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ا ستکبار جهانی پس از پیروزی شکوهمندانقالب اسالمی 
دربهمن 57 و عدم توجه انقالبیون به استکبار بسرکردگی 
امریکا ، اقدام به تحریم اقتصادی گسترده نمود زیرا که منافع 
خود را ازدست داده بود و بدنبال شکست انقالب از طرق 
مختلف شد حضور لیبرالها در دولت ، حمله نظامی به طبس 
، مسدود کردن اموال ودارایی ایران ، نقشه کودتا ، حمایت 
از گروهکها و ضد انقالب ووابستگان به رژیم پهلوی از جمله 
کارهایی بود که انجام داد که با شکست روبرو شدند . لذا 
بدنبال شورش و آشوب  ، نابودی اقتصادی و کودتای نظامی 
بود که اگر کودتا شکل میگرفت دیگر جنگی ایجاد نمی شد 
چون با کودتا کشور به ایام قبل از انقالب برمی گشت و انان 
همچنان به چپاول گریها ومنافع خود ادامه می دادند آنها 
بدنبال شکست انقالب بودند و صدام به نمایندگی از استکبار 
اقدام به حمله نظامی کرد وتمامی کشورهای جهان غر ب 
وشرق به حمایت وکمک لجستیکی و مالی و مشاوره نظامی 
پرداختند ومنجر به جنگ تحمیلی هشت ساله شد و اسناد 
فراوانی وجود دارد که این جنگ فراتر از اراده رژیمی مثل 

رژیم بعث عراق بود
جنگ عراق با ایران که در ایران با نام جنگ تحمیلی یا دفاع 
مقدس یا جنگ هشت ساله و در زمان صدام در عراق با نام 
قادسیه، صدام شناخته می شود، طوالنی ترین جنگ متعارف 
در قرن بیستم میالدی و دومین جنگ طوالنی این قرن پس 
از جنگ ویتنام بود که نزدیک به هشت سال به طول انجامید

مهمترین مسئله دوران دفاع مقدس بحث ماهیت آن است 
که این جنگ به ما تحمیل شد واین طراحی جنگ در 
نظامی دوقطبی توسط یک بازیگر منطقه ای مانند صدام اصال 
امکان پذیر نبود بلکه ما با یک سناریوی جهانی به رهبری 
آمریکا مواجه بودیم و این سناریو در زمینه های مختلف بروز 
کرد و هدف اصلی آن ها از تمام اقداماتشان کنترل انقالب 
اسالمی بود. که هنوزهم ادامه دارد و امروز با منطقه ای شدن 
جریان مقاومت دربرابر سازش استکبار بر تالشهایش افزوده 

است 
زیرا ریشه مقاومت در دفاع هشت ساله است ان زمانی 
که رزمندگان اسالم با مجاهدت وایثار و دالوریها توانست 
دربرابر کفرجهانی بایستند این ریشه مقاومت امروز جهانی 
شده است و این هویت تاریخی )هشت سال دفاع مقدس( 
حرکت دهنده، عامل پیشرفت و عامل اقتدار نظام جمهوری 
اسالمی ایران است که باید زنده نگه داشته شود و دستاوردها 
چهل ساله آن به نسل جدید و فعلی و آیندگان معرفی و 
زنده نگه داشته شوند زیرا  همانطور که محرم و صفر اجازه 
نمی دهد که حادثه کربال به فراموشی سپرده شود، مناسبت ها 
و روایات دفاع مقدس نیز نخواهند گذاشت دوران جنگ که 

هویت ماست به فراموشی سپرده شود.
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دوگانه انگاری های نادرست دوران 
کرونا باید کنار گذاشته شود

                                         روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح کرد؛

آگهی مزایده زمین  مرحله سوم
) نوبت د وم(

امــام ســجاد علیه الســام :همانا معرفــت و کمال دین مســلمان، در گــرو رهاکردن ســخنان و حــرف هائى 
اســت کــه بــه حــال او و دیگــران ســودى نــدارد. و از ریــا و خودنمائــى دورى جســتن، در برابــر مشــکات 
زندگــى بردبار و شــکیبا بــودن و  داراى اخاق پســندیده و نیک ســیرت بــودن اســت. » تحــف العقــول، ص 202«                                                
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امنیت و بالندگی امروز کشور 
مرهون فرهنگ دفاع مقدس است 

انتقام ما از عامالن شهادت سردار سلیمانی قطعی و جدی 
است/ از مکانیسم ماشه گلوله ای خارج نخواهد شد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان:

معین های توسعه اقتصادی 130میلیارد تومان 
در استان کرمان سرمایه گذاری کردند

        روابط عمومی شهرداری بردسیر :

با اعالم سال 99 ، سال نهضت آسفالت در 
بردسیر،بسیاری از معابر شهر آسفالت خواهدشد 

دکتــر خطیبــی شــهردار بردســیر در مصاحبــه بــا هفتــه نامه 
ــروژه هــای در دســت اجــرای شــهرداری   ــون پ ســپهر پیرام
بیــان داشــت:پروژه هــای احــداث بلــوار بــزرگ شــهید علــی 
خســروی، پــارک میــدان امام علــی، مجموعــه تفریحی محله 
احمدابــاد، مجموعــه تفریحــی محله بهجــرد تکمیــل ومیدان 

پزشــک و میــدان مدافــع حــرم دردســت اقــدام و  تکمیــل
 می باشد

شــهردار بردســیر درایــن  گفتگــو ، رونــد اجــرای پــروژه هــای 
ــی  ــورم اقتصــادی ب ــم ت ــی رغ شــهرداری در ســال ۹۹ را عل

ســابقه  ،مطلــوب ارزیابــی کــرد. 
دکتــر خطیبــی اولویــت شــهرداری را توجه به همــه محالت و 
برقراری عدالت اجتماعی در گســتره جغرافیایی شــهر بردسیر 
ــر در چندمــاه اخیــر  دانســت و گفــت : نحــوه آســفالت معاب

شــاهد ایــن ادعاســت. 
شهرداربردســیر پــروژه احــداث بلــوار شــهید علی خســروی را 
بســیار مهــم و اثربخــش عنــوان کــرد و گفــت: ایــن پــروژه در 
کنــار بلــوار هــای شــهیدان جهاندیده و رمضانی توســعه شــهر 

بردســیر را رقــم میزننــد.
 وی از احــداث ســه مجموعــه تفریحــی در بلوار شــهید صانعی 
و محلــه احمدابــاد و محلــه بهجــرد خبــر داد و گفت: این ســه 

مجموعــه ویژگیهای منحصــر به فــردی خواهند داشــت. 
ــن  ــتار و میادی ــارک پرس ــل پ ــیرافزود: تکمی ــهردار بردس ش
پزشــک و مدافــع حــرم در دســتور کار شــهرداری قــرار دارد.

 ایــن اســتاد دانشــگاه بــه ادامــه تعریــض خیابانهــای اصلــی 
ــت  ــای ثاب ــه ه ــم جــزو برنام ــن مه ــزود :ای ــرد و اف ــاره ک اش

ــت.  ــیر اس ــهرداری بردس ش
دکتــر خطیبی ســال ۹۹ را ســال نهضت اســفالت در بردســیر 
عنــوان کــرد و گفت :بســیاری از معابر شــهر بردســیر در ســال 
۹۹ آســفالت خواهنــد شــد و ایــن روند بی ســابقه جهــت رفاه 

دکتر وحیدخطیبی شهردار بردسیرتاکید کرد:

حال همشــهریان خواهد  داشــت
شــهردار بردســیر اعــالم کرد در پنــج ماهه اول ســال 
ــادی از کوچــه هــا در شــهر بردســیر  ۹۹ تعــداد زی
آســفالت شــده اســت کــه نقــاط مختلــف شــهر را 
در بــر میگیــرد. بهســازی محوطــه و فضــای داخلــی 
غســالخانه و همینطــور جایــگاه برگزاری نمــاز میت 
و ریــل گــذاری در جهــت ممانعــت از ورود افــراد بــه 
داخــل غســالخانه از اقدامات شــهرداری در آرامســتان 

شــهر بــوده اســت. 
 دکتــر خطیبی اقدامات شــهرداری در کشــتارگاه دام 
بردســیر را بســیار اساســی عنــوان کــرد و گفــت: در 
جهــت ارتقا ســالمت گوشــت توزیع شــده در ســطح 
شــهر بســیاری از مشــکالت  و نواقــص کشــتارگاه 
ــرات  ــه ج ــه ب ــد ک ــع گردی ــهرداری رف ــط ش توس
میتــوان گفــت در ده ســال اخیــر بــی ســابقه اســت. 
ــرم شــورای اســالمی  ــان از اعضــای محت وی در پای
شــهر و پرســنل پرتــالش شــهرداری قدردانــی نمود.

سرلشکر 
سامى خطاب 
به آمریکایى 

ها گفت: 

رشد ۷2 درصدی وصول درآمدهای مالیاتی در استان کرمان
مدیــر کل امــور اقتصــاد و دارایــی کرمــان گفــت: 
ــول  ــزان وص ــال می ــت امس ــه نخس در ۴ ماه
درآمدهــای مالیاتــی حــدود 2 هــزار و ۱۸5 
ــدت  ــه م ــه نســبت ب ــوده ک ــان ب ــارد توم میلی
مشــابه ســال قبــل رشــد 72 درصــدی را شــاهد 

هســتیم.
بــه گــزارش خبرنــگار مهر، حمید شــیخ اســدی 
در جمع خبرنــگاران در خصوص ســرمایه گذاری 
خارجــی اســتان کرمان بیان داشــت: از ســال ۹2 
تــا بــه امروز در اســتان کرمــان ۳۹ طرح ســرمایه 
گــذاری خارجــی مجــوز دریافــت کرده انــد کــه 
یــک میلیــارد و ۶70 میلیون دالر حجم ســرمایه 

گــذاری ایــن طرح هــا می باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه 25 طــرح ســرمایه گــذاری 
خارجــی مربــوط بــه نیروگاه های خورشــیدی در 
اســتان اســت، افزود: تاکنــون 2۸۳ میلیــون دالر 
جــذب ســرمایه گــذاری خارجی در اســتان ثبت 
شــده کــه از ایــن آمــار 20۸ میلیــون دالر مربوط 
بــه تولیــد و مونتــاژ خــودرو و بخشــی هــم بــه 
پــروژه ســاروج پــارس و … تعلــق گرفتــه اســت.

مدیــر کل امــور اقتصــاد و دارایــی اســتان کرمان 

مدیرکل دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت:

تولید یک داروی بایوتک برای درمان برخی عالئم کرونا
مدیــرکل دفتــر توســعه فنــاوری وزارت بهداشــت، درمان و 
آمــوزش پزشــکی از تولید یــک داروی بایوتک بــرای درمان 
برخــی عالئــم کرونــا خبــر داد و در ایــن بــاره گفــت: اکنون 
یــک داروی بایوتــک در راســتای مقابلــه با کرونا تهیه شــده 
کــه تاییدیه هــای ســازمان غــذا و دارو را هــم گرفتــه اســت. 
ایــن دارو بــه صــورت محــدود بــا مدیریــت ســازمان غــذا و 
دارو عرضــه می شــود، چــرا کــه هنــوز یــک درمــان قطعــی 
و تاییــد شــده از طــرف ســازمان بهداشــت جهانــی ارائــه 
نشــده اســت؛ بنابرایــن مصــارف ایــن دارو تحــت کنتــرل، 

محــدود و در مراکــز خــاص انجــام می شــود.
دکتــر حســین وطن پــور در گفت وگــو بــا ایســنا بــا بیــان 
ایــن کــه در حــال حاضــر شــرکت های دانش بنیــان حــوزه 
ســالمت مشــغول تولیــد اقالمــی هســتند کــه در حــوزه 
تشــخیص، پیشــگیری و درمــان بیمــاری کرونا الزم اســت، 
اظهــار کــرد: در حــوزه تشــخیص و پیشــگیری، ماســک، 
دســتکش، کیــت تشــخیصی و ضدعفونی کننده هــا تولید 
می شــوند. در ایــن دو حــوزه خوشــبختانه در داخــل کشــور 
بــه ســطحی رســیده ایم که نیــاز بســیاری از بیمارســتان ها 
و مراکــز درمانــی از داخــل برطــرف می شــود و در تــالش 

هســتیم کــه کیفیــت محصــوالت و خطــوط تولیــد 
را افزایــش دهیــم.

وی بــا بیــان ایــن که »اکنــون بــر تهیــه داروی کرونا 
متمرکــز هســتیم« گفــت: محققــان شــرکت های 
ــای  ــه داروه ــر تهی ــالمت ب ــوزه س ــان ح دانش بنی
شــیمیایی، بایــو تــک و واکســن مربــوط بــه کرونــا 
ــاده اولیــه دارو و هــم  ــا هــم م متمرکــز هســتند ت
محصــول نهایــی را تهیــه کننــد. خوشــبختانه 
موفقیت هــای خوبــی داشــته ایم. اکنــون یــک داروی 
بایوتــک در راســتای مقابله با کرونا تهیه شــده اســت 
کــه تاییدیه هــای ســازمان غــذا و دارو را هــم گرفتــه 
ــا مدیریــت  ــه صــورت محــدود ب اســت. ایــن دارو ب
ســازمان غــذا و دارو عرضــه می شــود، چــرا کــه هنوز 
یــک درمــان قطعــی و تاییــد شــده از طرف ســازمان 
بهداشــت جهانی ارائه نشــده اســت؛ بنابراین مصارف 
ایــن دارو تحــت کنتــرل، محــدود و در مراکــز خاص 

ــود. ــام می ش انج
ــالمت وزارت  ــاوری س ــعه فن ــر توس ــر کل دفت مدی
پابه پــای  خوشــبختانه  داد:  ادامــه  بهداشــت 

توســعه  و  تحقیــق  بخش هــای 
بقیــه ی کشــورهای دنیــا در راســتای 
و  کرده ایــم  حرکــت  دارو  تولیــد 
ــوژی و  ــک داروی بیوتکنول ــون ی اکن
دو داروی فاویرپیراویــر و رمدســیویر را 
ــه و محصــول  ــاده اولی ــه م ــم ک داری
نهایــی دو داروی آخــر در ایــران و 
توســط شــرکت های دانش بنیــان 

ــت. ــده اس ــد ش تولی
ــاوری  ــعه فن ــر توس ــر کل دفت مدی
ســالمت وزارت بهداشــت  در پاســخ 
ــاره داروی بایوتــک  ــه پرسشــی درب ب
ــرکت های  ــط ش ــده توس ــد ش تولی
دانش بنیــان ایرانــی گفــت: ایــن 
داروی بایوتــک در درمــان کرونــا 
ــرد  ــا کارب ــت، ام ــده اس ــرح ش مط
اصلــی آن قبــال بــرای درمــان بیماری 
ــا  ــوده اســت. ب ــد ب ــت روماتوئی آرتری
توجــه بــه ایــن کــه برخــی از داروهــا 
قابلیــت اســتفاده در بیماری هــای 
مختلــف را دارنــد، ایــن دارو نیــز برای 
ــا مطــرح شــده اســت.  ــان کرون درم
ــای  ــواع داروه ــتا از ان ــن راس در همی
ــدز،  ــاری ای ــان بیم ــی در درم مصرف
ابــوال و ماالریــا نیــز در درمــان کرونــا 
اســتفاده می شــود. همــه ی ایــن 
داروهــا بــرای دوره ای در درمــان کرونا 
توســط پزشــکان مطــرح می شــوند، 
ــی پــس از مدتــی ممکــن اســت  ول
دریابنــد کــه ایــن داروهــا اثرگــذاری 
بــازار حــذف  از  و  ندارنــد  را  الزم 
می شــوند؛ زیــرا هنــوز در مرحلــه دارو 
درمانــی ایــن بیمــاری بــه قطعیــت 

نرســیده ایم.

