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دانشگاه آزاد اسالمي واحد زرند قصد دارد ساختمان مهمانسراي خود را با كليه وسايل رفاهي در دو طبقـه مـجـزا و        
مشرف به فضاي سبز و پاركينگ و موقعيت آب و هوايي بسيار مطبوع و تعداد هفت اتاق مبله با تجهيزات كـامـل و     

متر مربع اعيان و عرصه به شركت هاي متـقـاضـي واجـد        1000سالن پذيرايي با ظرفيت حداقل بيست نفر با متراژ 
 . اجاره دهد) با برگزاري مزايده عمومي (شرايط 

متقاضيان درخواست هاي خود را از تاريخ درج آگهي ظرف مدت يك هفته به امور اداري دانشگاه آزاد اسالمي واحـد  
 . ساختمان اداري تحويل نمايند -دانشگاه آزاد اسالمي   -ابتداي جاده سرباغ   -زرند به نشاني زرند 

 . دانشگاه در رد يا قبول درخواست ها مختار مي باشد
يكصد و پنجاه ميليون ريال معادل پانـزده  ( ريال  150/000/000ميزان اجاره بهاء پايه با نظر كارشناسي ماهيانه مبلغ 

 .تعيين گرديده است) ميليون تومان
 . ضمناً هزينه درج اين آگهي در روزنامه بر عهده برنده مزايده خواهد بود
 رئيس دانشگاه آزاد اسالمي واحد زرند -دكتر سمنبر ميرزايي 

 اجاره ساختمان مهمانسراي دانشگاه آزاد اسالمي واحد زرند 
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شهريور ماه  15هر شرايطي 
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ي  ي آنچه درباره همه

و  »جمشيد شارمهد«
 دانيم انجمنش مي

سياسي          -تربيتي  -فرهنگي  -روزنامه اجتماعي  تومان 1000 -صفحه  4    2906شماره    

 و خاندان پاكش) ص(سالم و صلوات بر پيامبر اعظم
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 آگهي مناقصه عمومي 
 ) دومنوبت (

 شركت معادن زغالسنگ كرمان :  مناقصه گزار
 .زرند جنب كارخانه كك سازي  3واقع در كارگاه شماره  707حفر يك حلقه چاه به شماره كالسه : موضوع مناقصه 

  99/6/2از تاريخ نشر آگهي لغايت مورخه  :مهلت دريافت اسناد 
 .امور قرار دادها سركار خانم خراساني -شركت معادن زغالسنگ  كرمان  -صدوقي  ... بلوار شهيد آيت ا:  محل دريافت اسناد 

 280/000/000:  تضمين شركت در فرايند ارجاع كار
 و  99/6/16ارزيابي كيفي مورخ : تاريخ گشايش پاكتها      99/6/15مورخه : تاريخ تحويل پاكتها 

   99/6/17بازگشايي پاكات الف و ج مورخ 
 . بانك رفاه شعبه شهيد صدوقي  31482107ريال به حساب  300/000: مبلغ خريد اسناد  

  03432117726: تلفن تماس.      در دسترس مي باشد www.coal.kr.irضمناً اين آگهي در سايت 
 شركت معادن زغالسنگ كرمان

 )نوبت دوم(آگهي مناقصه
 م 99-5/الف/12شماره  

خدمات پشتيباني مورد نياز شركت آبفا اسـتـان     :  شركت آب و فاضالب استان كرمان در نظر دارد ،مناقصه عمومي با موضوع 
ريال و مبلغ تضمـيـن فـرايـنـد         58/107/758/628را با برآورد ) مجتمع ستاد و برخي از شهرستانهاي استان كرمان(كرمان 

 .ريال از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد 2/905/400/000ارجاع كار 
لذا از كليه شركتهايي كه داراي گواهي صالحيت معتبر در رشته امور خدمات عمومي يا مجوز از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعـي و     

تـا  )  مـنـاقصـه   ( صالحيت ايمني معتبر داراي مجوز از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي باشند دعوت مي شود جهت دريافت اسناد   
 . به مديريت دفتر قرار دادهاي شركت مراجعه نمايند 99/5/25روز شنبه مورخ  13ساعت 

صبح روز چهارشنبه مورخ      8ساعت  : آخرين مهلت ارائه پاكات و تحويل ضمانتنامه يا فيش واريزي به دبيرخانه شركت             -
99/6/5  

 99/6/5صبح روز چهارشنبه تاريخ  10ساعت : زمان بازگشايي پاكت ها
موجود مي    www.abfakerman.ir: مشخصات اين مناقصه در سايت شركت مهندسي آب و فاضالب به آدرس             

الزم به ذكر است در جلسه ي گشايش پاكات پيشنهاد هاي مالي، يك نفر نماينده از هر كدام از شركت كنندگان مي تواند حضور                        .  باشد
 . داشته باشد

   03433222282: دفتر قرار دادها و تلفن  -شركت آب و فاضالب شهري استان كرمان  -بهمن  22بلوار  -كرمان : آدرس 
 . كان لم يكن تلقي مي گردد 99/5/11و  99/5/9م مورخ  99-5/الف/9با انتشار اين آگهي، آگهي قبلي به شماره 

 روابط عمومي و آموزش همگاني شركت آب و فاضالب استان كرمان 

معاون مطـبـوعـاتـي     :  سرويس خبر
وزير ارشاد با اشاره بـه ايـنـكـه در           

اي    دوران شيوع كرونا هيـچ رسـانـه     
هـر جـا     :  تعطيل نبوده است، گـفـت  

حادثه و بحـران اسـت، خـبـرنـگـار           
حاضر بوده و در كنـار هـر جـريـان         
اورژانسي و فـوري، خـبـرنـگـاران            

 .حاضر هستند
به گزارش  فارس، محمد خدادي 
معاون مطبوعاتي در وبينار رسـانـه و     
مسؤوليت اجتماعي در دانشگاه علوم 
پزشكي شهيد بهشتـي بـا اشـاره بـه           

ترين و سخت تـريـن    اينكه خطرناك
ــا              ــه ب ــه ــواج ــر، م ــه بش ــه ــواج م

ست كه با آن آشنايـي  كرونا موضوع
ــار              ــهـ ــت، اظـ ــه اسـ ــتـ ــداشـ نـ

امروز به دغدغه هركـس   كرونا :كرد
كه در جامعه زنده است، تبديل شده 
است و دو اليه شـامـل جسـمـي و           
روحي دارد؛ جسمي بر بستر تـالش،    
همت و معرفت كادر درمان مـواجـه   
شد و به معناي واقعي كلمه حـمـاسـه    

 .آفريد
معاون مطبوعاتي وزير ارشاد ادامه 

كادر پـزشـكـي و درمـان در             :  داد
تـريـن و        تريـن، نـاشـنـاخـتـه         سخت

خطرناكترين شرايط هرچه داشتند و   
تعلق دنيوي را فدا كردند و به ميـدان  

 .خطر رفتند
خدادي با اشاره به ايـنـكـه بـهـتـر         

توانيم جامعه پزشـكـي را درك        مي
شايد جفا بوده كه :  كنيم، بيان داشت

وي اضـافـه     .اين افراد را نشنـاخـتـيـم    
اگر عشق نباشد به قـلـم روي       :  كرد
هرجا حادثـه و بـحـران        .  آوريم نمي

است خبرنگار حـاضـر اسـت و در          
هر جريان اورژانسي و فوري و    كنار

اند كه حاضر  آني خبرنگاران پذيرفته
  .باشند

معاون مطبوعاتي وزير ارشـاد بـا       
اشاره به ايـنـكـه كـار پـزشـكـان و              
: خبرنگاران اشتراكاتي دارد، افـزود     

لذت هر دو گروه در اين اسـت كـه     
خـدادي  .ها باز شود  ي از انساناگره 

هـيـچ    كـرونـا   با بيان اينكه در دوره    
ها  رسانه:  رسانه اي تعطيل نبود، گفت

فعاليت خود را افزايش دادنـد و بـه       
در آمـد،     كرونا محض اينكه صداي

 .به حضور شد  خبرنگار موظف
ما در مـعـاونـت      :  وي ياد آور شد

ــاتــي      ــوع ــطــب ــل از         20م ــب روز ق
در قم جلسه گذاشتيم و    كرونا ورود

صحبت كرديم و جريان رسانه موفق 
شد در موضوع آموزش هـمـگـانـي،     
تصحيح ادراكات و شك و شبهـه و    

هـا     هويـت  خاموش كردن صداي بي
 .كه قصد فريب داشتند، عمل كرد

معاون مطبوعاتي وزير ارشـاد بـا       
اشاره به اينكه قدرت اصلـي مـا در       

ماندگـاري  :  رسانه اعتماد است،گفت
رسانه به مقبوليت است نه محبوبيـت؛  

ها دچـار   ضمن اينكه اكنون در رسانه
بحران كميت شده ايـم و بـايـد از            
كميت دور شده و به دنبال كيـفـيـت    

 .برويم
ــنــكــه در              ــا اشــاره بــه اي وي ب

بايد به سه اصل مـهـم    كرونا موضوع
بايد بـه     كرونا در:  توجه كنيم، افزود

سازي واحد بـپـردازيـم و بـه          قرائت
موضوع مرجع سازي و رفتن به منشـا  
اطالعات درست و همچنيـن مـوثـق      

 .بودن گوينده توجه كرد
معاون مطبـوعـاتـي وزيـر ارشـاد          

اكنون بحـران اغـتـشـاش يـا          :  گفت
اختالل اطالعات داريم و ايـن سـم       

وي با اشاره به فضـاي     .مهلكي است
، كـرونـا   اي در دوران شـيـوع       رسانه

در :  يــــــــــادآور شــــــــــد          
اي    صداهاي ناشناخـتـه   كرونا فضاي

كه عـالئـم اضـطـراب و نـگـرانـي              

از .  كـردنـد را مـواجـه بـوديـم               مي
اي تا شـب مـانـدن       هاي تغذيه توصيه

بيمار در پشت بيمارستان در رشت و   
زدنـد و       يا صداهايي كه فريـاد مـي    

توانايي و شجاعت پزشكان ما را بـه    
كـردنـد و هـمـت               نگراني القا مـي 

دل را بـه         پزشكان و پرستاران قـوي 
ضعف و ناتـوانـي و هـمـبـسـتـگـي             
اجتماعي را به اختالف و تشديـد در    

  .دادند رقابت در جامعه جلوه مي
معاون مطبوعاتي وزير ارشـاد بـا       
بيان اينكه در چهارماهه اول مواجهـه  

بـا يـك صـداي هـمـدل             كـرونـا   با
: اي مـواجـه بـوديـم، گـفـت             رسانه

اي به رخ كشيده شد و    مهارت رسانه
شــايــعــه بــه كــف رفــت و شــمــا            
خبرنگاران بـا اغـنـاء و تـبـيـيـن و                

رساني اقدامات خوبـي انـجـام       اطالع
داديد مانند اينكه مردم در سـيـزدهـم    

ها نرفـتـنـد و حـتـي           نوروز به پارك
جريمه نشدند و شما موفق شديد در   
بستر رسانه اين موضـوع را انـتـقـال         

خــدادي   .دهيد و در تاريخ ثبت شد
با اشاره به نقش ارزنده خبـرنـگـاران    

در كشـور     كـرونـا   در دوران شـيـوع  

شما خبرنگاران موفق شـديـد     :  افزود
ونيم ميليون از    ساعت يك 24ظرف 

مشاغل به سايت وزارت بـهـداشـت      
مراجعه كرده و كد فعاليت دريـافـت   

كـدام بـا        ها هيـچ  كنند كه اين نمونه
ضرب و زور صورت نگرفت، بلـكـه   

  .شما توانستيد پيام موفق را برسانيد
وي با اشاره به نقش پزشـكـان در     
: دوران دفاع مـقـدس، يـادآور شـد        

خوشحالم از اينكه در فضاي تأمـيـن   
كاالي اساسي موفق شديم تـا مـردم     
احساس كـمـبـود نـكـنـنـد، الـبـتـه               

ضمن .  هايي وجود داشته است سختي
اينكه در فضاي رسانه تقابل نداشتيـم  
و مسؤوليت اجتمـاعـي بـاعـث شـد          
رقابت دستگاهي جاي خـود را بـه         

افـزايـي بـدهـد و            همكاري و هـم     
ها صداي واحد شوند كه ايـن     رسانه

 .شود تبديل به قدرت مي
معاون مطبـوعـاتـي وزيـر ارشـاد          

ما نـيـاز داريـم كـه در           :  تأكيد كرد
، مـرجـع و مـجـراي           كرونـا  شرايط

واحدي داشته باشيـم، بـه ويـژه در          
موضوعات پزشكي به آن بايد توجـه  

  .كنيم

 :معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد

اي در دوران شيوع  هيچ رسانه
 كرونا تعطيل نبوده است

پرداخت اقساطي جريمه هاي 
 رانندگي به مناسبت دهه واليت 

رئيس پليس راهور استان از اجراي طرح پرداخت اقساطي جرايم :  سرويس خبر
ايـن طـرح شـامـل         :  رانندگي به مناسبت ايام مبارك دهه واليت خبر داد و گفت

ميليون ريال خالفي، تـوقـيـف       10افرادي مي شود كه خودروهاي آنان با بيش از 
  .شده اند

سرهنگ يوسف نجفي در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليـس، اظـهـار      
بـه خـودروهـاي         به مناسبت دهه ايام واليت و در راستاي ارائه خـدمـات    :  داشت

خـودروهـاي داراي     (  قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي    8مشمول تبصره ماده 
كـه در حـال حـاضـر در پـاركـيـنـگ                   )  تخلف رانندگي باالي ده ميليون ريـال 

