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با توجه به سخنرانی رهبرمعظم  انقالب در بیانات عید قربان 
که فرمودند »جریان تحریف شکست بخورد جریان تحریم 
قطعاً شکست می خورد. واینکه تحریف چیست و چه تعریفی 
شده و چه عواملی  دارد دراین وجیزه بوسع سرمقاله مطالبی 

بیان می شود 
ابتدا معنای تحریف؟ یعنی متمایل کردن یک چیز از آن 
مسیر اصلی و وضع اصلی که داشته است یا باید داشته باشد. 
وبه عبارتی دیگر تحریف یعنی، پیچ دادن، کج کردن یک 
چیز، آن را از مسیر اصلی منحرف کردن. وما اغلب جریان 
تحریف را به جریانی می شناسیم که دروغ می گوید و مسائل 

را ناقص و وارونه ارائه می کنند.
و دوم اینکه چه عواملی دارد ؟ تحریف عوامل متعددی از 
جمله لفظی و معنایی دارد یعنی گاهی فرد لفظی را که بیان 
شده با عباراتی به شکلی دیگر که دوست دارد و می پسندد 
بیان می کند و انرا واقعی جلوه می دهد . گاهی عین عبارت 
وکالم تغییر نمی کند فرد در برداشتهای دلخواه خود انرا 
آنگونه که می خواهد به مخاطبین خود نشر می دهد و به 
گونه ای تفسیربه رای می کند که نمونه های مختلف تحریف 
در قران امده است وبیشتر تحریفگران یهودیها بوده اند که 
با انواع واشکال مختلف دست به تحریف سخنان پیامبران 

میزدند 
نکته سوم عواملی که باعث تحریف می شود وانوع گوناگونی 
دارد از جمله : غرضها و عداوتهای دشمنان ، حس اسطوره 
سازی و افسانه سازی، که در تمام تواریخ دنیا وجود دارد 
نمونه بسیاری از این نمونه تحریفها را درحماسه عاشورا داریم 

که به مجالی دیگر عنوان خواهدشد 
برای بهتر شناختن تحریفها و احساس مسئولیت دربرخورد 
با انها بصورت متقن ومنطقی ابتدا باید ببینیم چه تحریفهایی 
در تاریخ ما شده است؟ چه تحریفهایی در نقش شخصیتهای 
بزرگان ما شده است؟ چه تحریفهایی در قرآن ما شده است؟ 

که باشناخت انهابا انواع تحریفها مبارزه کنیم 
اما قبل از مبارزه با تحریفات باید از هدف جریان تحریف 
مطلع شویم که هدف جریان تحریف چیست؟و باید هدف 
جریان شناخته شود تا نا خواسته وارد بازی تحریف نشویم 
و امروزهدف تحریف که درسخنان مقام معظم رهبری بیان 
شد جریان تحریف یک هدف انهم ناکارامدی نظام اسالمی 
و ناامیدکردن مردم جامعه از راهی که رفتند ومسیری که 
در پیش دارند لذا هر اقدامی با هر عنوانی و به هر بهانه ای 
جامعه را از راه طی شده اش پشیمان و آینده را تلخ و ناامیدانه 
روایت کند، خواسته یا ناخواسته در خدمت جریان تحریف 
است؛ فرقی نمی کند چه کسی و با چه سمت و چه اسم 
 ورسمی است. جریان تحریف، جریانی است که امید جامعه 
را می زند؛ فرق هم نمی کند قصدش براندازی است یا ظاهراً 

اصالح جامعه وساختارهای ان است            ادامه صفحه3

234
افتتاح سه طرح تولیدی با 
31میلیاردتومان سرمایه گذاری 

                              با حضور استاندار کرمان و جمعی از مسئوالن:

72هزار 500 نفر در آموزش و 
پرورش استخدام می شوند

امــام جعفرصادق)علیه الســام(: کســی کــه پیــش از خــود برای چهــل نفر بــرادر مؤمن 
دعــا کنــد دعــای او هــم دربــاره آنــان و هــم دربــاره خــودش مســتجاب می گــردد. 
)خصــال، ج ٢، ص 110(

صفحه4

تحریف ، بدنبال موج ناامیدی 
درجامعه با تحریم ظالمانه 

آغاز عملیات اجرایی پروژه های خطوط 
چهار و پنج کنسانتره و خط 2

 گندله سازی شرکت گهر زمین با مجموع 
اعتبار 340میلیون یورو 

           رمضانی زاده رئیس دادگستری شهرستان بردسیر: 

پروژه احداث بازداشتگاه موقت  
با جدیت پیگیری خواهد شد 

             عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی:

گزارش تصویری تجلیل از خبرنگاران

وزیــر بهداشــت، گفــت: همــکاران مــا در اوج 
بیمــاری کرونــا تــن بــه آتــش مــی زدنــد و از 

بیمــاران مراقبــت مــی کردنــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، ســعید نمکی، 
در آئیــن رونمایــی از قطعــه مدافعان ســالمت 
ارکســتر ملــی ایــران، اظهــار داشــت: آنچه که 
بــار ســنگین خدمتگــزاران حــوزه ســالمت و 
کادر بهداشــتی و درمانــی را کاهــش داد، ابــراز 
عشــق و محبــت و همدلــی از ســوی اقشــار 
مختلــف از جملــه هنرمنــدان، مــردم کوچه و 
بــازار و هــر کــس بــا زبــان و قلــم خــود بــود.

وی افــزود: قطعــه نــوای آدمیــت بــرای تقدیــر 
از مدافعــان ســالمت، یــک کار حماســی 
ــه زیبایــی، هنرمنــدان ارکســتر  اســت کــه ب
ــد و قطعــاً و یقینــاً  ــران، خلــق کردن ملــی ای
ــرد و  ــد ک ــر خواه ــا را گرم ت ــکاران م دل هم
بــه پــاس ایــن محبــت، ســرعت عمــل آنهــا 
در خدمــت رســانی بــه مــردم و نیازمنــدان را 

بیشــتر خواهــد کــرد.
نمکــی ادامــه داد: شــعر و موســیقی در تاریــخ 

تقدیر و سپاس 
احرتامــا بدیــن وســیله مراتــب ســپاس و قدردانــی خــود را ازکلیــه فرهیختــگان ، مســئوالن 

بویــژه جنــاب حجــت االســام واملســلمین حــاج اقــا کرمانــی امــام جمعــه محــرتم ، مهنــدس 

نجــف پــور فرمانــدار محــرتم ، مهنــدس وفایــی معاونــت محــرتم فرمانــداری  ، دکرتخطیبــی 

شــهردارمحرتم  ، رسهنــگ  غضنفــری  فرمانــده محــرتم  نیــروی انتظامــی ، اعضــای محــرتم 

ــزاده مدیرعامــل محــرتم مجتمــع ذوب آهــن و  شــورای اســامی شهربردســیر ، دکــرت عکاف

ــس  ــدس میرمحمــدی رئی ــاف، مهن ــس محــرتم اداره اوق ــرادی  رئی ــدی م ــان،  مه ــورد کرم ن

ــتادمنازجمعه  ــرتم س ــئول  مح ــزاده مس ــد رمضان ــتان  ،احم ــامی شهرس ــورای اس ــرتم ش مح

ــات  ــاد اســامی،  اعضــای محــرتم هی ــگ و ارش ــس محــرتم اداره فرهن ــژاد  رئی ــی ن و رجای

ــا را  ــکاران م ــب و هم ــگار  ، اینجان ــبت روز خربن ــه مناس ــه ب ــزاده محمد)ع(ک ــاء امام امن

مــورد تفقــد قــرار دادنــد تقدیــر و تشــکر مــی منایــم  ، ضمنــا از ســایر بزرگوارانــی کــه غیــر 

حضــوری بوســیله پیامــک  ، فضــای مجــازی  ومتــاس روزخربنــگار را تربیــک گفتنــد نهایــت 

قدردانــی را دارم .از درگاه ایــزد منــان دوام عــزت وســامت،  بــرای همــگان مســئلت دارم.

امیــد آنکــه درراه اعتــای فرهنــگ  کشــور اســامی مــان بیــش ازپیــش در جهــت تحقــق 

آرمانهــای ارزشــمند نظــام مقــدس جمهــوری اســامی دریــغ نورزیــده و رضایــت شــهروندان 

و در نهایــت رضایــت خداونــد ســبحان را بــه همــراه داشــته باشــیم.        
ــک رســانه مــی  ــک رســانه اســت ی ــن  ســرمایه ی ــب اعتمــاد بزرگتری ــت داری وجل امان
ــب  ــد موج ــی توان ــم م ــودو ه ــه ش ــی جامع ــد وتعال ــه رش ــب مای ــر مطال ــا نش ــد ب توان
تخریــب و ناامیــدی و... درجامعــه شــود. ایــن نشــریه تمــام همــت خــود را جهــت رشــد و 
تعالــی فرهنــگ جامعــه بــکا ر بــرده و خواهــد بــرد زیــرا فرهنــگ زمینــه ســاز وپایــه گــزار 
ســایر امــور جامعــه از قبیــل مســائل اقتصــادی ، سیاســی و اجتماعــی اســت و همــه امــور 

نیازمنــدکار فرهنگــی هســتند .
مدیر مسئول هفته نامه سپهربردسیر
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خالصه بحثی از شهید آیت الله مطهری   )بخش اول(

  

دادگســتری  رئیــس  زاده  رمضانــی  حســین 
شهرســتان بردســیر ضمــن اعــام ایــن خبــر افزود 
: بــا توجــه بــه ایــن کــه شهرســتان بردســیر فاقــد 
زنــدان و بازداشــتگاه مصــوب مــی باشــد کــه ایــن 
موضــوع مشــکات عدیــده ای از جملــه لــزوم رفت 
و آمــد مکــرر خانــواده هــای زندانیان به شهرســتان 
کرمــان و صــرف وقــت و هزینــه گــزاف ، همچنیــن 
عــدم امــکان نظــارت مســتمر و مســتقیم قضــات 
شهرســتان بردســیر بــر زندانیــان و حــل مشــکات 
آنهــا را بــرای شــهروندان فراهــم نمــوده و عــاوه بــر 
آن انتقــال و جابجایــی متهمین و محکومیــن از این 
حــوزه قضایــی بــه زنــدان و بالعکس توســط نیروی 
ــی  ــه م ــت و هزین ــرف وق ــتلزم ص ــی مس انتظام
باشــد در ســال 1397 پیشــنهاد احداث بازداشــتگاه 

موقــت بردســیر مطــرح شــد . 
رئیــس حــوزه قضایــی شهرســتان بردســیر اضافــه 
ــاتی در  ــر جلس ــئولین ام ــری مس ــا پیگی ــرد : ب ک
ایــن رابطــه تشــکیل و یــک قطعــه زمیــن متعلــق 
بــه اداره راه و شهرســازی بردســیر جهــت احــداث 

ــوع  ــراً موض ــد ؛ اخی ــه ش ــر گرفت ــتگاه در نظ بازداش
ــزوم  ــتگاه و ل ــداث بازداش ــل اح ــودن مح ــب ب نامناس
ــه محــل دیگــر توســط برخــی اشــخاص  انتقــال آن ب
ــی  ــد و بعض ــرح ش ــازی مط ــای مج ــدود در فض مع
تبلیغــات ســوء نیــز انجــام شــد که موضــوع در دســتور 
کار ویــژه شــورای حفــظ حقوق بیــت المال شهرســتان 

بردســیر قــرار گرفــت .
رئیــس حفــظ حقــوق بیت المــال شهرســتان بردســیر 
ــده  ــام ش ــای انج ــی ه ــا بررس ــرد : ب ــان ک خاطرنش
مشــخص گردیــد تــا کنــون هیــچ اشــکال قانونــی در 
خصــوص محــل اســتقرار بازداشــتگاه احــراز نگردیــده 
ــدم احــداث بازداشــتگاه در ورودی شــهر  و موضــوع ع
)صرفنظــر از ایــن کــه زمیــن موردنظــر از ورودی شــهر 
فاصلــه دارد( کــه در قانــون برنامــه ششــم توســعه مورد 
اشــاره قــرار گرفتــه مربــوط بــه کانشــهرها مــی باشــد 
ضمــن ایــن کــه اخیــراً تصرفــات غیرمجــازی توســط 
ــاره و  ــورد اش ــک م ــدوده مل ــخاص در مح ــی اش برخ
ــه و  ــورت پذیرفت ــت ص ــمی دول ــت رس ــت مالکی تح
کشــت و کار انجــام شــده کــه بــا تصویب شــورای حفظ 

حقــق بیــت المــال و دســتور دادســتان محتــرم 
نســبت بــه رفــع تصــرف فــوری از اراضــی اقــدام 
و از ادامــه هرگونــه تعــرض و تجــاوز بــه حقــوق 

بیــت المــال جلوگیــری خواهــد شــد .
ایشــان در پایــان بیــان داشــت : در هــر صــورت 
بــا رعایــت کامــل ضوابــط و مقــررات قانونــی در 
صــورت تاییــد نهایــی و واگــذاری کامــل زمین ، 
رونــد احــداث بازداشــتگاه موقــت در دســتور کار 

قــرار خواهــد گرفــت .

ماهیت قیام حسینی
پروژه احداث بازداشتگاه موقت شهرستان بردسیر با جدیت پیگیری خواهد شد 

یکــی از مســائل در مــورد نهضــت امــام حســین)ع( این اســت 
کــه ماهیــت ایــن نهضــت چــه بــوده اســت؟ آیــا ایــن قیــام و 
نهضــت از نــوع یــک انفجــار بــود؟ از نــوع یــک عمــل ناآگاهانه 
و حســاب نشــده بــود؟ آیــا بــه ایــن صــورت بــود کــه در اثــر 
فشــارهای خیلــی زیــادی کــه از زمــان معاویــه و بلکــه از قبــل 
از آن بــر مــردم و خانــدان امــام آورده بودنــد، دوره یزیــد کــه 
رســید، دیگــر اصــًا حوصله امــام حســین)ع( ســرآمد و گفت 
 . ــاللَّ ــاد، هرچــه مــی خواهــد بشــود؟! العیــاذ ب ــادا ب هرچــه ب
گفتــه هــای خــود امــام حســین)ع( و نامــه هایــی که میــان او 
و معاویــه مبادلــه شــده اســت، ســخنرانی هایــی کــه در مواقع 
مختلــف ایــراد کــرده اســت، نشــان مــی دهــد که ایــن نهضت 
در کمــال آگاهــی بــوده و انقــاب اســامی اســت نــه انفجــار.

