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شروع بکار مجلس یازدهم و باتوجه به فشار حداکثری 
تحریمها وعدم فروش نفت و مشکالتی که شیوع کرونابا 
اختالل در کسب وکا رها و ... ایجادکرده وتوجه به وضعیت 
معیشت مردم وگرانی کاالها واجناس ، گرانی مسکن ، 
زمین واجاره بها ، باالرفتن سن ازدواج وکاهش جمعیت 
اوری درشرایط خاص و ویژه ای قرار دارد وبا توجه به پیام 
مقام معظم رهبری، قرار است مجلس یازدهم روی اقتصاد و 
فرهنگ به عنوان دو دستورکار مهم متمرکز شود و با تعامل 
برادرانه با قوه مجریه و قضائیه به سؤاالت بی پاسخ در باب 
معیشت مردم و نیز مطالبات حقیقی مردم و رهبری پاسخ 
دهد.و با توجه به ترکیب مجلس ، که یک بدنه قوی، جوان و 
پرانرژی پا به این عرصه گذاشته اند باید متضمن در رأس امور 
بودن مجلس باشند. لذا این مجلس، باید پاسخگو و برای هر 

مشکل کشور به سمت حل مسائل پیش رود.
باید مجلس روی اصالح خطوط اصلی اقتصاد ملی تکیه 
کند مثالدرامور :۱- صیانت از ارزش پول ملی ۲- مهار تورم 
۳- ایجاد اشتغال به ویژه برای جوانان ۴- اهتمام به تولید ملی 
۵- جلوگیری از اسراف و تبذیر متمرکز شود.و همانگونه که 
دراکثر شعارهای تبلیغاتیشان بیان  می کردند  باید برای 
نجات اقتصاد کشور تالش کنند همچنین قرار است مجلس 
در امر مبارزه با فساد، روش آشتی ناپذیر و عدم چشم پوشی 
داشته باشد و در امر نظارت، با وجود دستگاه عریض و طویل 
دیوان محاسبات به هیچ وجه کوتاه نیاید. مجلس قرار است 
ضمن »اکنون نگری« از »آینده نگری« هم غفلت نکند و این 

هر دو را در بستر »آرمانگرایی« دنبال نماید.
زیرا دراغازین چله دوم انقالب و چشم انداز تمدن نوین 
اسالمی نه ملت ایران بلکه همه ی ملتهای ستمدید ه 
وازادیخواه چشم بدنبال چگونگی حرکت انقالب اسالمی و 
تحقق آرمانگرایی ان است لذا چنانچه این مجلس  توصیه 
های مقام معظم رهبری  را که زمینه های تحقق خواستهای 
حداکثری مردم جامعه است  عملی نکند ناامیدی که 

استکباربه دنبال ان است بیش از گذشته هویدا خواهدشد 
لذابرای خاموش کردن  بوق های استعماری و ارتش رسانه ای 
دشمن، مجلس باید تصویری از حکمرانی خوب با تدوین 
قوانین حکیمانه، عالمانه و خردمندانه ،فراگیر و جامع فصل 
جدیدی از نشاط و کارآمدی نظام مقننه ایران را به نمایش 
بگذارد وکارامدی نظام اسالمی ودینی را بیش از گذشته 
متجلی نماید  چون امید مردم برای حل مشکالتشان به این 
مجلس یازدهم است و می تواند در رأس امور بودن مجلس 
کارامد را با پاکدستی، امانتداری و انقالبیگری اثبات کند و با 

نظارت هوشمندانه و قانونمدارانه  ، فساد را ازجامعه بزداید
همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند »قانون« راه و 
مسیر کشور به سمت قله هاست. شرط این که این مسیر، 
عالمانه طی شود این است که نمایندگان محترم »حکیمانه« 
قانون وضع کنند.و بر اجرای قانون نظارت دقیق داشته باشند 

ومالحظات سیاسی وجناحی رافدای نظارت نکنند 
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                                                فرمانده انتظامی استان کرمان :

تعدادی در ارتباط با آتش سوزی های محیط 
زیست در کرمان دستگیر شدند

                  بزرگ ترین منبع ویروس کرونا شناسایی :    

تولید مواد مؤثره 4 دارو از سوی 
یک شرکت  دانش بنیان

      مدیر عامل این شرکت دانش بنیان:

نفس کشیدن یا صحبت کردن 
،  رایج ترین شیوه پخش ویروس 

شــهرداری بــا احــداث بلوار شــهید جهاندیــده، تکمیل 
بلــوار شــهید رمضانــی و احــداث بلــوار شــهید علــی 
خســروی چرخــه توســعه شــهر بردســیر را کامــل می 

کند
شــهردار بردســیر درگفتگــو بــا خبرنــگار هفتــه نامــه 
ســپهر ضمن تســلیت ایام ارتحــال رهبر کبیــر انقالب 
وحماســه پانزدهــم خردادمــاه ،بــه اجــرای ســه پــروژه 
مهــم وکلیدی توســط شــهرداری بردســیر اشــاره کرد 
و اجــرای پــروژه هــای بلوارشــهید جهاندیده،تکمیــل 
ــوار شــهید علــی  ــی واحــداث بل ــوار شــهید رمضان بل

خســروی را بســیار مهــم واثــر گــذار دانســت.
دکتروحیــد خطیبــی اعــالم کــرد یــک کمربندجدید 
تقریبــی  بطــول  بردســیر  شــهر  درمحــدوده 
۵کیلومتردرحــال احــداث اســت کــه ایــن ســه بلــوار 
را در برمیگیــرد .وی خــروج عمــده خودروها ازبردســیر 
ــک معضــل دانســت  ــدی رای ــور از کمربن ــل عب بدلی
واحــداث ایــن مســیر جایگزیــن رایک فرصــت طالئی 

ــرای توســعه بردســیر عنــوان کــرد.  ب
ایــن اســتاد دانشــگاه گفــت: انجــام کارهــای زیربنایــی 
ومانــدگار دردســتورکار شــهرداری قــراردارد ودرتــالش 
هســتیم عملیــات عمرانــی شــهرداری زمینه توســعه 
شــهر بردســیر رادوچندان کند شــهردار بردسیر اتصال 

احداث بلوار شهید جهاندیده، تکمیل بلوار شهید 
رمضانی و احداث بلوار شهید علی خسروی چرخه 

توسعه شهر بردسیر را کامل می کند

میــدان جانبــاز بــه میدان پزشــک رایکــی از 
ــیر  ــهرداری بردس ــات ش ــن اقدام بزرگتری
عنــوان کــرد وابــراز امیــداوری کــرد کــه این 
پــروژه منجــر بــه هدایــت ســاخت وســازها 
ــعه  ــهر گرددوتوس ــمال ش ــمت ش ــه س ب
ــی  ــدان اصل ــیر ازانحصارچهارمی شهربردس
خــارج گــردد کــه همــواره مــورد انتقادبــوده 

اســت.
ــال  ــال 99راس ــان س ــی درپای  دکترخطیب
ایجــاد تغییرات اساســی درســاختار شــهری 
بردســیر دانســت وازانجــام چند پــروژه مهم 

درآینــده نزدیــک خبــرداد.

پیامبــر اســام)صلی اهلل علیــه وآلــه(: هنگامــی کــه خــدا را می خوانیــد 
یقیــن بــه اجابــت داشــته باشــید و بدانیــد کــه خداونــد دعای کســی که 

توجــه قلبــی در آن نداشــته باشــد اجابــت نمی کنــد.             )بحــار، ج ٩٣، ص ٣1٣(

صفحه4

مجلس یازدهم ، مجلسی پا  سخگو

امام خمینی هم انسان تحول خواه 
بود و هم تحول آفرین/ امام نشان 

داد ابرقدرت ها ضربه پذیرند

دکترخطیبی شهردا ربردسیر در گفتگو با خبرنگار سپهر گفت :

موحد رئیس کل دادگسرتی استان در جلسه ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی: 

مطالبات 566 نفر از کارگران کارخانه قند 
بردسیر پرداخت شده است

ســوء مدیریــت هــای 
انجام شــده در کارخانه 
ــد بردســیر رصــد و  قن

پیگیــری مــی شــود

رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان بــا اشــاره 
ــی  ــت تمام ــرای پرداخ ــی ب ــری قضائ ــه پیگی ب
ــال  ــیر در س ــد بردس ــه قن ــای کارخان ــی ه بده
جــاری، گفــت: بــا پیگیــری هــای ســتاد اســتانی 
اجــرای سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی در ابعاد 
حقوقــی و قضائــی تاکنــون مطالبــات ۵66 نفــر از 
کارگــران کارخانــه قنــد بردســیر پرداخــت شــده 

اســت.
یــداهلل موحــد در جلســه ســتاد اســتانی اجــرای 
سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتی در ابعــاد حقوقی 
ــر از  ــدود ۲۱۵ نف ــات ح ــزود: مطالب ــی اف و قضائ
کارگــران ایــن مجموعــه نیــز باقــی مانــده اســت 
ــرای برگــزاری  ــی ب ــا پیگیــری هــای قضائ کــه ب
مزایــده هــای مــورد نیــاز، مطالبــات این افــراد نیز 

پرداخــت مــی شــود.
وی بــر تعییــن تکلیــف بدهــی هــای کارخانه قند 
بردســیر بــه ســایر دســتگاه هــای دولتــی و بانــک 
هــا نیــز تاکیــد کــرد و ادامــه داد: تــالش می شــود 
کــه ســایت ایــن مجموعــه بــه مزایــده گذاشــته 
نشــود و در صــورت امــکان در آینــده ایــن کارخانه 

ــود. فعال ش
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان بــا تاکیــد 
بــر لــزوم رصــد ســوء مدیریــت هــا و نا به ســامانی 
ــت در  ــوق دول ــع حق ــه تضیی ــه منجــر ب ــا  ک ه
ــد بردســیر شــده اســت،  ــه قن ــه کارخان مجموع
ــهام  ــی از س ــه بخش ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب گف
ایــن کارخانــه دولتــی اســت، دادســرای عمومــی و 
انقــالب کرمــان از بــاب حفــظ حقــوق بیــت المال 
ــا ســوء مدیریــت هــا و نقــص هــای  و برخــورد ب

احتمالــی بــه موضــوع ورود مــی کنــد.
موحــد یــادآور شــد: درگذشــته مقــرر شــد ســهام 
کارخانــه قنــد بردســیر بــه کشــاورزان و ســرمایه 
ــه انجــام نشــده  ــذار شــود ک ــی واگ ــذاران بوم گ
اســت واگرایــن اقــدام پیگیــری و انجــام شــود، این 
کارخانــه بــه همــت کشــاورزان و ســرمایه گــذاران 

منطقــه فعال شــده و کار کاشــت چغنــدر قند 
در ایــن شهرســتان از ســر گرفتــه مــی شــود.

نماینــده عالــی قــوه قضائیــه در اســتان 
کرمــان در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
ــگاه ســتاد اســتانی اجــرای سیاســت هــای  ن
اقتصــاد مقاومتــی در ابعــاد حقوقــی و قضایــی 
را حمایتــی و رفاقتــی دانســت و گفــت: در این 
حــوزه تعامــل و همراهــی برای حل مشــکالت 
ســرمایه گــذاران و تولیدکنندگان با اســتفاده از 
ظرفیــت هــای قانونــی الزم مــد نظــر اســت تا 
فرمایشــات رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در 

رابطــه بــا جهــش تولیــد محقــق شــود.
رئیــس دادگســتری شهرســتان بردســیر نیــز 
گفــت: از مهرمــاه ســال گذشــته و بــا مصوبات 
ســتاد اســتانی اقتصاد مقاومتی در دادگســتری 
اســتان کرمــان راه هــای جدیــدی بــرای 
پرداخــت مطالبــات کارگــران و بدهــی هــای 

کارخانــه قنــد بردســیر بــاز شــده اســت.
ــن  ــه ای ــاره ب ــا اش ــی زاده ب ــین رمضان حس
ــون ۱۱۲  ــته تاکن ــال گذش ــه از س ــب ک مطل
مزایــده امــوال کارخانــه قنــد بردســیر انجــام 
شــده و ۱۵ مزایــده نیــز در مراحــل مختلــف 
ــال  ــرد: از س ــان ک ــت، خاطرنش ــزاری اس برگ
گذشــته تاکنــون ۵66 نفــر مطالبــات خــود را 
دریافــت کــرده انــد و مطالبــات ۲۱۵ نفردیگــر 
نیــز باقــی مانــده اســت کــه بــا انجــام مزایــده 
هــای پیــش رو، ایــن مطالبــات نیــز پرداخــت 

مــی شــود.
ــده  ــزاری مزای ــا برگ ــرد: ب ــان ک وی خاطرنش
هــای انجام شــده، تاکنــون ۱7 میلیــارد و ۱00 
ــراد پرداخــت  ــات اف ــان از مطالب ــون توم میلی

شــده اســت.
ــا  ــیر ب ــتان بردس ــس دادگســتری شهرس رئی
ــه ایــن مطلــب کــه مطالبــات باقــی  اشــاره ب
ــیر  ــد بردس ــه قن ــر از کارخان ــده ۲۱۵ نف مان
حــدود ۵ میلیــارد تومــان اســت، اظهارداشــت: 
ایــن کارخانــه بدهــی هایــی بــه تامیــن 
اجتماعــی، بانــک هــا و ســازمان هــا نیــز دارد 
کــه اقدامــات الزم بــرای پرداخــت ایــن مــوارد 

ــری اســت. ــز در دســت پیگی نی
ــه قنــد بردســیر  میرحســینی رییــس کارخان
نیــز در ایــن جلســه گفــت: تدبیر دادگســتری 
اســتان کرمــان بــرای حــل مشــکالت کارخانه 
قنــد بردســیر کارنامــه ای درخشــان بــود زیــرا 
بدهــی هــای ایــن مجموعه ســالها حل نشــده 
باقــی مانــده بــود کــه بــا ورود دســتگاه قضائی 
گشــایش خوبــی در راســتای رفــع مشــکالت 

ایــن کارخانــه انجــام شــده اســت.
در ایــن جلســه مشــکالت یک شــرکت معدنی  
فعــال در زمینــه ســنگ گارنــت نیــز  بررســی 
شــد زیــرا ایــن معــدن در حال اکتشــاف اســت 
ــرداری  ــره ب ــورد به ــده وم ــت ش ــر حمای و اگ
ــرای ۴00 نفــر ایجــاد اشــتغال  قــرار گیــرد، ب

خواهد شــد

توافقات جلسه شورای عالی کار با نمایندگان کارگران و کارفرمایان:
جزئیات افزایش 5درصدی مزد حداقل بگیران و ۷8هزارتومانی سایر سطوح/ 

پرداخت حق مسکن 300هزارتومانی از تیر
بــر اســاس توافق شــرکای اجتماعــی در شــورای عالی 
کار، پایــه حقــوق کارگــران از یک میلیــون و ۸۳۵هــزار 
تومــان بــه یک میلیــون و 9۱۱هــزار تومــان افزایــش 
یافــت، همچنیــن حقــوق ســایر ســطوح عــالوه بــر 

حــق مســکن، روزی ۲600 تومــان اضافــه شــد. 
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگزاری تســنیم، 
جلســه شــورای عالی کار بعــد از چندین ســاعت بحث 
و بررســی میــان نماینــدگان کارگــران و کارفرمایان به 