هستند ضمن تقسيط تخلفات رانندگي مي توانند با مراجعه به واحد هـاي       متوقف
ترخيص پليس راهور در سراسر استان با رعايت مقررات نسبت به ترخيص وسـيلـه   

اين ايـام اجـرايـي         وي با اشاره به اينكه اين طرح به مناسبت. نقليه خود اقدام كنند
فـرصـت      مرداد ماه تا پايـان مـاه از ايـن         13شهروندان از تاريخ :  شده است افزود

 .استفاده كنند
اين طرح شامل وسايل نقليه اي كـه بـا دسـتـور           :  سرهنگ نجفي اظهار داشت

تخلف حادثه ساز شده انـد يـا بـه عـلـت مصـرف                  2قضايي توقيف يا مرتكب 
 40بـيـش از          مشروبات الكي و قرص هاي روانگردان و مواد مخدر توقـيـف، و    

وخودروي آنان در سـن فـرسـودگـي          درصد تخلفات معوق آنها حادثه ساز بوده
 .است نمي شود
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 ساله در رفسنجان 24فوت زن 
 گرفتگي بر اثر برق 

: رفسنجـان گـفـت      115عمومي اورژانس  مسئول روابط:  سرويس خبر
 .گرفتگي جان خود را ازدست داد ساله در رفسنجان بر اثر برق 24خانم 

دقـيـقـه يـك مـورد             30و    22در ساعت :  ياسر شمسي اظهار داشت
گرفتگي به مركز ارتباط عمليات اورژانس رفسنجان اطـالع   گزارش برق

 .داده شد
مسئول روابط عمومي مركز اورژانس پيش بيمارستانـي و مـديـريـت         

پس از تماس، فـوري  :  حوادث دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان ادامه داد
يك دستگاه آمبوالنس از پايگاه سوم شهري اورژانس رفسنجان به محل 

 .حادثه اعزام شد
هـاي اورژانـس،        رغم تالش تكنسـيـن   متاسفانه علي:  وي تصريح كرد

 .خود را از دست داد ساله جان 24عمليات احيا نتيجه نداد و خانم 
 

 قتل دايي به دست 
 اش در سيرجان خواهر زاده

 

دادستان سيرجان از وقوع قتل دايي به دسـت خـواهـر         : سرويس خبر
 .زاده اش در اين شهرستان خبر داد

در نـزاع     : محسن نيك ورز در تشريح جزيـيـات ايـن قـتـل گـفـت             
خانوادگي كه در روستاي دارستان سيرجان رخ داده است يـك جـوان     

 .ساله خود را به قتل رساند 66ساله، دايي  26
بـه عـلـت مسـائـل           ايـن درگـيـري        :  دادستان سيرجان تصريح كـرد 

سـال سـن دارد در            26خانوادگي رخ داده است و متهم نيز كه حدود 
 .بازداشت پليس اگاهي به سر مي برد

 
اقدامات جديد، جهت كاهش 

موارد غرق شدگي در استخرهاي 
 كوچك

بنا به اعالم روابط عمومي سازمـان جـهـاد كشـاورزي         :  سرويس خبر
استان كرمان، براساس گزارشات سازمان جهاني بهداشت غرق شـدگـي   
سومين عامل مرگ و مير به علت سوانح و حوادث غير عمدي است كـه  

سـال بـه خصـوص در             5متاسفانه آمار بااليي در ميان كودكان زيـر      
درصد غرق شدگي هـا در حـوض هـا و               50روستاها دارد و بيش از 

استخرهاي شخصي كه به منظور كارهايي نظير ذخيره آب كشـاورزي،    
استخرهاي پرورش ماهي و مواردي از ايـن دسـت بـدون نـظـارت يـا               

 .هماهنگي با اين سازمان، تعبيه شده است، به وقوع مي پيوندد
متاسفانه بر اساس آمار ثبت شده در سامانه حوادث مـركـز هـدايـت         
عمليات و بحران، موارد غرق شدگي در كانال هاي آبي و استـخـرهـاي    

 .رشد داشته است 99كوچك در سال 
اجراي قوانين و مقررات در زمينه بهينه سازي محيـط و       در اين راستا

افزايش ايمني در استخرها و چاه هاي كشـاورزي و حـوضـچـه هـاي              
پرورش ماهي مزيد بر آموزش مردم بسيار اثر گذار خواهد بود به هميـن  
جهت الزم است كار فرمايان نسبت به حصار كشـي و نصـب عـالئـم             
هشدار دهنده مشخص و به تعداد زياد در اطراف منابع و مـخـازن آب         

 .اقدام نمايند

 تثبيت موقوفات استان  از گوشه و كنار استان
 سرعت مي يابد

مدير كل ثبت اسناد و امـالك اسـتـان در ديـدار بـا              :  سرويس خبر
نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه كرمان از تسـريـع در تـثـبـيـت           
موقوفات استان در چارچوب برنامه هاي راهبردي طراحي و تبيين شـده  

 .خبر داد
به گزارش روابط عمومي اداره كل ثبت اسـنـاد و امـالك اسـتـان              
كرمان؛ علي محمودي در ديدار با نماينده ولي فقيه در اسـتـان و امـام          
جمعه كرمان ضمن ارائه گزارش عملكرد اداره كـل ثـبـت اسـنـاد و              

تمام تالش مجمـوعـه اداره     :  امالك استان در حوزه هاي مختلف گفت
كل ثبت اسناد و امالك و ادارات تابعه در راستاي سـنـد دار نـمـودن           
موقوفات و جلوگيري از دست اندازي سود جويان بر مـوقـوفـات ايـن       
استان متمركز است و در اين راستا برنامه هايي براي تسريع در تـثـبـيـت     

 .موقوفات تدارك ديده شده است
در گذشته هاي دور حدود اربعه برخي موقوفات بـه    :  وي بيان داشت

درستي مشخص نشده و اين امر باعث شده جسارت سودجويان جـهـت   
دست اندازي به اراضي موقوفات گرديده است اما با هماهنگي بـا اداره    
كل اوقاف و امور خيريه و امام جمعه كرمان به عنوان متولي بـرخـي از     
اين موقوفات و با استفاده از فناوري هاي نوين نقشه برداري و تـفـسـيـر       
عكس هاي هوايي سرعت تثبيت و سند دار شدن موقوفـات اسـتـان را        

 .افزايش خواهيم داد
تصميمات اداره كل ثبت اسناد و امالك استان :  محمودي بيان داشت

كرمان بر مبناي كار كارشناسي و در چارچوب قوانين و مقررات اسـت  
 .تا حقي از كسي ضايع نگردد

وي با اشاره به اينكه مساحت برخي موقوفات چندين هكتار مي باشد 
در مذاكرات صورت گرفته با مدير كل اوقاف و امـور  : خاطر نشان كرد

رقبه از موقوفات استان سـنـد      70خيريه استان مقرر شده در سال جاري 
: مدير كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان خاطر نشان كـرد .  دار شوند

همه مردم به نوعي با خدمات ادارات ثبت اسناد و امالك مرتبط هستنـد  
و خدمت رساني متنوع و زيربنايي زيادي توسط ادارات ثبت اسـنـاد و       
امالك و زير مجموعه هاي آنها از جمله ثبت وقايع ازدواج و طـالق و    

هاي بزرگ اقتـصـادي     معامالت و همچنين فعاليت هاي مهمي در حوزه
انجام مي شود كه جا دارد مسئولين امر بيش از پيش بـه جـايـگـاه ايـن          

 .ادارات توجه نمايند
) كـاداسـتـر   ( همچنين در خصوص مزاياي اجراي قانون حدنگار    وي

توضيحاتي ارائه داد كه مورد توجه امام جمعه كرمان و نمـايـنـده ولـي       
 .فقيه در استان قرار گرفت

در ادامه اين ديدار نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعـه كـرمـان،       
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان حفظ و نگهداري صحيح از 

كمك به :  موقوفات را جزو كارهاي نيك و پر ثواب دانست و ادامه داد
تثبيت و سند دار نمودن موقوفات در راستاي حفظ موقوفات از چنگـال  
زمين خواران و متجاوزين مي باشد و ثواب اخروي بـااليـي بـه دنـبـال          

 .خواهد داشت
هر چه ميزان استفاده از تكنولوژي هاي روز تـوسـط   :  وي يادآور شد

سازمان ها و نهادها بيشتر گردد سرعت خدمت رساني به مردم تسريع و   
 .تسهيل شده و كاركنان نيز راحت تر به خدمت رساني مي پردازند

حجت االسالم والمسلمين عليدادي سليماني ضمن اشاره بـه ايـنـكـه       
ادارات ثبت اسناد و امالك جزو ادارات خدمت رسان مي باشند بـيـان     

عرصه خدمات ارائه شده توسط ادارات ثبت اسـنـاد و امـالك        :  داشت
بسيار گسترده است و عدم اطالع مردم از تنوع اين خدمات مي بـايسـت   
به نحوي اطالع رساني شود تا تمامي اقشار جامعه در خصـوص نـقـش        

 .مهم و ارزنده ادارات ثبت آگاهي يابند
يادآور مي شود در خصوص موقوفاتي كه در شهرستان كرمان واقـع    
گرديده اند و توليت آنها با امام جمعه كرمان است مذاكراتي در جهـت  
انجام امور ثبتي آنها صورت پذيرفت و در اين زمينه تصميماتي اتـخـاذ     

 .گرديد
 

مشاور  633آمادگي و توانمندي 
تحصيلي و تربيتي در استان كرمان 

 براي ارائه مشاوره به نوجوانان
 

رئــيــس اداره   :  ســرويــس خــبــر  
مشاوره تحصيلي و تربيتي آمـوزش  
و پرورش استان كرمان در بـرنـامـه    
تلويزيوني زنده خانـواده سـيـمـاي       

زنـدگـي   «مركز كـرمـان بـا نـام           
مشــاور    633:  گــفــت   »زيــبــاســت

تحصيلي و تربيتي در استان كرمـان  
براي ارائه مشاوره به نـوجـوانـان از      

 .آمادگي و توانايي الزم برخوردارند
به گزارش اداره اطالع رساني و روابط عمومي آمـوزش و پـرورش       
استان كرمان، سيد منصور مرتضوي در اين برنامه كه با موضوع بـحـران   

بلوغ و نوجواني در ابـعـاد اجـتـمـاعـي،         :  بلوغ نوجوانان ارائه شد، گفت
فيزيولوژيكي، رواني، جنسي، هيجاني و كاركرد مغز و ايجـاد هـويـت،      

 .دوره مهمي در مراحل رشد به شمار مي آيد
نوجوان دنبال استقالل طلبي و ايجاد هويت مثبـت اسـت،     :  وي افزود

در اين راستا اگر والدين با راهنمايي هاي پيشنهادي و با ايجاد هـمـدلـي    
خود را در كنار نوجوان ببينند و با پرهيز از تـوصـيـه هـاي آمـرانـه و               
دستوري سعي كنند به نوجوان اعتماد به نفس و عزت نـفـس بـدهـنـد،        

 .هويت مثبتي در وي شكل مي گيرد
رئيس اداره مشاوره تربيتي و تحصيلي اداره كل آموزش و پـرورش      

دوره بلوغ دوره رسيدن به مرحله كـامـل   :  استان كرمان خاطر نشان كرد
شدن رشد شناختي است كه نوجوان در اين مرحله توانايي تـحـلـيـل و       
عمليات صوري ذهني، قياس منطقي و توانايي استدالل و اثبات را دارد   
 .كه اين يك توانمندي و يكي از داليل خود محوري در نوجوان است

مرتضوي در ادامه به ابعاد مختلف بلوغ اشاره كرد و انواع بلوغ را كه 
شامل بلوغ جسمي، جنسي، رواني، اجتماعي، هيجاني، اقتصادي، بـلـوغ   
اخالقي و معنوي، بلوغ سياسي و ديني كه ابعاد مهمي در فرآينـد رشـد     

تاثيرات هورموني يكي از عوامل تـنـظـيـم     :  وي گفت.  هستند، بيان كرد
هيجاني و تنظيم خلق در نوجوان است و نوجواني دوره بحران و آشوب 

 .و دوره آشفتگي در نقش براي رسيدن به هويت مورد نظر است

مراجع عظام تقليد  :  سرويس خبر
با بيان اينكـه بـرگـزاري عـزاداري         

تريـن شـعـائـر        مهم)  ع( سيدالشهداء
ديني است و هرگز نبايد فـرامـوش     

مسـئـوالن   :  شود، تـأكـيـد كـردنـد       
ريـزي     سالمت جامعه بايد بـرنـامـه     

كنند كه عزاداري انجام بـگـيـرد و      
 .سالمت جامعه نيز محفوظ بماند

تسنيم، ماه مـحـرم و        به گزارش
صفر از اهمـيـت و ارزش بسـيـار           
بااليي برخوردار است و اين مراسم 

و )  ع( هرسال با شـور حســـ يـنـي           
پرشورتر از گذشته در كشـورمـان     

مقام معظم رهبـري  .  شود برگزار مي
و مراجع تقليد بر لـزوم بـرگـزاري      
عزاداري ماه مـحـرم و صـفـر بـا              
رعايت موارد بهداشتي و توجـه بـه     
توصيه متخصـصـيـن امـر تـأكـيـد            

 .كردند
عــزاداري    : ســبــحــانــي ...  ا   آيــت

با حـفـظ سـالمـت         )  ع( سيدالشهدا 
 بايد انجام بگيرد جامعه 

سبحاني مرجع تقليد ...  ا نظر آيت
شيـعـيـان در خصـوص عـزاداري            

در دوران كرونـا بـه     )  ع( سيدالشهدا
 :اين شرح است

ايام ماه مـحـرم و صـفـر، ايـام              
عزاداري است و حسينيان كه قلوب 
آنان لبريز از مهر سـاالر شـهـيـدان       