چــرا امــام حســین)ع( در هــر فرصتــی مــی خواهــد اصحابش 
را بــه بهانــه ای مرخــص کنــد؟ حتی در شــب عاشــورا بــا زبان 
خاصــی بــا آنهــا صحبــت مــی کنــد: مــن اصحابــی از اصحاب 
خــودم بهتــر و اهــل بیتــی از اهــل بیت خــودم فاضل تر ســراغ 
نــدارم. از همــه ی شــما تشــکر مــی کنــم، اینهــا جــز بــا من با 
کســی از شــما کاری ندارنــد. شــما اگــر بخواهیــد برویــد آنهــا 
بــه احــدی از شــما کاری ندارنــد. هــر فــردی از شــما بــا یکــی 
ــی  ــه م ــری ک ــرود. رهب ــن خــارج شــود و ب ــت م از اهــل بی
خواهــد از نارضایتــی مــردم اســتفاده کنــد کــه چنیــن حرفی 
نمــی زنــد؛ همــواره از تکلیــف شــرعی می گویــد. البتــه ماندن 
در کنــار امــام)ع( تکلیــف شــرعی هــم بــود و امام حســین)ع( 
از گفتــن آن نیــز غفلــت نکــرد امــا مــی خواســت آن تکلیــف 
شــرعی را در نهایــت آزادی و آگاهــی انجــام بدهنــد. خواســت 
بــه آنهــا بگویــد دشــمن، شــما را محصــور نکــرده، از ناحیــه 
دشــمن اجبــار نداریــد. اگــر از تاریکــی شــب اســتفاده کنیــد 
و برویــد، کســی مزاحــم تــان نمــی شــود. دوســت هــم شــما 
را مجبــور نمــی کنــد. مــن بیعــت خــودم را از شــما برداشــتم. 
بایــد در نهایــت آگاهــی و آزادی و بــدون اینکــه کوچــک ترین 
احســاس اجبــاری از ناحیــه ی دشــمن یا دوســت بکنیــد، مرا 
انتخــاب کنیــد. پــس در درجــه ی اول بایــد بدانیم کــه انقاب 
امــام حســین)ع( آگاهانــه اســت، هــم از ناحیــه خــودش و هم 
از ناحیــه ی اهــل بیــت و یارانــش؛ ایــن اســت کــه به شــهدای 

کربــا ارزش مــی دهــد.

نهضت چند ماهیتی
انقــاب آگاهانــه مــی توانــد ماهیــت هــای مختلــف داشــته 
باشــد. اتفاقــاً در قضایــای امام حســین)ع(، عوامل زیــادی مؤثر 
اســت کــه ایــن عوامــل ســبب شــده اســت کــه نهضــت امــام 
حســین)ع( یــک نهضــت چندماهیتی باشــد نه تــک ماهیتی. 
مثــًا یــک نهضــت مــی توانــد ماهیت عکــس العملی داشــته 
باشــد کــه در ایــن صــورت مــی توانــد در مقابــل یــک جریان، 
یــک عکــس العمــل منفــی باشــد و مــی توانــد یــک عکــس 
العمــل مثبــت باشــد در مقابــل جریان دیگــر. همــه ی این ها 
در نهضــت امــام حســین)ع( وجــود دارد. بــرای روشــن شــدن 
مطلــب عوامــل دخیــل در قیام حســینی را مــورد بررســی قرار 

ــی دهیم: م

عامل تقاضای بیعت
یکــی از عواملــی کــه بــه یــک اعتبــار )از نظــر زمانــی( اولیــن 
عامــل اســت، عامــل تقاضــای بیعــت اســت. امــام حســین)ع( 
درمدینــه اســت. معاویــه قبــل از مردنــش مــی آیــد در مدینه، 
مــی خواهــد از امــام بیعــت بگیــرد. آنجــا موفــق نمــی شــود. 
بعــد از مردنــش یزیــد مــی خواهد بیعــت بگیرد. بیعــت کردن 
یعنــی امضــا کــردن و صّحــه گذاشــتن نــه تنهــا روی خافت 
شــخص یزید بلکه همچنیــن صحه گــذاردن روی ســنتی که 
معاویــه پایــه گــذاری کرده اســت که خلیفه ی پیشــین پســر 
خــودش را بــه عنــوان ولــی عهــد مســلمین تعییــن کنــد که 
ایــن رویــه را نــه شــیعه قبــول دارد و نــه اهــل ســنت. در اینجا 
آنهــا از امــام حســین)ع( بیعــت مــی خواهنــد، یعنــی از ناحیه 
ی آنهــا یــک تقاضــا ابــراز شــده اســت؛ کــه امــام حســین)ع( 
عکــس العمــل منفــی نشــان مــی دهــد، در اینجــا عمــل امام 
حســین)ع( عمــل منفــی اســت، از ســنخ تقواســت، از ســنخ 
ایــن اســت کــه هــر انســانی در جامعــه ی خــودش مواجه می 
شــود بــا تقاضاهایــی کــه به شــکل هــای مختلــف: بــه صورت 
شــهوت، بــه صــورت مقــام، بــه صــورت تــرس و ارعــاب، از او 
مــی شــود و بایــد در مقابــل آنهــا بگویــد: نــه، کــه ایــن یعنــی 
تقــوا. تــا اینجــا ایــن نهضــت ماهیــت عکــس العملــی، آن هم 
عکــس العمــل منفــی در مقابل یــک تقاضــای نامشــروع دارد 
و بــه تعبیــر دیگــر، ماهیتــش ماهیت تقواســت ... ادامــه دارد

مهندس نجف پور فرماندار بردسیر:

به ۳۶۰ میلیون دالر اعتبار برای تامین نیاز کاالهای اساسی و ضروری استان کرمان نیاز داریم
رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت شــمال 
ــات در  ــن اقدام ــی از مهمتری ــان یک ــتان کرم اس
پدافنــد غیرعامــل را تامیــن مــواد ضــروری و نیــاز 
ــون  ــه 3۶۰ میلی ــرد: ب ــان ک ــت و بی ــتان دانس اس
دالر اعتبــار بــرای تامیــن نیــاز کاالهــای اساســی و 
ضــروری اســتان بــرای یکســال آینــده باتوجــه بــه 
آنچــه کــه در داخــل کشــور وجــود دارد، نیــاز داریم.

مهدی حســینی نژاد در جلســه کارگــروه تخصصی 
صنعــت، معــدن و تجــارت شــورای پدافنــد غیــر 
ــدی  ــایی و طبقه بن ــت: شناس ــتان گف ــل اس عام
صنایــع مهــم ایــن حــوزه، پیــش بینــی خدمــات 
ــرای  ــی ب ــیدن راهکارهای ــردم و اندیش ــروری م ض
ــواد  ــازی م ــره س ــی و ذخی ــرای آن، پیش بین اج
اولیــه صنایــع مخصوصــا در صنایــع غذایــی، نــان و 
...، پیش بینــی و ذخیره ســازی مــواد غذایــی بــرای 
مــدت معیــن، بررســی و آســیب شناســی صنایــع 
و معــادن و ... از اهــم وظایــف کارگــروه تخصصــی 
صنعــت، معــدن و تجــارت شــورای پدافنــد غیــر 

عامــل اســت.
وی بــا بیــان اینکه نیــاز اســتان به کاالهای اساســی 
را براســاس ســرانه جمعیت اســتان شناســایی کرده 
ایــم، اظهــار کــرد: برخــی از نیازهــا در داخل اســتان 
و برخــی نیــز از ســایر اســتان های دیگــر و بخشــی 

هــم از خــارج کشــور تامیــن می شــود.

رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت شــمال 
اســتان کرمــان یکــی از مهمتریــن اقدامــات در پدافند 
غیرعامــل را تامیــن مواد ضروری و نیاز اســتان دانســت 
و بیــان کــرد: بــه 3۶۰ میلیــون دالر اعتبار بــرای تامین 
نیــاز کاالهــای اساســی و ضروری اســتان برای یکســال 
آینــده باتوجــه بــه آنچــه کــه در داخــل کشــور وجــود 

دارد، نیــاز داریــم.
وی بــا اشــاره بــه نیازهــای بــازار در ایــام خــاص ماننــد 
مــاه رمضــان، محــرم و ... ادامــه داد: بــه دلیــل آنکه باید 
مجوزهــای الزم را اخــذ کنیــم، کمــی پروســه تامیــن 
نیازهــای بــازار بــرای ایــن ایــام طوالنــی مــی شــود لذا 
زمــان تشــنگی بــازار را حــدودا 1۰ روز بعــد می توانیــم 
جــواب دهیــم، بنابرایــن پیشــنهاد مــی شــود مصوبات 
ــد  ــه شــورای پدافن ــن شــورا کــه الزم اجراســت را ب ای

غیرعامــل اســتان ارایــه دهیــم.
ــان  ــتان کرم ــه اس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــینی نژاد ب حس
ــه اســتانی صنعتــی تبدیــل خواهــد شــد  ــه زودی ب ب
افــزود: در گذشــته اســتان کرمــان یــک اســتان 
ــده  ــا ســه ســال آین ــا ظــرف دو ی ــود ام کشــاورزی ب
اســتان کرمــان بــه اســتانی کامــا صنعتــی تبدیــل و 

ــد. ــد ش ــناخته خواه ش
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه ســهم اســتان کرمــان از 
GDP کشــور 3.۴ درصــد اســت، افــزود: ســهم اســتان 
کرمــان در تولیــدات معدنی کشــور ۴3.1 درصد اســت.

 هرســاله بالــغ بــر 15۰ هکتــار از مــزارع ســطح شهرســتان 
بــه کاشــت هندوانــه اختصــاص مــی یابــد وبــا توجــه بــه آب 
ــه فــرد منطقــه و خــاک مناســب ایــن  وهــوای منحصــر ب
محصــول از کیفیــت بســیار باالیــی برخــوردار مــی باشــد .

ــه اعــام روابــط عمومــی ســازمان جهــاد کشــاورزی  بنــا ب
اســتان کرمــان، رمضــان ســبک خیز مدیــر جهاد کشــاورزی 
شهرســتان بردســیر گفت:  بطور متوســط از هرهکتار حدودا 
۶۰ تــن هندوانــه شــیرین و آبــدار برداشــت مــی گرددکــه به 
لحــاظ کیفیــت بســیار خــوب و خــوش طعمــی ، خریــداران 

بســیاری را جــذب نمــوده اســت .
وی افــزود: ایــن محصــول عــاوه بــر شهرســتان بــه ســایر 
شهرســتانهای اســتان و اســتانهای همجــوار نیــز ارســال می 

گــردد.

آغاز عملیات بند خاکی باغابر 
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر جلســه رفع 
مشــکات روســتای باغابــر و اســفوری بــه ریاســت مهنــدس 
ــداری بردســیر  ــر فرمان ــور و باحضــور اعضــا در دفت نجــف پ

تشــکیل شــد
ــر  ــوری روســتای باغاب ــن جلســه مشــکات محــور عب درای
مطــرح و مقــرر گردیــد بــا همــکاری دســتگاههای اجرایــی و 
دهیــاری باغابــر ،اقداماتــی  دردومرحلــه احــداث دســت انــداز 
و برنامــه ریــزی جهــت دوبانــده کــردن ایــن مســیر صــورت 
ــورد  ــز م ــر مســیر راه اســفورین نی ــن تغیی ــرد  همچنی پذی
ارزیابــی قــرار گرفــت و مقــرر شــد پــس از اخــذ مجــوزات الزم  

نســبت بــه شــروع پــروژه اقــدام گــردد
گفتنــی اســت عملیــات بنــد خاکــی باغابــر نیــز از شــنبه ۲5 

مــرداد شــروع خواهــد شــد

رییس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت اســتان کرمان 
در ادامــه ســخنانش بــا اشــاره بــه شــیوع ویــروس کرونــا، 
اظهــار کــرد: براســاس عارضه یابی هایــی کــه در گذشــته 
صــورت گرفتــه، حــدود ۶۴ درصــد از واحدهــای تولیــدی 
ــا ایــن  ــد و شــیوع کرون اســتان مشــکل نقدینگــی دارن

مشــکات را کامــا ثابــت کــرد.
وی بیــان کــرد: بــرای شکســتن زنجیــره انتقــال ویروس 
ــتیم و ۲۰۰۰  ــای داش ــا و تعطیلی ه ــا محدودیت ه کرون
ــم  ــا بتوانی ــم ت ــاز داری ــی نی ــع مال ــان مناب ــارد توم میلی
تعطیلی هــا را پوشــش داده و آن واحدهــا را ســرپا نگــه 
داریــم امــا تاکنــون کــه 5 مــاه از ســال گذشــته خیلــی 
نتوانســتیم این منابــع را تامین کنیم و متاســفانه تاکنون 
تنهــا ۴ میلیــارد تومــان پرداختــی داشــتیم و شــاید یکی 
از دالیــل ایــن گــران فروشــی ها در روزهــای اخیــر، ایــن 
بدعهدی هــا بــوده اســت و اگــر ایــن منابــع را تامیــن می 
کردیــم مــی توانســتیم جلوی گــران فروشــی ها کــه 1۰ 
درصــد از گــران بــودن اجنــاس بــه ایــن دلیــل اســت و 

هــم گرانــی اجنــاس را؛ بگیریــم.
حســینی نژاد بیــان کــرد: مــا تهدیــد کرونــا را بــه فرصت 
تبدیــل کردیــم و به ســمت فــروش اینترنتــی و اینترانتی 
رفتیــم لــذا برخــی اوقــات تهدیدهــا بــرای مــا چالــش 
ایجــاد نمی کنــد بلکــه فرصت هــای جدیــدی را در 

ــذارد. ــا می گ ــش روی م پی
 است.

جزییات طرح سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار/الزام دولت به خرید باقیمانده سهمیه سوخت 

برداشت هندوانه  از 15۰ هکتار از 
اراضی شهرستان بردسیر

ــکو،  ــا از مس ــگار ایرن ــزارش خبرن ــه گ ب
ــا  ــتی ب ــن« در نشس ــر پوتی »والدیمی
مقامــات روســیه کــه بــه صــورت 
ــا اعــام  مســتقیم پخــش مــی شــد، ب
ایــن خبــر که بــرای نخســتین بار اســت 
ــا  ــرای کرون ــنی ب ــان واکس ــه در جه ک

ــود. ــی ش ــت م ثب
بــه گفتــه پوتیــن، ایــن واکســن خــوب 
ــداری در  ــت پای ــر اســت و مصونی و موث
بــدن افــرادی کــه از آن اســتفاده کــرده 
انــد بوجــود آورده است،واکســن عــوارض 
جانبــی جدی بوجــود نمــی آورد و حتی 
ــم از آن اســتفاده کــرده  یکــی از دختران
اســت، پــس از نخســتین تزریــق درجــه 
حــرارت بــدن او بــه 38 درجه ســانتیگراد 
رســید امــا پــس از دومیــن تزریــق درجه 
حــرارت بــدن کمــی بــاال رفت و ســپس 
ــون  ــت و اکن ــادی برگش ــت ع ــه حال ب

حالــش خــوب اســت.
ــا  گفتنــی اســت، واکســن روســی کرون
اســپوتنیک وی )sputnik v( نــام دارد 
کــه نــام نخســتین ماهــواره پرتاب شــده 
ــن  ــن واکس ــت. ای ــن اس ــدار زمی ــه م ب
توســط کارشناســان مرکــز اپیدمیولوژی 
و میکــروب شناســی گامالیــا و بــا کمک 
بنیــاد ســرمایه گذاری مســتقیم روســیه 

ســاخته شــده اســت.

