه رزمایــش کمــک مؤمنانــه نیز بــا همکاری 
ــف در اســتان در حــال انجــام  نهادهــا و دســتگاه های مختل
اســت عنــوان کــرد: تــا کنــون توزیــع ســبدهای غذایــی بیــن 
نیازمنــدان توســط ســپاه، بنیــاد مســتضعفان و ســتاد اجرایی 
فرمــان حضــرت امــام)ره( انجــام شــده و در آینــده نیــز توزیع 

ســبد غذایــی آســتان قــدس رضــوی در اســتان را داریــم.
وی بــا بیــان اینکــه حمایــت از کــودکان بی سرپرســت 
ــاه  ــز در م ــنین نی ــام و محس ــرام ایت ــرح اک ــب ط را در قال
مبــارک رمضــان دنبــال می کنیــم افــزود: بیــش از 2۰ هــزار 
بی سرپرســت در اســتان کرمــان تحت پوشــش کمیتــه امداد 

ــرار دارد. ق

*** جمود بر الفاظ و نچشیدن و نچشاندن روح آیات.
*** توقــف در چارچــوب صــوت و تجویــد و غفلــت از جملــه 
»حتَّــی تَْعلَُمــوا ماتَُقولُون« )نســاء، ۴۳( ســرگرمی بیــش از حد 
بــه مســائل جانبــی و حاشــیه ای، مــا را از اصــل بــاز مــی دارد. 
نظیــر کســانی کــه دور اســتخر می دونــد و شــیرجه نمی روند.

ــرآن  ــم ق ــم و فه ــرآن را نمی فهمی ــه ق ــغ از اینک *** تبلی
ــت. ــواص اس ــوص خ مخص

*** بی توجهــی یــا کم توجهــی بــه قــرآن یعنــی کم توجهــی 
بــه همــه چیــز چــون قــرآن هــم »تِْبیانــاً لـِـُکلِّ َشــی ء« )نحل، 
8۹( اســت و هــم »وَتَْفصیــالً لـِـُکلِّ َشــی ءٍ« )انعــام، ۱5۴( قرآن 
شــفا اســت و دارو خوردنــی اســت نــه بــرای نمایــش و چیــدن 

در روی میــز.
قــرآن همان گونــه کــه  زیبایی هــای  بیان نشــدن   ***
ــر مطــرح شــده اســت. ــث کمت ــه و احادی ــای ادعی زیبایی ه

*** گاهــی بــه قــدری خــود را حقیــر می پنداریم کــه جرات 
تغییــر یــک مثــال غلــط و کهنــه را نداریــم مثــالً بــه جــای 
ضــرب زیــد عمــرا بگوییــم )َضــَرَب اهللُ َمَثــالً( )ابراهیــم، 2۴( و 

یــا )رحــم اهلل عبــدا(
*** آیــات عظــام مقــام معظــم رهبــری - وحیــد خراســانی- 
فاضل لنکرانی- مکارم شــیرازی- ســبحانی- آیت اهلل فلســفی 
بــرای قبــول داشــتن ناله مــن یــا یــک روز کل درس را تعطیل 
و یــا درســی را کوتــاه کردنــد تــا مــن ایــن نالــه را ســر دهــم و 
مطمئــن شــدم کــه نالــه حــق اســت و گاهی بــه فکرم رســید 

ســرزده در مجالــس مهــم بــروم و نالــه کنم.
ــرآن کــم اســت  ــا فهــم و تفســیر ق ــا ب *** چــون انــس م
ــب نادرســت در فرهنــگ مــا رخنــه کــرده  بســیاری از مطال
ــت روزی  ــر گف ــه پیامب ــم شــخصی ب ــه می گوئی ــل اینک مث
بــه خطــا چوبــت بــه بــدن مــن خــورد، بایــد قصــاص کنــم 
و پیامبــر بــرای قصــاص حاضــر شــد. اگــر قــرآن را فرامــوش 
نکــرده باشــیم بــاور داریــم کــه ایــن ماجــرا بــا قــرآن ســازگار 
نیســت زیــرا حضــرت از هــر جهــت معصــوم اســت )عصمــت 
مطلقــه دارد( چشــم او معصــوم اســت )َمــا زَاَغ الَْبَصــُر( )نجــم، 
۱۷( بیــان او معصــوم اســت )وَ مــا یْنِطُقَعِنــا لَْهوی( )نجــم، ۳( 
دل او معصــوم اســت )مــا َکــَذَب الُْفــؤاُد( )نجم، ۱۱( اگر دســت 
حضــرت خطــا کنــد از کجــا فکــر و زبانش خطــا نکرده باشــد 
و ایــن شــک ســبب می شــود کــه حجــت بــر مــا تمام نباشــد 
ــُة الْبالَِغــُة( )انعام،  در حالــی کــه قــرآن می فرمایــد: )َفلِلــِه الُْحَجّ

۱۴۹( بــه عــالوه عمــل خطایــی قصــاص نــدارد.

چند خاطره:
۱- در تعییــن مرجعیــت کــه بیش تــر توجــه بــه اعلم بــودن 
و اتقی بــودن اســت، در قــرآن آیاتــی اســت کــه نیــاز بشــر را 
عــالوه بــر علــم و تقــوا بــه امــور دیگــری هــم اعــالم می کنــد. 
مثــالً مرجعــی باشــد ماننــد امام کــه بتوانــد به بختیــار بگوید: 
مــن تــوی دهــن ایــن دولــت می زنــم و ماننــد رهبــری کــه 
بتوانــد بگوید: رئیــس جمهور آمریکا و فرانســه و نخســت وزیر 
انگلیــس جنایتکارنــد، و اجتهــاد و موضع گیــری او، عمــل بــه 

آیــه »ترهبــون بــه عــدو اهلل« باشــد.
2- بــه مســجدی رفتــم کــه بــه خاطــر مقــدس بــودن آنــان، 
مــرگ بــر آمریــکا نمی گفتنــد، بلنــد شــدم و گفتــم از چهــار 
ــرا در  ــد. زی ــت داری ــما دو صف ــرآن، ش ــان در ق ــت مومن صف
مســجد شــما اشــداء  علــی الکفــار و رحمــاء بینهــم نیســت، 
ولیکــن تراهــم رکعــا ســجدا هســت. بنابرایــن شــما پنجــاه 
ــم مســجد  ــد. عال ــق می کن ــرآن تطبی ــا ق ــان ب درصــد کارت
حــرف را پســندید و ســفارش کــرد که شــعار مرگ بــر آمریکا 

را بدهنــد.
ــرای دانشــگاه های تهــران و شــریف و امیرکبیــر  ۳- مــن را ب
دعــوت کردنــد و تقاضــا کردنــد علمــی تفســیر بگویــم. گفتم 
مــن طلبــه هســتم ولــی از آیــه  ســاده »و بالوالدیــن احســانا« 
بیســت نکتــه اســتخراج کــردم. ایــن نــکات را گفتــم و االن ده 
ســال اســت کــه در دانشــگاه تفســیر می گویــم و عــده زیــادی 

از اســتاد و شــاگرد پــای کالس اینجانــب می نشــینند.

بیش از 2۰ هزار کودک یتیم و 
محسنین تحت حمایت کمیته امداد 

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی اســتان کرمــان با 
اشــاره بــه وجــود ۷۴2 واحــد راکــد و نیمــه راکد در اســتان 
گفــت: ۶۴ درصــد ایــن واحدهــای کمبود نقدینگــی دارند.

جعفــر رودری در گفت وگــو بــا خبرنــگار تســنیم در 
کرمــان، بــا اشــاره بــه نام گــذاری شــعار و اقدامــات انجــام 
شــده در ایــن راســتا بــرای تحقق جهــش تولید در اســتان 
اظهــار داشــت: در ایــن زمینــه و راســتای اجرایــی کــردن 
مصوبــات ســتاد اقتصــاد مقاومتــی در اســتان اســتفاده از 

ــی اســتان در برنامــه اســت. ظرفیت هــای خال
ــی از  ــت یک ــن ظرفی ــتفاده از ای ــه اس ــان اینک ــا بی وی ب
برنامه هــای مصوبــی اســت کــه تجربــه آن را در ســال های 
قبل داشــتیم افزود: در ســال گذشــته راه انــدازی واحدهای 
راکــد و نیمــه فعــال اســتان را در دســتور کار داشــتیم کــه 

نتایــج خوبــی بــه دنبــال داشــت.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان کرمــان 
بــا عنــوان اینکــه ســال گذشــته در راســتا رونــق تولیــد 
هدف گــذاری مــا تــا انــدازه ای محقــق شــده گفــت: در این 
راســتا در ســال گذشــته ۱۹ واحــد در شــمال و ۱۱ واحــد 
در جنــوب اســتان فعــال شــدند و در مجمــوع ۳۰ واحــد 
راکــد و نیمــه فعــال اســتان در ســال گذشــته بــه چرخــه 

تولید برگشــتند.

وی بــا بیــان اینکــه فعــال شــدن ایــن واحدهــا نســبت بــه 
ــری دارد و  ــد هزینه هــای کمت ــک واحــد جدی ــدازی ی راه ان
در میــزان بهــره وری اثرگــذاری زیــادی دارد افــزود: امســال 
نیــز یکــی از ظرفیت هــای مهــم در اقتصاد اســتان اســتفاده 
ــای  ــردن واحده ــال ک ــت و فع ــی اس ــای خال از ظرفیت ه

تولیــدی نیمــه فعــال و غیرفعــال را در برنامــه داریــم.
ــزار  ــان حــدود ه ــتان کرم ــه در اس ــوان اینک ــا عن رودری ب
ــزار و 25۰ واحــد در  ــه  ه ــم ک ــدی داری و ۴۹۰ واحــد تولی
شــمال و 2۴۰ واحــد در جنــوب اســتان اســت گفــت: از ایــن 
تعــداد 2۷۴ واحــد کــه ۱8 درصــد ایــن واحدهــا را شــامل 

می شــود غیرفعــال هســتند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ۴۶8 واحــد نیــز نیمه فعال هســتند 
ــتان  ــاد اس ــرده و در اقتص ــل کار نک ــت کام ــا ظرفی ــه ب ک
تاثیرگــذار نیســتند ادامــه داد: در مجمــوع ۷۴2 واحــد راکد و 

نیمــه راکــد در اســتان داریــم.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان کرمــان بــا 
بیــان اینکــه هدف گــذاری ســال جــاری اســتان فعال ســازی 
۱۱۰ واحــد غیرفعــال و نیمه فعال اســتان اســت گفــت: این 
هدف گــذاری در قالــب یــک برنامــه کــه متولــی آن ســازمان 

صمــت شــمال و جنــوب اســتان اســت دنبــال می شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دالیــل تعطیلــی ایــن واحدهــا بایــد 

عارضه یابــی شــده و جزئیــات مشــکالت آنهــا مشــخص 
شــود افــزود: در ســال های گذشــته این اقــدام انجام شــده 

و امســال نیــز مجــدداً ایــن مشــکالت احصــا می شــود.
رودری بــا بیان اینکه بیشــترین مشــکل واحدهای اســتان 
ــای  ــن واحده ــد ای ــوده و ۶۴ درص ــی ب ــود نقدینگ کمب
تولیــدی مباحــث مالــی را مطــرح کردنــد عنوان کــرد: هر 
چنــد مشــکالت دیگــری چــون هزینه هــای بــاالی تولید، 
مباحــث مالیاتی، بــازار فــروش، قوانین و مقــررات، دریافت 
تســهیالت از بانک هــا و غیــره نیز در ســال گذشــته احصا 

ــده است. ش

اعالم تاریخ  نهایی برگزاری 
آزمون های سراسری سال جاری

۶۴ درصد واحدهای تولیدی راکد و نیمه راکد کرمان کمبود نقدینگی دارند؛ وجود 
۷۴2 واحد راکد و نیمه راکد در استان

ارتقای ظرفیت تولید مس ایران
 به ۴۰۰ هزار تن

مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایع مــس ایــران گفــت: ظرفیت 
تولیــد مــس بــا افتتاحیه هــای امــروز بــه ۴۰۰ هــزار تــن ارتقــا 
پیــدا می کنــد و تــالش می کنیــم ایــن میــزان را طــی چهــار 

ســال آینــده بــه 55۰ هــزار تــن در ســال ارتقــا دهیــم.
به گــزارش خبرگزاری فارس از کرمان، اردشــیر ســعدمحمدی 
در آییــن بهره بــرداری از طرح هــای ملــی صنعــت مــس ایــران 
بــا حضور رئیــس جمهوری بــه صــورت ویدئوکنفرانــس اظهار 
داشــت: امــروز جمعیــت جهــان هفــت و هفــت دهــم میلیارد 
نفــر اســت کــه پیش بینــی می شــود در چنــد ســال دیگــر 
ایــن نفــرات بــه ۹ میلیــارد نفــر ارتقــا یابــد بنابرایــن میــزان 
تقاضــای جهانــی بــرای فلــزات بــه طــور چشــمگیری افزایش 

ــد. می یاب
وی بیــان داشــت: بــه نظــر می رســد در ســال های آینــده برای 
مــس افزایــش شــش تــا هشــت میلیــون تنــی بــه تقاضــای 
فعلــی جهــان حاصــل شــود و در ایــن راســتا برنامه ریــزی مــا 