توانند بدون  است اين دو ماه را نمي
عزاداري سپري كنـنـد، بـاالخـص       

مـا  « ):  ره( فرموده حضـرت امـام       به
هرچه داريـم از مـحـرم و صـفـر              

حال سالمت فرد و  و درعين » داريم
جامعه نيز يكي از فرائض است كـه  

 .حفظ آن الزم است
مسئوالن سالمت جـامـعـه بـايـد        

ريزي كنند كه عزاداري انجام  برنامه
بگيرد و سالمت جامعه نيز محفـوظ  

حق متعال اين بال را از سـر        .  بماند
 .بشريت برطرف فرمايد

عزاداري  :  شيرازي مكارم...  ا آيت
هـاي     محرم با رعـايـت پـروتـكـل         

 بهداشتي برگزار شود
مكارم شيـرازي مـرجـع      ...  ا آيت

تقليد شـيـعـيـان دربـاره اهـمـيـت             
...برگزاري مراسم عزاداري اباعبـدا 

به هيـچ قـيـمـت       :  اظهار داشت)  ع( 
توان جلوي برگـزاري مـراسـم       نمي

 .عاشورا را گرفت
وي با تأكيد بر ايـنـكـه شـكـي          
نيسـت كـه اصـولـي داريـم كـه               

ها را رهـا     توانيم آن وجه نمي هيچ به
هـا مسـئلـه         كنيـم و ازجـملـه آن         

عزاداري محرم و صفر است، اضافه 
اگر اين امور را رهـا كـنـيـم         :  كرد

اسباب دردسر است، اگر بخواهـيـم   
شكلي باشـد كـه      عمل كنيم بايد به

هاي بهداشتي رعـايـت      هم پروتكل
هاي مـعـنـوي و         شود و هم از جنبه

گونه كـه     مذهبي غافل نشويم همان
در مورد نماز جمعه هم اين دستـور  

 .داده شده است
: مرجع تقليد شيعيان بـيـان كـرد       

اگر ضابطـه و مـعـيـاري در ايـن              
خصوص نداشته باشيم، مشكـالتـي   
پيش خواهد آمد، بنابراين قطعاً بايد 
متوليان امر در اين خصوص تـوجـه   
كافي و الزم را داشته باشند تا هـم    

هاي مذهبي و ديـنـي مـردم       دغدغه
مـوردتــوجــه قــرار گــيــرد و هــم          

هاي بهداشتي و سـالمـت        پروتكل
 .آنان حفظ شود

استاد سطوح عالي حوزه علميه با 

: اشاره به مشكالت جامـعـه گـفـت      
گونه كه مشكالت فرهنگي را  همان

كنيم به مشكالت اقتصـادي   بيان مي
پردازيم، در    و معيشتي مردم هم مي

اي صادر كرديم  اين خصوص بيانيه
تا مردم بدانند مراجع هم نسبت بـه    

كنند و تذكـرات   ها انتقاد مي گراني
 .دهند الزم را مي
ــت ــرازي      ...  ا   آي ــي ــارم ش ــك م

در شرايط حسـاس  :  خاطرنشان كرد
و خطيري كه بسياري از بيمـاران و    
مبتاليان كرونايي فـراري بـودنـد،        
ورود روحانيت و طـالب بـه ايـن        
عرصه و كمك به بيماران و حـتـي     

هاي كرونـا   ودفن فوتي غسل و كفن
تأثير بسـيـار زيـادي در جـامـعـه               
گذاشت و اين خود از بهترين نـوع    

 .تبليغات تأثيرگذار است
اقـامـه   :  وحيد خراسـانـي  ...  ا آيت

نبايد تـعـطـيـل     ) ع(عزاي سيدالشهدا
 شود

وحيد خراسانـي مـرجـع      ...  ا آيت
تقليد شيعيان در پاسخ به سؤالي نظر 
خود را درباره بـرگـزاري مـراسـم       

در ماه مـحـرم   )  ع( عزاي سيدالشهدا
در ايام كرونايي بيان كـردنـد كـه        
سؤال و پاسخ اين مرجع تقلـيـد بـه      

 :اين شرح است
 سؤال

... حضور محترم حضرت آيـة ا     
 :العظمي وحيد خراساني دام ظلّه

الـحـرام      وظيفه ما در ايام مـحـرم  
نسبت بـه اقـامـه عـزاي حضـرت            

السـالم و سـايـر           سيدالشهدا علـيـه  
السـالم بـا        بيت عليهم مناسبات اهل

 چيست؟) كرونا(وجود اين بيماري 
 :له پاسخ معظم
السـالم و       بيت عليـهـم   شعائر اهل
عزاي حضرت سـيـد     خصوصاً اقامه
السالم، نبايد تـعـطـيـل      الشهداء عليه

شود، وليكن بـا رعـايـت جـهـات          
بهداشتي و آنچه متخصصـيـن امـر      

 .كنند توصيه مي
مـردم  :  علوي گـرگـانـي   ...  ا آيت

عزا را سنتي و بـا رعـايـت       مجالس 
 بهداشت برگزار كنند 

علوي گرگانـي مـرجـع      ...  ا آيت
تقليد شيعيان به سؤالي در خصوص 
چــگــونــگــي بــرگــزاري مــراســم      
عزاداري ايام محرم بـا تـوجـه بـه           

 .شيوع ويروس كرونا پاسخ دادند
متن كـامـل پـرسـش و پـاسـخ             

شرح زيـر   علوي گرگاني به...  ا آيت
 :است

 :پرسش
با توجه بـه گسـتـرش ويـروس           
منحوس كرونا وظيفه مـا در ايـام         

الحرام نسبت به اقـامـه عـزاي       محرم
السـالم     حضرت سيدالشهدا عـلـيـه     

 چيست؟
 :پاسخ
 تعالي باسمه

اقــامــه عــزاي ســيــد الشــهــداء        
السالم در ماه مـحـرم ازجـملـه        عليه
ترين شعائر ديـنـي اسـت كـه            مهم

هرگز نبايد فـرامـوش شـود و در          
شرايط فعلي كـه ويـروس كـرونـا         
گسترش يافته است، الزم اسـت بـا     

هـاي     پوشي و نصـب پـرچـم          سياه
عزاداري و مراقبت نفس، مجـالـس   

هـاي سـنـتـي بـا             روش عزاداري به
طـرق     رعايت نكات بهداشتي يا بـه 
 .نوين و ابتكاري انجام شود

 ) ع(أكيد مراجع عظام تقليد بر اقامه عزاي سيدالشهدات

 با رعايت كامل بهداشت

 
فرمانده انتـظـامـي    :   سرويس خبر

 50استان، از كشف كالهبـرداري    
ميليارد ريالي تحت عنـوان فـروش     

مال غير يك مجتمع مسكوني خبـر  
سردار عبدالرضا نـاظـري در          .داد

گفت و گو با خبـرنـگـار پـايـگـاه         
خبري پليس، در تشريح اين خـبـر،   

در پــي شــكــايــت     :  اظــهــارداشــت
تعدادي از شهـرونـدان مـبـنـي بـر           
كالهبرداري و فروش مـال غـيـر،        
موضوع در دستور ماموران پـلـيـس    

 .آگاهي قرار گرفت
با بررسي مـدارك و    :  وي افزود

نيز انجام اقدامات اطالعاتي، متـهـم   
در يك عمليات ضربتـي پـلـيـسـي        

دستگير شد كه در تحقيقات پليسي 
 .به جرم خود اعتراف كرد

: اين مقام ارشد انتظامي ادامه داد  
اين فرد كالهبردار به بهـانـه پـيـش       
فروش آپارتمان ضـمـن تـنـظـيـم           
قرارداد با مال باختگان از هر كـدام  

ميليون تومان به صـورت     150مبلغ 
علي الحساب اخذ و مابـقـي ثـمـن       
معامله بـه صـورت اقسـاط و بـا               
پيشرفت كار ساخت و ساز دريافت 

فرمانده انتظـامـي اسـتـان       .  مي كرد
اين متهم پـس از      :  كرمان ادامه داد

ساخت و ساز طوالني، يك مجتمع 
واحدي را به چنـديـن    20مسكوني 

نفر ديگر فروخته است كه براسـاس  
مدارك موجود، شناسايـي ديـگـر      
مال باختگان در دستور كار پلـيـس   

سردار ناظري با اشاره بـه  .  قرار دارد
معرفي متهم به مراجع قضـائـي، از       

در خـريـد     :  شهرونـدان خـواسـت     
مايحتاج زندگي خود دقت بيشتري 
داشته و از شركت هاي معتبر خريد 
كنند و فريب تبليغـات پـر زرق و         

 .برق كالهبرداران را نخورند

 ميليارد ريالي در كرمان  50كشف كالهبرداري 

 آگهي فروش ساختمان  
اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان كرمان در نظر دارد دو واحد آپارتمان مسكوني                 

 :مجتمع پانصد دستگاه كرمان را به شرح ذيل   -واقع در شهر كرمان
لذا از عموم اشخاص     .  را از طريق مزايده عمومي  در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به  فروش رساند                    

روز ضمن بازديد از ساختمان هاي مزبور         10حقيقي يا حقوقي دعوت بعمل مي آيد از تاريخ درج آگهي به مدت              
مبلغ پيشنهادي خود را ثبت     www.setadiran.irبه آدرس   )ستاد(،  از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت          

مبلغ پيشنهادي را به    %  10وسپس پاكت حاوي مبلغ پيشنهادي و همچنين ضمانت شركت در مزايده به ميزان                 
صورت ضمانت نامه بانكي به دفتر حقوقي اداره كل واقع در كرمان ، بزرگراه خليج فارس ، جنب پارك جنگلي                      

 .شهيد باهنر كرمان ، اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان كرمان تحويل نمايند
بديهي است اداره كل در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است و هزينه كارشناسي و درج آگهي  ملك                          

 .برعهده برنده مزايده مي باشد
 
 
 
 
 
 
 
 

 روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان كرمان 

مبلغ تضمين  پالك ثبتي-مشخصات رديف
 توضيحات نشاني مزايده

  1228آپارتمان مسكوني با پالك ثبتي  1
 مبلغ پيشنهادي% 10 كرمان 3اصلي بخش  2976فرعي از 

كرمان، شهرك پانصد دستگاه ، 
، بلوك  9بلوار شهريار ، شهريار 

 ، طبقه اول غربي 13/3
كليه -داراي سند دفترچه اي

هزينه اي نقل و انتقال بر عهده 
 خريدار مي باشد

 1234آپارتمان مسكوني با پالك ثبتي  2
 مبلغ پيشنهادي% 10 كرمان 3اصلي بخش  2976فرعي از 

كرمان، شهرك پانصد دستگاه ، 
، بلوك  9بلوار شهريار ، شهريار 

 ، طبقه سوم  شرقي 13/3
كليه -داراي سند دفترچه اي

هزينه اي نقل و انتقال بر عهده 
 خريدار مي باشد

 آگهي گواهي حصر وراثت
به شرح دادخواست شماره  2473آقاي حسين زنگي ابادي فرزند حبيب اله داراي شناسنامه 

توضيح داده شادروان حبيب اله زنگي ابادي فرزند حسن بشناسنـامـه    99/5/13مورخ  105/99
در شهر كرمان فوت شده و وراثت منحصر حين الفوت وي عبارتنـد   1399/4/31در تاريخ  14
 :از

 1350ت ت  2990996151ـ حسين زنگي ابادي ش م 1
 1345ت ت  2990991417ـ نعيمه زنگي ابادي ش م 2
 1348ت ت  2990993525ـ صغري زنگي ابادي ش م 3
 1355ت ت  2993595091ـ نرگس زنگي ابادي ش م 4

 نسبت همگي فرزندان مرحوم
 1323ت ت  2993579177ـ صديقه زنگي آبادي فرزند علي ش م 5

 نسبت همسر متوفي
لذا مراتب يك نوبت در روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي آگهي مي شود چنانـچـه كسـي      
اعتراض دارد يا وصيت نامه اي از متوفي نزد اشخاصي باشد ظرف مدت يك ماه از نشر آگهي 
به شوراي حل اختالف تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد و هر وصيت نـامـه اي جـز        

 الف/ م  135.رسمي و سري كه بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است
 دفتر شوراي حل اختالف شماره زنگي آباد شهرستان كرمان

 
 

 آگهي اصالحيه تحديد حدود اختصاصي 
آيين نامه اجرايي قانون الحاق  6الحاقي ماده 

 موادي به قانون ساماندهي وحمايت از توليد و عرضه مسكن 
آيين نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و                7در اجراي بند ب ماده        

حمايت از توليد و عرضه مسكن دولت جمهوري اسالمي ايران بدينوسيله آگهي تحديد حدود               
كرمان كه موجب راي هيات موضوع ماده آيين نامه مذكور             4اصلي بخش     31الصاقي پالك   

در مالكيت مالكين مربوطه قرار گرفته است منتشر عمليات تحديد حدود آن بشرح ذيل بعمل                
خواهد آمد لذا  به مالك رقبه اخطار مي گردد كه در موعد مقرر در اين اعالن در محل وقوع                      

آيين نامه    10ملك حاضر و اگر كسي بر حقوق ارتفاقي آن اعتراضي داشته باشد بر طبق ماده                
روز پس از تنظيم صورت مجلس تحديدي اعتراض خود را              20اجرايي حداكثر ظرف مدت      

كتباً به اين اداره اعالم نمايند و ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعالم اعتراض مهلت دارند تا به                    
دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقديم دادخواست نموده و رسيد تقديم دادخواست از دادگاه                  