نتایــج مشــخصی دربــاره پرونــده مزد 99 رســید.
 بــر اســاس توافــق نماینــدگان کارگــری بــا دولــت و 
کارفرمایــان افزایــش ۲00هزارتومانــی حــق مســکن 
کارگــری تصویــب شــد، بــه ایــن ترتیب حق مســکن 
ــه ۳00 هــزار تومــان افزایــش  از ۱00 هــزار تومــان ب
یافــت کــه ایــن افزایــش ۲00 هــزار تومانــی بایــد بــه 
تصویــب هیــأت وزیــران برســد تــا قابلیــت اجرایــی 

ــدا کند. پی
همچنیــن بــا کســر 7۵ هــزار تومــان از پایه ســنوات، 
حــدود ۵ درصــد بــه حداقــل حقوق کارگــران افــزوده 
ــش  ــال 99 افزای ــران در س ــی حداقل بگی ــد، یعن ش

۲6درصــدی در پایــه حقــوق را خواهنــد داشــت.
بــه ایــن ترتیــب حداقل دســتمزد یــک کارگــر مجرد 
ــم ۲6.۱0۴.۲70  ــه رق ــابقه( ب ــاب س ــدون احتس )ب
ــد  ــال 9۸ رش ــه س ــبت ب ــه نس ــد ک ــال می رس ری
۴۴.۵درصــدی را نشــان می دهــد. شــایان ذکــر اســت 
کــه حداقــل دســتمزد یــک کارگــر مجــرد در ســال 
ــوده اســت. نودوهشــت مبلــغ ۱۸.06۸.۸۱0 ریــال ب

علــی خدایــی، نماینــده  کارگــران در شــورای عالی 
ــه  ــات پای ــن  مصوب ــاس ای ــر اس ــد: ب کار می گوی
حقــوق از یــک میلیــون و ۸۳۵ هــزار تومــان 
ــش  ــان افزای ــزار توم ــون و 9۱۱ ه ــک میلی ــه ی ب
می یابــد. حــق اوالد از ۱۸۳ هــزار و ۵00 تومــان بــه 
۱9۱ هــزار تومــان افزایــش پیــدا می کنــد. حقــوق 
یــک کارگــر مجرد بدون ســابقه دو میلیــون و 6۱۱ 
هــزار تومــان خواهــد بــود. حقــوق یــک کارگــر بــا 
یــک فرزنــد باالتر از دو میلیــون و ۸00 هــزار تومان 
خواهــد بــود، البتــه محاســبات دقیــق آن را اعــالم 
خواهیــم کــرد. تاریــخ اجــرای مصوبه حق مســکن 
حداکثــر از ابتــدای تیــر مــاه خواهــد بود. عــدد پایه 
ســنواتی 7۵ هــزار تومــان بــه پایــه حقــوق اضافــه 

شــده اســت.
ــه  ــر پای ــد اگ ــر می کنن ــا فک ــت: بعضی ه وی گف
ســنواتی پاییــن آمــد از ســایر ســطوح کــم شــده 
کــه بــه هیــچ عنــوان این گونــه نیســت. عــدد ثابت 
ســایر ســطوح مــزدی هــم افزایــش پیــدا کــرده 
اســت. کمک هزینــه مســکن از ۱00هــزار تومــان 

ــد. ــه ۳00هــزار تومــان افزایــش می یاب ب
محمــد شــریعتمداری، وزیــر کار در پایــان جلســه 
۲9۲ شــورای عالی کار ابــراز کــرد: پیشــنهاد 
افزایــش ۲00 هــزار تومانــی حــق مســکن کارگران 
ــران ارســال  ــه هیئــت وزی ــرای تصویــب ب ــد ب بای

شــود.
ــرد:  ــان ک ــی بی ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی

ــور  ــا حض ــورای عالی کار ب ــم در ش ــن تصمی ای
ــارت،  ــدن و تج ــت، مع ــت وزارت صنع سرپرس
نماینــده وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی، 
رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد و نماینــدگان 
تشــکل های کارگــری و کارفرمایــی اتخــاذ شــد.

وی اظهارداشــت: عــالوه بــر افزایــش حــق 
مســکن کارگــران، در ایــن جلســه بــرای اصــالح 
ــر آن شــد  ــم ب ــران تصمی ــنوات کارگ حــق س
ــه حداقــل مــزد  مبلــغ 7۸ هــزار تومــان نیــز ب

ــه شــود. ــران اضاف کارگ
شــریعتمداری در پایــان تأکیــد کــرد: امیدواریــم 
نتایــج ایــن دو تصمیــم در شــورای عالی کار، در 
ســال جهــش تولیــد بــه ایجــاد شــرایط مطلوب 

کار و تولیــد در کشــور کمــک کنــد.
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خطبه های نماز جمعه 

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، جلســه ســتاد 
ــا حضــور  ــان ب ــا در اســتان کرم ــروس کرون ــت وی مدیری
ــان در ســالن شــهید  ــی اســتاندار کرم محمدجــواد فدای

مرتضــوی اســتانداری کرمــان برگــزار شــد.
در ایــن جلســه محمدصــادق بصیــری معــاون سیاســی، 
امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری کرمــان اظهــار داشــت: 
ــی  ــتان های جنوب ــتان در ادارات شهرس ــران کل اس مدی
مجــاز هســتند از طریــق کاهــش کارمنــد، دورکاری و لغو 
خدمــات غیرضــرور بــرای پیشــگیری از شــیوع ویــروس 

کرونــا تــا پایــان خــرداد اقــدام کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه کارگروهــی در اســتان کرمان تشــکیل 
شــده و تخلفــات در اماکــن مختلــف در ارتبــاط بــا شــیوع 
ــتگاه های  ــا دس ــد ت ــد ش ــف خواه ــا تعری ــروس کرون وی
نظارتــی بــا متخلفــان برخــورد کننــد افــزود: ورودی هــای 
بــه جنــوب اســتان کرمــان بــه مــدت دو هفتــه کنتــرل 
می شــود و مجــوز آن بایــد از تهــران و ســتاد ملــی کرونــا 

گرفتــه شــود.
معــاون سیاســی، امنیتی و اجتماعــی اســتانداری کرمان با 
اشــاره بــه اینکــه دانشــگاه آزاد بایــد امتحانــات را به صورت 
آنالیــن و مجــازی برگــزار کنــد گفــت: ایــن دانشــگاه بایــد 

مصوبــه آن را از مرکــز بگیرد.
وی بــا بیــان اینکــه اختیار بازگشــائی حرم های شــریف، به 
اســتان ها داده شــد و نمازهــای جمعــه در شــهرهای دارای 
وضعیــت زرد از اول تیرمــاه بــا رعایــت پروتکل هــا برگــزار 
ــا،  ــی کرون ــتاد مل ــه س ــاس مصوب ــزود: براس ــود اف می ش
ســینماها و مراکــز فرهنگــی نیــز بــا رعایــت پروتکل هــای 
بهداشــتی و بــا 50 درصــد ظرفیت از اول تیرماه بازگشــایی 

می شــوند.
بیــش از 60 درصــد مبتالیــان بــه کرونــا در کرمــان مربوط 

بــه جنوب اســتان اســت
در ایــن جلســه حمیدرضــا رشــیدی نژاد رئیــس دانشــگاه علــوم 
پزشــکی کرمــان بــا بیــان اینکه تقویــت ظرفیت بســیج و نیروی 
ــت  ــتی الزم اس ــای بهداش ــت پروتکل ه ــرای رعای ــی ب انتظام
تصریــح کرد: متاســفانه تجمعــات در جنوب اســتان کرمــان زیاد 

اســت و مــردم پروتکل هــای بهداشــتی را رعایــت نمی کننــد.
وی بــا بیــان اینکه گزارشــاتی داریــم که عروســی هایی در جنوب 
ــرادی از اســتان های  ــن مراســم اف ــزار شــده و در ای اســتان برگ
ــرکت  ــز ش ــا نی ــروس کرون ــاالی وی ــیوع ب ــوار و دارای ش همج
کردنــد عنــوان کــرد: بیــش از 60 درصــد مبتالیــان بــه ویــروس 
کرونــا در اســتان کرمــان مربــوط بــه جنــوب اســتان اســت و از 
ایــن آمــار بیــش از 60 درصــد مربوط بــه یکی از شهرســتان های 

جنوبــی اســت.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان بــا تاکیــد بر اینکــه باید 
رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در اســتان کرمــان ســختگیرانه 
ــن  ــت ای ــرای رعای ــیت ب ــه حساس ــده و در جامع ــال ش اعم
پروتکل  هــا ایجــاد کــرد افــزود: در حــال حاضــر وضعیــت اســتان 
ــدادی از شــهرها  ــا زرد اســت و در تع ــاری کرون ــان در بیم کرم

وضعیــت قرمــز شــده اســت.
شیوه نامه های عملیاتی تجمعات مذهبی باید تهیه شود

در ایــن جلســه حجت االســالم غالمحســین حقانــی مدیــرکل 
تبلیغــات اســالمی اســتان کرمــان بــا بیــان اینکه شــیوه نامه های 
عملیاتــی تجمعــات مذهبــی بایــد تهیــه و به هیئت هــا مذهبی 
اســتان اعــالم شــود اظهــار داشــت: مــاه محــرم در پیــش اســت 
و نیــاز اســت یــک رزمایــش بــرای برگــزاری مراســم مذهبــی در 

اســتان برگزار شــود.
ــن  ــان در ای ــد کرم ــگاه آزاد واح ــس دانش ــی رئی منظری توکل
جلســه اظهــار داشــت: فضای کافــی برای برگــزاری امتحانــات در 
تمــام نقــاط اســتان و در تمــام شهرســتان ها وجــود دارد و دلیلی 

برای ســفر دانشــجویان نیســت.
ــام اســتان  ــی مناســب در تم زیرســاخت های اینترنت

فراهــم نیســت
ــه  ــان ب ــزاری امتح ــرایط برگ ــه ش ــان اینک ــا بی وی ب
صــورت مجــازی هــم وجــود دارد امــا دانشــجویان در 
بعضــی مناطــق شــرایط اســتفاده از اینترنــت را ندارنــد 
گفــت: قریــب 28 درصــد دانشــجویان نتوانســتند در 
آموزش هــای آنالیــن شــرکت کننــد و دلیــل آن عــدم 

وجــود زیرســاخت های اینترنتــی مناســب اســت.
رئیــس دانشــگاه آزاد واحــد کرمــان بــا اشــاره بــه اینکه 
ــن باشــند  ــه دانشــجویان آنالی ــد هم در امتحــان بای
ــان  ــتان کرم ــاط اس ــام نق ــکان در تم ــن ام ــزود: ای اف

ــدارد. وجــود ن
وی بــا بیــان اینکــه خوابگاه هــای دانشــگاه آزاد در تمام 
اســتان تعطیــل هســتند و امکان حضــور دانشــجویان 
در خوابــگاه وجــود نــدارد گفــت: از تمــام دانشــجویان 
ــا  ــد ب ــجویان بای ــود و دانش ــام می ش ــنجی انج تب س

ماســک وارد دانشــگاه شــوند.

امید همه مردم به این مجلس 
انقالبی است که شکل گرفته است

از بازگشایی حرم ها و اقامه نماز جمعه تا رزمایش هیئت ها برای برگزاری مراسم مذهبی

نماینــده مــردم رشــت در مجلــس شــورای اســالمی از تهیــه 
طرحــی دو فوریتــی بــرای اجــرای رتبــه بنــدی فرهنگیــان و 

حــل مشــکالت آنــان خبــر داد.
جبــار کوچکــی نــژاد در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر، بــا تأکیــد 
بــر ضــرورت حل مشــکالت معلمــان و اجــرای صحیــح طرح 
رتبــه بنــدی فرهنگیــان، گفت: بنــده طرحــی دو فوریتــی در 
ــه هیئــت رئیســه  ــه زودی ب ایــن زمینــه آمــاده کــرده ام و ب

مجلــس تقدیــم می شــود.
وی افــزود: هــدف از ارائــه ایــن طــرح آن اســت کــه حقــوق 
فرهنگیــان بــه درســتی محقــق و مشــکالت آنــان حل شــود.

نماینــده مــردم رشــت در مجلــس شــورای اســالمی متذکــر 
ــه  شــد: دولــت در اجــرای طــرح رتبــه بنــدی فرهنگیــان ب
خوبــی عمــل نکــرد و بــر ایــن اســاس بــا تصویــب ایــن طرح 
دو فوریتــی و تبدیــل آن بــه قانــون، دولــت باید این بــار قانون 
رتبــه بنــدی فرهنگیــان را بــه طــور دقیــق اجرایــی کنــد و از 

جامعــه فرهنگیــان بایــد حمایت شــود.

حجــت االســام والمســلمین حــاج علــی اکبــر کرمانــی در خطبــه 
هــای نمازجمعــه ایــن هفتــه در ادامــه دعــای مــکارم اخــاق بیــان 
داشــت : معنــای مــکارم اخــاق ایــن اســت بدیهــا را نیــز بــه خوبــی 
جــواب دهیــد و کمــال آنجاســت که بــدی را بــه خوبی جــواب دهید. 
و امــام ســجاد علیــه الســام مــی فرمایــد: خدایــا راه ثــواب را بــه من 
یــاد بــده کــه به کســی که مــرا فریــب داده و خیانــت کرده بــه خوبی 
برخــورد کنــم و در فــراز بعــدی خدایــا توفیــق بده جبران کنم کســی 
کــه از مــن قهــر کــرده بــه خوبــی برخــورد کنــم  و در فــراز ســوم 
خدایــا توفیــق بــده جــوری تافــی کنــم کســی کــه مــرا محــروم 
کــرده او را ببخشــم و هنــر ایــن اســت کــه اگــر کســی بــدی کــرد 

مــن بــذل و بخشــش داشــته باشــم.
خطیــب جمعــه افــزود: آدمهــا ســه جــور هســتند اول آدمهــا کــه 
عرضــه ندارنــد دوم آنهــا کــه بــی حــال هســتند و ســوم آدمهــای 
موفــق و مفیــد آنهــا کــه دشــمنی را بــه دوســتی تبدیل می کننــد. و 
در زندگــی پیامبــر دیدیــم که چه دشــمنان سرســختی را به دوســتی 
تبدیــل کــردن و ایــن هنــر اســت. و اگر ما همــه آدمها چه مســلمان 
چــه غیــر مســلمان و اینکــه هــر دینی داشــته باشــند یک جــور نگاه 
کنیــم ایــن تبدیــل دشــمنی بــه دوســتی اســت و مشــمول رحمــت 
خــدا مــی شــود. چنــد روایــت در ایــن مــورد داریــم حضــرت محمــد 
مصطفــی صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم فرمود: ســرآمد همــه اعمال 
عاقانــه بشــر دوســتی اســت که بــه مــردم نیکــی کنید چه انســان 

