
سرمقاله

3

    
امام خامنه ای ) دامه ظله العالی  ( :

روابط مجلس با دولتمردان باید مطابق قانون 
و شرع باشد، یعنی سؤال و تفحص به عنوان 
حق مجلس وجود داشته باشد اما توهین و 
دشنام و نسبِت بدون علم به دولتمردان 
به هیچ وجه جایز نیست و برخی از این 

نسبت ها حرام شرعی است.
10000100005588

ـ    سیاسی  استان کرمان           هفته نامه ی فرهنگی    

دو شنبه    30   تیر ماه  1399 
28  ذی القعده   1441  -  20  ژوئیه 2020

سال دوازدهم   -  شماره   442   
قیمت :  1000 تومان

www.sepehrbrd.ir
                                                                                                                                                                                                                                                  

3

2

3

ایا در جوامع وکشورهای جهان نهادی برنظارت انتخابات آن 
جوامع وجود دارد ؟ و حدود و اختیارت آنان چگونه است و 
به چه نحوی نظارت دارند ؟ آنچه که دراین وجیزه میتوان 
بررسی نمود تنها نهادها وسازمانهایی که نقش تاثیرگذار 

درانتخابات جوامع مختلف را دارد 
در اکثر کشورهای دنیا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، 
مراجعی قانونی وجود دارند. »شورای نگهبان« در جمهوری 
اسالمی ایران، »دادگاه قانون اساسی« در ترکیه، »محکمه 
 النقد« در مصر،»شورای قانون اساسی« و »دیوان عالی 
عدالت« در فرانسه، »دادگاه قانون اساسی« در آلمان،»مجلس 
نمایندگان« و »سنا« در آمریکا، »مجلس عوام« در انگلستان 
و »دادگاه قانون اساسی« در روسیه، این نقش نظارتی را ایفا 
می نمایند. بنابراین مشابه شورای  نگهبان قانون اساسی ایران، 
در کشورهای دیگر هم نهادهایی تحت عنوان شورا یا دادگاه 
وجوددارند که وظیفه ی آن ها نظارت بر صحت انتخابات است. 
تنها تفاوتی که وجود دارد آن است که در دیگر کشورها این 
نظارت در نهایت به دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی عدالت، 
شورای قانون اساسی، دیوان عالی کشور یا نهاد مشابه دیگری 
که واپسین تصمیم را گرفته و در برابر این تصمیم به شخص 

یا نهادی پاسخ گو نیست، ختم می شود.
لذا درهمه جوامع به نحوی نظارت برانتخابات وجود دارد و 
نوع نظارت بستگی به ماهیت نهادها و ساختارهای سیاسی 
و حقوقی کشورها دارد واینکه گفته میشود درسایر جوامع و 
نظام های حکومتی دستگاه نظارتی وجودندارد با عدم آگاهی 
مخاطبین از نحوه اداره سیاسی سایر کشورها، قصد ایجاد 
شبهه دارند تا دستگاه نظارتی قانونی کشور را زیر سوال برده 
و اال درتمام کشورها با توجه به نحوه حکومت سیاسی انها 
صافی ظریفی وجود دارد که جریان انتخابات را کنترل و 

نظارت می کند 
به عنوان نمونه در فرانسه برای آن که نامزدی جهت تصدی 
مقام نمایندگی مردم رسمیت بیابد، الزم است حدود 500 
نفر از نمایندگان اعم از نمایندگان مجلس یا شوراها و...- او 
را تأیید کرده باشند و به عبارتی پای طومار صالحیت وی 
را امضا نمایند. طبق قانون، این 500 نفر باید الاقل از 30 
استان مختلف کشور باشند و از هر استان بیش از 50 امضا 
نمی شود، جمع نمود. بنابراین فقط افرادی می توانند به عنوان 
نامزد خود را مطرح سازند که صالحیت خود را قبالً در سطح 
کشوری به نمایش گذارده باشند. فرانسوی ها معتقدند این 
تأیید صالحیت از ظهور به قول آنان »پارشوتیست ها« یعنی 
افردی که به یک باره در میدان سیاست ظاهر شده و رأی 

مردم را با خود همراه می سازند، ممانعت به عمل می آورد.
در بسیاری از کشورهای دموکراتیک جهان، نظارت بر صحت 

انتخابات توسط دادگاه قانون اساسی انجام می پذیرد. 
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                                  مدیرکل صنعت، معدن و تجارت شامل استان کرمان:

صادرات 110 میلیون دالری کاال طی 3 
ماهه اول امسال از کرمان

مناینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس: 

مبالغ قابل مالحظه ای از اعتبارات عمرانی 

در حساب دستگاه های اجرایی استان کرمان 

                          مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمان گفت: 

منابع شبکه بانکی به کمک تسهیالت 
دهی در بخش مسکن بشتابد

رئیــس جمهــور گفــت: گــزارش معــاون وزارت بهداشــت می گوید که 
۲5 میلیــون جمعیــت ایرانــی از کرونا عبــور کرده انــد و بقیه جمعیت 
حــدود 30 تــا 35 میلیــون نفــر دیگــر در معــرض ابتــالء در ماه هــای 

آینــده خواهنــد بود.
ــزاری تســنیم، حجــت  ــت خبرگ ــگار حــوزه دول ــزارش خبرن ــه گ ب
االســالم حســن روحانــی رئیس جمهور در جلســه ســتاد ملــی مقابله 
بــا کرونــا طی ســخنانی اظهار داشــت: چــون شــرایط ما در شــرایطی 
اســت کــه هنــوز دارو و واکســن قطعــی برای مقابلــه با بیمــاری کرونا 
وجــود نــدارد و بــه ایمنــی جامع نرســیدیم بنابرایــن راهــی نداریم که 
دســت بــه دســت هــم دهیــم و زنجیــره ابتــال را بتوانیــم قطــع کنیم 
تــا بتوانیــم شــرایط را بــرای کشــور و ســاماندهی محیط بهداشــتی و 

فعالیــت هــای مــورد نیــاز کشــور آمــاده کنیم.
ــت  ــزارش وزارت بهداشــت در خصــوص وضعی ــه گ ــاره ب ــا اش وی ب
ــن اســت کــه  ــر ای ــا ب ــا گفــت: تخمیــن م ــه کرون ابتــالی مــردم ب
تاکنــون ۲5 میلیــون ایرانــی بــه ایــن ویــروس مبتــال شــدند و غریب 
حــدود 14 هــزار نفــر هــم عمرشــان را در این مــدت از دســت داده اند. 
تعــداد زیــادی از افــراد بســتری بودنــد و در طــول ایــن 150 روز آمــده 
اســت کــه مجموعــاً بیــش از ۲00 هزار نفر در بیمارســتان ها بســتری 

بودند.
رئیس جمهــور اضافــه کــرد: در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه مــا باید 
ایــن احتمــال را بدهیــم کــه 30 تــا 35 میلیــون نفــر در معــرض ابتال 
خواهنــد بــود. در ایــن گــزارش را مبنــا قــرار دهیــم کــه ۲5 میلیــون 
جمعیــت از آن عبــور کــرده اســت و بقیــه جمعیــت حــدود 30 تا 35 
میلیــون نفــر دیگــر در معــرض ابتــالء در مــاه هــای آینده خواهــد بود 
در همیــن گــزارش پیش بینــی شــده اســت که تعــداد بســتری هایی 
کــه در آینــده بایــد پیــش بینــی کنیــم حــدود دو برابــر آن مقــداری 

اســت کــه مــا در طــول 150 روز شــاهد آن بوده ایــم.
روحانــی تصریــح کــرد: خودمــان را بایــد از نظــر درمــان و تخت هــای 

 2۵ میلیون ایرانی از کرونا عبور کرده اند/
 30 تا 3۵ میلیون در معرض ابتال خواهند بود

بیمارســتانی آمــاده کنیــم و بــا شــرایط پیــش 
رو مقابلــه کنیــم. در ایــن گــزارش همچنیــن 
آمــده اســت کــه از هــر 1000 نفــری کــه بــه 
ایــن ویــروس مبتال مــی شــوند 500 نفــر آنها 
عالمتــی ندارنــد و متوجــه هــم ممکــن اســت 
نشــوند کــه بــه ایــن ویــروس مبتــال شــدند. 
ــد و  ــف دارن ــم خفی ــر عالئ ــدود 350 نف ح
نیــازی بــه بســتری شــدن ندارنــد امــا ممکن 
ــه  اســت 150 نفــر از هــر 1000 نفــر نیــاز ب
بســتری شــدن داشــته باشــند بنابرایــن مــا 
یــک جمعیــت چنــد ده میلیونــی پیــش رو 
ــه  ــری ک ــزار نف ــر ه ــان ه ــه در می ــم ک داری
مبتــال مــی شــوند ممکــن اســت بیشــتر از 
ــه بســتری شــدن داشــته  ــاز ب ــر نی صــد نف
ــاده  ــرای آن آم ــد ب ــان را بای ــند و خودم باش

. کنیم

ــد مــردم  ــد بی نیــاز بدان امــام جــواد علیــه الســام فرمــود: هــر كــه خــود را به وســیله خداون
محتــاج او خواهنــد شــد و هــر كــه تقــواى الهــی را پیشــه خود كنــد خــواه ناخــواه، مــورد محّبت 

مــردم قــرار می گیــرد، گرچــه مــردم خودشــان اهــل تقــوا نباشــند. )بحاراالنــوار، ج۷5، ص۷۹(
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چگونگی نظارت برانتخابات درجوامع 
مختلف و شورای نگهبان درایران 

شهادت 140 نفر از کادر درمان و پرستاری 
در حوزه مبارزه با کرونا 

لطفا ماسک بزنید

محمدرضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی: 

تحقق آرزوی 8 ساله همسان سازی حقوق بازنشستگان / افزایش حقوق بازنشستگان از اول مهر 
ــت:  ــه و بودجــه گف رئیــس ســازمان برنام
همــه بازنشســتگان کشــوری و لشــکری از 
ــوق  ــادل ۹0 درصــد حق ــاه مع ــر م اول مه
شــاغلین فعلــی را دریافــت خواهنــد کــرد.

به گــزارش خبرگــزاری تســنیم، محمدباقر 
ــر ۲1  ــش خب ــتودیوی پخ ــت در اس نوبخ
شــبکه اول ســیما افــزود: در قانــون برنامــه 
ــوق  ــازی حق ــب س ــرای متناس ــم ب شش
شــاغلین تحــت عنــوان همســان ســازی؛ 
تکلیفــی بــر دولــت قائــل شــده ایــم، طــی 
ــم  ــی ه ــر ســاله مبلغ ــا ۹۹ ه ســال ۹6 ت
عــالوه بــر افزایشــی کــه بــرای شــاغلین در 
ــرای بازنشســتگان  نظــر گرفتــه می شــد ب
هــم اضافــه می شــد، امــا بــا توجــه بــه ایــن 
کــه بــرای شــاغلین در اســفند مــاه ســال 
قبــل، افزایــش امتیــازات فصــل دهــم اجــرا 
شــد، فاصلــه بیــن حقــوق بازنشســتگان و 
شــاغلین زیاد تــر شــد بــه همیــن جهــت 
از برخــی شــخصیت های بازنشســته و 
بــا تجربــه دعــوت کردیــم تــا مــا را یــاری 

یند. نما
ــه و بودجــه ضمــن  رئیــس ســازمان برنام

تأییــد گفته هــای مجــری مبنــی بــر ایــن کــه 
همــه بازنشســتگان کشــوری و لشــکری از اول 
مهــر مــاه معــادل ۹0 درصــد حقــوق شــاغلین 
فعلــی را دریافــت خواهنــد کــرد، افــزود: طبــق 
کارشناســی های انجــام شــده، جدولــی تهیــه 
شــد کــه طبــق آن دریافتــی طبقه بــه طبقه و 
گــروه به گــروه اعضــای بازنشســته حداکثر ۹0 

درصــد شــاغالن خواهــد بــود.
نوبخــت در بیــان میــزان کــف و ســقف 
دریافت هــای بازنشســتگان خاطرنشــان کــرد: 
ــه اجــرا می رســد،  ــاه ب ــر م ــاز مه آنچــه از آغ
رضایــت همــکاران مــا را در بــر خواهد داشــت. 
ضمنــاً بــا پرداخــت 3۲ هــزار میلیــارد تومــان 
از بدهی هــای دولــت بــه ســازمان تأمیــن 
اجتماعــی، تأمیــن ســرمایه همســان ســازی 
بیمــه شــدگان تأمیــن اجتماعــی هــم صورت 

می گیــرد.
او افــزود: دولــت موظــف شــد همــه طرح هــای 
ناتمــام خــود اعــم از عمرانــی و اجتماعــی را به 
اتمــام برســاند، در همین راســتا آقــای روحانی 
بــه ســازمان برنامــه و بودجــه اعــالم کــرد تــا 
مطالبــات ایثارگــران را ظــرف ماه هــای آینــده 

تســویه کنیــم و همچنیــن ســازمان برنامــه و 
بودجــه موظــف شــد نســبت بــه کادر درمــان 
)پرســتاران( مضــاف بــر مطالبــات کارانــه هــا، 
فــوق العــاده ویــژه ای هــم بــرای کادر درمانــی 
ســتاد کرونــا و همچنین بازنشســتگان درمانی 

در نظــر بگیــرد.
نوبخــت ادامــه داد: بــرای بازنشســتگان غیــر از 
همســان ســازی کــه از آغــاز مهــر عملیاتــی 
ــل  ــم قب ــرده ای ــزی ک ــه ری ــود، برنام می ش
از آنکــه مهــر آغــاز شــود همــه پــاداش 
بازنشســتگی در همــه رده هــا پرداخــت شــود.

حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا :

دیدارسرپرست دفتر نظارت بر انتخابات شهرستان بردسیر و ناظرین با حجه االسالم والمسلمین کرمانی

رمضانــزاده سرپرســت دفتــر نظــارت بر 
انتخابات شهرســتان بردســیر د رمعیت  
ناظریــن بــا حجه االســالم والمســلمین 
ــه  ــام جمعــه شهرســتان ب ــی ام کرمان
مناســبت  بیســت وششــم تیرمــاه 
ــورای  ــکیل ش ــالروز تش ــن س چهلمی

نگهبــان دیــدار کردنــد 
ــت  ــزاده سرپرس ــدار رمضان ــن دی درای
 ، بردســیر  نظــارت  هیــات  دفتــر 
ضمــن گزارشــی از برگــزاری انتخابــات 
اســفند ۹8 مجلــس شــورای اســالمی 
ــچ  ــته هی ــات گذش ــت : درانتخاب گف
خالفــی و مــوردی در حــوزه هــای 
رای گیــری نداشــتیم و بــا امــوزش 
ناظریــن وهماهنگــی بــا هیاتهــای 
ــیر ،  ــوزه ) بردس ــا رح ــی در چه اجرای
نــگار ، اللــه زار و گلــزار( انتخابــات بــه 
بهتریــن وجــه برگزارشــد وبــا توجــه به 
ــاوت مشــکل  گرایشــها و ســالیق متف
خاصــی نبــود و از ناظریــن بــه جهــت 
انجــام مســئولیت خطیــر و هوشــیاری 
درنظــارت برانتخابــات قدردانــی نمــود 

د رایــن جلســه حجــت االســالم کرمانــی امام 
جمعــه بردســیر بــا بیــان اینکــه همــه مــردم 
بایــد همــواره درهمــه امــور خداونــد را ناظــر 
براعمالشــان بداننــد و ناظریــن درایــن زمینــه 
مســئولیت ویــژه ای دارنــد تــا انتخابــات 
ــزار شــود و  ــون برگ ــا قان ــق ب ــح ومطاب صحی
ــه  ــور منجرب ــتی وقص ــرده سس ــدای ناک خ
پایمــال شــدن وحــق النــاس میشــود و 
ــد متعــال مســئول و  ــزد خداون ناظریــن در ن

پاســخگو هســتند 

وی افــزود:  جایــگاه خــاص شــورای نگهبــان در 
قانــون اساســی که چشــم تیــز و نگهبــان واقعی 
بیــن نظام اســالمی اســت همــواره مــورد تهاجم 
دشــمنان اســت که هــر چــه ناظریــن در جایگاه 
خــود دقــت ونظــارت دقیقــی بنمایــد جایــگاه 
وشــان شــورای نگهبــان کــه یکــی از وظایفــش 
نظــارت برانتخابات مجلــس ، ریاســت جمهوری 
ــردد  ــی میگ ــت متجل ــری اس ــرگان رهب وخب
ودرپایــان  از زحمــات سرپرســت وناظریــن 

قدردانــی نمــود 
روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر بردسیر
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خطبه های نماز جمعه 

دکترمحمدجــواد فدائی اســتاندار کرمان گفت: نتیجه 
ــردم اســت و  ــر م ــا خســارت اقتصــادی ب تعطیلی ه
منابــع جبــران خســارات اقتصادی ویــروس کرونــا در 

اســتان کرمــان هنــوز تامیــن نشــده اســت.
بــه گزارش خبرگزاری تســنیم از کرمــان، محمدجواد 
فدائــی ســتاد اســتانی مدیریت بیمــاری کرونا اســتان 
کرمــان بــا بیــان اینکــه  جلســه ســتاد ملــی کرونا به 
ریاســت رئیس جمهــور و بــه صــورت ویدئوکنفرانس 
ــا اســتانداران برگــزار شــد اظهــار داشــت: تحلیــل  ب
وضعیــت اســتان ها در مــورد شــیوع ویــروس کرونــا 

در ایــن جلســه انجــام شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن جلســه تاکیــد شــد 
کــه قطــع زنجیــره بیمــاری باید بــا جدیــت پیگیری 
شــود گفــت: هنــوز واکســن و یــا درمانــی بــرای ایــن 
بیمــاری وجــود نــدارد و از هــر هــزار نفــری کــه بــه 
ایــن بیمــاری مبتــال شــدند 50 درصد بــدون عالمت 
هســتند و حــدود 15 درصــد نیاز بــه بســتری ندارند.

اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه اســتفاده از ماســک 
ــزود:  ــود اف ــت ش ــد رعای ــا بای ــت و حتم ــدی اس ج

فاصله گــذاری اجتماعــی و فیزیکــی و جلوگیــری از 
ــم. ــری می کنی ــات را پیگی تجمع

وی بــا اشــاره بــه اینکــه گشــت بهداشــتی ویــژه کووید19 
در اســتان کرمــان راه انــدازی شــده اســت و بــا گزارشــات 
مردمــی اقــدام خواهــد کــرد گفــت: افزایــش تــاب آوری 
جامعــه در بیمــاری و اقتصــاد مــورد تاکیــد رئیس جمهور 

ست. ا
فدائــی بــا بیــان اینکــه در اقتصاد بایــد از وضعیــت موجود 
حفاظــت شــود و نیــروی کار ما آســیب نبیند افــزود: کادر 
درمــان در خــط مقــدم مبــارزه بــا ویــروس کروناهســتند 
کــه بایــد ســالمت آنهــا حفــظ شــود تــا در درمــان ســایر 

مــردم بتوانیم نتیجــه بگیریم.
ــا اشــاره بــه اینکــه مهمتریــن مســئله در کنتــرل  وی ب
بیمــاری نظــارت اســت تاکیــد کــرد: کارگــروه نظــارت 
ســتاد مقابلــه با ویــروس کرونــا باید بــا جدیت نظــارت بر 

ــد. ــری کن ــای بهداشــتی را پیگی ــت پروتکل ه رعای
اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه بایــد بــا دســتگاه هایی 
کــه در گروه هــای نظارتــی فعــال نیســتند برخــورد شــود 
گفــت: گشــت های نظارتــی کوویــد 19 تشــکیل شــده تا 

بــا متخلفــان برخــورد شــود و همایش، ســمینار و 
گردهمایــی دولتــی و غیردولتی در اســتان تعطیل 

است.
ــارت  ــا خس ــه تعطیلی ه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
اقتصــادی و معیشــتی بــر مــردم اســت ادامــه داد: 
هنــوز منابعی که قــرار بود بــرای جبران خســارات 
اقتصــادی کرونا تخصیص داده شــود تامین نشــده 

اســت.

نظارت شورای نگهبان برقوانین 
وانتخابات از ضروریات است 

منابع جبران خسارات اقتصادی ویروس کرونا در این استان هنوز تامین نشده 

ــاد کشــاورزی شهرســتان بردســیر از اجــرای طــرح  ــر جه مدی
ــن  ــدم در ای ــو وگن ــام ج ــه )pvs( ارق ــه مزرع ــت مقایس کش

ــرداد. ــتان خ شهرس
ــگاران  ــگار گــروه اســتان هــای باشــگاه خرن ــه گــزارش خرن ب
جــوان از کرمــان ، ســبک خیز، مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان 
بردســیر گفــت: در خصــوص تحقــق شــعار ســال کــه جهــش 
ــاورزی  ــان جهادکش ــت کارشناس ــده اس ــذاری ش ــد نامگ تولی
شهرســتان بردســیر با همکاری یکی از کشــاورزان منطقه اقدام 
بــه راه انــدازی مزارع مقایســه عملکــرد ارقام جو وگنــدم منودند 
تــا بابررســی ارقــام مختلــف مناســب ترین رقــم را بــرای توصیه 

درســال های آتــی بــه کشــاورزان منطقــه پیشــنهاد کننــد.
او افــزود: در ایــن طــرح ارقامــی، چــون نــودل، آکــورازادو، بــک 
 ،۱۴-۸۶-c کــراس، امیــد و میهــن بــرای گنــدم و ارقامــی ماننــد
ــرای جــو در  ــاب، هاشــمی وســناباد ب c ،۱۶-۹۴-c-۸۶-۱۸، مهت

ــع کشــت شــده اســت. مســاحت های ۱۵۰ و ۱۰۰ مرتمرب
او ترصیــح کــرد: در مزرعــه جــو رقم مهتــاب به شــدت به رسما 
حســاس می باشــد و از نظــر تعــداد پنجه وارتفــاع از بقیــه ارقام 
کمرت اســت و ارقام ســناباد و هاشــمی که تریتیکاله می باشــند 
از نظــر ارتفــاع و طــول خوشــه و مقاومت به رسما ازبقیــه ارقام 
بهــرت هســتند. ارقــام c ،۱۶-۹۴-c ،۱۴-۸۶-c-۸۶-۱۸، نســبت بــه 

ســایر ارقام از تعداد پنجه بیشــرتی برخوردار هســتند.
تریتیکالــه غلــه ای جدیــد اســت کــه بــه وســیله انســان و در 
ــاودار  ــس Triticum و چ ــدم جن ــی ژنوم هــای گن نتیجــه تالق

ــت. ــود آمده اس ــه وج ــس Secale ب جن

حجــت االســالم والمســلمین حــاج علــی اکبــر کرمانــی در 
خطبــه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه بمناســبت 26 تیرمــاه 
ســالروز تاســیس شــورای نگهبــان بیــان داشــت:  26 تیرمــاه 
تأســیس شــورای نگهبــان و آغــاز بــه کار اولیــن دوره شــورای 
نگهبــان اســت. ویکــی از نهادهــای نظارتــی جــدی و ضــروری 
در نظــام دینــی اســت و تیزبینــی حضــرت امــام را مــی بینیم 
کــه روز اول فکــر آخــرش را کــرده کــه ایــن نظارت باید باشــد 
کــه انســان خــدا یــا بنــده خــدا را ببینــد وایــن فیلتــر نظارتی 
بایــد باشــد و دو وظیفــه مهــم و اصلــی شــورای نگهبــان یــک 
تطبیــق قوانیــن بــا موازیــن اســالمی و قانــون اساســی و دوم 
تضمیــن ســالمت انتخابــات. و به همیــن علت دشــمنان روی 
آن حســاس هســتند لــذا حضــرت امــام راجــع به تقویــت این 
نهــاد ســفارش کــرده انــد. ونظــارت شــورای نگهبــان برقوانین 

وانتخابــات از ضروریــات اســت
بــا  ســنخیتی  هیــچ  کــه  مســئولی 
مســئولیتش نــدارد فســادش بیشتراســت 
خطیــب جمعــه بمناســبت شــهادت امــام جــواد د ر29ذی 
القعــده ، ضمــن تســلیت شــهادت امــام جــواد علیــه الســالم 
ــری  ــع بش ــان جوام ــرای درم ــوار ب ــت :آن بزرگ ــان داش بی
فرمایشــات زیادی داشــتند وفرمودند: هــر کــس کاری را بدون 
علــم و آگاهــی انجــام دهد خرابکاری و فســادش بیشــتر از آباد 
کــردن آن اســت و ایــن بیشــتر در مورد مســئولینی اســت که 
در جایــی کاری انجــام مــی دهنــد کــه بــا آن هیچ ســنخیتی 
ندارنــد لذا فســادش بیشــتر از آبــاد کــردن آن اســت.لذا باید در 
انتصــاب مدیــران بــا تخصص و علــم انها وهمچنیــن تعهدانان 
توجــه شــود و بــرای هر مســئولیتی اشــخاص خبــره وتوانمند 

ــکا ربگمارند  را ب
ریشه بسیاری از اتفاقات اجتماعی ،خانواده است 

حجــت االســالم کرمانــی بمناســبت اول ذی الحجــه ســالروز 
ازدواج امــام علــی و فاطمــه زهــرا ســالم العلیهما بیان داشــت : 
روز چهارشــنبه اولیــن روز از ماه ذی الحجــه، روز ازدواج و پیوند 
آســمانی آقــا امیرالمومنیــن و حضــرت فاطمــه زهــرا ســالم 
ــواده در اســالم مــورد  اهلل علیهــا اســت ازدواج و تشــکیل خان
تاکیــد و ســفارش بــوده اســت و ریشــه بســیاری از اتفاقــات 
خــوب و بــد اجتماعــی و حتــی آینــده جامعــه بــه ازدواج بــر 
مــی گــردد. بدخواهــان میهــن اســالمی تــالش می کننــد اوال 
ایــن پیونــد شــکل نگیــرد و اگــر شــکل گرفــت دوام نداشــته 
باشــد پــس تمــام ســعی و تــالش دشــمنان ایــن اســت کــه 
ازدواج  بــه تاخیــر بیفتــد. مقــام معظم رهبــری در مــورد موانع 
و راهکارهــای ازدواج فرمایشــاتی بیــان داشــتند کــه برگرفته از 
آمــوزه هــای دینــی اســت و یکــی از فرمایشــات مقــام معظــم 
رهبــری کــه مــی فرمایــد :» اســاس ازدواج در اســالم ســادگی 
اســت در همــه امــور زندگــی ســادگی را رعایــت کنیــد و بــه 
دنبــال تجمــالت و تشــریفات نباشــید و ازدواج ســالم و آســان 
ازدواج موفقــی اســت و فرمایــش بعــدی، مــالک خوشــبختی 
در ازدواج محبــت و هــم دلــی بیــن اعضــای خانــواده اســت و 
زیربنــای  زندگــی محبــت اســت و ایــن زیربنایعنــی محبــت  

بایــد باشــد تــا تشــکیل خانــواده محکــم و پایــدار باشــد.«
رهبر معظــم انقــالب مجلــس یازدهــم را انقالبی 
تریــن مجلــس بعــد ازانقــالب معرفــی کردنــد 
امــام جمعــه بردســیر پیرامــون بیانــات مقــام معظــم رهبــری 
در ارتبــاط تصویــری بــا نماینــدگان مجلس گفت: فرمایشــات 
ــدگان  ــا نماین ــازی ب ــاط مج ــری در ارتب ــم رهب ــام معظ مق
مجلــس، اوال تمجیــدی کــه از مجلــس یازدهــم نمودنــد کــه 
ــالب  ــس از انق ــس پ ــن مجال ــی تری ــوان انقالب ــه عن از آن ب
معرفــی کردنــد و در بحــث نماینــدگان توصیــه هــا داشــتند 
یکــی ترجیــح دادن بــه مســائل ملــی و مردمــی بــر جناحــی 
و شــخصی دوم اینکــه جــو زده نشــوید کــه الویــت به مســائل 
دیگــری بدهید و بیشــتر بــه این مســائل تولید، اشــتغال، مهار 
تــورم، مســکن و ازدواج و دچــار مســائل فرعی نشــوید مجادله 
مســئولین بــرای مــردم زیــان بخــش اســت و تعامــل با ســایر 
قــوا داشــته باشــید و دشــمن کــه تمــام نیــرو هــا را بــه میدان 
آورده لــذا در ایــن شــرایط تکلیــف مــا اتحــاد و انســجام داخلی 
ــس  ــل دشــمن اســت مجل ــده وحــدت در مقاب نشــان دهن
بایــد تفحــص کنــد و توقــع مــردم در بحــث نظارتهــا اســت و 
نکتــه آخــر حضــرت آقــا فرمودنــد :مقابلــه بــا کرونــا کــه یک 
مســئله همگانــی و فــوری اســت.و همــه مــردم ومســئولین 

بایدپروتکلهــای بهداشــتی را رعایــت کنند 

ایجاد مزرعه مقایسه ارقام جو 
و گندم در بردسیر

حسن پور بیگلری:مناینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی، 

منابع شبکه بانکی به کمک تسهیالت دهی در بخش مسکن بشتابد
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس، بــر همکاری 
مجلــس با بدنــه دولت برای تســریع در ســاماندهی 
وضعیــت مســکن خبــر داد و گفــت: بــرای جبــران 
ــوان  ــع مــورد نیــاز در بخــش مســکن مــی ت مناب
عــالوه بــر بانــک عامــل در ایــن حــوزه از تــوان مالی 

بانــک هــای دیگــر نیــز اســتفاده کرد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بانــک مســکن-هیبنا، 
شــهباز حســن پــور بیگلــری بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــای  ــه ه ــکن دغدغ ــازار مس ــی ب ــت فعل وضعی
بســیاری را بــرای مــردم بــه ویژه نســل جــوان ایجاد 
کــرده اســت، گفــت: خوشــبختانه عــزم جــدی در 
مجلس بــرای ســاماندهی بازار مســکن ایجاد شــده 
و امیدواریــم بــه زودی بــا تعامــل بــا دولــت مســیر 