ایــن اســت کــه بخشــی از ایــن تقاضــا را پاســخ دهیــم.
مدیرعامل شــرکت ملــی صنایع مس ایــران ادامــه داد: کیفیت 
منحصر به فــرد مــس ایــران کــه بــه پنــج نــوع معــروف اســت 
ــرار  ــوع مــس مــورد اســتفاده ق ــو از ایــن ن و در هایتــک و نان
می گیــرد موجــب می شــود تــا قســمت بیشــتری از صــادرات 

جهــان را بــه خــود اختصــاص دهیم.
ســعدمحمدی اضافــه کــرد: ظرفیــت تولیــد مــس بــا 
افتتاحییه هــای امــروز بــه ۴۰۰ هــزار تــن ارتقــا پیــدا می کنــد 
و تــالش می کنیــم ایــن میــزان را طــی چهــار ســال آینــده به 

55۰ هــزار تــن در ســال ارتقــا دهیــم.
ــای  ــا بازاره ــم ت ــالش می کنی ــه ت ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
خارجــی را بــرای کشــور به ارمغــان بیاوریــم، بیان داشــت: 2.5 
ــر ســال ۹۷ در ســال ۹8 صــادرات مــس داشــته ایم و در  براب
تولیــد ذوب نیــز آمــار 25۰ هــزار تــن اســت کــه می خواهیــم 
امســال از مــرز 2۷۰ هــزار تــن عبــور کنیــم و بــه ۴۰۰ هــزار 

تــن مــس در افــق ۱۴۰۳ برســیم.
مدیرعامــل شــرکت ملی صنایــع مس ایــران از ســرمایه گذاری 
2 میلیــارد دالری بــه اضافــه 2۰ میلیــارد تومانــی در پروژه های 
صنعــت مــس خبــر داد و تصریــح کــرد: قصــد داریــم میــزان 
کنســتانتره را بــه دو میلیــون تــن کنســتانتره افزایــش دهیــم 
ــزی  ــاری برنامه ری ــر حف ــزار مت ــته ۱۰۰ ه ــال گذش و در س
ــده ای  ــدوک در آین ــم در می ــس را ه ــدن م ــم و مع کرده ای

نزدیــک فعــال می کنیــم.

بــا تصویــب ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا تاریــخ نهایــی 5 
ــد. ــالم ش ــال ۱۳۹۹ اع ــری س ــون سراس آزم

فاطمــه زریــن آمیــزی در گفت وگــو بــا ایســنا ضمــن بیــان 
ایــن مطلــب بــه اعــالم تاریــخ نهایــی ســه آزمــون کلیــدی 
وزارت علــوم پرداخــت و افــزود: پیــرو انتشــار جــدول حــاوی 
ــای  ــزاری آزمون ه ــام و برگ ــت ن ــخ ثب ــی و تاری ــه زمان برنام
سراســری ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور کــه در تاریــخ 
ــه  2۳ مهــر ســال ۱۳۹8 و 25 اســفند ۹8 منتشــر شــد، ب
ــای سراســری ســال ۹۹  ــان آزمون ه ــه متقاضی اطــالع کلی
می رســاند بــه منظــور مســاعدت و همراهــی بــا داوطلبــان 
و همچنیــن بــر اســاس جلســه تاریخ ۱۴ اردیبهشــت ســال 
ــا تاریــخ نهایــی برگــزاری  ــا کرون ۹۹ ســتاد ملــی مقابلــه ب
آزمون هــای سراســری ســال ۱۳۹۹ ســازمان ســنجش اعالم 

شــد.
بــه گفتــه وی، ایــن تاریخ هــا بــه تصویــب ســتاد مقابلــه بــا 

کرونــا رســیده اســت.
ســخنگوی ســازمان ســنجش خاطر نشــان کــرد: بر اســاس 
تصمیــم نهایــی صــورت گرفتــه در ســتاد مقابلــه بــا کرونــا 
ــون  ــاه، آزم ــر م ــنبه 2۶ تی ــری ۹۹ روز پنج ش ــون دکت آزم
کارشناســی ارشــد ناپیوســته پنج شــنبه 2 مــرداد و جمعــه 
ــه ۳۱  ــنبه ۳۰ و جمع ــری پنج ش ــور سراس ــرداد، کنک ۳ م
مــرداد، آزمــون فنــی و حرفه ای جمعــه ۱۴ شــهریور و آزمون 
کارشناســی ناپیوســته جمعــه ۱۴ شــهریور برگزار می شــود.

بــه گــزارش ایســنا، پیــش از ایــن قــرار بــود آزمــون دکتــری 
روز جمعــه ۹ خــرداد و آزمــون ارشــد در روزهــای 22 و 2۳ 

خــرداد مــاه جــاری برگــزار شــود.

              رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان :

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 98۰۰۱9۱
نظــر بــه اینکــه بدهــکار پرونــده نســبت بــه پرداخت بدهــی خــود در مهلــت تعیین شــده اقــدام ننموده 
لــذا در اجــرای مقــررات مــاده واحــده قانــون اصــالح مــاده ۳۴ اصالحــی قانــون ثبــت مــوازی ششــدانگ 
عرصــه و اعیــان زمیــن دارای پــالک ۷ فرعــی مجــزا شــده از 2 فرعــی از 8۶۰ اصلــی واقــع در بردســیر 
بخــش 2۰ کرمــان دارای مســتند مالکیــت با شــماره ۷5۱۱۳مــورخ ۱2/۱2/ ۹۴دفترخانه اســناد رســمی 
شــماره ۳۰ بردســیر، موضــوع ســندمالکیت المثنــی بــه شــماره چاپــی ۶85۰88  ســری ب ســال ۹۷  
بــا شــماره دفتــر الکترونیکــی ۱۳۹82۰۳۱۹۰۱۱۰۰۱2۶۱ ذیــل ثبــت 2۰۶۹۹ صفحــه ۱5۶ دفتــر 8۹ 
امــالک ثبــت شــده اســت، ششــدانگ به نام مهــدی خســروی مشــیزی بــه مســاحت ۳2۴/۶5 مترمربع 
ثبــت گردیــده اســت. طبــق گــزارش ارزیابی کارشــناس رســمی دادگســتری ملک بردســیر بلوار شــهید 
دســتغیب ضلــع جنوبــی اولیــن فرعی شــرقی واحــد 2 بــوده و طبق گــزارش ارزیابی کارشــناس رســمی 
دادگســتری ملــک مذکــور بصــورت زمیــن خالــی، بــدون مســتحدثات، دارای کاربری تجاری مســکونی ، 
بــا موقعیــت شــمالی جنوبــی، تفکیــک شــده بــوده و حــدود اربعــه ملــک مطابق پاســخ وضعیــت ثبتی 
بایگانــی  شــماال: جــای درب و دیواریســت بطول ۱۰/5۰ متر به خیابان دســتغیب شــرقا: جاپی اشــتراکی 
اســت بطــول ۳۱/۰۶ متــر بــه قطعــه ۶ تفکیکــی شــماره 8 فرعــی از 8۶۰ اصلــی جنوبــا : جاپــی اســت 
بطــول ۱۰/5۰ متــر بــه کوچــه ۱۰ متــری احداثــی غربــا: جاپــی اشــتراکی اســت بطــول ۳۰/۷8 متــر بــه 
قطعه ۴ تفکیکی شــماره ۶ فرعی از 8۶۰ اصلی میباشــد . طبق ارزیابی کارشــناس رســمی دادگســتری 
ملــک مرقــوم ۴۶۷۴۹۶۰۰۰۰ ریــال )چهارمیلیــاردو ششــصدو هفتــادو چهــار میلیــون و نهصدو شــصت 
هــزار ریــال(  قیمــت گــذاری شــده اســت )قیمــت پایــه کارشناســی(.  پــالک مذکــور از ســاعت ۹ الــی 
۱2 روز یکشــنبه مــورخ ۹۹/۳/۱۱ در اداره ثبــت اســناد و امــالک بردســیر واقــع در خیابان معلــم از طریق 
مزایــده بــه فــروش مــی رســند. مزایــده از مبلغ پایه کارشناســی شــروع وبــه باالترین قیمت پیشــنهادی 
نقــدا فروختــه مــی شــود. شــرکت در مزایــده منــوط بــه پرداخــت ۱۰ درصد از مبلــغ پایه کارشناســی به 
حســاب ســپرده ثبــت و حضــور خریــدار یا نماینــده قانونی ایشــان در جلســه مزایده اســت. برنــده مزایده 
مکلــف اســت مابــه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت 5 روز از تاریخ مزایده به حســاب ســپرده ثبت 
تودیــع نمایــد و در صورتیکــه ظــرف مهلــت مقــرر، مانده فــروش را به حســاب ســپرده ثبــت واریز نکند، 
مبلــغ مذکــور )ســپرده( قابــل اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه دولــت واریــز خواهــد شــد و در ایــن 
صــورت عملیــات فــروش از درجــه اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدید میگــردد. الزم بــه ذکر اســت پرداخت 
بدهــی هــای مربــوط بــه آب، بــرق، گاز و تلفــن اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در 
صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره 
تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده 
اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد، وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محل مــازاد بــه برنده 
مزایــده مســترد خواهــد شــد، نیــم عشــر و حق مزایــده نیــز در روز مزایــده نقدا وصــول می گــردد. ضمنا 
چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد، مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همان ســاعت و مکان 

مقــرر برگــزار خواهــد شــد. تاریخ انتشــار: دوشــنبه مــورخ ۹۹/2/22 
                                      حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسناد و امالک بردسیر/۴ م الف

آگهی مزایده ملک )تجاری(
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه ۹۷۰۰۰۴ جلــد نهــم اجــرای احکام دادگســتری بردســیر در 
نظــر دارد پــالک ثبتــی  2۷۱ فرعــی از ۳588 اصلــی  بخــش 2۰ کرمــان واقع در بردســیرخیابان 
شــهید برومنــد ملــک تجــاری و بــه مســاحت عرصــه ۷۴/۴۰  مترمربــع کــه دارای هیچگونــه 
امتیــازی نمــی باشــد فقــط از یــک طــرف محصور اســت که براســاس نظریه کارشــناس رســمی 
دادگســتری ۹۴8/۶۰۰/۰۰۰ ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده اســت از طریــق مزایــده در تاریخ ســه 
شــنبه ۹۹/۳/2۷ ســاعت ۱2  ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت درمزایده 
وخریــد مــی باشــند مــی توانند جهــت بازدیــد ملــک وارائــه پیشــنهاد تاقبــل از مورخه یادشــده 
بــه اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه وقیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیــش بانکــی دائــر 
بــه واریــز ده درصــد مبلــغ کارشناســی را یــک روز قبــل از تاریــخ مزایــده بــه اجــرای احــکام ارائــه 
نماینــد هزینــه آگهــی وکلیــه هزینــه هــای مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهده برنــده مزایــده می 
باشــد و درصورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقی 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
            مدیراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بردسیر- عظیمی /18 م الف

آگهی مزایده ملک )تجاری(
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه ۹۷۰2۰2 جلــد 5 اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر در 
نظــر دارد پــالک ثبتــی  2۴۹ فرعــی از ۳588 اصلــی  بخــش 2۰ کرمــان واقــع در بردســیر در 
مجموعــه مســکونی کارخانــه قنــد ملک تجــاری و بــه مســاحت عرصــه ۱۰2 مترمربع کــه دارای 
هیچگونــه امتیــازی نمی باشــد بــا حــدود اربعه شــماال: ۱2/۷5 متــر جاپی بــه پالک 2۴8 شــرقا: 
۴ متــر بــه پــالک 25۳ و ۴ متــر بــه پــالک 25۴ جنوبــا: ۱2/۷5 متــر جاپــی بــه پــالک 25۰ 
فرعــی غربــا 8 متــر در و دیــواری بــه خیابــان ۱۴ متــری کــه براســاس نظریه کارشــناس رســمی 
دادگســتری ۱/۱22/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده اســت از طریق مزایده در تاریخ ســه 
شــنبه ۹۹/۳/2۷ ســاعت ۱2  ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت درمزایده 
وخریــد مــی باشــند مــی توانند جهــت بازدیــد ملــک وارائــه پیشــنهاد تاقبــل از مورخه یادشــده 
بــه اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه وقیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیــش بانکــی دائــر 
بــه واریــز ده درصــد مبلــغ کارشناســی را یــک روز قبــل از تاریــخ مزایــده بــه اجــرای احــکام ارائــه 
نماینــد هزینــه آگهــی وکلیــه هزینــه هــای مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهده برنــده مزایــده می 
باشــد و درصورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقی 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.
                            مدیراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بردسیر- عظیمی /17 م الف

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان گفت:

رئیس سازمان برنامه و بودجه خرب داد:

اختصاص 3۰۰ میلیارد تومان برای 
پاداش کادر درمان

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه گفــت: بخشــی از معــادل 
ــا  ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــارد یوروی ــک میلی ــار ی ــی اعتب ریال
تخصیصــی از صنــدوق توســعه ملی به حســاب خزانــه واریز 

شــد.
ــه نقــل از ســازمان برنامــه  ــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ب ب
و بودجــه، محمــد باقــر نوبخــت بــا بیــان اینکــه بخشــی از 
معــادل ریالــی اعتبــار یــک میلیــارد یورویــی مقابله بــا کرونا 
تخصیصــی از صنــدوق توســعه ملی به حســاب خزانــه واریز 
شــد، گفــت: در جلســه امــروز ۱5 برنامــه ای کــه از ســوی 
ــازمان  ــه س ــوزش پزشــکی ب ــان و آم وزارت بهداشــت، درم
برنامــه و بودجــه کشــور ارائــه شــد بررســی و در نهایــت ایــن 
برنامه هــا مــورد تأییــد کارشناســان ســازمان برنامــه و بودجه 

کشــور قــرار گرفــت.
ــم  ــرای اینکــه بتوانی ــاون رئیــس جمهــور؛ ب ــه مع ــه گفت ب
اعتبــارات الزم را اختصــاص دهیــم تــا کارهــا زودتــر شــروع 
شــود، ۴.2۰۰ میلیــارد تومــان بــرای ایــن ۱5 برنامــه از جمله 
ــگاهی و  ــای آزمایش ــاز، کیت ه ــورد نی ــای م ــن داروه تأمی
همچنیــن تجهیزات بخــش درمــان و بهداشــت و همچنین 
حفاظــت شــخصی کادر درمــان اختصــاص پیدا کرده اســت.