نیکــو کار باشــد چــه فاجر. 
روایتــی از امیرالمومنیــن علیه الســام فرمودند: بلیغترین و رســاترین 
چیــزی کــه رحمــت خــدا را جلــب مــی کنــد در باطنــت نســبت بــه 
همــه مــردم خیرخــواه و مهربان باشــی. حجت االســام کرمانــی در 
ادامــه افــزود: مجلــس یازدهــم شــروع بــه کار کــرد و آقــای قالیبــاف 
ســکان  مجلــس را بدســت گرفت و انشــااهلل مجلســی در تــراز نظام 
ــات در نظــام جمهــوری اســامی  ــد انتخاب ــت کن اســامی مدیری
دخالــت مــردم اســت کــه مردم سرنوشــت خــود را تعیین مــی کنند و 
مقــام معظــم رهبری از ســال ۶۸ تا امســال تقریبــا ۱۱۰ خصوصیت و 
ویژگــی بــرای نماینــدگان بیــان کردند که کار گشــای کار ما هســتند 
کــه نماینــدگان مجلــس ایــن ویژگــی هــا را مــرور کننــد در عرصــه 
دینــی و مذهبــی ، در عرصــه اخــاق ،در عرصــه جهاد و انقــاب ، در 
عرصــه تعامــل بــا مــردم ،در عرصه ســامت فکــری و عقیدتــی ، در 
عرصــه ســامت سیاســی و اقتصــادی ، درعرصــه ســامت تبلیغات 
انتخابــات و شــئون وظائــف نمایندگــی وموضــع گیــری هــا راجع به 

ــت   نظام اس
ایــن ده محــور از فرمایشــات آقــا میتــوان اســتفاده کــرد و اینهــا راه 
گشاســت و جــا دارد نماینــدگان مجلــس این فرمایشــات را ســرلوحه 
کارشــان قــرار دهنــد و ایــن مجلــس انقابــی کــه شــکل گرفتــه در 
تــراز انقــاب و نظــام اســامی خــوب کار کنــد چــرا کــه امیــد همه 

مــردم بــه ایــن مجلــس اســت.
ــاد  نکتــه بعــدی قتــل فجیــع ســیاه پوســت در آمریــکا اتفــاق افت
ســالها چهــره خشــن آمریــکا را در بیــرون آمریــکا مــی دیدیــم امــا 
االن دولتمــردان آمریــکا بــرای مردم خودشــان ارزشــی قائل نیســتند 
و بــه شــهر جنــگ زده تبدیــل شــده و در دو مخمصــه قــرار گرفته از 
یــک ســوء شکســت هــای راهبــردی درمنطقــه مخصوصــا تقابل با 
ایــران اســامی و دیگــری طوفــان کرونــا و شــیوع بیمــاری کرونا که 
فراگیــر شــده و چهــره پوشــالی آمریــکا را مــی بینیــد و همــان جــور 
کــه حضــرت آقــا در آبــان مــاه ۱۳۹۷ راجــع بــه افــول آمریــکا گفتن 

انشــااهلل بــه زودی زود شــاهد افــول آمریــکا باشــیم.

نخستین اقدام مجلس یازدهم برای بهبود 
وضعیت فرهنگیان کلید خورد

2۱ هزار نفر در کرمان درخواست 
بیمه بیکاری کرونا دارند

مدیــر روابــط کار اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان 
کرمــان گفــت: تاکنــون 2۱ هزار نفر درخواســت بیمــه بیکاری 

کارگــران در ایــن اســتان ثبت شــده اســت.
مریــم آبشــاهی روز جمعــه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا 
افــزود: بیــکاران ناشــی از کرونــا در اســتان کرمــان در ســامانه 
بیمــه بیــکاری نــام نویســی و شــماره حســاب خــود را اعــالم 

کردنــد.
مدیــر روابــط کار اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان 
کرمــان بــا بیان اینکــه اعتبــارات بیمه بیــکاری ناشــی از کرونا 
از محــل خزانــه و ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور واریــز مــی 
شــود ، اظهــار داشــت: پرداخــت اعتبــارات در حیطــه وظایــف 

وزارت کار و تامیــن اجتماعــی نیســت. 
ویــروس کرونــا از اســفندماه ســال گذشــته وارد کشــور و پــس 
از آن بــه اســتان کرمــان رســید و افزایــش شــمار مبتالیــان 
بــه ایــن ویــروس و تاثیــر بــر اقتصــاد اســتان کرمــان موجــب 
بیــکاری عــده ای از مــردم بــه خصــوص قشــر کارگــر شــد لــذا 
در ایــن زمینــه دولــت دوازدهــم بــرای جبــران خســارت های 
ناشــی از ایــن بیمــاری و کمــک بــه قشــر ضعیــف جامعــه، 
پرداخــت بیمــه بیکاری را در دســتور کار خــود قرار داده اســت.

همزمــان بــا اجرایــی شــدن ایــن بیمــه تاکنــون متقاضیــان 
بســیاری نام نویســی کردنــد و بیمــه بیــکاری می تواند بخشــی 
از خســارات وارده ناشــی از مشــکالت اقتصــادی ناشــی از کرونا 

بــه کارگــران اســتان و کشــور را جبــران کنــد.

2۳۴ نفر در حوادث ترافیکی کرمان 
جان خود را از دست دادند

اعطای بسته های حمایتی به 
نیازمندان تا پایان کرونا ادامه دارد 

روحانــی گفــت: فعالیــت حمایتــی دولــت تا پایــان ســال و تا 
هــر وقتــی کــه کوویــد ۱۹ روبــروی مــا اســت ادامــه خواهــد 
ــروی آن ایســتاده ایــم و ایــن حمایت هــا را  یافــت و مــا روب

انجــام مــی دهیم.
ــن  ــار را چهارمی ــردم گرفت ــه م ــک ب ــوری کم رییس جمه
ــه  ــه ب ــن زمین ــزود: در ای ــرد و اف ــوان ک ــت عن ــه دول وظیف
نیازمنــدان بســته های حمایتــی اعطــا شــد، زیــرا  در ایــن 
مــدت در شــرایط ســختی قــرار گرفتند. بســته های حمایتی 
و کمــک چــه در قالــب تســهیالت بانکــی، صنــدوق بیمــه 
بیــکاری و چــه بســته های معیشــتی بــود بنابراین هــر کاری 
ــا انجــام داده و  ــت از آنه ــرای حمای ــت ب ــوده دول کــه الزم ب

ــد. ــه می ده ادام
وی تاکیــد کــرد: برنامــه حمایتــی دولــت تــا پایــان ســال و تا 
هــر زمانــی کــه کوویــد ۱۹ وجــود دارد، ادامــه خواهــد یافــت 
و مــا روبــه روی ســختی های ایــن بیمــاری همچنان ایســتاده 
ایــم و ایــن حمایت هــا را بــرای نیازمنــدان انجــام می دهیــم.

رییس اداره مراقبت بیامری های واگیر وزارت بهداشت:

کرونا را همچنان جدی بگیرید/ فاصله گذاری اجتماعی رعایت شود
رییــس اداره مراقبــت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت 
گفــت: همچنــان بایــد کرونــا را جــدی بگیریم چــون در 
صورتــی مهــار می شــود کــه حاکمیــت و مــردم دســت 
بــه دســت هــم داده و توصیه هــای پیشــگیری را مــورد 

ــرار دهند. توجــه ق
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، حســین عرفانــی گفــت: 
بــا توجــه بــه رونــد و ســیر همه گیــری کوویــد -۱۹ در 
کشــور ضــرورت دارد کــه مطالبــی را بــا مــردم در میــان 
بگــذارم. مهمتریــن مطلــب ایــن اســت کــه در شــرایط 
فعلــی بایــد یــک ســه گانــه بســیار مهــم مــورد توجــه 
قــرار گیــرد و از ســوی همــه اجــرا شــود تا بــا اجــرای آن 
بــا همــه گیــری کوویــد -۱۹ در کشــور مقابلــه و کنترل 

آن محقــق شــود.
وی افــزود: مهم تریــن جــزء ایــن ســه گانه »فاصله گذاری 
اجتماعــی« اســت. همــه ملــت ایــران همچنــان بایــد به 
شــعار و کمپین »در خانه بمانیم« پایبند باشــند و فقط 
ــویم؛  ــارج ش ــان خ ــم از منازل م ــورد می توانی در دو م
یکــی بــرای انجــام کار و فعالیت هــای اقتصــادی و یکــی 
هــم رفــع مایحتــاج خانــواده اســت کــه در ایــن دو مورد 
هــم توصیــه می شــود کــه رعایــت بهداشــت دســت و 
ــذاری  ــت فاصله گ ــک و رعای ــتفاده از ماس ــس، اس تنف

اجتماعــی را مــورد توجــه قــرار دهیــم.
عرفانــی ادامــه داد: جــزء دوم ایــن ســه گانه، انجام تســت 
و غربالگــری در مــوارد مشــکوک و بــرای کســانی کــه با 

افــراد مشــکوک و بیمــار مبتــال بودنــد، اســت تــا بتوانیــم 
بیمــاری را در دوره اولیــه و کمــون شناســایی کنیــم. در این 
ــری  صــورت می توانیــم بیمــاران را در مــدت زمــان کوتاه ت
ــال  ــت انتق ــم و فرص ــخیص دهی ــه تش ــل اولی و در مراح
بیمــاری بــه دیگــران را بگیریــم. فایــده دوم غربالگــری ایــن 
اســت کــه بیمــاری را در مراحــل اولیــه تشــخیص می دهیم 
ــکان  ــتی ام ــای بهداش ــی و توصیه ه ــات درمان ــا اقدام و ب
تبدیــل مــوارد خفیــف به مــوارد شــدید نیازمند بســتری در 
بیمارســتان کاهــش می یابــد و در عیــن حــال بــا کاهــش 
بســتری در بیمارســتان، احتمــال عوارض مانــدگار بیماری و 
خــدای نکــرده مــرگ هــم کاهــش می یابــد. حال شــاهدیم 
کــه در هفته هــای گذشــته بــا بــاال رفتن مــوارد تســت های 
آزمایشــگاهی و غربالگــری، کشــورمان توانســته ایــن توفیق 
را داشــته باشــد تــا بیمــاری را در مراحــل اولیــه تشــخیص 

دهــد.
رییــس اداره مراقبــت بیماری هــای واگیــر وزارت بهداشــت 
افــزود: ســومین جــزء ایــن ســه گانه ایــن اســت کــه بعــد 
از تشــخیص بیمــاری، بــا افــرادی کــه بیمــار هســتند و بــا 
ــا بیمــاران در تمــاس بودنــد، یــک برخــورد  افــرادی کــه ب
منطقــی و بهداشــتی انجــام شــود کــه بحــث جداســازی 
اســت. بــه طــوری کــه تــا اتمــام دوره واگیــر بیمــاری، هــم 
افــراد بیمــار و هــم افــراد در تمــاس با آنــان باید کامــالً ایزوله 
و جداســازی شــوند تــا احتمــال انتقال بیمــاری بــه دیگران 
کاهــش یابــد و چرخــه بیماری شکســته شــود و در ســطح 

رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی اســتان کرمــان گفــت: 2۳۴ نفــر طــی ســال 
گذشــته در حــوادث ترافیکــی ایــن اســتان جــان خــود را از دســت دادنــد کــه ایــن آمار 

نســبت بــه ســال قبــل از آن 2 درصــد کاهــش داشــته اســت.
بــه گزارش ایرنا، ســرهنگ یوســف نجفــی در جمع خبرنــگاران افــزود: ۱۱ هــزار و ۳8۱ 
نفــر نیز ســال گذشــته در حــوادث ترافیکی درون شــهری اســتان کرمان مجروح شــده 

انــد و ایــن آمــار در ســال ۹۷ حــدود ۱۱ هــزار و ۷2۳ نفــر گزارش شــده اســت.
وی اظهــار داشــت: ۱۱0 نفــر کــه حدود نیمــی از جان باختــگان و پنج هــزار و ۳8۱ نفر 
از مجروحــان حــوادث ترافیکــی ســال ۹8 اســتان کرمان را تشــکیل مــی دهند متعلق 
بــه شهرســتان کرمــان هســتند و تعــداد جــان باختــگان حــوادث ترافیکی شهرســتان 
هــای رودبــار جنــوب، ریــگان، زرنــد، فاریاب، منوجــان، قلعه  گنج، شــهربابک، بردســیر 

و راور طــی ســال گذشــته افزایش داشــته اســت.
رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی اســتان کرمــان گفــت: ۷۴ درصد جــان  باختگان 
حــوادث ترافیکــی ایــن اســتان را طــی ســال گذشــته مردهــا و 26 درصــد را بانــوان 
ــهری  ــات درون ش ــود را در تصادف ــان خ ــه ج ــرادی ک ــد اف ــکیل داده و ۳۷ درص تش
ــد  ــاده و ۳0 درص ــن پی ــد عابری ــیکلت، ۳۳ درص ــان موتورس ــد، راکب ــت داده ان از دس

ــد. ــوار بوده ان خودروس
وی ادامــه داد: 66 درصــد از افــرادی کــه در حــوادث ترافیکی ســال گذشــته این اســتان 
مجــروح شــده اند را راکبان و سرنشــینان موتوســیکلت هــا، 2۹ درصــد را عابــران پیاده 

و 25 درصــد را خودروســواران تشــکیل مــی دهند.

فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان با بیــان اینکه در مواردی شــاهد عمــدی بودن 
آتش ســوزی ها در محیــط زیســت هســتیم گفــت: تعــدادی در ایــن ارتبــاط 

دســتگیر شــده و بازجویــی ادامــه دارد.
بــه گــزارش خبرگزاری تســنیم از کرمــان، ســردار عبدالرضا ناظری به مناســبت 
هفتــه محیط زیســت با تبریک این هفتــه و گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای 
دفــاع از محیــط زیســت اظهــار داشــت: این شــهدا بــا رشــادت و ایثارگــری جان 

خــود را در مســیر دفاع از دســتاوردهای انقالب اســالمی تقدیــم کردند.
وی بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای انقــالب اســالمی به ویــژه ســپهبد 
ــای  ــالب و از ارزش ه ــاع انق ــرای دف ــزود: شــهدا ب شــهید قاســم ســلیمانی اف

اســالمی جــان خــود را نثــار کردنــد.
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان با بیــان اینکه اســتان کرمــان در بحث محیط 
زیســت شــرایط خــاص اقلیمــی دارد و گســتردگی فعالیت های محیط زیســت 
در اســتان بســیار زیــاد اســت گفــت: نیــروی انتظامــی ایــن آمادگــی را دارد تا در 

جریــان ماموریت هــای محیــط زیســت بــا آنهــا همــکاری کند.
وی بــا ابــراز اینکــه نیــروی انتظامــی بــا تمــام تــوان آمادگــی دارد تــا بــا تعریــف 
ماموریت هــای مشــترک از محیــط زیســت اســتان کــه بیت المــال اســت دفــاع 
کنــد ادامــه داد: نیــروی انتظامــی بــا بــر هــم زننــدگان نظــم و امنیــت عمومــی 

برابــر قانــون برخــورد قاطــع می کنــد.
ناظــری بــا اشــاره بــه آتش ســوزی هایی کــه در اماکنــی از محیــط زیســت در 
کشــور انجــام شــده اســت بیــان کــرد: متاســفانه در دو ســه روز گذشــته چنــد 
مــورد آتش ســوزی داشــته ایم کــه زیبنــده نظــام نیســت و دشــمن بــا اســتفاده 

ــد. ــری می کن ــوزی ها بهره گی ــن آتش س ــی از ای ــات روان از عملی
ــوده و  ــی ب ــن آتش ســوزی ها طبیع ــادی از ای ــان اینکــه بخشــی زی ــا بی وی ب
عمــدی نیســت افــزود: امــا در مــواردی شــاهد عمــدی بــودن آتش ســوزی ها 
در محیــط زیســت و بــرای تخریب محیط زیســت کشــور هســتیم کــه در حال 

ــت. پیگیری اس
فرمانــده انتظامی اســتان کرمــان با عنوان اینکه تعــدادی در این رابطه دســتگیر 
شــدند کــه بازجویــی از آنهــا ادامــه دارد و مــوارد با دقت بررســی می شــود گفت: 
بــا افزایــش پرســنل و کمــک دوربین هــای پایش تصویــری عوامل آتش ســوزی 

محیط زیســت شناســایی می شــود و پلیــس رصد کامــل دارد.
وی بــا بیــان اینکه افزایش واحدهای گشــتی در محورهای گردشــگری و محیط 
زیســت انجــام شــده اســت افــزود: اقدامــات پلیــس در برخــورد و جلوگیــری از 

ــط زیســت تشــدید می شــود. آتش ســوزی های محی
ــق  ــا و مناط ــردم در ورودی تفرجگاه ه ــوزش م ــه آم ــراز اینک ــا اب ــری ب ناظ
گردشــگری بســیار اهمیــت دارد کــه نبایــد از آن غفلت شــد گفت: طــرح جامع 
بــرای رصــد دقیــق محــور گردشــگری هفــت بــاغ تهیــه شــده و در حــال اجــرا 

اســت.