بديهي است پس از گذشت مهلت ياد شده و ارائه گواهي             . اخذ و به اين اداره تسليم نمايند       
عدم تقديم دادخواست از سوي معترض توسط متقاضي ثبت عمليات ثبتي بنام وي ادامه                   

 . خواهد يافت و هيچگونه ادعائي مسموع نخواهد شد
  1399/5/19يكشنبه : تاريخ آگهي

 
  1399/6/10دوشنبه : تاريخ آگهي تحديد حدود

كرمان شش دانگ زمين بنام مجيد حسني          4اصلي بخش     31فرعي از     5098پالك   -1
اختيار آباد  : متر مربع به آدرس      238به مساحت      2993967053فرزند حسين به كد ملي        

 7638135761كد پستي  9خيابان بهشتي كوچه 
 عيسي حافظي فر الف                                                                                       / م  693

 رئيس ثبت اسناد امالك منطقه يك كرمان  



 كرمان 3 
 سال بيست و هفتم  1399مرداد ماه  19يكشنبه    

 
 
 
 

 114/210/000 سكه طرح جديد
 111/000/000 سكة طرح قديم

 56/500/000 نيم سكه
 ربع سكه

 
 سكه گرمي

32/500/000 
 

17/200/000 

 اوقات شرعي كرمان
  12:47:                                اذان ظهر   
 19:44:                             اذان مغرب  
 00:03:                   نيمه شب شرعي   
 4:37:                        اذان صبح فردا 
 6:05:                      طلوع آفتاب فردا  

 :ذكر امروز  
 يا ذالجالل و االكرام

 )مرتبهصد (

 علم و زندگي

 
عده اي در حالي در قالب 

هاي جهادي، به شكل  گروه
داوطلبانه و رايگان مشغول 
تغسيل، كفن و دفن اموات 

كرونايي هستند كه در سطح 
جامعه هر كسي جرأت ورود به 

كند؛ نكته  اين عرصه را نمي
جالبتر اينكه برخي از اين افراد 

به گفته خودشان با خـ دا 
معامله كرده اند و به عشق شهدا 
فعاليت مي كنند و مي خواهند 

 .گمنام باقي بمانند
  
 

به گزارش خبرگـزاري فـارس از       
ماه اسـت كـه        7الرستان، نزديك به 

مهـمـانـي نـاخـوانـده و سـمـج بـه                  
ويروس در بسياري از نقـاط   كرونا نام

دنيا، كنگر خورده و لنگر انداخـتـه و     
حسابـي هـمـه را كـالفـه كـرده و                 

 .ها را به هم ريخته است زندگي
ها  ، فارغ از ناهنجاريكرونا داستان
هاي جذاب و ديدني  ها، جلوه و تلخي

را رقم زده است كه از جمله آن ايثار 
روزي مدافعان سالمـت، تـالش      شبانه
هاي جهادي در ضـدعـفـونـي          گروه

معابر و تهيه اقالم بهداشتي، تـدارك    
هاي معيشتي در قالب رزمـايـش      بسته

و غيره اشاره  كمك مومنانه همدلي و
 .كرد

در كنار اين اقدامات زيبا، بي نظيـر  
اي در قـالـب          و به يادماندني، عـده   

هاي جهادي، به شـكـل كـامـال        گروه
داوطلبانه، افتخاري و رايگان، مشغول 

يـي  كرونـا  تغسيل، كفن و دفن اموات
هستند كه در سطح جامعه هـر كسـي     
جرأت ورود به اين عرصـه را نـمـي        

 .كند
زمان بـا   در شهرستان الرستان و هم

 19گيري موج دوم شيوع كوويد  اوج
ها، جمـعـي    و افزايش روزافزون فوتي

از طالب، بسيجيان و اقشار مخـتـلـف    
جامعه، در قالب گروه جهادي شهـيـد   
طالبي الرستان، اقدام به تـغـسـيـل و         
تكفين اموات مي كنـنـد كـه شـايـد          
بسياري از افراد جامعه از اين موضـوع  

 .آگاهي نداشته باشند
به همين دليل و به منظور آشـنـايـي    

هاي اين گـروه   هر چه بيشتر با فعاليت
جهادي، گفت و گويي با يـك زوج    
جوان فعال در اين گروه كه به دالئلي 
حاضر به معرفـي و ذكـر نـام خـود             
نيستند، ترتيب داده ايم كه در ادامـه      

 :مي خوانيد
چطور شد كه قبول كرديـد  

يي را تـغـسـيـل         كرونا اموات
 دهيد؟
براي رضاي خـ دا و اينكه نـمـي     •

توانستيم ببينيم در شهـرمـان كسـانـي       
فوت كنند و بدون غسل، كفن و دفن 

احساس وظيفه و مسـئـولـيـت          . شوند
كرديم در برابر هم نوع خـودمـان و       

تر از همه امر ولي فقيه بـود كـه        مهم
تاكيـد داشـتـنـد بـر ايـنـكـه غسـل                  

 .يي انجام شودكرونا اموات
يي به چه كرونا تغسيل اموات
 شود؟ شكلي انجام مي

آب    براي اموات هـم اول آن را       
دقيقـه   10زنيم و مي گذاريم  ژاول مي

. ها از بيـن بـرود     بماند تا تمام عفونت
بعد غسل و كفن مثل بـقـيـه امـوات         
عادي با رعايت تمام احكـام شـرعـي      

 .انجام مي شود
هاي مخـصـوصـي بـراي مـا           لباس

فراهم شده از جـملـه يـكـي از ايـن            
هاي ضدآب هسـت كـه      لباسها، لباس

دستكش و   . كند آب در آن نفوذ نمي
چكمه است و براي امـوات هـم اول       

آب ژاول مـي زنـيـم و مـي                آن را
دقيقه بـمـانـد تـا تـمـام              10گذاريم 
بـعـد غسـل و        .  ها از بين برود عفونت

كفن مثل بقيه اموات عادي با رعايـت  
. تمام احكام شرعي انجام مـي شـود      

پس از كـفـن، مـيـت را در كـاور                
 . دهيم مخصوص قرار مي

چون ميت را در كاور مي گذاريـم  
و در قبر نميشود كاور را بـاز كـرد،         

قـبـل از        ) ع( مهر تربت سيدالشـهـداء  
 .كفن به صورت ميت بسته مي شود

با توجه به خطـرات ايـن      - 
بيماري، نگران نبوديد از اينكـه  

 مبتال شويد؟ كرونا خودتان به
باالخره هر كاري در ابتدا مشـكـل   
است اما در قبال كـاري كـه شـهـدا           
كردند فكر كنم اين كار بـه حسـاب     

مرگ از رگ گردن به آدم   .  آيد نمي

نزديك است و هرجا كه باشيم و در   
سـراغـمـان       هر حالتي باالخره مـرگ 

مي آيد ولي چه بهتر كه اگـر قـراره       
 .بميريم در اين كار جهادي بميريم

يك جمله زيبا از شهيد حـجـجـي      
وجود دارد كه مي گويد اگر شـهـيـد    
نشويم، ميميريم و من زماني كـه ايـن     
جمله را ديدم، متوجه نشدم مـنـظـور      
شهيد از اين جمله چه هست ولي االن 
. مي فهمم منظور ايشان چه بوده است

اگر ما نمي رفتيم كه اينكار را انـجـام   
دهيم، مـن خـودم از روي شـهـيـد              
. حججي واقعا خجالت مـي كشـيـدم     

چرا كه او جانـش را داد ولـي مـن            
حاضر نيستم كمـي خـودم را بـراي          

 .هموطنان به خطر بياندازم
تان مشكلي با ايـن   خانواده - 

 كار ندارند؟
همه افراد خانواده از اين كار مطلـع  
نيستند و واقعاً دوست نداريم كسي از 
اين كار ما اطالع پيدا كنـد و مـا را         

  .بشناسد

 
چگونه با گروه جـهـادي      - 

يـي آشـنـا      كرونا تغسيل اموات
 شديد؟

پيامي در يك گروه ديديم كه در   
يي انـجـام     كرونا الر هم غسل اموات

شود و حوزه علميه متولي اين كار  مي
شده است؛ پيگيري كرديم و متـوجـه   

 .شديم كه به نيرو احتياج دارند
گروه شما چند نفره اسـت؟   -

در )  زن و شـوهـر      ( چند زوج 
ــد؟         ــن ــت ــا هس ــم ــروه ش  گ

نفـر، خـواهـران       15برادران پاي كار 
 3و تعداد زوج هـا نـيـز         11پاي كار 

 .خانواده هستند
 
تاكنون جسد چند مـبـتـال       -
 ايد ؟ را شسته كرونا به

متأسفانه تعداد اموات در اين مدت 
 6زياد بوده ولي ما توفيق داشتيم فقط 

 .ميت رو غسل بديم
 آيا فـرزنـد هـم داريـد؟          

 بله
وشوي جنازه ها  براي شست -

 دريافت مي كنيد؟  پولي هم
همانطور كه گفتم مـا ايـن     .  خير -

كار را فقط براي رضاي خـ دا انـجـام   
. مي دهيم و هيچ چشم داشتي نداريـم 

بـه  .  اصال نمي خواهيم شناخته شـويـم  
دنبال هيچ پول و هيچ چيز ديـگـه اي     

اين كار مـا بـه طـور كـامـل            . نيستيم
جهادي و فـقـط بـراي رضـاي خـ               

 .داست
سخت ترين بـخـش كـار       -

 شستشوي اموات كجاست؟
ميتي كه خونريزي دارد كـه ايـن       
خونريزي خيلي كار را سـخـت مـي        

بايد حتما اين خون كنترل شـود  .  كند
. تا ما بتوانيم كار غسل را انجام دهـيـم  

وقتي كه وارد اون فضـا مـي شـوي،        
بيشتر خودتو به مرگ نـزديـك مـي        

افـتـي و        بيني، بيشتر ياد مـرگ مـي      
سختي اين كار به نظر من در اين كـه    
آماده نيستيم و هيچ عـمـل صـالـحـي        

دنيا نـداريـم، واقـعـاً كـار             براي اون
مـن خـودم رو       .  مفيدي انجام نداديم

ميگم، فكر اينكـه يـك روزي مـن          
جاي اين فرد باشـم و آمـاده مـرگ          

 .نباشم خودش خيلي سخته
 :صحبت پـايـانـي شـمـا          -

از مردم خواهش مي كـنـم مـاسـك         
بزنيد و رعايت كنيد چون اين بيماري 
شوخي بردار نيست و با جـان انسـان       

 .سر و كار دارد

 روايت جمله شهيد حججي كه پاي زوج جهادگر را به غسالخانه باز كرد

 
 
 

 حمله ميگرن
 محرك براي آن 5و  

 

واسطه برخي رويدادها، غذاها يا تغييـرات   توانند به حمالت ميگرن مي
اگـرچـه   .  شـونـد     عنوان محرك شناخته مـي    در بدن شكل بگيرند كه به

توانند شما را در بـرابـر      شوند اما مي ها موجب ايجاد ميگرن نمي محرك
 .پذيرتر كنند حمالت ميگرن آسيب
: نـوشـت     » استپ تو هلـث « به نقل از  عصر ايران به گزارش ايسنا،

آشنايي با اين موارد و توجه به آنها در زندگي روزانه در پـرهـيـز از          « 
 .تجربه حمالت ميگرن اهميت دارد

 ميگرن چيست؟
ها نـيـز مـوجـب سـردرد           تمام سردردها ميگرن نيستند و همه ميگرن

ميگرن يك سردرد عودكننده، تپشي و شديد اسـت كـه بـه        .  شوند نمي
دهـد؛ اگـرچـه         طور معمول يك سمت از سر را تحت تاثير قـرار مـي      

طور ناگـهـانـي     درد به.  تواند دو سمت سر را نيز تحت تاثير قرار دهد مي
شود و ممكن است پيش از عالئم ديداري، عصبي، گوارشي يا  آغاز مي

 .همراه با آنها رخ دهد
 توانند حمالت ميگرن را تحريك كنند عاداتي كه مي

 90بيمار مبتال به مـيـگـرن، بـيـش از             200در يك مطالعه با حضور 
هـا را مشـخـص           درصد بيماران حداقل يك محرك مرتبط با ميـگـرن  

 77( ها شامل استرس فيزيكي يـا احسـاسـي           ترين محرك شايع.  كردند
، قرار گرفتن در معرض نـور روشـن يـا        ) درصد 72( ، قاعدگي ) درصد

 .شدند مي) درصد 61(و روايح مختلف ) درصد 65(چشمك زن 
 الكل

شهـرونـد هـلـنـدي نشـان داد              2،000يك بررسي با حضور بيش از 
برند از مصرف الـكـل پـرهـيـز           بسياري از افرادي كه از ميگرن رنج مي

 .تواند محركي براي سردردهاي شديد باشد كنند زيرا اين ماده مي مي
مـنـتـشـر      European Journal of Neurology اي كه در نشريه مولفان مطالعه

شد، به اين نكته اشاره داشتند كه الكل محركي براي ميگرن است زيـرا    
دهد و مـيـزان    سوم افراد مستعد ميگرن را تحت تاثير قرار مي حدود يك

كشد تا موجب يك سردرد شود نيـز   الكل مصرفي و زماني كه طول مي
 .متفاوت هستند

 استرس
هر فردي طـي  .  ترين محرك براي حمالت ميگرن است استرس شايع

استرس .  كند زندگي خود گاهي اوقات استرس و اضطراب را تجربه مي
در هر موقـعـيـتـي     )  بيشتر يك تهديد( واكنشي به يك محرك احساسي 

 .اضطراب واكنشي به استرس است. است
برند، احتمال بيشـتـري دارد از        افرادي كه از حمالت ميگرن رنج مي