بهبــود وضعیــت دنبــال شــود.
ــیرجان و  ــردم س ــده م ــور بیگلری:نماین ــن پ حس
ــان  ــا بی ــورای اســالمی، ب ــس ش ــیر در مجل بردس
اینکــه بــرای ســاماندهی بــازار مســکن نمــی تــوان 
از یــک ســازمان، وزارتخانــه و یــا حتــی یــک بانــک 
ــه کــه در  انتظــار معجــزه داشــت، افــزود: همانگون
پیدایــش وضعیــت فعلــی دســتگاه هــای مختلفی 
بــا کــم کاری نقــش داشــته انــد اکنــون نیــز همین 
دســتگاه هــا بایــد با تعاملــی نســبی مســیر را برای 

بهبــود وضعیــت همــوار کننــد.
وی بــا تاکیــد بر اینکه انتظــار از بانک مســکن برای 
افزایــش ســقف وام بــی جــا اســت، تصریــح کــرد: 

بانــک مســکن ماننــد هــر بانک دیگــری دســتورالعمل 
هــا و بخشــنامه هــا را پیــاده مــی کنــد از ایــن رو اگــر 
ســقف وام مبلغ مشــخصی اســت باید در دستورالعمل 

هــا تغییــرات الزم اعمال شــود.
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس یازدهم، با بیــان اینکه 
ــد  ــد رش ــش ســقف تســهیالت مســکن نیازمن افزای
ســرمایه ایــن بانــک عامــل اســت، گفــت: دولــت مــی 
توانــد بــا در نظــر گرفتــن ردیفی مســتقل تســهیالت 
ــه  در ایــن بخــش را تقویــت کــرده و از ایــن مســیر ب
ــوع  ــن ن ــرا ای ســاخت و ســاز تولیــد کمــک کنــد زی

حمایــت نیــز مصــداق حمایــت از تولیــد اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد انبــوه ســازان در شــرایط 
ــد،  ــرار بگیرن ــت ق ــت جــدی دول ــورد حمای ــی م فعل
ــت از پــس ســاخت  ــه اینکــه دول ــا توجــه ب ــزود: ب اف
مســکن و تولیــد آن طبــق وظیفــه قانونــی خــود بــر 
نمــی آیــد الزم اســت بخشــی از ایــن وظیفــه بــا ارایــه 

ــه انبــوه ســازان واگــذار شــود. مشــوق هــای الزم ب
ــم  ــس یازده ــن عضــو کمیســیون اقتصــادی مجل ای
ــا تنفــس و  ــه تســهیالت ارزان ب ــه ارای ــان اینک ــا بی ب
ــد  ــی توان ــی م ــت بازپرداخــت طوالن ــن مهل همچنی
مشــوق خوبــی بــرای حضــور انبــوه ســازان در بحــث 
ســاخت و ســاز مســکن باشــد، تصریــح کــرد: در ســال 
هــای اخیــر کاهش عرضــه به نســبت تقاضــا در گرانی 
مســکن نقــش پررنگــی داشــته از ایــن رو بایــد زمینــه 
افزایــش تولیــد مســکن و همچنیــن عرضه آن بــا اخذ 

 معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان اظهار کرد: 
اگــر اســتان کرمــان ســه مــاه پیــش در وضعیــت قرمــز قــرار 
مــی گرفــت مــا مــی توانســتیم محدودیــت هایــی را ایجــاد 
کنیم اما متاســفانه اکنــون محدودیــت زیــادی را نمی توانیم 

ــال کنیم. اعم
دکتــر »ســید وحیــد احمــدی طباطبایــی« در گفــت و گــو 
بــا ایســنا، از قرمــز شــدن وضعیــت اســتان کرمــان بــه لحاظ 
ــار  ــت: متاســفانه آم ــر داد و گف ــا خب ــروس کرون شــیوع وی
مبتالیــان بســتری شــده و همچنیــن مــرگ و میر ناشــی از 
ابتــال بــه کوویــد 19 در اســتان کرمــان رونــدی افزایش یافته 
و هــم اکنــون تقریبــا کل اســتان در وضعیــت قرمــز کرونایی 

قــرار دارد.
وی بــا تاکیــد برآنکــه کرونــا یــک بیمــاری جدیــد اســت که 
نــه درمــان و نــه داروی خاصــی دارد، پــس رفتــار اجتماعــی 
مــردم در شــیوع ایــن بیمــاری بســیار موثــر اســت تصریــح 
کــرد: مهمتریــن راه پیشــگیری و کنتــرل این بیمــاری رفتار 
اجتماعــی مــردم )رعایــت فاصلــه فیزیکی، شســت و شــوی 
مرتــب دســت هــا، اســتفاده از ماســک و پرهیــز از حضــور در 
مراســمات و مهمانــی هــا و ازدحــام هــای غیرضــرور( اســت.

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان اظهــار 
کــرد: اگــر اســتان کرمــان ســه مــاه پیــش در وضعیــت قرمز 
قــرار مــی گرفــت مــا مــی توانســتیم محدودیــت هایــی را 
ایجــاد کنیــم اما متاســفانه اکنــون محدودیت زیــادی را نمی 
توانیــم اعمــال کنیــم زیــرا ســتاد ملی مقابلــه با کرونا دســت 
مــا را بســته اســت، بنابرایــن مــردم و مســئولین باید بیشــتر 

ــت کنند. مراقب
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا محدودیتــی در ایــن 
ــرد:  ــوان ک ــی شــود؟ عن ــان اجــرا م ــه در اســتان کرم هفت
شــنبه در جلســه ســتاد مقابلــه بــا کرونــای اســتان کرمــان 
محدودیــت هایــی را مطــرح کــرده و بــه تصویــب خواهیــم 
رســاند تــا شــاید بتوانیــم کمــی شــرایط را کنتــرل کنیــم.

حجت االسالم حاج علی اکر کرمانی امام جمعه بردسیر:

درخشش دانشگاه آزاد اسالمی در 
برگزاری کالس های مجازی

رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی واحد بردســیر گفت: دانشــگاه 
ــوری  ــگاه حض ــن دانش ــوان بزرگ تری ــه عن ــالمی ک آزاد اس
جهــان را دارد در شــرایط فعلــی و شــیوع کرونا رتبه نخســت 

را در آمــوزش مجــازی هــم بــه دســت آورده اســت.
افشــین صالحــی در گفتگــو بــا خبرنــگار گــروه اســتان های 
خبرگــزاری آنــا بــا بیــان اینکه شــیوع ویــروس کرونــا موجب 
شــد تــا دانشــگاه آزاد اســالمی کالس هــا و امتحانات خــود را 
بــه صــورت آنالیــن برگــزار کنــد، اظهــار کــرد: دانشــگاه آزاد 
اســالمی بــا شــعار »آمــوزش تعطیــل نیســت« بــا برگــزاری 
کالس هــای آموزشــی و امتحانــات خــود بــه صــورت آنالیــن 
نقــش مهمــی در رشــد علمــی کشــور و کاهــش انتشــار 

ویــروس کرونــا ایفــا کــرد.
وی اضافــه کــرد: دانشــگاه آزاد اســالمی، تهدید ویــروس کرونا 
ــجویان از  ــه دانش ــرد، به طوری ک ــل ک ــت تبدی ــه فرص را ب
فرصــت ادامــه تحصیــل در ایــن شــرایط ســخت بهره منــد 

شدند.
رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی بردســیر بــا تأکیــد بــر اینکــه 
دانشــگاه آزاد اســالمی با ایجاد بســتر مناســب ســخت افزاری 
ــجو  ــزار دانش ــازی ۷00 ه ــوزش مج ــرای آم ــزاری ب و نرم اف
در سراســر کشــور، رتبــه نخســت جهــان را در ایــن زمینــه 
کســب کــرده اســت، افــزود: پیــش از ایــن، تعــداد آمــوزش 
مجــازی در جهــان ۳00 هزار دانشــجو بــوده که دانشــگاه آزاد 
اســالمی توانســت بــرگ زریــن دیگــری در کارنامــه پرافتخار 

ــود بیفزاید. خ
صالحــی بــا قدردانی از پشــتیبانی نرم افــزاری و ســخت افزاری 
واحــد الکترونیکــی دانشــگاه آزاد اســالمی در برگــزاری 
کالس هــای آنالیــن گفــت: دانشــگاه آزاد اســالمی پیــش از 
شــیوع ویــروس کرونا عنــوان بزرگ تریــن دانشــگاه حضوری 
جهــان را کســب کــرده بــود و در شــرایط فعلــی نیــز رتبــه 

ــه دســت آورده اســت. نخســت را در آمــوزش مجــازی ب

مالیــات از خانــه هــای خالــی فراهــم شــود.
حســن پور بیگلــری ادامــه داد: دولت بایــد منابع مجزایی 
را بــرای بانک مســکن بــه عنوان بانــک متولی ایــن حوزه 
در نظــر بگیــرد تــا انجــام وظایــف از ســوی آن بــا وقفــه 

ــود. مواجه نش
وی ادامــه داد: بــرای جبــران منابــع مــورد نیــاز در بخــش 
مســکن مــی تــوان عــالوه بــر بانک مســکن از تــوان مالی 
بانــک هــای دیگــر نیــز اســتفاده کــرد از ایــن رو باید یک 
هماهنگــی فــرا دســتگاهی از ســوی بانــک مرکــزی برای 

ایــن مهــم صــورت بگیرد.
وی، یــادآور شــد: مجلــس آمــاده کمــک بــه مجموعــه 
دولــت بــه ویــژه وزارت راه و شهرســازی و بانــک مســکن 
بــا هــدف تســهیل گــری در بحث ســاماندهی بازار اســت 
و در ایــن رابطــه در صــورت لــزوم بــه تصویــب قانــون نیز 

اقــدام خواهــد کــرد.

۶ گروه از عالئم بیماری کرونا شناسایی شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر گفت: 

کرمان وارد وضعیت قرمز کرونایی شد/ 
حدود 2۰ درصد کرمانی ها کرونا گرفته اند

بــه گزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمان، 
ــنواره  ــی در جش ــین معروف ــردار حس س
برترین هــای صالحیــن و اختتامیه مرحله 
اســتانی مســابقات قرآن بســیج در ســتاد 
ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان بــا اشــاره به 
شــیوع ویــروس کرونــا در ســطح جامعــه 
ــزوم رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی  و ل
اظهــار داشــت: رهبــر معظــم انقــالب بــه 
ایــن مســئله تاکیــد دارنــد و این مســئله 
از دیــد اعتقــادی نیــز بر مــا واجب اســت.

وی بــا اینکــه نظــام تربیتــی مــورد توجه 
خــاص حضــرت آقاســت و در جلســات 
خصوصــی بارهــا بــه ایــن مســئله تاکید 
ــم  ــام معظ ــرد: مق ــوان ک ــتند عن داش
ــزاری  ــی برگ ــه کار فرهنگ ــری س رهب
اردوهــای جهــادی، راهیــان نــور و نظــام 
تربیتــی صالحیــن را بارهــا مــورد تاکیــد 

ــد. ــرار دادن ق

فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان بــا بیان 
اینکــه اصــل یــک جامعــه در تمامی ســطوح 
ــی آن  ــام تربیت ــزرگ نظ ــک و ب آن از کوچ
جامعه اســت و فلســفه وجــودی بعثت پیامبر 
اعظــم )ص( نیــز ســعادت بشــری اســت کــه 
ــود  ــف می ش ــری تعری ــام بش ــب نظ در قال
ــاز و  ــن امتی ــا بزرگ تری ــرای م ــه داد: ب ادام
افتخــار ایــن اســت کــه امــام راحــل هــم بــه 

ایــن مســائل تاکیــد داشــتند.
وی بــا بیــان اینکــه نظــام تربیتــی حضــرت 
ــالمی  ــالب اس ــی)ره( و انق ــام خمین ــا، ام آق
برگرفتــه از نظــام تربیتــی ائمــه هــدی)ع( و 
عاشــورا اســت کــه نتیجــه آن مصونیــت دنیا 
و آخریــت اســت گفــت: نمی شــود انســان به 
قــرآن و اهــل بیت)ع( تمســک کــرده و زمین 
بخــورد و اگــر زمیــن هــم بخــورد ائمه دســت 

او را می گیرنــد.
ســردار معروفــی بــا اشــاره بــه اینکــه در تمام 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی بردسیر مطرح کرد؛

دکرتمحمدجواد فدائی استاندار کرمان گفت: 

ــالب  ــپاه و انق ــه در س ــی ک ماموریت های
ــت  ــی اس ــام تربیت ــل آن نظ ــم اص داری
ــی  ــادت در نظــام تربیت ــوا و عب ــزود: تق اف
قرآن و پیامبــر)ص( و اهل بیــت)ع( تعریف 
ــعادت  ــرای س ــز ب ــرآن نی ــوند و ق می ش

ــازل شــده اســت. انســان ن
را بزرگ تریــن و  وی مکتــب عاشــورا 
جامع تریــن مکتــب تربیتــی دانســت 
ــرآن و  ــگاه ق ــا ن ــوان ب ــر بت ــزود: اگ و اف
اهل بیــت نظــام تربیتــی اســالم را در 
ــه و  ــان نهادین ــود خودم ــه و در وج جامع
پیــاده کنیــم مشــکالت مــا حل می شــود.

فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان بــا 
ــه  ــه در زمین ــکالتی ک ــه مش ــان اینک بی
عفــاف و حجــاب در جامعــه داریــم بــرای 
این اســت کــه نظــام تربیتی جایــگاه خود 
ــدارد گفــت: در حــوزه نظــام تربیتــی  را ن
نبایــد خــود را در گیــر آمــار و کمیت هــا 

کنیــم و در این حوزه کیفیت عملکرد بســیار 
مهــم اســت.وی با اشــاره بــه اینکه بایــد کاری 
کنیــم کــه مســاجد مــا از جوانــان پــر شــود 
و نظــام تربیتــی مــا جایــگاه واقعــی خــود را 
داشــته باشــد افــزود: بایــد ببینیــم چنــد نفر 
را در نظــام تربیتــی خــود اصــالح کــرده و بــه 

ــم. راه آوردی

نهادینه شدن نظام تربیتی اسالمی راه حل مشکالت امروز جامعه است

محققــان انگلیســی بــا توجــه بــه عالئــم مختلــف 
ابتــال بــه ویــروس کرونــا، 6 نــوع متمایــز از 

ــد. ــرده ان ــایی ک ــد19 را شناس کووی
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از اســکای 
نیــوز، محققــان 6 نــوع متمایــز از کوویــد 19 را بــا 
ــن  ــد. ای ــایی کرده ان ــود شناس ــاص خ ــم خ عالئ
ــی  ــد بیماران ــک می کن ــکان کم ــه پزش ــف ب کش
ــد را  ــرار دارن ــر ق ــترین خط ــرض بیش ــه در مع ک

شناســایی کننــد.
پزشــکان معتقدند اشــکال مختلف بیماری شــدت 
ــور  ــد و همینط ــن می کن ــان تعیی آن را در مبتالی
نشــان می دهــد کــدام دســته از بیمــاران بســتری 
شــده در بیمارســتان نیازمنــد دســتگاه های کمک 

تنفســی هستند.
ــش را  ــن پژوه ــدن ای ــگ لن ــج کین ــان کال محقق
ــه  ــن مطالعــه ب ــد ای ــد. آنهــا معتقدن انجــام داده ان
ــراد در  ــان اف ــیوه درم ــاره ش ــری درب ــم گی تصمی
مــوج دوم شــیوع ویــروس کرونــا کمــک می کنــد 

ــد. ــات می ده ــراد را نج ــان اف و ج
هرچنــد ســرفه مــداوم، تــب و از بیــن رفتــن حس 
بویایــی بــه طــور معمــول ســه عالمــت اصلــی ابتال 
بــه کوویــد 19 شــناخته می شــوند، امــا اطالعــات 
ــن »  ــر اپلیکیش ــده از 1600 کارب ــع آوری ش جم

و  انگلیــس  در   »COVID Sumptom Study
ــای  ــف عالمت ه ــراد مختل ــد اف ــکا نشــان می ده آمری

ــد. ــالم کرده ان ــی را اع متفاوت
ایــن عالئــم عبارتنــد از ســردرد، دردهــای ماهیچــه ای، 
خســتگی، اســهال، ســردرگمی، از بیــن رفتــن اشــتها، 
تنگــی نفــس و غیــره. محققان بــه این نتیجه رســیدند 
ــال  ــراد مبت ــدن اف ــم در ب ــک از خوشــه عالئ ــه هری ک
ــه  ــا چ ــراد ب ــدن اف ــاری در ب ــد بیم ــان می ده نش
ــه  ــاری چ ــدت بیم ــد و ش ــروی می کن ــرعتی پیش س

میــزان خواهــد بــود.
بــه گفتــه آنهــا رونــد بیمــاری در افــراد بســیار متفاوت 
بــود بــه طــوری کــه ابتــال بــه ویــروس کرونــا در برخی 
بیشــتر شــبیه ابتــال بــه آنفلونــزا بــود امــا برخــی دیگر 

را قربانــی کــرد.
ایــن 6 دســته عالئــم کــه در بــازه زمانــی یکســانی از 
پیشــروی بیمــاری ظهــور می کننــد، شــدت بیمــاری 

ــد. ــرد نشــان می دهن ــد 19 را در ف کووی
ــم موجــود در  ــد برخــی عالئ ــان معتقدن ــه محقق البت
فهرســت ماننــد ســردرگمی، دل درد و تنگــی نفــس 

ــاالی بیمــاری هســتند. حاکــی از شــدت ب
ــا  ــروس کرون ــه وی ــال ب ــت ابت ــته عالم ــن 6 دس ای

عبارتنــد از:
1- بیمــاری بــا شــدت مشــابه ابتــال بــه آنفلونــزا بدون 

ــی، درد ماهیچــه ای،  ــب: ســردرد، از بیــن رفتــن حــس بویای ت
ســرفه، گلــو درد، درد قفســه ســینه، بــدون تــب

2- بیمــاری بــا شــدت مشــابه آنفلونــزا همــراه تــب: ســردرد، از 
بیــن رفتــن حــس بویایــی، ســرفه، گلــودرد، تــب، از بیــن رفتن 

اشــتها، گرفتگــی صدا
۳- معــده ای و روده ای: ســردرد، از بیــن رفتــن حــس بویایــی، از 
بیــن رفتــن اشــتها، اســهال، گلــودرد، درد قفســه ســینه، بــدون 

فه سر
ــن  ــن رفت ــردرد، از بی ــک: س ــطح ی ــدید، س ــاری ش ۴- بیم
حــس بویایــی، ســرفه، تــب، گرفتگــی صــدا، درد قفســه ســینه، 

خســتگی
5- بیمــاری شــدید، ســطح دوم: ســردرد، از بیــن رفتــن 
ــب، گرفتگــی  ــی، از بیــن رفتــن اشــتها، ســرفه، ت حــس بویای
صــدا، گلــودرد، درد قفســه ســینه، خســتگی، ســردرگمی، درد 

ــه ای ماهیچ
6- بیمــاری شــدید، ســطح ســوم شــکمی و تنفســی: ســردرد، 
ــرفه،  ــتها، س ــن اش ــن رفت ــی، از بی ــن حــس بویای ــن رفت از بی
ــودرد، درد قفســه ســینه، خســتگی،  ــب، گرفتگــی صــدا، گل ت
ســردرگمی، دردماهیچــه ای، تنگی نفس، اســهال، درد شــکمی.

تحقیقــات نشــان داد 1.5 درصــد مبتالیــان بــه کوویــد 19 بــا 
ــته دوم و ۳.۳  ــم دس ــا عالئ ــد ب ــک، ۴.۴ درص ــته ی ــم دس عالئ
ــتگاه های  ــد دس ــوم نیازمن ــته س ــم دس ــا عالئ ــراد ب ــد اف درص
کمــک تنفســی بودنــد. همچنیــن طبــق ایــن آمــار ۸.6 درصــد، 
ــته های ۴،  ــم دس ــا عالئ ــراد ب ــد از اف ــد و 19.۸ درص 9.9 درص
ــن  ــد. ای ــی بوده ان ــک تنفس ــتگاه های کم ــد دس 5 و 6 نیازمن
در حالــی اســت کــه نیمــی از بیمــاران بــا عالئــم دســته 6 در 

بیمارســتان بســتری شــده بودنــد.

بــه گفتــه محققــان بیشــتر افــراد مبتــال بــا نشــانگر دســته های 

رسدار معروفی فرمانده سپاه استان کرمان: 

تامین۳۶هزارمیلیاردتومان 
کسری بودجه دولت 

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، بانک مرکــزی اعالم کــرد در راســتای 
دســتیابی بــه هــدف تورمــی اعالمــی و در چارچــوب سیاســتگذاری 
جدیــد پولــی، بانــک مرکــزی تــالش می کند بــا مدیریــت نقدینگی 
در جامعــه و هدایــت آن بــه ســمت متقاضیان بخــش واقعی همچون 
دولــت، ضمــن تأمیــن نیــاز آنهــا از رشــد کنتــرل نشــده نقدینگــی 
جلوگیــری کند.بــر همیــن اســاس ایــن بانــک در چارچــوب اجــرای 
عملیــات بــازار بــاز کــه در آن اعطــای تســهیالت بــه بانک هــا منوط 
بــه اخــذ وثیقــه اســت، بــه دولــت کمــک کــرده تــا کســری بودجــه 
خــود را از طریــق انتشــار اوراق بدهــی و فــروش آنهــا بــه بانک هــا 
و نهادهــای مالــی غیــر بانکــی تأمیــن کنــد.در ایــن روش کــه »حراج 
اوراق بدهــی دولــت« نــام دارد، دولــت از منابــع موجــود در بــازار پــول 
تأمیــن مالــی و از مراجعــه بــه بانــک مرکــزی و دریافــت پــول پــر 
قــدرت خــودداری می کنــد.در ایــن چارچــوب تاکنــون ۷ مرحلــه اوراق 
بدهــی دولــت حــراج شــده و حــدود ۳۶ هــزار میلیــارد تومان کســری 
بودجــه دولــت از ایــن محــل تأمیــن شــده بــدون آنکــه نقدینگــی 

جدیــدی خلــق شــود.



10000100005588

او خواهدآمد 

www.sepehrbrd. i r

3
هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان       سال دوازدهم         شماره 442          دوشنبه  سی ام تیر ماه 99

https://telegram.me/sepehrbrd  

حکومت  جهانی عدالت

ارکان و پایه های عدالت مهدوی)7(
4 - 1 . نظام عادالنه

 بخش پایانی  ارکان و پایه های عدالت مهدوی، تحقق عدالت 
اجتماعی است . تحقق عدالت اجتماعی گذشته از همه شرایط 
باال به امر دیگری نیز نیازمند است و آن وجود یک نظام حکومتی 
مبتنی بر عدالت است . نظامی که جایگاه هرکس به درستی در 
آن تعیین شده باشد، همه مسئوالن وظایف خود را به درستی 
بشناسند و بدان عمل کنند و باالخره همه احساس کنند که 
بر کار آنها نظارت وجود دارد و در صورت خطا و لغزش از آنها 

بازخواست می شود .
در نظام های بشری بسیار دیده ایم که حتی با وجود حاکمان 
عادل و قوانین عادالنه چنانکه باید و شاید عدالت بر جامعه 
حاکم نشده و ظلم و ستم در اشکال گوناگون بر مردم جاری 
شده است و این همه نبوده است مگر به یکی از دالیل زیر: 1 . 
قرار نگرفتن درست اجزای مختلف حکومت در جای خود 2 . 
ناآشنایی کارگزاران با وظایف و مسئولیت هایشان 3 . ضعف نظام 

بازرسی و نظارت .
در حکومت امام مهدی )ع( نظام حکومتی به شیوه ای شکل 
گرفته که امکان ظلم و بی عدالتی به صفر می رسد . در این 
حکومت، اوال چنانکه گفته شد پارساترین و توانمندترین انسان 
ها به عنوان حکمرانان و کارگزاران برگزیده می شوند ثانیا وظایف 
تک تک آنها بی هیچ کم و کاست تعیین می گردد و حتی به 
آنها گفته می شود که در هنگام حیرت و سرگردانی چه کنند 
و ثالثا نظارت و بازرسی دقیق و سختگیرانه بر همه کارگزاران 

اعمال می شود .
امام صادق )علیه السالم( در مورد شیوه گزینش کارگزاران 

حکومتی در عصر ظهور و نحوه ابالغ وظایف آنها می فرماید:
هنگامی که قائم قیام کند، برای ]اداره[ هر یک از مناطق جهان 
فردی را برگزیده، ارسال می دارد و به وی می گوید: پیمان تو به 
دست توست و اگر با مطلبی مواجه شدی که آن را نفهمیدی و 
نحوه قضاوت در موردش را ندانستی به دست خود نگاه کن و به 

آنچه در آن است عمل نما . 
در مورد قاطعیت و سخت گیری امام مهدی )عج( نسبت به 
کارگزاران و مجریان متخلف در روایتی از امام علی )علیه السالم( 

چنین می خوانیم:
]قائم ما[ قاضیان زشتکار را کنار می گذارد و دست سازشکاران 
را از سرتان کوتاه می کند و حکمرانان ستم پیشه را عزل می 
نماید و زمین را از هر نادرست و خائنی پاک می سازد، و به عدل 

رفتار می کند . . . 
در روایت دیگری قاطعیت و سازش ناپذیری امام عصر )عج( در 

برابر کارگزاران ناشایست چنین توصیف شده است:
مهدی ] علیه السالم[ بخشنده است او درباره کارگزاران و ماموران 
]دولت خویش[ بسیار سختگیر است و با ناتوانان و مستمندان 

بسیار دلرحم و مهربان . 
 

ادامه آیه 112 سوره آل عمران :
6- منظور از »وباؤوا« چیست؟

»وباؤوا« در اصل به معنی »مراجعت کردند و منزل گرفتند« می 
باشد. در اینجا کنایه از استحقاق پیدا کردن است. یعنی قوم یهود بر 
اثر خالفکاری خود مستحق مجازات الهی شدند و خشم پروردگار را 

همچون منزل و مکانی برای خود انتخاب کردند.
7- واژه »مسکنت« اشاره به چیست؟

»مسکنت« به معنی بیچارگی است، مخصوصا بیچارگی شدید که 
راه نجات از آن مشکل باشد. در اصل از ماده»سکونت« گرفته شده 
است، زیرا افراد مسکین کسانی هستند که بر اثر ضعف و نیاز قادر 
بر حرکت و جنبشی از خود نمی باشند. ضمنا باید توجه داشت که 
»مسکین« تنها به معنی نیازمند از نظر مال و ثروت نیست، بلکه هر 
نوع بیچارگی آمیخته با ضعف و ناتوانی در مفهوم آن داخل است. 
بعضی معتقدند که تفاوت »مسکنت« با »ذلت«این است که ذلت 
جنبه تحمیلی از طرف دیگران دارد در حالی که مسکنت حالت 

»خود کم بینی درونی« خود شخص را می رساند.
8- سرنوشت شوم یهود چه بود؟

یهود بر اثر خالفکاری ها نخست از طرف دیگران مطرود شدند و 
به خشم خداوند گرفتار آمدند، سپس تدریجا این موضوع به صورت 
یک صفت ذاتی شد، به شکلی که با تمام امکاناتی که دارند باز 

درخود یک نوع احساس حقارت می کنند.
9- چرا یهود گرفتار سرنوشت شوم شدند؟

اگر آنها به چنین سرنوشتی گرفتار شدند، نه به خاطر نژاد و یا 
خصوصیات دیگر آنها است، بلکه به دلیل اعمالی است که مرتکب 
می شدند. زیرا اوال آیات خدا را انکار می کردند و ثانیا اصرار در کشتن 
رهبران الهی و پیشوایان خلق و نجات دهندگان بشر، یعنی انبیای 
الهی، داشتند. ثالثا آلوده به انواع گناهان مخصوصا ظلم و ستم و 
تعدی به حقوق دیگران و تجاوز به منافع سایر مردم بوده اند. مسلما 
هر قوم و ملتی دارای چنین اعمالی باشند، سرنوشتی مشابه آنها 

خواهند داشت.
10- چرا در آیه شریفه کلمه »حبل«دو مرتبه تکرار شده است؟

در این آیه شریفه کلمه »حبل« تکرار شده است. فرموده:»چنگ 
بزنید به حبلی از خدا و حبلی از مردم« با اینکه می توانست 
بفرماید:»اال بحبل من اهلل و من الناس« و این بدان جهت بود که 
کلمه حبل وقتی به خدای تعالی منسوب شود، معنائی می دهد و 
وقتی به انسانها نسبت داده شود، معنائی دیگر می دهد. در اولی 
)وقتی به خداوند منسوب شود( معنایش قضا و قدر و حکم تکوینی 
یا تشریعی خدا است و در دومی )وقتی به انسان ها نسبت داده شود( 

به معنای تمسک عملی است.
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مدیــرکل صنعت، معدن و تجارت شــمال اســتان کرمان 
ــای  ــا و محدودیت ه ــه شــیوع کرون ــا توجــه ب ــت: ب گف
ایجــاد شــده میــزان صادرات اســتان در ســه ماه نخســت 
ســال جــاری 44 هــزار تــن بــه ارزش 110 میلیــون دالر 
انجــام شــده کــه نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته 

کاهش داشــته اســت.
ــدی  ــان، مه ــارس از کرم ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــادرات  ــعه ص ــروه توس ــه کارگ ــینی نژاد در جلس حس
ــروه  ــه کار گ ــت: در جلس ــار داش ــان  اظه ــتان کرم اس
توســعه صادرات کشــور اجــازه راه انــدازی نمایشــگاه های 
تخصصــی مشــروط بــه رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی 

ــت. ــده اس داده ش
ــان  ــتان کرم ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــرکل صنع مدی
بیــان داشــت: از اول تیرمــاه ســه نمایشــگاه تخصصی در 
نمایشــگاه بین المللــی جنوب شــرق کرمــان بــا رعایــت 
پروتکل هــای بهداشــتی برگــزار شــد کــه هیچ مشــکلی 

در ایــن زمینــه ایجــاد نشــده اســت.
مدیــرکل صمــت شــمال اســتان کرمــان بیــان داشــت: 
صــادرات اســتان کرمان در ســه ماهه اول ســال گذشــته 
88 هــزار تــن بــه ارزش حــدود 120 میلیــون دالر انجــام 

. شد
وی عنــوان کــرد: امســال بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا و 
محدودیت هــای ایجــاد شــده میــزان صــادرات اســتان در 
ســه مــاه نخســت ســال جــاری   44 هــزار تــن بــه ارزش 

110 میلیــون دالر صــادرات انجــام شــده اســت.
ــراز داشــت: میــزان صــاردات اســتان در  حســینی نژاد اب
فروردیــن مــاه ســال جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه 
ســال گذشــته 40 درصــد، اردیبهشــت مــاه 22 درصــد و 

خردادمــاه 9 درصــد کاهــش داشــته  که ایــن آمــار در حال 
مثبــت شــدن اســت.