واژگونی پژو ۴۰۵ در بردسیر چهار 
مصدوم بر جا گذاشت

بــه گفتــه فرمانــده انتظامــی بردســیر واژگونــی پــژو ۴05 در 
بلــوار شــهید کالنتــری ایــن شــهر چهــار مصــدوم بــر جــا 

گذاشــت.
ــه  ــب ب ــن مطل ــالم ای ــا اع ــری ب ــر غضنف ــرهنگ جعف س
خبرنــگار  ایرنــا گفــت: در ایــن حادثه  ســه نفر از سرنشــینان 
کــه همگــی مــرد بودنــد در بیمارســتان قائــم بردســیر تحت 
درمــان قــرار گرفتنــد و  یــک نفــر نیــز بــه علــت وخامــت 
جســمی جهــت مــداوا بــه بیمارســتان باهنــر کرمــان اعــزام 

شــد.
ســرهنگ غضنفــری ادامــه داد: کارشــناس پلیــس راهنمایی 
و رانندگــی علــت اصلــی تصــادف را عــدم توانایــی در کنترل 

وســیله نقلیه تشــخیص داده اســت.
فرمانــده نیــروی انتظامــی بردســیر از راننــدگان خواســت در 
هنــگام رانندگــی بــا رعایــت ســرعت مطمئنــه و پرهیــز از 
عجلــه و شــتاب، از وقــوع اینگونــه حــوادث کــه گاهــی مرگ 
سرنشــینان یا افــراد دیگــر را در پــی دارند، جلوگیــری کنند.

حجت االسالم حاج علی اکرب کرمانی امام جمعه بردسیر:

آخرین مصوبات ستاد کرونا در استان کرمان؛

رئیس کالنتری بردسیر پیشنهاد 
رشوه را رد کرد

فرمانــده انتظامــی شهرســتان بردســیر از رد رشــوه 5میلیون 
ریالــی از ســوی رئیــس کالنتــری ایــن شهرســتان خبــر داد. 
ــت  ــردی جه ــرا ف ــت: اخی ــان داش ــری بی ــرهنگ غضنف س
ترخیــص خــودرو خــود از پارکینگ بــه کالنتری ۱2 بردســیر 
مراجعــه کــرده و بــه ازای ترخیــص غیرقانونی خــودروی خود 
ــه رئیــس کالنتــری  ــال وجــه نقــد را ب مبلــغ 5میلیــون ری
پیشــنهاد مــی دهد کــه این مســئول وظیفه شــناس، رشــوه 
ــه مراجــع قضایــی  پیشــنهادی را صورتجلســه و متهــم را ب

معرفــی کــرد.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان بردســیر از عمــوم شــهروندان 
خواســت تــا هرگونــه انتقــاد، پیشــنهاد و تقدیــر در راســتای 
عملکــرد پلیــس را بــا دفتر نظــارت همگاني از طریق ســامانه 

۱۹۷در میــان بگذارنــد. 

فرمانده نیروی انتظامی بردسیر گفت: 

سه نفر سارق منزل در عملیات پلیس 
بردسیر به دام افتادند

ســرهنگ غضنفــری   بــه ایرنا گفــت: در بازرســی از مخفیگاه 
ایــن ســارقان، تعــداد 5 دســتگاه دوچرخــه ، یــک دســتگاه 
موتــور ســیکلت ،2 دســتگاه پمــپ آب ، درب و پنجــره یو پی 
وی ســی ،ابــزار آالت ســاختمانی و بنایــی و ۳00 کیلوگــرم 
آهــن آالت ســاختمانی کشــف شــد.وی از کشــف ۱8 فقــره 

ســرقت توســط ایــن افــراد خبــر داد.
ــژه  ــه وی ــر توج ــد ب ــا تاکی ــیر ب ــی بردس ــده انتظام فرمان
ــا  ــزود: ب ــایه اف ــایه از همس ــت همس ــه مراقب ــهروندان ب ش
ــدرت و قاطــع  ــا ق ــردم ب ــوال و امنیــت م ــه ام متجــاوزان ب

ــد  ــی کنن برخوردم

جامعــه تحــت کنتــرل درآیــد. مهم تریــن جــزء ایــن ســه گانه 
ــردد. ــی برمی گ ــذاری اجتماع ــه فاصله گ ب

ــده در  ــر درک ش ــه خط ــه ب ــا توج ــرد: ب ــد ک ــی تاکی عرفان
بررســی های بــه عمــل آمــده در روزهــای گذشــته می بینیــم 
کــه آمــوزش و اطالع رســانی مــا در ســطح آگاهــی عمومــی 
مــردم از ۹0 درصــد بــه ۳0 تــا ۴0 درصــد کاهــش پیــدا کــرده 
و یکــی از دالیــل افزایــش مــوارد بیمــاری در روزهــای اخیــر، 
در کنــار افزایــش تشــخیص و انجــام تســت، بــه ایــن موضــوع 
برمی گــردد. همچنــان بایــد کرونــا را جــدی بگیریم، به شــعار 
در خانــه بمانیــم پایبند باشــیم. این بیمــاری و همه گیــری آن 
در صورتــی مهــار می شــود کــه هــم حاکمیــت و هــم مــردم 
ــای پیشــگیری را  ــد و توصیه ه ــه دســت هــم دهن دســت ب

ــال کنند. دنب

فرمانده انتظامی استان کرمان :

تعدادی در ارتباط با آتش سوزی های 
محیط زیست در کرمان دستگیر شدند

کشف 2۰ دستگاه خودروی احتکاری از 
پارکینگ یک منزل در کرمان

فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان از کشــف بیســت دســتگاه خــودرو احتــکار شــده 
ــی  ــت عموم ــان توســط پلیــس امنی ــر محتکــر در شــهر کرم ــک نف و دســتگیری ی

اســتان خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، ســردار عبدالرضــا ناظــری از کشــف تعــداد 
20 دســتگاه خــودرو احتکارشــده توســط پلیــس امنیــت عمومــی اســتان در شــهر 

کرمــان خبــر داد.
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان عنــوان کــرد: ارزش ریالــی ایــن خودروهــا بالــغ بــر 

بیســت و ســه میلیــارد ریــال اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن خودروهــا از ســه ســال پیــش در پارکینــگ یــک منــزل 
مســکونی نگهــداری می شــدند کــه در ایــن رابطــه یــک نفــر محتکــر دســتگیر شــد.

سردار ناظری فرمانده انتظامی استان کرمان:
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حکومت  جهانی عدالت

ارکان و پایه های عدالت مهدوی)2(
در تفسیر علی  بن  ابراهیم  قمی ، معروف  به  تفسیر القمی ، نیز در 
تفسیر این  آیه »هوالذی أرسل رسوله بالهدی و دین الحّق لیظهره 

علی الدین کلّه ولوکره المشرکون«   چنین  آمده  است :
إنّها نزلت  فی القائم  من  ال  محمد علیهم السالم  و هو االءمام  الذی  
یظهره  اهلل علی  الدین  کلّه  فیمالء االرض  قسطاً و عدالً کما ملئت  

جوراً و ظلماً و هذا مّما ذکرنا أّن تأویله  بعد تنزیله . 
ـ نازل  شده   ـ که  درود بر آنها باد  این  آیه  در مورد قائم  از آل  محمد 
است . او آن  پیشوایی  است  که  خداوند او را بر همه  ادیان  پیروز 
می گرداند، و زمین  را از قسط  و عدل  پر می سازد. همچنانکه  
پیش  از آن   از جور و ستم  پر شده  بود. و این  آیه  از جمله  مواردی  

است  که  گفتیم  تأویل  آن  پس  از تنزیلش  خواهد آمد.
ـ البته  در معنایی   از دیگر روایاتی  که  در آنها مصداق  اول  ظلم  
ـ اراده  شده   وسیع تر که  شامل  هرگونه  بدعت  و باطل  نیز می شود 
است ، روایتی  است  که  از امام  باقر)ع ( در تفسیر این  آیة  شریفه  

وارده  شده  است :
الذین  إن  مکّناهم  فی االرض  أقاموا الصلوة  و اتوا الزکوة  و أمروا 

بالمعروف  و نهوا عن  المنکر و هلل عاقبة االمور. 
همان  کسی  که  چون  در زمین  به  آنان  توانایی  دهیم ، نماز برپا 
می دارند و زکات  می دهند و به  کارهای  پسندیده  وا می دارند و 
از کارهای  ناپسند باز می دارند، فرجام  همة  کارها از آن  خداست .

آن  حضرت  در تفسیر آیة  یاد شده  می فرماید:
فهذه  ال´ل  محمد صلّی  اهلل علیهم  إلی  آخر االئمة  و المهدّی و 
أصحابه  یملّکهم  اهلل مشارق  االرض  و مغاربها و یظهر [ به  ] الدین  
و یمیت  اهلل به  و بأصحابه  البدع  و الباطل  کما أمات  الّسفهاء الحّق 
حّتی  الیری  أین  الظلم  و یأمرون  بالمعروف  و ینهون  عن  المنکر. 

ـ تا  ـ که  درود خداوند بر آنها باد  این  آیه  دربارة  خاندان  محمد 
آخرین  امام   نازل  شده   است . خداوند مشرق ها و مغرب های  
زمین  را در اختیار مهدی  و یاران  او قرار می دهد و دین  را به  دست  
او آشکار می سازد. خداوند به  وسیله  مهدی  و یارانش  همة   مظاهر  
بدعت  و باطل  را می میراند، همچنانکه   پیش  از آن   نابخردان  حق  
را میرانده  بودند. به  گونه ای  که  ظلم  در هیچ  جا دیده  نمی شود. و 

امر به  معروف  و نهی  از منکر می کنند. 
2-1. عدالت  در رابطة  انسان  با خود

در پاره ای  دیگر از روایاتی  که  به  ظلم ستیزی  امام  مهدی )ع ( 
پرداخته اند، دومین  چهرة  ظلم ؛ یعنی  ظلم  انسان  به  خود، با همه  
مظاهر آن ، مورد توجه  قرار گرفته  و بر این  موضوع  تأکید شده  
است  که  آن  حضرت  با هدف  گسترش  عدالت  در جهان  با هرگونه  
فساد و تباهی  و گناه  و نافرمانی  خدا، مبارزه  و زمین  را از هرگونه  

پلیدی  پاک  می کند:
یفّرج  اهلل بالمهدی  عن  االّمة  یمالء قلوب 

در پاره ای  دیگر از روایاتی  که  به  ظلم ستیزی  امام  مهدی )ع ( 
پرداخته اند، دومین  چهرة  ظلم ؛ یعنی  ظلم  انسان  به  خود، با همه  

مظاهر آن ، مورد توجه  قرار گرفته .
برخی  دیگر از روایات  به  سومین  مصداق  ظلم ؛ یعنی  ستم  و تجاوز 
به  دیگران  توجه  کرده  و از میان  برداشتن  همة  روابط  ظالمانة  
موجود در جوامع  انسانی  را به  عنوان  یکی  دیگر از مظاهر عدل  

مهدوی  برشمرده اند.
العباد عبادة  یسعهم  عدله . به  یمحق  اهلل الکذب  و یذهب  الزمان  

الکلب  و به  یخرج  ذّل الرّق من  أعناقکم . 
خداوند به  وسیلة  مهدی  برای  امت  گشایش  حاصل  می کند. 
او دل های  بندگان  را با عبادت  پر می کند و عدالتش  را بر آنها 
دامن گستر می سازد. خداوند به  وسیلة  او دروغ  و دروغگویی  را 
ریشه کن  می کند و خوی  درندگی  و ستیزه جویی  را از بین  می برد 

و طوق  ذلت  و بردگی  را از گردن  شما برمی دارد.
در روایت  دیگری  از امام  علی )ع ( تصریح  شده  که  در زمان  ظهور 
امام  مهدی )ع ( عدالت  بر جهان  درون  انسان ها نیز حاکم  می شود 

و همه  به  صالح  و رستگاری  روی  می آورند:
... یمالء االرض  عدالً و قسطاً و نوراً و برهاناً، یدین  له  عرض  البالد 
و طولها، الیبقی  کافر إالّ امن ، وال طالح  إالّ صلح  و تصطلح  فی  

ملکه  السباع . 
... او زمین  را از عدل  و قسط  و نور و برهان  پر می کند، طول  و 
عرض  جهان  برابر او تسلیم  می شود. هیچ  کافری  نمی ماند مگر 
اینکه  ایمان  می آورد و هیچ  نابکاری  نمی ماند مگر اینکه  به  صالح  
و پرهیزگاری  می گراید. در دولت  او درندگان  نیز از در سازش  با 

یکدیگر درمی آیند. 

ادامه آیه 104 سوره آل عمران :
12-شرایط دعوت به خیر و دعوت کننده به خیر چیست؟

دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر باید درجامعه به صورت 
دائمی باشد نه اینکه به صورت حرکت های فصلی و موقتی درآید. 
دعوت کننده به خیر و معروف باید اسالم شناس، مردم شناس و 
شیوه شناس باشد. به همین جهت فرمود بعضی از امت وظیفه 

دارند؛ نه همه آنها.
آیه 105 سوره آل عمران:

و چون کسانی مباشید که پس از آنکه دالیل آشکار برایشان 
آمد پراکنده شدند و با هم اختالف پیدا کردند و برای آنان عذابی 

سهمگین است.
1-آیه شریفه مسلمانان را از چه چیزی بر حذر می کند؟

این آیه مسسلمانان را از اینکه همانند اقوام پیشین، همچون یهود 
و نصاری، راه تفرقه و اختالف را پیش گیرند و خود را گرفتار عذاب 
عظیم کنند، بر حذر می دارد. در حقیقت آنها را به مطالعه تاریخ 
پیشینیان و سرنوشت دردناک آنها پس از اختالف و تفرقه دعوت 

می کند.
2- چرا قرآن اصرار و تاکید بر اجتناب از تفرقه و نفاق دارد؟

اصرار و تاکید قرآن مجید در این آیات، درباره اجتناب از تفرقه و 
نفاق، اشاره به این است که این حادثه در آینده در اجتماع آنها وقوع 
خواهد یافت. زیرا هر کجا قرآن در ترساندن از چیزی زیاد اصرار 
نموده، اشاره به وقوع و پیدایش آن می باشد. پیامبر اسالم نیز قبال 
این موضوع را پیش بینی کرد و صریحا به مسلمانان خبر داد که 
»قوم یهود بعد از موسی 71 فرقه شدند و مسیحیان 72 فرقه و امت 

من بعد از من 73 فرقه خواهند شد.«
ظاهرا عدد 70 اشاره به کثرت است و به اصطالح »عدد تکثیری« 
است نه »شمارشی« یعنی در میان یهود یک طایفه بر حق بودند 
و »طوایف زیادی« بر باطل، در میان مسیحیان طوائف باطل فزونی 
گرفتند و حق همچنان در یک طایفه بود، و در میان مسلمانان 

اختالفات باز هم فزونی خواهد گرفت.
3- اختالف و تفرقه و عدم اطاعت از پیامبر)ص( در اسالم چه 

نتایجی بدنبال داشته است؟
طبق آنچه قرآن مجید اشاره کرده و پیغمبر اکرم)ص( نیز خبر داده 
بود، مسلمانان بعد از وفات او از صراط مستقیم، که یک راه بیش 
نبود، منحرف شدند. آنان در عقاید مذهبی و حتی در خود دین 
پراکنده گشتند و به تکفیر یکدیگر پرداختند، تا آنجا که در میان آنان 
گاه شمشیر، گاه سب و لعن حکومت می کرد. کار به جائی رسید که 
بعضی از مسلمانان جان و مال همدیگر را حالل می دانستند و حتی 
به قدری میان مسلمانان عداوت و دشمنی ایجاد شده بود که بعضی 
حاضر می شدند به کفار بپیوندند و با برادران دینی خود جنگ کنند.