نوبخــت گفــت: ۱.5۰۰ میلیــارد تومــان از ایــن رقم مشــخصاً 
ــه صــورت مســتقیم  ــه ب ــتان هایی اســت ک ــرای بیمارس ب
درگیــر کرونا هســتند و ۳۰۰ میلیــارد تومان نیز بــرای پاداش 
بخــش کوچکــی از خدمــات بــزرگ کادر درمانــی اختصــاص 

پیــدا کــرده اســت.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه همچنیــن بــه تخصیــص 
ــرد و  ــاره ک ــکاری اش ــه بی ــدوق بیم ــه صن ــارات الزم ب اعتب
گفــت: 5۰۰ میلیــارد تومــان بــرای کمــک به صنــدوق بیمه 
بیــکاری اختصاص یافــت و هفته آینــده نیــز ۱.۰۰۰ میلیارد 

تومــان دیگــر بــه ایــن صنــدوق کمــک می شــود.

حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش: 

محمدصادق بصیری معاون استاندار کرمان :

کمک ۱۱ میلیارد تومان خیران و سازمان های مردم نهاد کرمان در مقابله با بیماری کرونا 
محمدصــادق بصیــری معــاون اســتاندار کرمان با اشــاره 
بــه اینکــه شــرکت در رزمایــش کمــک مومنانــه لبیــک 
بــه نــدای رهبــری اســت، گفــت: خیــران در کرمــان ۱۱ 

میلیــارد تومــان کمــک کردند.
به گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، محمدصادق 
ــش  ــه دوم رزمای ــاز مرحل ــه آغ ــژه برنام ــری در وی بصی
ــاراهلل  ــپاه ث ــه س ــک مومنان ــی و کم ــات، همدل مواس
اســتان کرمــان در مصلــی بــزرگ امــام علــی)ع( شــهر 
کرمــان اظهــار داشــت: ۱۶۶ تشــکل مــردم نهــاد فعــال 
بــا کمــک خیــران بالــغ بــر ۱۱ میلیــارد تومــان در قالب 
کمک هــای نقــدی و غیرنقــدی برای مبــارزه بــا بیماری 

کرونــا اهــدا کردنــد.
ــات،  ــش مواس ــه دوم رزمای ــرد: در مرحل ــان ک وی بی
همدلــی و کمــک مومنانــه در اســتان کرمــان بیــش از 
ــرا و  ــدان،ۀ فق ــن نیازمن ــزار بســته معیشــتی بی ۳8 ه
خانواده هــای آســیب دیده از بیمــاری کرونــا توزیــع 

ــد شــد. خواه

معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار کرمــان بــا 
اشــاره بــه اینکــه شــرکت در رزمایش کمــک مومنانه لبیک 
بــه نــدای رهبــر معظم انقــالب اســت افــزود: عالوه بــر آنچه 
ــا فعالیــت درخشــان خــود بســته های معیشــتی  ســپاه ب
کمــک مومنانــه را جمــع آوری کرده اســت، شــورای اســتانی 
نهادهــای انقالبــی و نهادهــای عمومــی و ســازمان های مردم 

نهــاد نیــز همپــای ســپاه کار خــود را آغــاز کردنــد.
ــا بیمــاری  ــرای مبــارزه ب ــام ب وی تصریــح کــرد: در ایــن ای
کرونــا، ۱۶۶ تشــکل مــردم نهــاد فعــال بــا کمــک خیــران 
بالــغ بــر ۱۱ میلیــارد تومــان در قالــب کمک هــای نقــدی و 
غیرنقــدی شــامل تهیه و توزیــع مــواد غذایی، مواد شــوینده 
و ضدعفونــی کننــده، اهــدای ماســک و لبــاس بیمارســتان، 
ــرای  ــگاه ب ــت نقاهت ــذاری موق ــاز، واگ ــتگاه اکسیژن س دس
بیمــاران و خدمــات آموزشــی و مشــاوره ای کمــک کردنــد.

ــای  ــتانی نهاده ــورای اس ــرد: ش ــان ک ــری خاطر نش بصی
ــاد  ــردم نه ــازمان های م ــی و س ــای عموم ــی و نهاده انقالب
بــه منظــور ســاماندهی تســهیالت حمایتــی بــرای اقشــار 

آســیب پذیر از بیمــاری کرونــا در اســتان تشــکیل شــد و 
ایــن رزمایــش همدلی مواســات و کمــک از طرف ســپاه و 
دیگــر نهادهــا در همیــن جهــت برنامه ریزی شــده اســت.

ــر،  ــت هالل احم ــن جمعی ــت: همچنی ــار داش وی اظه
کمیتــه امــداد امــام )ره(، دفتــر نمایندگــی آســتان قــدس 
رضــوی، ســتاد اجرایی فرمــان امام )ره(، بنیاد مســتضعفان 
و دفاتر تســهیل گیری اســتانداری در حاشــیه شــهر نیز در 

ایــن زمینــه فعــال بوده انــد
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حکومت  جهانی عدالت

شاخصه های جامعه منتظر از دیدگاه 
مقام معظم رهبری

ادامه حاکمیت قران و معنویت
مقام معظم رهبری در فرازی دیگر از سخنان خود معتقدند 
نظام جمهوری اسالمی دقیقا شعارهای امام زمان را پیگیری می 
کند واین امر خود از شاخصه های جامعه منتظر است که به 
ایستادگی بر حق خود وعدم توانایی قدرتهای ستمگر در بیان و 
عمل به حرف زور خود منجر می گردد. ایشان می فرمایند: » 
شعارهایی که امام زمان - عجل اهلل تعالی فرجه - بر سر دست 
خواهد گرفت و عمل خواهد کرد،  امروز شعارهای مردم ما است، 
شعارهای یک کشور و یک دولت است. این خودش یک گام 

بسیار بلندی، به سوی اهداف امام زمان )عج( است.
یک روزی شعار توحید، شعار معنویت، شعار دین داری، در دنیا 
منسوخ شده بود. سعی کرده بودند به طور کلی، آن را به دست 
فراموشی بسپارند اما امروز در این منطقه عالم، این شعارها، 
شعارهای رسمی حکومت است، شعارهای رسمی اداره کشور 
و آحاد ملت است. عالوه بر این، این شعارها، آرزوی ملت های 
مسلمان در بسیاری از کشورهای دنیا است، و این شعارها، یک 
روز تحقق پیدا خواهد کرد. این زمینه ها وقتی آماده شد - آن 
وقتی که معلوم شد در مقابل قدرت مادی مستکبران عالم، زمینه 
این وجود دارد که آحاد بشر، بتوانند بر روی حرف حق خود 

بایستند - آن روز، روز ظهور امام زمان )عج( است.
آن روز، روزی است که منجی عالم بشریت، به فضل پروردگار 
ظهور کند و پیام او، همه دل های مستعد را - که در همه جای 
جهان هستند - به خود جذب کند و آن وقت دیگر قدرت های 
ستمگر، قدرت های زورگو، قدرتهای متکی به زر و زور، نتوانند 
حقیقت را - آن چنانی که قبل از آن همیشه کرده اند - با فشار 

زر و زور خود، به عقب بنشانند یا مکتوم نگه دارند. « 
- فراگیر نمودن اسالم در جهان 

از دیدگاه مقام معظم رهبری جامعه منتظر شاخصه ای مهم در 
ترویج وگسترش واشاعه دین اسالم - هر چند که به طور کامل 
پیاده نمی شود- دارد. ایشان با تاکید برنقش انقالب اسالمی در 
این زمینه چنین می فرمایند: » ما باید بدانیم که ظهور ولی 
عصر - صلوات اهلل علیه - همان طوری که با این انقالب ما، یک 
قدم نزدیک شد) با همین انقالب ما، باز هم می تواند نزدیک تر 
بشود( یعنی، همین مردمی که انقالب کردند و خود را یک قدم 
به امام زمانشان نزدیک کردند( می توانند باز هم یک قدم و یک 
قدم دیگر و یک قدم دیگر، همین مردم خودشان را به امام زمان 

)عج( نزدیک تر کنند.
چطور؟ هرچه شما بتوانید دایره این مقدار از اسالمی که من و 
شما در ایران داریم )مبالغه نمی کنیم، اسالم کامل البته نیست 
)اما بخشی از اسالم را این ملت توانسته در ایران پیدا کند(، 
همین مقدار از اسالم را هرچه شما بتوانید در آفاق دیگر عالم، در 
کشورهای دیگر، در نقاط تاریک و مظلم دیگر، گسترش و اشاعه 
بدهید ( همان مقدار به ظهور ولی امر و حجت عصر )عج(، کمک 

کردید و نزدیک شدید.«

آیه 102 سوره آل عمران :
ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا آن گونه که حق پروا کردن از 

اوست پروا کنید و زینهار جز مسلمان نمیرید.
1-شان نزول آیه شریفه چیست؟

در آیات پیش نمونه ای از بروز اختالفات را بر اثر تحریکات دشمنان 
دانا مشاهده کردیم، ولی این آیات اشاره به نوع دیگری از این 
اختالفاتی است که بر اثر دوستان نادان و تعصب های جاهالنه به 

وجود می آید.
می گویند روزی دو نفر از قبیله »اوس« و »خزرج« به نام »ثعلبه بن 
غنم« و » اسعد بن زراره« در برابر یکدیگر قرار گرفتند، و هر کدام 
افتخاراتی را که بعد از اسالم نصیب قبیله او شده بود بر می شمرد. 
»ثعلبه« گفت: خزیمه بن ثابت )ذوالشهادتین( و حنظله )غسیل 
المالئکه(که هر کدام از افتخارات مسلمانند، از ما هستند، همچنین 

عاصم بن ثابت، و سعدبن معاذ از ما می باشند.
در برابر او » اسعد بن زراره« که از طایفه خزرج بود، گفت: چهار نفر از 
قبیله ما در راه نشر و تعلیم قرآن خدمت بزرگی انجام دادند. »ابی بن 
کعب« ،»معاذ بن جبل«، »زید بن ثابت« و »ابوزید« به عالوه »سعد 

بن عباده« رئیس و خطیب مردم مدینه، از ما است.
کم کم کار به جای باریک کشید و قبیله دو طرف از جریان آگاه 
شدند و دست به اسلحه برده، در برابر یکدیگر قرار گرفتند. بیم آن 
می رفت که بار دیگر آتش جنگ بین آنها شعله ور گردد و زمین از 

خون آنها رنگین شود.
خبر به پیامبر رسید. حضرت فورا به محل حادثه آمد و با بیان و تدبیر 
خاص خود به آن وضع خطرناک پایان داد و صلح و صفا را درمیان 
آنها برقرار نمود. آیات فوق در اینجا نازل گردید و به صورت یک حکم 
عمومی همه مسلمانان را با بیان موثر و مُوکدی دعوت به اتحاد نمود.