گرا و پـرتـوقـع     افراد مبتال به ميگرن اغلب كمال.  اضطراب نيز رنج ببرند
ها و اضـطـراب وجـود           از اين رو، ارتباط آشكاري بين ميگرن.  هستند
 .دارد

 خواب
تغييري در ريـتـم       .  ارتباط آشكاري بين خواب و ميگرن وجود دارد

تواند محـركـي    خواب، چه خواب بيش از حد زياد يا كمبود خواب مي
تقريبا نيمي از بيماران مبتال به ميگرن در بـه خـواب        .براي ميگرن باشد

نتايج يك مطـالـعـه    .  رفتن يا خواب باقي ماندن با دشواري مواجه هستند
ساعت يـا   6درصد افراد مبتال به ميگرن به طور ميانگين  38نشان داد كه 

خوابند و در نتيجه افزايش چشمگيري در تكـرر و     كمتر در هر شب مي
درصد سردردها نيز هنگام بيدار  71شدت حمالت ميگرن وجود دارد و 

 .شدن از خواب رخ مي دهند
 غذا

اگرچه به طور قطعي مشخص نشده است كه يك محـصـول خـاص      
تواند موجب ميگرن يا ديگر انـواع سـردرد شـود، بـرخـي               چگونه مي
اند غذاهايي با بيشترين ميزان خطر آنهايي هسـتـنـد     ها نشان داده پژوهش

 .هاي بيوژنيك هستند كه حاوي ميزان زياد از موادي به نام آمين
شـونـد و در          ها شامل تيرامين و هيستامين مـي    دو مورد از اين آمين

 :محصوالت زير وجود دارند
 هاي فرآوري شده گوشت -
 محصوالت كنسروي و دودي شده -
 آووكادو -بادام زميني                                     -
 هاي الكلي نوشيدني -
 پنير -غذاهاي دريايي                              -

 سيگار
هـا     ويژه مـيـگـرن    تنباكو به عنوان يك عامل محرك براي سردرد، به

 The Journal of نتايج يك مـطـالـعـه كـه در نشـريـه             .  كند عمل مي

Headache and Pain     منتشر شد، نشان داد كه افراد سيگاري بيشتـر از
 .كنند ها حمالت ميگرن را تجربه مي غير سيگاري

پژوهشگران به نقش مهمي كه دوز مورد استفاده در اين زمينـه ايـفـا      
ها در افـرادي     آنها دريافتند احتمال تجربه ميگرن.  كند، اشاره داشتند مي

 .كشيدند، بيشتر بود كه پنج نخ يا بيشتر در روز سيگار مي
در نهايت، براي كمك به تشخيص عوامل خطر كه به بروز مـيـگـرن    

شمـا  .  شود از يك دفتر خاطرات استفاده كنيد شوند، توصيه مي منجر مي
توانيد اين كه چه روزي و تحت چه شرايطي حمله ميگرن را تجربـه   مي

ايد و اطالعات ديگر مربوط بـه ايـن رويـداد را در ايـن دفـتـر                    كرده
 ».يادداشت كنيد

 
 اصلي ترين اختالف ما

با اهل سنت بر سر مساله  
 . امامت است

اختالف ما بر سر اين نيست 
كه شيعه مي گويد جانشين 

) ع(، عـ لي)ص(بعد از پيغمبر
 بايد باشد و اهل سنت

بر سر هميـن  .  مي گويد نه 
اختالف نظر شبهاتـي وجـود     
دارد كه بسـيـاري از آنـهـا         

 . حاصل تعمد وهابيت است
 

پايـگـاه تـخـصـصـي          به گزارش
اصلي ترين اختالف مـا بـا        مسجد،

 . اهل سنت بر سر مساله امامت است
اختالف ما بر سر اين نيست كـه    
شيعه مي گويد جـانشـيـن بـعـد از          

بايد باشـد و    )  ع( ،عـ لي) ص( پيغمبر
اهل سنت مي گويد نه، بايد ابوبكـر  
باشد؛ بلكه اختالف اينجاسـت كـه     
شيعه معتقد است كه جانشيني پيامبر

امريست كه بايد از جانب خـ   )  ص( 
گويـد   دا تعيين شود و اهل سنت مي

نه، جانشيني پيامـبـر امـري عـرفـي         
 .است) سكوالر(

ما اگـر    :  لذا اهل سنت مي گويد
هم كه بپذيريم كه در واقعه غـديـر     
پيغمبر، عـ لي را به عنوان جـانشـيـن    
خود معرفي كرد، باز هـم بـر سـر          
حرفمان هستيم كه خليفه، ابـوبـكـر    
است؛ چرا كه پيامبـر صـرفـا نـظـر          
خودش را داد ولـي مـردم و يـا                
صحابه نظر ديگري داشـتـنـد نـظـر        

اصـطـالحـا    .( خود را اعمال كـردنـد  
و يا مـي گـويـنـد         .)  اجتهاد كردند

مردم عـ لي را قبول نداشتند، پس عـ 
 !لي امام نيست 

چرا چنين شبهاتي در مورد غدير 
وجود دارد و ادله مورد قبول تشـيـع   
چيست؟ در ادامه شبهات و پـاسـخ     
هاي مـربـوط بـه آن از نـظـرتـان               

 .گذرد مي
 :شبهه اول

چون اهل سنت نتوانسته انـد در      
سند حديث ثقلين تشكيك كـنـنـد      
در كلمه موال اشكال كرده اند كـه    

مـوجـود   ...  در جمله من كنت مواله
كلمـه مـوال داراي مـعـانـي            . است

مختلف از جـملـه سـرپـرسـت و              
صاحب اختيار، دوست، هـمـسـايـه،     

: لـذا گـفـتـه انـد         . مي باشد...  عبد و
) عليه و آلـه     ...  صلي ا( منظور پيامبر

اين است كه هر كس مـن دوسـت     
نيز دوسـت  )  عليه السالم( اويم عـ لي

 .اوست

 :پاسخ
در آيه تبـلـيـغ حـكـم        :  رديه اول

شديدي براي عـدم رسـانـدن ايـن         
مطلب قرار داده شده كه خـ داونـد    

اگر نـرسـانـي وظـيـفـه           : مي فرمايد
رسالت خود را انجام نـداده اي و        
دوستي چندان مساله مهمي نـيـسـت    
كه اين چنين تهديدي براي آن قرار 
داده شود و شايسته اين مقام تـنـهـا      
مساله خالفت است و در ادامه آيـه    

) آزار( مي آيد كه خـ دا تـو را از        
مگر دوسـتـي     .  مردم حفظ مي كند

خطر ايجاد مي كنـد؟ ايـن مسـالـه         
خالفت است كه خيلي هـا بـه آن       
طمع داشتند و بخاطر آن ممكن بود 

) عـلـيـه و آلـه        ...  صلـي ا   ( به پيامبر
در ضـمـن طـبـق         .  آسيب برساننـد 
) عليه و الـه ...  صلي ا( احاديث پيامبر

مردم قبل ازغدير خم بـه دوسـتـي        
بـا  )  عـلـيـه و الـه        ...  صـلـي ا    ( پيامبر

آگـاه  )  عـلـيـه السـالم      ( اميرالمومنين
بودند، بنابراين غدير خـم مـوردي       

و در آيه دوم كه در مـورد  . نداشت 
: روز غدير نازل شده مـي فـرمـايـد      

دين شما را برايتان كامل كـردم و      
آيـا بـا     . مردم امروز نا اميـد شـدنـد     

) عليه السـالم   ( دوستي امير المومنين
مردم از از بين بردن ديـن مـايـوس      
شدند يا اين مساله امامت و خالفـت  

 بود كه امتداد نبوت است؟
عليه و ...  صلي ا( پيغمبر:  رديه دوم

قبل از گفتن من كـنـت مـواله      )  اله
مــن اولــي بــكــم مــن       :  فــرمــودنــد

انفسكم؟ يعني چه كسي نسبـت بـه     
شما از خود شما سزاوارتر اسـت و    
امر او را بر امر خودتان مـقـدم مـي      

خــ دا و      :  كنيـد؟ مـردم گـفـتـنـد          
بـعـد   ).  عليه و آله...  صلي ا( پيامبرش
من كنت مواله يعنـي هـر     :  فرمودند

كس من نسبت بـه او از خـودش           
عـلـيـه    ( سزاوارترم زين پس، عـ لي   

نسبـت بـه او از خـودش            )  السالم
سزاوارتر است و صاحـب اخـتـيـار       

 .اوست
سوره احزاب بر اين مطلب  6آيه 

النـ بي اولـ ي بـالـمـ   :  داللت مي كند
 ومنين مـ ن انفـ سهم

روز غـديـر گـرمـاي       :  رديه سوم
شديدي داشت بطوري كـه مـردم       
رداي خود را زير پا و بـاالي سـر         
خود نگاه مي داشتند و روا نـيـسـت    
بگوييم مردم در اين گرماي شديـد  
حدود سه روز براي بيعت مـعـطـل      
شدند براي مساله نه چندان بزرگـي  

 .مانند دوستي
افراد حاضر در روز :  رديه چهارم

غدير از اين كلمه خالفت الهـي را    
فهميده اند و مانند عمر ابن خـطـاب   
ان ابـن        تبريك گفتند يا مانند حسـ
ثابت شعر در مدح موال گفتند كـه    

حضرت اميرالمومنين: در شعر گفت
امام و هـادي بـراي         )  عليه السالم( 

 .ماست
 :تبادر ازحـاقّ لـفـظ     :  رديه پنجم

لفظ ولي و موال اگر چه در لـغـت       
داراي معاني متعـددي اسـت ولـي        
هنگامي كه بدون قرينه بيايد، عرب 
از آن معناي صاحب اختيـار، اولـي     
به تصرف و سرپرست مي فهمد كه 
همان معناي امامت است و تـبـادر       

الـبـتـه ادـلـه        .  عالمت حقيقت است
ديگري هم ماند، ولي هـمـيـن هـا         

 .كفايت مي كند
 :شبهه دوم

مـردم در    :  ابن تيميه مي گـويـد    
صحت حديث من كنت مواله نزاع 

و !  دارند و در صحاح نيامـده اسـت    
از عده اي از علما از جمله بـخـاري   
و ابراهيم حربي نقل شده كه آن را   

 7منهاج السنه ج. ( تضعيف كرده اند
 )319ص

 :پاسخ
ترمـذي در صـحـيـح         :  رديه اول

خود آن را نقل كرده و تصريح بـه    
 .صحتش نموده است

بر فرض امثال بخـاري  :  رديه دوم
عليـهـم   ( كه خصومت او با اهل بيت

روشن است، اين حديث را )  السالم
اما آيا مي توانـد در    .  تضعيف نمايد

نفري كه به صحـت   250برابر باالي 
قــرن    14ايـن حـديـث در طـول             

اعتراف كرده اند و عده اي از آنـان  
حتي كتاب در باب اسـنـاد غـديـر         

در اثـبـات   ( نوشته اند مقاومت كند؟
عليهم ( خصومت بخاري با اهل بيت

همـيـن بـس كـه وي در             )  السالم
از )  دار ابــن كــثــيــر    ( صــحــيــحــش
كه طـبـق   )  عليه السالم( اميرالمومنين

آيه تطهير، بنا بر اعتراف خود اهـل    
سنت معصوم است و مـعـدن عـلـم       

روايت نقل كـرده و     46است، تنها 

از شهاب الدين زهري كه بـنـا بـر        
مبناي خود اهل سنت نمي شـود از    

روايـت     1250او روايت نقل كرد   
 !!نقل كرده است
كار ابـن تـيـمـيـه در          :  رديه سوم

تضعيف اين حديث و احاديثي كـه  
) عليـهـم السـالم     ( در مدح اهل بيت

) عليه السـالم ( خصوصا اميرالمومنين
آمده به جايي رسيده كه حتي الباني 
كه از اتباع او در مسائل اعـتـقـادي      
است، اين عمل او را نـاخـرسـنـد           
دانسته و تصريح مي كند كه او در     
تضعيف احاديث بدون بررسي سند 

 .آن سرعت داشته است
در حقيقت ابن تيميـه در صـدد       
تضعيـف بـدون دلـيـل احـاديـث             

علـيـهـم    ( خالفت و فضايل اهل بيت
 .بر آمده است) السالم

 :شبهه سوم
ما اين حديـث  :  برخي مي گويند

امـا  .  را از حيث سند تمام مي دانـيـم  
در اين حديـث اشـاره نشـده كـه           

...حضرت بالفاصله بعد از رسـول ا   
امام و خلـيـفـه    )  عليه و اله...  صلي ا( 

بنابراين به جهت جمع با ساير .  است
 .ادله او را خليفه چهارم مي دانيم

 :پاسخ
هيچ دليلي بر خـالفـت   :  رديه اول

عـلـيـه    ( خلفاي قبل از اميرالمومنين   
نيست تا بخواهيم بين ادـلـه     )  السالم

 .جمع كنيم
از كلـمـه بـعـدي در         :  رديه دوم

احاديث صحيح السند واليـت مـي     
توان فهميد كه ايشان خليفه بالفصل 

) عليه و الـه     ...  صلي ا( پيامبر.  هستند
عـلـيـه    ( درباره اميرالمومنين عــ لـي    

هو ولي كل مومن :  فرمودند)  السالم
او صاحب اختيار هر مومـنـي   : بعدي

مســنــد  .( بــعــد از مــن اســت            
كه اين بعديـت  )  438،ص4احمد،ج

 .ظهور در اتصال دارد
در برخي از روايـات    :  رديه سوم

حديث غدير كه ابن كثـيـر هـم از        
مـن  : براء ابن عازب نقل كرده آمـده 

 .كنت مواله فانّ علـ يا بعدي مواله

ظهور خود حديـث  :  رديه چهارم
غدير خصوصا قرائن حاليه و مقاليـه  
تثبيت كننده معناي خالفت بالفصل 