ــارم روســیه  ــه بیوف ــن واکســن در کارخان ای
ســاخته می شــود کــه در شــهر زلنوگــراد در 

اســتان مســکو قــرار گرفتــه اســت.
والدیمیــر چیراخــوف رئیــس کارخانــه 
داروســازی سیســتما )محــل تولید واکســن( 
در ایــن بــاره گفتــه اســت: در زمــان حاضــر 
ــان دارد و  ــن جری ــی واکس ــاخت صنعت س
ظرفیــت تولیــد کارخانــه یک و نیــم میلیون 
دوز در ســال اســت و مــا بخوبــی مــی دانیــم 
ــه  کــه ایــن حجــم تولیــد ناکافــی اســت ب
همیــن دلیــل بــه ســرمایه گــذاری بیشــتر 

ادامــه مــی دهیــم.
اما ســوال اینجاســت که نخســتین واکســن 
چــه زمانــی در دســترس عمــوم قــرار مــی 

گیرد.
ــر  ــت وزی ــاون نخس ــووا مع ــا گولیک تاتیان
ــا در  ــه اســت: م ــاره گفت ــن ب ــیه در ای روس
ــار  ــن واکســن را در اختی ــک ای ــده نزدی آین
عمــوم قــرار مــی دهیم امــا امیــدوارم کــه در 
مــاه آینــده یا حتــی زودتر واکســن کرونــا در 

روســیه عرضــه شــود.
وی گفــت: امیدواریــم کــه کارکنــان بخــش 
درمان نخســتین کســانی باشــند کــه از این 

واکســن اســتفاده مــی کنند.
روســها مدعــی هســتند کــه کمپانــی هــای 
ــت  ــق ثب ــتار تعوی ــا خواس ــازی قب داروس
واکســن کرونــا در روســیه شــده بودنــد امــا 

حسین رمضانی زاده رئیس دادگستری شهرستان بردسیر:

وزارت بهداشــت روســیه با درخواســت آنان 
مخالفــت کــرده اســت.

مســئوالن وزارت بهداشــت روســیه مدعــی 
هســتند کــه دلیلــی بــرای تاخیــر در ثبت 
واکســن وجــود نداشــته اســت زیرا روســیه 
هیــچ معیــار بیــن المللــی را نقــض نکــرده 

اســت.
ــد  ــر ایــن باورن کارشناســان روســی هــم ب
کــه تاخیــر در تاریــخ ثبــت واکســن کرونــا 
فقــط بــه نفــع کمپانــی هــای خصوصــی 
ازجملــه شــرکت هــای غربــی اســت چــرا 
کــه ســاخت واکســن بــرای بخــش تجاری 
وصنعــت داروســازی غــرب منبعــی بــرای 

درآمــد زایــی هنگفــت اســت.
از ســوی دیگــر برخــی معتقدنــد کــه 
جهانــی  ســازمان  گــزارش  تازه تریــن 
بهداشــت از ۲8 واکســن کرونــا کــه در 
ــل  ــی مراح ــال ط ــان در ح ــر جه سرتاس
ــد  ــان می ده ــت، نش ــی اس ــی بالین ارزیاب
که واکســن موسســه تحقیقاتــی »نیکای 
گاملیــا« در مرحلــه نخســت ارزیابــی قــرار 
داشــته و بــدون طــی دو مرحلــه بعــدی از 
ســوی روســیه بــه طور رســمی ثبت شــده 

ــت. اس
گــزارش ســازمان جهانــی  پایــه  بــر 
بهداشــت، واکســن مرکز ملــی اپیدمولوژی 
و میکروبیولــوژی روســیه بــه نــام »نیکای 

گاملیــا« تاکنــون در قالــب مرحلــه نخســت 
ــک  ــره و ی ــروه 9 نف ــر روی دو گ ــی ب ارزیاب

ــت. ــده اس ــش ش ــره آزمای ــروه ۲۰ نف گ
ایــن گــزارش حاکیســت کــه در حــال حاضر 
تنها ســه واکســن اروپایی و آمریکایی دانشگاه 
آکســفورد، شــرکت ُمدرنا و بیون تــک در حال 
گذرانــدن مرحلــه ســوم ارزیابی بالینــی خود 
هســتند. همچنین ســه واکســن چینــی نیز 
در حــال طــی مرحلــه ســوم ارزیابــی خــود 

قــرار دارنــد.
بــه گــزارش یورنیــوز دانشــمندان معتقدنــد، 
تشــخیص ایــن کــه یــک واکســن موجــب 
فعال ســازی سیســتم ایمنــی بــدن در مقابل 
یــک ویــروس می شــود یــا خیــر، نیــاز 
بــه ســه مرحلــه آزمایــش دارد کــه مرحلــه 
ــب  ــداد محــدودی داوطل ــا تع نخســت آن ب
ــی در  ــود ول ــام می ش ــن انج ــت واکس دریاف
مرحلــه دوم واکســن بــرای اثبــات کارآیــی و 
ایمنــی آن بــه صدهــا نفــر تزریــق می شــود .

از واکسن روسی کرونا اسپوتنیک وی )sputnik v( بیشتربدانید!

ــزاری  ــادی خبرگ ــروه اقتص ــزارش گ ــه گ ب
تســنیم، احمــد امیرآبــادی فراهانــی با اشــاره 
ــرانه  ــن س ــهمیه بندی بنزی ــرح س ــه »ط ب
ــه  ــس ب ــی مجل ــن علن ــوار«  در صح خان
صــورت عــادی اعــام وصــول شــد، اظهــار 
کــرد: براســاس ایــن طــرح ماهانــه بــه هــر 
ــر بنزیــن ســهمیه ای پرداخــت  ــرد 30 لیت ف
خواهــد شــد کــه بــه کارت سرپرســت خانوار 
واریــز می شــود، و سرپرســت فرصــت دارد تــا 

پایــان مــاه آن را مصــرف کنــد.
وی ادامــه داد: اگــر مقــداری از ســهمیه باقــی 
ــد کارت  ــت می خواه ــه دول ــد زمانیک بمان
ــف  ــد، موظ ــارژ کن ــدد ش ــت را مج سرپرس
اســت کل باقــی مانــده آن را براســاس قیمت 
ــداری  ــارس خری 90 درصــد فــوب خلیــج ف
ــه  ــد ک ــز کن ــه حســاب سرپرســت واری و ب
زیرســاخت های ایــن طــرح توســط شــرکت 
پخــش و پاالیــش فرآورده هــای نفتــی آماده 

شــده اســت.

نماینــده مــردم قــم در مجلــس شــورای اســامی 
بــا تاکیــد بــر اینکــه در ایــن طــرح قیمت ســی.ان.

جــی و گازوئیــل گــران نخواهد شــد، افــزود: تاکید 
داریــم که ســرانه مــورد نیــاز حمل و نقــل عمومی 
گــران نشــده و ســهمیه بنزیــن هــم به تاکســی ها 

ــق گیرد. تعل
وی افــزود: اگــر نفــت گــران شــود و قیمــت فــوب 
افزایــش پیــدا کنــد کســی کــه مصــرف بنزیــن 
کمتــری دارد پــول بیشــتری دریافــت خواهــد کرد. 
ــه  ــم بلکــه یاران ــه کســی نمی دهی ــن ب ــا بنزی م

ــم. ــن می دهی بنزی
عضــو هیــات رئیســه مجلــس شــورای اســامی 
ــرح  ــن ط ــرای ای ــی اج ــر تورم ــه اث ــاره ب ــا اش ب
ــای  ــز پژوهش ه ــی مرک ــاس بررس ــت: براس گف
ــر تورمــی ایــن طــرح در دهک هــای  مجلــس اث
بــاال 4 درصــد بــوده و در دهک هــای پاییــن حتــی 
ضریــب جینــی را بهبــود می بخشــد. برخــی دنبال 
ــذا می گوینــد کــه  ــد، ل ایــن طــرح را قبــول ندارن
ــه پمــپ بنزیــن مراجعــه کنــد  هرکســی بایــد ب

ــدام  ــای کشــور از شناســایی و انه ــس فرودگاه ه ــده پلی فرمان
ــران در  ــال در ای ــرداری شــبکه ای فع ــد کاهب ــن بان بزرگ تری

فــرودگاه مشــهد خبــر داد.
ــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از مشــهد مقــدس، ســردار  ب
حســن مهــری  در جمــع خبرنگاران در مشــهد به دســتگیری 
11 مــرد و یــک زن از ســرکردگان بانــد بزرگ شــبکه ای اشــاره 
و اظهــار داشــت: چنــدی پیــش مامــوران در گــذرگاه بازرســی 
فــرودگاه مشــهد به مســافری که تعــداد زیــادی دســته چک و 

کارت بانکــی بــه همــراه خود داشــت مشــکوک شــدند. 
وی ادامــه داد: بــر ایــن اســاس پلیس اقــدام به تحقیق نمــوده و 
مشــخص شــد این فرد سردســته بزرگتریــن باند کاهبــرداری 

شــبکه ای در سطح کشــور است. 
فرمانــده پلیــس فرودگاه هــای کشــور گفــت: ســرکردگان ایــن 
بانــد کاهبــرداری، افــراد معتاد را در شــهرهای مختلف کشــور 
جــذب و بــرای آن هــا حســاب بانکــی افتتــاح می کردنــد بــه 
ــه  ــی و در مرحل ــک 1۰ برگ ــته چ ــدا دس ــه در ابت ــوری ک ط
ــرای آن هــا اخــذ می شــد.  بعــدی دســته چــک 59 برگــی ب
وی افــزود: اعضــای ایــن بانــد کاهبــرداری شــبکه ای بــا صدور 
ــه کاهبرداری هــای  ــدام ب ــت، اق ــای بامحــل و ضمان چک ه

گســترده ای در سراســر کشــور کرده انــد
وی ادامــه داد: تاکنــون 1۰۲ نفــر از اعضــای ایــن بانــد 
کاهبــرداری شــبکه ای کــه از ســال 1393 مشــغول فعالیــت 

ــده اند.  ــایی ش ــس شناس ــط پلی ــوده، توس ب

مبارزه باکانونهای کرم خراط در استان 
ــه اعــام روابــط عمومــی ســازمان جهــاد کشــاورزی  بنــا ب
اســتان کرمــان، بــا حضــور رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی 
بــه همراه مدیر حفــظ نباتات، مدیــر امور اراضی،کارشناســان 
مرکزتحقیقــات کشــاورزی وجمعی از کارشناســان ســازمان، 
فرمانــدار شهرســتان، رئیس دفتــر نماینده مــردم در مجلس 
شــورای اســامی و مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان رابر،  
مراحــل پیشــرفت کار طــرح تلفیقی در حــال اجــرای  مبارزه 
ــا کــرم خــراط در روســتای ننیــز بازدیــد و درمــورد حــل  ب
مشــکات وکمبودهای در مراحل اجــرای کار، تصمیم گیری 

. شد
عبــاس ســعیدی رئیــس ایــن ســازمان بــا بیــان اینکــه طرح 
اصــاح باغــات و مقابلــه بــا کــرم خــراط در ســازمان جهــاد 
ــر در ســطح 11۰  کشــاورزی برنامه ریــزی در شهرســتان راب
هکتــار در حــال انجــام اســت، افــزود: ابتــدا هــرس درختــان 
آغــاز شــد و در ادامــه اواخــر اردیبهشــت مــاه و اوایــل خــرداد 
مــاه طــرح فرمــون گــذاری انجــام و نهایتــاً بــا توصیــه بــه 
کشــاورزان بــرای تغذیــه و آبیاری مناســب و خریــد الرو کرم 

خــراط از باغــداران در حــال انجــام اســت.
وی بــا بیــان اینکــه، آفــت کــرم خــراط آفــت کلیــدی اســت 
کــه طبــق ســنوات گذشــته بــه دلیل خشکســالی شــدید و 
ضعــف درختــان خســارت زیــادی بــه باغــات وارد کرد،گفــت 
کلیــه کانونهــای طغیــان ایــن آفــت در اســتان شناســایی 

ومقابلــه بــا آنهــا ادامــه دارد.
ســعیدی افــزود: ایــن کار در رابــر بــه عنــوان طــرح الگویــی 
انجــام می شــود و ان شــاءالل در ســال جــاری کــرم خــراط 
بــه طــور کامــل کنتــرل مــی شــود، امــا از آنجایــی کــه دفع 
آفــات بــه صــورت 1۰۰% امــکان پذیــر نیســت در ســالهای 
آینــده کشــاورزان بامشــاهده نتایج اجــرای طرح وبا اســتفاده 
از آمــوزش هایــی کــه امســال مــی بیننــد ، بــا آفــت کــرم 

خــراط مقابلــه می کننــد.
ســعیدی در جریــان ایــن بازدیــد گفــت: در کل رونــد اجرای 
طــرح رضایــت بخــش اســت و بــا همــکاری هــای دوجانبــه 
مــردم ومســئولین طــرح بــه صــورت کامــل اجــرا می شــود.