2- چرا در آیه شریفه دعوت به تقوی شده است؟
در این آیه نخست دعوت به تقوی شده است تا مقدمه ای برای 
دعوت به سوی اتحاد باشد. در حقیقت دعوت به اتحاد بدون 
استمداد از یک ریشه اخالقی و عقیده تی، بی اثر و یا بسیار کم اثر 
است، به همین دلیل در این آیه کوشش شده است تا عوامل ایجاد 

کننده اختالف و پراکندگی در پرتو ایمان و تقوی تضعیف گردند.
3- »حق تقاته؛ حق تقوی« چیست؟

در اینکه منظور از »حق تقوی« چیست، در میان مفسران سخن 
بسیار است. اما شک نیست که حق تقوی آخرین و عالی ترین 
درجه پرهیزکاری است، که پرهیز از هرگونه گناه و عصیان و تعدی 
و انحراف از حق را شامل می گردد. لذا در تفسیر »درالمنثور« 
از پیامبر)ص( و در تفسیر »عیاشی« و »معانی االخبار« از امام 
صادق)ع( نقل شده که در تفسیر »حق تقوی« فرمودند:»حق تقوی 
و پرهیزکاری این است که پیوسته اطاعت فرمان او کنی و هیچ گاه 
معصیت ننمائی، همواره به یاد او باشی و او را فراموش نکنی و در برابر 

نعمت های او شکرگذار باشی و کفران نعمت او ننمائی.«
4- هشدار این آیه شریفه چیست؟

این جمله در حقیقت هشداری است به طایفه اوس و خزرج و همه 
مسلمانان جهان که به هوش باشند، تنها اسالم آوردن کافی نیست، 
مهم آن است که ایمان و اسالم خود را تا واپسین ساعات عمر حفظ 
کنند و با روشن ساختن آتش های خاموش شده کینه های دوران 
جاهلی و پیروی از تعصب های نابخردانه، ایمان و اعمال پاک خود 
را بر باد ندهند، تا عاقبت و پایان کار آنها به بدبختی نگراید. لذا با 
تاکید می فرماید:»مراقب باشید که از دنیا جز باایمان و اسالم بیرون 

نروید.«
5- معنای تقوای الهی چیست؟

پس تقوا عبارت است از امتثال اوامر خدای تعالی و اجتناب از آنچه 
که از ارتکاب آن نهی فرموده، و شکر در برابر نعمت های خدا و صبر 
در هنگام ابتالء به بال، که برگشت دو مورد اخیر به یکی است، و آن 
همان شکرگزاری است. چون »شکر« عبارت است از اینکه انسان 
هر چیزی را در جای خود قرار دهد و صبر در هنگام برخورد با بالی 

خدائی یکی از مصادیق این معنا است. پس صبر هم شکر است.
سخن کوتاه اینکه؛ تقوای خدای سبحان عبارت است از اینکه، 
خدای تعالی اطاعت شود و معصیت نشود و بنده او در همه احوال 

برای او خاضع گردد. چه اینکه خدا به او نعمت بدهد یا ندهد.
6- آیا تقوای الهی مراتب و مراحلی دارد؟

هر کمالی مثل ایمان، علم و تقوا دارای مراحلی است. مرحله ابتدایی 
و مراحل باالتر از آن مرحله کمال مطلق است. مثال در قرآن می 
خوانیم:»رب زدنی علما، خدایا دانش مرا زیاد کن.« و یا در دعای 
مکارم االخالق می خوانیم: »بلغ بایمانی اکمل االیمان؛ خداوند ایمان 
مرا به کمال برسان.« در این آیه نیز می خوانیم:»اتقوا اهلل حق تقاته؛ 

عالی ترین درجه تقوا را پیشه کنید.«

                     تفسیر سوره آل عمران - قسمت 330بسوی نور

اســتاندار کرمــان: ریالــی از مــازاد وصولــی 1۰۰۰ 
میلیــاردی مالیــات کرمــان به اســتان برنگشــت/ دولت 
بــا خریــد حمایتــی مانــع ضــرر کشــاورزان کرمانــی 

شــود
بــه گــزارش خبرگزاری تســنیم از کرمــان، محمدجواد 
فدایــی در آییــن افتتــاح ویدئــو کنفرانــس طرح هــای 
توســعه ای مجتمــع مــس شــهربابک کرمان بــا حضور 
رئیــس جمهــور اظهــار داشــت: افتتــاح چهــار پــروژه 
مــس خاتــون آبــاد امروز بــا اعتبار چهــار هــزار میلیارد 

تومــان ســرمایه گذاری انجــام شــده اســت.
ــرای 248  ــات ب ــن افتتاح ــه ای ــوان اینک ــا عن وی ب
ــادآور  ــرده اســت ی ــر اشــتغال مســتقیم ایجــاد ک نف
شــد: ســال گذشــته نیــز بــا تــالش بخــش دولتــی و 
خصوصــی ســه هــزار و 2۰۰ پــروژه در اســتان کرمــان 
افتتــاح شــد و  3۰ هــزار میلیــارد تومــان پــروژه هــای 
ســرمایه گذاری بــا 5 هــزار نفــر اشــتغال مســتقیم نیز 
در اســتان در دســت اجراســت کــه بــه مــرور افتتــاح 

می شــوند.
ــا  ــا ب ــن پروژه ه ــه ای ــان اینک ــا بی ــان ب ــتاندار کرم اس
ــرداری  ــه بهره ب ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــرمایه 26 ه س

رســیدند و بــرای  9 هــزار نفر در اســتان اشــتغالزایی انجام شــد 
عنــوان کــرد: ســال گذشــته در مجمــوع 123 درصــد هــدف 

اشــتغالزایی مــا در اســتان محقــق شــد.
وی بــا اشــاره به دیگــر اقدامات انجام شــده در اســتان گفت: در 
ســال گذشــته هفــت هزار مســکن بــرای افــراد تحت پوشــش 
کمیتــه امــداد و محرومــان اســتان ســاخته و بــه ایــن افــراد 
تحویــل داده شــد کــه تــا شــهریور ماه امســال ســه هــزار واحد 

دیگــر احــداث و واگــذار می شــود.
فدایــی بــا اشــاره بــه افزایــش 6۰ درصــدی گازکشــی در ســال 
گذشــته در اســتان عنوان کرد: 2 هــزار و 275 متــر لوله گذاری 
گاز در اســتان انجام شــد و در بخش کشــاورزی نیز توانســتیم 
رتبــه نخســت تولید پســته، خرما، گــردو، کنجــد و محصوالت 

جالیزی کشــور در ســال گذشــته را کســب کنیم.
وی بــا اشــاره بــه کــه بــا وجــود مشــکل کــم آبــی در اســتان 
کرمــان تصریــح کــرد: شــهر کرمــان در ســاعات اوج مصــرف 
هــزار لیتــر بــر ثانیــه کمبــود آب دارد و پــروژه خــط دوم انتقال 
آب از خلیــج فــارس بایــد بــه ســرعت آغــاز شــود و منتظــر 

تخصیــص اعتبــار وزارت نیــرو هســتیم.
ــا بیــان اینکــه کرمــان در ســال گذشــته  اســتاندار کرمــان ب
هــزار میلیــارد تومــان مــازاد وصولــی مالیات داشــت کــه ریالی 

ــه اســتان برنگشــته اســت گفــت: تولیــد اضافــی  از آن ب
محصــوالت کشــاورزی در جنــوب اســتان کرمــان از دیگــر 

مشــکالت اســتان اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه بســته شــدن مرزهــای 
ــژه  ــه وی ــا ب ــاورزی م ــوالت کش ــت محص ــی قیم صادرات
پیــاز و گوجــه کاهــش یافتــه افــزود: دولــت می توانــد تــا 
رفــع مشــکل صــادرات، بــا خریــد حمایتــی مانــع ضــرر 

ــود. ــاورزان ش کش

مسجد بهلول
مــی گوینــد: مســجدی مــی ســاختند، بهلول ســر رســید و 

پرســید: چــه مــی کنید؟گفتنــد: مســجد می ســازیم.
گفــت: بــرای چــه؟ پاســخ دادنــد: بــرای چــه نــدارد، بــرای 

رضــای خــدا.
بهلــول خواســت میزان اخــالص بانیان خیــر را به خودشــان 
بفهماند، محرمانه ســفارش داد ســنگی تراشــیدند و روی آن 
نوشــتند »مســجد بهلول« شــبانه آن را باالی ســر در مسجد 
نصب کرد.ســازندگان مســجد روز بعــد آمدنــد و دیدند باالی 
در مســجد نوشــته شــده اســت »مســجد بهلــول«. ناراحــت 
شــدند؛ بهلــول را پیــدا کردنــد و بــه بــاد کتــک گرفتنــد که 

زحمــات دیگــران را بــه نــام خــودت قلمــداد مــی کنی؟
بهلــول گفــت: مگــر شــما نگفتید کــه مســجد را بــرای خدا 
ســاخته ایــم؟ فرضــا مــردم اشــتباه کننــد و گمــان کنند که 

مــن مســجد را ســاخته ام، خــدا کــه اشــتباه نمــی کند.

بهلول و کمک به نیازمندان
روزی هــارون الرشــید بــه ســربازانش دســتور داد تــا بهلــول 
دیوانــه را بــه نــزد او بیاورندســربازان پــس از ســاعتی گشــت 
زدن در شــهر بهلــول دیوانــه را در حــال بــازی بــا کــودکان 

یافتنــدو او را بــه نــزد هــارون الرشــید بردنــد
هــارون الرشــید بــا روی بــاز از بهلــول اســتقبال کــرد و گفت 
مبلغــی پــول  بــه بهلــول بدهندکــه بیــن فقــرا و نیازمنــدان 
تقســیم کنــد و از آنهــا بخواهــد برای ســالمتی و طــول عمر 
هــارون الرشــید دعــا کنندبهلــول وجــه را از خزانــه هــارون 
الرشــید گرفــت و لحظــه ای بعــد دوبــاره بــه نــزد خلیفــه 
هــارون الرشــید رســید بــه بهلــول نــگاه کــرد و گفــت ای 
دیوانــه چــرا هنــوز اینجایــی !چــرا برای تقســیم کــردن پول 
بــه میــان فقــرا نرفتــه ای ؟بهلــول ) عاقــل تریــن دیوانــه ( 
گفــت : هــر چه فکــر کردم از خلیفــه محتاج تــر و فقیرتر در 
ایــن دیــار نیافتــم چــرا که مــی بینــم مامــوران تو بــه ضرب 
تازیانــه از مــردم بــاج و خــراج مــی گیرنــد و در خزانــه ی تــو 
مــی ریزنــداز ایــن جهــت دیــدم که نیــاز تــو از همه بیشــتر 

اســت لــذا وجــه را آورده ام تــا بــه خــودت بازگــردد.
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عمــودی: آگاه و دانــا- اولیــن پادشــاه پیشــدادی6 عمــودی: پایتخــت ســوازیلند 7 عمــودی: بنــدری در 
دانمــارک- گریــه کــردن8 عمــودی: مهــار بینــی شــتر- قــرض و بدهــی- حقــه و کلــک9 عمــودی: 
می دهنــد تــا رســوا کننــد- داروی حــل شــده در الــکل- جانــوری دریایــی1۰ عمــودی: آمریکایــی- 

کارآمــوز رشــته پزشــکی11 عمــودی: آخــر و پایــان- شمشــیر از غــالف کشــیدن
افقی :

1 افقــی: یکــی از خدایــان باســتانی تمــدن بابــل اســت- پــدر و مــادر2 افقــی: آلتی بــرای نواختن ســازهای 
زهــی- از درجــات نظامــی 3 افقــی: نمایــش تلویزیونــی- بی دغدغــه- الفبــای  موســیقی4 افقی: وســیله ای 
در حمــام- شایســته و جایــز- پــاره ای از چیــزی5 افقــی: نــام یکــی از تابعــان امــام علــی)ع( - از گیاهــان 

آپارتمانــی6 افقــی: فرصتهــا یــا تواناییهــا بــرای انجــام کار7 افقــی: راســت- بــی جان
8 افقــی: خیســی- از بیماری هــای  واگیــردار- درد و الــم9 افقــی: زغــال ســنگ مرغــوب- دســتگاه فاکــس- 

ضــد خشــک 1۰ افقــی: بــرادران مخترع ســینما- جزایــی11 افقــی: برانگیخته شــده- آبگیر
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ادامه سرمقاله ... 
و عــده ای هــم بابرداشــتهای ســطحی از دیــن و معتقــد بــه 
تقدیــر توجــه خــاص وویــژه ای به این مهــم ندارند و شــرایط 
اقتصــادی و معیشــتی مــردم را درک نمــی کننــد و بخــش 
زیــادی از آن هــا بســیاری از توصیه هــای بهداشــتی را جــدی 

ــی گیرند! نم
لــذا در کوتــاه مــدت در زمینــه اقتصــادی، گروه هــای 
آســیب پذیر بــا مشــکالت بیشــتری در مقایســه بــا گذشــته 
روبــرو هســتند. چــرا کــه جامعــه مــا در ایــن دوران در یــک 
ــال های  ــی س ــرد و ط ــر می ب ــه س ــادی ب ــود اقتص دوره رک
ــوده  ــرو ب ــورم و بیــکاری دو رقمــی روب ــرخ ت ــا ن متمــادی ب
اســت. ایــن شــرایط فشــار زندگــی بــر طبقــات و دهکهــای 
پاییــن  را بــه همــراه داشــته اســت. و از ســویی در اقتصــاد 
می تــوان انتظــار داشــت کــه بــا ورشکســتگی بنگاه هــا و یــا 

تشــدید بیــکاری روبــرو باشــیم.
بنابرایــن بــا نگرش هــای خردمندانــه و عقالنی و کارشناســانه 
نظیــر اولویــت داشــتن حفــظ جــان، بایــد در شــرایط موجود 
پروتکلهــا ی بهداشــتی را بطــور کامــل رعایــت کنیــم تــا در 
بــازده زمانــی کوتاهــی ایــن ویــروس کنتــرل ومهــار شــود تا 
از آســیبها وپیامدهــای ناگــواران جلوگیــری شــود  و موفقیت 
در مبــارزه بــا ویــروس کرونــا عملکــرد اقشــارجامعه را مــی 
طلبــد تــا بــا اهتمــام جــدی ورعایــت نــکات مهم بهداشــتی 

شکســت کرونــا تحقــق یابد. 

رعایت فاصله فیزیکی راهکار  
اجتماعی مواجهه و غلبه بر کرونا !