 .ايشان است
مفاد حديـث غـديـر      :  رديه پنجم

اين است كه ايشان سرپرست هـمـه   
مسلمين حتي اين سه خليفه است و   
اين فقط با خالفت بالفصـل ايشـان     

 .سازگاري دارد
اگر چنين است چـرا    :  رديه ششم

بعد از خطبه غدير عمر ابن خـطـاب   
بخّ بخّ : به حضرت تبريك گفت كه

مبـارك  !  مبارك باد...  لك يا عـ لي
صبح كـردي و شـام         !  يا عـ لي! باد

كردي در حالي كه مـوالي مـن و       
 ! موالي هر زن و مرد مومن شدي

صـبـح   :  اين جمله عمر كه گفـتـه  
داللت دارد بر اينكه عـمـر     ... كردي

از خطبه غدير، خالفت حضرت را   
از همان صبح و شام روز غدير خـم  
فهميده است نه اينكه بـعـد از سـه        

 .خليفه به مقام خالفت مي رسد
 :شبهه چهارم

چه ضـرورتـي   :  دهلوي مي گويد
در حديث را ))  مولي(( دارد ما لفظ 

حــمــل بــر اولــي بــه تصــرف و            
سرپرستي بگيريم، در حالي كـه در    

 قرآن در غير اين معنا آمده است؟ 
خـ داوند در سوره آل عمران آيه 

انّ اولـ ي النـــ اس     :(( مي فرمايد 68
بابراهـ يم للّـ ذين اتّبـ عوه و هـ ذا النـ 

و پـر واضـح     ))  بي و الّـ ذين ءامـ نو
عليه ( است كه اتباع حضرت ابراهيم

اولي به تصرف نسبت به او   )  السالم
 .نبوده اند
 :پاسخ

اگر در اين آيه در اين :  رديه اول
معنا آمده در برخي آيات ديگر بـه    
معناي سرپرستي و اولي به تصـرف    

أواكم الـ نّار هــ ي      ـ م:(( آمده مانند
جايگـاهـتـان    :  15-حديد)) مولـ اكم

 !آتش است كه سرپرست شماست
حمل كلمه مـولـي در     : رديه دوم

حديث غدير به اولي به تصرف بـه    
جهت قرايني است كه در حـديـث     

جمله قبـل از    :  از جمله. وجود دارد 
من كنت مواله يعني السـت اولـي       
بكم من انفسكم؟ آيا من نسبت بـه    

 شما از خودتان سزاوارتر نيستم؟
 :شبهه پنجم

قرينـه  : دهلوي همچنين مي گويد
اي در ذيل حديث وجود دارد كـه    

... صـلـي ا    ( داللت دارد مراد پيامبـر 
از كــلــمـه مــولــي      )  عـلــيــه و آلــه     

است كه آن ايـن دعـا         ))  محبت(( 
 :است

اللـ هم وال من وااله و عـاد مـن       
دوست بدار هر كـه او    ! بارالها: عاداه

را دوست دارد و دشمن بدار هر كه 
 .او را دشمن دارد

 :پاسخ
جمله من كنت مـواله    :  رديه اول

به دليل صدر حـديـث، حـمـل بـر          
بنابراين معناي .  معناي سرپرستي شد
!بـار خــ دايـا       : دعا اينگونه مي شود

هركس كه واليت او را پـذيـرفـت      
دوست بدار و هـر كـس كـه از              
واليت او سرباز كرد و دشمني كرد 

 !اورا دشمن دار
اين مـعـنـا هـرگـز بـا           :  رديه دوم

عليـه و    ..  صلي ا( اهتمام شديد پيامبر
در ذكر حـديـث سـازگـاري         )  آله

زيرا چگونه قابل توجيه است .  ندارد
علـيـه و     ...  صلي ا( پيامبر: كه بگوييم

مردم را در آن صحراي سوزان )  آله
براي اعالن مطلبـي جـزئـي و آن          

عـلـيـه    ( اينكه اميرالمومنيـن عــ لـي       
دوستدار آن هاسـت نـگـاه      )  السالم
 دارد؟

در بـرخـي روايـات        :  رديه سـوم 
جمله وال من وااله همراه با جـملـه     
احب من احبه و ابغض من ابـغـضـه   

دوست بدار هر كـه اورا دوسـت       ( 
آمده كه نشانگر اين اسـت    ...)  دارد

كه الـ لهم وال مـن وااله مـعـنـاي           
زيرا در غيـر ايـن     .  محبت نمي دهد

مانـنـد   .  صورت تكرار الزم مي آيد
البدايه و النهايه ج   ( روايت ابن كثير

من كنت مواله فعـ لـي  ):  347ص  7
مواله اللـ هم وال من وااله و عـاد        
من عاداه و احب من احبه و ابـغـض   

 .....من ابغضه
متقي هندي نيز اين روايت را بـا    
ه نـقـل كـرده و از              من احبـ احب

رجال :  هيثمي نقل مي كند كه گفته
سند اين حديث همگي از افراد ثقـه  

 )158ص  13كنز العمال ج . (هستند
برخي از بـزرگـان       :  رديه چهارم

اهل سنت مانند محب الدين طبـري  
شافعي اين توجيه را بعيـد شـمـرده      

 )158ص 13الرّياض النّضره ج.(اند
جمله اللـ هم وال مـن  :  رديه پنجم

صـلـي   ( وااله دعايي است كه پيامبـر 
بعد از فارغ شدن از   )  عليه و آله...  ا

خطبه فرموده است و لذا نمي توانـد  
قرينه بر حمل كلمه مولي به معـنـاي   

بلكه بهتـريـن قـريـنـه        .  محبت باشد
جمله قبل از آن يعني السـت اولـي     
بكم من انفسكم مي باشد تـا لـفـظ      
مولي حمل بر امامت و سرپـرسـتـي    

 .شود

 پاسخ به شبهات وارده بر واقعه غدير



اي از      وزارت اطالعات در اطالعيه
دســتــگــيــري جــمــشــيــد شــارمــهــد،      

ي گـروهـك تـروريسـتـي         سركرده« 
 .خبر داد »تندر

به گزارش ايسنا، در اين بيانيه آمـده  
از آمريكا عمـلـيـات    « بود شارمهد كه 

مسلحانه و خرابكـارانـه در ايـران را          
عـمـلـيـاتـي      « در پي  » كرد هدايت مي

 .، بازداشت شده است»پيچيده
ــيــز در يــك           وزيــر اطــالعــات ن

مـورد  « وگوي تلويزيوني او را      گفت
حمايت جدي دو سرويس اطالعـاتـي   

 .معرفي كرد »آمريكا و اسرائيل
 -انجمن پادشـاهـي ايـران        

 چيست؟ »تندر

گذار اين گروه برانـداز، فـرود      پايه
... ا   فـتـح  « فوالدوند بـا نـام اصـلـي             

در لـرسـتـان       1320متولد  » منوچهري
اش    نـامـه   است و آنطور كه در زندگي

آمده، پيش از انقالب در كار فيـلـم و     
او پس از انقالب بـه    .  سينما بوده است

سال در قاهره اقـامـت    14مصر رفت و 
پس از آن به تركيه رفت و بـا    .  داشت

تشكيل گروهي كوچك، اعالم كـرد    
بازگرداندن رضا پهلوي به « كه هدف 

ايـن گـروه     .  كـنـد   را دنبال مي » ايران
را    » گيـووارگـان  « نفره ابتدا نام  يازده

براي خود انتخاب كـرده بـودنـد امـا         
ادشاهـي   انجمن پ« سپس نام خود را به 

تغيير دادند و فعاليت خـود را       » ايران
 .تر كردند گسترده

منوچهري يا همـان  
فوالدوند سـپـس بـه        
لندن مهاجرت كرد و   
بعد از مدتي همكاري 
با مطبوعـات فـارسـي      
لندن، تصميم گـرفـت   
كه تلويزيـونـي بـراي      

انـدازي   گروه خود راه
از آنجا كه خـط  .  كند

مشي كلي انجـمـن و     
هاي تلويزيـونـي    برنامه

 »مسلحانـه « فوالدوند 
هـاي   بود، پخش برنامه

اي او تـوسـط      ماهواره
هاي اروپـايـي    شركت

قطع شد و او پـس از مـهـاجـرت بـه            
ي    آنجلس، انـجـمـن و شـبـكـه             لس

اش را از نـو سـازمـانـدهـي         تلويزيوني
 .كرد

آخرين برنامه تلويزيوني فـوالدونـد   
و قـبـل از تـالش وي           1385در سال 

پخـش   » ورود مخفيانه به ايران« براي 
طبق اخبار منتـشـرشـده، وي در        .  شد
در تركيه ناپديد شد و بـا   1385ماه  دي

اي مدعي مرگ او هستند و    اينكه عده
اي ديــگــر از زنــدگــي او در              عــده

هاي اشغالي فلـسـطـيـن خـبـر          سرزمين
دهند، اما تاكنون اطالع موثقـي از     مي

 .سرنوشت او در دست نيست
شارمهد جمشيد شارمهد كيست؟

 -اي ايـرانـي          در خانواده 1334سال 

او .  آلماني در تهران متولد شده اسـت   
به آلمـان مـهـاجـرت        60ي  اوايل دهه

كرد و تحصيالتش را آنجا بـه اتـمـام      
راهــي    2003وي در ســال       .  رســانــد

اي  آنجلس با عده آمريكا شد و در لس
از مخالفان جمهوري اسالمـي يـعـنـي       

آشنا شـد و       » انجمن پادشاهي ايران« 
 .به اين گروه پيوست

شارمهد ابتدا همكاري خـود را بـا       
 اي اين گروه با نـام    تلويزيون ماهواره
«YourTV »      تلويـزيـون شـمـا (« 

آغاز كرد و يك سال بعد نيز وبسايـت  
پـس از    .  انـداخـت        اين گروه را راه  

ناپـديـدشـدن فـوالدونـد، شـارمـهـد             
 »انجمن پادشاهي ايـران   « سركردگي 

را بر عهده گرفت و بالفاصله راديويي 
اندازي كـرد   را راه » راديوتندر« به نام 

هاي اين گروه بـه   كه مانند ديگر رسانه
آموزش خرابكاري يا به قول خودشان 

 .پرداخت مي »هاي مبارزاتي آموزش«
 »تندر«مرام سياسي 

 »انجمن پادشاهـي ايـران    « اعضاي 
ها جـدا   طلب حساب خود را از سلطنت

مد نـظـر    » ادشاهي پ« تنها  كنند و نه مي
هـلـوي و        ي سلطنت پ   خود را با ادامه

وليعهدي فرزند محمـدرضـا پـهـلـوي        
داننـد بـلـكـه بشـدت از             متفاوت مي

كنند و آنان را با  طلبها انتقاد مي سلطنت
ي سـيـاسـي،         القابي مانند ورشكسـتـه  

. كننـد  درمانده و امثال اينها خطاب مي
ي اين اختالف نيز چنانكه گفـتـه    ريشه

شد در عدم همراهي رضا پهلوي با اين 
هـا     گروهك است تا جايي كه هـمـان  

كه ابتدا خيال داشتند وي را بـه ايـران     
 »پـادشـاهـي   « برگردانند و به مسـنـد       

ي    شازده« بنشانند، ديگر او را به لقب 
 .كردند خطاب مي »بزدل

با اين حال فوالدوند در خيال خـام    
بازگرداندن حكومت پادشاهي به ايران 
تا جايي پيش رفته بود كـه اقـدام بـه          

نـويـس آيـيـن          سند پـيـش    « نگارش 
نوين انـجـمـن    )  قانون اساسي( اي  ريشه

او و   !  هم كـرده بـود     » پادشاهي ايران
تـا  « همراهانش تصميم گرفتـنـد كـه        

هنگامي كه بهترين فرزند ايـران، چـه     
دختر و چه پسر، تاج پادشاهـي را بـر       

و    » سر نگذاشته است آرام ننشـيـنـنـد    
استراتژي آنان براي رسيـدن بـه ايـن        

مشـت و    « هدف نيز به قول فوالدوند   
 .بود »گلوله

ــروريســتــي و       اقــدامــات ت
 خرابكارانه
ي وزير اطالعالت، جمشيـد   به گفته

اقـدام   27حدوداً «شارمهد و گروهش 
اند اما نام اين  مرتكب شده » تروريستي

گروه بيش از هر چيز يادآور ماجـراي  
 . اي در شيراز است انفجار حسينيه

ي شـهـداي    گذاري در حسينيه بمب
شيراز وابسته به كانون رهپويان وصال، 
حين برگـزاري مـراسـم در سـاعـت            

 14، 1387فروردين  24شامگاه  21:15
. مجروح بر جاي گذاشت 215شهيد و 

گرچه اواخر فروردين اعالم شـد كـه     
اين انفجار يك اقدام خرابكارانه نبوده 
اما حـدود يـك مـاه بـعـد وزارت                

عـوامـل   « اطالعات اعالم كـرد كـه         

با .را دستگير كرده است » گذاري بمب
اين حال سخنـگـوي ايـن گـروه در           

وگو با تلويزيون فارسي صـداي     گفت
آمريكا دخالت در اين حـادثـه را رد       

يـك از       كرد و مدعي شد كـه هـيـچ     
شدگان ارتباطي با اين گـروه     محاكمه
اما شارمـهـد در يـكـي از           .  اند نداشته
هاي تلويزيوني خود گفـت كـه      برنامه

ي شيراز را  اقدام تروريستي در حسينيه
از سوي ديگر اقدامـات  .كند انكار نمي

ديگري نظير انفجار پايگاه بسـيـج در       
شهر شيراز، انفجار مقابل مـنـزل امـام        
جمعه نهاوند، ترور يكي از دانشمنـدان  