مدیر کل امور اقتصاد و دارایی کرمان خبر داد:

ــان در  ــتان کرم ــی اس ــای مالیات ــت: درآمده گف
ــان  ــون توم ــزار و 500 میلی ــته ۴ ه ــال گذش س
ثبــت شــده کــه ایــن آمــار نســبت بــه ســال ۹7 
حــدود ۴۹ درصــد افزایــش داشــته ضمــن اینکــه 
در ۴ ماهــه نخســت ســال جــاری، میــزان وصــول 
درآمدهــای مالیاتی حــدود 2 هــزار و ۱۸5 میلیارد 
تومــان بــوده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

قبــل رشــد 72 درصــدی را شــاهد هســتیم.
شیخ اســدی اظهــار کــرد: خوشــبختانه ما امســال 
ــده  ــی ش ــهمیه پیش بین ــد از س ــدود ۸ درص ح
ماهیانــه جلوتــر هســتیم همچنیــن ۴5 درصــد از 

ســهمیه ســالیانه را نیــز وصــول کرده ایــم.
وی یــادآور شــد: در خصــوص درآمــد بخــش غیــر 
ــوب  ــان مص ــارد توم ــال ۳۴0 میلی ــی امس مالیات
شــده کــه ۶۱ میلیــارد تومــان آن عملکــرد پنــج 
ماهــه نخســت ســال جــاری اســتان اســت یعنــی 
ــد از  ــه و ۱۸ درص ــهمیه ماهیان ــد از س ۴۴ درص

ســهمیه ســالیانه وصــول شــده اســت.
ــه  شــیخ اســدی در بخشــی از ســخنان خــود ب
ــرد و  ــاره ک ــتان اش ــی اس ــبکه بانک ــرد ش عملک
یــادآور شــد: در پایــان ســال ۹۸ ســپرده های 

بانک هــای دولتــی ۴۳۶ هــزار میلیــارد ریــال ثبت 
شــده کــه ایــن آمــار ۴0 درصــد نســبت بــه ســال 
۹7 رشــد داشــته همچنیــن در پایان تیرماه ســال 
ــده  ــال مان ــارد ری ــزار و 20۸ میلی ــاری ۱5 ه ج

ــوده اســت. ــی ب ــای دولت ــپرده بانک ه س
مدیــر کل امــور اقتصــاد و دارایــی اســتان کرمــان 
گفــت در پایــان ســال ۹۸ ســیصد هــزار میلیــارد 
ریــال مانــده تســهیالت اعطایــی در اســتان وجود 
ــار نشــان دهنده 2۶ درصــد  ــن آم ــه ای داشــته ک

رشــد نســبت بــه ســال ۹7 بــوده اســت

شفیعی سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونای استان کرمان :
احتمال بازگشت روند افزایشی شیوع ویروس کرونا در استان کرمان؛ رعایت 

دقیق دستورالعمل ها تا پایان اپیدمی ضرورت دارد
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــفیعی در گفت وگ ــدی ش مه
تســنیم در کرمــان، وی بــا اشــاره بــه اینکــه در 
هفتــه گذشــته و هفتــه قبــل آن شــاهد رونــد 
کاهشــی آمــار مبتالیــان و مــوارد بســتری 
مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا در اســتان کرمــان 
بودیــم اظهــار داشــت: خوش بیــن بودیــم 
ــا رعایــت مــوارد بهداشــتی توســط هــم  کــه ب
ــا در  ــروس کرون اســتانی ها مــوج دوم شــیوع وی
اســتان کرمــان در مهــار شــدن اســت و بــا رفتن 
ــه ســمت فصــل ســرما کــه احتمــال شــیوع  ب
ــا را در  ــم کرون ــود دارد بتوانی ــز وج ــزا نی آنفلوآن

اســتان مدیریــت کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه از اواخــر هفته گذشــته روند 
شــیوع بیمــاری در اســتان ثابــت شــد گفــت: در 
حــال حاضــر ایــن احتمــال وجــود دارد کــه ایــن 
هفتــه دوبــاره رونــد افزایشــی شــیوع کرونــا را در 

اســتان کرمان داشــته باشــیم.
ــای  ــا کرون ــه ب ســخنگوی ســتاد اســتانی مقابل
ــن مســئله  ــه ای ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان کرم اس
نشــان از شــکننده بودن شــرایط داشــته و اینکه 

رونــد بیمــاری بــه رفتــار مــردم وابســتگی زیادی 
دارد افــزود: زمانــی کــه مــردم توجــه بیشــتری به 
رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی داشــته باشــند، 
فاصلــه اجتماعــی را حفــظ کــرده، ماســک زده و 
ــل  ــه حداق ــر ضــرور را ب ــراودات غی ــفر ها و م س
برســانند شــیوع کرونــا کمتــر شــده و زمانــی که 
ــر  ــا کمت ــگ شــده و رعایت ه ــوارد کمرن ــن م ای
شــود خطــر برگشــت کرونــا دوبــاره وجــود دارد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه اپیدمــی کرونــا زمانــی 
کنتــرل می شــود کــه حداقــل ۸0 تــا ۹0 درصــد 
مــردم از ماســک اســتفاده کننــد گفــت: رعایــت 
ــر  ــفرهای غی ــردن س ــم ک ــذاری، ک ــه گ فاصل
ضــرور بایــد در همــه جــا و تــا پایــان اپیدمــی به 

طــور جــدی رعایــت شــود.
ــک  ــتفاده از ماس ــه اس ــان اینک ــا بی ــفیعی ب ش
ــل قبــول اســت امــا در  ــزرگ قاب در شــهرهای ب
شــهرهای کوچــک و روســتاها کمتر اســت افزود: 
رفــت و آمــد بین شــهرها و روســتاها، بازگشــایی 
مــدارس و دانشــگاه ها و در ترددهــا احتمــال 

ــود دارد. ــروس وج ــی وی جابه جای

وی بــا اشــاره بــه مطالــب زیــادی کــه در فضــای 
ــت و  ــت: صح ــود گف ــر می ش ــازی منتش مج
ــمی،  ــع رس ــد از مراج ــب بای ــن مطال ــقم ای س
ــفانه  ــه متاس ــود ک ــی بررســی ش ــاز و علم مج
شــاهد  فراگیــر شــدن انتشــار مطالب زیــادی در 
حــوزه ســالمت و دیگــر حوزه هــا در ایــن فضــا 

هســتیم چالــش بزرگــی اســت.
ــای  ــا کرون ــه ب ســخنگوی ســتاد اســتانی مقابل
اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه واکســن آنفلوآنزا 
ــع می شــود گفــت:  مثــل ســال های قبــل توزی
بایــد بــه ایــن مســئله توجه داشــت که واکســن 
آنفلوآنــزا از کرونــا پیشــگیری نمی کنــد و 
افــراد بــرای جلوگیــری از ابتــال بــه کرونــا بایــد 

ــد. ــت کنن ــتی را رعای ــای بهداش توصیه ه
وی بــا بیــان اینکــه بــه گروه هــای آســیب پذیــر 
ــزا را از  ــن آنفلوآن ــه واکس ــود ک ــه می ش توصی
ــق  ــع تزری ــه موق ــرده و ب ــه ک ــا تهی داروخانه ه
کننــد تــا از اپیدمــی آنفلوآنــزا جلوگیــری شــود 
افــزود: نیــازی بــه اســتفاده همــه افراد از واکســن 

آنفلوآنــزا وجــود نــدارد.
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رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان کرمــان از 
ســرمایه گــذاری ۱۳۰میلیــارد تومانــی معین های توســعه 

اقتصــادی در اســتان در ســال جــاری خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، جعفــر رودری 
امشــب در جمــع خبرنــگاران با بیــان اینکه سیاســت های 
کلــی اقتصــاد مقاومتی اســتان در ســال جاری بــا توجه به 
شــعار ســال بــا نام جهــش تولیــد انجام شــده اســت اظهار 
داشــت: بهبــود زیرســاخت ها و زیربناهــای اقتصــادی یــک 

اصــل در اســتان کرمــان اســت کــه پیگیــری می شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال 99 بــا تاکیــد اســتاندار 
کرمــان هشــت برنامــه بــرای جهــش تولیــد بــه تصویــب 
رســیده اســت گفــت: اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود در 

اقتصــاد اســتان مــورد تاکیــد اســت.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان کرمــان با 
بیــان اینکــه در حــال حاضــر 742 واحد راکــد و نیمه فعال 
در اســتان کرمــان وجــود دارد افــزود: از ایــن تعــداد 468 
واحــد نیمه فعــال بــوده و با ظرفیــت کامــل کار نمی کنند.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه 274 واحــد راکــد در اســتان وجود 
دارد گفــت: در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتی اســتان 
برنامه ریــزی شــده کــه در ســال جــاری ۱۰۰ واحــد راکــد 

و نیمــه  فعــال در اســتان فعال شــوند.
ــا در  ــن واحده ــی ای ــه یاب ــه عارض ــان اینک ــا بی رودری ب
اســتان انجــام شــده ادامــه داد: تامیــن منابــع مالــی یکــی 
از مهمتریــن مشــکالت واحدهــای نیمــه فعــال و راکــد در 

اســتان کرمــان اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه انتقال حســاب بانکی شــرکت های 
و بنگاه هــای اقتصــادی بــزرگ از تهــران بــه اســتان کرمان 

چند ســال اســت کــه در جلســات مختلــف پیگیری می شــود 
ــه دلیــل مــراودات  ــد کــه ب گفــت: ایــن واحدهــا اعتقــاد دارن
بانکــی کــه دارنــد تمــام ایــن حســاب ها را نمی تــوان بــه داخل 
اســتان منتقــل کــرد امــا ســعی شــده کــه بخــش عمــده ای از 

ایــن حســاب ها بــه اســتان منتقــل شــود.
ــا  ــان ب ــزی اســتان کرم ــت و برنامه ری رئیــس ســازمان مدیری
بیــان اینکــه بازار ســرمایه و بــورس یــک راه بــرای تامین منابع 
ــدی اســتان اســت  ــای تولی ــرای شــرکت ها و واحده ــی ب مال
افــزود: 4۰ واحــد تولیــدی اســتان شناســایی شــده تــا از طریق 

بــازار ســرمایه تامیــن مالــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکه بالغ بــر 4 میلیــارد دالر منابــع ارزی نیاز 
واحدهــای شناســایی شــده توســط ســتاد بــرای تامیــن منابع 
مالی اســت گفــت: 75۰ میلیارد دالر بــرای دو پروژه پاالیشــگاه 

بافــت و پالســمای خــون کرمــان بایــد تامین اعتبار شــود.
ــا بیــان اینکــه وزیــر نیــرو بــه عنــوان معیــن ســتاد  رودری ب
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی اســتان کرمــان از طــرف هیئــت 
دولــت تعییــن شــده و مشــکالت اســتان بــه وی منتقل شــده 
اســت افــزود: هفتــه آینــده جلســه ای در تهــران با حضــور وزیر 
ــران بانک هــای کشــور برگــزار  نیــرو، اســتاندار کرمــان و مدی
خواهــد شــد تــا تامیــن مالــی پروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی 

اســتان بررســی شــود.
وی بــا بیــان اینکــه معین هــای توســعه اقتصــادی اســتان نیــز 
ــی  ــاد مقاومت ــای اقتص ــدادی از پروژه ه ــتند و تع ــال هس فع
ــروژه در ســطح  ــت: ۳67 پ ــد گف ــری می کنن ــتان را پیگی اس
اســتان بــه تصویــب ســتاد فرماندهی اقتصــاد مقاومتی اســتان 
رســیده اســت کــه 24 پــروژه آن پــروژه خــاص جهــش تولیــد 

اســت.

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی اســتان کرمان 
بــا بیــان اینکــه 96 پــروژه توســط معین هــای توســعه 
ــزود: 2۱۰  ــت اف ــرا اس ــال اج ــتان در ح ــادی اس اقتص
میلیــارد تومــان حجــم ســرمایه گذاری ایــن پروژه هــا 

در اســتان اســت.
وی بــا عنــوان اینکــه بیــش از ۳ هــزار و 6۰۰ فرصــت 
ــتان  ــا در اس ــن پروژه ه ــرداری از ای ــا بهره ب ــغلی ب ش
ایجــاد می شــود بیــان کــرد: در ســال جــاری تاکنــون 
۱۳۰میلیــارد تومــان توســط معین هــای توســعه 

ــت. ــده اس ــرمایه گذاری ش ــتان س ــادی در اس اقتص
رودری بــا بیــان اینکــه تــا پایــان ســال ایــن پروژه هــا 
بــه بهره بــرداری می رســند گفــت: تــا قبــل از ســال 99 
مبلــغ 4۱۰ میلیــارد تومان توســط معین های توســعه 
ــان ســرمایه گذاری  اقتصــاد مقاومتــی در اســتان کرم

شــده اســت.