وی تاکیــد کــرد: در ســه ماهه اول امســال عمــده کاالهای 
صادراتــی اســتان پســته و مغزپســته، خرمــا، محصــوالت 

مســی، مولیبــدن و اکســی مولیبــدن بوده اســت.
حســینی نژاد گفــت: عمــده صــادرات از گمــرکات اســتان 
پســته و مغــز پســته بــه ارزش حــدود 98 میلیــون دالر 
بــوده کــه بــه لحاظ ارزشــی نســبت به ســال گذشــته 12 

درصــد رشــد داشــته اســت.
وی بیــان کــرد: میــزان صــادرات خرمــا از گمرکات اســتان 
ــون دالر،  ــه میلی ــش از س ــاری  بی ــال ج ــان در س کرم
محصوالت مســی یــک میلیــون و 500 هزار دالر، اکســید 
مولیبــدن یــک میلیــون و 148 هــزار دالر و ســایر کاالها 4 

میلیــون و 600 هــزار دالر  بــوده اســت.
ــون دالر  ــوع 110 میلی ــه داد: از مجم ــینی نژاد ادام حس
صــادرات در ســه ماهــه ابتــدای ســال جــاری 93 درصــد 
آن  مربــوط  بــه بخــش کشــاورزی، حــدود4 درصد معدن 

و  3 درصــد در بخــش صنعــت بــوده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد:  میــزان صادرات مس سرچشــمه و 
ســایر واحدهای مســی اســتان در ســه ماهه اول امســال از 
ســایر گمــرکات کشــور حــدود 194 میلیــون و 982 هزار 

ــت. دالر بوده اس
ــان در  ــتان کرم ــزان واردات اس ــزود: می ــینی نژاد اف حس
ســال گذشــته 324 میلیون دالر و در ســه ماهه اول ســال 
جــاری  32 میلیــون دالر اســت کــه افــت 86 درصــدی 
ــان را  در وزن و 92 درصــدی در ارزش واردات اســتان کرم
نشــان می دهــد  و در ســال جــاری شــاهد افــت شــدید 

واردات بوده ایــم .

مدیــرکل صمــت شــمال اســتان کرمــان ابــراز داشــت: در 
ســه ماه ســال جــاری  بیشــترین کاهــش واردات در قطعات 
ــوده  و اجــزای خــودرو و ســپس ماشــین آالت کشــاورزی ب

اســت.
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه خودروســازان اســتان کرمــان بــا 
توجــه بــه نــرخ ارز و بســتن مرزهــا نتوانســتند واردات  انجام 
دهنــد، گفــت: تــراز تجــاری اســتان کرمــان را براســاس آمار 
گمــرکات اســتان 77 میلیون دالر مثبت اعالم شــده اســت.

حســینی نژاد عنــوان کــرد: بازارهــای هــدف صادرات اســتان 
کرمــان و کشــور عمدتــا 15  کشــور همســایه و کشــورهای 
چیــن و هنــد اســت و میــزان صــادرات برنامه ریــزی شــده 
بــرای اســتان در ســال جــاری 900 میلیــون دالر اســت کــه 

امیدواریــم بــه ایــن رقم برســیم.

تکه ی طال
ــچ وقــت از  ــود امــا هی ــدی ب ــاول مــرد بســیار ثروتمن پ
پولهایــش خــرج نمــی کــرد.او مــی ترســید کــه کســی آن 
را بدزدد.وانمــود مــی کــرد فقیر اســت و لباســهای کثیف 
و کهنــه مــی پوشــید.مردم بــه او مــی خندیدنــد ولــی او 
اهمیتــی نمــی داد.او فقــط بــه پولهایــش اهمیــت مــی داد.
روزی یــک تکــه بــزرگ طــا خریــد.آن را در چالــه ای 
نزدیــک یــک درخــت مخفــی کرد.هــر شــب کنــار چالــه 
مــی رفــت تــا بــه گنجــش نــگاه کند.مــی نشســت و نــگاه 
مــی کرد.مــی گفــت: »هیچکــس نمــی تونــه طــای منو 
پیــدا کنه!«امــا یــک شــب دزدی پــاول را هنــگام نــگاه به 
طایــش دیــد.و وقتــی پــاول بــه خانــه رفــت دزد تکــه ی 
طا را برداشــت، آن را درون کیســه اش انداخت و فرار 
کــرد!روز بعــد، پــاول رفــت تــا طایــش را نــگاه کنــد اما 
طــا آنجــا نبود.ناپدیــد شــده بود!پــاول شــروع بــه داد و 
بیــداد و گریــه و زاری کرد!صدایــش آنقــدر بلنــد بــود کــه 

پیرمــرد دانایــی آن را شــنید.او بــرای کمــک آمــد.
پــاول ماجــرای غــم انگیز تکه طای به ســرقت رفته را 
برایــش تعریف کــرد.او گفت: »نگران نباش.«»ســنگ 
نزدیــک درخــت  تــوی چالــه ی  بیــار و  بزرگــی 
بذار.«پــاول گفــت: »چی؟«»چرا؟«»بــا تیکــه طــات 
چیــکار مــی کردی؟«پــاول گفــت: »هــر روز مینشســتم 
و نیــگاش مــی کردم.«پیرمــرد دانا گفــت: »دقیقا«.»می 

تونــی دقیقــا همیــن کارو بــا یــه ســنگ هــم بکنــی.«
پــاول گــوش داد و کمــی فکــر کــرد و بعــد گفــت: »آره 
راســت میگــی. چقــدر نــادون بودم. من واســه خوشــحال 

بــودن نیــازی بــه تیکــه طــا نــدارم کــه!«

داستان آرایشگر و مشتری
ــش را  ــگر موهای ــا آرایش ــت ت ــگاه رف ــه آرایش ــردی ب م
کوتــاه کنــد. آرایشــگر کــه مشــغول کار شــد طبــق عــادت 
همیشــگی بــا مشــتری شــروع بــه صحبــت کــرد. دربــاره 
موضوعــات گوناگونــی صحبــت کردنــد تــا موضــوع گفتگو 

بــه خــدا رســید.
ــدارم.  ــاد ن ــدا اعتق ــه خ ــز ب ــن هرگ ــت: م ــگر گف  آرایش
مشــتری پرســید: چــرا اینگونــه فکــر مــی کنی؟ آرایشــگر 
گفــت: کافــی اســت پایــت را از اینجــا بیــرون بگــذاری و 
بــه خیابــان بــروی و دریابــی کــه خــدا وجــود نــدارد. چــرا 
ایــن همــه آدم بیمــار و فقیــر در جهــان هســت؟ اگــر خــدا 
هســت وجــود ایــن همــه آواره بــه چــه معنی اســت؟ دلیل 

ایــن همــه مشــکل کــه مــردم دارنــد چیســت؟
اگــر خــدا هســت پــس نبایــد رنجــی وجود داشــته باشــد. 
مــن نمــی توانــم تصــور کنــم خدایــی که همــه را دوســت 
دارد، اجــازه دهد این وضعیت ادامه داشــته باشــد. مشــتری 
لحظــه ای فکــر کــرد ولــی نخواســت جوابــش را بدهــد که 

مبــادا مشــاجره ای در بگیرد.
بعــد از اتمــام کار وقتــی مشــتری آرایشــگاه را تــرک کــرد 
درســت همــان لحظــه مــردی را بــا موهــای بســیار بلنــد 
ــه  ــد. مشــتری ب ــده و بســیار کثیــف دی و ریشــهای ژولی
آریشــگاه برگشــت و بــه آرایشــگر گفــت: آیــا مــی دانی که 

در دنیــا هرگــز آرایشــگر وجــود نــدارد؟
ــی مــی کنــی، در  ــه چنیــن ادعائ آرایشــگر گفــت: چگون
حالــی کــه مــن اینجا هســتم و همیــن چنــد دقیقه پیش 

موهــای تــرا اصــالح کــرده ام؟
مشــتری ادامــه داد: آرایشــگر وجــود نــدارد چون اگــر وجود 
داشــت آدمــی بــه آن شــکل و شــمایل بــا آن موهــای بلند 
ــه همــان مــرد  و ژولیــده وجــود نداشــت و اشــاره کــرد ب
کثیــف و ژولیــده کــه حــاال داشــت از مقابل آرایشــگاه عبور 
مــی کــرد. آرایشــگر گفــت: نــه مــن وجــود دارم، چــرا آن 
مــرد بــه پیــش مــن نمــی آید؟مشــتری گفــت: و نکتــه 
همیــن جاســت، خــدا هــم وجــود دارد. دلیــل وجــود 
همــه ایــن مشــکلها آن اســت کــه مــردم بــه ســوی 

خــدا روی نمــی آورنــد و دنبالــش نمــی گردنــد.

داستان های  جالب وآموزنده

جدول شماره :442     1    2     3    4    5   6    7   8    9   10   11   
عمودی:

1 عمــودی: اتفــاق و حادثــه- تــر و تــازه 2 عمودی: بــه نوبــت کاری را انجــام دادن- از خوانندگان موســیقی پاپ 
کشــورمان 3 عمــودی: دوســتی- موافقــت کــردن با یکدیگر- پســوند شــباهت 4 عمودی: دســت آمــوز- روش 
و ســیرت- فریــاد 5 عمــودی: عنصــر غیرفلــزی جامــد - النــه پرنــده 6 عمــودی: فیلمــی بــا بــازی محمدرضا 
گلــزار 7 عمــودی: رنــگ زرد مایــل بــه قهــوه ای روشــن- شــکل و قیافــه8 عمــودی: جهــش- داخل حاشــیه- 
ضعیــف و رنجــور 9 عمــودی: حــرف همراهــی- محصــول آتشفشــان- جدیــد و تــازه 10 عمودی: نشــانه های 

نوشــتاری- از گیاهــان دارویــی 11 عمــودی: نــام قدیــم بوشــهر- آش خــرده خمیر

افقی :
1 افقــی: حرکــت کننــده- خبرهــا 2 افقــی: محل ذخیــره کاال- موهوم 3 افقــی: کالم تعجب بانــوان- جنگجو- 
کاکل اســب 4 افقــی: نیــرو- پدربــزرگ و جــد- نوعــی گلیم دســت باف خــاص ایران که نقشــه اش از داســتانی 
حکایــت مــی کنــد 5 افقــی: اخمــو- لبــاس کهنــه و کارکــرده 6 افقــی: فرشــته مــوکل بــر آب 7 افقــی: فیلمی 
از نیکــی کریمــی- خوشــی و خرمــی 8 افقــی: رقیــق تــر- درشــت انــدام و ســتبر- تــالش و کوشــش قــوی 9 
افقــی: بیمــاری- کشــتزار خربــزه- حــس بویایــی 10 افقی: نیکــی و بخشــش- دریاچــه ای در روســیه 11 افقی: 

بوته گیــاه- گســترش  دادن

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان گفت: 

صادرات 110 میلیون دالری کاال طی 3 ماهه اول امسال از کرمان

چگونگی نظارت برانتخابات درجوامع 
مختلف و شورای نگهبان درایران 

ادامــه ســرمقاله...در این راســتا می تــوان به کشــورترکیه 
اشــاره نمــود:از جملــه نتایــج نظــارت اســتصوابی، عــدم الــزام 
ــه نهادهــای دولتــی و نیــز مــردم اســت.  ــه پاســخ گویی ب ب
ــن اصــل  ــه ای ــکارا ب ــون اساســی کشــورترکیه آش ــه قان ک
ــی  ــون اساس ــاده ی 79 قان ــق م ــد دارد. مطاب ــی تأکی اساس
ترکیــه »انتخابات تحــت اداره ی عمومی و نظــارت ارگان های 
ــی انجــام می شــوند. هیــچ اعتراضــی از ســوی هیــچ  قضای
مقامــی بــه تصمیــم شــورای عالــی انتخابــات وارد نیســت.«

لــذا عقــال وعرفــا وجــود یــک نهــاد ناظــر بــرای هدایت گــری 
و جلوگیــری از انحــراف در مســیر فراینــد سیاســی یــک نیاز 
ضــروری اســت.اما یــک فــرق اساســی نظــارت در کشــورمان 
بــا ســایر کشــور که انهــا حکومتهای ســکوالری هســتند که 
دیــن در تصویــب لوایــح و طــرح هــا و قانونگــذاری جایگاهی 
نــدارد و اینکــه بعضــا کشــورها ی غربــی همجنس گرایــی را 
قانونمنــد مــی کننــد و عــده ای از مقامــات انهــا به ایــن گروه 
مــی پیوندنــد نشــانگرعدم پایبنــدی انهــا بــه اخــال ق عقلی 

ــت  ودینی اس
امــا کشــورمان به لحــاظ ارزشــهای حاکمیت دینــی و نظارت 
بــر اســالمیت در نظام، نیازمند نهادی هســتیم کــه مصوبات 
و قوانیــن را از نظــر اســالمی بــودن نیــز مــورد ارزیابــی قــرار 
دهــد همچــون شــورای نگهبان هســتیم تــا وظیفــه نظارت 

در مــوارد خــاص را بــر عهده داشــته باشــد
شــورای نگهبــان طبــق اصــل 91 قانــون اساســی جمهــوری 
اســالمی » بــه منظــور پاســداري از احــکام اســالم و قانــون 
اساســي از نظــر عــدم مغایــرت مصوبــات مجلــس شــوراي 
ــا  ــان ب ــوراي نگهب ــام ش ــه ن ــورایي ب ــا، ش ــا آنه ــالمي ب اس
ترکیــب زیــر تشــکیل مي شــود: 1- شــش نفــر از فقهــاي 
عــادل و آگاه بــه مقتضیــات زمان و مســائل روز. انتخــاب این 
عــده بــا مقــام رهبــري اســت. 2- شــش نفــر حقوقــدان، در 
رشــته هاي مختلف حقوقــي، از میــان حقوقدانان مســلماني 
ــس شــوراي  ــه مجل ــه ب ــوة قضائی ــه به وســیله رئیــس ق ک
ــاب  ــس انتخ ــا رأي مجل ــوند و ب ــي مي ش ــالمي معرف اس
ــان ،  ــورای نگهب ــد ش ــان ش ــه بی ــه ک مي گردند.«همانگون
حافــظ اســالمیت وجمهوریــت و درواقــع مــی تــوان گفــت 