اي، طرح انفجار مخازن و خطوط  هسته
انــتــقــال نــفــت در بــنــدر گــنــاوه،           

گذاري در حرم حضرت معصومه  بمب
و مجلس شوراي اسالمي، اقـدام  )  س( 

به خرابكاري در كنسولگري روسـيـه     
گـذاري در مشـهـد،           در رشت، بمب

قصد منفجركردن سد سيوند شـيـراز،     
هاي سـيـانـوري در         قصد انفجار بمب

نمايشـگـاه كـتـاب تـهـران و قصـد                
) ره( گذاري در حرم امام خميني    بمب

و مداخله در حوادث پس از انتخابـات  
. نيز به اين گروه منتسب اسـت  88سال 

گرچه اين گروه مسئوليت دخالت در   
حوادث پس از انتخابات را نپذيـرفـتـه    
اما اذعان كرده كه اعضاي اين گـروه    

ارتباط تنگاتنگي بـا  « كه برخي از آنها 
، در ارتبـاط  » اند جمشيد شارمهد داشته

با آن حوادث دستگيـر و مـحـاكـمـه          
ايـن گـروه مـدعـي انـجـام             .انـد  شده

ي ديـگـري در          اقدامات خرابكارانـه 
ايران است كه در وبسايتش با عـنـوان     

. فهرسـت شـده اسـت        » ها رزمايش« 

حمله به تجمع روحانيون در شـيـراز،       
االنبيا در    ي خاتم ي علميه انفجار حوزه

ي صداوسيما در  شيراز، انفجار محوطه
 -شيراز، خرابكاري در متروي تهـران    

سوزي در پااليشـگـاهـي     كرج و آتش
در شاهرود، از جمله حوادثي است كه 
اين گروه مسئوليت آنها را پـذيـرفـتـه       

گذشته از ايـنـهـا شـارمـهـد و             .است
هـاي     گروهش همواره از طريق رسانه

هاي اجـتـمـاعـي، بـه         خود و در شبكه
آمــوزش خــرابــكــاري و اغــتــشــاش       

اند و مطالـب و ويـدئـوهـاي          پرداخته
هاي ايـن     باره در رسانه متعددي در اين

گروه موجود است كه از آن جـملـه       
 »فتح تهـران « توان مطلبي با عنوان  مي

را نام بـرد كـه بـه آمـوزش ايـجـاد               
اغتشاش و تسخير مراكز مهم دولتي و   

 !پردازد در نهايت فتح تهران مي
ها بـه دسـتـگـيـري           واكنش
 شارمهد
زبـان خـارج از          هاي فارسـي  رسانه

كشور بالفاصله پس از انـتـشـار خـبـر        
دستگيري جمشيد شارمهد آن را در       

كارشناس .  صدر اخبار خود قرار دادند
ايـنـتـرنشـنـال بـازداشـت             مهمان ايران
 »دهـنـده     عجيب و تكـان « شارمهد را 

دانست و گفت كه بازداشت شارمـهـد   
براي اين بوده كـه حـكـومـت ايـران          

هرگونه صداي اعتراضي را فعالً خفه « 
و در ادامه بـا ادعـاي ايـنـكـه             » كند

 »اقـدامـات تـروريسـتـي       « مخـالـف     
حـقـوق انسـانـي       « شارمهد است، از     

دم زد اما از تفاوت اعتراض  » مخالفين
و مخالفت با اقدام تروريستي حـرفـي     

 !نزد

ي وابسـتـه بـه           مجري اين شـبـكـه   
ايـن اولـيـن      « سعود نيز گفت كـه     آل

باري نيست كه جـمـهـوري اسـالمـي        
ربايي وارد خـاك     مخالفانش را با آدم

؛ ايـن پـيـش داوري          » كنـد  ايران مي
مغرضانه هم در حالي بود كه ساعاتـي  
بعد وزير اطالعات ايران خبر داد كـه    
شارمهد در داخل خاك ايران دستگير 

سايت اينديپندنت فـارسـي    .شده است
نيز در واكنـش بـه خـبـر بـازداشـت             

تريـن   تازه« شارمهد، تالش كرد با تيتر 
ساله وزارت اطـالعـات    13قرباني نبرد 

اين تروريسـت را     »و انجمن پادشاهي
از سـوي    .بنشانـد  » قرباني« در جايگاه 
سي فارسي هم در مطلـبـي    بي ديگر بي
باره منتشر كرد شارمهد را نه  كه در اين

به عنوان رهبر انجمن پادشاهي، بلـكـه   
معـرفـي    » رئيس راديو تندر« به عنوان 

زم به عـنـوان   ...  ا كرد و با ذكر نام روح
مدير آمدنيوز، تالش كرد اين فـرد را    

اي    فـعـاالن رسـانـه      « ي      هم در دسته
جا بزند و از    » مخالف حكومت ايران

هايـي   اقدامات تروريستي و خرابكاري
كه شارمهد آشكارا مسئوليت آنهـا را    

 .بر عهده گرفته بود، حرفي نزد
مهاجـرانـي، وزيـر ارشـاد         ...  عطاءا

دولت اصالحات كه در لندن زندگـي  
ي    كند با انتشار تـويـيـتـي نـحـوه           مي

هـا را مـورد          رساني اين رسانـه  اطالع
بديهي است « :  انتقاد قرار داد و نوشت

هاي فارسـي وابسـتـه بـه          كه تلويزيون
. خـاطـرنـد      هاي امنيتي پـريشـان     شبكه

 .»همكارشان دستگير شده است

 دانيم و انجمنش مي »جمشيد شارمهد«ي  ي آنچه درباره همه

كشور جهان  20مندي  عالقه
  به واكسن روسيه عليه كرونا

يك مقام مسئول روس با اشاره به اينكه واكسن ضد ويروس            : سرويس خبر 
كروناي توليد شده در روسيه تاكنون مصونيت صددرصد براي داوطلبان                  

كشور جهان به اين واكسن خبر         20تزريق آن بوجود آورده، از عالقه حداقل         
 .داد

رئيس  يف  كريل دميتري (،  »تاس«به نقل از خبرگزاري       به گزارش تسنيم،  
صندوق سرمايه گذاري مستقيم روسيه در مصاحبه با شبكه تلويزيوني                      

كشور جهان نسبت به واكسني كه           20اعالم كرد كه بيش از         ) ان.ان.سي(
 .توسط دانشمندان روس عليه ويروس كرونا ساخته شده ابراز عالقه كرده اند

واكسن توليد شده در روسيه در بيست و يكمين           يف يادآور شد كه     دميتري
درصد مصونيت براي     100روز پس از تزريق آن به بدن داوطلبان، همچنان              

به گفته وي، ضمن اينكه، پس از تزريق مجدد، اين              . آنها ايجاد كرده است    
درصد اين مسئله در حيوانات به اثبات         100مصونيت دو برابر مي شود و نتيجه        

 .رسيده شده است
اين مقام روس كه خود واكسن ضد كرونا را تزريق كرده است، توضيح داد        

 11(كه اطالعات مربوط به واكسن ساخته شده در روسيه در ماه آگوست                   
اين واكسن در همين     رود كه   شود و انتظار مي     منتشر مي ) شهريور  11مرداد الي   

 .مورد تأييد نهايي قرار بگيرد) آگوست(ماه 
رئيس صندوق سرمايه گذاري مستقيم در مصاحبه با اين شبكه تلويزيوني               

اي وجود    آمريكايي افزود كه در روسيه براي تأييد واكسن قوانين سختگيرانه           
 .رفته  دارد و اين كشور همواره از كشورهاي پيشرو در اين عرصه بشمار مي

تأكيد كرد كه مسئله ايمني واكسن براي دانشمندان روس در               يف  دميتري
وهله نخست اهميت قرار دارد و مصونيت داوطلبان تزريق واكسن كرونا در                

 .روسيه، تاكنون صد درصد بوده است
چند روز قبل، مقامات وزارت بهداشت روسيه اعالم كردند كه واكسن                 
ويروس كرونا توليد شده در مركز ملي اپيدميولوژي و ميكروبيولوژي گامالي             

در مرحله نهايي دومين دور از آزمايشات باليني         ) زير نظر وزارت دفاع روسيه    (
-22(آگوست    12الي    10قرار دارد و ثبت دولتي آن به احتمال زياد در تاريخ            

 .قابل پيش بيني است) مرداد ماه 21
 :مديركل بهزيستي استان كرمان

آمار زاد و ولد در استان 
 كرمان رو به كاهش است

در سرشماري سال    : مديركل بهزيستي استان كرمان گفت      : سرويس خبر  
اين رشد به     95و در سرشماري سال        6,7رشد سالمندي استان كرمان        1390

درصد   1,2 در استان كرمان    90رسيده است و همچنين زاد و ولد در سال             8,2
اين ميزان زاد و       95در سال    ميليون نفر بوده كه      3در جمعيت استان كمتر از       

 .درصد است 1,2هزار نفري همان  164ميليون و  3در جمعيت   ولد
وگو با ايسنا، در خصوص وضعيت              زاده در گفت       دكتر عباس صادق    

وضعيت سالمندي ما خوب نيست زيرا بايد         : سالمندي در استان كرمان گفت     
سالگي بتواند ورزش و تفريح       80يا    70سالمند سالم پير شود و سالمند در سن         

 .خودش را انجام دهد
سالگي نبايد براي افراد دوران پرهزينه و          80يا    70وي با تاكيد برآنكه سن       
شود كه    سالمندي زماني در جامعه خطرناك مي       : پرخطري باشد، اظهار كرد    

سال گذشته، آمار زاد و       6يا    5آمار زاد و ولد رشد نكند كه متاسفانه در حدود           
ولد ما تغييري نكرده است و اگر راستش را بخواهيم مي توانيم حتي بگوييم                  

 .كمتر نيز شده است
هزار را      100در قبل جمعيت        : مديركل بهزيستي استان كرمان افزود         

درصد رشد داشته اما اكنون رشد جمعيت           1,2 سنجيديم كه اين جمعيت      مي
هزار نفر در نظر      100درصد شده است و اگر در جمعيت          1,2هزار نفري     160

 .درصد است 0,8بگيريم رشد جمعيت ما حدود 
درصد و رشد     8,2وي با بيان اين مطلب كه رشد سالمندي استان كرمان               

 9درصد است اين در حالي است كه رشد سالمندي كشور                1,2جمعيت آن   
رشد سالمندي استان       1390در سرشماري سال      : درصد است، عنوان كرد     

رسيده است و همچنين      8,2اين رشد به      95و در سرشماري سال        6,7كرمان  
 3درصد در جمعيت استان كمتر از         1,2 در استان كرمان    90زاد و ولد در سال      

ميليون و    3در جمعيت     اين ميزان زاد و ولد       95در سال    ميليون نفر بوده كه    
 .درصد است 1,2هزار نفري همان  164

فاصله بين سالمندي و زاد و ولد يا سالمندي سالم و            : زاده اظهار كرد    صادق
 .سالمندي پرهزينه، زياد و تا حدودي خطرناك است كه بايد به آن توجه كرد

 نداي وحدت كرمان
 سياسي -تربيتي  -فرهنگي  -روزنامه اجتماعي 

 اميد سلطاني نژاد: صاحب امتياز و مدير مسئول 
 مهندس احمد سلطاني نژاد: سردبير

 معصومه محقّق         : طراحي  و صفحه آرايي 
بيست وهفتم vahdatnews@gmail.com: جي ميل كارمانيا       :چاپكتيبه    :ليتوگرافي
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 :مديركل آموزش و پرورش استان كرمان

 15مدارس تحت هر شرايطي 
 شهريور ماه بازگشايي مي شوند

مدير كل آموزش و پرورش استان كرمان با بيان اين كـه   :  سرويس خبر
: شهريورماه بازگشايي مـي شـونـد، گـفـت          15مدارس تحت هر شرايطي 

تأمين سالمت دانش آموزان و همكاران فرهنگي خط قـرمـز آمـوزش و          
 .پرورش استان در زمان بازگشايي مدارس است

احمد اسكندري نسب در نشست شوراي معاونان آمـوزش و پـرورش         
روساي آموزش و پرورش شهرستان ها و مـنـاطـق       استان كرمان مديران و

هـر  :  كنفرانس برگزار شد، خاطـر نشـان كـرد        استان كه به صورت ويديو
اقدامي در حوزه نظام تعليم و تربيت بايد بر محور پژوهش محوري، آينده 

 .نگري و استدالل منطقي و متناسب با فرصت ها و تهديد ها باشد
وي با اشاره به ابهامات ناشي از شيوع ويروس كرونا در جـهـان اظـهـار       

شهريورماه به شكل رسمي بازگشايي مي شوند و بايد بـا     15مدارس :  كرد
توجه به شيوع ويروس كرونا پيش فرض هاي مختلفي بـراي بـازگشـايـي         

 .طراحي و تدوين شود
اسكندري نسب با اشاره به پراكندگي و شـرايـط مـخـتـلـف بـومـي و               

هر مدرسه بايد متناسـب بـا شـرايـط         : فرهنگي در استان كرمان تاكيد كرد
دانش آموزان برنامه ويژه اي براي بازگشايي مدارس طراحي كند تا دانش 

 .آموزي در شرايط فعلي از تحصيل بازنماند
مـديـران و     :  مدير كل آمـوزش و پـرورش اسـتـان كـرمـان گـفـت                    

آموزش و پرورش بايد فعاليت هاي آموزشي و پـرورشـي را بـه           روساي
 .صورت انفرادي، مدرسه به مدرسه، محله به محله و منطقه اي دنبال كنند

اسكندري نسب از آموزش و پرورش به عنوان مهمترين و حساس تريـن  
در زمينه بازگشايي مدارس نـيـازمـنـد     :  نهاد اجتماعي كشور نام برد و افزود