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس: اعتبــارات 
اســتان کرمــان هر ســال نســبت بــه نیاز اســتان 

کمتــر می شــود
نماینــده مــردم کرمــان در مجلــس گفــت: اعداد 
و رقم هایــی کــه در حــوزه اعتبــارات اســتان قرار 
ــاز اســتان  ــه نی ــر ســال نســبت ب ــرد ه می گی

ــر می شــود. کمت
ــان،  ــنیم از کرم ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
محمدرضــا پورابراهیمــی در شــورای برنامه ریزی 
ــا حضــور محمدجــواد  ــه ب و توســعه اســتان ک
فدائــی اســتاندار کرمــان برگــزار شــد بــا تبریک 
والدت امــام حســن مجتبــی)ع( اظهــار داشــت: 
ــد  ــای بودجــه ای اســتان را بای حــوزه ظرفیت ه

شناســایی کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه بــه نظــر می رســد اعــداد و 
رقم هایــی کــه در حــوزه اعتبــارات اســتان قــرار 
ــاز اســتان  ــه نی ــر ســال نســبت ب ــرد ه می گی
کمتــر می شــود گفــت: از طرفــی ظرفیت هایــی 
ــرای جــذب بودجــه دیــده شــده کــه امــکان  ب

جــذب آن بــرای مدیــران مقداری ســخت شــده اســت.
ــات  ــس: تصمیم ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض
اقتصــادی دولــت متناســب بــا محدودیت هــای شــیوع 

ــا اتخــاذ شــود کرون
ــورای  ــس ش ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م نماین
ــش  ــا بخ ــا ب ــران م ــه مدی ــراز اینک ــا اب ــالمی ب اس
زیــادی از احــکام غیربودجــه ای اســتان آشــنا نیســتند 
و اطالعــات کافــی ندارنــد تصریــح کــرد: ظرفیت هــای 
ــا  ــند و از آنه ــران بشناس ــد مدی ــه ای را بای غیربودج

اســتفاده کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه تبییــن احــکام غیربودجــه ای بایــد 
توســط ســازمان برنامــه و بودجــه بــه مدیــران انجــام 
شــده و بــه مدیــران آمــوزش داده شــود افــزود: گزارش 
جــذب احــکام غیربودجه ای ســال گذشــته در جلســه 

شــورای برنامه ریــزی اســتان ارائــه شــود.
پورابراهیمــی با اشــاره به اینکــه نگاه دیوان محاســبات 
اســتان نــگاه تعاملــی و مشــاوره ای بــه مدیــران اســت 
کــه بایــد از ایــن ظرفیــت هــم اســتفاده شــود گفــت: 
ــورای  ــی ش ــی از آسیب شناس ــم بخش ــنهاد داری پیش

برنامه ریــزی اســتان گــزارش تفریــق بودجــه اســتان در 
ســال گذشــته باشــد کــه بســیار کمــک می کنــد.

عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس شــورای اســالمی با 
عنــوان اینکــه بودجــه ای کــه در کشــور مصــوب و ابــالغ 
می شــود معــادل یک ســوم بودجــه شــرکت های دولتی 
و بانک هــا اســت افــزود: تاکنــون در اســتان اطالعــی از 
ــم و نمی دانیــم کــه  ــن بودجــه نداری ــرش اســتانی ای ب

چــه مقــدار از ایــن بودجــه بــه اســتان آمــده اســت.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرائی با کالسه 9800056

                           دکترفدایی استاندار کرمان: 

اعتبارات استان کرمان هر سال نسبت به نیاز استان کمتر می شود

نظــر بــه اینکــه بدهــکار پرونــده اجرایــی بــا کالســه فــوق الذکــر نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود در مهلت تعیین شــده اقــدام ننمــوده انــد، لذا حســب درخواســت بســتانکار )بانک ســپه شــعبه هزار 
کرمــان( در اجــرای مقــررات مــاده واحــده قانــون اصــالح مــاده 34 اصالحــی قانــون ثبت مصــوب ســال 1386:

الــف: مــوازی ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه کارخانــه بــا پــالک 375 فرعــی از 5944 اصلــی واقــع در بردســیر بخــش 2۰ کرمــان دارای ســند مالکیت اصلی بشــماره چاپــی 72۰۰16  ســری ج 
ســال 94 شــماره دفتــر الکترونیکــی 13962۰319۰11۰۰۰872 در مالکیت شــرکت ســاقی نوش کویر دارای شــماره ثبــت 5941 - 1382/۰5/23 و شناســه ملــی 1۰86۰566959 ثبت گردیده اســت، 
آدرس کارخانــه بردســیر کیلومتــر 6 جــاده بیدخــوان بــوده و حــدود اربعــه ملک طبق پاســخ وضعیت ثبتی شــماال: دیواریســت بطــول 1۰1/2۰ متــر به باقیمانده پــالک 1 فرعــی از 5944  اصلی شــرقا: 
در دو قســمت اول دیواریســت بطــول 66/45 متــر بــه باقیمانــده پــالک 1 فرعــی از 5944 اصلــی دوم درب و دیواریســت بطــول 84/75 متــر بــه باقیمانــده 33۰ فرعــی از 5944 اصلی جنوبا : دیواریســت 
بطــول 1۰2/8۰ متــر بــه باقیمانــده پــالک 33۰ فرعــی از 5944  غربــا: در دو قســمت اول دیواریســت بطــول 6۰/45 متــر بــه باقیمانــده 33۰ فرعــی از 5944 اصلی دوم دیواریســت بطــول 89/15 متر به 
باقیمانــده پــالک 1 فرعــی از 5944 اصلــی میباشــد ، طبــق ارزیابــی کارشناســان رســمی قــوه قضائیه اســتان کرمان ملک اخیرالذکر  دارای مشــخصات ذیل میباشــد: عرصه مطابق با ســند به مســاحت 
1534۰ مترمربــع، کاربــری صنعتــی، نــوع ملــک کارخانــه تولیــد آب معدنــی، دارای پروانه ســاختمانی شــماره 344 ســال 1383 و پایان کار شــماره گواهــی 94۰۰۰۰46 ســال 1394/2/9، مســتحدثات 
شــامل مجموعــه ســوله هــای میانــی و چســبیده بهــم بانضمــام  ســاختمانهای احداثــی در مجاور ضلــع شــرقی و غربی و حصارکشــی درصــدی محوطه ســازی و ایجاد فضای ســبز میباشــد. مجموعه 
ســوله هــای میانــی بــه متــراژ زیربنــای حــدود 3۰45 مترمربــع و بــه تعــداد 6 ســوله بــا دهانــه هــای متفــاوت، ســوله صنعتی شــماره 1 بــه مســاحت کلــی 123۰ مترمربع، ســوله صنعتی شــماره 2 به 
مســاحت 7۰۰ مترمربع، ســوله صنعتی شــماره 3 به مســاحت 315 متر مربع،ســوله صنعتی شــماره 4 به مســاحت 445 مترمربع، ســوله صنعتی شــماره 5 به مســاحت 27۰ مترمربع، ســوله صنعتی 
شــماره 6 بــه مســاحت85 مترمربــع، اتــاق واقــع در ضلــع غربــی حصــار محوطه بــه مســاحت 25 مترمربع، نگهبانــی و مهمانســرا به مســاحت 116 مترمربــع، در مجــاورت جنوبی مهمانســرا فضایی به 
مســاحت 4۰ مترمربــع، در ضلــع شــرقی محوطــه و جنــوب مهمانســرا پارکینــگ اتومبیــل بــه مســاحت 129 مترمربــع، در جنوب محوطــه پارکینگ جهــت نصب ترانس بــرق فضایی به مســاحت 48 
مترمربــع، در ضلــع جنوبــی اتاقــک ترانــس انبــاری بــه مســاحت 12 مترمربــع، دیــوار پیرامــون کارخانــه بــه ارتفــاع 2/55 متر، خــط انتقــال آب از مبــدا تا محــل کارخانه توســط لوله پلی اتیلــن به قطر 
63 و حــدود 7/5 کیلومتــر در عمــق بیــش از یــک متــر زیــر زمیــن احــداث شــده ، کــف محوطه تســطیح و شــن ریــزی، پیرامــون محوطه درختــکاری و فضای ســبز، جــدول گــذاری و پیاده رو ســازی 
و بناهــا دارای نمــای ســفال بــوده و عایقــکاری شــده انــد. ارزش ششــدانگ ملــک فــوق الذکــر بــا مشــخصات یاد شــده طبق  نظر کارشناســان منتخــب بــه مبلــغ 76837۰۰۰۰۰۰  ریال )هفتادو شــش 

میلیــاردو هشــتصدو ســی و هفت میلیــون ریال( ارزیابی شــده اســت.
ب: کلیــه تجهیــزات، تاسیســات و ماشــین آالت موجــود در کارخانــه شــامل 1-دســتگاه بادکــن) اتوماتیــک شــرکت برزیــن صنعــت کوشــا مــدل blowpet – 2۰۰۰ ( بــه قیمــت 16۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال 
2- دســتگاه ســاخت بطــری پالســتیکی شــرکت )ســاخت شــرکت nissei asb مــدل  6pf- b2 ســال ســاخت 1998( بــه قیمــت 26۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال 3- ســه دســتگاه تولید بطری دســتی )ســاخت 
شــرکت partpet مــدل mp880 (بــه قیمــت 1۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال  4- خــط تولیــد بطــری 1/5 لیتــر آب معدنی )شــامل دســتگاه ردیــف کــن، bu 15۰۰۰ ، دســتگاه تری بلوک، لیبــل زن، جت پرینتر 
linx مــدل 49۰۰، دســتگاه شــیرینگ پــک و میــز گرافیــک( بــه قیمــت 7۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال 5- خــط تولیــد بطــری ۰/5 لیتــر آب معدنــی بــه قیمــت 75۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال 6- خــط تولیــد بطــری 
کتابــی ســاخت شــرکت تــوان صنعــت بــه قیمــت 14۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال 7- خــط تولیــد لیــوان 4 تایــی و 3 تایی ســاخت شــرکت ماشــین ســازی بــه قیمــت 8۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال 8- خط تولیــد 2۰ و 
1۰ لیتــری آب معدنــی بــه قیمــت 24۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال 9-  یــک دســتگاه بســته بنــدی پالــت ســاخت شــرکت فــرا صنعــت ســازان کاج بــه قیمــت 4۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال 1۰- یــک دســتگاه لیبل زن 
پشــت چســب دار بــه قیمــت 35۰۰۰۰۰۰۰ ریــال 11- دســتگاه دســته زن ســاخت شــرکت فــرا صنعت ســازان کاج بــه قیمــت 6۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال 12- دســتگاه اســلیوبه قیمــت 5۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال 
13- خــط کامــل تصفیــه آب نانــو بــه قیمــت 3۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال 14- پســت بــرق 6۰۰ کیلو وات بــه قیمــت 28۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال 15- امتیــاز گاز 65G به قیمــت 2۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال 16- لیفتراک 
برقــی 18۰۰ کیلوگــرم بــه قیمــت 2۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال 17- دســتگاه تــری بلــوک 11 لیتری شــیردار به قیمــت 65۰۰۰۰۰۰۰ ریال 18- وســایل آزمایشــگاه )شــامل کــوره، بن مــاری، انکوباتور، هیتر، 
یخچــال و ...( بــه قیمــت 6۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال 19- یــک دســتگاه بادکــن ۰/5 لیتــر بــه قیمــت 23۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال 2۰- کمپرســورخانه )شــامل یک دســتگاه کمپرســور اســکرو وســایل جانبی متعلقه 
آن( بــه قیمــت 75۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال ارزش کلیــه تجهیــزات، تاسیســات و ماشــین آالت فــوق الذکــر بــا مشــخصات یــاد شــده طبق نظر کارشناســان منتخب بــه مبلــغ 47۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال )چهل 

و هفــت میلیــارد ریــال( ارزیابی شــده اســت.
قابــل ذکــر اســت کلیــه امــوال )منقــول و غیرمنقــول( فــوق الذکــر طــی ســند رهنــی شــماره 15192 – 96/1۰/6 دفترخانــه اســناد رســمی شــماره 185 کرمان در رهن بانک ســپه شــعبه هــزار کرمان 
)بســتانکار( قــرار گرفتــه اســت. مجمــوع ارزیابیهــای ششــدانگ عرصــه و اعیــان کارخانه بهمــراه کلیه تجهیزات، تاسیســات و ماشــین آالت متعلق بــه آن )قیمــت پایــه مزایــده( 123837۰۰۰۰۰۰ ریال 
)دوازده میلیــارد و ســیصدو هشــتادو ســه میلیــون و هفتصــد هزارتومان( میباشــد. امــوال )منقول و غیرمنقول( فوق الذکر از ســاعت 9 الــی 12 روز چهارشــنبه مــورخ 99/3/7 در اداره ثبت اســناد و امالک 
بردســیر واقــع در خیابــان معلــم از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســند. مزایــده از مبلــغ پایــه کارشناســی شــروع وبــه باالترین قیمــت پیشــنهادی نقدا فروختــه می شــود. شــرکت در مزایــده منوط 
بــه پرداخــت 1۰ درصــد از مبلــغ پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت و حضــور خریــدار یا نماینــده قانونی ایشــان در جلســه مزایده اســت. برنــده مزایده مکلف اســت مابــه التفاوت مبلــغ فروش 
را ظــرف مــدت 5 روز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب ســپرده ثبــت تودیــع نمایــد و در صورتیکــه ظــرف مهلــت مقــرر، مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده ثبــت واریز نکنــد، مبلغ مذکــور )ســپرده( قابل 
اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه دولــت واریــز خواهــد شــد و در ایــن صــورت عملیــات فــروش از درجــه اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدید میگــردد. الزم بــه ذکر اســت پرداخــت بدهی هــای مربوط به 
آب، بــرق، گاز و تلفــن اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریخ مزایــده اعم 
از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد، وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه های فــوق از محــل مــازاد به برنــده مزایده مســترد 
خواهــد شــد، نیــم عشــر و حــق مزایــده نیــز در روز مزایــده نقــدا وصــول مــی گردد. ضمنــا چنانچــه روز مزایده تعطیــل رســمی گــردد، مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلی در همان ســاعت و مــکان مقرر 