۸۰کاالی غیراستاندارد در کرمان 
جمع آوری شد

مدیــرکل اســتاندارد اســتان کرمــان بــا تاکیــد بــر رصــد و پایــش 
مــداوم مراکــز عرضــه و تولیــد کاال در شــرایط کنونــی گفــت: ۸0 
کاالی غیــر اســتاندارد در این اســتان توقیف و از ســطح بــازار جمع 

آوری شــد.
اســماعیل عاقلــی روز جمعــه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا 
افــزود: اداره کل اســتاندارد اســتان کرمــان ۲۱۷ مــورد اقــدام حقوقی 
بــر علیه متخلفــان اقتصــادی طی تیرماه ســال جــاری انجــام داده 

اســت.
وی بــا تاکیــد بــر رعایــت اصــل کیفیــت و ضــرورت جلوگیــری از 
تخلفــات اقتصــادی اظهــار داشــت: از این دســت اقدامــات حقوقی 
می تــوان بــه ۲مــورد اعــام جــرم و ۶ مــورد رســیدگی در ســامانه 

رســیدگی بــه شــکایات اســتاندارد اشــاره کرد.
مدیــرکل اســتاندارد اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه ۲0 مــورد اقــدام 
قانونــی بــرای محصــوالت عرضــه شــده در مراکز عرضــه و توزیع 
ــورد  ــا ۵0 م ــن طــرح ب ــه داد: ای ــازار ادام ــرل ب کاال در طــرح کنت
اخطــار، ۵3 مــورد تذکــر و ۲ مــورد توقیــف طــی تیرمــاه امســال در 

اســتان کرمــان اجــرا شــد.
وی افــزود: همچنیــن در مــدت زمــان یــاد شــده ۸0 مــورد توقیف 
ــه  ــاع ب ــورد ارج ــار م ــتاندارد و چه ــر اس ــع آوری کاالی غی و جم

کمیســیون مــاده ۱9 در اســتان کرمــان عملیاتــی شــده اســت.
عاقلــی بــا اشــاره بــه شــرایط پیــش آمــده ناشــی از بیمــاری کرونا 
و اثــرات تحریم هــا گفــت: رعایــت اصــل کیفیــت به عنــوان یــک 
ضــرورت در مســیر تحقــق جهــش تولیــد و طی ســال جــاری در 
دســتور کار ایــن دســتگاه اجرایــی قــرار دارد و الزم اســت کــه ایــن 
سیاســت توســط بخــش خصوصــی و واحدهــای تولیــدی و مراکز 
عرضــه کاال و خدمــات در اســتان پهنــاور کرمان نیــز جدی گرفته 

شود.

انهدام بزرگ ترین باند کالهبرداری 
شبکه ای فعال در ایران / 1۰2   عضو  

باند شناسایی شدند 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت شامل استان کرمان:

و ســهم خــود را در گالــن بگیــرد امــا اینگونــه 
. نیست

وی بــا بیــان اینکــه پیش بینــی شــده ۲0درصد 
ــوز  ــه گازس ــق ب ــن طری ــت از ای ــد دول از درآم
کــردن تاکســی ها و وانت بارهــا اختصــاص 
ــا فرصــت داده می شــود  ــه آن ه ــه ب ــد،  البت یاب
تــا خــودرو خــود را گازســوز کننــد تــا کرایه هــا 
ــن  ــد از ای ــح داد: ۲0درص ــود، توضی ــران نش گ
درآمــد نیــز بــه مــردم اختصــاص می یابــد تــا 
خــودرو خــود را گازســوز کننــد کــه ایــن مبلغ به 
صــورت وام خواهــد بــود. ۶0 درصــد باقیمانــده 
نیــز بــرای اشــتغال زایی در اختیــار دولــت قــرار 
خواهــد گرفــت. پیش بینــی می کنیــم بــا 
ــر  ــون لیت ــا ۱۵ میلی ــرح ۱0 ت ــن ط ــرای ای اج

کاهــش مصــرف خواهیــم داشــت.
امیرآبــادی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه چنین 
ــا هــم  ــدی یارانه ه شــرایطی در طــرح هدفمن
پیش بینــی شــده بــود امــا آنگونــه کــه بایــد بــه 
بخش هــای الزم اختصــاص پیــدا نکــرد، گفت: 

در طــرح هدفمنــدی یارانه هــا قانــون به درســتی 
اجــرا نشــد، رئیس جمهــور وقــت در ایــن طــرح 
بــه همــه یارانــه داد، در حالــی کــه ۵0 درصــد این 

طــرح اختصــاص یارانــه نقــدی بود.
عضــو هیــات رئیســه مجلــس  بــه خانــه ملــت 
گفــت: در ایــن طــرح بــه کســی یارانــه مســتقیم 
پرداخــت نمیشــود کــه بــا کمبــود منابــع مالــی 
روبــرو شــویم، بلکــه به هــر فــرد 30 لیتــر بنزین 
تعلــق میگیــرد که بــه حســاب سرپرســت خانوار 
ــن  ــد ای ــت می خواه ــود، سرپرس ــز می ش واری
بنزیــن را مصــرف کنــد یــا اجــازه دهــد دولــت 

بفروشــد، تصمیــم بــا خــودش اســت.
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حکومت  جهانی عدالت

زمزمه های ظهور )4(
***توجه به نشانه های ظهور

بخش عمده ای از روایاتی که در زمینه مهدویت و انتظار از پیامبر 
گرامی اسالم، صلی اهلل علیه وآله، امامان معصوم، علیهم السالم، 
نقل شده مربوط به نشانه های ظهور است. که این نشانه ها 
عبارتند از برخی رویدادهای اجتماعی مانند جنگها، شورشها، 
کشته شدن افرادی خاص، زوال برخی حکومتها و...; برخی 
رویدادهای طبیعی مانند، سیلهای ویرانگر، قحطی، خشکسالی، 
خورشیدگرفتگی و ماه گرفتگی غیر عادی و... و همچنین برخی 
حوادث غیرعادی مانند برخاستن ندایی در آسمان که نام قائم، 

علیه السالم، را در همه جا طنین انداز می سازد. 
چنانکه در روایات تصریح شده وقوع برخی از نشانه های یاد شده 
حتمی است و تا آنها واقع نشوند ظهور رخ نخواهد داد. برخی از 
آنها نیز غیر حتمی بوده و چه بسا که واقع نشوند. این نشانه ها 
از یک سو هشدار و آماده باشی برای منتظران و از سویی راهی 
برای شناخت ادعاهای بی اساس و مدعیان دروغین مهدویت و 
به عبارت دیگر وسیله ای برای حفظ مردم از درافتادن در خطا و 
اشتباه است. بنابراین همه ما وظیفه داریم که نشانه های ظهور را 
بر اساس روایات صحیح و قابل اعتماد بشناسیم و از کم و کیف 

آنها بدرستی آگاه شویم تا هر ادعایی را بدون دلیل نپذیریم.
***دعا برای تعجیل فرج

یکی از وظایف اصلی ما در دوران غیبت دعا و استغاثه به درگاه 
الهی برای تعجیل فرج است و هیچ چیز نباید ما را از این وظیفه 
باز دارد.چنانکه در توقیعی که از طرف وجود مقدس امام عصر، 

علیه السالم، صادر شده می خوانیم:
و اکثروا الدعاء لتعجیل الفرج فان ذلک فرجکم. 

برای تعجیل فرج بسیار دعا کنید، که فرج شما در همان است.
این دعا و استغاثه ضمن اینکه اسباب نزدیک شدن فرج موالیمان 
حضرت صاحب االمر، علیهم السالم، را فراهم می کند موجبات 
ارتباط مستمر و همیشگی ما با آن حجت الهی را فراهم آورده و 

جلوی یاس و نومیدی ما را در دوران طوالنی غیبت می گیرد.
بنابراین شایسته است که همه منتظران امام عصر، علیه السالم، 
که امیدوارند در این زمانها شاهد ظهور آن حضرت باشند، بیش از 
پیش به دعا و توسل برای تعجیل فرج روی آورند و آتش سوزان 
سینه خود را با خنکای دعاهای دلنشینی همچون دعای عهد، 
دعای ندبه، زیارت آل یاسین و دیگر ادعیه و توسالت، آرامش 
بخشند. باشد تا خداوند رحمان بر همه ما ترحم کند و ظهور 

پربرکت آن امام انس و جان را نزدیک سازد.
سخن خویش را با بیان بخشی از دعاهایی که مرحوم سید بن 
طاووس آن را در »جمال االسبوع « نقل کرده و مرحوم شیخ 
عباس قمی نیز آن را با عنوان »دعا در غیبت امام زمان، علیه 
السالم « در »مفاتیح الجنان « آورده است، به پایان می بریم. با 
امید به اینکه خداوند همه ما را در دوران غیبت ثابت قدم بدارد و 

از فتنه ها و آشوبهای این زمان حفظ کند.
اللهم فثبتنی علی دینک و استعملنی بطاعتک و لین قلبی لولی 
امرک و عافنی مما امتحنت به خلقک و ثبتنی علی طاعة ولی 
امرک الذی سترته عن خلقک و باذنک غاب عن بریتک و امرک 
ینتظر و انت العالم غیر المعلم بالوقت الذی فیه صالح امر ولیک 
فی االذن له باظهار امره و کشف سره فصبرنی علی ذلک حتی ال 
احب تعجیل ما اخرت و ال تاخیر ما عجلت و ال کشف ما سترت 
و ال البحث عما کتمت و ال انازعک فی تدبیرک و ال اقول لم و 
کیف و ما بال ولی االمر ال یظهر و قد امتالت االرض من الجور و 

افوض اموری کلها الیک.
خداوندا! بر دین خود پایدارم دار و مرا به طاعت خود وادار ساز. 
قلبم را برای ولی امرت نرم کن و مرا از آنچه آفریدگانت را با آن 
می آزمایی معاف فرما و مرا به طاعت ولی امرت ثابت قدم بدار. 
همو که از آفریدگانت نهانش داشتی و به اذن تو از دیده ها پنهان 

شد و فرمان تو را انتظار می کشد.

 آیه 117 سوره آل عمران :
مثل آنچه ]آنان[ در زندگی این دنیا ]در راه دشمنی با پیامبر[ خرج می کنند 
همانند بادی است که در آن سرمای سختی است که به کشتزار قومی که 
برخود ستم نموده اند بوزد و آن را تباه سازد و خدا به آنان ستم نکرده بلکه 

آنان خود بر خویشتن ستم کرده اند.
1-منظور از »صر« در آیه شریفه چیست؟

»صر« و »اصرار« از یک ریشه هستند و به معنی »بستن چیزی توام با 
شدت« می آید. در اینجا به معنی شدتی است که در باد باشد؛ خواه به شکل 

باد سوزان و یا سرد و خشک.
2- قران بذل و بخشش ها و انفاق های ریاکارانه را چگونه تشبیه می 
کند؟در این آیه اشاره به وضع بذل و بخشش ها و انفاق های ریاکارانه آنها 
شده و ضمن یک مثال جالب، سرنوشت آنها تشریح گردیده است. قرآن 
انفاق کردن کفار را به باد شدید و سوزان و یا فوق العاده سرد و خشک کننده 
ای تشبیه نموده که اگر به کشت و زرعی بوزد، آنرا خشک می کند. البته 
طبع باد و نسیم، احیاء کننده است. نسیم بهاران شکوفه ها را نوازش می دهد 
و غنچه ها را باز می کند و در کالبد درختان روح می دمد و آنها را بارور می 
سازد. انفاق نیز اگر از سرچشمه اخالص و ایمان به وجود آید، بسیار مفید و 
سودبخش است،هم مشکالت اجتماعی را حل می کند. و هم اثر اخالقی 
عمیقی در نهاد احسان کننده باقی می گذارد و ملکات و فضائل را در قلب 
او بارور می سازد.اما اگر باد و نسیم مالیم و احیا کننده، تبدیل به طوفان 
مرگ بار و سوزنده و یا فوق العاده سرد گردد، به هر گل و گیاهی که بوزد، 
آن را می سوزاند و خشک می کند.افراد بی ایمان و آلوده نیز چون انگیزه 
صحیحی در انفاق خود ندارند، روح خودنمائی و ریاکاری همچون باد سوزان 
و خشک کننده ای بر مزرعه انفاق آنها می وزد و آن را بی اثر می سازد. 
اینگونه انفاق ها نه از نظر اجتماعی مشکلی را حل می کند )چون غالبا در غیر 
مورد مصرف می شود( و نه نتیجه اخالقی برای انفاق کننده خواهد داشت.

3- منظور از »حرث قوم ظلموا انفسهم« چیست؟
جالب توجه اینکه قرآن کریم در آیه فوق می فرماید:»حرث قوم ظلموا 
انفسهم؛ مرکز وزش این باد سوزان و خشک کننده زراعت کسانی هستند 
که به خود ستم کردند.« اشاره به اینکه زراعت کنندگان در انتخاب زمان و 
مکان زراعت، دقت الزم را به عمل نیاورده اند. آنان بذر خود را یا در سرزمینی 
پاشیده اند که در معرض وزش چنین طوفان هایی بوده، یا از نظر زمان، وقتی 
را انتخاب کرده اند که فصل وزش باد مسموم بوده است و به این ترتیب به 
خود ستم کرده اند. افراد بی ایمان نیز در انتخاب زمان و محل انفاق، به خود 

ستم می کنند و سرمایه های خود را بی مورد بر باد می دهند.
4- این تشیبه قرآنی در حقیقت میان دو چیز است نام ببرید؟

با توجه به قرائتی که در آیه وجود دارد معلوم می شود که این حقیقت تشبیه 
میان دو چیز است: یکی تشبیه انفاق آنها به زراعت بی موقع و در غیر محل 
مناسب و دیگری تشبیه انگیزه های انفاق آنها به بادهای سرد و سوزان. 
بنابراین آیه خالی از تقدیر نیست و معنی جمله »مثل ما ینفقون« این است 

که مثال انگیزه انفاق های آنها همچون باد خشک و سرد یا سوزان است.
5- قهر خداوند نتیجه چیست؟قهر خداوند، ستم از جانب او نیست، 

بلکه بازتاب عملکرد خود انسان هاست.
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عضــو هیــات رئیســه مجلــس شــورای اســالمی از جذب 
۷۲ هــزار و 5۰۰ نفــر اعم از معلمان نهضت ســوادآموزی، 
ــگاهی در  ــالن دانش ــارغ التحصی ــی و ف ــق التدریس ح

آمــوزش و پــرورش طــی ســال جــاری خبــر داد.
روح اهلل متفکــرآزاد در گفــت و گــو بــا خبرنــگار فــارس 
ــرای  ــه عــزم نماینــدگان مــردم ب ــا اشــاره ب ــز ب در تبری
تقویــت مجموعــه آموزشــی و پرورشــی کشــور اظهــار 
ــه نیــاز  ــا توجــه ب داشــت: مجلــس شــورای اســالمی ب
فعلــی سیســتم آمــوزش و پــرورش بــه جــذب معلــم و 
نیــز رونــد رو بــه افزایــش ایــن نیــاز در ســال هــای آینده، 
ــرای  ــاده ۱۷ ب ــره ۱۰ م ــون تبص ــی چ ــی بندهای بررس
جــذب معلمان نهضــت ســوادآموزی، حق التدریســی ها، 
پیــش دبســتانی ها و مربیــان مهدکــودک هــا را در چند 

مــاه گذشــته در دســتور کار خــود قــرار داده اســت.
وی جــذب ۲5هــزار معلــم از میــان گــروه های مشــمول 
ایــن تبصــره را یکــی از نتایــج اقدامــات مجلــس یازدهــم 
ــاس  ــر اس ــزود: ب ــرد و اف ــوان ک ــوص عن ــن خص در ای
اعــالم وزارت آمــوزش و پــرورش جــذب شــدگان از ایــن 
طریــق پــس از گذرانــدن دوره ای یک ســاله در دانشــگاه 
فرهنگیــان وارد چرخــه آموزشــی کشــور خواهنــد شــد.