معین های توسعه اقتصادی ۱۳۰میلیارد تومان در استان کرمان سرمایه گذاری کردند

حجت االســام و المســلمین حــاج علی اکبرکرمانــی در خطبه 
هــای نمــاز جمعه بمناســبت چهلمیــن ســالگرد دفــاع مقدس 

ــت :  بیان داش
چــرا مــا مــی گوییــم دفــاع مقــدس؟ و چــرا دفــاع مــا دفــاع 
مقــدس نامیــده شــده زیــرا اوال، حقیقــت وعلــت و نتیجــه این 
دفــاع، پاسداشــت مقدســات و ارزش هــا و آرمــان هــای انقاب 

و اســام بــود.
ثانیــا، شــرکت مــا در ایــن هشــت ســال جنــگ، دفاعی بــود نه 
تهاجمــی و فــرق ایــن دو جنــگ اینســت کــه مــا نه بــه خاطر 
خــوی تجــاوز طلبــی بلکــه  بــه خاطر بــروز غیــرت و وفــاداری 
عمیــق بــه آرمانهایمــان نســبت بــه نامــوس، وطــن و دینمان 
وارد ایــن جنــگ شــدیم و اگــر ایــن دفــاع نبــود همــه ی ارزش 

هایــی کــه برایــش قیــام کــرده بودیــم نابــود می شــد.
حجــت االســام کرمانــی پیرامــون الگوشــدن دفــاع مقــدس 
بــرای آزادیخواهــان جهــان گفــت : چــون دردفــاع از آرمانهــای 
اســامی و اســتقال و دســت یابــی بــه عــزت و ســربلندی  در 
دنیــا باعــث  الگــو گرفتن ســایر ملت هــای مظلوم مثــل لبنان 
و ســوریه از مــا شــد ، و رســیدن به اســتقال و امنیــت از ثمرات 

و بــرکات دفــاع مقــدس در چهــره ی جهانــی مــا اســت.
حجــت االســام کرمانــی افــزود: میدان دفاع هشــت ســاله ی 
مــا، زمینــه ی رشــد و پــرورش چهــره هایــی جهانــی و بیــن 
المللــی امثال ســردار شــهید حاج قاســم ســلیمانی بود کــه دنیا 
را تــکان داد و لــرزه بــر انــدام اســتکبار جهانــی انداخــت و کــم 
نبودنــد و نیســتند افــرادی کــه در جبهــه ها پــرورش یافتــه اند.
خطیــب جمعــه بردســیر ضمــن اشــاره به بیانــات مقــام معظم 
رهبــری دربــاره ســند۲۰۳۰ گفــت: مــا بایــد اســتقال و عزتی 
کــه ثمــره ی دفــاع مقــدس اســت را حفــظ کنیــم و نگذاریــم 
بیگانــگان بــرای مهمتریــن ســرمایه هــای ما تصمیــم گیری 
کننــد و تربیــت بچــه هــای مــا طبــق نیــاز و خواســته هــای 
دشــمنان مــا باشــد و وظیفــه ی همــه بــه خصوص مســئولین 
اســت کــه هشــدارها و تذکرهــای مقــام معظــم رهبــری را در 
ایــن مــورد مــد نظــر قــرار دهنــد  و نگذارند ایــن قالب جدیــد از 

جنــگ نــرم و نفــوذ، در کشــور شــکل بگیــرد.
ــا بیــان اینکــه چــرا عــده ای از جنــگ تحمیلــی درس  وی ب
نمــی گیرنــد و فرامــوش کــرده اند که  اصول مســلم سیاســت 
خارجــی آمریــکا و ذات آن بــر مبنــای دشــمنی بــا اســام و بــه 
خصــوص جمهــوری اســامی اســت، بــا ابــراز تاســف ازایــن 
غفلــت گفــت: بــا توجه بــه نزدیک شــدن فاســدترین انتخابات 
آمریــکا یعنــی انتخابــات ریاســت جمهــوری، عــده ای ســعی 
دارنــد تــا بــا شــرطی کــردن مســائل و کارهــای کشــور، مــردم 
را بــه نتیجــه ی ایــن انتخابــات دلخــوش کننــد.و حل مســائل  
کشــوررا شــرطی کننــد کــه اگرفــان کــس رئیــس جمهــور 

امریکاشــود چنیــن وچنــان خواهد شــد
ــه  ــت: چهــل ســال اســت ک ــی گف حجــت االســام کرمان
سیاســت هــای آمریــکا نســبت بــه مــا تغییــر نکــرده و فرقــی 
هــم نمــی کنــد کــه چه کســی رئیــس جمهــور شــود، مــا باید 
بــا حفــظ اســتقال کشــور روی پــای خودمــان بایســتیم و از 

هشــت ســال دفــاع مقــدس درس بگیریــم.
وی در پایان افزود: درســت اســت ریشــه ی برخی از مشــکات 
مــا تحریــم هــا و مســائل بیرونــی اســت ولــی ریشــه ی یــک 
ســری بــی نظمــی هــا و مشــکات داخلــی و بــه دلیــل نبــود 
نظــارت و مدیریــت صحیــح اســت کــه امیدواریــم مســئوالن 

زودتــر اقــدام کننــد.

۳۰۰ کالس درس برای اول مهر آماده شده و ۷۰۰ کالس درس نیز تا پایان سال تحویل آموزش و پرورش  می شود
مدیــرکل نوســازی مــدارس اســتان کرمــان گفــت: 
ــده و  ــاده ش ــر آم ــرای اول مه ۳۰۰ کالس درس ب
ــل  ــال تحوی ــان س ــا پای ــز ت 7۰۰ کالس درس نی

ــود. ــتان می ش ــرورش اس ــوزش و پ آم
ســیدمحمد واعظی نــژاد در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
ــال  ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان، ب ــنیم در کرم تس
گذشــته و ابتــدای ســال جــاری وقــوع ســیل را در 
اســتان کرمــان داشــتیم کــه تعــدادی از کالس های 
ــد  ــیب دیدن ــان آس ــتان کرم ــدارس اس درس و م
اظهــار داشــت: بنــا داشــتیم تــا ایــن مــدارس بــرای 
ســال تحصیلــی جدیــد بازســازی و آمــاده شــوند.

وی بــا بیــان اینکــه شــیوع ویــروس کرونا در کشــور 
و بــه تبــع آن در اســتان کرمــان اجــرای پروژه هــای 
نوســازی مــدارس را بــا تاخیــر مواجــه کرد افــزود: با 
ایــن وجــود توانســتیم عمــده مــدارس آســیب دیده 
از ســیل در مناطــق شــرق و جنــوب اســتان کرمان 

را بــرای ســال تحصیلــی جدیــد آمــاده کنیم.
ــدارس  ــازی م ــز و نوس ــعه، تجهی ــرکل توس مدی
اســتان کرمــان با عنوان اینکــه ۳۰۰ کالس درس در 
اســتان بــرای اول مهــر ماه آمــاده و تحویــل آموزش 
و پــرورش شــده اســت گفــت: ایــن رونــد در اســتان 

کرمــان ادامــه دارد و تــا پایــان ســال 7۰۰ کالس درس 
دیگــر تحویــل آمــوزش و پــرورش داده می شــود.

وی بــا اشــاره بــه اجــرای پویــش »آجــر بــه آجــر« در 
کشــور بــا هــدف ترویــج فرهنــگ و جــذب مشــارکت 
عمــوم مــردم جامعــه در امــر مقــدس مدرســه ســازی 
گفــت: عــده زیــادی از مــردم عالقــه داشــتند کــه در 
ســاخت مدرســه مشــارکت داشــته باشــند امــا تــوان 
مالــی ســاخت یــک مدرســه را نداشــتند و ایــن پویش 
ایــن امــکان را فراهــم کــرده کــه کــس حتــی به انــدازه 
یــک آجــر در ایــن امــر خیــر مشــارکت داشــته باشــد.

واعظی نــژاد بــا عنــوان اینکــه در شــش مــاه گذشــته 
ــران و مــردم اســتان  ــارد تومــان کمــک خی 72 میلی
ــزود: ســاخت  ــوده اســت اف ــن پویــش ب ــان در ای کرم
296 کالس درس تعهــد خیران اســتان کرمــان در این 

طــرح اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در کنــار پویــش آجــر بــه آجــر دو 
پویــش دیگــر »مدرســه ای بــرای روســتا« و »پویــش 
محــرم« نیــز در حــال انجــام اســت گفــت: کســانی که 
در مــاه محــرم نــذری داشــتند کــه امســال به واســطه 
شــیوع ویــروس کرونــا نمی تواننــد آن را اجرایــی کننــد 
می تواننــد در امــر مدرســه ســازی در مناطــق محــروم 

برگزاری همایش پدافند غیرعامل 
در ابان ماه 

به گــزارش روابــط عمومی فرمانداری بردســیر شــورای پدافند 
غیرعامــل و ســایبری شهرســتان به ریاســت مهنــدس وفایی 
معاون سیاســی فرمانــداری و باحضوراعضا درســالن اجتماعات 

فرمانداری تشــکیل شــد
مهنــدس وفایــی ضمــن خیرمقــدم بــه اعضــا جلســه ،پدافند 
غیرعامــل را امــری مهــم و ضــروری دانســت و گفــت امــروزه 
کشــورهایی کــه در حوزه مســایل پدافند توســعه یافتــه اند در 
ســایر ابعاد هم پیشــرفت کــرده و مقام معظــم رهبری)مدظله 
العالی(نیــز بــه اهمیــت پدافند غیــر عامــل تاکید ویژه داشــته 

ند ا
معــاون سیاســی فرمانــداری بــه برگــزاری همایــش پدافنــد 
غیرعامــل در ابــان مــاه اشــاره کــرد و گفــت دســتگاه هــای 
اجرایــی ارســال گــزارش مصــور و امــوزش در فضــای مجــازی 
و تبلیغــات محیطی نســبت بــه این موضــوع را در دســتور کار 

خــود قراردهنــد 
ــنهادی  ــای پیش ــه ه ــای ادارات برنام ــه روس ــان جلس درپای
درزمینــه رزمایــش ســایبری و زیســتی را ارائــه دادنــد و دراین 

زمینــه بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداختنــد

ــارکت کنند. مش
مدیــرکل توســعه، تجهیــز و نوســازی مــدارس اســتان 
کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه یــک مدرســه ســه کالســه 
در یکــی از مناطــق محــروم اســتان بــرای ایــن منظــور 
ــای  ــا کمک ه ــا ب ــم ت ــزود: امیدواری ــده اف ــی ش معرف
کوچــک تــک تــک آحــاد جامعــه این مدرســه ســاخته 

و تحویــل آمــوزش و پــرورش داده شــود.

ــان  ــتان کرم ــاف اس ــر کل اوق مدی
ــه  ــی ب ــزار ســبد غذای ــع ۳ ه از توزی
ارزش 5 میلیــارد ریــال از محــل 
موقوفــات و بقــاع متبرکــه اســتان در 

ــر داد. ــدان خب ــن نیازمن بی
ــنیم از  ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
کرمــان، حجت االســالم علــی جاللی 
ــه  ــا اشــاره ب ــگاران ب در جمــع خبرن
ــرح شــمیم حســینی در  ــرای ط اج
بقــاع متبرکــه اســتان کرمــان اظهــار 
داشــت: اداره کل اوقــاف و امــور خیریه 
اســتان کرمــان در راســتای توصیــه 
رهبــر معظــم انقــالب، خیــزش 
ــراد  ــه اف ــک ب ــرای کم ــی ب عموم
آســیب دیــده از بیمــاری کرونــا را در 
قالــب رزمایــش ضیافــت همدلــی و 
شــمیم حســینی را آغاز کرده اســت.
ــاف  ــان اینکــه اداره کل اوق ــا بی وی ب

اســتان کرمان توانســته از محل موقوفات 
و کمک هــای خیــران گام هــای بزرگــی 
رابــرای کمــک بــه افــراد و خانواده هــای 
آســیب دیده از کرونــا بــردارد گفــت: 
ــز  ــق مراک ــرح از طری ــن ط ــرای ای اج
افــق باعــث گســترش تکریم امامــزادگان 
عظیم الشــان، مســاجد و هیئت هــای 

مذهبــی شــده اســت.
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان 
کرمــان عنــوان کــرد: در راســتای اجــرای 
ایــن طــرح در دهــه اول محــرم امســال 
بیــش از ۳ هــزار ســبد غذایی بــه ارزش 5 
میلیــارد ریــال از محــل موقوفــات و بقاع 
متبرکــه تهیــه و بیــن نیازمنــدان توزیع 

شــده اســت.
وی از توزیــع ۳۰ هــزار و 7۰۰ پــرس 
ــتان  ــدان اس ــن نیازمن ــرم بی ــذای گ غ
کرمــان بــه ارزش ۳ میلیــارد ریــال خبــر 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان :

ــور  ــتان حض ــن اس ــت: خیری داد و گف
پررنگــی در اجــرای ایــن طــرح داشــته 
و 7۰۰ ســبدغذایی بــه ارزش 5 میلیارد 
ریال توســط خیرین اســتان کرمــان در 

بیــن نیازمنــدان توزیــع شــده اســت.
ــه امســال  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب جالل
برگــزاری مراســم عــزاداری مــاه محــرم 
ــا  ــا ب ــروس کرون ــیوع وی ــل ش ــه دلی ب
ــزود:  ــود اف ــه رو ب ــی روب محدودیت های
بــرای رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی 
بیــش از ۱4هــزار و 7۰۰ عــدد ماســک 
ــغ  ــه اعتبــاری بال ــی ب و مــواد ضدعفون
بــر27۰ میلیــون ریــال بــه هیئت هــای 

ــل داده شــد. مذهبــی تحوی
وی بــا بیــان اینکــه توزیــع بســته های 
غذایــی در راســتای رزمایــش مواســات 
و همدلــی بــوده اســت کــه امیدواریــم 
بــا کمــک خیــران ایــن اقدامــات ادامــه 

داشــته باشــد گفــت: هــر چنــد شــیوع 
ــادی را در  ــکالت زی ــا مش ــروس کرون وی
جامعــه ایجــاد کــرده امــا شــاهد موجــی 
از کمک هــای مردمــی در کشــور بــه 

محرومــان هســتیم.

۳۰۰۰ سبد غذایی و ۱5۰۰۰ اقالم بهداشتی اوقاف در استان کرمان توزیع شد

ادامه ســرمقاله... امنیــت و بالندگی امــروز کشــور مرهون 
فرهنــگ دفــاع مقــدس اســت کــه خــط بــه خــط آن را جوانان 
مشــتاق از دریچــه نــگاه پیــر و مــراد خویــش و خلــف صالــح 
ــته اند و  ــاره نشس ــه نظ ــان )ره( ب ــل عظیم الش ــام راح آن ام
آموزه هــای ایشــان را مشــق جــان خویــش ســاخته اند، آنــگاه 
ــتند  ــان داش ــه خودبی ــی دلســوزانه و پدران ــه در توصیه های ک
ــد.  ــی را درک نکرده ان ــروز، جنــگ تحمیل ــز ام ــان عزی : »جوان
همــه یــا اغلــب شــما جوان هــای عزیــزی کــه امــروز در ایــن 
میــدان هســتید، کســانی هســتید کــه بعــد از پایــان جنگ به 
دنیــا آمدیــد. دوران دفــاع مقــّدس دوران عجیبــی بــود، دوران 
ــت  ــود. در آزمون هاس ــواری ب ــون دش ــود، دوران آزم ــی ب مهّم
کــه انســان های بــزرگ و ســخت کوش، خودشــان را بحقیقــت 
نشــان می دهنــد؛ آنجــا اســت کــه جوهر هــا آشــکار می شــود.« 
چــون بســیاری از جوانــان عزیــز، دوران مقــدس را درک نکردند 
ــور  ــد از حض ــوند بای ــنا ش ــا آن دوران آش ــان ب ــروز ان ــد ام بای
داوطلبانــه ومجاهــد گونــه انــان درصحنــه هــا ی دوران مقدس 
نوشــته وکتا ب تهیــه ودراختیار انان گذاشــته شــودتا بامفاهیم 
ــر اســتکبار واذنابشــان  دالیــل جنــگ تحمیلــی و پیــروزی ب
در منطقــه آگاه شــوندتا دشــمنان نتواننــد بــا جنــگ روانــی 
بــا اســتفاده از جنــگ نــرم بــه مخــدوش کــردن دوران دفــاع 
ــل  ــه دلی ــل ب ــفانه برخــی درداخ ــه متاس ــدس بپردازندک مق
کــم فهمــی از آن دوران روایاتــی را نقــل میکننــد و تفســیرها 
و برداشــتهای شــخصی وتلفیقــی جهــت تخریــب اقتــدار نظام 
ــع درک  ــه مان ــد ک ــی کنن ــو م ــان بازگ ــرای جوان اســالمی  ب
صحیــح ازبــرکات ومعجــزات دوران دفاع مقدس شــوند و باعث 
تشــویش اذهــان و ســرانجام تلقیــن ناکارامــدی نظام اســالمی 

ومذهبــی شــوند

تشکیل ستاد بزرگداشت ترویج 
فرهنگ  شهید حاج قاسم سلیمانی

ــتاد  ــیر س ــداری بردس ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
بزرگداشــت ترویــج مکتب ســردار دلها حاج قاســم ســلیمانی 
بــه ریاســت مهنــدس نجــف پــور و باحضــور حجت االســالم 
ــی  ــی، خطیب ــاون سیاس ــی مع ــلمین کرمانی،وفای والمس
شهردار،ســرهنگ امیــری فرمانــده ســپاه و دیگراعضــا دردفتر 

فرمانــدار تشــکیل شــد
مهنــدس نجــف پــور فرمانــدار بردســیر  از برگــزاری مراســم 
بزرگداشــت مقام واالی ســپهبد شــهید حاج قاســم سلیمانی 

در روز پنجشــنبه ۱۱دی مــاه ســال جــاری خبــر داد
ــون،  ــای شهرســتانی، مجــازی، روحانی ــه ه تشــکیل کمیت
فرهنگــی، ورزشــی، هنری ،عمرانــی، خواهران، آموزشــی،مالی 
و افتتــاح پــروژه هــای خیــر ســاز در دهــه شــهادت از 
8الــی۱8دی مــاه همچنیــن فضاســازی و نصــب المــان  های 
شــهری و نــام گــذاری اماکــن ورزشــی از مصوبات این جلســه 

بــود
همچنیــن گفتنــی اســت  تمامی مصوبــات در بخــش ها نیز 

اجــرا میگردد

امنیت و بالندگی امروز کشور 
مرهون فرهنگ دفاع مقدس است

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان گفت: 

              حجت االسالم و المسلمین  علی جاللی مدیر کل اوقاف و امورخیریه استان کرمان:

کشف اختالس یک میلیارد تومانی 
در یک شرکت بیمه در سیرجان

دادســتان عمومــی و انقــالب ســیرجان از کشــف اختــالس یــک میلیــارد 
تومانــی در یــک شــرکت بیمــه خبــر داد.