برگــزار خواهد شــد. تاریخ انتشــار: دوشــنبه مــورخ 99/2/22 
                                                                                                                                              حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسناد و امالک بردسیر/3 م الف

ریالی از مازاد وصولی 1000 میلیاردی مالیات کرمان به استان برنگشت/ دولت با خرید 
حمایتی مانع ضرر کشاورزان کرمانی شود

کشف اشیای 4000 ساله در 
شهرستان ارزوئیه

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از روابــط عمومــی 
ــه  ــی ب ــدون فعال ــان، فری ــتان کرم ــی اس ــراث فرهنگ می
ــتان  ــه در شهرس ــیا عتیق ــی اش ــتگیری دو قاچاقچ دس
ارزوئیــه اشــاره و اظهــار کــرد: طبــق گزارش هــای ارســالی 
از حــوزه حفاظتــی شهرســتان ارزوئیــه و منابــع محلــی، 
ــه  ــیا عتیق ــروش اش ــد و ف ــر خری ــه در ام ــراد ک ــن اف ای
ــا همــکاری پلیــس امنیــت عمومــی  فعالیــت داشــتند، ب

ــل داده شــدند. ــی تحوی ــه مراجــع قضائ دســتگیر و ب
ــامل  ــه ش ــن رابطــه شــش شــیء عتیق ــزود: در ای وی اف
ــره  ــدد پیک ــنگی(، دو ع ــی و س ــه )مفرغ ــدد کاس دو ع
ــب  ــره اس ــدد پیک ــک ع ــنگی(، ی ــوان )س ــان و حی انس
ــه دار )ســنگی( و  ســوار )ســنگی( و یــک عــدد جــام پای
همچنیــن یــک دســتگاه فلزیــاب بــه همــراه متعلقــات آن 

ــط شــد. کشــف و ضب

دکتر پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
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صاحب امتیاز ، مدیر مسئول : محمد رضا شجاعی
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بزرگان آسمانی شهر من

پیامک های شما

Soroush-eitaa

تقویــت سیســتم دفاعــی و امنّیت بخــِش اقتصــاد، 
ــه  ــاد ب ــوی، ایجــاد اعتم شــکل دهی اقتصــادی ق
نفــس عمومــی، تأثیرگــذاری بر همه شــاخص های 
اقتصــادی شــامل اشــتغال، رفــاه، صــادرات و 
همچنیــن تقویــت افتخــار ملــی ۵ دلیــل اهمیــت 
جهــش تولیــد در بیانــات اخیــر امــام خامنــه ای بــا 

۷ مجموعــه تولیــدی بــود.
بــه گزارش خبرنــگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم، 
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب 
ــه ی  ــبت هفت ــنبه( به مناس ــامی روز )چهارش اس
کار و کارگــر، در ارتبــاط تصویــری مســتقیم و 
سه ســاعته بــا هفــت مجموعــه ی تولیــدی ضمــن 
تأکیــد بر نقــش و اهمیــت جایگاه کارگــر و وظایف 
متقابــل کارگــر و کارفرما در افزایــش کّمی و کیفی 
تولیــد و ایجــاد ثــروت در یــک اقتصــاد ســالم، بــه 
بیــان نکاتــی در خصــوص علــت نامگذاری امســال 
به عنــوان ســال جهــش تولیــد و الزامــات تحقــق 
ایــن شــعار و بخشــهایی کــه بایــد بــر آنهــا تمرکــز 
ویــژه شــود، پرداختنــد و وظایــف مســئوالن در این 

عرصــه را بیــان کردنــد.
ایشــان در خصــوص دالیــل انتخــاب شــعار جهش 
تولیــد بــرای ســال جــاری و اهمیــت رونــق تولیــد 

نکاتــی را به شــرح زیــر بیــان کردنــد:
»خــب، مــا امســال را اعــام کردیــم به عنوان ســال 
ــاه  ــت م ــم در اردیبهش ــد«؛ اآلن ه ــش تولی »جه
هســتیم، هنــوز اوّل ســال هســتیم، یعنــی فرصت 
و امــکان بــرای اینکــه به معنــای واقعــی کلمــه در 
امســال جهــش تولیــد انجــام بگیرد هســت؛ یعنی 
ــت  ــم. اآلن فرص ــرار نداری ــت ق ــق وق ــا در ضی م
ــازده مــاه مجــال  ـ ده ی ــ ــی هســتـ  خیلــی خوب
ـ دســتگاه های مختلــف می تواننــد بــه  ــ هســتـ 
وظایفــی کــه بــه جهــش تولیــد منتهی می شــود، 
ان شــاءاهلل عمــل بکننــد، لــذا من چنــد نکتــه را در 

ــاب جهــش تولیــد عــرض می کنــم: ب
تولیــد؛ به مثابــه ی سیســتم دفاعــی و امنّیت بخِش 
اقتصــاد  اواّلً دربــاره ی تولید خیلی صحبت کردیم؛ 
بنــده هــم زیــاد صحبــت کــرده ام، مســئولینی هم 

کــه دلســوز بودنــد، عاقه منــد بودنــد گفته انــد. مــن 
می خواهــم ایــن را بگویــم کــه تولیــد را می تــوان بــه 
سیســتم ایمنــی و دفاعــی بــدن تشــبیه کــرد؛ ایــن 
روزهــا کــه مســئله ی کرونــا هــم مطــرح اســت، نقش 
سیســتم دفاعــی بــدن در مواجهــه ی بــا ویروس هــا، با 
میکروب هــا و مهاجمهــای ضّدســامت نقــش خیلــی 
ــا باشــک وارد  ــروس کرون ــی اســت. همیــن وی مهّم
خیلــی از بدنهــا شــد، لکــن آنها مریــض نشــدند؛ چرا؟ 
به خاطــر اینکــه یــک سیســتم دفاعــی ســالِم خوبــی 
داشــتند کــه توانســت دفــاع کنــد و امنّیــت بــدن را 
تأمیــن بکنــد. اگر مــا در اقتصــاد کشــور، اقتصــاد را به 
یــک بــدن انســان تشــبیه بکنیــم، سیســتم دفاعــی و 
امنّیت ّبخــِش اقتصــاد عبــارت از تولیــد اســت؛ یعنــی 
آن چیــزی کــه می توانــد ویروس هــای مهاجــم و 
ٰ بکنــد  میکروب هــای مهاجــم بــه اقتصــاد را خنثــی
و آن را ســالم نگــه دارد تولیــد در کشــور اســت. اگــر 
مــا همــواره تولیــد خــوب و مناســب و شایســته و رو 
ــل ایــن  ــه  رشــد در کشــور داشــته باشــیم، در مقاب ب
ـ کــه البّتــه  ویروس هایــی کــه طبیعتــاً وجــود دارنــدـ 
اقتصــاد ما متأّســفانه دچــار میکروب هــا و ویروس های 
ــاز  ــای دست س ــت؛ ویروس ه ــّددی اس ــِی متع طبیع
هــم هســتند، مثــل تحریــم، مثــل همیــن مســئله ی 
قیمــت نفــت؛ اینهــا حوادثــی هســتند کــه بــه اقتصاد 

ـ می توانیــم مقاومــت بکنیــم. ــ ضربــه می زننــدـ 
مســئله ی تولیــد یــک نقــش تأثیرگــذار عجیبــی بــه 
ایــن شــکل دارد، کــه طبعاً بایســتی آن را مهم شــمرد 
و بــه آن توّجــه کــرد. اگــر مــا بتوانیــم ایــن سیســتم 
دفاعــی و ایمنــِی پیکــره ی اقتصــاد کشــور را تأمیــن 
ــم،  ــه بداری ــاده نگ ــت، آن را آم ــه جه ــم و از هم کنی
ــن تکانه هــای گوناگــون  ــن مشــکات، ای باشــک ای
بین المللــی و تکانه هــای مختلــف اقتصــادی نخواهــد 
توانســت بــه کشــور صدمــه ی اساســی و مهّمــی وارد 

. کند
نقــش حیاتــی تولیــد در اقتصــاد و اعتمــاد بــه نْفــس 

می عمو
خــب، تولیــد می توانــد یــک اقتصــاد ملـّـی قــوی را در 
کشــور تشــکیل بدهــد؛ یعنی در ســاخت یــک اقتصاد 
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مــزار: گلزار شــهدای شــیرینک
زندگینامه:

شــهید عبــاس ســعید در روســتای گیُورج)باالتــر از روســتای شــیرینک( به دنیــا آمد. 
تــا پنجــم ابتدائــی درس خوانــد و بعــد از آن به کار کشــاورزی بــه همراه پــدر پرداخت. 
زمــان جنــگ بــود. یکســال قبــل از موعــد ســربازی بــه جبهــه رفــت تــا در زمانــی که 
اســام و کشــورش نیاز به ســرباز دارد، میدان را خالی نگذاشــته باشــد. ســرانجام پس 

از حــدود ۱۴ مــاه حضــور در جبهــه در منطقــه فاو به شــهادت رســید.
از ســن ۶-۵ ســالگی پشــت ســر پــدرم نماز مــی خونــد. وقتی مدرســه رفت، نمازشــو 

بلــد بــود. کنــار بابــام بعــد نمــاز صبــح تــا هــوا روشــن می شــد قــرآن مــی خوند.
راوی: نازی سعید)خواهر شهید(

یکســال زودتــر از موعــد خدمتــش خواســت بــره ســربازی. بابــا گفــت: بــذار موقــع 
خــودش بــرو. گفــت: جنگــه! االن کشــور بــه مــا نیــاز داره!

راوی: نازی سعید)خواهر شهید(
همرزمــش تعریــف مــی کــرد: تــو اوج گرمــای خوزســتان، روزه می گرفــت. حالش بد 
مــی شــد. بهــش مــی گفتــم: اگــه طوریت بشــه جــواب خونــواده تــو چــی بــدم؟ روزه 

نگیــر. قبــول نمی کــرد...
راوی: نازی سعید)خواهر شهید(

به بابام همیشه می گفت: دعا کن من برم زیارت امام حسین)علیه السام(
راوی: نازی سعید)خواهر شهید(

بهم گفت: من شهید میشم؛ کمک پدر مادر باش.  
ــاد زمانــی افتــادم کــه  ــاول کــف دســتاش، ی ــا دیــدن ت ــا پیکــرش، ب لحظــه وداع ب

ــود... ــا ب خــودش کمــک کار باب
بعــد هــم ســفارش کــرد: ســر قبــرم اومــدی، گریــه نکــن، ســام کــن، آیةالکرســی 

بخــون ...
راوی: نازی سعید)خواهر شهید(

شهید  معظم  عباس سعید

*چــرا خیلــی یعنــی اکثــر مــردم نســبت به شــیوع و 
گرفتارشــدن  ومبتــا بــه ویــروس کرونــا بــی خیالنــد 
نــه ماســک اســتفاده مــی کننــد ونــه فاصلــه را حتــی 
ــی  ــت نم ــا رعای ــازه ه ــا ومغ ــر را دربانکه ــک مت ی
کننــد چســیبده بهــم مــی نشــینند و مــی ایســتند 
مثــل اینکــه وضعیــت بسیارعادیســت بهتــر مامورین 
بهداشــت وپلیــس در مکانهــای حداقل شــلوغ حضور 
وتذکــر دهنــد واالمــدت زیــاد ی گرفتــار ایــن ویروس 

ــکر                           9۳۶0----۱0 ــتیم باتش هس
*باســام اجــرای طــرح مومنانــه درشهرســتان 
ــای مختلفــی  ــود از کاناله بردســیرچرا هماهنــگ نب
توزیــع شــد و احتمــال یک چنــد دفعه کمــک بگیرد 

و دیگــری شــاید هیچــی            9۱۳۳----۷۱
*ســام وخســته نباشــید ســپهرجان ایــن کوچــه بــا 
ــن  ــرخ دربلوار22بهم ــه ف ــه کوچ ــروف ب ــابقه ومع س
ــاع  ــت اط ــا جه ــفالت دارد لطف ــش اس ــه روک نیازب
شــهردارفعال ایــن پیامــک را چــاپ کنیــد ممنــون و 

ســپاس                                     9۱08----۷2
*امــوزش مجــازی جایگزیــن کاس نیاز بــه امکانات و 
اینترنــت و روش هــای یادگیری توســط معلــم ودانش 
امــوز دارد تــا امکانــات تامیــن نشوداســتفاده ازاین فضا 
تاثیــر چندانــی مخصوصــا بــرای دانــش امــوزان نــدارد                                                                                                                                            
۱8----9۱2۶                                                      