بدین ترتیب اتحاد و وحدت که رمز موفقیت مسلمانان پیشین بود، 
به نفاق و اختالف مبدل گشت. در نتیجه زندگی سعادتمندانه آنان 
به یک زندگی شقاوت بار تبدیل شد و عظمت دیرین خود را از 

دست دادند.
4- عواقب کسانی که با ادله روشن در دین خدا اختالف می اندازند 

چیست؟
کسانی که با بودن ادله روشن در دین اختالف کنند، به عذاب عظیم 
و دردناکی گرفتار می گردند بی شک نتیجه فوری اختالف و نفاق 
ذلت و خواری است و علت ذلت و خواری هر ملت را در اختالف 
و نفاق آنان باید جستجو کرد. جامعه ای که اساس قدرت و ارکان 
همبستگی های آن با تیشه های تفرقه در هم کوبیده شود، سرزمین 
آنان برای همیشه جوالنگاه بیگانگان و قلمرو حکومت استعمارگران 

خواهد بود؛ راستی چه عذاب بزرگی است.
اما عذاب آخرت آن چنان که خدا در قرآن بیان کرده است، فوق 
العاده از این عذاب هم شدیدتر خواهد بود و در انتظار تفرقه اندازان 

و اختالف گرایان است.
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ــد 19  ــاران کووی ــه بی ــد ک ــی دریافتن ــمندان چین دانش

ــد،  ــازدم می کنن میلیون هــا ذره ویروســی در ســاعت را ب

ــم  ــا عالئ ــند ی ــته باش ــف داش ــی خفی ــر عالمئ ــی اگ حت

ــروز نکــرده باشــد. ــوز ب ــا هن ــاری آنه بی

بــه گــزارش خربنــگار گروه علمــی و دانشــگاهی خربگزاری 

فــارس بــه نقــل از دیلی میــل، نتایــج یــک بررســی جدیــد 

نشــان می دهــد، نفــس کشــیدن یــا صحبــت کــردن 

ــروس کروناســت و ســطوح  ــن شــیوه پخــش وی رایج تری

ــن نقــش را دارد. ــوده کمرتی آل

محققــان چینــی بــاور دارنــد، نفــس کشــیدن و صحبــت 

ــه اســت و  ــه همــراه رسف ــال ب ــی انتق ــع اصل کــردن منب

همیــن موضــوع منجــر بــه شــیوع گســرتده ایــن ویــروس 

شــده اســت.

ــد ۱۹  ــاران کووی ــه بی ــد ک ــی دریافتن ــمندان چین دانش

ــد،  ــازدم می کنن میلیون هــا ذره ویروســی در ســاعت را ب

ــم  ــا عالئ ــند ی ــته باش ــف داش ــی خفی ــر عالمئ ــی اگ حت

ــروز نکــرده باشــد. ــوز ب ــا هن ــاری آنه بی

آنهــا می گوینــد کــه ایــن امــر نیــاز بــه ماســک های 

صــورت را برجســته می کنــد؛ مــردم بایــد در مکان هــای 

عمومــی و فضاهــای بســته از ماســک صــورت اســتفاده 

کننــد تــا میــزان انتقــال ویــروس کرونــا را کاهــش دهنــد.

کارشناســان چینــی بــه MailOnline گفتنــد: شــواهد 

اکنــون حاکــی از آن اســت اجبــار بــه اســتفاده از ماســک صورت 

تــا حــد زیــادی بیشــرتین تأثیــر را در جلوگیــری از شــیوع ویروس 

کرونــا دارد.

پیــش از ایــن تصــور می شــد کــه منبــع اصلــی انتقــال از طریــق 

ــه نشــان  ــن یافت ــا آخری ــه و عطســه اســت، ام قطــرات از رسف

ــوا  ــی در ه ــه راحت ــد ب ــا می توان ــروس کرون ــه وی ــد ک می ده

باقــی مبانــد و ایــن هــان موضوعــی اســت کــه منجر بــه پخش 

گســرتده آن در رسارس جهــان شــده اســت.

ایــن مطالعــه کــه هنــوز در یــک ژورنــال علمــی منتــر نشــده 

یا توســط دانشــمندان دیگر بررســی نشــده اســت، توســط مرکز 

کنــرتل و پیشــگیری از بیاری هــا در پکــن انجــام شــده اســت.

ســی و پنــج بیــار مبتــال بــه Covid-۱۹ در ایــن بررســی تحــت 

ــی از  ــه ویروس ــه ۳۰۰ منون ــک ب ــتند و نزدی ــرار داش ــی ق بررس

تنفــس آنهــا، روی ســطوح و هــوای داخــل بیارســتان ها جمــع 

آوری شــد.

در ایــن مطالعــه مشــخص شــد کــه بــه طــور متوســط ســه برابر 

ویــروس در نفــس بیــاران )۱۶/۷ درصــد( در مقایســه با ســطوح 

)۵.۴ درصــد( وجــود داشــته اســت.

بــار ویروســی نیــز در نفــس بیــاران نیــز چهــار برابــر بیشــرت از 

ــود. منونه هــای هــوا )۳.۸ درصــد( در اتاق هــا و راهروهــا ب

ایــان جونــز، ویــروس شــناس دانشــگاه Reading، اظهار داشــت: 

ایــن مطالعــه بســیار معتــرب اســت؛ وی بــه MailOnline گفــت: 

ــروس هســتند و  ــع وی ــن منب ــق در هــوا بزرگ تری ذرات معل

مســدود کــردن آنهــا، با یک ماســک بیشــرتین تأثیــر را خواهد 

داشت.

ــن  ــی از اصلی تری ــوده یک ــطوح آل ــه س ــد ک ــی ش ــور م تص

شــیوه های پخــش Covid-19 اســت، پــس از مطالعــات 

فــراوان مشــخص شــد ویــروس می توانــد روزهــا بــر روی فلــز 

ــد. ــده مبان و پالســتیک زن

در این مقاله، محققان به رسپرســتی پروفســور جیانکســین از 

مرکــز کنــرتل و پیشــگیری از بیاری هــای پکن اظهار داشــتند: 

ایــن مشــاهدات از ایــن اعتقــاد گســرتده حایــت منی کننــد 

ــش  ــطوح نق ــا س ــاس ب ــق مت ــتقیم از طری ــال مس ــه انتق ک

ــد ۱۹ دارد. عمــده ای در گســرتش کووی

ماجرای شکایت خانواده خرمشهری از امام خمینی )ره(
ــون  ــه قان ــد ب ــد و خــود را مقی ــد بودن ــه شــدت قانومنن ــام ب ام
ــه قانــون می گذاشــتند. یکــی از مــوارد  می دانســتند و احــرتام ب
قانون مــداری ایشــان را کــه مــن بــه یــاد دارم بــه شــکایت یکــی 
ــی  ــوط می شــود. وقت ــی خرمشــهر از حــرت امــام مرب از اهال
صدامیــان بــه ایران حملــه کردند و خرمشــهر و آبــادان را محارصه 
منودنــد، امــام مــردم را دعــوت بــه اســتقامت و مقاومــت کردنــد. 
ــی خرمشــهر در دادگاهــی از امــام  بعــد از مدتــی یکــی از اهال
خمینی شــکایت می کنند. فــرد خرمشــهری در دادگاه اعــالم کرده 
بــود کــه امــام خمینــی به ما گفــت در خرمشــهر مبانیــد و ما هم 
بــه حــرف ایشــان گــوش دادیــم و در مببــاران متــام زندگی مــان را از 
دســت دادیــم اکنــون امــام بایــد بــه مــا خســارت بدهــد. قاضــی 
دادگاه هــم بنــا بــر وظیفه  ای که داشــته اســت برای حــرت امام 
احضاریــه  ای صــادر می کنــد و در آن می نویســند که شــا شــاکی 

ــی دارید.  خصوص
ابالغیــه به شــورای عالی قضایی آن زمــان می رود. در شــورا مطرح 
می شــود کــه یــک قاضــی خوزســتانی بــرای امــام احضاریــه صادر 
کــرده اســت. در جلســه شــورا بــه جمــع  بنــدی  می رســند کــه این 
قاضــی کار اشــتباهی انجــام داده و در نتیجــه بایــد اخــراج شــود. 
یکــی از اعضــای شــورای عالــی قضایــی بــه حاج احمــد آقــا زنــگ 
می زنــد و ماجــرا را رشح می دهــد و می گویــد کــه شــورای عالــی 
قضایــی می خواهــد قاضــی را عــزل کنــد. حــرت امــام از ایــن 
قضیــه مطلــع و بــه شــدت ناراحــت شــدند. امــام رسیعــا اعــالم 
کردنــد کــه هیــچ کــس حــق نــدارد ایــن قاضــی را عــزل کنــد، این 
قاضــی وظیفــه خــود را انجــام داده اســت. ایــن خانــواده از مــن 
شــکایت کــرده و مــن بایــد رضایــت ایــن خانــواده را جلــب کنــم. 
امــام بــا حــاج احمدآقــا صحبــت می کنــد و می گوید کــه بروید با 
ایــن خانــواده صحبت کنید و رضایتشــان را جلب منایید خســارت 
را هــم از امــوال شــخصی مــن پرداخــت کنیــد. ایــن ماجــرا دلیلی 
بــرای قانون منــدی امــام هســت. ما بایــد امــام را بعنوان الگــو قرار 

دهیــم و همــه تــن بــه قانــون دهیم.
نکته :    بی تقوایی یعنی از رسمایه خوردن

نفســانیات در قــدم اول ســود دارد، امــا قــدم آخــرش خراب اســت؛ 
مثــل کســی کــه مرغــی تخم گــذار داشــته باشــد و آن را رس بــربد. 
چنیــن کســی دیگــر تخم مــرغ نــدارد، امــا مــرغ و پلــو دارد؛ ولــی 
فقــط امــروز دارد، فــردا دیگــر نــه از مــرغ خــربی هســت و نــه از 
تخم مــرغ.  بی تقوایــی یعنــی از رسمایــه خــوردن. انســان  وقتــی 
دروغ گفــت، از رسمایــه خــورده اســت. ممکــن اســت بــا دروغ 
گفــن، گاهــی ده تومــان گیــر انســان بیایــد؛ امــا وقتــی فهمیدنــد 
دروغ گفتــه، دیگــر بــه حرفــش اعتنــا منی کننــد؛ دیگــر مرغــی 
نیســت تا تخــم بگــذارد؛ یعنی کمرت بخور، همیشــه بخــور! مرغ 

را نخــور و تخم مرغــش را همیشــه بخــور. 
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عمــودی: کهنگــی و دیرینگــی- بنــدری در بلغارســتان- دوســت مخلص و بی ریــا15 عمــودی: عالمــت 

صفت عالــی- باغبانــی کــه تــاک پــرورش می دهــد- نوعــی تیــغ صــورت تراشــی 
افقــی :1 افقــی: از شــهرهای اســتان  قزوین- بــه آرزو نرســیده- زحمت2 افقــی: خطیب روم باســتان 
- پــاک نــژادی- اژدهــای افســانه ای یونــان باســتان3 افقــی: از شــهدای صدر اســالم- هنر هفتــم- مقابل 
زنگــی! 4 افقــی: خــود را بــی تفــاوت نشــان دادن5 افقــی: حملــه بــه دشــمن6 افقــی: مرکــز تابســتانی 
ایالــت جامــو و کشــمیر- شــهر بنــدری فرانســه7 افقــی: کله پز- فتنــه و بلــوا- موافــق8 افقی: افســانه گو- 
شــلوار جنگــی قدیمــی- گریــزان9 افقــی: زنده هــا و جانــداران- مثل و شــبیه- بخشــی از اوســتا10 افقی: 
گردهمایــی سیاســی- سلســله ای در تاریــخ ایــران11 افقی: پرتــالش12 افقی: فیلمــی در ژانــر کمدی به 
کارگردانــی و نویســندگی مهــدی نــادری13 افقــی: مــوج دریا- شــهری در ایالــت  تگزاس آمریــکا- پاکیزه 
گردانیــدن14 افقــی: ضــروری و الزم- بــرادر شــیرازی- بهابــازار15 افقــی: خــاک- دندان هــا- قوم ترکمنی
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بزرگ ترین منبع ویروس کرونا شناسایی شد:

نفس کشیدن یا صحبت کردن ،  رایج ترین شیوه پخش ویروس کروناست و 
سطوح آلوده کمترین نقش را دارد

انهدام بزرگترین شبکه  قاچاق سوخت 
در شرق کشور

ــداهلل موحــد، از  ــان؛ ی ــا از کرم ــزاری برن ــزارش خبرگ ــه گ ب
انهــدام شــبکه گســترده قاچــاق ســوخت در شــرق کشــور 
ــن  ــد ای ــه نشــان می ده ــات اولی ــت: تحقیق ــر داد و گف خب
شــبکه قاچــاق در مجمــوع 24 میلیــون لیتــر ســوخت را در 

ســال قاچــاق کــرده اســت.
ــدات  ــس از تاکی ــر افزود:پ ــن خب ــات ای ــریح جزئی او در تش
حجت االســالم و المســلمین رییســی، ریاســت قــوه قضاییه 
مبنــی بــر اولویــت برخــورد بــا شــبکه های قاچــاق ســازمان 
یافتــه ســوخت، دســتگاه قضایــی اســتان کرمان بــا همکاری 
نهاد هــای اطالعاتــی و امنیتــی رســیدگی بــه این موضــوع را 

در دســتور کار ویــژه خــود قــرار داده اســت.
ــی  ــت:در پ ــان گف ــتان کرم ــی اس ــورای قضای ــس ش ریی
رصد هــای اطالعاتــی ســربازان گمنــام امــام زمــان )عــج( در 

ســازمان اطالعــات ســپاه 
او در خصــوص شــیوه کار متهمــان اعــالم کــرد: اعضــای این 
شــبکه بــا همــکاری برخــی از شــرکت های مســافربری اقدام 
ــرای خودرو هــا  ــه صــدور صــورت وضعیت هــای صــوری ب ب
کــرده و ســپس ســوخت حاصــل از ایــن روش را در اختیــار 
خریــداران ســوخت و قاچاقچیــان ســوخت قــرار می دادنــد.