عضــو هیــات رییســه مجلــس شــورای اســالمی خاطــر 

نشــان کــرد: عــالوه بــر ایــن در جلســه امــروز کمیســیون 
آمــوزش مجلــس کــه  بــا حضــور وزیر آمــوزش و پــرورش 
برگــزار شــد، لــزوم توجــه و بهره گیــری از نخبــگان و فارغ 
التحصیــالن ســایر دانشــگاه هــا در کنــار خروجــی هــای 
دانشــگاه فرهنگیــان نیز مطــرح و مــورد تاکیــد و تصویب 

قــرار گرفــت.
بــه گفتــه متفکــرآزاد، در این جلســه و بــا موافقــت وزارت 
آمــوزش و پــرورش مصــوب شــد تــا عــالوه بــر جــذب ۲۰ 
هــزار نفــر در دانشــگاه فرهنگیــان و از طریــق کنکــور، ۲۷ 
هــزار و 5۰۰ نفــر دیگــر نیــز بــا برگــزاری آزمــون آزاد بین 
فــارغ التحصیالن کارشناســی و مقاطع باالتر کل دانشــگاه 
هــا پــس از گذرانــدن دوره آموزشــی یکســاله در دانشــگاه 
فرهنگیــان بــه عنوان نیــروی آمــوزش و پرورش اســتخدام 

شوند.
ــاده ۲۸  ــوب م ــون را در چهارچ ــن آزم ــزاری ای وی برگ
عنــوان کــرده و گفــت: طبــق ایــن مــاده قانونــی، جــذب 
ایــن تعــداد از فــارغ التحصیــالن دانشــگاهی بدون نیــاز به 
ســابقه تدریســی و بــه منظــور بکارگیــری تــوان نخبــگان 
و دانشــگاهیان و تقویــت بیــش از پیــش بنیــه سیســتم 
آموزشــی کشــور بــا تزریــق افــراد توانمنــد و عالقمنــد به 

حرفــه شــریف و مقــدس معلمــی صــورت مــی گیــرد.

نماینــده مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو در مجلــس شــورای 
ــت  ــت و منزل ــه معیش ــدی ب ــه ج ــزوم توج ــر ل ــالمی ب اس
فرهنگیــان تاکیــد و تصریــح کــرد: بــدون شــک ایــن امــر می 
توانــد موجــب افزایــش تمایــل نســل جــوان و بــه ویــژه نفرات 
برتــر کنکــور و تحصیل کــردگان نخبه دانشــگاهی بــرای ورود 
بــه سیســتم آمــوزش و پــرورش شــود، موضوعــی کــه الزمــه 
ارتقــا بیــش از پیــش چرخــه آمــوزش به عنــوان ســنگ بنای 

رشــد و تعالــی کشــور در همــه عرصــه هاســت.

حکایت شاهین و چنگیز خان مغول
یــک روز صبــح، چنگیزخــان مغــول و درباریانــش بــرای شــکار 
بیرون رفتند. همراهانش تیرو کمانشــان را برداشــتند و چنگیزخان 
شــاهین محبوبش را روی ســاعدش نشــاند. شــاهین از هر پیکانی 
دقیق تــر و بهتــر بــود، چــرا کــه می توانســت در آســمان بــاال برود 

و آنچــه را ببینــد کــه انســان نمی دیــد.
ــد.  ــا وجــود تمــام شــور و هیجــان گــروه، شــکاری نکردن امــا ب
چنگیزخــان مایــوس بــه اردو برگشــت، اما بــرای آنکــه ناکامی اش 
باعــث تضعیــف روحیــه همراهانــش نشــود، از گــروه جــدا شــد و 

تصمیــم گرفــت تنهــا قــدم بزند.
بیشــتر از حــد در جنــگل مانــده بودنــد و نزدیک بود از خســتگی و 
تشــنگی از پا در بیاید. گرمای تابســتان تمام جویبارها را خشــکانده 
بــود و آبــی پیــدا نمی کــرد، تــا ایــن کــه رگــه آبی دیــد کــه از روی 
ســنگی جلویــش جــاری بــود. خــان شــاهین را از روی بازویش بر 
زمیــن گذاشــت و جــام نقــره کوچکــش را که همیشــه همراهش 
بــود، برداشــت. پــر شــدن جــام مــدت زیــادی طــول کشــید، امــا 
وقتــی می خواســت آن را بــه لبــش نزدیــک کند، شــاهین بــال زد 

و جــام را از دســت او بیــرون انداخــت.
چنگیــز خان خشــمگین شــد، اما شــاهین حیــوان محبوبــش بود، 
شــاید او هــم تشــنه اش بود. جــام را برداشــت، خــاک را از آن زدود و 
دوبــاره پــرش کــرد. امــا جــام تــا نیمــه پر نشــده بــود که شــاهین 
دو بــاره آن را پــرت کــرد و آبــش را بیــرون ریخــت. چنگیزخــان 
حیوانــش را دوســت داشــت، امــا می دانســت نبایــد بگذارد کســی 
بــه هیــچ شــکلی بــه او بی احترامــی کنــد، چــرا کــه اگر کســی از 
دور ایــن صحنــه را می دیــد، بعــد بــه ســربازانش می گفــت کــه 

فاتــح کبیــر نمی توانــد یــک پرنــده ســاده را مهــار کنــد.
این بار شمشــیر از غالف بیرون کشــید، جام را برداشــت و شــروع 
کــرد بــه پــر کــردن آن. یــک چشــمش را بــه آب دوختــه بــود و 
دیگــری را بــه شــاهین. همیــن کــه جــام پــر شــد و می خواســت 
آن را بنوشــد، شــاهین دوبــاره بــال زد و بــه طــرف او حملــه آورد. 

چنگیزخــان بــا یــک ضربه دقیق ســینه شــاهین را شــکافت.
جریــان آب خشــک شــده بــود. چنگیزخــان کــه مصمــم بــود بــه 
هــر شــکلی آب را بنوشــد، از صخــره بــاال رفــت تــا سرچشــمه را 
پیــدا کنــد. امــا در کمــال تعجب متوجه شــد کــه آن بــاال برکه آب 
کوچکــی اســت و وســط آن، یکــی از ســمی ترین مارهــای منطقه 
مــرده اســت. اگــر از آب خــورده بــود، دیگــر در میــان زنــدگان نبود. 
خــان شــاهین مــرده اش را در آغــوش گرفت و به اردوگاه برگشــت. 

دســتور داد مجســمه زرینــی از این پرنده بســازند

داستان تاجر و پسر خردسال
روزی از روزهــا تاجــری در یکــی از روســتاها، مقــدار زیــادي  گنــدم 
و جــو خریــد و گونــی هــا را در ماشــینش گذاشــت و می خواســت 
آن هــا را بــه شــهر ببــرد و به انبــار انتقــال دهــد.در بین راه از پســر 
بچــه ای ســؤال کــرد کــه» تــا خــارج شــدن از روســتا چقــد راه 
اســت و چقد طــول میکشد؟«پســربچه پاســخ داد:» درصورتی که 
آرام و آهســته برویــد حــدود 1۰ دقیقــه دیگــر بــه جــاده اصلی می 
رســید ولــی درصورتــی کــه بخواهیــد بــا ســرعت حرکــت کنیــد 
3۰ دقیقــه و یــا احتمــاال بیــش تــر طــول بکشــد تــا بــه جــاده 
اصلــی برســید.«تاجر از ایــن که در پاســخ پســر تضاد وجود داشــت 
ناراحــت شــد و فکــر کــرد او پســرک بــی تربیتی اســت کــه تاجر 
را بــه بــازي گرفتــه اســت پــس بــه پســرک بــد و بــی راه گفــت 
و پایــش را بــر پــدال گاز گذاشــت و بــه ســرعت حرکــت کرد.ولی 
پنجــاه متــر بیــش تــر نرفتــه بــود کــه چــرخ خــودرو بــه ســنگی 
ــی محصــول  ــودرو، تمام ــوردن خ ــکان خ ــا ت ــرد و ب ــت ک اصاب
هــا بــه زمیــن ریخــت. تاجــر وقــت زیــادي بــراي جمــع کــردن 
محصــول ریختــه شــده صرف کــرد و زمانــی که خســته و کوفته 
بــه طــرف ماشــین بــر مــی گشــت یــاد حــرف هــای پســر بچــه 
افتــاد و هنگامــی کــه منظــور وی را فهمیــد که جــاده پــر از کلوخ 

اســت پــس بقیــه راه را آهســته و بااحتیــاط طــی کــرد.
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ادامــه ســرمقاله... مثالموضــوع انعقادقــرارداد بیســت 
وپنــج ســاله بــا چیــن چنــان دســت بــه تحریــف زدنــد 
کــه جزائــر از جملــه کیــش بــه چیــن واگــذار شــد هنــوز 
تفاهــم نامــه منعقــد نگشــته وفقــط ســخنی بمیــان امــده 
ــه  ــد و از گذشــته تاریــخ ب ــه تحریــف کردن چنــان ماهران
قــرارداد ترکمانچــای اســتناد کردندکــه انچــه واگــذار شــد 
انهــا تصاحــب کردنــد یــا اینکــه در مانــور والیــت نیــروی 
دریــای ســپاه درخلیــج فــارس و پرتــاب موشــکها از 
درون زمیــن گفتنــد اینهــا ماکــت بــوده اســت همچنیــن 
دســتارودهای شــرکتهای دانــش بنیــان در انتشــار ویروس 
ــی  ــکی و ب ــائل پزش ــک ووس ــد دارو و ماس ــا و تولی کرون
ــه  ــم و اینک ــان تحری ــا درزم ــازی در واردات اکثرداروه نی
درکمتریــن زمــان از وارد کننــده بــه صــادر کننــده تبدیل 
شــدیم و اگــر چنانچــه ایــن گونــه تحریفهــا را بعضاافرادی 
ــه  ــد وناخواســته ســتون پنجــم دشــمن شــوند وب بپذیرن
انتشــار اخبــار تحریفــی دامــن بزننــد و در یــک جریــان 
ــی داشــته باشــد و  ــه داخل ــف ممکــن اســت زمین تحری
ــا  ــان و ی ــان ان ــن اســت مســئولی باشــدویا مخاطب ممک
ــری  ــد و پیگی ــار را رص ــا اخب ــوی ابه ــه از انس ــرادی ک اف
مــی کننــد بنابرایــن گســترده ایــن جریــان از ضــد انقالب 
ــترانند و  ــی گس ــرا م ــل ان ــی درداخ ــود وبرخ ــاز میش اغ
ــازی  ــای مج ــرق فض ــته  ازط ــه و ناخواس ــی نااگاهان برخ
بــه گســترش ان کمــک مــی کنندامــا انچــه مقــام معظــم 
رهبــری فرمودندایــن اســت کــه اگــر تحریفــات شکســت 
ــن دو  ــون ای ــورد چ ــد خ ــت خواه ــم شکس بخوردتحری
بارتبــاط مســتقیم بایکدیگــر دارندهرچــه دامنــه تحریفات 
ضعیــف شــودبه همــان انــداره تحریمهــا کــم اثــر و رونــد 
شکســت انهــا بیشــتر میشــود وهــدف اصلــی از جریــان 
تحریــف ، ایجــاد مــوج ناامیــدی در جامعــه اســت کــه باید 
ملــت قهرمــان هوشــیارانه مواظــب ترفندهــای دشــمنان 
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تغییرات  شرکت گروه مجتمع صنعتی فناوران صنعت بردسیر
 شــرکت گــروه مجتمــع صنعتــی فنــاوران صنعــت بردســیر شــرکت بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت 13467 و 
شناســه ملــی 1۰32۰172۰74 بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 13399/۰4/22 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد 
: پیــرو آگهــی های تغییرات شــرکت بــه شــماره مکانیــزه هــای13993۰419585۰۰1348 و 13993۰419585۰۰1344 و 
13993۰419585۰۰1347،مربــوط بــه ورود عضــو جدیــد و تعییــن ســمت اعضــا هیات مدیره بــرای مدت دوسال،شــماره 
ملــی آقــای محمدرضــا توحیــدی پــور اشــتباه چــاپ گردیــده و لــذا درخواســت آگهــی اصالحــی نمــوده و شــماره ملــی 
ایشــان بشــرح ذیــل اصــالح میگردد: آقــای محمدرضا توحیــدی پــور بــه کدملــی 3۰51212458 . اداره کل ثبت اســناد و 

امــالک اســتان کرمــان اداره ثبت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری کرمــان )936345(

خواستار تشکیل تیم کارشناسی جهت بررسی موضوع 
اموزش مجازی برای دانش اموزان محروم شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
جلســه  بردســیر  فرمانــداری 
ــه  ــرورش ب ــوزش و پ ــورای آم ش
ریاســت مهنــدس وفایــی معــاون 
ــور  ــداری و باحض ــی فرمان سیاس
درســالن  مربوطــه  اعضــای 
کنفرانــس اداره امــوزش و پــرورش 

ــد ــکیل ش ــیر تش بردس
ــداری نقش  معاون سیاســی فرمان
را بســیار  پــرورش  آمــورش و 
مهــم عنــوان و خواســتار تشــکیل 
تیــم کارشناســی جهــت بررســی 
ــرای  ــوزش مجــازی ب موضــوع ام
ــدوی  ــروم ش ــوزان مح ــش ام دان
ــدارس  ــز م ــت تجهی ــزود جه اف
ــی   ــال تحصیل ــروع س ــل ازش قب
بخشــداران باهمــکاری مدیریــت 
امــوزش و پــرورش از مــدارس 
روســتایی بازدیــد و رفــع مشــکل 

نماینــد
ادیبــی رییــس امــوزش و پــرورش 
شهرســتان بردســیر نیــز ضمــن 
تبریــک روز خانواده بازنشســتگان 
از برگــزاری کنکــور سراســری بــا 
ــی دانشــگاه ازاد و  ــت اجرای مدیری
رعایــت پروتــکل بهداشــتی خبــر 
داد و گفــت: باتوجــه بــه قــرار 
گرفتــن بردســیر در وضــع قرمــز 
ــد از  ــی جدی ــال تحصیل ــاز س اغ
۱5 شــهریور بــه شــکل مجــازی 
صــورت میگیــرد و در روســتاهایی 
ــن  ــوز پایی ــش ام ــار دان ــه ام ک
اســت و چنــد پایــه ان بــه صورت 
حضــوری برگــزار میشــود وی 
همچنیــن خواســتار ارتقــا خــط 
اینترنــت در مناطــق روســتایی از 
طریــق شــرکت مخابــرات شــد و 