*ایــن روزهــا بانکهــا خیلــی شــلوغند ورعایــت فاصله 
هــم نمی شــود بانکهــا ســاعت خاصــی از طریق تلفن 
و یــا ســامانه ای وقــت حضــور بدهنــد تابه موقــع افراد 
حضــور یابنــد در حداقــل زمــان کارشــان تمــام شــود 
و باعــث تراکــم جمعیــت نشــوند حتــی درخروجــی 

بانکهــا هــم شــلوغه                        9۱۳۳----9۵
ــای  ــکونی ج ــزل مس ــن ومن ــی زمی ــام گران *باس
خودبمانــد و اجاره بهای منازل دربردســیر ســربه فلک 
کســی نبایــد براین موضــوع نظــارت کنه و دربردســیر 
چــرا اینقدرگرانــه کرایــه خانــه              9۱0۶----۷۳

*بــه قطعــی اینترنــت وکنــد کارکــردن عــادت کــرده 
بودیــم مــی گفتنــد مثــا فیبــر نــوری  پــاره شــده واز 
قبیــل...  چــرا اینقــدر قطعی تلفن همــراه داریم شــاید 
ویــروس کرونــا گرفتــه؟                      90۳۶----22

*رهبــر معظــم انقــاب بــر درد و دوای اصلــی اقتصــاد 
تاکیــد کردنــد.درد، اینکــه  ماهــواره بری می ســازیم به 
مراتــب پیچیــده تــر از ســاخت خــودرو. امــا خــودروی 
بــی کیفیــت شــده پیشــانی اقتصادمان.درمــان، اینکه 
صنایعــی مثل خودرو از ســیطره مافیــا خارج و بــاورود  
جوانــان دانشــمند، لکــه ننــگ پراید90میلیونــی پاک 

ــود.                                           922۳----0۵ ش
  *اگــر کاالی بــا کیفیــت بســازیم، نــه تنها تحریــم را 
بهانــه نمی کننــد، بلکــه بــرای خریــد منتمــان را هــم 
می کشــند! ســال گذشــته هــم یکــی از شــرکت های 
گازی  میکروتوربین هــای  صــادرات  دانش بنیــان، 
 ســاخت ایــران بــه کشــورهایی مثــل کانــادا، آلمــان، 
انگلســتان و بعــدا کــره جنوبــی را آغــاز کــرد! امــا چــرا 
در چنیــن  مــواردی، کشــورهای غربــی تحریــم را بهانه 

نمی کننــد؟؟؟                             9۱۳2----20

ــه 8  ــان اینک ــا بی ــزی ب ــک مرک ــس کل بان رئی
ــه ۵  ــارد اســکناس در کشــور وجــود دارد ک میلی
میلیــارد آن زیــر 2 هــزار تومان اســت، گفــت: باید 
بــرای تعویض ســالی یک میلیــارد اســکناس ۴00 

میلیــارد تومــان هزینــه کنیــم.
ــی  ــر همت ــوز، عبدالناص ــان نی ــزارش جه ــه گ ب
ــامی  ــوری اس ــزی جمه ــک مرک ــس کل بان رئی
ــنبه )۱۵ اردیبهشــت( در جلســه  ــران روز دوش ای
علنــی مجلــس و حیــن بررســی الیحــه اصــاح 
ــا  قانــون پولــی و بانکــی کشــور اظهــار داشــت:  ب
توجــه بــه کاهــش کارایــی پــول ملــی کشــورمان 
کــه بــه دلیــل تــورم مزمــن طــی ۵ دهــه اخیــر 
ــه  ــال(  در جامع ــا )ری ــی م ــول مل ایجــاد شــده پ
کاربــردی نــدارد و حتــی دینــار مدت هاســت 

ــدارد. ــی ن ــود خارج وج
ــزود: هــم اکنــون در جامعــه عــرف اصلــی  وی اف
ــه  ــرف جامع ــا ع ــه ب ــرای اینک ــت و ب ــان اس توم
خــود را هماهنــگ کنیــم حــذف ۴ صفــر از پــول 
کشــورمان را پیشــنهاد داده ایــم و ایــن در حالــی 
اســت کــه مــردم حتــی چــک پول هــای ۵0 هــزار 

ــد. ــان می نامن ــی را ۵0 توم تومان
رئیــس کل بانــک مرکــزی تصریــح کــرد: دربــاره 
هزینــه باالی چــاپ و امهــال اســکناس باید بگویم 
مــا 8 میلیــارد اســکناس در کشــورمان داریم که ۵ 

میلیــارد آن زیــر 2 هــزار تومان اســت. 
همتــی خاطرنشــان کــرد: ســکه های دو تومانــی 

ــرور  ــه م ــی ب ــزار تومان ــکناس دو ه ــای اس ــه ج ب
ــی و بانکــی کشــور خواهــد  ــه پول ــان وارد صحن زم
شــد ضمــن اینکــه ســکه ۵ تومانــی هــم بــه جــای 
اســکناس ۵ هــزار تومانــی عملیاتــی خواهــد شــد. 
وی گفــت: ســالی یــک میلیــارد اســکناس بایــد بــا 
هزینــه ۴00 میلیــارد تومــان چــاپ شــود چــرا کــه 

فرســوده هســتند. 
رئیــس کل بانــک مرکــزی افــزود: اهمیــت حیثیــت 
پــول ملــی کشــورمان بســیار مهــم اســت ایــن در 
حالــی اســت رابطــه پولــی ما کــه ریال اســت بــا دالر 

و یــورو فاصلــه زیــادی پیــدا کــرده اســت.
همتــی گفــت: بــا توجــه بــه آنکــه ســرانه اســکناس 
ــد  ــت بای ــا در دنیاس ــره باالترین ه ــورمان در زم کش
تغییــرات اساســی در ایــن زمینــه رخ دهــد. ایــن در 
ــکناس  ــورمان در اس ــرانه کش ــه س ــت ک ــی اس حال
ــم  ــه کشــورهای دیگــر رق ــی ک ۱02 اســت در حال

ــد.  ــری دارن پایین ت
وی دربــاره ســرانه مســکوکات در ایــران هــم گفــت: 
مــا در دنیــا رتبــه 2۶ در ســرانه مســکوکات را داریــم 
ــی  ــا و حت ــی از کشــورهای دنی ــه خیل ــی ک در حال

ــا ایــن ســرانه 200 و ۳00 اســت.  اروپ
رئیــس کل بانــک مرکــزی تاکید کــرد:  ما مطمئنیم 
ــری در  ــچ تاثی ــول کشــورمان هی ــر از پ حــذف صف

تــورم نــدارد. 
ــهیل  ــزی تس ــک مرک ــه بان ــت: وظیف ــی گف همت

ــت. ــردم اس ــی م ــادالت بازرگان مب

۲۳۰۰ واحــد مســکن مهــر کرمــان 
اســت                                     نرســیده  بهره بــرداری  بــه 

۵ دلیل اصلی انتخاب شعار »جهش تولید« در بیانات امام خامنه ای

تقویت سیستم دفاعی و امنّیت بخِش اقتصاد، شکل دهی اقتصادی قوی، ایجاد اعتماد به نفس عمومی، 
تأثیرگذاری بر همه شاخص های اقتصادی شامل اشتغال، رفاه، صادرات و همچنین تقویت افتخار ملی 

همیشه اینطور نخواهدماند
در ابتدای شب بی  سر و صدای بقیع

چه خلوتی  است نظر کن به جای جای بقیع
و آیه آیه غربت به دست جبراییل

به خاک می رسد از عرش در حرای بقیع
نه بارگاه و نه حتی حیاط دلبازی

که هر سرش بشود مروه و صفای بقیع
نه زائری که مفاتیح دست او باشد

نه السام علیکی پس از دعای بقیع
نه خادمی که پرش را به زائران بکشد
نه یک بال که گوید اذان برای بقیع

نه یک ضریح برای کریم آل عبا
که صد دخیل ببندد به آن گدای بقیع

کبوتری که نشسته به یاد یک چادر
به روی خاک به جای مناره های بقیع

ولی همیشه همینطور هم نخواهد ماند
قسم به صاحب این خاک، ماجرای بقیع

و بعد از آن چقدر این حرم تماشایی است
چه گنبدی بشود گنبد طای بقیع

چه نام خوب و برازنده ای عجب جایی
کنار چار حرم؛ میهمان سرای بقیع

فرازی از وصیتنامه  سپهبد شهیدسلیمانی )7( 

قــوی، تولیــد نقــش اوّل را دارد؛ یــک تأثیــر حیاتــِی غیــر 
ــه  ــور[ ک ــور دارد. آن ]ط ــکاری را در اداره ی کش ــل ان قاب
مــن تصــّور می کنــم، به اعتقــاد بنــده مســئله ی تولیــد 
فقــط مســئله ی اقتصــاد هــم نیســت؛ البّتــه تولیــد برای 
اقتصــاد، حیاتــی اســت؛ تولید داخلــی برای اقتصاد کشــور 
و اقتصــاد ســالم، حیاتــی اســت، لکــن فقــط این نیســت.

تولیــد از لحــاظ سیاســی، یــک کشــور را دارای اعتمــاد به 
نْفــس می کنــد، ملّــت را دارای احســاس عــّزت می کنــد. 
این کــه ملـّـت احســاس کننــد کــه نیازهایشــان در داخل 
کشــورِ خودشــان به وســیله ی خودشــان تأمین می شــود، 
بــرای یــک ملـّـت خیلــی مایــه ی عــّزت و افتخــار اســت؛ 
تــا اینکــه ببیننــد هرچــه الزم دارنــد، بایســتی از دیگــران 
بگیرنــد؛ بایســتی از دیگــران آن را التمــاس بکننــد؛ 
]دیگــران هــم[ گاهــی بدهنــد، گاهی هــم ندهنــد؛ و انواع 
و اقســامش را بدهنــد؛ یعنــی گاهــی خوبــش را بدهنــد، 
گاهــی بــدش را بدهنــد؛ این کــه خــود یــک ملـّـت بتوانــد 
تولیدکننــده و تأمین کننــده ی نیازهــای خــودش باشــد، 
بــه او اعتمــاد بــه  نْفــس می دهــد، بــه او احســاس عــّزت 
می دهــد؛ پــس می بینیــد مســئله ی تولیــد، ابعــادی فراتر 

از ابعــاد اقتصــادی محــض دارد.
ــه ی  ــر روی کلّّی ــد ب ــد می توان ــه تولی ــر اینک ــاوه ب ع
شــاخصهای اقتصــادی کشــور اثــر بگــذارد؛ یعنــی تولیــد 
مــی توانــد در شــاخصهای گوناگــون مثل تولیــد ناخالص 
ـ که بســیار مســئله ی مهّمی  داخلی، مســئله ی اشــتغالـ 
ـ مســئله ی عرضــه ی کاال و خدمــات، مســئله ی  ــ اســتـ 
رفــاه عمومــی جامعــه، مســئله ی صــادرات و تأثیرگــذاری 
فکــری و فرهنگــی ای کــه صــادرات می توانــد بکنــد، اثــر 

بگــذارد.

وی افــزود:  یــک ســال الیحــه اصــاح قانــون پولــی و 
مالــی در کمیســیون اقتصادی مجلس بررســی شــده 
اســت ایــن در حالــی اســت کــه ایــن الیحــه از ســوی 
دولــت یــک و نیــم ســال پیــش تقدیم مجلس شــده 

. بود
ــول  ــر دو پ ــت: ه ــزی گف ــک مرک ــس کل بان رئی
بایــد بــه مــوازات هــم حرکــت کننــد تــا پذیــرش و 
عملیاتــی شــدن ایــن اقــدام در جامعــه بــه صــورت 

ــرانجام برســد. ــه س ــت ب ــوده و در نهای یکســان ب
همتــی بــا اشــاره بــه جلســه شــب گذشــته هیــأت 
دولــت و بررســی الیحــه اصــاح قانــون پولــی و بانکی 
کشــور خاطرنشــان کــرد: در ایــن جلســه تاکید شــد 
کــه پــول ملــی مــا تومــان شــود و هــر یــک تومــان 
ــال  ــان معــادل هــزار ری ــک توم ــران و هــر ی صــد ق
ــا ۵ ســال  ــان گفــت:  از دو ت ســابق باشــد. وی در پای

صفرهــای پــول کشــورمان حــذف خواهــد شــد.

خطاب به علما و مراجع معظم
ســخنی کوتــاه از یــک ســرباز ۴0 ســاله در میــدان بــه علمــای عظیــم الشــأن و مراجع 
گرانقــدر کــه موجــب  روشــنایی جامعــه و ســبب زدودن تاریکیهــا هســتند، خصوصــاً 
مراجــع عظــام تقلیــد. ســربازتان از یــک بــرج دیده بانــی، دید کــه اگر این نظام آســیب 
ببینــد، دیــن و آنچــه از ارزشــهای آن )کــه( شــما در حــوزه ها اســتخوان ُخرد کــرده اید 
و زحمــت کشــیده ایــد، از بیــن مــی رود. ایــن دوره هــا بــا همــه دوره ها متفاوت اســت.