رییــس شــورای قضایــی اســتان کرمــان تصریــح کــرد: بــا 
ــر  ــا بیانگ ــده، آمار ه ــل آم ــه عم ــی ب ــی های اطالعات بررس
این مطلب اســت که متاســفانه بخشــی از ســهمیه ســوخت 
ــا  ــبکه ب ــن ش ــوی ای ــور از س ــرق کش ــوب ش ــه جن منطق

تخلفــات صــورت گرفتــه از کشــور خــارج شــده اســت.

بهبود وضعیت سالمت روان در کشور نیازمند تغییر 
در عوامل رفتاری و شرایط اجتماعی است

ــگاه  ــالمت روان دانش ــروه س ــس گ ریی
علــوم پزشــکی کرمــان پیــش بینــی بار 
ــال 2030  ــا س ــای روان را ت ــاری ه بیم
اعــالم کــرد و بــا اشــاره بــه تأثیــر عوامل 
مختلــف بــر ســالمت روان؛ گفــت: اگــر 
تغییــری در عوامــل رفتــاری و شــرایط 
اجتماعــی ایجــاد نکنیــم مشــکل ایجاد 

مــی شــود .
بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری 
شبســتان از کرمــان، دکتــر علــی بهــرام 
نــژاد، در کارگــروه اجتماعــی، فرهنگــی، 
ســالمت زنــان و خانــواده اســتان گفــت: 
ســالمت روان بحــث بیــن بخشــی و از 
اولویــت هــا اســت و بــا توجه به آســیب 
های اجتماعی و افســردگی و... ســالمت 
ــا  ــران م ــترین بح ــی بیش روان اجتماع

خواهــد بــود.
ــگاه  ــالمت روان دانش ــروه س ــس گ ریی
علــوم پزشــکی کرمــان بــا بیــان اینکــه 
را صــرف  کشــورها هزینــه کمــی 
ســالمت روان می کنند؛ بند 3 سیاســت 
هــای کلی ســالمت ابالغی مقــام معظم 
رهبــری را مــورد توجــه قــرار داد و افزود: 
حــدود 12 و نیــم میلیون نفر در کشــور 
اختــالل روانپزشــکی دارنــد کــه در 
ــا 64 ســال و 23 و  دهــم  ســنین 15 ت
6 درصــد میانگیــن کشــوری و کرمــان 

اســت.
وی بــا افــزودن ایــن مطلــب کــه بیــش 
ــالل  ــور اخت ــر در کش ــون نف از 4 میلی
شــدید روانــی دارنــد و 65 درصــد افــراد 
ــت نمــی  ــی دریاف ــچ خدمت ــال هی مبت
کننــد؛ پیــش بینــی بــار بیمــاری هــای 

حکم قصاص نشدن پدر از احکام اولیه و تغییرناپذیر است
ــون، قصــاص اســت، البتــه ایــن حکــم  ــر اســاس فقــه و قان حکــم قتــل عمــد در کشــور مــا ب
اســتثناهایی هــم دارد. یکــی از آنهــا ایــن اســت کــه قاتــل، پــدر مقتــول یــا از اجــداد پــدری وی 
نباشــد. در چنیــن صورتــی بــر اســاس قانــون، قاضــی مخیــر اســت مجــرم را بــه حبس بیــن 3 تا 

10 ســال بــر اســاس شــدت جــرم محکــوم کنــد.
پــس از قتــل هولنــاک رومینــا توســط پــدرش، بســیاری از افــراد جامعــه معتقدنــد معافیــت پــدر 
رومینــا از قصــاص و تنهــا حبــس وی بــه مــدت 3 تــا 10 ســال نمی توانــد عادالنه باشــند و خواهان 
آن انــد کــه پــدر ایــن دختــر 13 ســاله بــه اشــد مجــازات محکوم شــود. ایــن خواســته گاه از ســوی 
کســانی نیــز مطــرح می شــود کــه پیشــتر معتقــد بودنــد مجــازات قصــاص یــا همــان اعــدام باید 
به طــور کامــل ملغــی شــود. بــا ایــن حــال، بســیاری از وکال و حقوقدانــان معتقدند مجــازات درنظر 
گرفتــه شــده بــرای ایــن جــرم، تناســب و ســنخیتی بــا جــرم نــدارد. بــه همیــن دلیــل پیشــنهاد 
می دهنــد راهــکاری فقهــی بــرای تشــدید مجــازات پدرانــی کــه فرزنــد خــود را می کشــند پیــدا 
شــود و اگــر ایــن کار ممکــن نبــود، حداقــل مجــازات تعزیری تعییــن شــده  افزایش یافتــه و با نوع 
جــرم ســنخیت پیــدا کنــد و بــه عاملــی بازدارنــده بــرای چنیــن قتل هایــی تبدیــل شــود. بــا ایــن 
حــال، کارشناســانی هــم وجــود دارنــد کــه معتقدنــد حکم فقهــی این مســئله تغییر ناپذیر اســت 
و از ســوی دیگــر، مجــازت تعزیــری 3 تــا 10 ســال نیــز در صورتــی کــه به صــورت کامــل انجــام 

شــود بــرای مجــرم کفایــت می کنــد.
آیــت اهلل محمدحســین احمــدی شــاهرودی عضو مجلس خبــرگان و معاون پیشــین دیــوان عالی 
کشــور در گفت وگــو بــا ایرناپــالس بــا اشــاره بــه اینکــه حکــم قصــاص نفــس در صورتــی انجــام 
می شــود کــه قاتــل پــدر یــا از اجــداد پــدری مقتــول نباشــد، می گویــد: ایــن، یــک حکــم شــرعی 
اولیــه بــوده و تغییــر ناپذیــر اســت و نه فقــط در فقــه شــیعه، بلکــه علمــای اهل ســنت هم بــه این 

حکــم رأی داده انــد 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون ششــدانگ یــک بــاب خانــه پــالک 26 فرعــی از 694  اصلی واقــع در بخــش 20 کرمان مــورد تقاضای 
حمیــد اســدی مشــیزی در اجــرای قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقد 
ســند رســمی طبــق  رای شــماره 139860319011001400  مــورخ 98/10/8  در مالکیــت نامبــرده قــرار 
گرفتــه وآگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانون مذکور منتشــر ومــورد واخواهی ســپری 
گردیــده اســت و نیــاز بــه تحدیــد حــدود دارد واعمــال تبصــره ذیــل مــاده 15 قانــون ثبت میســر نمی باشــد 
لــذا حســب تقاضــای شــماره 96/11018/1006/و مــورخ 99/3/12 مالــک بدینوســیله آگهــی تحدیــد حدود 
اختصاصــی آن باســتناد تبصــره ذیــل مــاده 13 قانــون مذکــور ومــاده 13 آئیــن نامــه آن منتشــر وعملیــات 
تحدیــدی آن از ســاعت 8 صبــح روز ســه شــنبه 99/4/10  محــل شــروع وبعمــل خواهدآمــد لــذا بــه مالک ) 
مالکیــن( وصاحبــان امــالک مجاوررقبــه مزبــور اخطــار میگــردد در موعدمقــرر درایــن اعــالن در محــل وقوع 
ملــک حاضــر ودر صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیــات تحدیــدی با معرفــی مالک یــا نماینــده قانونی 
وی وفــق مقــررات مــواد 14و15 قانــون و 70 آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام واعتــراض اشــخاص بــر حــدود و 
حقــوق ارتفاقــی برابــر مــواد 20 قانــون و74 آئیــن نامــه قانون ثبــت از تاریــخ تنظیم صورتمجلــس تحدیدی 
بمــدت 30 روز پذیرفتــه شــده و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت به 
مرجــع ذیصــالح قضائــی تقدیــم نمایــد. واال پــس از گذشــت مهلــت یــک ماهــه وعــدم تســلیم دادخواســت 

برابــر مقــررات اقــدام خواهد شــد.تاریخ انتشــار : دوشــنبه 99/3/19 
                                         حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر/10 م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــه پــالک 46 فرعــی از 3433  اصلــی واقــع در بخــش 20  ــاب خان چــون ششــدانگ یــک ب
کرمــان مــورد تقاضای ســعید ســاالرپور غربــا طبــق  رای شــماره 139860319011001402  
مــورخ 98/10/8  هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمان 
هــای فاقــد ســند رســمی در مالکیــت نامبــرده قــرار گرفتــه وآگهی موضــوع مــاده 3 قانــون و 
مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون مذکــور منتشــر ومــورد واخواهــی ســپری گردیده اســت و نیــاز به 
تحدیــد حــدود دارد واعمــال تبصــره ذیــل مــاده 15 قانون ثبت میســر نمی باشــد لذا حســب 
تقاضــای شــماره 99/11018/935/و مــورخ 99/3/8 مالــک بدینوســیله آگهــی تحدیــد حــدود 
اختصاصــی آن باســتناد تبصــره ذیــل مــاده 13 قانون مذکــور ومــاده 13 آئین نامه آن منتشــر 
وعملیــات تحدیــدی آن از ســاعت 8 صبــح روز پنجشــنبه 99/4/12  در محــل شــروع وبعمــل 
خواهدآمــد لــذا بــه مالــک ) مالکیــن( وصاحبــان امــالک مجاوررقبه مزبــور اخطار میگــردد در 
موعدمقــرر درایــن اعــالن در محــل وقــوع ملــک حاضــر ودر صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن 
عملیــات تحدیــدی بــا معرفی مالــک یا نماینــده قانونی وی وفــق مقــررات مــواد 14و15 قانون 
و 70 آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام واعتراض اشــخاص بر حــدود و حقــوق ارتفاقی برابــر مواد 
20 قانــون و74 آئیــن نامــه قانــون ثبت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدیدی بمــدت 30 روز 
پذیرفتــه شــده و معتــرض بایــد ظرف مــدت یکمــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت به 
مرجــع ذیصــالح قضائــی تقدیــم نمایــد. واال پــس از گذشــت مهلــت یــک ماهه وعدم تســلیم 

دادخواســت برابــر مقــررات اقــدام خواهد شــد.
تاریخ انتشار : دوشنبه 99/3/19 
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ــرد و  ــالم ک ــال 2030 اع ــا س روان را ت
ــف  ــل مختل ــر عوام ــه تأثی ــا اشــاره ب ب
ــر ســالمت روان؛ اظهــار داشــت: اگــر  ب
تغییــری در عوامــل رفتــاری و شــرایط 
اجتماعــی ایجــاد نکنیــم مشــکل ایجاد 

مــی شــود .
 بهــرام نــژاد ادامــه داد: نبــود ورود عــدم 
منظــم مــردم و عدم جامعیــت خدمات 
ــات  ــی خدم ــکالت اصل ــه مش از جمل
ــور  ــی در کش ــی اجتماع ــالمت روان س
اســت کــه باعــث جزیــره ای بــودن این 

خدمــات مــی شــود.
ــر  ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی وی ب
ــای ســالمت  ــرح ه ــه ای از ط مجموع
روان از جملــه ســراچ و... در 3 شــهر 
ایــران از جملــه بردســیر در اســتان 
کرمــان در حــال اجــرا اســت؛ تصریــح 
ــام و در  ــرار اســت 5 طــرح ادغ کــرد: ق

ــرا بشــود. ــامان اج ــرح س ــب ط قال
ــروه ســالمت روان دانشــگاه  ــس گ ریی
علــوم پزشــکی کرمــان اعــالم کــرد: بــه 
ــناس  ــر 1 روانش ــزار نف ــر 20 ه ازای ه
ــطح  ــه در س ــم ک ــی گیری ــر م درنظ
ــت  ــر روانشــناس جمعی نخســت 6 نف
ــدف در  ــه ه ــری منطق ــزار نف 110 ه

ــد. ــی ده ــان را پوشــش م کرم

آگهی مزایده عمومی ) مرحله دوم (
مدیریــت آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر در نظــر دارد تعــداد 3 باب مغــازه واقع در خیابان شــریعتی 
روبــه روی پاســاژ طــال )1- مغــازه فعلــی آرایشــی و بهداشــتی گلبرگ 2- مغــازه فعلی کافی نــت هجینی 3- 
مغــازه فعلــی لــوازم خانگــی خســروی( و تعــداد 2 باب مغــازه واقــع در چهارراه بهجــرد ابتدای خیابان شــهید 
غالمحســین پــور) پیتــزا فروشــی فعلــی ( بــه صــورت اجــاره دو ســاله از طریق مزایــده عمومی بــا بهره گیری 

از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت  )  setadiran.ir ( بــه بخش خصوصــی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت: 99/03/21 

مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 99/03/21 تا تاریخ 99/03/27  
نحوه دریافت اسناد مزایده:از طریق سامانه ستاد الکترونیکی دولت )ستاد(

مهلــت تکمیــل و تحویــل اســناد مزایــده: حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری مــورخ 99/04/02 از طریــق ســامانه 
ســتاد ایــران و تحویــل اصــل فیــش واریــزی ودیعــه بــه دبیرخانــه مدیریــت آمــوزش و پــرورش شهرســتان 

بردســیر از طریــق مراجعــه حضــوری یــا پســت سفارشــی. 
تاریــخ بازگشــایی اســناد مزایــده: ســاعت 10 مــورخ 99/04/03 در محــل دفتــر مدیــر کل آمــوزش وپــرورش 

ــتان کرمان  اس
جهــت آگاهــی از شــرایط عمومــی و توضیحــات برگــزاری و ســایر اطالعــات مزایــده بــا مراجعــه بــه ســامانه 

ســتاد بــه نشــانی setadiran.ir یــا بــا تلفــن 33522697 تمــاس حاصــل شــود. 
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Soroush-eitaa

ــه  ــاره ب ــا اش ــه ای ب ــت اهلل خامن ــرت آی  حض
روحیــه ی تحول خواهــی امــام از دوران جوانــی، 
افزودنــد: امــام به روش پیامبران، سرشــت نهفته 
و غرایــز معنــوی انســانها را بیــدار میکــرد کــه 
ایــن ویژگــی ده هــا ســال قبــل از آغــاز نهضــت 
اســامی نیــز در درس اخــاق منقلب کننــده ی 
ایشــان در حــوزه ی علمیــه ی قــم مشــهود بــود.