7۲هزار ۵۰۰ نفر در آموزش و پرورش استخدام می شوند

تحریف ، بدنبال موج ناامیدی 
درجامعه با تحریم ظالمانه

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه ۹8۰۰۰1۹
نظــر بــه اینکــه بدهــکار پرونــده اجرایــی مهریــه نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود در مهلت تعییــن شــده اقــدام ننموده 
لــذا در اجــرای مقــررات مــاده واحــده قانــون اصــالح مــاده 34 اصالحی قانــون ثبت، مــوازی 121 ســهم مشــاع از 96۰۰۰ 
ســهم ششــدانگ پــالک ثبتــی 889 اصلــی واقــع در بخــش باغابر بخــش 21 کرمان کــه درمالکیت آقــای خدارضــا زارع 
باغابــری میباشــد. )مــوازی 64 ســهم مشــاع از 96۰۰۰ســهم پالک مذکور طــی ســند شــماره 757۰6- 63/3/8 تنظیمی 
دفترخانــه 4 کرمــان و نیــز مــوازی 64 ســهم مشــاع دیگــر از 96۰۰۰ ســهم پــالک مذکــور طــی ســند شــماره 74748 
-71/1۰/14 تنظیمــی دفترخانــه 27 کرمــان بــه آقــای خدارضــا زارع باغابــری انتقــال یافته و بنــام ایشــان در جریان ثبت 
میباشــد و ســپس موازی 7 ســهم مشــاع از 96۰۰۰ ســهم پــالک مذکور طــی ســند شــماره 4721۰- 95/2/15 تنظیمی 
دفترخانــه 15 کرمــان از نامبــرده بــه دیگــری منتقل گردیــده اســت(. آدرس ملک 75 کیلومتری بردســیر ،واقــع در بخش 
اللــه زار، روســتای باغابــر بــوده و طبــق گزارش ارزیابی کارشــناس رســمی دادگســتری ششــدانگ پــالک مذکــور دارای 
مشــخصات ذیــل میباشــد: پــالک مذکــور اراضــی مزروعی اســت، منبــع آب آبــادی رودخانه کوشــا بوده، مســتثنیات این 
آبــادی هنــوز قانونــا مشــخص نگردیــده و در دســت اقدام میباشــد. میزان ســطح زیرکشــت آقــای خدارضــا زارع باغابری 
از در ایــن آبــادی در زمــان بازدیــد و ارزیابــی توســط کارشــناس عبارتســت از: گل محمدی 5 هکتار، درختان ســیاه ریشــه 
یــک هکتــار، گــردو یــک هکتــار، گنــدم و جــو دو هکتار، ســیب زمینــی یــک هکتــار و اراضــی و اراضی آیــش 1۰ هکتار 
میباشــد. طبــق اعــالم بایگانــی حــدود اظهــاری پــالک اصلــی 889 واقــع در بخــش 21 کرمان عبارتســت از شــماال: به 
اراضــی اللــه زار مشــهور بــه خــوب ســرمند شــرقا: دم دهنــه پــل ســنگی و رودخانه معــروف بــه گاوی و زمین شــخصی 
ورثــه ســردار و نصــرت مشــهور بــه ســنگ کنــه و گــدار راه ســنجدی و گــود ذیــل و اراضــی جغــدری میــاه و قنــات 
جغــدری و گــود مشــهور بگــود ســوخته و جــوب نــم زار و در زیــر آســیاب تقــی بــن بنــد جــوب نیــم زرد باغابــر جنوبا:به 
اراضــی هاشــم آبــاد پشــت جنــوب باغابــر و کنــدر رودخانه خشــک مشــهور بــه دره گــودری و جــوب کره باغابر مشــهور 
بــه جــوب کلــه کوهــی غربــا: بــه اراضــی تــل میــل و بیــد گالبــی خرمانــده امتــداد کنــدر گــود چهــل ده نــذری و بنــد 
خرگــوش آبــاد و زمینهــای قلعــه عســکر بــه انتهــای گــود رحیــم و تــل و بــکار هاشــم آبــاد و اراضــی مزروعــی آبــی و 
دیــم کار محصــور و غیــره اعــم از مشــجر و غیــر مشــجر و تــالل و مراتع و چمن ســار دعون و چشــمه ســارها میباشــد . 
طبق ارزیابی کارشــناس رســمی دادگســتری )قطعی شــده( موازی 121ســهم مشــاع از 96۰۰۰ ســهم ششــدانگ پالک 
ثبتــی 889 اصلــی واقــع در بخــش باغابــر بخــش 21 کرمان کــه در مالکیت آقــای خدارضــا زارع باغابری میباشــد )ملک 
در جریــان ثبــت و ســابقه ثبــت دفتــر امــالک و صــدور ســند مالکیــت نــدارد و در اجــرای مقــررات ثبتــی پــالک هــای 
فرعــی از اصلــی مذکــور مجــزی و تاکنــون حــدود و میــزان مالکیــت و باقیمانــده پــالک تعییــن نشــده اســت( بــه مبلغ 
1375۰۰۰۰۰۰ ریــال )یکصــدو ســی و هفــت میلیــون و پانصــد هزار تومان( ارزیابی شــده اســت )قیمت پایه کارشناســی(  
پــالک فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز ســه شــنبه مــورخ 99/6/11 در اداره ثبــت اســناد و امــالک بردســیر واقــع در خیابان 
معلــم از طریــق مزایــده بــه فــروش می رســد. شــرکت در مزایــده منوط بــه پرداخــت 1۰ درصــد از مبلغ پایه کارشناســی 
بــه حســاب ســپرده ثبــت و حضــور خریــدار یا نماینــده قانونی ایشــان در جلســه مزایده اســت. برنــده مزایده مکلف اســت 
مابــه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت 5 روز از تاریــخ مزایــده به حســاب ســپرده ثبت تودیــع نمایــد و در صورتیکه 
ظــرف مهلــت مقــرر، مانــده فــروش را به حســاب ســپرده ثبــت واریز نکنــد، مبلغ مذکــور )ســپرده( قابل اســترداد نبــوده و 
بــه حســاب خزانــه دولــت واریــز خواهــد شــد و در ایــن صــورت عملیــات فــروش از درجــه اعتبار ســاقط و مزایــده تجدید 
میگــردد. الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مالیاتــی و غیره تــا تاریخ مزایــده اعــم از اینکه رقم قطعــی آن معلوم 
شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد، وجــوه پرداختــی بابت هزینــه های 
فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد، نیم عشــر و حق مزایــده نیــز در روز مزایــده نقــدا وصول می 
گــردد. ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیل رســمی گــردد، مزایــده روز اداری بعد از تعطیلــی در همان ســاعت و مکان مقرر 
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آگهی   فقدان سند مالکیت 
خانــم معصومه میرمحمدی ماهونکــی بموجــب درخواســت وارده 97/11۰18/2888/و مورخ 1397/۰6/1۰ ضمن تســلیم 
دو بــرگ شــهادت شــهود تصدیــق امضا شــده اعالم داشــته ســند مالکیــت کاداســتری ششــدانگ آپارتمان  پــالک 423 
فرعــی از 864 اصلــی واقــع در بردســیر بخش 2۰ کرمان مســاحت ششــدانگ 42.53 مترمربع به شــماره چاپــی 973985 
ســری )ج 91( بنــام نامبــرده صــادر و تســلیم شــده و بموجب ســند رهنــی شــماره 69967- 1392/8/2۰ دفتر 3۰ بردســیر 
در قبــال مبلــغ 274641658 ریــال بمــدت 144 مــاه در رهــن بانــک مســکن بردســیر قــرار گرفتــه و نیز طی نامه شــماره 
941۰113436۰۰۰286 - 94/4/23 دادســتان بردســیر در قبــال مبلــغ ســی وهفت میلیون و پانصد هزار تومان درخواســت 
بازداشــت گردیــده ولــی ســابقه بازداشــت در پرونــده مشــاهده نشــده اســت و جهــت تعییــن تکلیف موضــوع با دادســتان 
محتــرم مکاتبــه ولــی تاکنــون پاســخی واصــل نگردیــده اســت و مدعی هســتند ســند مالکیت پــالک مزبــور  به علت  
جابجایــی مفقــود گردیــده  و ضمــن تســلیم دو بــرگ شــهادت شــهود تصدیق شــده درخواســت ســند مالکیــت المثنی 
نمــوده لــذا باســتنادتبصره 1 اصالحــی مــاده 12۰ آئیــن نامــه قانــون ثبــت مصــوب 1353/11/25  مراتــب یــک نوبت در 
تاریــخ منــدرج درذیــل آگهــی میشــود تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت به ملــک مذکــور با وجود ســند 
مالکیــت آن نــزد خــود مــی باشــد ظــرف مــدت 1۰ روز پــس از انتشــار آگهــی بــه ایــن اداره مراجعــه واعتــراض خــود را 
ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه تســلیم نمایــد واال پس از گذشــت مهلــت مذکور نســبت بــه صدور 
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مرکز اورژانس اجتماعی 
ــتن  ــا داش ــی ب ــرد بوم ــروی م ــر نی ــک نف از ی
ــای  ــته ه ــانس در رش ــل لیس ــدرک حداق م
مــددکاری اجتماعــی -خدمــات اجتماعــی 
ــه  ــی ب ــوم اجتماع ــای عل ــش ه ــایر گرای و س
ــه  ــوت ب ــری دع ــاه و دبی ــاون و رف ــر از تع غی
همــکاری مــی نمایــد  . متقاضیــان مــی تواننــد 
جهــت اطالعــات بیشــتر بــه مــدت یــک هفته 
ــس  ــز اورژان ــه  مرک ــی ب ــاپ آگه ــان چ از زم
اجتماعــی بــه آدرس  :خیابــان مبعــث روبــروی 
ــد  .                                                                                                                                                 ــه نماین ــان ســابق مراجع شــرکت فرهنگی

ــاس 33527016 ــماره تم                  ش

وفایی معاون سیاسی فرمانداری در جلسه شورای آموزش وپرورش:

اعــالم کــرد پایــه هــای تحصیلــی 
ــه  ــم و نهــم باتوجــه ب یکــم هفت
ضــروری بــودن بارعایــت پروتــکل 
بهداشــتی بصــورت حضــوری 

برگــزار میشــوند
مســعود میرمحمــدی رییــس 
شــورای شهرســتان  بردسیر نیز از 
واریــز ماهیانــه مبلغ یــک میلیون 
ریــال بــه حســاب 3۰دانــش امــوز 
ــرداد و  ــه خب ــی بضاعــت و نخب ب
گفــت: تعــداد 5دســتگاه تبلت به 
دانــش امــوزان نیازمند و نخبــه  از 
طــرف مجتمع جهــان فــوالد اهدا 
ــار  ــن اظه ــد همچنی ــد ش خواه
کــرد پــروژه هــای قبــل، از جملــه  
پژوهــش ســرا و کانــون فرهنگــی 
ــت  ــز دردس ــه زار نی ــی الل تربیت

ــند اقدام میباش
داشــت:  اظهــار  نیــا  ادیبــی 
ــگیری از  ــتورالعمل های پیش دس
بیمــاری کرونــا بــه مدارس ارســال  
شــده و از مدیــران خواســته شــده 
ــی  ــدون گندزدای ــه م ــه برنام ک
تمــام ســطوح دارای امــکان تماس 
زیــاد، تأمیــن صابــون مایــع و 
محلول هــای مناســب ضدعفونــی 
کننــده دســت، فاصله گــذاری 
مناســب بــرای صندلی هــا در 
کالس هــای درس و ســالن های 
مــدارس را مدنظر داشــته باشــند.
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Soroush-eitaa

بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن 
الملــل شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن 
طــی مراســمی بــا حضــور مدیــران 
و مهندســان شــرکت ســنگ آهــن 
گهرزمیــن عملیــات اجرایــی پــروژه هــای 
خطــوط ۴ و ۵ کنســانتره و خــط ۲ گندله 

ــاز شــد.  ســازی آغ
مهنــدس  مراســم  ایــن  ابتــدای  در 
غالمحســین رحیمیان قائم مقــام و مدیر 
مجتمــع گهرزمین ضمن ابراز خرســندی 
ــعه  ــای توس ــرح ه ــدن ط ــی ش از اجرای
ــه  ــروز را ب ــداد ام ــرکت، روی ــن ش ای ای
ــت و گفــت: در شــرایط  ــال نیــک گرف ف
ــم هــا  ــا وجــود تحری ــی کشــور و ب کنون
و کمبودهایــی کــه وجــود دارد ایــن 
ــای  ــرح ه ــه ط ــم ک ــدی را داری توانمن
ــا قــدرت و همــت پیــش  توســعه ای را ب
مــی بریــم و رکــوردار تولیــد در بســیاری 
از زمینــه هــا هســتیم و ایــن مهم، بســی 
جــای تقدیــر و تشــکر فــراوان دارد. ایــن 
پیشــرفت هــا حاصــل نمــی شــود مگــر 
بــا همــت و پشــتکار تــک تــک فعــاالن 
شــرکت کــه دســت در دســت هــم داده 

ــد. ــان دارن ــود ایم ــه کار خ ــد و ب ان
قائــم مقــام شــرکت ســنگ آهــن گهــر 
زمیــن در خصــوص مــدت زمــان انجــام و 
آغــاز بــه کار ایــن پــروژه هــا گفــت: بــرای 
ــی  ــازه زمان ــانتره ب ــوط ۴ و ۵ کنس خط
ــه شــده  حــدود ۳۶ ماهــه در نظــر گرفت
ــازی  ــه س ــط ۲ گندل ــرای خ ــت و ب اس
ــره  ــه به ــده ب ــاه آین ــا ۴۰ م ــم ت امیدواری
ــازه  ــورد ت ــم رک ــد. امیدواری ــرداری برس ب

ای را ثبــت کنیــم و بهــره بــرداری 
ایــن طــرح هــا زودتــر از زمــان مقــرر 
انجــام شــود. طــرح هایــی کــه انجــام 
ــای  ــه ه ــا از جنب ــرداری آنه ــره ب و به
مختلــف بــه ویــژه ایجــاد ارزش افــزوده 
در محصــوالت شــرکت و اشــتغال زایی 
بــرای ما بســیار حائز اهمیت هســتند.