ایــن بــار اگــر مســلط شــدند، از اســام چیــزی باقــی نمــی مانــد. راه صحیــح، حمایــت 
بــدون هــر گونــه ماحظــه از انقــاب، جمهــوری اســامی و ولــی فقیه اســت. نبایــد در 

حــوادث، دیگــران شــما را کــه امید اســام هســتید
بــه ماحظــه بیندازنــد. همــه ی شــما امام را دوســت داشــتید و معتقــد بــه راه او بودید. 
راه امــام مبــارزه باآمریــکا و حمایــت از جمهــوری اســامی و مســلمانان تحــت ســتم 

اســتکبار، تحــت پرچــم ولــی فقیه اســت.
مــن بــا عقــل ناقــص خــود مــی دیــدم برخــی خناســان ســعی داشــتند و دارنــد کــه 
مراجــع و علمــاء مؤثــر در جامعــه را بــا ســخنان خــود و حالــت حــق بــه جانبــی بــه 
ســکوت و ماحظــه بکشــانند. حق واضح اســت؛ جمهــوری اســامی و ارزشــها و والیت 
فقیــه میــراث امــام خمینــی )ره( هســتند و مــی بایســت مــورد حمایــت جــدی قــرار 

گیرند. 
مــن حضــرت آیــت اهلل العظمــی خامنــه ای را خیلــی مظلــوم و تنهــا مــی بینــم. او 
نیازمنــد همراهــی و کمک شماســت و شــما حضــرات معظم بــا بیانتــان و دیدارهایتان 
و حمایتهایتــان بــا ایشــان مــی بایســت جامعه را جهــت دهید. اگــر این انقاب آســیب 
دیــد، حتــی زمــان شــاه ملعــون هــم نخواهــد بــود، بلکه ســعی اســتکبار بــر الحادگری 

محــض و انحــراف عمیــق غیــر قابــل برگشــت خواهــد بود.
دســت مبارکتــان را مــی بوســم و عذرخواهــی مــی کنــم از ایــن بیــان، امــا دوســت 
داشــتم در شــرفیابی هــای حضــوری بــه محضرتــان عــرض کنــم کــه توفیــق حاصــل 

. نشد

ِ رو داریم/ تا پایان ۱۴۰۰ نباید منتظر واکسن کرونا باشیم احتماالً پاییز سختی پیش 
ــدس و  ــا ح ــه ب ــان اینک ــا بی ــت ب ــر بهداش وزی
احتمــال نمی تــوان بحــران را اداره کــرد، گفــت: 
پیش بینــی می شــود کــه در پاییــز امســال 
آنفلوآنــزا و کرونــا بــا هــم بــروز کننــد و یکــی از 
ــیم. ــته باش ــش داش ــای ســخت را در پی پاییزه

به گــزارش گــروه اجتماعــی خبرگزاری تســنیم؛ 
ــت  ــات مدیری جلســه شــورای فرماندهــی عملی
بیمــاری کرونــا در کان شــهر تهــران بــا حضــور 
ــکی،  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــر بهداش وزی

برگــزار شــد.
ــن  ــه، ضم ــن جلس ــی در ای ــعید نمک ــر س دکت
ــا  ــه ب ــت اندرکارانی ک ــی دس ــی از تمام قدردان
تاش هــای شــبانه روزی بــرای مبــارزه و مقابلــه 
بــا ویــروس کرونــا، تــاش کردنــد، گفــت: کرونــا، 
تجربیــات و درس آموزه هــای ارزنــده ای را بــه 

ــی داشــت. ــان ارزان جهانی
ــر  ــران، دکت ــهر ته ــورد کان ش ــزود: در م وی اف
زالــی و دکتــر بندپــی توانســته اند تاکنــون 
ایجــاد  را  بین بخشــی  صمیمانــه  مشــارکت 
کننــد و موفقیت هایــی کــه در مقابلــه بــا کرونــا 
مشــاهده می کنیــم گــواه بــر ایــن وفــاق اســت.

ــده  ــد بن ــرد: برخــی می گوین ــح ک نمکــی تصری
ــه  ــدو ورودم ب ــه ب ــوده ام ک ــانس ب ــری بدش وزی
وزارت بهداشــت، بــا حــوادث و وقایعــی همچــون 
ــا  ــدم، ام ــه ش ــی، مواج ــه و اپیدم ــیل و زلزل س
چــرا از ایــن منظــر بــه موضــوع می نگرنــد، چــرا 
ــن  ــد در ای ــه خداون ــند ک ــه نمی اندیش این گون
عمــر کوتــاه بــه بنــده ایــن توفیــق را داد کــه امور 
مــردم را کــه بنــدگان خــدا هســتند انجــام دهم. 
کرونــا، علی رغــم اینکــه آســیب های زیــادی بــه 
ملت هــا زد، موهبت هایــی نیــز به همــراه داشــت. 
وی گفــت: در بحــران کرونــا، ما در نظام ســامت 

ــور  ــو ج ــک س ــیدیم، از ی ــور کش ــت ج از دوجه
مســائلی کــه برای ســامتی مــردم ایجــاد شــده بود 
و از ســوی دیگــر جــور مســائل اقتصــادی کشــور را 
کشــیدیم. متأســفانه در کشــور مــا اقتصــاد خانــوار 
بــه اقتصــاد کان پیونــد نخــورده، زیــرا در ســال های 
بعــداز انقــاب ســایه محکمــی از اقتصــاد کان بــر 
اقتصــاد خانــواده حاکــم نشــد. اگــر در دنیــا اتفاقــی 
بیفتــد، اول اقتصــاد کان آســیب می بینــد و بعــد از 
مدت هــا، اقتصــاد خانــواده آســیب می بینــد، امــا در 
ایــران به عکــس اســت، یعنی بــا کوچکتریــن اتفاقی 
اول اقتصــاد خانــواده لطمــه می بینــد و بعــد اقتصــاد 

کان.
ــن و  ــرد: عاجانه تری ــر بهداشــت خاطرنشــان ک وزی
ــن اســت  ــا، ای ــا کرون ــوع برخــورد ب ــن ن کم خردتری
کــه تصــور کنیــم ایــن ویــروس تمــام شــده اســت. 
ویــروس کرونــا ویروســی متفــاوت اســت و بایــد بــا 
ــر،  ــم. از طــرف دیگ ــه آن بنگری ــاوت ب نگاهــی متف
ویروس هــای هم خانــواده ایــن ویــروس، ماننــد 
ســارس و مــرس به ســمت کــم خطــر شــدن 
هســتند، زیــرا اگــر هــر کــدام از پاتوژن هــا در طــول 
تاریــخ به قــوت خــود باقــی بماننــد و انســان ها 
ــی  ــزی باق ــر چی ــل بش ــد، از نس ــام کنن را قتل ع
ــر  ــرور آرام ت ــا به م ــا و پاتوژن ه ــد. ویروس ه نمی مان
می شــوند امــا نمی دانیــم کــه رفتــار ویــروس 
کوویــد۱9 چگونــه خواهــد بــود. در مــورد کوویــد۱9 
نبایــد شــتاب زده نظــر داد، بیــن ۴ تــا ۶ مــاه زمــان 
الزم اســت تــا در مــورد ایــن موضــوع بــا قاطعیــت 

بیشــتری ســخن گفــت.
نمکــی تأکیــد کــرد: بایــد در مــورد کرونــا در حالــت 
آماده بــاش باشــیم، زیــرا اگــر ویــروس تغییــر رفتــار 
دهــد، تمــام معــادالت مــا به هــم می ریــزد. بــرآورد 
می شــود کــه در پاییــز امســال، آنفلوآنــزا و کرونــا بــا 

با حذف ۴ صفرسکه ۵ تومانی جایگزین اسکناس ۵ هزار تومانی
همتی رئیس کل بانک مرکزی:

مدیــرکل راه و شهرســازی کرمــان بــا بیــان اینکــه تعــداد ۲ هــزار ۳۰۰ 
واحــد مســکن مهــر کرمان هنــوز بــه بهره برداری نرســیده گفــت: از 

ایــن تعــداد ۹۲۰ واحد مشــکل قضایی داشــتند.
بــه گــزارش خربگــزاری تســنیم از کرمان، علــی حاجی زاده در جلســه 
بررســی مشــکالت مســکن مهــر اســتان، با اشــاره بــه اینکه تــا کنون 
جلســات متعــددی بــا حضــور ادارات متولــی برگــزار و مشــکالت 
پروژه هــا مــورد بررســی قــرار گرفته، اظهار داشــت: در این جلســات 
تــالش شــده تــا بــا همــکاری کلیــه مســئوالن ذیربــط راهکارهــای 

جامعــی بــرای حــل مشــکالت ایــن واحدها اندیشــیده شــود.
وی بــا ترشیــح آخریــن رونــد تکمیــل واحدهای باقی مانده مســکن 
مهــر اســتان کرمــان عنوان کرد: تعــداد 2 هــزار و 300  واحد مســکن 
مهــر در اســتان هنــوز بــه بهره بــرداری نرســیده اند کــه از ایــن تعداد 

920 واحد مشــکل قضایی داشــتند.
مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه پروژه هــای 
مســکن مهــری کــه دیرتــر از بقیــه پروژه هــا عملیــات اجرایــی آنها 
آغــاز شــده اســت و پیرشفــت فیزیکــی پایینــی دارنــد گفــت: ایــن 
پروژه هــا نیــز تــا پایــان ســال جــاری تعییــن تکلیــف شــده و بــه 

بهره بــرداری می رســند.
حاجــی زاده بــا اشــاره به اهمیت تامیــن مســکن افــراد دارای رشایط 
خــاص و معلولیــت جســمی و مشــکالتی کــه بــرای ایــن گــروه در 
ســاخت و تحویــل مســکن وجــود داشــته افــزود: در حــال تــالش 
هســتیم تــا باقی مانــده واحدهــای مســکونی مهــر اســتان هــر چه 
رسیع تــر بــا همکاری نیروهای اســتانی و ســتادی تکمیــل و تحویل 

مــردم شــده و پرونــده مســکن مهــر در اســتان بســته شــود.
بــه گــزارش تســنیم، در این جلســه رشایــط ورود رشکت های تعاونی 
بــه طــرح اقــدام ملی مســکن و چگونگــی شــکل گیری تعاونی های 
جدیــد و تعییــن عضو بــرای هر کــدام از آن ها و همچنین اســتفاده 
از ظرفیت هــای تعاونی هــای خوشــنام در اجــرای طــرح اقــدام ملــی 

مســکن مورد بررســی قــرار گرفت.

تناقض در رفتار و گفتار سیاستمداران آمریکا
۳روز قبل

پامپئو: دالیل متعددی وجود دارد که منشأ کرونا آزمایشگاهی در ووهان چین است
وزیــر خارجــه آمریــکا بــرای چندمین بارمدعی شــد کــه دالیل متعــددی وجــود دارد 

کــه منشــأ ویــروس کرونــا در آزمایشــگاهی در ووهــان چین بوده اســت.
امــروز مایــک پمپئــو دلیلــی وجــود نــدارد کــه ویــروس کرونــا از آزمایشــگاهی در 

چیــن درز کــرده باشــد.
نکتــه: تناقــض گوییســت، البتــه شــاید ایــن یــک سیاســت هــم باشــد، سیاســت به 
مــرگ بگیــر تــا به تــب راضــی شــود.آمریکا از چیــن شــکایت غرامت چند میلیــاردی 

بخاطــر افشــای دیرهنــگام کرونــا کرده اســت.
اگــر اتهــام ســاخت را ازچیــن بردارنــد )درحالیکــه موضع چیــن معموال انفعالیســت( 
شــاید بــه غرامــت و پــول مفــت هنگفتــی برســند، در حالیکــه مظنــون اول ســاخت 

ویــروس خودشــان بودنــد. جالــب بــود نــه؟ بــه همیــن راحتــی!!!
فراموش نکنیم ، آمریکا شیطان اکبر است

دکتر نمکی وزیر بهداشت: 

هــم بــروز کننــد و پیش بینــی می شــود کــه یکــی 
از پاییزهــای ســخت را در پیــش داشــته باشــیم، اگر 

چنیــن شــد، بایــد آمادگــی کامل داشــته باشــیم.
ــزا، گفــت:  وی در خصــوص واردات واکســن آنفلوآن
در ســال جــاری، واردات واکســن آنفلوآنــزا افزایــش 
خواهــد داشــت تــا تمامــی گروه هــای آســیب پذیر 

بتوانند واکســینه شــوند.
ــا  ــورد کرون ــرد: در م ــح ک ــت تصری ــر بهداش وزی
معتقــد هســتیم کــه اگــر در پاییــز، پیــک بعــدی 
ــک عمــده ای به ســمت  ــد و جهــش ژنتی ــروز کن ب
ــا شــرایطی کــه  خشــونت نداشــته باشــد، دیگــر ب
تاکنــون از ســر گذرانده ایــم مواجــه نخواهیــم 
ــود،  ــه رو خواهیــم ب ــر روب ــا کرونایــی آرام ت شــد و ب
چراکــه وقتــی ویــروس در طبیعــت بچرخــد، 
ایمنــی را باالتــر می بــرد، دوم اینکــه رفتــار ویــروس 
به ســمت آرام تــر شــدن پیــش مــی رود. ســوم 
اینکــه امیدواریــم داروهــای ضدویروس مؤثرتــری را 
شناســایی کنیــم. امــا تــا پایــان ســال ۱۴00 نبایــد 
ــا امیــدوار باشــیم، زیــرا تولیــد و  بــه واکســن کرون
ســاخت واکســن پروســه ای بســیار زمانبــر اســت، 
ــی  ــز را به خوب ــم پایی ــم بتوانی ــن، امیدواری بنابرای

ــم. ــت کنی مدیری