ایشــان، امام خمینــی را »امام تحــول« نامیدند و 
افزودنــد: امــام از دوران مبــارزات تــا پایــان حیات 
ــش  ــز در نق ــل نی ــدان عم ــان در می مبارکش
ــی  ــد تحول خواه ــر، رون ــده بی نظی ــک فرمان ی
ــران را  ــت ای ــم مل ــوس عظی ــری و اقیان را رهب
ــی ومتاطــم  ــداف طوفان ــق اه در مســیر تحق

می کــرد.
ــوالت  ــن تح ــامی در تبیی ــاب اس ــر انق رهب
ــی  ــه تحول آفرین ــو روحی ــده در پرت ــاد ش ایج
امــام، بــه »تبدیــل روحیــه خمودگــی و تســلیم 
ملــت ایــران بــه روحیــه ای مطالبه گــر« اشــاره 
ــت  ــأن، مل ــام عظیم الش ــد: ام ــد و افزودن کردن
ــه  ــط ب ــه فق ــرک ک ــی بی تح ــران را از ملت ای
فکــر زندگــی شــخصی خــود بــود، بــه ملتــی 
ــه  ــر داد ک ــدان تغیی ــر وحاضــر در می مطالبه گ
ایــن ویژگــی از آغــاز نهضــت در ســال 41 و پس 
ــه  ــی ب ــارزات منته ــا مب از آن 15 خــرداد 42 ت
پیــروزی انقــاب و ســال های بعــد از آن، نمایــان 

و مشــهود اســت.
ایجــاد تحــول در نــگاه حقارت پندارانــه ملــت در 
برابــر »قدرت هــای خارجــی و حتــی مســئوالن 
دون پایــه رژیــم پهلــوی بــه ملتــی دارای اعتماد 
بــه نفــس و عــزت ملــی و مؤثــر در سرنوشــت 
کشــور« دومیــن نکتــه ای بــود که رهبــر انقاب 
ــام  ــه تحول خواهــی ام ــج روحی ــن نتای در تبیی

خمینــی بــه آن پرداختند.
در  »تحــول  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
مطالبــات اساســی مردم از خواســته های بســیار 
ــتقال و  ــون اس ــی همچ ــه مطالبات ــدود ب مح
ــن  ــه دی ــردم ب ــگاه م ــول در ن آزادی« و »تح
ــک  ــه ی ــردی ب ــادی و ف ــوب ع ــک چارچ از ی

ــار  ــر آث ــاز« را از دیگ ــاز وتمدن س ــب نظام س مکت
تعیین کننــده نــگاه تحول خــواه رهبــر کبیــر 

ــمردند. ــامی برش ــاب اس انق
ایشــان در بیــان نکتــه ای دیگــردر همیــن زمینــه 
افزودنــد: در شــروع نهضــت اســامی هیــچ افقــی 
از آینــده در ذهــن ملــت نبــود امــا امــام ایــن نــگاه 
بی افــق را بــه نــگاه کنونــی ملــت یعنــی تشــکیل 
امــت اســامی و ایجــاد تمــدن نویــن اســامی در 

افــق آینــده متحــول کــرد.
رهبــر انقــاب »ایجــاد تحــول در مبانــی معرفتــی 
کاربــردی و وارد کــردن فقــه در عرصــه نظام ســازی 
و اداره کشــور« و نیز »پافشــاری بر تعبد و معنویت 
در عیــن نــگاه نوگرایانــه بــه مســائل« را دو نتیجــه 

بــارز نــگاه تحول انگیــز امــام راحل برشــمردند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای »تحــول اساســی در 
نــگاه بــه جوانــان و نســل جــوان« را از دیگــر آثــار 
مبــارک و عمیــق رویکــرد تحولــی امــام خمینــی 
خواندنــد و افزودنــد: ســپردن کارهــای بــزرگ بــه 
ــروت و  ــوان ث ــه عن ــان ب ــتفاده از آن ــان و اس جوان
ــه آن  ــود البت ــام ب ــی، روش روشــن ام ــره مل ذخی
بزرگــوار در عیــن حــال بــه افــراد غیرجــوان نیــز به 
عنــوان ثــروت ملــی اعتمــاد می کردنــد کــه ایــن 
واقعیــت نیــز در انتصابات ایشــان مشــهود اســت و 
اکنــون نیــز همچنــان کــه گفته ایــم بایــد همیــن 

نــگاه و روش مــد نظــر باشــد.
ایشــان در تبییــن دیگــر نتایــج بســیار مهــم نــگاه 
تحول خــواه امــام، ایســتادگی و تحقیــر ابرقدرت ها 
را مــورد توجــه قــرار دادنــد و افزودند: زمانی کســی 
حتــی تصــور نمی کــرد بشــود روی حــرف آمریــکا 
حــرف زد امــا امــام خمینــی بــا ایجــاد تحــول در 
نــگاه بــه ابرقدرت هــا، آن هــا را تحقیــر و ثابــت کرد 
ــن  ــه ای ــد ک ــی ضربه پذیرن ــان جهان ــه زورگوی ک
ــت در فروپاشــی شــوروی ســابق و اوضــاع  حقیق

امــروز آمریــکا مشــهود اســت.
رهبــر انقــاب اســامی بــا تأکیــد بــر اینکــه امــام، 
»امــاِم تحــول« بــود افزودنــد: مهمترین نکتــه این 
اســت کــه امــام کــه عامــل اصلــی ایــن تحــوالت 
بــود، بــه درســتی همــه آنهــا را از خدا می دانســت.

10000100005588 شماره ارسال پیامک

شــهید احمــد ســعید نام پــدر: عزیزاله نــام مــادر: فاطمه ســعید متولــد : 1۳44ومجرد 
تاریــخ شــهادت: 64/5/22 محــل شــهادت: شــرهانی مزار: گلزار شــهدای شــهر گلزار

زندگینامه:
شــهید احمد ســعید در روســتای قریةالعرب)شــهر گلــزار کنونی( بــه دنیا آمــد. دوران 
ابتدائــی در روســتا بــه مدرســه رفــت، و بــرای ادامــه تحصیــل بــه کرمــان آمــد و در 
رشــته ادبیــات موفــق بــه اخــذ مــدرک دیپلــم گردیــد. همــواره در کنــار تحصیــل، 

کمــک حــال خانــواده بــرا تأمیــن اقتصــاد و مخــارج خانــه بــود. 
ــادگان لشــکرک  ــدن دوره آموزشــی در پ موعــد ســربازی فــرا رســید. پــس از گذران
تهــران، عــازم جبهــه شــد، و پــس از ۳ مــاه حضــور در جبهــه، ســرانجام در منطقــه 

شــرهانی بــه شــهادت رســید.
درســش خــوب بــود. بابــا فرســتادش کرمــان، خالــه  هــم آمــد کنــارش تــو خونــه، تــا 
بتونــه درسشــو ادامــه بــده. احمــد هــم قــدر زحمــات پــدر رو مــی دونســت. درس می 

خونــد. بچــه مرتــب و منظمــی بــود. موفق شــد دیپلم ادبیــات بگیــره ...
محبتــی کــه بــه پــدر و مــادر داشــت از همــه مــا بهتــر بــود. بــه مــا هــم ســفارش می 
کــرد: هیــچ بــی احترامــی بــه پــدر و مــادر نکنیــد...    راوی: یداهلل ســعید)برادر شــهید(

آخــر هفتــه از کرمــان مــی آمــد بــرا کمــک بــه پــدر و مــادر. قالی بافــی می کــرد، می 
رفــت صحــرا گنــدم و جــو درو مــی کــرد... فرصتــی هــم اگــه پیــش مــی آمــد همــراه 

چنــد نفــر دیگــه از بچــه هــا مــی رفتیــم تفریــح. جامــون تــو رود خونه بــود ...
                         راوی: جهانگیر شمس الدین محمد)دوست و هم محله ای شهید(

بــه فوتبــال، پینــگ پنــگ و ... عاقه داشــت. امــا فوتبالش خــوب بود و بیشــتر فوتبال 
بــازی مــی کــرد، فــوروارد مــی ایســتاد ...               راوی: یــداهلل ســعید)برادر شــهید(

هیــچ وقــت نمــازش تــرک نمــی شــد. بــا اینکــه اون زمــان، اکثر جــوون ها مســجدی 
نبودنــد، ولــی ایشــون مســجد مــی رفــت...              راوی: یــداهلل ســعید)برادر شــهید(

دیپلــم کــه گرفــت، بــرا خدمــت ســربازی ثبــت نــام کــرد و داوطلــب رفتن بــه جبهه 
شــد، بــا اینکــه انتخــاب جایــی غیــر از مناطــق عملیاتی بــراش مهیــا بود. 

از خونواده هم کسی مخالف رفتنش نشد.            راوی: یداهلل سعید)برادر شهید(
از جبهــه فقــط یــه بــار مرخصــی آمــد. زمان برداشــت گنــدم و جــو بــود. رفتیم کمک 
بابــا. ازش پرســیدم: جبهــه چطوریــه؟ گفــت: خیلی خوبــه، خــدا رو می خواهــی، اونجا 

بیــا ببیــن! دو روز بــه اتمام مرخصــی مونده، برگشــت جبهه... 
                                                                          راوی: یداهلل سعید)برادر شهید(

روز آخــر کــه دیدمــش، بــا ســاک و کاه ســربازی، از خونــه اومــد بیــرون، امامــزاده رو 
زیــارت کــرد، خداحافظــی کــرد. ســرویس رفتــه بــود، نشســت تــه یــه وانــت و رفــت.

آرزوی شــهادت داشــت. ترمینــال کرمــان، وقتــی مــی خواســت بــره جبهــه، بــه مــن 
گفــت: دعــا کــن مــن شــهید بشــم ...             راوی: یــداهلل ســعید)برادر شــهید(

شهید  معظم  احمد سعید

*غربیهــا مــی خواســتندبااینتکس بــا فــروش نفــت 
دربرابــر غــذا و دارو مــا را بیشــتر کنتــرل کننــد پــول 
نفــت بــره بــه کانالهــای بانکــی انهــا و دربرابــرش غــذا 
ودارو بــدن کلــی هــم منــت گذاشــتند کــه مــا دربرابر 
امریــکا واســتادیم وبه شــما در ســایه برجــام غــذا ودارو 
ــم  ــت را دادی ــدار نف ــا اقت ــروز ب ــی ام ــم ول ــی دهی م
انســوی دنیــا و طــا گرفتیــم ایــن امــر نشــانگر ایــن 
اســت کــه ســازش بــا دشــمن غــدار نتیجــه ای جــز 
وابســتگی نــدارد و ایــن یــک ازمایــش الهــی ومهمــی 
ــان                                                                                                                                         ــرت بشــودبرای غربگرای ــد درس عب ــه بای ــود ک ب

17----91۳۳                                               
* بــا توجــه بــه ســالگردعروج امــام امــت ،مســئوالن 
بایــد همــواره زندگــی و ســیره حضــرت امــام خمینی 
ــا الگوگیــری  ــرار داده و ب )ره( را ســرلوحه کار خــود ق
و پیــروی از مکتــب ایشــان بــه مــردم خدمــت کننــد 
یکبــار رفتــار وســیره امــام رامطالعــه کننــد و بفکــر 

ــند            91۳2-----60 ــردم باش ــه م ــت ب خدم
*خــوش خیالــی ناشــی از کنتــرل اپیدمــی و عــادی 
جلــوه دادن شــرایط، موجــب شــده برخــی شــهرهای 
بــه اصطــاح »ســفید« هــم رنگــی شــوند. مــن واقعــاً 
نمــی دانــم چــرا بــه توصیــه متخصصــان ایــن رشــته 
ــانه ها  ــق رس ــف و از طری ــکل های مختل ــه ش ــه ب ک
داده گــوش  کمتــر  و می شــود  منتشــر شــده 
 می شود.                                                49----9۳4

ــت ومســئوالن و  ــه دول ــارک اهلل ازاینک ــام ب ــا س *ب
رانتخــواران بیمه ای بفکر بازنشســتگان هســتند بیمه 
تکمیلــی اتیــه ســازان حافــظ قبــا تفــاوت ویزیــت را 
پرداخــت نمــی کردنــد حــاال کــه داروهــا گــران شــده 
تفــاوت داروهــا رانمــی دهــد تفــاوت ویزیتهــا را مــی 
دهــد ایــن کا ربــه نفــع کیســت ؟ جــز به نفــع بیمه و 
ســرمایه داران ان اســت از مســئولین مــی خواهــم کــه 
ایــن مــورد را پیگیــری کننــد تفــاوت یک ویزیــت 48 
تومــان تفــاوت دارو 200هزارتومــان ؟    91۳۳----71

*خطــر ابتــا بــه کرونابیــخ گوشــتونه نمــی خواهیــد 
عبــرت بگیریــد بایدحتمــا خودتــان ویــا نزدیکانتــان 
مبتــا شــوندتا بفهمیــد کــه چــه مشــکاتی جانــی 
وروانــی وعاطفــی اثــر گــذار دارد چراهمــه میگــن من 
کرونــا نمــی گیرم پــس انهایــی گرفتن کــی بودنــد از 
کجــا امدنــد مگــر از مریــخ امدنــد بابــا رعایــت کنیــد                                                                                                                                             

99----9۳62                                                 
*تبعیــض ونژادپرســتی منحصر بــه امریکانیســت اما 
درامریــکا اشــکار وعلنــی اســت ولــی دراروپــا پنهــان 
ــل  ــا مث ــر ســران اروپ ــی کاریســت چــون اکث ومخف
ــی را  ــژاد برترپرســتی ژرمن ــه خودســابقه ن ــان ک الم
دارد اصــا کارپلیــس امریــکا را محکــوم نکــرد وابــراز 
ــا معترضــان شــد                                                                                                                                                ــرا ی صلــح واشــتی ب امیــدواری ب

78----912۳6                                            
* ســام میــدان آزادی بردســیر را دســتی روی ســرو 
کلش بکشــید ونمــای زیبایــی نــدارد و نیاز بــه مرمت 
قتــل هولناک »جــورج فلوید« شــهروند 46 ســاله وســنگ کاری دورش دارد باتشــکر      91۳4-----65

سیاه پوســت آمریکایــی بــه دســت پلیــس کــه در 
روزهــای گذشــته به اعتراضــات گســترده و فراگیر 
در ایــن کشــور دامــن زده، بــار دیگــر از نهادینگی و 
عمــق تبعیض نــژادی حتــی از ســوی قانونگــذاران 
ــرده  ــت ها پ ــه رنگین پوس ــون علی ــان قان و مجری

برداشت.
ــس  ــوی پلی ــتان از س ــریالی سیاه پوس ــل س قت
ــن  ــدگار ای ــای مان ــی از تراژدی ه ــه یک ــکا ب آمری
کشــور تبدیــل شده اســت. ســال 2014 تیراندازی 
بــه »مایــکل بــراون« نوجــوان 18 ســاله  در شــهر 
ــوان  ــه عن ــکا ب ــزوری آمری ــت می ــن ایال فرگوس
ــه  جرقــه ای، شــهرهای مختلــف ایــن کشــور را ب
ناآرامــی کشــاند. بــراون سیاه پوســت، مســلح نبود 
و ســوء ســابقه نیــز نداشــت امــا بــا شــلیک شــش 
گلولــه، قربانــی تعصبات نژادپرســتانه پلیس شــد.

اتفاقــا همــان ســال »اریــک گارنــر« 4۳ ســاله نیــز 
ــت فشــردن  ــه عل ــه ب ــود ک ــرد سیاه پوســتی ب م
ــر  ــد افس ــوی چن ــینه از س ــه س ــردن و قفس گ
پلیــس بــه قتــل رســید. جالــب اینکــه پلیس های 
قاتــل او تبرئــه شــدند و همیــن موضــوع باعــث به 
راه افتــادن موجــی از تظاهــرات عمومی در سراســر 

آمریــکا شــد.
اخیــرا نیــز رخــدادی مشــابه در این کشــورِ مدعی 
حقــوق بشــر، پهنــه آمریــکا را بــه ناآرامی کشــانده  
ــار قربانــی جــورج فلویــد اســت؛ مــردی  و ایــن ب
46 ســاله سیاه پوســت و غیرمســلح کــه گــردن او 
زیــر زانــوی پلیــس سفیدپوســت قــرار گرفــت و با 
تکــرار جملــه »نمی توانــم نفــس بکشــم«، جــان 

داد؛ حادثــه ای غم انگیــز کــه نــه اولیــن آن بــود و نــه 
آخریــن خواهــد بــود.