غيـر دولـتـي         تعامل، همكاري و همدلي همه ي مردم و نهاد هاي دولتي و
 .هستيم

وي با بيان اين كه پروژه مهر، نماد تحول، همدلي و هم افـزايـي اسـت        
 .بازگشايي مدارس بزرگترين رويداد اجتماعي كشور است: گفت

 جزئيات طرح مجلس براي
 ليتر بنزين به  40واريز يارانه  

 حساب شهروندان
نماينده مردم تبريز در مجلس يازدهم از طرح مجـلـس بـراي      :  سرويس خبر

ليتر بنزين متناسب با قـيـمـت روز آن بـه              40واريز ماهانه يارانه معادل قيمت 
 .حساب هر ايراني خبر داد

احمد عليرضا بيگي در گفت و گو با ايسنا، با اشاره به طرح مجـلـس بـراي      
يكي از مشكالتي كه :  ليتر بنزين به حساب هر ايراني، بيان كرد 40واريز يارانه 

امروز با آن مواجه هستيم عدم تناسب بين يارانه پرداختي بـه مـردم بـا تـورم             
امروز به آن ميزاني كه قيمت كاالها افزايش يافته هسـت، يـارانـه      .  حاكم است

 .دريافتي مردم افزايش نداشته است
يكي از راهكارهاي متناسب سازي يارانه اين اسـت  :  وي در ادامه اظهار كرد

براساس اين طرح دولت ماهانه يـارانـه اي بـه          .  كه تابعي از قيمت بنزين باشد
اگـر امـروز     .  ليتر بنزين به حساب شهروندان واريز مـي كـنـد      40اندازه قيمت 

تا سه هزار تومان  40قيمت بنزين سه هزار تومان است يارانه دريافتي مردم بايد 
 .باشد

بر اساس اين طرح هرچقدر قيمـت  :  نماينده مردم تبريز در ادامه تصريح كرد
مردم مـي    .  ليتر به مردم يارانه بپردازد 40بنزين افزايش يابد دولت بايد به ازاي 

توانند از اين يارانه براي استفاده از بنزين استفاده كرده يا مبلـغ ريـالـي آن را          
 .دريافت كنند

امروز ما در حوزه بنزين به خودكفايي رسيده ايم و :  وي در ادامه تاكيد كرد
امروز كه قيمت بنزين نيز افزايش يـافـتـه    .  در توليد آن نيز مشكلي وجود ندارد

درآمـد دولـت     . است عاملي بازدارنده براي قاچاق آن به آن سوي مرزها است
نيز با افزايش قيمت بنزين باالتر رفته و اكنون مي تواند يارانه آن را بـه مـردم         

 .پرداخت كند
ليتر بنزين به حساب هر  40براساس اين طرح دولت بايد ماهانه مبلغي معادل 

 .ايراني واريز كند

كـرونـا ويـروس       :  سرويـس خـبـر     
همچنان در سراسر دنيا در حال شـيـوع   
پيدا كردن است بـه طـوري كـه هـم           

ميليـون نـفـر مـورد          18اكنون بيش از 
قطعي ابتال به اين ويروس گزارش شده 

 .است
در برخي كشورها ماننـد آمـريـكـا،       
هند و برزيل افزايش نرخ مبتـاليـان را     
همچنان شاهد هستيم اما در تعدادي از 
كشورهاي اروپايي و جـنـوب شـرق          
آسيا و فراتر از آن تـعـداد مـبـتـاليـان         

 .جديد در حال كاهش است
با اطمينان از ايـن كـاهـش مـوارد           
مبتـاليـان بـه كـرونـا ويـروس، ايـن                
كشورها اقدامات محدوديتي و قرنطينه 
هاي خود را آسان تر كرده و مـكـان       
هاي كـاري، سـالـن هـاي ورزشـي،            
رستوران ها و مرزهاي بين المللي خود 
را دوباره بازگشايي كـردنـد امـا ايـن         
اتفاق مي تواند باعث شود كـه مـردم       
دوباره زمان بيشتري را بـا يـكـديـگـر          
گذرانده و همين امر سـبـب افـزايـش       
تعداد مبتاليان به كروناويروس در مـاه  

 .هاي آينده شود
هم اكنون در شهرهـايـي از ايـران،        
استراليا و اسپانيا طغيان و شـيـوع ايـن        

بنابراين جـاي  .  ويروس را شاهد هستيم
سوال است كه چگونه مي توان از ايـن  
اتفاق اجتناب كرده و براي پيشگـيـري   
يا آماده شدن براي شـيـوع و پـيـك           
جديد اين ويروس چه كارهايي بـايـد     

 انجام داد؟
عادت هاي جديد خود را  -1

حفظ كنيد حتي اگـر تـعـداد        
 .مبتاليان رو به كاهش است

آن چيزي كه هم اكنـون واضـح و       
روشن مي باشد، ايـن اسـت كـه مـا             
زندگي با كرونا ويروس را براي مدت 
زمان طوالني خواهيم داشـت و ايـن         
بدان معناست كه عادت هاي جديـدي  
را كه در ماه هاي اخـيـر مـجـبـور بـه           
استفاده از آن بوديم بـايـد بـه روشـي         

 .براي زندگي تبديل كرد
حتي اگر نرخ مبتاليان در جايي كـه  
شما زندگي مي كنيـد كـاهـش پـيـدا          
كند، شما بايد اين عادت را همـچـنـان    

 :ادامه دهيد
تاجايي كه ممكن است فـاصـلـه     *

 فيزيكي امن از ديگران را حفظ كنيد
زماني كه بيرون مي رويد حتـمـا    *

انـجـام    *از ماسك استفـاده كـنـيـد         
بهداشت مناسب و خوب مانند شسـتـن   

 .مرتب دست ها را تمرين كنيد
ارتباط با ديگران را محدود كرده *  

و اجتماعات گروهي را كوچك نـگـه   
اسـتـاد    » دم آنه جانسون« دكتر .  داريد

ــيــمــاري هــاي عــفــونــي و            تــمــام ب
 اپيدميولوژيست در كالج دانشگاه لندن

(UCL)           و معـاون آكـادمـي عـلـوم
در اين باره به ايسـنـا      پزشكي انگلستان

اين عادت ها، ريسك هـاي  : مي گويد 
محيطي را كاهش خواهد داد و اگر مـا  
اين مجموعه از عادت ها را بـتـوانـيـم       

دنبال كنيم، مي توانيم در آيـنـده ايـن      
 )ويروس را در سطح پاييني نگه داريم

اما خانم جانسون مي گويد مـتـوجـه    
شده كه زماني كه تعداد مبتـاليـان بـه      
ويروس كرونا روند نزولي پـيـدا مـي        
كند، مردم از خانه هاي خـود خـارج       
شده و به همان اندازه مـراقـبـت نـمـي        
كنند و به صـورت نـاخـودآگـاه ايـن          
اتفاق منجر به شيـوع هـاي كـوچـك         

 .ويروس در جامعه خواهد شد
ما .  وي توصيه مي كند مراقب باشيد

هم اكنون مي دانيم كه ايـن ويـروس       
چگونه انتقال پيدا مي كند پس ما مـي    

 .توانيم شيوع آن را كاهش دهيم
درصورت مشاهده هر نوع  -2

عالئم عفونت، فـوراً خـود را         
 .ايزوله كنيد

جــانســون مــي گــويــد يــكــي از          
موثرترين راه ها براي جـلـوگـيـري از       
انتشار ويروس كرونا، ايـزوـلـه كـردن       
خيلي زود در زماني است كه فكر مـي  

همچنين افراد اگر .  كنيم بيمار شده ايم
در تماس با فرد بيماري بودند نيز بـايـد   

 .بالفاصله خود را ايزوله كنند
اين استاد تمام بيماري هاي عفوني و 
اپيدميولوژيست در كالج دانشگاه لندن 
اضافه مي كند اگر احساس بيماري مي 

اگـر  .  كنيد هرچه سريعتر تست دهـيـد    
مردم انجام تست را به تاخير بيندازند و 
به كار خود ادامه دهند، بـه گسـتـرش      

 .ويروس كمك خواهند كرد
 سوال از محيط خود -3

زماني كه مردم را در مـحـل هـاي        
عمومي مالقات مي كنيد يا آنها را بـه    
خانه خودتان دعوت مـي كـنـيـد، بـه          

جـانسـون   .  سواالت خاصي بـپـردازيـد     
معتقد است اگر شما دوستانتـان را در      
مكان هاي عـمـومـي، كـافـه هـا يـا                
رستوران مالقات مي كنيد بايد به چنـد  

 :مورد توجه كنيد
تهويه مطبوع در مـحـل وجـود         *
تعدادي افـرادي كـه در آن          *دارد؟

محل وجود دارند و حـفـظ رعـايـت         
 فاصله فيزيكي 

همه چيز آنجا مرتبا تـمـيـز مـي          *
 شود؟
كارمندان آن محل ماسك دارند  *

 و فاصله فيزيكي را رعايت مي كنند؟
اگر شمـا نـگـران پـاسـخ بـه ايـن                
سواالت هستيد، به اين فكر كنيـد كـه     
چه كاري مي توانيد انجام دهـيـد كـه      
ريسك حضور در مكان هايي كه قرار 
مالقات داريد را كاهش داده و در غير 
اين صورت مكان مـالقـات خـود را          

در ايـن راسـتـا خـانـم            .  جابجا كنـيـد  
جانسون تاكيد مي كند اين عادت هـا    

 ريسك محيط را كاهش خواهد داد
 براي زمستان آماده باشيد -4

معموالً در هنگام رسيدن مـاهـهـاي      
سرد زمستان، عفونت هـاي ويـروسـي      
مانند آنفوالنزا افـزايـش مـي يـابـد و            
متخصصان گمان مي كنـنـد كـه ايـن         
ممكن است براي كرونـاويـروس نـيـز       
صادق باشد و اين موضوع نيز بـه ايـن     
دليل بوده كه در اين فصل دمـاي هـوا     
كاهش پيدا كرده و مردم زمان بيشتري 
را در خانه با پنجره هـاي بسـتـه و در          

 .ارتباط يا يكديگر مي گذرانند
همچـنـيـن تصـور مـي شـود كـه                
كروناويروس در شـرايـط سـردتـر و           

تاريك تر زمستان قادر به زنده مـانـدن   
 .بيشتر است

ــد كــه                ــي ده ــا نشــان م داده ه
كشورهايي كه در حال حاضر با فصـل  
زمستان مواجه هستنـد لـزومـا شـاهـد          
. افزايش موارد آنفلـوآنـزا نـبـوده انـد         

امسال استراليا سقوط بزرگي از تـعـداد   
موارد مبتال به آنفلوآنزا را تجربه كـرده  

جانسون هشدار مـي دهـد كـه          .  است
قرنطينه و رعايت فاصله فيزيـكـي مـي      
تواند به پايين نگه داشتن آمار مبتاليـان  

 .كمك كند
يافـتـه هـاي حـاصـل از گـزارش               

كـه   آكادمي علوم پزشكي انگلسـتـان     
جانسون با آنها همكاري داشته اسـت،    
حاكي از آن است كه موارد بستري در 

ها ناشي از عـفـونـت هـاي            بيمارستان
كروناويروس در زمستان مي تواند بـه    

از اولين پـيـك     -يا بدتر   -همان سطح 
هاي در بيمارستان در بهار سـال     بستري
 .باشد 2020

اما اگر اين اتفاق رخ دهد، كارهايي 
وجود دارد كه مي تواند به آماده شدن 
و محافظت شما در برابر ايـن شـرايـط      

 .كمك كند
جانسون مي گويد افراد در مـعـرض   
خطر، بايد با اطمينان از مـنـزل خـارج      

. شده و حتماً واكسن آنفلوانزا را بزننـد 
و براي مشاوره در مورد چگونـگـي و     
زمان تهيه واكسن با پزشك يا داروساز 

 .خود تماس بگيريد
كارهاي خوب را ادامـه      -5

 بدهيد
اين استاد تمام بيماري هاي عفوني و 
اپيدميولوژيست در كالج دانشگاه لندن 

هر اتفاقي كه در ماه هـاي  :  معتقد است
كار وجود دارد كـه     3آينده رخ دهد، 

مي توانيد براي ايمن مـانـدن در حـد        
بـه عـادت هـاي        :  امكان انجام دهـيـد    

با احـتـيـاط      .  بهداشتي خود ادامه دهيد
عمل كرده و به راهنمايي هـاي ارائـه       

 .شده در منطقه خود توجه كنيد
 :نكات كليدي

اگر هر گونه نشانه اي از بيماري  *
كروناويروس يا آنفلوآنزا داريـد فـورا     
بايد خود را در خانه ايزوله كرده و در   

 .تست دهيد صورت امكان سريعا
رعايت فـاصـلـه فـيـزيـكـي را               *

همچنان حفظ كرده، در مـكـان هـاي      
عمومي ماسك بزنيـد و دسـت هـاي          

 .خود را مرتبا بشورييد
ارتباط با ديـگـران را مـحـدود          *

كرده و گروه هاي اجتماعات خـود را    
كوچك كـرده تـا ريسـك انـتـشـار             

 .ويروس كاهش پيدا كند
مالقات با ديگران خـوب اسـت      *

اما وقتي بيرون مي رويـد از مـحـيـط           
پيرامون خود و امن بودن آن آگـاهـي     

 .داشته باشيد
وقتي هوا سرد مي شود مـراقـب      *

باشيد زيرا وقـت بـيـشـتـري را بـراي             
معاشرت در داخل خانه صرف خواهيد 

 .كرد

 براي پيك جديد كرونا در زمستان آماده باشيد
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