ــرد:  ــوان ک ــن عن ــان همچنی رحیمی
ــانتره  ــوط ۴ و ۵ کنس ــکار خط پیمان
ــق  ــازی از طری ــه س ــط ۲ گندل و خ
برگــزاری مناقصــه انتخــاب می شــوند. 
ــه  ــا ب ــروژه ه ــن پ ــام ای ــع انج درواق

ــود. ــد ب ــورت E P C خواه ص
وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: از دیگر 
طــرح هــای شــرکت ایــن اســت کــه 
ــزات و  ــوازم، تجهی ــادی از ل ــد زی درص
قطعــات ایــن پــروژه هــا، بومی ســازی 

و در داخــل کشــور تامیــن شــود.
ــر  ــن زاده مدی ــن امی ــدس حس مهن
پــروژه گندلــه ســازی در مــورد اجرایی 
شــدن خــط دوم پــروژه گندلــه ســازی 
گفــت: بهــره بــرداری از ایــن خــط کــه 
ــر  ــاه دیگ ــا حــدود ۴۰ م ــاءاهلل ت ان ش
انجــام خواهــد شــد معــادل ۵ میلیــون 
تــن گندلــه بــه ظرفیــت تولید ســاالنه 
شــرکت ســنگ آهن گهرزمیــن اضافه 
خواهــد کــرد. وی در خصــوص اجــرای 
ایــن پــروژه خاطرنشــان کــرد شــرکت 
ســنگ آهــن گهرزمیــن بــا توجــه بــه 
تجربــه و توانــی کــه در مســیر اجــرای 
ــه دســت آورده  ــک ب ــه ی ــروژه گندل پ
اســت ایــن امیــدواری را دارد کــه 

10000100005588 شماره ارسال پیامک

شــهید محمدعلــی حجتی نام پــدر: دادالــه و مادر: فاطمه حجتــی  متولــد : ۵7/۱۱/۲۵  
مجــرد و شــهادت: 8۱/۱۱/۳۰ )شــهدای غدیر(محــل شــهادت: کوه ســیرچ مــزار: گلزار 

شــهدای کرمان 
زندگینامه:

شــهید محمدعلــی حجتی در شــهر کرمــان به دنیــا آمــد. دوران تحصیــل را در کرمان 
ســپری کــرد. در کنــار تحصیــل بــه ورزش و فعالیــت هــای مذهبــی مــی پرداخــت. با 
ورود بــه ســپاه پاســداران و گذرانــدن دوره ی آموزشــی در همدان، در تیپ زرهی ســپاه 

ثــارا... کرمــان مشــغول بــه کار و خدمت شــد. 
والیــت مــدار بــود و مأنــوس بــا ســیره شــهدا. از همیــن رو در ســفری کــه بــه زاهــدان 
بــرای انجــام مأموریــت داشــتند، بــا ســقوط هواپیمــا به کــوه هــای منطقه ســیرچ، به 
آرزوی خــود رســید و به کاروان شــهدا پیوســت.از پنجم دبســتان، نمــاز و روزه ش ترک 

نشــد.                                                     راوی: فاطمــه حجتی)مــادر شــهید(
وقتــی نمــاز خوندنشــو مــی دیــدم کیــف مــی کــردم.    هیــچ وقــت سرشــو بــاال نمی 

گرفــت بــه مــا نــگاه کنــه...                  راوی: دادالــه حجتی)پــدر شــهید(
ســعی مــی کــرد عصبانــی نشــه، خیلــی کــم عصبانــی می شــد، اگــه پیش مــی اومد 

هــم محــل رو تــرک مــی کرد.
اســراف نمــی کــرد. اگــه مثــال تــو مصــرف آب یــا مــواردی دیگــه مــا اســراف مــی 

کردیــم، تذکــر مــی داد...
خواهــرش ۴ ســاله بــود. وقتــی مــی خواســتیم بریــم بیــرون، می گفــت: مامــان! چادر 

ســرش کــن.                        راوی: فاطمــه حجتی)مــادر شــهید(
رابطــه ش بــا همــه خــوب بــود. کوچــک و بــزرگ فامیــل. اگــه گاهــی اختالفــی بیــن 

فامیــل پیــش مــی آمــد، دخالــت مــی کــرد تــا مشــکل حــل بشــه.

اگــه مســافرت مــی رفــت، حتــی خیابــون مــی رفــت، ســعی مــی کــرد دســت خالی 
ــه نیاد. خون

ورزش مــی کــرد. ُکشــتی مــی رفــت. هــر صبــح جمعــه، اول مــی رفــت کوه، بعد ســر 
مــزار شــهدا دعــای ندبــه مــی خوند.

بــه حــال شــهدا غبطــه مــی خــورد. گریــه مــی کــرد، همیشــه مــی گفــت: مامــان 
خــوش بــه حــال شــهدا.                 راوی: فاطمــه حجتی)مــادر شــهید(

نامــه هایــی کــه زمــان جنــگ، از جبهــه بــه خونــواده فرســتاده بــودم، همــه رو نگــه 
ــه حجتی)پــدر شــهید( ــود.                                راوی: دادال داشــته ب

بــا عموش)جناب ســرهنگ علیرضا حجتــی(  مأنــوس بود. ایشــون از رزمنــدگان دفاع 
مقــدس، راویــان ســیره شــهدا و ... هســتند. شــب قبــل از شــهادت هــم پیــش عمــو 
علیرضــا بود.تــو تیــپ زرهــی بــود. چــون کارش نظامــی بــود، از کارش برامــون تعریف 

نمــی کــرد.                                 راوی: فاطمــه حجتی)مــادر شــهید(
عکــس امام)رحمــةاهلّل علیــه(و آقا)امام خامنــه ای)حفظه اهلّل تعالــی( رو قاب کــرده بود 
زده بــود بــه دیــوار اتاقــش. مــی گفــت: مــن تــا به عکــس امــام و آقــا نگاه نکنــم خوابم 

نمــی بــره...                              راوی: فاطمــه حجتی)مــادر شــهید(
رهبــر مــی خواســتند بــه زاهــدان بــرن. قرار شــد یــه تعــداد از بچه های ســپاه ثــاراهلّل، 

آقــا رو تــو ایــن ســفر همراهــی کنند. محمدعلــی هم انتخاب شــده بــود...
هــر وقــت مأموریــت مــی رفــت بــه مــا خبــر مــی داد، ولــی این ســفر آخر هیچــی به 

مــا نگفــت...                                       راوی: فاطمــه حجتی)مــادر شــهید(
تــو گلــزار شــهدا جایــی رو نشــون دوســتش داده بــود. گفتــه بــود: خــوش بــه حــال 

کســی کــه اینجــا دفــن بشــه... شــد مــزار خــودش.
 آقــا بــه کرمــان تشــریف آورده بودنــد، روزی کــه بــه گلــزار شــهدا رفتن، شــب قبلش 
خــواب دیــدم: همــه شــهدا با لبــاس نظامی ایســتادن. محمــد علی گفــت: آقا میــاد از 

مــا ســان ببیننــد...                               راوی: فاطمــه حجتی)مــادر شــهید(

شهید  معظم  محمد علی حجتی

*ســالم از مســئولین مربوطــه میخواهیــم باتوجــه به 
حادثــه خیز بــودن کمربندی وتعــداد زیاد روســتاهای 
شــمال بردســیر نســبت بــه احــداث  زیرگــذر اقــدام 
نمایند                                                9۱۳۲----۳۰

ــر  ــگار پیگی ــیر ون ــهر بردس ــوراهای اســالمی ش *ش
ــر باشــند کــه بیــش  زمینهــای تصرفــی فــوالد کوث
ــی در احــدا ث  ــا را تصــرف و اقدام از ۱۰ســال زمینه
کارخانــه نکــرده ضمــن معرفــی بــه شــورای حفاظت 
ــد ــدام کنن ــری اق ــس گی ــرای بازپ ــال ب ــت الم از بی
 باتشکر                                                     9۱۳۳----7۱

ــت  ــداز گذش ــتیل بع ــه اس ــرا کارخان ــالم چ *باس
۱۵ســال و تصــرف چندین هکتــار زمیــن ویک حلقه 
ــد از  ــه اقدامــی نکــرده کســی نبای چــاه آب هیچگون
ایــن عوامــل ســئوال کننــد کــه علــت تاخیر چیســت 
واگــر تــوان راه انــدازی نــدارد انــرا واگــذار کننــد و یــا 
الاقــل زمینهــای بیــت المــال را کــه تصــرف کــرده باز 
گرداند                                                 9۳۶۲----99

*ســالم چــرا اینقــدر دروغ وتهمــت در جامعــه ای که 
ادعای مســلمانی و شــیعه بــودن دارد زیاد اســت چون 
مســلمانی و شــیعه بودنهــا وارثتــی اســت و برمبنــای 
تحقیــق و تعقــل و اندیشــه نیســت چــون فقــط بــه 
ــگاه  ــده و هیچ ــنده ش ــری بس ــطحی نگ ــر وس ظاه
عمیــق و موحدانــه بــه جایگاه وشــان انســانیت درقران 
و اســالم نیندیشــیدیم بیشــترتفکرکنید بــه همیــن 
علــت فرمودند یک ســاعت تفکربیشــتر ازهفتاد ســال 
ــت دارد                    9۱۳۲----۲۰ ــادت ارجحی عب

ــورای  ــا ســالم وتشــکر ازشــهرداری و اعضــای ش *ب
شــهر بردســیر حاال که پــارک بــرای بانــوان اختصاص 
دادیــد لطــف کنیــد یــک ســالن ورزشــی مخصــوص 
ــایر  ــرای س ــی ب ــا الگوی ــد ت ــداث کنی ــا اح خانمه
شــهرها شــود و بجای اینکــه حمایــت ازحضورخانمها 
دراســتادیومها میشــود با اختصاص ســالن و اســتادیوم 

ایــن بهانــه را از دشــمنان ســلب کنیدممنونــم
۱7----99۲۰                                                    

*همشــهریان آمارمبتالیــان دربردســیر رو بــه افزایش 
اســت و وضعیــت قرمــز وفوتیها تــا روز جمعــه ۱۳نفر، 
ــها  ــد و از گردش ــک بزنی ــد ماس ــت کنی ــا رعای لطف
ومســافرتهای غیرضــرور  ومیهمانیها خــودداری کنید 

باتشــکر                                        99۰----۶۰
*ســالم درخبرهــای مجــازی امــده اســت کــه پوتین 
اولیــن تســت واکســن کرونــا را بــا تزریق بــه دخترش 
آغــاز کــرد تــو کشــورخودمان کــدام مســئول بلندپایه 
ــدش  ــه فرزن ــی را ب ــن واکســن ایران حاضراســت اولی

ــد ؟                               9۰۳9----۵۱ ــق کن تزری
۵۱----9۰۳9                          

*ســپهرجان !ایــا فرمانــدار خبــردارد بعضی فوالدهــا ... 
خودشــان مســتقیم وبدون اطــالع درحــال بکارگیری 
نیــروی انســانی هســتند حــاال ازکجــا و چگونــه بماند 
بــکار گیــری نیروهــای جهــت دار را متوقــف کنیــد ما 
ادعــا داریــم درنظامــی زندگــی میکنیــم کــه بدنبــال 

عدالتیــم باتشــکر                         9۱۳۲----۲۰
ــه  ــران ک ــه گذشــته اقتصــاد ای ــا توجــه ب *ســالم ب
ــوده و االن هــم انهاپیشــنهاد  دردســت تکنوکراتهــا ب
پیــش فــروش نفــت را دادنــد و خــود انهــا هــم تــوان 
خریــدش را دارد و مردمــی کــه بــا وضعیــت معیشــت 
و گرانــی بــی حــد ومــرز مگــر توانــی دارنــد کــه نفــت 
را بخرنــد دوســال دگــه بفروشــند و کلــی ســود کنند 
جامعــه اســالمی کــه قراربــود فاصلــه هــا کــم بشــه 
حــاال بســیار شــده فایــن تذهبــون ؟  9۱۲۶----۴8

*بــا احــداث چــراغ راهنمــا درســه مــکان بردســیر و با 
عــدم رعایــت مقررات از ســوی بعضــی از موتورســواران 
وخودروهــا لطــف کنیــد در ایــن مکانها مخصوصا ســه 
راهــی تقاطــع بلــوارو المهــدی دوربیــن نصــب کنیــد 
کــه اگــر حادثــه ای پیــش امد مقصر مشــخص شــود 

ممنــون                                         9۱۳۱----۳7
ــای  ــت پروتکله ــه بررعای ــئوالن مربوط ــرا مس *چ
بهداشــتی درفروشــگاهها و بانکهــا نظــارت نمی کنند 
ــی  ــای نگران ــی ، ج ــواد ضدعفون ــک و م ــدون ماس ب
ــه دارد  9۱۳۱----۶9 ــز ادام ــت قرم ــت و وضعی اس

اشعارمباهله 
حق و باطل در مدینه روبروست
اهل حق را حق پرستی آبروست

حق پرستان همچو انگشتان دست
پرتو این حق پرستان هرچه هست

اهل بیت مصطفی دانی که پنج
رحمت للعالمین مانند گنج

مصطفی ختم رسل در پیش بود
منزلت از هر پیامبر بیش بود
درگه حق او که برتر از همه
در بغل دارد حسین فاطمه

سبط اکبر در کنار مصطفاست
دست او در دست خیر انبیاست

بعد پیغمبر علی مرتضاست
جانشین و همچو جان مصطفاست

فاطمه َخیُر نساء العالمین
فاطمه نور سماوات و زمین

مقتدای او پسر عمش علی ست
تا قیامت مرتضی بر حق ولی ست

آیت حق اهل بیت مصطفاست
مستجاب الّدعوه ی ارض و سماست.

هر که را ُحّب محمد در دل است
چلچراغ روشن هر محفل است

تا ابد بر جا بماند این سرود
بر محّمد گو و آل او درود

تا توانی گو»طبیبا« این درود
درگه حق این دعا مقبول بود

   اشعار: از دکتر اکبر بهداد با تخلص »طبیب«
                

ــه ۲  ــروژه گندل ــتری از پ ــد بیش درص
توســط نیروهــای بومــی انجــام شــود.

خصــوص  در  زاده  امیــن  مهنــدس 
ــت: در  ــروژه گف ــن پ ــی ای ــتغال زای اش
زمــان اجــرای پــروژه 8۰۰ تــا ۱۰۰۰ نفر 
مشــغول بــه کار مــی شــوند و بــا آغــاز 
بــه کار ایــن پــروژه ۵۰۰ نفــر بــه صورت 
مســتقیم و ۱۲۰۰ نفــر بــه صــورت غیر 
مســتقیم مشــغول به کار خواهند شــد.