ــر  ــای اخی ــد در روزه ــل فلوی ــوی قت ــار ویدئ انتش
ــور  ــن کش ــونت بار در ای ــات خش ــاز اعتراض بسترس
و گســترش دامنــه آن بــه دســت کم 75 شــهر 
ــکا،  ــم آمری ــیدن پرچ ــش کش ــه آت ــت. ب شده اس
خودروهــا، ســاختمان ها و حتــی کلیســای تاریخــی 
ــن  ــه ای ــی نتیج ــنگتن دی س ــن جان« در واش »س
ــث  ــه باع ــی ک ــت؛ اعتراضات ــتانه اس ــدام نژادپرس اق
ــروح  ــر و مج ــزار نف ــار ه ــش از چه ــت بی بازداش
شــدن شــمار قابــل توجهی بــه دلیــل اصابــت گلوله 
پاســتیکی یــا استنشــاق گاز اشــک آور شده اســت.

اســتقرار یــک هــزار 600 ســرباز در پایگاه های نظامی 
پیرامون واشــنگتن و دســتور »دونالــد ترامپ« مبنی 
بــر ســرکوب معترضــان از شــدت خشــونت ها نشــان 
دارد. از نــگاه ناظــران اســتفاده از نیروهــای ارتــش از 
ســوی رییس جمهــوری بــرای فرونشــاندن اعتراضات 
ــر  ــن زده و ب ــود دام ــه فضــای تنش آل ــهروندان ب ش

وخامــت اوضــاع خواهد افــزود.
تبعیــض قومــی و نــژادی در آمریــکا از ســوی پلیــس 
ــال جامعــه سیاه پوســت  و نیروهــای امنیتــی در قب
حتــی در آمارهــای انتشــاریافته از اداره سرشــماری 
ــاس در  ــن اس ــر ای ــت. ب ــهود اس ــور مش ــن کش ای
ســال 2019 حــدود 2۳درصــد از هــزار نفــری کــه 
ــرار  ــکا ق ــس در آمری ــار پلی ــلیک مرگب ــت ش تح
گرفتنــد، سیاه پوســت بودنــد. ایــن در حالــی اســت 
کــه بــر اســاس آمــار رســمی، سیاه پوســتان کمتــر 
از 14درصــد جمعیــت ایــن کشــور را تشــکیل مــی 

دهنــد.

ــزد  ــی ری ــه م ــکی ک ــن از اش م
ترســم مــی  یــار  چشــم  ز 

رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنرانی زنده ی تلویزیونی به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی )رحمه اهلل( 

اشعاردرمرثیه:
                سید عبدالعظیم حسنی
کســی کــه راه بــه باغ تــو چون نســیم گرفته
صــراط را ز همیــن راه مســتقیم گرفتــه
ــه ــة قبل ــو از قبیل ــو از عشــیرۀ عشــقی ت ت
کــه عطــر، مرقــدت از جنــة الّنعیــم گرفتــه
گــدای کــوی تــو امــروزه نیســتم مــن و دانی
ســرم بــه خــاک درت اُنــس از قدیــم گرفتــه
همیشــه ســفرۀ دل بــاز کــرده ام بــه حضورت
کــه فیض باز شــدن، غنچــه از نســیم گرفته
برین بهشــت مجّســم قســم کــه زائــر قبرت
بــه کــف برات نجــات خــود از جحیــم گرفته
همیشــه عبــد، حقیــر اســت در برابــر معبود
بــه جز تو کی ســمت عبــد باعظیــم گرفته؟
ــه ــه نرفت ــا نُرفت ــو ت ــر ت ــار ز قب ــک غب مل
در ایــن ُمقــام، فلــک خویش را مقیــم گرفته
چگونــه چشــم کرم زین حرم نداشــته باشــم
ــه ــم گرفت ــر یاکری ــو ذک ــر ت ــر کبوت ــه ه ک
کســی کــه زائر تو شــد، حســین را شــده زائر
کــه رنــگ و بــو حــرم تــو از آن حریــم گرفته

                                                علی انسانی 

ایشــان نکتــه مهــم دیگــر در روحیــه تحــول 
انگیــز امــام را نــگاه ایشــان بــه اهمیــت تحــول 
روحــی و اعتقــادی در جوانــان دانســتند و 
ــن بخــش از سخنانشــان  در جمــع بنــدی ای
افزودنــد: درســی کــه مــا از روحیــه و حرکــت 
تحولــی امــام مــی گیریــم ایــن اســت کــه باید 
حرکــت تحــول آفریــن در همــه بخشــها ادامه 
داشــته باشــد، اگرچه کشــور و انقاب در ســی 
ســال گذشــته از رویکــرد تحولــی امــام فاصله 

ــت. نگرفته اس
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، »پیشــرفت هــا 
ــای  ــور«، »توانمندی ه ــی کش ــت علم و حرک
مــرز  نزدیکــی  بــه  رســیدن  و  دفاعــی 
بازدارندگــی« و »چهــره قدرتمنــد جمهــوری 
ــی  اســامی در عرصــه سیاســی« را نمونه های
از پیشــرفت و حرکــت تحولــی در دوران بعــد 
از امــام برشــمردند و خاطــر نشــان کردنــد: در 
ایــن ۳0 ســال بــا وجود پیشــرفت و تحــول در 
عرصه هــای گوناگــون، در برخــی مــوارد در زیر 
ســاختها تحــول به وجــود آمــد امــا بــه فعلیت 
ــرد و  ــم عقب گ ــوارد ه نرســید و در برخــی م
پســرفت داشــتیم کــه تأســف بار و غیــر قابــل 

قبــول اســت.
ایشــان، نقطــه مقابــل انقــاب را کــه طبیعــت 
ــش«  ــرفت و جه ــول، پیش ــوآوری، تح آن »ن
اســت، »ارتجــاع« خواندند و افزودند: پیشــرفت 
و یــا پســرفت انقابها بســتگی بــه اراده انســان 
هــا دارد زیــرا اگــر انســانها در مســیر درســت 
حرکــت نکننــد، خداوند نعمــت خــود را از آنها 
خواهــد گرفــت، بنابرایــن باید به شــدت مراقب 

بــود کــه دچــار چنیــن وضعیتی نشــویم.
رهبــر انقــاب اســامی بــا تأکیــد بــر اینکــه 
»مــا قــادر هســتیم در بخــش هــای مختلــف 
تمدنــی کشــور و نظــام، تحــول ایجــاد کنیم و 
از بنــده، جوانــان، نخبــگان و مردم انتظار اســت 
بــه فکــر ایجــاد تحــول در بخشــهای مختلــف 
ــات ایجــاد تحــول  ــه برخــی الزام باشــیم«، ب

اشــاره کردنــد

در مــورد زندانیــان نیــز وضعیــت به همین منوال اســت 
و بــه طــوری کــه شــمار آمریکایی هــای آفریقایی تبــار 
زندانــی، پنــج برابــر بیشــتر از سفیدپوســتان آمریــکا و 
ــار  ــای التین تب ــر بیشــتر از آمریکایی ه ــا دو براب تقریب
ــه  ــی ک ــال 2018 در حال ــت. در س ــپانیک( اس )هیس
سیاه پوســتان تنهــا حــدود 1۳ درصــد جمعیــت آمریکا 
ــن  ــان ای ــک ســوم زندانی ــا ی ــد ام را تشــکیل می دادن

ــد. کشــور سیاه پوســت بودن
نگاهــی هــر چنــد اجمالــی بــه تاریــخ جنبــش 
سیاه پوســتان در آمریــکا از مصائــب و مشــکات غمبار 
آنــان پــرده برمــی دارد. بــرده داری در آمریــکا به ویــژه در 
جنــوب ایــن قــاره، بیــن قرن هــای 16 تــا 19 میــادی 
بــه شــدت رواج داشــت. بیشــتر برده هــا از غــرب آفریقا 
بــه عنــوان نیــروی کار ارزان بــه آمریــکا برده می شــدند. 
بــا وجــود ایــن کــه بســیاری از آنهــا در بیــن راه جــان 
ــال  ــا س ــرده ت ــود دالالن ب ــه می ش ــد، گفت می باختن
ــاره  ــه ق ــا ب ــرده از آفریق ــزار ب ــش از 460 ه 1776 بی

آمریــکا انتقــال دادنــد.

تولید مواد مؤثره ۴ دارو از سوی یک شرکت  دانش بنیان
ــه  ــان ب ــرکت های دانش بنی ــی از ش ــان یک محقق
ــان  ــره داروی درم ــاده موث ــد م ــی تولی ــش فن دان
دیابــت و جلوگیــری از ســکته قلبــی دســت یافتند.

بــه گــزارش ایســنا، شــهرام اقدامیــان، مدیــر عامــل 
ــره  ــاده موث ــد م ــان از تولی ــرکت دانش بنی ــن ش ای
بــرای تولیــد داروی جدیــد در حــوزه بیمــاری دیابت 
ــرای تولیــد  خبــر داد و گفــت: ایــن مــاده مؤثــره ب
ــرد دارد کــه پیــش از  داروی »ســیتاگلیپتین« کارب

ایــن وارداتــی بــود.
اقدامیــان، میــزان مصــرف ســالیانه کشــور بــه ایــن 
مــاده مؤثــره را 8 تــا 15 تــن دانســت و ادامــه داد: در 
ســال گذشــته 4 تــن از ایــن مــاده را تولیــد کردیــم 

ــم و در  ــرار دادی ــی ق ــرکت های داروی ــار ش و در اختی
ســال جــاری نیــز بــه علــت تولیــد داخلــی، واردات آن 
ممنوع شــد و شــرکت مــا توانایــی تولید میــزان مورد 
ــرکت های  ــاز ش ــع نی ــرای رف ــاده را ب ــن م ــاز از ای نی

دارویــی دارد.
وی، ســیتاگلیپتین را دارویــی دانســت کــه در کنترل 
قنــد خــون و مقــدار انســولین تولیــد شــده در بــدن 
ــن دارو نســل  ــرد: ای ــر اســت و خاطــر نشــان ک مؤث

جدیــد داروهــای دیابــت اســت.
ــی  ــد داروی قلب ــرای تولی ــره ب ــاده موث ــان، م اقدامی
»کارودیلــول« را از دیگــر دســتاوردهای ایــن شــرکت 
نــام بــرد و یــادآور شــد: ایــن دارو بــرای جلوگیــری از 

قتل سریالی سیاه پوستان از سوی پلیس آمریکا به یکی از تراژدی های 
ماندگار این کشور تبدیل شده است

شــعری از مقــام معظــم رهبــری خطاب 
ــی عصر)عج(: ــه حضــرت ول ب

من از اشکی که میریزد ز چشم یار میترسم
از آن روزی که موالیم شود بیمار میترسم! 
همه ماندیم در جهلی شبیه عهد دقیانوس
من از خوابیدن مهدی درون غار میترسم! 

رها کن صحبت یعقوب و کوری و غم و فرزند
من از گرداندن یوسف سر بازار میترسم! 
همه گویند این جمعه بیا اما درنگی کن
از اینکه باز عاشورا شود تکرار میترسم! 

سحر شد آمده خورشید اما آسمان ابریست
من از بی مهری این ابرهای تار میترسم! 
تمام عمر خود را نوکر این خاندان خواندم

از آن روزی که این منصب کنم انکار میترسم! 
طبیبم داده پیغامم بیا دارویت آماده است

از آن شرمی که دارم از رخ عطار میترسم! 
شنیدم روز وشب از دیده ات خون جگر ریزد

من از بیماری آن دیده خونبار میترسم! 
به وقت ترس و تنهایی،تو هستی تکیه گاه من

مرا تنها میان قبر خود نگذار، میترسم! 
دلت بشکسته از من،لکن ای دلدار رحمی کن
که از نفرین و عاق والدین بسیار میترسم! 
هزاران بار من رفتم،ولي شرمنده برگشتم 
ز هجرانت نترسیدم ولی این بار میترسم!

امام خمینی هم انسان تحول خواه بود و هم تحول آفرین/ امام نشان داد ابرقدرت ها رضبه پذیرند

حملــه قلبــی کمــک زیــادی به بیمــار می کنــد. ایــن ماده 
مؤثــره نیــز پیــش از ایــن از خــارج کشــور وارد می شــد؛ اما 
در حــال حاضــر ایــن شــرکت دانش بنیــان توانایــی رفــع 

نیــاز کل کشــور بــه ایــن مــاده را دارد.
علمی وفنــاوری  معاونــت  اعــام  اســاس  بــر 
داروی  مؤثــره  مــاده  تولیــد  ریاســت جمهوری، 
ــن  ــدی ای ــوالت تولی ــر محص ــیپروهپتادین« از دیگ »س
شــرکت دانش بنیــان اســت و از ایــن مــاده در تولیــد داروی 
ضد حساســیت و اشــتهاآور اســتفاده می شــود.  گاباپنتین 
مــاده مؤثــره دیگــری اســت کــه توســط ایــن محققــان 
تولیــد می شــود. ایــن محصــول یــک داروی ضــد تشــنج 
ــد. ــش می ده ــنج را کاه ــات تش ــداد دفع ــه تع ــت ک اس

دراجــرای طــرح مواســات و همدلــی و کمــک مومنانــه به اقشــار ضعیف جامعه 
درعــدم مــوازی کاری ، ایجــاد بانک اطاعاتی ضروریســت و ســازمان ونهــادی و... 
مســئول اجرای این طرح مشــخص شــود کســب اطاعــات از کلیــه خانوارهای 
مشــمول درســامانه ثبــت گــردد و بســته هــای کمــک مومنانــه عادالنــه بیــن 
اقشــار آســیب پذیــر توزیــع گــردد  و ســپاه وبســیج بــا توجه بــه نیروهــای اماده 
کار بهتریــن گزینــه بــرای مدیریــت ایــن موضــوع هســتند لــذا بــرای ایــن امــر 

ســتاد رزمایــش کمکهای مومنانه تشــکیل شــود. 
البتــه بــا توجــه بــه گزارشــهایی کــه از مجامع مختلف منتشــر شــده کمکها ی 
خوبــی ارائــه شــده اســت کــه بــرای ادامــه این طــرح نیازبــه راه انــدازی ســامانه 
جامعــه ومدیریــت یکپارچه کمکهاســت بــه گونــه ای ازنیازمندی غفلت نشــود 
چــه بســا افــرادی کــه بــرای حفــظ ابــرو حاضــر بــه اعــام نیــاز نیســتند انهــا 
هــم یــک بخشــی هســتند کــه بایــد توســط افــراد شناســایی و باحفــظ ابروی 
انــان از کمکهــا بهــره منــد بشــوند و از طرفــی مردم خیــر و همیشــه در صحنه 
شهرســتان کــه جایــگاه ارزنــده ای در انجــام کارهای خیرخواهانــه دارنــد، در این 

مــورد نیــز حضــور پررنگتــری خواهند داشــت.
ــود و  ــام ش ــی اع ــای مردم ــع آوری کمک ه ــاب جم ــماره حس ــا ش ضمن
همشــهریان بتواننــد کمک هــای نقــدی خــود را بــه ایــن شــماره واریــز کننــد 
و همچنیــن کمک هــای غیــر نقــدی کــه شــامل مــواد غذایــی و بســته بنــدی 

اســت را بــه پایگاه هــای مقاومــت بســیج درمســاجد  تحویــل دهنــد. 

عدم موازی کاری با ایجاد بانک 
اطالعاتی از خانوارها و افراد جامعه 

هدف، در طرح کمک مومنانه