بــه گــزارش خبرگــزاری مهر بــه نقــل از روابط عمومــی دادگســتری کرمان، 
محســن نیــک ورز از کشــف اختــالس یک میلیــارد تومانی در یک شــرکت 
بیمــه خبــر داد و گفــت: متهمــان ایــن پرونــده بــا تبانــی و پرونــده ســازی 

بیــش از یــک میلیــارد تومــان از وجــوه دولتــی را اختــالس کرده انــد.
دادســتان عمومــی و انقــالب ســیرجان در تشــریح این خبــر افــزود: در حال 
حاضــر دو نفــر از کارکنــان بیمــه و دو نفــر از مســئوالن نمایندگــی ایــن 
شــرکت بیمــه در شهرســتان ســیرجان در رابطه با ایــن پرونده در بازداشــت 

موقــت بــه ســر می برنــد.
وی بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه بررســی ابعــاد دقیق تــر ایــن پرونــده در 
دادســرای ســیرجان در دســت انجــام اســت، عنــوان کــرد: ایــن موضــوع بــا 
گــزارش ســازمان بازرســی بــه دادســرا منعکــس شــد و متهمــان با دســتور 
قضائــی توســط پلیس اطالعــات و امنیت عمومی این شهرســتان دســتگیر 

شدند.
دادســتان عمومــی و انقــالب ســیرجان مبــارزه بــا فســاد را از اولویت هــای 
ابالغــی قــوه قضائیــه و از رســالت های اصلــی آن برشــمرد و تاکیــد کــرد: 
دســتگاه قضائــی در شهرســتان ســیرجان در مســیر مبــارزه بــا فســاد هیچ 

خــط قرمــزی نــدارد.

ویژه برنامه های چهلمین سالگرد 
دفاع مقدس در استان کرمان در 

۹۸ سرفصل برگزار می شود

ــاع  ــار و نشــر ارزش هــای دف ــرکل بنیــاد حفــظ آث مدی
ــژه برنامه هــای  ــان از برگــزاری وی مقــدس اســتان کرم
ــتان در 98  ــدس در اس ــاع مق ــالگرد دف ــن س چهلمی

ــر داد. ســرفصل خب
ــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، ســرهنگ  ب
ــرد در نشســت خبــری بزرگداشــت  محمــود مهدوی ف
هفتــه دفــاع مقــدس در اســتان کرمــان اظهــار داشــت: 
امســال چهلمین ســالگرد دفــاع مقــدس را داریــم و بالغ 
بــر 98 ســرفصل برنامــه ویــژه چهلمیــن ســالگرد دفــاع 

ــزار می شــود. مقــدس در اســتان برگ
ــاع  ــار و نشــر ارزش هــای دف ــرکل بنیــاد حفــظ آث مدی
مقــدس اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه چهــل ســال از 
رشــادت ها و دالورمردی هــای رزمنــدگان دفــاع مقــدس 
ــت:  ــت گف ــی اس ــاع باق ــان دف ــا همچن ــذرد ام می گ
برنامه هــای چهلمیــن ســالگرد دفــاع مقــدس از ســوم 
خــرداد آغــاز شــده و در ایــام هفتــه دفــاع مقــدس برنامه 

ــود. ــزار می ش ــژه برگ وی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دوشــنبه ۳۱ شــهریورماه 
ســخنرانی مقــام معظــم رهبــری در برنامــه اســت کــه 
ایــن دیــدار در فضــای مجــازی خواهــد بــود افــزود: ایــن 
برنامــه به صــورت زنــده از شــبکه های تلویزیونــی پخش 

می شــود.
مهدوی فــرد بــا بیان اینکه تجلیــل از پیشکســوتان دفاع 
مقــدس در مراســمی در اســتان کرمــان انجــام می شــود 
ادامــه داد: تجلیــل از پیشکســوتان تــا پایــان هفتــه دفاع 

مقــدس ادامــه خواهــد داشــت.
ــاع  ــار و نشــر ارزش هــای دف ــرکل بنیــاد حفــظ آث مدی
مقــدس اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه رونمایــی از 
5۰ عنــوان کتــاب دفــاع مقــدس در اســتان کرمــان در 
هفتــه دفــاع مقــدس انجــام خواهــد شــد افــزود: برنامــه 
تلویزیونــی پــالک 4۰ توســط صــدا و ســیمای اســتان 
کرمــان تهیــه و تولید شــده کــه به صــورت زنــده از موزه 

دفــاع مقــدس کرمــان پخــش می شــود.

تحویل دو میلیون دوز واکسن آنفلوانزا به وزارت بهداشت

خطبه های مناز جمعه 

حجت االسالم واملسلمین حاج علی اکرب کرمانی :

استقالل و امنیت امروز ما  از 
ثمرات و برکات دفاع مقدس است

مهندس وفایی معاون فرمانداری بردسیر : 

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نرش ارزش های دفاع مقدس استان کرمان:

رئیــس ســازمان غــذا و دارو، گفــت: دو میلیــون 
دوز واکســن آنفلوانــزا بــرای اســتفاده زنان بــاردار 
و بیمــاران پــر خطــر و مزمــن تحویــل معاونــت 

بهداشــت وزارت بهداشــت می شــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، محمدرضا شــانه 
ســاز، دربــاره آخریــن وضعیــت واردات و توزیــع 
واکســن آنفلوانــزا، اظهار داشــت: امســال با توجه 
ــروس  ــه شــرایط خــاص ناشــی از شــیوع وی ب
کرونــا 2 میلیــون دوز واکســن بــرای گروه هایــی 
ــراد مســن و پرخطــر مثــل بیمــاران  ماننــد اف
پیونــدی، قلبــی و تنفســی، مــادران بــاردار و…، 
کــه تزریــق واکســن بــرای آنها ضــروری اســت، 
تحویــل معاونــت بهداشــتی شــده اســت کــه 
در اختیــار شــبکه های بهداشــت قــرار خواهــد 

گرفت.
ــرای  ــن ب ــن واکس ــوزه تأمی ــزود: در ح وی اف
ســایر افــراد هــم نســبت بــه ســال گذشــته که 
یــک میلیــون و 6۰۰ هــزار دوز واکســن آنفلوانزا 
مصــرف شــده بــود، امســال حــدود ۱4 میلیون 

ــم. ــی کرده ای ــن را پیش بین دوز واکس
رئیــس ســازمان غــذا و دارو بــا تاکیــد بــر اینکــه 
واکســن در داروخانــه بــا اولویــت افراد بــاالی 65 

ســال عرضــه خواهــد شــد، گفــت: از ابتــدای مهر 
افــراد ســالمند باالی 65 ســال بــا ارائــه کارت ملی 
و ثبــت کــد ملــی خــود در داروخانه هــا می توانند 
واکســن را دریافــت کننــد و در فــاز بعــدی 
ســایر افــراد می تواننــد بــرای تهیــه واکســن بــه 
داروخانه هــا مراجعــه و واکســن را بــا ارائــه کارت 

و کــد ملــی تهیــه کنند. 
ــه  ــورت گرفت ــای ص ــر تالش ه ــد ب ــا تاکی وی ب
بــه منظــور تأمیــن واکســن آنفلوانــزا بــرای افــراد 
ــح  ــور، تصری ــاز کش ــزان نی ــه می ــر ب ــر خط پ
ــا اعالم شــده، تصــور  ــه باره ــرد: همان طــور ک ک
می کنیــم کــه امســال بــه دلیــل رعایــت 
ــذاری  ــر فاصله گ ــتی نظی ــای بهداش پروتکل ه
اجتماعــی، رعایــت بهداشــت فــردی مثــل 
ــتفاده  ــت ها، اس ــداوم دس ــردن م ــی ک ضدعفون
ــروس  ــه وی ــی ب ــال آلودگ ــک و…، احتم از ماس
آنفلوانــزا بســیار کمتــر از ســال های قبــل باشــد. 
ــراد  ــایر اف ــرای س ــن ب ــق واکس ــن، تزری بنابرای
ــورهای  ــه در کش ــا اینک ــت. کم ــروری نیس ض
ــه زمســتان را پشــت ســر  ــی ک ــره جنوب نیمک
گذاشــته اند شــیوع آنفلوانــزا بــه همیــن دالیــل 

ــت. ــوده اس ــته ب ــال های گذش ــر از س کمت
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آگهی مزایده ی زمین شهرداری بردسیر
مرحله ی سوم )نوبت دوم(

مشخصات و لیست امالک مزایده شهرداری بردسیر

شــهرداری بردســیر در نظــر دارد تعــدادی قطعــه ی زمیــن بــا کاربــری مســکونی در نقــاط مختلــف شــهر بــر طبــق مجــوز شــماره ی 2/47- 99/0۳/10 شــورای 
اســامی شــهر و بــه اســتناد مــاده 1۳ آییــن نامــه ی مالــی قانــون شــهرداریها از طریــق مزایــده بــه فــروش برســاند، لــذا از متقاضیــان دعــوت مــی شــود ظــرف 

مــدت 10 روز کاری پــس از چــاپ آگهــی نوبــت دوم بــه واحــد امــاک شــهرداری بردســیر مراجعــه و اســناد مربوطــه را دریافــت نماینــد.
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                      روابط عمومی شهرداری بردسیر

گــروه 1 – تعــداد یــک قطعــه زمیــن مســکونی واقــع در عمــق ســوم ضلــع جنوبــی خیابان  شــهید 
غامحســین پــور ) حــد فاصل چهــارراه بهجرد و میــدان امــام حســین )ع(   (  ،  قطعه   بــه  شــماره    127 

گــروه 2 – تعــداد  یــک  قطعــه  زمیــن  مســکونی  واقــع  در محلــه  کریــم آبــاد  -  کوچــه 
مســجد   قطعــه   بــه    شــماره   ۳   

گــروه ۳ – تعــداد  یــک  قطعــه  زمیــن  مســکونی  واقــع  در محلــه  دهنوســفید  ، کوچــه 
جنــب  ترانــس بــرق  ، پــاک 1141  قطعــه  بــه    شــماره    7    

ــهید  ــان ش ــی خیاب ــع جنوب ــع در ضل ــکونی واق ــن مس ــه زمی ــداد  7  قطع ــروه 4 – تع گ
ــای      ۳2-27-22-21-20-1۳-7  ــماره ه ــه   ش ــات  ب ــتغیب  قطع دس

گــروه 5 – تعــداد  یــک  قطعــه زمیــن مســکونی واقــع در ضلــع غربی بلــوار مــدرس - بعد 
از دو راهــی  دهنــو ســفید   قطعــه  به  شــماره   11 

گــروه 6 – تعــداد  یــک  قطعــه  زمیــن  مســکونی  واقــع در بلــوار شــهیدان عظیمی )ســفیر 
امیــد( ، ضلــع شــرقی پــارک انقــاب  قطعه  بــه  شــماره   20   

گــروه 7 – تعــداد  2  قطعــه زمیــن از اراضــی موقوفــه عبــاس آبــاد واقــع در ضلــع جنوبــی 
خیابــان معلــم  ، عرصــه قطعــات فــوق متعلــق بــه وقــف مــی باشــد و قیمــت پایــه مزایده 
ارزش امتیــاز بهــره بــرداری از عرصــه وقفــی بــوده و هزینــه هــای مربــوط بــه وقــف بــه 
عهــده ی برنــده مزایــده مــی باشــد. و قطعــه  2500  دارای حریــم قنــات بایرمــی باشــد.   

قطعــات  بــه  شــماره هــای  606 - 2500 

گــروه 8 – تعــداد  2  قطعــه زمیــن مســکونی از موقوفــه حاج ســیف ا... خدامــی واقــع در بلوار 
مــدرس کوچــه شــماره 8  پــاک 1160 ، عرصــه قطعــات فــوق متعلــق بــه وقــف مــی باشــد و 
قیمــت پایــه مزایــده ارزش امتیــاز بهــره بــرداری از عرصــه وقفــی بــوده و هزینه هــای مربوط 

ه وقــف بــه عهــده ی برنــده مزایــده مــی باشــد. قطعــات   بــه   شــماره هــای      7-2 

گــروه 9 – تعــداد  یــک  قطعــه  زمیــن  مســکونی  واقــع در بعــد از پــارک انقاب ، نرســیده 
بــه میــدان ، جنــب شــهرک ســامت  قطعــه   بــه     شــماره     12

گــروه 10 – تعــداد  ۳  قطعــه  زمیــن  مســکونی از پــاک 549  واقــع در غــرب خیابــان شــهید 
گرکانــی ، پشــت بــاغ گــودال  قطعــات  بــه  شــماره هــای  42-۳9-4   

گــروه 11 – تعــداد 18 قطعــه زمیــن مســکونی واقــع در بلــوار آزادگان مقابــل بیمارســتان  ،   
قطعــات  بــه  شــماره هــای  28-26-22-16-15-14-1۳-12-10-9-8-7-6-5-4-۳-2-1

گــروه 12 – تعــداد 19 قطعــه زمیــن مســکونی از پــاک ۳۳87 اصلــی  واقــع در بلوار شــهید 
جهاندیــده ، قطعــات  شــماره هــای 82-72-67-66-57-56-45-۳7-۳۳-28-25-24-

120-119-107-10۳-102-9۳-88

گــروه 1۳ – تعــداد 2 قطعــه زمیــن مســکونی از پــاک 548  واقــع در بلــوار میرزاآقاخــان  
قطعــات   بــه    شــماره هــای  40-4  

گــروه 14 – تعــداد  یــک  قطعــه  زمیــن  مســکونی  واقــع در بلــوار آزادگان ، پشــت منــازل 
ســازمانی قطعــه  بــه   شــماره   18   

گــروه 15 – تعــداد 11 قطعــه زمیــن مســکونی  از پــاک ۳۳54 اصلــی واقــع در غــرب  ۳0 
متــری امــام ســجاد )ع(  روبــروی پیــر جارســوز ، منطقــه بــا  تــراز پاییــن تــر از ســطح 

ــای  ۳7-۳6-۳5-29-26-2۳-19-14-12-11-8 ــماره ه ــه    ش ــات   ب ــان     قطع خیاب