حافــظ کشــور ایــران اســالمی اســت
ــورای  ــذار ش ــر، قانون گ ــوولیت خطی ــن مس ــه ای با توجه ب
ــا  ــت؛ ام ــداده اس ــرار ن ــوا ق ــک از ق ــل هیچ ی ــان را ذی نگهب
ــد: 1.  ســه رکــن نظــام در انتخــاب اعضــای شــورا دخیل ان
ولی فقیــه به عنــوان باالتریــن مقــام رســمی کشــور؛ 2. قــوه 

 قضاییــه؛ 3. مجلــس شــورای اســالمی. 
بنابرایــن، ایــن شــورا نهادی اســت مســتقل و دارای پشــتوانه 
قــوی. همیــن جایــگاه و نقــش راهبــردی در حفــظ کشــور 
باعــث شــده اســت ایــن نهــاد بــا هجمــه دشــمنان مواجــه 

شــود

السالم علیک یا فاطمة الزهرا 
سالم اهلل علیها

قابل توجه خواهران عالقه مند به  
تحصیالت علوم دینی

ثبت نام حوزه علمیه خواهران بردسیر 
ازبین خواهران دیپلم بدون آزمون کتبی  

تا پایان مردادماه ادامه دارد
شرایط سنی :متولدین ۵۹به بعد

www.whc.ir جهت ثبت نام به  ادرس
مراجعه نمایید 

تلفن تماس:33۵2۵030
اللهم عجل لولیک الفرج

آگهــی تغییــرات شــرکت گــروه مجتمــع صنعتی فناوران صنعت بردســیر شــرکت با مســئولیت محــدود به شــماره ثبــت 13467 و 
شناســه ملــی 10320172074 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 1399/01/25 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : الف-تعیین 
ســمت مدیــران : آقــای حســن جافر بــه کــد ملــی 2120202370 بنمایندگی از شــرکت خدمات فنی و مهندســی صنایــع و معادن 
کانــی مــس بــه شناســه ملــی10630124147 بــه ســمت رئیــس هیــات مدیــره آقــای علــی اکبــر محمــداهلل دادی بــه کــد ملــی 
3070650503 بــه ســمت نایــب رئیــس هیــات مدیــره آقــای محمدرضــا توحیــدی پــور بــه کــد ملــی 3051212485 بــه ســمت 
عضــو هیــات مدیــره و مدیــر عامــل ب- اســناد واوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک ،ســفته، بروات،قراردادهــا و عقــود 

اســالمی بــا امضــا مشــترک مدیرعامــل ویکــی از اعضــا هیات مدیــره همــراه با مهــر شــرکت دارای اعتبار میباشــد
                         اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )919898(

آگهی پذیرش دانشجو

آگهــی تغییــرات شــرکت گــروه مجتمــع صنعتی فنــاوران صنعت بردســیر شــرکت با مســئولیت محــدود به شــماره ثبــت 13467 
و شناســه ملــی 10320172074 بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور فــوق العــاده مــورخ 1399/01/25 تصمیمات 
ذیــل اتخــاذ شــد : الــف - اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد: شــرکت خدمــات فنــی 
و مهندســی صنایــع و معــادن کانــی مــس بــه شناســه ملــی10630124147 آقــای علــی اکبــر محمــداهلل دادی بــه کــد ملــی 

3070650503 آقــای محمدرضــا توحیــدی پــور بــه کــد ملــی 3051212485 
                         اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )919892(

تغییرات شرکت گروه مجتمع صنعتی فناوران صنعت بردسیر
آگهــی تغییــرات شــرکت گــروه مجتمــع صنعتی فنــاوران صنعت بردســیر شــرکت با مســئولیت محــدود به شــماره ثبــت 13467 
و شناســه ملــی 10320172074 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق العــاده مــورخ 1339/01/25 تصمیمات ذیــل اتخاذ 
شــد : آقــای ســیدحمید موســوی بــه کــد ملــی 3051121363 دارنــده 75.000.000 ریــال ســهم الشــرکه بموجب ســند صلح نامه 
بــه شــماره 83996مــورخ 99/4/12 تنظیمــی دفتــر اســناد رســمی 53 رفســنجان کلیه ســهم الشــرکه خــود را به آقــای محمدرضا 
توحیــدی پــور بشــماره ملــی 3051212485 منتقــل و از شــرکت خــارج شــد.و دیگــر هیــچ گونــه حق و ســمتی در شــرکت نــدارد. 
اســامی شــرکا و میــزان ســهم الشــرکه بعــد از انتقــال ســهم الشــرکه: شــرکت خدمــات فنــی و مهندســی صنایــع و معــادن کانی 
مــس بــه شناســه ملــی10630124147 دارای 144.850.000.000 ریــال ســهم الشــرکه آقــای علــی اکبــر محمداهلل دادی بشــماره 
ملــی 3070650503 دارای 75.000.000 ریــال ســهم الشــرکه آقــای محمدرضــا توحیــدی پــور بشــماره ملــی 3051212485 دارای 

75.000.000 ریال ســهم الشــرکه 
                        اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )919891(

تغییرات شرکت گروه مجتمع صنعتی فناوران صنعت بردسیر

تغییرات شرکت گروه مجتمع صنعتی فناوران صنعت بردسیر

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون ششــدانگ یــک بــاب خانــه پــالک 16 فرعــی از 732  اصلــی واقــع در بخــش 20 کرمان مــورد تقاضای غالمعبــاس مظفری 
غربــا طبــق  رای شــماره 139860319011001574  مــورخ 98/10/16  هیــات موضــوع مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی در مالکیــت نامبرده قــرار گرفتــه وآگهی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئین نامه 
قانــون مذکــور منتشــر ومــورد واخواهــی ســپری گردیــده اســت و نیــاز بــه تحدیــد حــدود دارد واعمال تبصــره ذیــل مــاده 15 قانون 
ثبــت میســر نمی باشــد لــذا حســب تقاضــای شــماره 1819-99 مــورخ 99/4/21 مالک بدینوســیله آگهی تحدید حــدود اختصاصی 
آن باســتناد تبصــره ذیــل مــاده 13 قانــون مذکــور ومــاده 13 آئین نامه آن منتشــر وعملیــات تحدیدی آن از ســاعت 8 صبــح روز پنج 
شــنبه 99/5/23  محــل شــروع وبعمــل خواهدآمــد لــذا بــه مالــک ) مالکین( وصاحبــان امــالک مجاوررقبه مزبــور اخطار میگــردد در 
موعدمقــرر درایــن اعــالن در محــل وقــوع ملــک حاضــر ودر صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیات تحدیــدی با معرفــی مالک 
یــا نماینــده قانونــی 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 قانــون ثبــت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدیــدی بمــدت 30 روز پذیرفته 
شــده و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضائی تقدیــم نمایــد. واال 
پــس از گذشــت مهلــت یــک ماهه وعــدم تســلیم دادخواســت برابر مقــررات اقــدام خواهد شــد. تاریــخ انتشــار : دوشــنبه 99/4/30 

                                                  حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر/20 م الف

آگهی مزایده عمومی امالک تجاری )مرحله سوم(
مدیریــت آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر در نظــر دارد تعــداد یــک بــاب ملــک تجــاری واقــع در خیابان شــریعتی روبــه روی 
پاســاژ طــال )ســاختمان بیمــه آســیای فعلــی( و تعــداد یک باب مغــازه واقــع در چهــار راه بهجــرد ابتدای خیابان شــهید غالمحســین 
پــور )پیتــزا فروشــی فعلــی( بــه صورت اجــاره دو ســاله از طریــق مزایده عمومــی با بهره گیری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت 

)setadiran.ir ( بــه بخــش خصوصــی واگــذار نماید.
زمان انتشار در سایت: 99/04/31 

مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 99/04/31 تا تاریخ 99/05/05 
نحوه دریافت اسناد مزایده: از طریق سامانه ستاد الکترونیکی دولت)ستاد(

مهلــت تکمیــل و تحویــل اســناد مزایــده: حداکثر تا پایــان وقــت اداری مــورخ 99/05/11 از طریق ســامانه ســتاد ایــران و تحویل اصل 
فیــش واریــزی ودیعــه بــه دبیرخانــه مدیریت آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر از طریق مراجعه حضوری یا پســت سفارشــی.

تاریخ بازگشایی اسناد مزایده: ساعت 10 مورخ 99/05/12 در محل دفتر مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان
جهــت آگاهــی از شــرایط عمومــی و توضیحــات برگــزاری و ســایر اطالعــات مزایــده بــا مراجعــه بــه ســامانه ســتاد بــه نشــانی 

ــف 40 ــود./ م ال ــل ش ــاس حاص ــن 33522697 تم ــا تلف ــا ب setadiran.ir  ی

سقف تسهیالت ودیعه مسکن 100میلیون 
تومان تعیین شد

ــهیالت وام  ــت: تس ــالمی گف ــورای اس ــس ش ــس مجل نایب رئی
ودیعــه مســکن در انتظــار نقــل و انتقــاالت مســتأجران در طــول 
تعطیــالت تابســتان اســت و در اول مهــر مــاه نهایــی می شــود.

علــی نیکــزاد نایب رئیــس مجلــس شــورای اســالمی  در گفت وگو 
ــهیالت  ــت : تس ــار داش ــس اظه ــنیم در پردی ــگار تس ــا خبرن ب
ــق  ــی  شــدن از طری ــس از نهای ــه مســکن پ ــه ودیع کمک هزین
شــبکه بانکــی در اختیــار مالــکان قــرار می گیــرد و مســتأجران 

ــد. ــا پرداخــت می کنن ــه بانک ه ــزد تســهیالت را ب ــا کارم تنه
وی ادامــه داد : ســقف تســهیالت ودیعــه مســکن 100 میلیــون 
تومــان اســت و بــرای اســتفاده از ایــن تســهیالت حداکثــر متــراژ 
واحــد مســکونی در تهــران 75 مترمربــع و در شــهر های دیگر 90 

مترمربــع در نظــر گرفتــه شــده اســت.
 نیکــزاد تصریــح کــرد : در ایــن طرح قــرارداد رســمی میــان موجر 
و مســتأجر الزامــی اســت و مبلغ ودیعه مســکن نزد موجــر امانت 
ــا  ــه بانک ه ــهیالت را ب ــزد تس ــا کارم ــتأجران تنه ــت و مس اس

ــد. پرداخــت می کنن
ــرد : در  ــان ک ــالمی خاطرنش ــورای اس ــس ش ــس مجل نایب رئی
صــورت اجرایــی شــدن ایــن طــرح تأثیــر چشــمگیری در تــورم 
دارد و تــا حــدودی مشــکل ودیعــه مســکن را بــرای مســتأجران 

ــد.  ــن می کن تأمی



هفته نامه ی فرهنگیـ  سیاسی استان کرمانـ  تحلیلی خبری
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Soroush-eitaa

رئیــس ســازمان نظــام پزشــکی بــا اشــاره 
ــان  ــر از کادر درم ــهادت 140 نف ــه ش ب
ــا  ــا کرون ــارزه ب و پرســتاری در حــوزه مب
ــث اوج  ــا باع ــازی کرون ــادی س ــت: ع گف

گیــری بیمــاری شــد.
به گــزارش خبرنگار ســامت خبرگــزاری 
ــس  ــدی رئی ــا ظفرقن ــارس، محمدرض ف
ســازمان نظــام پزشــکی در نشســت 
خبــری آنایــن گفــت: نزدیــک به شــش 
ــان شــیوع بیمــاری می گــذرد  ــاه از زم م
ــش   ــن کاه ــر فروردی ــاری در اواخ و بیم
یافــت و بــه شــرایط قابــل قبولــی رســید 
ولــی امــروز مشــاهده می کنیــم کــه 
بیمــاری دوبــاره اوج گرفــت و بایــد دلیــل 
ــه دلیــل  ــن موضــوع بررســی  شــود ب ای
اینکــه بــا ادامــه ایــن روند تعداد بیشــتری 
ــم داد و  ــت خواهی ــان را از دس از هموطن
از ســوی دیگــر باعــث فرســایش جامعــه 

ــویم. ــکی می ش پزش
وی ادامــه داد: نــوع مواجهــه بــا ایــن 
ــال  ــور مث ــه ط ــت ب ــم اس ــاری مه بیم
کشــورهایی مثل ویتنــام، ژاپــن و نیوزلند 
بــا روش های مناســب  توانســتند بیماری  
ــورها  ــی کش ــد و در برخ ــرل کنن را کنت

ــده اســت. ــاری حــذف ش بیم
وی گفــت: مــدل برخورد برخی کشــورها 
مــدل ناصحیــح ایمنــی جمعیتــی اســت 
کــه نتایــج ایــن مــدل خــوب نبوده اســت 
امــا امــروزه مشــخص شــده اســت کــه بــا 
ایــن روش ایــن بیمــاری در جامعه جهانی 
وجــود خواهــد داشــت و بــه زودی بــه این 
ســطح ایمنــی نمی رســیم. ایمنی کــه در 
ایــن بیمــاری ایجــاد می شــود طوالنــی و 

غیرقابــل تکرار نیســت.
ظفرقنــدی اظهــار داشــت: بــرای اجــرای 

هــر مــدل شــرایط اقتصــادی بایــد در 
نظــر گرفتــه شــود و در کشــور مــا بــه 
دلیــل مشــکات اقتصــادی تعطیلــی 
اصنــاف به صاح نیســت اما رهاســازی 
نیــز نبایــد در دســتور کار قــرار گیــرد، 
ــث  ــاد باع ــه ابع ــادی ســازی در هم ع
شــیوع کرونــا و اوج گیــری کرونــا شــد 
ایــن موضــوع باعث شــد مردم ســفرها 
را در ماه هــای تعطیلــی انجــام دهنــد و 
مراســم های عروســی و عــزا را برگــزار 

. کنند
***140 شهید مدافع سالمت

ظفرقنــدی جامعــه پزشــکی تــا امــروز 
بیــش از 5هــزار مبتــا را داشــته اســت 
و 140 نفــر از اعضــای کادر درمــان در 
ــه  ــده اند، آنچ ــهید ش ــیر ش ــن مس ای
ــه  ــم توجــه ب ــاز داری ــه آن نی ــروز ب ام
ســامت کادر پزشــکی و درمان اســت 
ــی  ــوولیت اجتماع ــد مس ــه بای و هم
خــود را در ایــن زمینــه انجــام دهنــد 
کــه از ایــن آمــار 60 درصــد پزشــکان 