مهنــدس محســن نجــف آبــادی مدیــر 
پــروژه ۴ و ۵ کنســانتره شــرکت ســنگ 
ــاز  ــز در مراســم آغ آهــن گهرزمیــن نی
عملیــات اجرایــی احــداث ایــن خطــوط 
ــت:  ــا گف ــرح ه ــن ط ــوص ای در خص
شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن برنامه 
ــن کنســانتره  ــون ت ــد ۱۰ میلی ی تولی
در قالــب ۵ خــط ۲ میلیــون تنــی را در 
دســتور کار خــود دارد. تاکنــون ۳ خــط 
از ایــن طــرح اجرایــی شــده اســت کــه 
ــن آن ۲۲ بهمــن پارســال انجــام  آخری

ــه کار خطــوط ۴ و ۵  ــاز ب ــا آغ ــد. ب ش
کنســانتره شــاهد افزایــش ۵۰ درصدی 
تولیــد کنســانتره و شــاهد رســیدن به 
تولیــد ۱۰ میلیــون تــن خواهیــم بــود. 
ــروژه حــدود ۳۶  ــن پ ــان اجــرای ای زم
مــاه در نظــر گرفتــه شــده اســت امــا 
ــاله آن را  ــم ۲ س ــم بتوانی ــا امیدواری م
ــان برســانیم. وی در خصــوص  ــه پای ب
کیفیــت کنســانتره تولیــدی شــرکت 
ــن  ــت: درصــد آه ــز گف ــن نی گهرزمی
کنســانتره شــرکت، بــاالی ۶8 درصــد 
و میــزان گوگــرد آن کمتــر از ۱ درصــد 

اســت.
مدیــر پــروژه کنســانتره ۴ و ۵ شــرکت 
گهرزمیــن در خصوص اشــتغالزایی این 
طــرح هــا نیــز گفــت: هــر خط حــدود 
۱۵۰ نفــر را مشــغول بــه کار مــی کند 
و بــه طــور غیــر مســتقیم ۱۵۰۰ نفر با 
اجرایــی شــدن ایــن طــرح ها مشــغول 

بــه کار خواهند شــد.

ــور و راضــی  ــنگ صب ــر از س آزادگان، صبورت
تریــن کســان بــه قضــای الهــی بودنــد. اینان 
ســینه هایــی فــراخ تــر از اقیانوس داشــتند که 
از همــه جــا و همــه کــس بریــده و بــه خــدا 
پیوســته بودند. آزاده نامیده شــدند چــون از قید 

نفــس و نفســانیات رهایــی یافتــه بودند.
امــروز روز شــادی ملــت اســت، روزی کــه نــه 
تنهــا خانــواده هــای آزادگان خوشــحال شــدند 

بلکــه تمــام آزادگان جهــان شــاد بودند 
آزادگان، بــا ایمــان راســخ خــود در برابــر 
همــه فشــارهای جســمی و روحــی دشــمنان 
ایســتادند و روابــط اجتماعــی جامعــه کوچــک 
ــه اخــاق حســنه  ــر پای اردوگاهــی خــود را ب
بنــا نهادنــد و از شــکنجه هــای مــزدوران بعث 
هراســی بــه خــود راه ندادنــد. آزادگان، صبورتر 
از ســنگ صبــور و راضــی تریــن کســان بــه 
قضــای الهــی بودنــد. اینان ســینه هایــی فراخ 
تــر از اقیانــوس داشــتند کــه از همه جــا و همه 
کــس بریــده و بــه خــدا پیوســته بودنــد، آزاده 
نامیــده شــدند چــون از قیــد نفس و نفســیات 

ــه بودند. ــی یافت رهای
ســال 1369 ســالی پــر تاطمــی بــرای مردم 
ایــران بــود، در گرماگرم تابســتان، روز 26 مرداد 
ــامی  ــوری اس ــره جمه ــال 1369 باالخ س
ایــران با ســربلندی توانســت رزمندگانــی را که 
مجاهدانــه از دیــن و شــرف و خــاک کشــور 
دفــاع کــرده بودنــد و در دســت دشــمن اســیر 

شــده بودنــد ، بــه وطــن بازگردانــد.
روز 26 مــرداد ســال 1369، میهــن اســامی 
شــاهد حضــور اولین گــروه آزادگان ســرافرازی 

بــود کــه پــس از ســال هــا اســارت در زنــدان 
ــراق،  ــث ع ــم بع ــا و اســارتگاه هــای رژی ه
قــدم بــه خــاک پــاک میهــن اســامی خــود 
گذاشــتند. ســتاد رســیدگی بــه امــور آزادگان 
ــود،  ــده ب ــرداد 69 تشــکیل ش ــه در 22 م ک
ــن  ــا همی ــزار آزاده را ب ــدود 50 ه ــادل ح تب

ــی  ــا هماهنگ ــی و ب ــیر عراق ــداد اس تع
ــت.  ــده گرف ــر برعه ــتگاههای دیگ دس
بــا ایــن تفــاوت کــه اســرا آنهــا نظامــی 
بودنــد و اســرای مــا بیشــتر بســیجی و 

غیرنظامــی.
آزادگان  دارای  بردســیر  شهرســتان 

با حضور استاندار؛سه طرح تولیدی با ۳۱میلیاردتومان سرمایه گذاری در کرمان افتتاح شد
بــا حضــور اســتاندار کرمــان و جمعــی از 
مســئوالن ســه طــرح تولیــدی شــرکت 
ــان  ــروی کرم ــی راد نی ــای صنعت طرح ه
در منطقــه باغیــن ایــن اســتان با ســرمایه 
گــذاری ۳۱میلیاردتومــان به بهره بــرداری 

رسید.
بــه گــزارش ایرنــا ، طــرح هــای تولیــدی 
کارخانــه کنتــور ســازی، مــواد ضدعفونی 
کننــده و نیــروگاه خورشــیدی بــا مجموع 
ــان و  ــارد توم ــذاری ۳۱ میلی ــرمایه گ س
اشــتغالزایی 8۰ نفــر افتتــاح  و مــورد بهره 

بــرداری قــرار گرفــت .
اســتاندار کرمــان  در آیین افتتاح طرحهای 
شــرکت صنعتــی راد نیروی کرمــان گفت: 
اشــتغال و تولیــد مهمتریــن اولویت اصلی 
اســتان است و مشــورت و ســرمایه گذاری 
بــرای ایجــاد شــغل خدمــت بــه مــردم و 

نظــام جمهوری اســالمی اســت.
ــم  ــزود: معتقدی ــی اف محمــد جــواد فدای
ــک  ــاد ی ــرای ایج ــی ب ــس حت ــر ک ه

بیست و ششم مرداد ماه یادآور بازگشت سرافرازانه آزادگان به میهن 

ــالها در  ــه س ــد ک ــی باش ــرافرازی م س
ــوده  ــراق ب ــث ع ــم بع ــای رژی ــدان ه زن
و بــا آغــاز بازگشــت پرســتوهای عاشــق 
ــند  ــتند و س ــامی بازگش ــران اس ــه ای ب
افتخــاری در تاریــخ پرافتخــار شهرســتان 
حماســه پرور شهرســتان بردســیر شدند .

ــد از وی  ــد بای ــی کن ــک م ــغل کم ش
قدردانــی کــرد و اگــر کســی کــم کاری و 
کوتاهــی کنــد، چــه در دســتگاه دولتی یا 
خصوصی باشــد،  خیانــت به نظــام، مردم 

ــرده اســت. ــالب ک ــداوم انق و ت
وی تاکیــد کــرد: از کســانی کــه در زمینه 
اشــتغالزایی و ســرمایه گــذاری در اســتان 
فعالیــت مــی کنند اســتقبال مــی کنیم 
و بــه آنهــا کمــک هــای الزم مــی شــود.

مدیرعامــل شــرکت صنعتــی راد نیــروی 
کرمــان گفــت: کارخانــه کنتــور ســازی با 
ظرفیــت فعلــی تولیــد ۶۰ هزار کنتــور در 
ســال و اعتبــار ۲۰ میلیــارد تومــان احداث 
شــده اســت که در زمینه کنتورهای ســه 

فاز هوشــمند فعالیــت دارد.
حســن حســن زاده بــا اشــاره بــه 
اشــتغالزایی ۳۵ نفــر ایــن واحــد تولیــدی 
افــزود: بــا توجــه بــه تقاضــای تولیــد توان 
افزایــش ظرفیــت تــا ۵۰۰ هزار کنتــور در 
ــه  ــه وجــود دارد ک ــن کارخان ســال در ای

ــرمایه  ــان س ــارد توم ــه ۲۵ میلی ــاز ب نی
گــذاری دارد.

وی بیــان کــرد: همچنین طرح نیــروگاه 
خورشــیدی به ظرفیــت ۱۰۰ کیلــو وات 
بــا هزینــه یــک میلیــارد و ۵۰۰ میلیون 
تومــان راه انــدازی شــده اســت کــه تــوان 
افزایــش تــا ۲۵ مــگاوات نیــز وجــود دارد.

براســاس ایــن گــزارش واحــد تولیدی 
ــطح و  ــده س ــی کنن ــواد ضدعفون م
ــارد  ــار ۱۰ میلی ــا اعتب ــز ب ــت نی دس
تومــان و تولیــد 9 هــزار قوطــی مــواد 
ضــد عفونــی نیــز از دیگر طرحــی بود 
کــه روز )شــنبه ( در باغیــن  بــه بهــره 

بــرداری رســید.

راز محبوبیت »حاج قاسم« از زبان رسدارمعروفی

فرمانده ســپاه اســتان کرمان با اشــاره به خاطره شــنیدنی از شــهید ســلیامنی گفت: حاج 
قاســم از خــدا خواســت اینقــدر به وی مشــغله بدهــد که حتی فکر گنــاه هم نکند.

بــه گــزارش جهــان نيوز، رسدار حســین معروفــی در آیین بزرگداشــت روز خربنگار با بیان 
خاطــره ای از شــهید قاســم ســلیامنی اظهار داشــت: بعد از جلســه ای حاج قاســم مــن را 

بــه خانــه خــود دعــوت کــرد و بــا ارصار مــن را بــه خانــه برد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بعــد از رصف شــام که پنیــر و گردو و عســل بــود و لذت عجیبی 
ــاق او رفتیــم گفــت: حــاج قاســم بســیار ساده زیســت بــود و خــودش  ــه ات داشــت ب

پذیرایــی می کــرد.
فرمانــده ســپاه ثاراللــه اســتان کرمــان بیــان کــرد: شــهید ســلیامنی در اتاق بــه من گفت 
»حســین! از خــدا یــک چیــز خواســتم؛ خواســتم کــه خدایــا اگر مــن بخواهم بــه انقالب 

اســالمی خدمــت کنــم بایــد خــودم را وقــف انقــالب کنم.«
وی در ادامــه افــزود: حــاج قاســم آن شــب بــه مــن گفتنــد »از خــدا خواســتم اینقــدر بــه 

مــن مشــغله بدهــد کــه حتی فکــر گنــاه هم نکنــم.«
رسدار معروفــی گفــت: انســان اگر پاکیزه و با گناه بیگانه شــد می شــود ســلامن فارســی، 
می شــود مالــک اشــر و می شــود حــاج قاســم ســلیامنی عزیــز کــه عــرب و فــارس بــه او 

دارند. ارادت 
وی بــا بیــان اینکــه حــاج قاســم دعــا می کرد »خدایــا مــن را پاکیزه بپذیــر و بــرای این دعا 
گریــه می کــرد و اشــک می ریخــت« ترصیــح کــرد: پاکیزگــی حــاج قاســم بــود کــه باعث 
شــد میلیون هــا نفــر بــا پوشــش متفــاوت و با ســلیقه های مختلــف جناحی در تشــییع 

جنــازه او حضــور یافتــه، ضجــه می زدنــد و گریــه می کردنــد.

فوتی های کرونایی در کرمان از مرز ۶۰۰ نفر  گذشت/ تعداد فوتی های بردسیر ۱۳نفر
دکتــر مهدی شــفیعی عصــر روز 25 مردادماه 
ــه آخریــن  ــا اشــاره ب ــگاران ب در جمــع خبرن
ــا در  ــروس کرون ــه وی ــان ب ــت مبتای وضعی
اســتان کرمــان اظهــار کــرد: طی 2۴ ســاعته 
گذشــته در بیمارســتان هــای اســتان کرمــان 
3۸ نفــر بــه دلیــل ابتــا بــه ویــروس کرونــا 
بســتری شــدند کــه از ایــن تعــداد 31 مــورد 
مربــوط بــه حــوزه دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــگاه  ــوزه دانش ــوط ح ــورد مرب ــان، 2 م کرم
علــوم پزشــکی رفســنجان و 5 مــورد مربوط 
بــه حــوزه دانشــگاه علــوم پزشــکی بــم بوده 

اســت.وی بــا اشــاره بــه مــوارد فوتی ناشــی از 
اپیدمــی کرونــا در اســتان نیز گفت: متاســفانه 
در 2۴ ســاعت گذشــته ۸ نفــر بــه دلیــل ابتا 
ــت  ــود را از دس ــان خ ــروس ج ــن وی ــه ای ب
دادنــد کــه ۴ نفــر در شهرســتان هــای تحــت 
ــان،  ــوم پزشــکی کرم پوشــش دانشــگاه عل
2 نفــر در شهرســتان هــای تحــت پوشــش 
دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت، یــک نفــر 
در حــوزه دانشــگاه علــوم پزشــکی بــم و یک 
نفــر نیــز در حــوزه دانشــکده علــوم پزشــکی 
ســیرجان بــوده کــه بــا احتســاب ایــن نفــرات 

ــای  ــگان ابت ــوع جانباخت ــد، مجم جدی
قطعــی بــه کوویــد 19 از ابتــدای اپیدمــی 
تاکنــون )25 مردادمــاه( در اســتان کرمــان 

بــه 601 نفــر رســید.
*** ســتاد مقابلــه بــا کرونــا شــبکه 
شهرســتان  ودرمــان  بهداشــت 

ــرد: ــیراعالم ک بردس
ــار  ــاه ،آم ــرداد م ــه ۲۴ م ــا جمع ت
ــا در  ــروس کرون ــه وی ــان ب مبتالی
بردســیر 1۲۲ نفــر تعــداد فوتــی هــا 

ــت ــر اس 13نف
تعــداد بهبــود یافتــگان ۷۹ نفر،تعداد 

افــراد تحــت درمــان و قرنطینــه :3۰ 
نفــر ،بــا وقــوع 1 مــورد مــرگ در اثــر 
کرونــا تعــداد متوفیــات بــه 13 نفــر 
ــز  ــت قرم ــیر در وضعی رسید.بردس

اســت 
ــک  ــود زدن ماس ــه میش ***  توصی
را خیلــی جــدی بگیریــد. - از حضــور 
در مراســمات عــزا و عروســی و 
...خــودداری کنید. -شســت و شــوی 
دســتها بــه روش صحیــح و فاصلــه 
گــذاری اجتماعــی را جــدی بگیریــد. 

هــر خانــه یــک پایــگاه ســالمت

آغاز عملیات اجرایی پروژه های خطوط چهار و پنج کنسانره و خط ۲  گندله سازی رشکت 
گهر زمین با مجموع اعتبار ۳۴۰میلیون یورو