گــروه 16 – تعــداد 4 قطعــه زمیــن تجــاری از پــاک ۳۳54 اصلــی واقــع در غــرب  ۳0 متری 
امــام ســجاد )ع( روبــروی پیــر جارســوز ،  قطعات بــه شــماره هــای      4-۳-2-1  

گــروه 17 – تعداد4قطعــه زمیــن مســکونی از پــاک ۳۳54 اصلــی  واقــع در ضلــع شــمال 
۳0 متــری امــام جمعــه مقابــل تقاطــع بلــوار امــام ســجاد )ع(  و امــام جمعــه ، قطعــات  بــه   

شــماره هــای    2۳-19-7-4  

مشخصات  قطعات زمين آگهی مزايده
واگذار گردید

واگذار گردید

واگذار گردید

واگذار گردید

واگذار گردید

واگذار گردید

واگذار گردید

واگذار گردید

واگذار گردید

واگذار گردید

واگذار گردید

واگذار گردید

واگذار گردید

واگذار گردید

واگذار گردید
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مشخصات  قطعات زمين آگهی مزايده

واگذار گردید

واگذار گردید

واگذار گردید

واگذار گردید

واگذار گردید

واگذار گردید

واگذار گردید

واگذار گردید

واگذار گردید
واگذار گردید

واگذار گردید

واگذار گردید

واگذار گردید

واگذار گردید

واگذار گردید
واگذار گردید

واگذار گردید

واگذار گردید

واگذار گردید

واگذار گردید

واگذار گردید

واگذار گردید

واگذار گردید

واگذار گردید

واگذار گردید

واگذار گردید

واگذار گردید

واگذار گردید

واگذار گردید

واگذار گردید

واگذار گردید

واگذار گردید

واگذار گردید

روابط عمومی شهرداری بردسیر

آگهی مزایده عمومی )مرحله اول(
ــاز  ــازاد برنی ــی م ــای آموزش ــاب فض ــداد 3ب ــر دارد تع ــیر در نظ ــتان بردس ــرورش شهرس ــوزش و پ ــت آم مدیری
ــت  ــی دول ــدارکات الکرتونیک ــامانه ت ــری از س ــره گی ــا به ــی ب ــده عموم ــق مزای ــل ازطری ــه رشح ذی ــود را ب خ
)setadiran.ir(  بــه صــورت اجــاره یکســاله، دوســاله وســه ســاله  بــه بخــش خصوصــی واگــذار منایــد 

1-مدرسه فاطمیه دشتکار به آدرس : دشتکار جنب میدان امام رضا علیه السالم
2-مدرسه روستای ساورچ ازتوابع بخش نگار 

3-مدرسه امام حسن مجتبی علیه السالم شهرگلزار به آدرس جنب جایگاه سوخت 
 زمان انتشار درسایت : 99/06/31 

 مهلت دریافت اسناد مزایده : از تاریخ 99/06/31تا تاریخ 99/07/05
نحوه دریافت اسناد مزایده : از طریق سامانه ستاد الکرتونیکی دولت )ستاد(

مهلــت تکمیــل وتحویــل اســناد مزایــده: حداکرثتــا پایــان وقــت اداری مورخــه99/07/10 از طریــق ســامانه 
ــرورش شهرســتان  ــه مدیریــت آمــوزش وپ ــه دبیرخان ــزی ودیعــه ب ــل اصــل فیــش واری ســتادایران و تحوی

بردســیر از طریــق مراجعــه حضــوری یــا پســت سفارشــی،
تاریخ بازگشایی اسناد مزایده : ساعت 10 مورخ 99/07/12 د رمحل دفرت مدیرکل آموزش وپرورش استان کرمان 

جهــت آگاهــی از رشایــط عمومــی وتوضیحــات برگــزاری و ســایراطالعات مزایــده بــا مراجعــه بــه ســامانه 

ســتاد بــه نشــانی )setadiran.ir( یــا بــا تلفــن  هــای 33522697و 33524507 متــاس حاصــل منائیــد 

                                                                                                                        59م الف
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حکومت  جهانی عدالت

پیوند عاشورا وانتظار 
الهام پذیری هر دو ازفرهنگ شهادت :

فرهنگ  گذار  پایه  خود،  شهادت  با  السالم  علیه  حسین 
شهادت شد و این فرهنگ، آن چنان در فرهنگ مسلمین 
ریشه دواند و در دلها جا باز کرد که به عنوان الگو، سرآغاز 
بسیاری از حرکتها و قیامهای حق طلبانه در سرزمین پهناور 
اسالمی بر علیه خلفا و حاکمان ستمگر، شد . در عراق، بصره 
و کوفه )سلیمان بن صرد، مختار، زید بن علی(، در حجاز، 

مدینه و مکه، در خراسان )یحیی بن زید( 
و هنوز هم همه عدالت خواهان و مردان تاریخ، می گویند 

باید پا جای پای حسین و شهدای کربال گذاشت )گاندی (
انتظار نیز به عنوان یکی از بزرگترین، قوی ترین و انگیزه 
سازترین آرمان های انسانی، نقش بی بدیلی در از بین بردن 
یاس و ناامیدی و پیروزی نهایی مظلومان بر مستکبران دارد 
»و نریدان نمن . . . و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین « . 
همچنان که می تواند به عنوان یک راهبرد اساسی و کلیدی 
در تمامی ابعاد سیاسی - اجتماعی، تربیتی و فکری یک 
جامعه تاثیر گذار باشد .از طرف دیگر منتظر ظهور مصلح، 

خود باید صالح باشد .
امام صادق علیه السالم فرمود: »ان لنا دولة یجی ء بها اهلل اذا 
شاء ثم قال: من سره ان یکون من اصحاب القائم علیه السالم 
فلینتظر و لیعمل بالورع و محاسن االخالق و هو منتظر« ما 
دولت و حکومتی داریم و خداوند، هرگاه بخواهد این دولت 
ظهور خواهد کرد و اگر کسی خوشحال و خشنود می شود 
که از یاران مهدی علیه السالم باشد; پس منتظر باشد و در 
حال انتظار، اهل ورع و اجتناب از گناهان و اهل محاسن و 
مکارم اخالق باشد« .»یخرج اناس من المشرق و یوطئون 
للمهدی سلطانه; گروهی از مشرق زمین به پا خاسته و زمینه 

ساز حکومت امام مهدی علیه السالم می شوند« .
*** زوال دولت های باطل

حسین علیه السالم، با شهادت خود، باعث رسوایی و در 
نتیجه نابودی دولت بنی امیه شد . مهدی علیه السالم نیز با 
ظهور خود، باعث رسوایی و تزلزل تمامی دولت های مستکبر، 
خواهد شد:»اذا قام القائم ذهب دولة الباطل; هنگامی که قائم 
قیام کند، هر دولت باطلی از بین می رود« .در دعای ندبه، 
ندا سر می دهیم:»این قاصم شوکة المعتدین؟ این هادم 
ابنیة الشرک و النفاق؟ این مبید اهل الفسوق و العصیان و 
الطغیان؟ . . . ; کجا است درهم شکننده شوکت متجاوزان؟ 

ادامه آیه 122 سوره آل عمران 
7- پیامبر)ص( بعد از استقرار در دامنه کوه احد چه اقدامی کرد؟

آن روز، روز جمعه بود که پیامبر)ص( این مشورت را به عمل آورد، 
پس از آن برای ادای خطبه نماز جمعه ایستاد. بعد از حمد و ثنای 
خداوند یکتا، مسلمانان را از نزدیک شدن سپاه قریش آگاه ساخت 
و فرمود:»اگر شما با جان و دل برای جنگ آماده باشید و با چنین 
روحیه ای با دشمنان بجنگید، خداوند به طور یقین پیروزی را 
نصیبتان می کند« آنگاه درهمان روز با هزار نفر از مهاجر و انصار 

رهسپار اردوگاه شدند.
پیغمبر)ص( شخصا فرماندهی لشکر را به عهده داشت و قبل از آنکه 
از مدینه خارج شوند دستور داد سه پرچم ترتیب دهند، یکی را به 
مهاجران و دو تا را به انصار اختصاص داد.پیامبر فاصله میان مدینه 
و احد را پیاده پیمود و در طول راه از صفوف لشکر سان می دید و 
به دست خود صفوف لشکر را مرتب و منظم می ساخت تا در یک 

صف راست و مستقیم حرکت کنند.
8- جنگ احد چگونه شروع شد؟

به هر حال پیامبر با قوای خود که هفتصد نفر بودند به پای کوه احد 
رسید. بعد از ادای نماز صبح، صفوف مسلمانان را آراست. »عبداهلل 
ابن جبیر« را با پنجاه نفر از تیراندازان ماهر، مامور ساخت در دهانه 
شکاف کوه احد قرارگیرند و به آنها اکیدا توصیه کرد که در هر حال 
از جای خود تکان نخورند و پشت سر سپاه را حفظ کنند و فرمود 
حتی اگر ما دشمن را تا مکه تعقیب کنیم و یا اگر دشمن ما را 
شکست داد و ما را تا مدینه مجبور به عقب نشینی کرد، بازهم از 

سنگرگاه خود دور نشوید.
از آن طرف ابوسفیان، »خالد بن ولید«را با دویست سرباز زبده، 
مراقب این گردنه کرد و دستور داد در کمین باشید تا وقتی که 
سربازان اسالم از این دره کنار بکشند، آنگاه بالفاصله لشکر اسالم را 
از پشت سرمورد حمله قرار دهید. دو لشکر در مقابل یکدیگر صف 
آرائی کرده، مهیای جنگ شدند. این دو سپاه هر کدام به نوعی 
مردان خود را به جنگ تشویق می کردند. ابوسفیان، بنام بت های 
کعبه و جلب توجه زنان زیبا،جنگجویان خود را بر سر ذوق و شوق 
می آورد. اما پیامبر اسالم)ص( بنام خدا و مواهب الهی مسلمانان را 

به جنگ تشویق می نمود.
اینک، صدای »اهلل اکبر، اهلل اکبر« مسلمانان تمام دامنه احد را پر 
کرده بود. در طرف دیگر میدان، زنان و دختران قریش، برای تحریک 
عواطف و احساسات جنگجویان قریش، اشعاری را گویا با دف و نی 
می خواندند. پس از شروع جنگ، مسلمانان با یک حمله شدید 
توانستند، لشکر قریش را درهم بشکنند. آنها پا به فرار گذاردند و 

سربازان اسالم به تعقیب آنها پرداختند.
9- چرا مسلمانان سنگر خود را ترک کردند؟

خالد بن ولید که شکست قریش را قطعی دانست، خواست از راه 
دره خارج شود و مسلمانان را از پشت سر مورد حمله قرار دهد، ولی 

تیراندازان آنها را مجبور به عقب نشینی کردند.
این عقب نشینی قریش باعث شد جمعی از تازه مسلمانان به خیال 
اینکه دشمن شکست خورده است، برای جمع آوری غنائم یک 
مرتبه جایگاه خود را ترک کنند و حتی تیراندازانی که در باالی کوه 
ایستاده بودند، سنگر خود را ترک گفتند و به میدان جنگ رفتند. هر 
قدر عبداهلل بن جبیر دستور پیغمبر)ص( را متذکر شد، به جز عده 
کمی که عددشان حدود ده نفر بود درجایگاه حساس خود نماندند.

                     تفسیر سوره آل عمران - قسمت 348بسوی نور

ســتاد مرکــزی مدیریــت بحــران ســازمان نظــام 
ــوج دوم  ــر م ــاره خط ــه ای درب ــکی در بیانی پزش

ــا مــواردی را متذکــر شــد. ــزا و کرون آنفلوان
ــزی  ــتاد مرک ــر، س ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــکی در  ــام پزش ــازمان نظ ــران س ــت بح مدیری
بیانیــه ای آورده اســت: »در شــرایطی کــه پاندمــی 
کرونــا ویــروس و بیمــاری کوویــد ۱9 در سراســر 
ــک  ــران، ی ــا ای ــز م ــز در کشــور عزی ــان و نی جه
ــاب  ــه حس ــریت ب ــات بش ــدی حی ــره ج مخاط
می آیــد، بــا نزدیک شــدن بــه آغــاز پاییــز، نگرانی 
ــت خطــر  ــران از باب ــردم ای ــه پزشــکی و م جامع
اپیدمــی آنفلوانــزا بــه یــک مســأله حــاد و مبــرم 

ــل شــده اســت. تبدی
اکنــون پزشــکان در سراســر جهــان، نگــران 
ــی  ــی فصل ــی اپیدم ــدن و همراه ــان ش همزم
آنفلوانــزا و پاندمــی کوویــد ۱9 هســتند. از آنجایی 
ــه  ــبیه ب ــزا ش ــی آنفلوان ــانه های بالین ــه نش ک
ــانه ها  ــت، نش ــد ۱9 اس ــایع کووی ــانه های ش نش
ــا ایجــاد مشــکل  ــد ب ــزا می توانن ــم آنفلوان و عالئ
در تشــخیص و از طریــق مبتالیانــی کــه بیمــاری 
ایشــان تشــخیص داده نشــده و تحــت قرنطینــه 
قــرار  مربوطــه  دســتورالعمل های  اجــرای  و 
نگرفته انــد، خطــر گســترش و ســرایت بیمــاری 

ــد. ــش دهن ــد ۱9 را افزای کووی
ــی  ــا آلودگ ــخصی ب ــر گاه ش ــر، ه ــوی دیگ از س
توســط هــر کــدم از ویروس هــا دچــار »آنفلوانــزا« 
ــدازه ای تضعیــف  ــا ان ــا »کوویــد ۱9« شــود، ت و ی
و گرفتــار خواهــد شــد کــه بــه ســادگی میزبــان 

مســاعدی بــرای ویــروس دیگــر باشــد.
ــه  ــان ب آنچــه کــه مســلم اســت: ابتــالی همزم
هــر دو ویــروس می توانــد پیــش آگهــی بالینــی 
بدتــری داشــته و بــه خصــوص در افــراد مســن، و 
دارای بیماریی هــای زمینــه ای و نیــز کــودکان بــه 

نتایــج ناگــواری منجــر شــود.
یــادآور می شــود کــه نشــانه های بالینی مشــترک 
ایــن دو بیمــاری عبارتنــد از تــب، احســاس تــب و 
حــرارت، لــرز، درد بــدن، ســرفه یا تنفس مشــکل 
و کوتــاه شــدن نفس هــا. بــرای تشــخیص افتراقی 
بایــد بــه عالئــم و نشــانه های بالینــی اختصاصــی 
کوویــد ۱9 ماننــد از دســت دادن حــس بویائــی و 
یــا نماهــای اختصاصــی در ســیتی اســکن ریه هــا 

و یا تســت PCR اســتناد شــود.
در شــرایط فعلــی، نگرانــی جامعــه پزشــکی ایــن اســت 
کــه مراجعــات مبتالیــان بــه آنفلوانــزا، به بیمارســتان ها و 
مراکــز درمانــی، رونــد خدمت رســانی بــه بیمــاران کووید 
۱9 و فرآیندهــای پیشــگیری را دچــار اختــالل جــدی 

نماید.
مخاطراتــی معینی که هــم اکنون در کشــورهای نیمکره 
شــمالی و از جملــه ایــران مطــرح اســت: ایــن اســت کــه 
در اکثــر مناطــق، مســاله بازگشــایی مــدارس و فضاهــای 
ــه  ــان، ب ــان و جوان ــودکان، نوجوان ــی، حضــور ک تحصیل
همــراه آمــوزگاران، اســتادان و کادرهــای اداری و فنــی در 
مــدارس و دانشــگاه ها، یــک تهدیــد جــدی بــرای شــیوع 