. هستند
وی ادامــه داد: حمایــت خیریــن  و 
ــه بیمارســتان ها و  ــی ب ــای مدن نهاده
ــن  ــد، مهم تری ــه یاب ــد ادام ــردم بای م
اصلــی کــه امــروز بایــد بــرای آن 
فضــای جدیــد و علمــی را پیــدا کنیــم 
این اســت کــه واقعیت بیمــاری را برای 
مــردم خوب بشــکافیم به دلیــل اینکه 
ــار بیمــاری  ــرای مه اصــل و اســاس ب
ــای  ــت، پروتکل ه ــردم اس ــت م حمای
ــرای  ــد، ب ــر کنن ــد تغیی ــی بای اباغ
ــا  ــا ب ــد پروتکل ه مناطــق هشــدار بای
توجــه بــه هــر منطقــه تدویــن شــوند، 
وقتــی وارد تدویــن پروتــکل می شــویم 
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شــهید حســین فــاح نــام پــدر: رحمــت الــه نــام مــادر: گلجــان فــاح متولــد: 
ــات  ــخ شــهادت: 63/1۲/۲4 در عملی ــی ومجــرد تاری 1346تحصیــات: ابتدائ

بدر،محــل شــهادت: شــرق دجله،مــزار: گلــزار شــهدای اللــه زار

زندگینامــه: زندگینامــه: شــهید حســین فــاح در اللــه زار بــه دنیــا آمد. 
چنــد روزه بــود کــه پــدر خــود را از دســت داد. ســختی هــا و مشــکات زندگی 
باعــث شــد تا مــادر، حســین را بــه مرحــوم همایون صنعتی)کســی کــه بنیان 
گــذار کاشــت گل محمــدی در اللــه زار بــود...( در پرورشــگاه کرمــان بســپارد تا 
فرزنــدش بتوانــد از ایــن طریــق درس بخوانــد و کمتر متحمل ســختی زندگی 
شــود. ســیزده ســاله بــود کــه بخاطر فعالیت در بســیج و دوســتان شــهید خود 
در پرورشــگاه، نســبت بــه انقــاب و دفــاع مقــدس بصیرتی بیشــتر پیــدا نمود 
و مصرانــه متقاضــی حضــور در جبهــه شــد. بــا تــاش و کوشــش توانســت بــه 
جبهــه راه پیــدا کنــد. حــدود 3 ســال در جبهــه مثــل یک مــرد، شــجاعانه، در 
نبــرد بــا دشــمن بــود تــا اینکــه پــس از گذرانــدن آمــوزش قایــق رانــی، از واحد 
توپخانــه لشــکر به قایقرانــی انتقال یافــت و ســرانجام در عملیات بدر، در شــرق 

دجلــه بــه رزق شــهادت دســت یافت.
ــه  ــد، شــد ســیزده ســاله. چــن نفــر از دوســتاش ب تــو پرورشــگاه درس خون
شــهادت رســیده بــودن. میگفــت: بایــد بــرم انتقــام خــون دوســتامو بگیــرم. 
بخاطــر امــام و مملکــت بایــد بــرم بجنگــم. راوی: فرشــته فاح)خواهر شــهید(

ــرا  ســال61 مــی خواســت بــره جبهــه. نذاشــتن، فرســتادنش پــادگان 05، ب
دژبانــی و گذرانــدن دوره آمــوزش نظامــی. یکبــار همونجــا مخفیانــه بــا بقیــه 

نیروهــا رفتــه بــود جبهــه. از منطقــه بــرش مــی گردونــن.
                                                             راوی: محمد فاح)برادر شهید(

مخالــف جبهــه رفتنــش بودیــم. هــر چــی مــی گفــت، رضایــت نمــی دادیــم. 
نشســته بودیــم، فشفشــه ای روشــن کــرد انداخــت تــو اتــاق. از تــرس پســر 
کوچکــم رو برداشــتیم و رفتیــم  بیــرون از اتاق. گفت: شــما که از یک فشفشــه 
مــی ترســین، چطــور حاضــر نیســتین مــن بــرم جبهــه، در حالــی کــه مــردم 
زیــر آتــش و گلولــه دشــمن هســتند... وقتی رئیــس جمهــور ما)آیــةالّل خامنه 

ای( میــره مــی جنگــه، مــا چــرا نریــم؟!    راوی: محمــد فاح)بــرادر شــهید(
لباساشو تنگ و کوچک می کرد تا اندازه تنش بشه بره جبهه...

کنــار هــم نشســته بودیــم، یکدفعــه یــه رزمنــده جــوون اومــد شــروع کــردن 
حســین رو بوســیدن... حــاج قاســم بــود، فرمانــده لشــکر ثــارالّل...

                                          راوی: سعداله خراسانی)همرزم و فامیل شهید(
 هیــچ کــس جــرأت نمی کــرد بــره از اون طــرف پــل کارون، زن و بچــه اهوازی 
رو بیــاره ایــن طــرف. از بیــن بچــه هــا یکدفعه حســین بلند شــد، خیلــی طول 
کشــید تــا خــودش رو بــه اون طــرف پــل رســوند. در همیــن حین میــک های 
عراقــی ســر رســیدن. ناباورانه در عــرض دو دقیقــه، زن و بچه رو با خــودش آورد 

ایــن طــرف ... همــه مات شــهامت و ســرعت عملش شــده بودیــم ...
در بدتریــن شــرایط، باعــث شــادی و نشــاط جمع میشــد. با کارهای قشــنگ و 

شــیرین کاریــاش غــم دوری از خونــواده رو برامــون آســون تر می کــرد...
                                    راوی: سعداله خراسانی)همرزم و فامیل شهید(

عاقــه داشــت بیــا صــف جلــو بــرا نمــاز جماعــت. مشــغول نمــاز بودیم کــه با 
صــدای انفجــار، صفــوف نمــاز بهــم ریخــت. دو نفــر نگهبان َدم ســنگر شــهید 
شــده بــودن، وقتــی بــه خــود اومدیــم حســین رو دیدیــم کــه داره بــه نمــازش 

ادامــه میــده...               راوی: ســعداله خراســانی)همرزم و فامیــل شــهید(
وقتــی مــی آمــد مرخصــی، درســت نمــی دیدیمــش. می رفــت به فامیا ســر 

مــی زد...                             راوی: فرشــته فاح)خواهــر شــهید(
تــو توپخانــه لشــکر فعالیــت مــی کــرد. تــاش مــی کــرد بــره خــط مقــدم. 
اســمش رو بــرا قایقرانــی نوشــته بــود. رفــت آمــوزش قایقرانــی دیــد. بهــش 

گفتــم: حســین مواظــب بــاش، کار ســختیه! گفــت: خیلــی عاقــه دارم ...
                                   راوی: سعداله خراسانی)همرزم و فامیل شهید(

بهــش گفتیــم: نرو، بخاطــر مادرت نــرو. گفــت: مــادرم رو دوســت دارم ولی باید 
بــرم. مــی گفــت: هدفــی دارم که باید بهش برســم، باید شــهید بشــم و شــهید 

هــم میشــم. راویان: گل جان و فرشــته فاح)همســر بــرادر و خواهر شــهید(
بهــش ســفارش کردیــم شــب ســال نــو بیــا خونــه. آمــاده تحویــل ســال نــو تو 
خونــه نشســته بودیــم. در زدن. آقــای هنــدوزاده بــود، مدیــر پرورشــگاه.  خبــر 

شــهادت حســین رو آورده بــود...         راوی: محمــد فاح)بــرادر شــهید(
بعــد شــهادت حســین، نامــه ش از جبهه به دســتمون رســید. دو طرف صفحه 

فقــط این جمله رو نوشــته بود: شــهید حســین فــاح...
                                                           راوی: فرشته فاح)خواهر شهید(

شهید  معظم  حسین فالح

ــاور  ــتانها ی مج ــگران از اس ــور گردش ــام حض باس
ــن  واســکان درشــهرهای خــوش اب وهــوا و همچنی
د ربردســیر باعــث شــیوع وگســترش وقرمــز شــدن 
ــا دراســتان اســت همچنیــن حضــور  وضعیــت کرون
ــل  ــه دلی ــان ب ــه کرم ــتانهای مجاورب ــاران از اس بیم
ــم در  ــی ه ــکی و داروی ــات پزش ــات و تخصص امکان
طــول ســال وحــاال بخاطرکرونــا افزایش چشــمگیری 
دارد درهــر مطــب بــروی و مراجعــه کنیــد تعــدادی از 
ایــن افــراد مشــاهده میشــودو ای کاش بــه ان اســتانها 
ــا را  ــار انه ــورد انتظ ــکی م ــی پزش ــات تخصص خدم
تامیــن میکردنــد تــا مشــکات انهــا هــم حــل بشــود 
ممنــون                                        9133-----71

*ســام در ســطح شــهر شــایع شــده کــه زمینهــای 
مزایــده شــهرداری بردســیر بــا نــرخ بــاال اعــام شــده 
ــم اوال  ــک شــهروند اعــام میکن ــوان ی ــه عن ــده ب بن
یکــی از راههــای درامــد شــهرداریها ،فــروش امــاک 
شهرداریســت بــرای تامیــن هزینــه هایــش دوم اینکه 
اگرمــردم خواهــان زمیــن ارزان قیمــت بــرای ســاخت 
مســکن می باشــند بایــد ســازمانهای مســئول تامین 
مســکن مثــل مســکن وشهرســازی فعــال می شــدند 
و زمیــن دراختیارمتقاضیــان مســکن مــی گذاشــتند 
وبایــد طــرح ملــی مســکن درایــن شهرســتان فعــال 

مــی شــد تــا ایــن بهانــه گیریهــا تمــام مــی شــد 
باسپاس                                         913۲-----۲0

*بــا اعــام وضعیــت قرمــزدر اســتان و بردســیر، بــرای 
کســانی کــه ماســک نمــی زننــد فکــری بکنــن جــدا 
درادارات وبانکهــا تــا ماســک نزنن پاسخشــان را ندهند 
مــن امروزصبــح رفتم بانــک خودکارمندبانک ماســک 
نداشــت و اکثــر مراجعیــن هــم نداشــتند ایــن میشــه 
علــت شــیوع ویــروس کرونــا تاکســی مبتــا نشــود 
ــد  ــد بیایی ــی دان ــران را نم ــود ودیگ ــامتی خ قدرس
ــی  ــی ب ــا ک ــه ت ــم اخ ــت کنی ــک زدن را رعای ماس
توجهــی بــه دســتورات پزشــکی         9365----99

*مشــکل مســکن جوانــان ودهکهــای پاییــن جامعــه 
ــت دراســرع  ــب قوانیــن و اجــرای دول ــا تصوی ــد ب بای
وقــت حــل شــود تــا قیمــت مســکن و اجــاره کاهش 
ــت  ــس ازوضعی ــت ومجل ــاله دول ــت 7س ــد غفل یاب
مســکن ایــن مشــکات گرانــی زمیــن وخانــه و اجاره 
بهــا را ایجــاد کرده اســت مجلس قبل نقشــی اساســی 
ــن  ــم ای ــد ببینی ــی مســکن داشــته حــاال بای درگران
مجلــس بــه اصطــاح انقابــی چــه برنامــه جهــادی و 
انقابــی بــرای معضل مســکن ارائــه می دهد باتشــکر                                                                                                                                           

51----9037                                                  
*باســام دفتــر خدماتــی بلــوار ۲۲بهمــن جنــب اداره 
گاز ســه راهــی بلــوار امامــزاده پــراز ازدحامــه کــی باید 
پاسخگوباشــد باایــن هجمــه وتراکــم مــی خواهیــد 
کرونــا تموم بشــه مســئولین فکــری بکنند یا ســاعت 
کا ردفتــر را افزایــش دهنــد یــا نوبــت اینترنــی  ویــا 
تلفنــی بدهنــد تــا از ازدحــام جلوگیری شــود باتشــکر                                                                                                                                           

40----9165                                                  
*چــرا ســازمانهای مربوطــه نســبت بــه دریافــت اهــدا 
ی خــون دربردســیر اقــدام نمــی کننــد شــایدعده ای 
بخواهنــد داوطلبانــه خون اهــدا کنند اما امــکان رفتن 
بــه کرمــان برایشــان میســر نیســت لــذا مســئولین 
اقــدام کننــد تــا ذخایرخونــی اســتانمان تقویت شــود                                                                                                                                              

41----9399                                                 
*باســام انصافــا بــدون نــگاه جناحــی و سیاســی بــه 
عمران وابادانی و توســعه و زیبا ســازی شــهر و تعریض 
خیابان شــریعتی خدمــات جنــاب دکترخطیبی قابل 
تقدیراســت و شــما رســانه محتــرم  صــدای رســای 

مــردم شــهرباید ایــن مــورد را اطــاع رســانی کنیــد
 ممنون                                              9350----89

مبالــغ قابــل مالحظــه ای از اعتبــارات عمرانی در 
حســاب دســتگاه های اجرایی اســتان کرمان اســت
مدیــرکل دیــوان محاســبات اســتان کرمــان گفــت: 
مبالــغ قابــل مالحظــه ای از اعتبــارات عمرانی در 
ــه  ــتان اســت ک ــی اس حســاب دســتگاه های اجرای

فرصتــی بــرای هزینــه آن نیســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، 
مســعود کاشــی در شــورای اداری اســتان کرمــان 
کــه بــا حضــور حجت االســالم والمســلمین حســن 
علیدادی ســلیمانی نماینــده ولی فقیــه در اســتان 
و امــام جمعــه کرمــان، فدائــی اســتاندار کرمــان 
ــیون  ــس کمیس ــی رئی ــا پورابراهیم و محمدرض
اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی برگــزار شــد 
اظهار داشــت: دیوان محاســبات کشــور براســاس 
ــرل  ــع آوری و کنت ــه نظــارت و جم ــون وظیف قان
ــا  ــتگاه ها و وزارتخانه ه ــی دس ــای مال صورت ه

ــده دارد. ــه عه را ب
وی بــا بیــان اینکــه از دیگــر وظایــف مهــم 
دیــوان محاســبات کشــور بررســی و جمــع آوری 
ــت:  ــغ بودجــه اســت گف اســناد و مــدارک و تفری
عملکــرد دســتگاه های اجرایــی اســتان بــر اجرای 

گــزارش  و  نظــارت  بودجــه  قانــون  تبصره هــای 
می شــود.