بیشــتر بیمــاری کوویــد ۱9 بــه شــمار مــی رود.
در حــال حاضــر شــبح بیمــاری آنفلوانــزا، موجــب نگرانی 
مــردم و ابهامــات جــدی در افــکار عمومــی شــده اســت 
کــه امیــد اســت با توضیــح بنیادهــای علمــی این مــورد، 
از بــار نگرانــی و تشــویش مــردم کاســته شــود و در عیــن 
حــال مــردم شــریف ایــران تشــویق شــوند بــا جدی تــر 
ــذاری  ــه گ ــکل »فاصل ــاد پروت ــررات و مف ــن مق گرفت
اجتماعــی« بــه کاهــش دامنــه و شــدت اپیدمــی آنفلوانزا 
نیــز یــاری برســانند. اگــر در ایــن زمینــه بخواهیم مطلب 
را خالصــه و جمــع بنــدی کنیــم، مــوارد زیر را بایــد مورد 

ــرار دهیم: ــد ق تأکی
ــی  ــه اپیدم ــی ک ــره جنوب ــود از نیمک ــواهد موج ۱- ش
همزمــان آنفلوانــزا و کوویــد ۱9 را تجربــه کرده اند، نشــان 
می دهــد کــه بهتــر اســت بــا توضیــح علمــی مســائل و 
تأکیــد بــر مقــررات فاصلــه گــذاری اجتماعــی )اســتفاده 
از ماســک- شستشــوی دســت ها بــا آب و صابــون- 
ــودداری  ــروری- خ ــر ض ــافرت های غی ــودداری از مس خ
ــزا  ــه فصــل آنفلوان از اجتماعــات و …( از وحشــت ورود ب
در رســانه ها کاســته شــود زیــرا انتظــار مــی رود بــا یــاری 
مــردم و فاصلــه گــذاری اجتماعــی، اپیدمــی آنفلوانــزای 
ــته  ــته داش ــال های گذش ــه س ــبت ب ــری نس خفیف ت

باشیم.
۲- واکسیناســیون بــر علیــه آنفلوانــزا ،بــه خصــوص در 
ــری از  ــی در جلوگی ــه مهم ــر، حلق ــر خط ــای پ گروه ه
حــدت و شــدت اپیدمــی آن اســت. در حال حاضــر وزارت 
بهداشــت اقــدام عملی نســبت به خریــد و تهیه واکســن 
آنفلوانــزا را آغــاز کــرده و در دســت اجرا دارد. مســئله مهم 
مدیریــت نحــوه توزیع واکســن و نظــارت بر دسترســی و 
دریافــت افــرادی اســت کــه در گروه هــای پــر خطــر قــرار 

دارند. مســئوالن بهداشــتی کشــور حتمــاً الزم اســت 
کــه شــیوه نامه تقســیم بنــدی جمعیت و شناســایی 
افــراد پــر خطــر را بســیار ســریع آمــاده نماینــد تــا از 
هــرج و مــرج، ایجــاد بــازار ســیاه، رشــد پدیــده قاچاق 
و برخــوردار نشــدن افــرادی کــه واقعــاً به واکســن نیاز 

داشــته اند، جلوگیــری شــود.
کــودکان ســالم ۶ تــا ۲۳ ماهه، بزرگســاالن بــاالی ۶۵ 
ســال، زنــان باردار در ســه ماهــه دوم و ســوم حاملگی، 
و کلیــه افــراد بــاالی ۲ ســال کــه بیمــاری زمینــه ای 
از قبیــل دیابت، ســرطان، نارســایی کلیه، روماتیســم، 
آســم و … داشــته باشــند، در کنار کلیه کادر پزشکی- 
بهداشــتی- درمانــی از گروه هــای هــدف در دریافــت و 
تزریــق واکســن آنفلوانزا به حســاب می آیند. ســازمان 
نظام پزشــکی حســب وظایــف قانونی خــود همکاری 
و مشــارکت در سیاســتگذاری هــا و تأمیــن واکســن با 
کیفیــت مناســب و اولویت گــذاری توزیــع آن آمادگی 

خــود را در ایــن امــر اعــالم مــی دارد.
۳- بازگشــایی مــدارس، دانشــگاه ها، پادگان هــا و 
امثالهــم بایــد بــا احتیــاط کامــل و پــس از بررســی 
تمــام جوانــب و وضعیــت همــه گیــری ویروســی در 
هــر منطقــه، کمــک گرفتــن از نظــرات کارشناســی 
مســئوالن و فعــاالن بهداشــتی و درمانی کشــور انجام 
شــود. بســیار ضــروری اســت کــه برنامه ریــزی علمی 
و تأمیــن امکانــات و ملزومــات انجــام شــود، ســپس 
بــه فکــر بازگشــایی کامــل و بازگشــت بــه روش هــای 
حضــوری باشــیم. در تعــدادی از کشــورهای اروپایــی 
نیــز تعجیــل در بازگشــایی مــدارس و دانشــگاه ها بــه 
بــن بســت برخــورد کــرده و بــار دیگــر بــه روش هــای 

غیــر حضــوری روی آورده انــد.

خطر موج همزمان آنفلوانزا و کرونا/ سه توصیه مهم بهداشتی

اداره کل ثبت اسنادوامالك استان کرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسیر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده ۳ قانــون ومــاده ۱۳ آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي 
فاقــد سندرســمي    برابــر رای شــماره ۱۳99۶0۳۱90۱۱000990 - 99/۵/۲8 هیــات اول موضــوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیــت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت ملــک بردســیر تصرفات 
مالکانــه بــال معــارض متقاضــی خانم نرگــس حیدرآبــادی پور فرزنــد غالمرضا  بشــماره شناســنامه ۶  صادره از بردســیر 
در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان باســقف شــیروانی  بــه مســاحت ۳4۳/۲4 مترمربع پــالک ۶  
فرعــی از 77۲  اصلــی واقــع در بردســیر  بلــوار شــهید کالنتــری پــور کوچــه امــداد ۵ خریــداری از مالــک رســمی آقــای 
حمیــد ســعید محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــی می 
شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضی اعتراضي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریخ 
انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذ رســید،ظرف مــدت یک ماه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت 

مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :99/۶/۳۱ -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/7/۱4

                                                                                 حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/۱۱۲ م الف

           بیانیه مدیریت بحران سازمان نظام پزشکی:

اداره کل ثبت اسنادوامالك استان کرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسیر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده ۳ قانــون ومــاده ۱۳ آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي 
فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــماره ۱۳99۶0۳۱90۱۱0009۵۵ - 99/۵/۲۱ هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیف 
وضعیــت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت ملــک بردســیر تصرفات 
مالکانه بال معارض متقاضی خانم خیرالنســاء مســتعلی زاده فرزند رســتم  بشــماره شناســنامه ۲48  صادره از بردســیر 
در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۲89.۵۲ مترمربــع پــالک 9۱  فرعــی از ۳۳۵4  اصلــی واقــع در بردســیر  بلــوار امامزاده  
بخــش ۲0 کرمــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای کیخســرو کیانیــان محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي به مــدت دو مــاه اعتــراض خود 
را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه 
مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصول اعتــراض طبق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :99/۶/۳۱ - تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/7/۱4

                                                                                        حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/۱۱۶ م الف

اداره کل ثبت اسنادوامالك استان کرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسیر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده ۳ قانــون ومــاده ۱۳ آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي 
فاقــد سندرســمي    برابــر رای شــماره ۱۳99۶0۳۱90۱۱0009۱7 - 99/۵/۱۳ هیــات اول موضــوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیــت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت ملــک بردســیر تصرفات 
مالکانــه بــال معــارض متقاضــی آقــای رضــا افشــون پــور ولــی آبــادی فرزنــد محمــد  بشــماره شناســنامه ۱  صــادره از 
بردســیر در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۵۲۲.۱۶ مترمربــع پــالک ۲۲4 فرعی مفــروز و مجــزی شــده از ۲۱7  فرعی از 
۳۱8  اصلــی واقــع در بردســیر  خیابــان شــهید گرکانــی کوچه شــقایق ۲۶ بخش ۲0 کرمــان خریداری از مالک رســمی 
آقــای حمیــد ســعید محــرز گردیــده اســت لــذا به منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهی 
مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضي داشــته باشــند مي تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتراض خــود را به ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذ رســید،ظرف مدت یک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در صــورت انقضای 

مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :99/۶/۳۱ - تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/7/۱4

                                                                                  حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/۱۱0 م الف

اداره کل ثبت اسنادوامالك استان کرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسیر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده ۳ قانــون ومــاده ۱۳ آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي 
فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــماره ۱۳99۶0۳۱90۱۱00۱۲0۳ - 99/۶/۱0 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیف 
وضعیــت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت ملــک بردســیر تصرفات 
مالکانــه بــال معــارض متقاضــی آقــای رضــا پاینده فرزنــد حبیــب اهلل  بشــماره شناســنامه ۱۵۵۱  صــادره از بردســیر در 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۲۵۶/8۲ مترمربــع پــالک ۱۲  فرعــی از ۳4۳۲  اصلــی واقع در بردســیر بخــش ۲0 کرمان 
خریــداری از مالــک رســمی خانــم رخســاره تفرشــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتي که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیت متقاضــی اعتراضي 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهي بــه مدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم وپس از 
اخــذ رســید،ظرف مــدت یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خود رابــه مراجع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهی 

اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :99/۶/۳۱-  تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/7/۱4

                                                                                      حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/۱۱۵ م الف

اداره کل ثبت اسنادوامالك استان کرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسیر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده ۳ قانــون ومــاده ۱۳ آئیــن نامــه قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتــي واراضي وســاختمانهاي فاقد 
سندرســمي  برابــر رای شــماره ۱۳99۶0۳۱90۱۱00۱۱0۶ - 99/۶/۳ هیــات اول موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت ملک بردســیر تصرفــات مالکانه بال 
معــارض متقاضــی آقــای امــان اهلل بنــی اســد آزاد فرزنــد یاراله  بشــماره شناســنامه ۱4۶  صــادره از بردســیر در یک باب 
خانــه بــه مســاحت ۳۲۲/09 مترمربــع پــالک ۲۲۱  فرعــی از ۳۵98  اصلــی واقــع در بردســیر  بلــوار امامــزاده انتهــای 
کوچــه امامــت ۱ بخــش ۲0 کرمــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای حاجی گرکانــی فرزند اکبــر محرز گردیده اســت 
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتي که اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین آگهي بــه مــدت دو ماه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت 
خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مدت مذکــور وعــدم وصول اعتــراض طبق 

مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :99/۶/۳۱ - تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/7/۱4

                                                                                   حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/۱۱4 م الف

اداره کل ثبت اسنادوامالك استان کرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسیر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده ۳ قانــون ومــاده ۱۳ آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي 
فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــماره ۱۳99۶0۳۱90۱۱0009۵۶ - 99/۵/۲۲ هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیف 
وضعیــت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت ملــک بردســیر تصرفات 
مالکانــه بــال معــارض متقاضــی خانــم مهدیــه خســروی فرزنــد علــی  بشــماره شناســنامه ۳7۶  صــادره از بردســیر در 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 4۲7/۲4 مترمربــع پــالک 89  فرعــی از ۳۳۵4  اصلــی واقــع در بردســیر  بلوار 
امامــزاده امامــت ۱0 بخــش ۲0 کرمــان خریــداری از مالــک رســمی خانــم کتایــون شــهریاری محــرز گردیده اســت لذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین آگهي بــه مــدت دو ماه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت 
خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مدت مذکــور وعــدم وصول اعتــراض طبق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :99/۶/۳۱ - تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/7/۱4

                                                                                    حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/۱08 م الف

اداره کل ثبت اسنادوامالك استان کرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسیر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده ۳ قانــون ومــاده ۱۳ آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي 
فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــماره ۱۳99۶0۳۱90۱۱0009۵7 - 99/۵/۲۲ هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیف 
وضعیــت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت ملــک بردســیر تصرفات 
مالکانــه بــال معــارض متقاضــی آقــای احســان خراســانی ترشــابی فرزنــد حســین  بشــماره شناســنامه ۳۱70۱8۵۲۶8  
صــادره از بردســیر در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۱88.04 مترمربــع پــالک 90  فرعــی از ۳۳۵4  اصلــی واقــع در 
بردســیر  بلــوار امامــزاده کوچــه امامــت ۱0 بخش ۲0 کرمــان خریــداری از مالک رســمی خانم کتایون شــهریاری محرز 
گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریخ انتشــار اولیــن آگهي به 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذ رســید،ظرف مــدت یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض 
،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :99/۶/۳۱- تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/7/۱4

                                                                                 حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/۱09 م الف

اداره کل ثبت اسنادوامالك استان کرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسیر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده ۳ قانــون ومــاده ۱۳ آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي وســاختمانهاي 
فاقــد سندرســمي    برابــر رای شــماره ۱۳99۶0۳۱90۱۱00۱0۶9 - 99/۵/۳0 هیــات اول موضــوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیــت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتي حــوزه ثبت ملــک بردســیر تصرفات 
مالکانــه بــال معــارض متقاضــی آقای ســجاد زاهــدی فرزند کریمــداد  بشــماره شناســنامه ۲4۱۱  صــادره از بردســیر در 
یــک بــاب خانــه مشــتمل بر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت ۳۱۶/8۱ مترمربــع پــالک ۱74  فرعی مفــروز و مجزی شــده 
از ۱۵0 فرعــی  از ۵4۲  اصلــی واقــع در بردســیر  خیابــان کاشــانی انتهــای کوچه 4 بخــش ۲0 کرمان خریــداری از مالک 
رســمی خانــم فاطمــه رضــوی زاده مشــیزی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت به 
فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیت متقاضــی اعتراضي داشــته 
باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذ 
رســید،ظرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهی 

اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :99/۶/۳۱ -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/7/۱4
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اداره کل ثبت اسنادوامالك استان کرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسیر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده ۳ قانــون ومــاده ۱۳ آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــي واراضي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي برابــر رای شــماره ۱۳99۶0۳۱90۱۱00۱۲۳9 - 99/۶/۱8 هیــات 
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک بردســیر تصرفــات مالکانــه بــال معــارض متقاضــی خانــم اعظــم 
مهرابیــان فرزنــد عباس  بشــماره شناســنامه ۵۵۳  صــادره از ســیرجان در یک باب خانه به مســاحت 
۲۲۱.۶7 مترمربــع پــالک ۵  فرعــی از 994  اصلــی واقــع در بردســیر  محلــه دهنــو ســفید بخــش 
۲0 کرمــان خریــداری از مالــک رســمی خانــم ســکینه برومنــد محــرز گردیــده اســت لذا بــه منظور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد.

بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مدت مذکــور وعــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صــادر خواهــد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول :99/۶/۳۱ - تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/7/۱4
                                                                 حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/۱۱7 م الف

اداره کل ثبت اسنادوامالك استان کرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسیر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
ــي  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده ۱۳ آئی ــون وم ــاده ۳ قان ــي موضــوع م آگه
ــی  ــماره ۱۳99۶0۳۱90۱۱000984 ال ــر آرای ش ــمي براب ــد سندرس ــاختمانهاي فاق ــي وس واراض
۱۳99۶0۳۱90۱۱000987 مــورخ 99/۵/۲۶ هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملک بردســیر 
ــای حســین ســاالری بردســیری بشــماره  ــب آق ــارض متقاضــی بترتی ــال مع ــه ب ــات مالکان تصرف
شناســنامه 4۲۵ و کدملی ۳۱7977۵4۱۶ و خانم اشــرف ســاالری بردســیری به شناســنامه شــماره 
8۶۳ و کدملــی ۳۱798948۶۵ و خانــم طاهــره ســاالری بردســیری بــه شناســنامه شــماره 7۲۶ و 
کدملــی ۳۱798۱۱۳۲۳ و خانــم عصمــت ســاالری بردســیری بــه شناســنامه شــماره 9۱8 و کدملی 
۳۱798۵089۲ همگــی فرزنــد اســمعیل  صــادره از بردســیر هــر کــدام بــه میــزان یــک و نیــم دانگ 
مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانه به مســاحت 7۱۱.۳۳ مترمربــع پــالک ۲  فرعــی از ۳۳۶4  اصلی 
واقــع در بردســیر  محلــه جوشــور بخــش ۲0 کرمــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای ذبیــح الــه 
ابراهیــم نــژاد مشــیزی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیــت متقاضی 
اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین آگهــي به مــدت دو مــاه اعتراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذ رســید،ظرف مــدت یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت 
خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :99/۶/۳۱ -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/7/۱4

                                                              حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/۱۱۱ م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون ششــدانگ یــک بــاب خانــه پــالک 4  فرعــی از ۳۲  اصلــی واقــع در بخــش ۲۱ کرمــان مــورد 
تقاضــای امانعلــی ســیالنی  طبــق  رای شــماره ۱۳99۶0۳۱90۱۱0004۳4  مــورخ 99/۳/۱۱ هیــات 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی در 
مالکیــت نامبــرده قــرار گرفتــه وآگهــی موضــوع مــاده ۳ قانــون و مــاده ۱۳ آئیــن نامــه قانــون مذکور 
منتشــر ومــورد واخواهــی ســپری گردیــده اســت و نیــاز بــه تحدیــد حــدود دارد واعمال تبصــره ذیل 
مــاده ۱۵ قانــون ثبــت میســر نمــی باشــد لــذا حســب تقاضــای شــماره ۲0۳0/ 99/۱۱0۱8  مــورخ 
99/۶/۲9 مالــک بدینوســیله آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی آن باســتناد تبصــره ذیــل مــاده ۱۳ 
قانــون مذکــور ومــاده ۱۳ آئیــن نامــه آن منتشــر وعملیــات تحدیــدی آن از ســاعت 9 صبــح روز یک 
شــنبه 99/7/۲7  محــل شــروع وبعمــل خواهدآمــد لذا بــه مالک ) مالکیــن( وصاحبان امــالک مجاور 
رقبــه مزبــور اخطــار میگــردد در موعدمقــرر درایــن اعــالن در محــل وقــوع ملــک حاضــر ودر صورت 
عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیــات تحدیــدی بــا معرفی مالــک یا نماینــده قانونــی وی وفق مقــررات 
مــواد ۱4و۱۵ قانــون و 70 آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام واعتــراض اشــخاص بــر حــدود و حقــوق 
ارتفاقــی برابــر مــواد ۲0 قانــون و74 آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاریخ تنظیم صورتمجلــس تحدیدی 
بمــدت ۳0 روز پذیرفتــه شــده و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضائــی تقدیم نمایــد. واال پــس از گذشــت مهلت یک ماهــه وعدم 

تســلیم دادخواســت برابــر مقــررات اقــدام خواهد شــد.
تاریخ انتشار : دوشنبه 99/۶/۳۱ 
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پیامک های شما

                   

Soroush-eitaa

سرلشــکر ســامی خطــاب بــه آمریکایی 
ــا در  ــد م هــا گفــت: شــما فکــر می کنی
برابــر خــون بــرادر شــهیدمان یک ســفیر 
زن در افریقــای جنوبــی را مــی زنیــم؟ مــا 
کســانی را مــی زنیــم کــه در شــهادت این 
مــرد بــزرگ مســتقیم و غیــر مســتقیم 

ــتند. نقش داش
ــزاری  ــی خبرگ ــروه دفاع ــزارش گ ــه گ ب
تسنیم، ســردار سرلشــکر حسین سامی 
ــاب  ــداران انق ــپاه پاس ــده کل س فرمان
اســامی در مراســم صبحــگاه فرماندهان 
، مســئولین و کارکنــان ســتاد فرماندهــی 
کل و حــوزه مرکــزی ســپاه که در آســتانه 
فرارســیدن هفتــه دفــاع مقــدس برگــزار 
ــوان  ــه عن ــام خمینــی )ره(  ب شــد؛  از ام
ــت از  ــد و عظم ــه مج ــردی ک ــزرگ م ب
دســت رفتــه مســلمانان را احیــا و نقشــی 
پیامبرگونــه بــرای بعثــت جدیــد اســام 
ایفــا کرد، نــام بــرد و اظهار کــرد: بنیانگذار 
انقــاب اســامی بــزرگ مــردی بــود کــه 
کرامــت ذبــح شــده ملت هــای مســلمان 
بــه ویــژه ایــران را بازیابــی و احیــا کــرد و 
عــّزت دفــن شــده توســط جهانخــواران را 

بــه مســلمانان بازگردانــد.
ــتارگان  ــوان س ــه عن ــهیدان ب  وی از ش
درخشــان  آســمان افتخــار  ملــت ایــران 
یــاد کــرد و گفــت: شــهدای واالمقــام  مــا 
قامتشــان بــر زمیــن افتــاد تــا ایــن ملــت 
بــا عــزت و  ســری برافراشــته باقــی بماند؛ 
کســانی کــه هــر آنچــه در دنیا داشــتند را 
در راه جهــاد فــی ســبیل اهلل گذاشــتند و 
دشــمنان را تعقیب وتنبیه کردنــد و برای 
ملــت ایــران جاودانگی بــه ارمغــان آوردند.

ــت  ــا گرامیداش ــامی ب ــکر س سرلش
یــاد و خاطــره ســردار ســپهبد شــهید 
ــوان  ــه عن ــلیمانی ب ــم س ــاج قاس ح
ســید الشــهدای مقاومــت اظهــار کرد: 
حــاج قاســم که همچــون خورشــیدی 
در میــان شــهیدان  مــی درخشــد در 
وفــاداری بــه اســام ، انقــاب ،والیــت 
و ملــت ایــران بــی بدیــل بــود ؛ او ســال 
گذشــته در میــان مــا بــود امــا امســال 
بــه خــدا پیوســته و در محضــر اصحاب 
عاشــورا و مقربیــن الهــی شــاهد ادامــه 

راه خــود در مســیر جهــاد اســت.
فرمانــده کل ســپاه جنــگ هــا را 
بهتریــن معیــار بــرای نشــان دادن 
عظمــت و شــکوه  ملــت هــا توصیــف 
و تصریــح کــرد: هــر ملتــی در ارتفــاع 
رهبــر خــود بــزرگ می شــود و شــکوه 
مــی یابــد و ملت ایــران در تــراز رفیعی 
کــه رهبرانــش از انقــاب و ایــران ایجاد 

ــزرگ شــده اســت . ــد ب کــرده ان
وی بــا بیــان اینکــه امــروز از عظمتــی 
مانــدگار بــه نــام دفــاع مقدس ســخن 
ــه ای  ــه قل ــه در دامن ــم ک ــی گویی م
ــر بلنــدای آن  ایســتاده کــه عاشــورا ب
اســت، گفــت:  ملــت ایــران در لحظــه 
تولــد یــک انقــاب درگیر یــک تهاجم 
همــه جانبــه شــد و دشــمنان دســت 
بــه دســت هــم دادنــد تــا نــور خــدا را 
در جنگــی بــا ابعــاد جهانــی  خامــوش 
کننــد ؛ امــا دفــاع جانانــه 8 ســاله ما در 
دوران دفــاع مقــدس  نظریــه و الگــوی 
جدیــدی را در معــرض همــگان قــرار 
دادکــه کیفیــت و کمیــت ســاح هــا 
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ــد:  ــام مــادر: معصومــه باباخانــی متول ــام پــدر: علــی و ن شــهید محســن ذوالعلــی ن
6۳/۳/15ومجــرد، تاریخ  شــهادت: 84/۳/5 محل شــهادت: روســتای مردهک، عنبرآباد 
جیرفــت ،مــزار: جــاده بردســیر-بافت، نزدیــک حــرم امامزاده ســید ســلطان حمید)ع(

زندگینامه:
شــهید محســن ذوالعلــی در کرمان متولــد، و در روســتای ده نــذری از توابع دهســتان 
قلعــه عســکر بزرگ شــد و پــرورش یافت. تــا مقطع راهنمائــی در همین روســتا درس 
خوانــد و ســال هــای دبیرســتان را در کرمــان و شــهر پاریــز گذرانــد. پــس از قبولــی در 
دانشــگاه، مــدت دوســال درس خوانــد و بــرای خدمت ســربازی آماده گردید. ســرانجام 
ــه روســتای مردهــک، در شهرســتان  پــس از گذرانــدن دوره آموزشــی در مشــهد، ب
عنبرآبــاد جیرفــت اعــزام شــد و پــس از حــدود 5 مــاه خدمــت در درگیــری بــا اشــرار 

مســلح به شــهادت رســید.
مــی نشســت کنــارم، مــی گفــت: از زندگیــت تــو ده نــذری بــرام تعریــف کن. بــه درد 
دلــم مــی رســید. کمــک پــدرش مــی داد. گاهــی شــب هــا تنهــا مــی رفــت ســر آب 
... بــا غریــب و خــودی دوســت بــود. پشــت ســر کســی حــرف نمــی زد. بــه چشــم بد 

بــه کســی نــگاه نمی کــرد. 
اگــه ده تــا متلــک بهــش مــی گفتــی، فقط مــی خندیــد، جــواب نمــی داد. اهــل دعوا 
نبــود.  بــه بچــه هــا درس یــاد مــی داد. اینقــد یــاد مــی داد کــه من خســته می شــدم. 

تــا بچــه ها یــاد نمــی گرفتــن، نمــی گذاشــت برن.
                                                            راوی: خانم معصومه باباخانی)مادر شهید(

بــرا ســاخت مســجد کمــک مــی داد. تــا مســجد ســرپا نشــد، یکبــار نگفــت نمیــام. 
بهــش مــی گفتــن: دانشــجو هســتی، احتیــاج داری، برا بنایی مســجد پول بگیــر. می 
گفــت: مــن مزدمــو از کســی کــه بایــد بگیــرم، مــی گیــرم.  از صبــح تــا ظهــر کار می 

کــرد، مــی آمــد ناهــار مــی خــورد، دوبــاره مــی رفــت... 
                                                          راوی: خانم معصومه باباخانی)مادر شهید(

 کاری بــه لقمــه حــروم نداشــت... بخاطــر همیــن هــم همیشــه جیبــش پُر پــول بود. 
بایــد پــول آرد رو حســاب مــی کــردم. گفــت: ننــه! پــول آردهــا رو داری بــدی؟ گفتــم: 
حــاال تــو بــرو بــه کارت بــرس، یــه کاری می کنــم. پــول آردها رو حســاب کــرد، گفت: 

مــن بــرم، تــو بــرا پــول درِ خونه مــردم بــری؟!
مــی گفــت: اگــه بــرم خدمــت، بعــد مــی تونم بــرم ســر کار، شــاید بــه کاری مشــغول 

بشــم کــه بتونــم دســت چن نفــر دیگــه رو هــم بگیــرم...
                                                         راوی: خانم معصومه باباخانی)مادر شهید(

بســیجی بــود، تــو پایــگاه نــگار فعالیــت مــی کــرد.   خدمــت هــم که بــود، همــکاری 
خوبــی بــا اطرافیانــش داشــت. بعــد از شــهادت محســن، وقتــی از محــل کارش آمدند 

پیــش مــا، بیشــتر از مــا بــی تابی مــی کردنــد...
خــواب دیــدم: اومــد. دســت انداخــت گردنــم، شــروع کرد گریــه کردن. بغلــش گرفتم، 

گریــه مــی کردیــم. گفتــم: ننــه تا حــاال کجا بــودی؟ گفــت: جــای من خوبــه ...
                                                            راوی: خانم معصومه باباخانی)مادر شهید(

شهید  معظم  محسن ذوالعلی 

*باســام و احتــرام کوچــه مــا کوچــه ای هســت بــن 
بســت . شــبها خیلــی تاریکــه. چــون نزدیــک دو مــاه 
هســت المــپ کوچه ســوخته بــه هریــک از کارمندان  
بــرق گفتیــم یا گفتــن المــپ نداریــم یا گفتــن صبح 
میاییــم هیچکــس نیومــد . بــه کــی یــا کجــا بریــم 
بگیــم ادرس خیابان شــریعتی کوچه شــبنم 7 الله زار                                                                                                                                              
15----91۳6                                                      

ــک بردســیر چــرا  ــت مســئول ترافی *باســام خدم
دوربرگــردان خیابان شــهید صانعی بســته شــده وباید 
از ابتــدا تــا انتهــای بــه ســه راهی خیابــان امــام جمعه 
ایــن خیابــان برویــم وبرگردیم فکــر مصرف بنزیــن و... 