مدیــرکل دیــوان محاســبات اســتان کرمــان بــا عنــوان 
ــد  ــار بن ــا چه ــا ســه ت ــی 97 تقریب اینکــه در ســال مال
قانــون بودجــه در اســتان کرمــان رعایــت نشــده اســت 
ــون بودجــه در  ــت قان ــزود: 191 مــورد عــدم رعای اف
ــته ایم. ــی را داش ــتگاه های اجرای ــط دس ــال 97 توس س
وی بــا بیــان اینکــه شناســایی واحدهــای مســکونی 
خالــی توســط اداره کل اقتصــاد و دارایــی بــا همــکاری 
شــهرداری ها قانــون اســت گفــت: اخــذ مالیــات از 
واحدهــای خالــی بایــد انجــام شــود و 50 درصــد ایــن 
مالیــات بــه حســاب شــهرداری ها برگشــت می خــورد.
کاشــی بــا عنوان اینکــه مدیران اجــازه ندارنــد به عنوان 
مدیرعامــل و اعضــای هیئــت مدیــره شــرکت های 
دولتــی و یــا خصوصــی فعالیــت کننــد افزود: اخذ ســند 
مالکیــت امــالک و اراضــی دولتــی در اســتان کرمــان 

بایــد پیگیــری و در ســامانه ثبــت شــود.
وی بــا بیــان اینکــه اســتانداران مکلــف هســتند امــوال 
مــازاد را در جهــت مولدســازی تغییــر کاربــری بدهنــد 
تــا منابــع بیشــتری از ایــن محــل تامیــن شــود گفــت: در 
تبصــره 19 چندیــن روش بــرای واگــذاری طرح هــای  اشعار شهادت امام جواد)ع( 

هم آسمان قصیده ای از بی کرانی اش
هم بی کرانه ها غزِل آسمانی اش

ای کال ها کمال سرِ کوچه باغ اوست
باید رسید تا به خدا با نشانی اش

او در مدینه جای پدر را چه پُر نمود
در غیبت پدر ، پسر و میزبانی اش

باِغ معارف است حدیثش ، پیمبران
َحظ می برند موقِع شیرین زبانی اش

از جبرئیل تا ملک الموت هرکه هست
نوشیده است از لِب جام دهانی اش
باُب الجواد حاجت ما را چه زود داد
مشهد پُر است از نفِس مهربانی اش

شش گوشه شد ضریَحش اگر بی دلیل نیست
از شش جهت گداست در این میهمانی اش

یارب مگیر فیِض شِب کاظمین را
هرکس خوش است پیِش عزیزان جانی اش

وقت زیارت است و عباراتش از رضاست
قربان کودکیش فدای جوانی اش

حاال کبوتران همه از مشهد آمدند
تا آسمان بام ؛ پِِی سایبانی اش

آقاِی طوس از جگرش آه می کشد
در کنِج حجره تا پسرش آه می کشد

 اُفتاده است روِی زمین و برابرش
لبخند می زند به تقاش همسرش
اُفتاده است روِی زمین دید مثِل او
اُفتاده است در وسِط کوچه مادرش

ُجرعه به ُجرعه آب زمین ریختند و او
از بس که آب گفت تََرک خورد حنجرش

قسمت نبود آب بنوشد بجای آن
خاکی شده است حیف لباِن مطهرش

باب الحوائج است ولی می توان شنید
از بیِن ُحجره ناله ِی موسی بن جعفرش

این دفعه می زدند به َدف تا که جان دهد
َکف می زدند وقِت نفسهای آخرش
از پا گرفته و بدنش می کشند...وای
تا پشِت بام ریخته ُگلهاِی پرپرش

خون گریه می کند لبه ِی تخته سنگ ها
از بَس که خورد بر لبه ِی پله ها سرش

این پشت بام گودی گودال نیست ُشکر
با پا نیامده است کسی روِی پیکرش

سخت است فکر این غم و سخت است باورش
مردی که قاتلش بشود زهرِ همسرش

ســه اصــل مهــم را بایــد مــد نظــر قــرار 
دهیــم، اول اینکــه بازگشــایی ها چقــدر 
ــه  ــت، اینک ــر اس ــردن موث ــوده ک در آل
ــد و  ــادی دارن ــت اقتص ــدر ضروری چق
ــا  ــی آنه ــکان تعطیل ــدر ام ــه چق اینک
وجــود دارد. بــا ایــن اصــول هــر منطقــه 
ــی شــود و تعلیــق فعالیــت  ــد ارزیاب بای
موقــت به صــورت ســیال صــورت گیرد 
و بــرای بازنگری هــا بایــد هوشــمند 

برخــورد کنیــم.
*هیــچ داروی قطعــی تــا بــه امروز 

بــرای کوید 19 تایید نشــده اســت
رئیــس ســازمان نظــام پزشــکی افــزود: 
هیــچ داروی قطعــی تــا بــه امــروز بــرای 
ــا  ــت ام ــده اس ــد نش ــد 19 تایی کووی
دارویــی مثــل رمدیســیور نتایــج خوبــی 
داشــته اســت امــا تجویــز داروهایــی که 
در فارماکوپــه نیســت نباید تجویز شــود 
و بارهــا بــه همــکاران اعــام کردیــم که 
وزارت  پروتوکول هــای  راســتای  در 

بهداشــت اقــدام کننــد.
وی عنــوان کــرد: در بخــش خصوصــی 
ــته  ــادل داش ــد تع ــد بای ــه و درآم هزین
ــث  ــی باع ــش خصوص ــند، در بخ باش
لغــو فعالیــت یــا کاهــش فعالیــت 
شــده  خصوصــی  بیمارســتان های 
اســت و مطلــب دوم اینکــه تجهیــزات و 
ضروریــات کرونــا بــرای بیمارســتان های 
ــی  ــت و گاه ــر اس ــی هزینه ب خصوص
ــرف  ــار ص ــرای بیم ــه ب ــی ک تجهیزات
می شــود حــدود یــک میلیــون تومــان 
اســت کــه در تعرفه هــای اباغــی ایــن 
موضــوع دیــده نشــده اســت و امیدواریم 
ــا کمکــی کــه بــه بخــش خصوصــی  ب
ــده شــوند. ــا دی ــن هزینه ه می شــود ای

نیمه تمــام ارایــه شــده کــه از ایــن ظرفیــت در 
اســتان کرمان به خوبی اســتفاده نشــده و ســال قبل 

فاقــد عملکــرد بــوده اســت.
مدیرکل دیوان محاســبات اســتان کرمان با اشــاره 
بــه اینکــه مبالــغ قابــل مالحظــه ای از اعتبــارات 
عمرانــی در حســاب دســتگاه های اجرایــی اســتان 
ــه مــدت دو ماهــه امــکان  ــا توجــه ب ــه ب اســت ک
هزینــه کــردن آن نیســت گفــت: اســتاندار کرمــان 
ــا جــذب  ــن پول ه ــا ای ــد ت ــدت ورود کن ــن م در ای

اســتان شــده و ایــن تعامــل برقــرار شــود.

ظفرقنــدی ادامــه داد: تعــداد زیــادی از 
اعضــای پزشــکی و کادر درمــان دچــار 
ــوع  ــن موض ــه ای ــده اند ک ــاری ش بیم
باعــث کمبــود پزشــکان شــده  اســت 
ــت  ــا درخواس ــهرها از م ــی ش و برخ
کرده انــد کــه از پزشــکان داوطلــب 
درخواســت کنیــم وارد صحنــه شــوند.

ــود  ــث کمب ــاری باع ــری بیم *اوج گی
تجهیــزات می شــود

وی گفت: سیســتم و ســاختار بهداشت 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــور م ــان کش و درم
ــوب  ــت خ ــای بهداش ــت خانه ه فعالی
ــن  عمــل کــرد و توانســتیم در دورتری
مناطــق کشــور ســازماندهی مقابلــه با 
ــا  ــم، شــیوع کرون ــه دهی ــا را ادام کرون
باعــث ایجــاد شــوک به کشــورها شــد 
و در کشــور مــا پــس از شــوک اولیــه 
امکانــات و تجهیــزات بیمارســتانی 
فراهــم شــد، وقتــی بیمــاری یکدفعــه 
اوج بگیــرد طبیعــی اســت کــه دچــار 
ــال  ــه دنب ــد ب ــا بای ــویم م ــود ش کمب
پیشــگیری و تدویــن برنامــه کنترلــی 
باشــیم، اگــر ایــن بیمــاری را رهــا 
کنیــم امکانات هیــچ کشــوری جوابگو 

ــود. نخواهــد ب

محمدرضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی 

مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمان گفت: 

کلنگ ساخت مدرسه ۶ کالسه در نگار بر زمین خورد
کل  اداره  مردمــی  مشــارکت های  معــاون 
نوســازی مــدارس اســتان کرمــان از آغــاز 
ــاز  ــتان ۶ کالســه خیرس ــات ســاخت دبس عملی

بخــش نــگار بردســیر خبــر داد.
بــه گــزارش خبرنگار گروه اســتان های باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان از کرمــان، محمدرضــا 
فرحبخــش، معــاون مشــارکت های مردمــی 
ــان در  ــدارس اســتان کرم اداره کل نوســازی م
آییــن افتتــاح  پــروژه  ســاخت دبســتان ۶ کالســه 
خیرســاز بخــش نگار شهرســتان بردســیر که با 
حضــور امــام جمعــه نــگار، رییــس آمــوزش و 
پــرورش بردســیر، معــاون فرماندار بردســیر،، 
برگــزار شــد، گفــت: ایــن مدرســه بــه منظــور 
ــر و  ــه آج ــر ب ــرح آج ــت های ط ــرای سیاس اج
بســته تحولــی مشــارکت های مردمــی ســازمان 
نوســازی مــدارس کشــور بــه همــت خیــر 
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شهادت 140 مدافع سالمت/ عادی سازی شیوع کرونا باعث اوج گیری بیماری شد

توزیع 110 بسته معیشتی بین نیازمندان توسط دانشگاه آزاد اسالمی بردسیر
بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری آنــا از بردســیر، افشــین صالحــی بــا حضــور 
در آییــن توزیــع 110 بســته معیشــتی بــه نیازمنــدان اظهــار کــرد: در مرحلــه 
دوم رزمایــش کمک های مؤمنانه بســیج دانشــجویی شهرســتان بردســیر، 110 
بســته معیشــتی با حمایت مؤسســه عهدیار و همــکاری دانشــگاه آزاد اســامی 
واحد بردســیر و ســازمان تبلیغات اســامی این شهرســتان توســط دانشــجویان 

بســیجی بیــن نیازمنــدان توزیع شــد.
وی افــزود: پیــرو دعــوت رهبــر معظــم انقــاب مبنــی بــر انجــام کمک هــای 
مؤمنانــه و در راســتای فــاز دوم ایــن کمک ها، تعدادی بســته معیشــتی توســط 
گــروه جهــادی میثــاق بــا شــهدا بســیج دانشــجویی بردســیر بــرای نیازمنــدان 
ــب بســته فرهنگــی،  بردســیر تهیــه شــده و ایــن کمک هــای اهدایــی در قال

بهداشــتی و اقــام غذایــی بــود.

نیکــوکار مونــا رحمانــی در بخــش نــگار 
شهرســتان بردســیر ســاخته خواهــد شــد.

فرحبخــش افــزود: ایــن پــروژه بــه صــورت 
تمــام خیــری ســاخته خواهــد شــد و خیــر 
نیکــوکار اعتبــار ســاخت کل پــروژه را کــه 
اعتبــاری بالــغ بــر ۲۵ میلیــارد لایر هســت، 

برعهــده گرفتــه اســت.  
او تصریــح کــرد: ایــن دبســتان در شــهر 
نــگار بــا ۶ کالس درس و ۵00 متــر مربــع 
زیربنای آموزشــی ســاخته خواهد شــد و پس 
از بهــره بــرداری، پذیــرای 1۸0 دانــش آموز 

نــگاری شهرســتان بردســیر خواهــد بــود. 
کل  اداره  مردمــی  مشــارکت های  معــاون 
نوســازی مــدارس  اســتان کرمــان از راه 
انــدازی ســامانه مهــر مدرســه در طــرح آجــر 
بــه آجــر خبــر داد و گفــت: در ایــن ســامانه، 

طــرح پویــش کالســی بــرای روســتا تعریــف 
ــذاری شــده در ۴۵  ــدف گ ــه ه شــده اســت ک
ــا  ــق دور ب ــت در مناط ــم جمعی ــتای ک روس
مســیر رفــت و آمــد صعــب العبــور، مــدارس 

یــک کالســه ســاخته شــود.

مبالغ قابل مالحظه ای از اعتبارات عمرانی در حساب دستگاه های اجرایی استان کرمان است

جزئیات شرایط استخدام ۲۵ هزار نفر از معلمان حق التدریس اعالم شد
و  آمــوزش  وزارت  اداری  امــور  مدیــرکل 
پــرورش از جــذب ۲۵ هــزار و ۴97 نفــر 
و  پیش دبســتانی  حق التدریــس،  معلمــان  از 
ــر داد. ــوادآموزی خب ــت س ــیاران نهض آموزش
بــه گــزارش خبرنــگار اجتماعــی خبرگــزاری 
تســنیم؛ یارمحمد حســین بر درباره اســتخدام ۲5 
هــزار نفــر از معلمــان حق التدریــس در آموزش 
و پــرورش اظهــار کــرد: مربیــان پیش دبســتانی 
ــی  ــر اســاس امتیازات ــس ب ــان حق التدری و معلم
کــه کســب می کننــد و آموزش دهنــدگان نهضــت 
ســوادآموزی براســاس حــد نصاب نمــره آزمون 
پــس از طــی دوره آموزشــی دانشــگاه فرهنگیان 

اســتخدام خواهند شــد.
وی افــزود: مربیــان پیش دبســتانی و معلمــان 
ــل  ــدی را تکمی ــرم امتیازبن ــد ف حق التدریــس بای
کننــد کــه مــواردی همچــون ســابقه همــکاری بــا 

ــون،  ــمول قان ــان ش ــرورش در زم ــوزش و پ آم
مــدرک تحصیلــی و ارتبــاط رشــته تحصیلــی و 
ــرای  ــازات محســوب می شــود؛ ب ... جــزو امتی
امســال مجوز اســتخدام ۲5 هزار و 497 نفر از 
ایــن افــراد را دریافــت کرده ایــم کــه پــس از طــی 
دوره مهارت آموزی یکســاله دانشگاه فرهنگیان 

وارد مــدارس خواهنــد شــد.
ــس در  ــم حق التدری ــر معل ــزار و 100 نف 5۸ ه

ــرورش ــوزش و پ آم
مدیــر کل امــور اداری و تشــکیالت وزارت 
آمــوزش و پــرورش گفــت: در حــال حاضــر 5۸ 
هــزار و 100 نفــر از همــکاران ما جزو معلمان 
حــق التدریــس هســتند و بــر اســاس استفســاریه 
مجلــس 30 هــزار نفــر دیگر نیز مشــمول شــدند 
کــه طــی دو ســال بایــد ســایر افــراد باقیمانــده را 
جــذب کنیــم یعنــی تــا پایــان برنامه ششــم توســعه 

و پایــان ســال 1400 مکلــف بــه جــذب ایــن افــراد 
هســتیم.وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا ایــن 
افــراد در ســال تحصیلــی جدیــد اســتخدام خواهنــد 
ــد از طــی دوره  ــراد بع ــن اف ــد: ای ــر ش ــد؟ متذک ش
مهــارت آمــوزی در دانشــگاه فرهنگیــان اســتخدام  
خواهنــد شــد، دوره هــای آموزشــی توســط دانشــگاه 
فرهنگیــان برگزار می شــود کــه از اســتاندارد الزم 

و کیفیــت مناســب برخــوردار اســت.
حســین بر دربــاره اســتخدام آموزشــیاران نهضــت 
ســوادآموزی بیــان کــرد: 13 هــزار نفــر از معلمان 
حــق التدریــس آزاد از میــان آموزشــیاران نهضــت 
ســوادآموزی هســتند که در آزمون هفته گذشــته ۲4 
هــزار نفــر شــرکت کردنــد و هــر تعــداد کــه حــد 
نصــاب الزم آزمــون را کســب کنند مشــمول تبدیل 
وضعیــت هســتند و هیــچ محدودیتــی بــرای جــذب 

آنهــا وجــود نــدارد.