نمــی کنیــد لطفــا اقــدام کنید باتشــکر
 71----91۳۳                                               

*ســام چــرا اداره میــراث فرهنگــی توجهــی بــه بــرج 
خیابــان شــهید صانعــی یعنــی  همــان ســلورد قدیــم  
نــدارد  چــرا حفاظــت وبازســازی وتعمیــر نمــی شــود                                                                                                                                              

89----9۳62                                                 
*ســام ضمــن تشــکر از شــهردار واعضــای شــورای 
شــهر بردســیر بــرای اســفالت خیابــان امــام و اقــدام 
ــان  ــای خیاب ــت دارم انته ــوژ درخواس ــرای رف مجددب
شــریعتی کــه بــه میــدان امــام منتهــی میشــود یــک 
ــل  ــده مح ــل ش ــن مح ــون ای ــد چ ــوژی بگذاری رف
دورزدن ماشــینها و بــا ورود از خیابــان ادیــب ترافیکــی 
ایجــاد شــده لطفــا اصــاح بفرماییــد ایــن شــده مثــل 
ــل  ــه مح ــاورزی ک ــک کش ــو بان ــر جل ــوار ولیعص بل
دورزدن شــده باایــن کــه فاصلــه زیــادی تامیــدان برای 

دورزدن ندارنــد باتشــکر               91۳4----26
* وضــع بهداشــت شــهری در مغــازه هــا و مخصوصــا 
آرایشــگاهها خــوب نیســت یــک ارایشــگر مردانــه در 
ــو لبــاس ســفیدش  ــدم کــه جل ــازه اش دی ــو مغ جل
مشــکی شــده بــود یعنی کســی نیســت ســربزنه بگه 
اقــای محتــرم لباس وروپوش ســفیدت مشــکی شــده 
. ازایــن گذشــته وســایل ضدعفونــی در اکثر مغــازه ها 
نیســت و ماســک هــم چه عــرض کنــم بایــد بازدیدها 

بیشــتر ومرتــب باشــد ممنــون         91۳2----60
ــا نهضــت  ــه ب ــرم ک *ســام خدمــت شــهردار محت
آســفالت اکثــر معابــر اســفالت ویــا روکــش شــد جای 
تشــکر دارد هــم تعریضــات خوبی درخیابانهــای اصلی 
شهرشــد و همچنــان ادامــه دارد ازهمشــهریانم مــی 
ــد و تعریضــات  ــه کمــک شــهرداری بیاین ــم ب خواه
بیشــتری انجــام شــود هــم شــهر نومیشــه وهــم زیبا 
و یــک درخواســت هــم دارم کــه پــل ورودی شــهر از 
ــا یــک کامیــون اســفالت فروکــش  ســوی کرمــان ب

ــون    990۳----60 ــد ممن ــر کنی ــل را پ شــدن  پ
*بــا ســام کفشــها و بخصــوص کــف آنهــا یکــی از 
آلــوده تریــن جاهــا بــه ویــروس کروناســت دقت شــود 
در هنــگام درآوردن کفشــها، جورابها ضدعفونی شــود .                     
 ۳0----91۳2

سر زد چنانکه آتش ازو در جهان فتاد
پس با زبان پر گله آن بضعةالرسول
رو در مدینه کرد که یا ایها الرسول

این کشته ي فتاده به هامون حسین توست
وین صید دست و پا زده در خون حسین توست

این نخل تر که ز آتش جانسوز تشنگي
دود از زمین رسانده به گردون حسین توست

این ماهي فتاده به دریاي خون که هست
زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست

این غرقه محیط شهادت که روي دشت
از موج خون او شده گلگون حسین توست

این خشک لب فتاده دور از لب فرات
کز خون او زمین شده جیحون حسین توست

این شاه کم سپاه که باخیل اشک و آه
خرگاه زین جهان زده بیرون حسین توست

این قالب طپان که چنین مانده بر زمین
شاه شهید ناشده مدفون حسین توست
چون روي در بقیع به زهرا خطاب کرد

وحش زمین و مرغ هوا را کباب کرد
کاي مونس شکسته دالن حال ماببین
ما را غریب و بي کس و بي آشنا ببین
اوالد خویش را که شفیعان محشرند

در ورطه ي عقوبت اهل جفا ببین
در خلد بر حجاب دو کون آستین فشان

واندر جهان مصیبت ما بر ما ببین
ني ورا چو ابر خروشان به کربا

طغیان سیل فتنه و موج باببین
تن هاي کشتگان همه در خاک و خون نگر

سرهاي سروران همه بر نیزه هاببین
آن سر که بود بر سر دوش نبي مدام

یک نیزه اش ز دوش مخالف جدا ببین
آن تن که بود پرورشش در کنار تو

غلطان به خاک معرکه ي کربا ببین
یا بضعةالرسول ز ابن زیاد داد

کو خاک اهل بیت رسالت به باد داد
خاموش محتشم که دلسنگ آب شد
بنیاد صبر و خانه ي طاقت خراب شد

خاموش محتشم که ازین حرف سوزناک
مرغ هوا و ماهي دریا کباب شد

خاموش محتشم که ازین شعر خون چکان
در دیده ي اشک مستمعان خوناب شد

خاموش محتشم که ازین نظم گریه خیز
روي زمین به اشک جگرگون کباب شد

، مســاحت هندســی کشــورها و اتصــال 
ــان نمــی  ــه جه ــی جنگــی ب جغرافیای
توانــد تضمیــن کننــده پیــروزی در 
ــدرت  جنــگ باشــد؛ بلکــه حقیقــت ق
ــا ایمانــی  در قلــب و دل انســان هــای ب
ــا شــوق  نهفتــه اســت کــه مصمــم و ب

شــهادت بــه میــدان مــی رونــد .
سرلشــکر ســامی دفــاع مقــدس را 
عرصــه ی تجلی ایمــان به عنــوان عامل 
اصلی پیــروزی توصیــف و تصریــح کرد: 
بــرد  پیــش روی هــر نیــروی مســلحی 
ــی  ــگاه آرمان ــای ن ــه افق ه ــگ ب در جن
او اســت نــه بــرد ســاح هــا؛ مــا تــا هــر 
جــا نشــانه بگیریــم مــی رویــم؛ امــروز تا 
مدیترانــه رفته ایــم امــا ادامــه می دهیــم 

و دشــمنانمان را تعقیــب می کنیــم.
وی پاســداران را نشــانه هــای برجســته 
فرزنــدان جهــاد  کــه دشــمن را در 
ــا تعقیــب می کننــد  زمیــن، هــوا و دری
ــد توصیــف و  و آرمان هــای بلنــدی دارن
خاطرنشــان کــرد: در دوران دفاع مقدس  
باتــاق، هــور، ارتفاعــات، قله هــا، میدان 
ــی  ــای دفاع ــی الیه ه ــن وحت ــای می ه
بــه ظاهــر مســتحکم نتوانســتند مانعی 
در مســیر مــردان  ایــن ســرزمین 
ایجــاد کننــد و امــروز نیــز ایــن روحیــه 
مجاهــدت و جانفشــانی در میــان ســبز 
ــم والیــت جــاری اســت. پوشــان حری

فرمانــده کل ســپاه بــا تاکیــد بــر اینکــه 
اگــر انقاب اســامی ایــران نبــود، امریکا 
دنیــا را می بلعیــد، گفــت: انقاب مــا بود 
کــه امریــکا را فرســوده کــرد؛ امریــکای 
امــروز فاقــد نشــاط سیاســی و بــی رمق 

و ناتــوان در تحــول و شکســت خــورده 
در میــدان اســت و تمــام مفاهیمــی که 
امریــکا بــا آن بــا دنیــا ســخن میگفــت 

ــته اند. شکس
وی بــا بیــان اینکــه انقــاب اســامی، 
ــردی  ــای راهب ــگاه ه ــکا را از پناه امری
خــود خــارج  و وارد میــدان عمــل کرد، 
گفــت: امــروز تــوان نظامــی امریــکا نیز 
ــت  ــروزی را از دس ــدرت پی ــه و ق کهن
ــی  ــگ جهان ــد از جن ــت؛  بع داده اس
ــروز  ــی پی ــچ جنگ ــکا در هی دوم امری
نشــد مگــر در ائتــاف، کــه آن را هــم 

نتوانســت بــه منفعــت تبدیــل کنــد.
فرمانــده کل ســپاه بــا تاکیــد بــر اینکه 
ــت  ــکا بازگش ــره امری ــتن چه شکس
ــهم  ــروز س ــت: ام ــت، گف ــر اس ناپذی
ــک  ــال کوچ ــان در ح ــکا از جه امری
شــدن اســت، بــه دلیــل آنکــه قــدرت 
ــد و  ــال ظهورن ــدی در ح ــای جدی ه
ــی در  ــش تمدن ــای نق ــا ایف ــام ب اس
قامــت یــک قــدرت ظاهر شــده اســت.

ســامت  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
خبرگــزاری فارس، ســعید نمکــی وزیر 
بهداشــت در جلســه ســتاد ملی مقابله 
با کرونــا در خصــوص آخریــن اقدامات 
وزارت بهداشــت بــرای تامیــن واکســن 
ــرکت  ــک ش ــت: ی ــار داش ــا اظه کرون
هندی 100 میلیون دوز واکســن کرونا 
بــه آمریکایی هــا پیــش فــروش کــرده 
اســت، مدیر عامــل این شــرکت فردی 
ایرانی االصــل زرتشــتی اســت کــه بــه 
ــون دوز  ــول داده اســت 20 میلی ــا ق م
واکســن را بــا قیمــت پایین تــر بــه مــا 

بفروشد.
ــا در حــال انجــام  ــوان کــرد: م وی عن
اقدامــات الزم بــرای تامیــن ایــن 
واکســن هســتیم که امیدواریــم زودتر 
ــای  ــه تیم ه ــد. البت ــه برس ــه نتیج ب
ــاش  ــال ت ــز درح ــا نی ــی م تحقیقات
شــبانه روزی بــرای تولیــد واکســن 
هســتند کــه بــه نتایــج مثبــت ایــن 

ــم. ــی امیدواری ــات خیل تحقیق

دوگانه انگاری های نادرست دوران کرونا باید کنار گذاشته شود
ــا،  ــی ایرن ــگار سیاس ــزارش خبرن ــه گ ب
حســن  حجت االسام والمســلمین 
ــتاد  ــه س ــنبه در جلس ــی روز ش روحان
ملــی مقابلــه بــا کرونــا اظهــار داشــت: بــا 
ــد مراقبت هــا را  ــز بای شــروع فصــل پایی
در ســطح کشــور در زمینــه ایــن بیماری 
کرونــا تشــدید کنیــم، بــه دلیــل ایــن که 
ــل  ــری مث ــای دیگ ــان بیماری ه همزم
آنفلوآنــزا، ســرماخوردگی یــا بیماری های 

ــود. ــروع می ش ــور ش ــری در کش دیگ
 وی افــزود: اخیــرا در بعضــی کشــورهای 
همســایه بیماری هایــی مثــل شــبه 
ذات الریــه کــه از کرونــا هــم خطرناک تــر 
اســت شــروع شــده اســت و ما وارد فصلی 
می شــویم کــه همــه بایــد مراقبت هــا را 

بــاال ببریــم.
رییــس جمهــوری گفــت: در این شــرایط 
مــردم می داننــد بــاالی ۳0 میلیــون 
نفــر در دنیــا بــه ایــن کوویــد 19 مبتــا 
ــک  ــک ی ــداد نزدی ــن تع ــده اند و از ای ش
میلیــون نفــر هم فوتــی بــوده اســت. این 
یکــی از آثــار خطرنــاک کووید 19 اســت 
ــدازد.  کــه جــان مــردم را در خطــر می ان
عــاوه بــر آن مشــکات دیگــری هــم از 
نظــر روانــی، اقتصادی، علمــی و فرهنگی 
و آموزشــی در جامعــه تاثیرگــذار اســت. 
بیمــاری بــا ایــن همــه ویژگی هــای 
خــاص اســت کــه امــروز بــا همــه گیــری 

دنیــا را گرفتــار کــرده اســت.
روحانــی گفــت: اقدامات مهمــی را در این 
زمینــه انجــام دادیــم. بــاز هــم بایــد روی 
برخــی اقدامــات تاکید کنیــم و با مراقبت 

و دقــت بیشــتر کار را به پیش ببریــم. در 
دوران کرونــا و پســاکرونا تــا مدتی گرفتار 
خواهیــم بــود ســرمایه گذاری هــا شــکل 
متفاوتــی گرفتــه اســت و مــا هــم امــروز 

در کشــور بایــد ایــن کار را بکنیــم.  
رییــس جمهــوری افــزود: امروز ســرمایه 
گــذاری در بخــش ســامت، بهداشــت، 
اقتصاد دانــش بنیان، اقتصــاد دیجیتالی، 
دولــت الکترونیــک را باید تشــدید کنیم. 
یعنــی ســرمایه گذاری هــا از برخــی 
ــخت و  ــرایط س ــن ش ــه در ای ــور ک از ام
مشــکل اســت بایــد بــه ســمت امــوری 
هدایــت کنیــم کــه ضــرورت دارد و 
میتوانــد شــرایط اقتصــادی را دچــار 
تغییــر کنــد. در عیــن حــال جامعــه هم 
در زندگــی و اقتصــاد شــرایط مناســب را 

داشــته باشــد.
ــردم  ــه م ــزوم توج ــر ل ــد ب ــا تاکی وی ب
ــردم  ــه داد: م ــی ادام ــبک زندگ ــه س ب
ــد  ــی بای ــه زمان ــا چ ــه ت ــند ک می پرس
ــا  ــم ی ــم بروی ــفر ک ــم، س ــک بزنی ماس
فاصلــه اجتماعــی را رعایــت کنیــم. باید 
ــن  ــم، ای ــار بگذاری ــی را کن بی حوصلگ
ــدت و  ــان م ــد می ســبک زندگــی را بای
بلندمــدت ببینیم و بایــد تمام امســال را 
مدنظــر قــرار دهیــم. حتی ممکن اســت 
ســال آینــده هــم نیاز باشــد همــه اصول 
بهداشــتی را مراعــات کنیــم و زندگــی را 
باید با ســبک جدیــد بنیانگــذاری کنیم.

ــح  ــد تصری ــر و امی ــت تدبی ــس دول ریی
کــرد: حتــی اگــر واکســن هــم در 
دســترس قــرار بگیــرد، بــاز هــم ســبک 

زندگــی مــا بایــد ادامه پیــدا کنــد. امروز 
آمــاری کــه در جلســه دولــت ارائه شــد 
مــا دیدیــم در برخــی از اســتان ها، 
ــه  ــتند ک ــتری هس ــروز بس ــرادی ام اف
ــتری  ــا بس ــش، همانج ــاه پی ــد م چن
بودنــد و دو مرتبــه بســتری شــده انــد. 
یعنــی یک فــردی بــه کوویــد 19 مبتا 
شــده و بــه بیمارســتان رفته و بســتری 
ــده و  ــص ش ــه و ترخی ــده و معالج ش
ــه  ــاه، دومرتب ــد م ــد از گذشــت چن بع
مبتــا شــده اســت. ایــن داســتان خــود 
واکســن را هــم زیــر عامــت ســوال قرار 
می دهــد کــه اگــر واکســن هــم آمــد، 

چقــدر تاثیــر دارد. 
حتــی اگــر واکســن را در اختیــار 
ــرایط را  ــم ش ــم نمی توانی بگیری

عــادی تلقــی کنیــم
ــن  ــه ای ــه ب ــردی ک ــزود: ف ــی اف روحان
بیمــاری مبتــا شــده و 2-۳ ماه بیشــتر 
وی را حفاظــت نکــرده و دومرتبه گرفتار 
ــاری شــده، واکســن چــه کار  ــن بیم ای

ــد. ــد انجــام بده می توان
ــا  ــرد: م ــوان ک ــوری عن ــس جمه ریی
نمی دانیــم آثــار واکســن چقــدر اســت 
و چنــد مــاه آثــار مثبــت دارد و ایمنــی 
ایجــاد می کنــد. حتــی اگر واکســن هم 
برســد، باید همچنــان اصول بهداشــتی 
اســتفاده از ماســک، فاصله گــذاری و 
ــا  شســتن دســت ها، ضدعفونی کردن ه
و همــه اصــول را بایــد ادامــه بدهیــم و 
از ترددهــای غیرضــرور، بــاز هــم پرهیــز 
کنیــم. حتی در شــرایطی که واکســن در 

اختیــار مــا قــرار بگیــرد، مــا نمی توانیــم 
شــرایط را عــادی در نظــر بگیریــم.  

ــار  ــا را کن ــردم مراقبت ه ــر م  اگ
بگذارند با  مشــکل بزرگــی مواجه 

خواهیم شــد
ــا بیــان اینکــه در  رییــس جمهــوری ب
نشســت امروز بــر مراعات مردم نســبت 
ــت:   ــد، گف ــد ش ــا تاکی ــه پروتکل ه ب
آمــار نگــران کننــده ای از ســوی وزارت 
ــوزش پزشــکی  ــان و آم بهداشــت، درم
ــزارش،  ــق آن گ ــه  طب ــد ک ــه ش ارائ
مراعــات مــردم در کشــور در هفتــه 
هــای قبــل از 82 درصــد بــه 62  درصــد 
ــران  ــیار نگ ــن بس ــه و ای ــش یافت کاه

کننــده اســت.
ــی  ــه داد: یک ــی ادام ــر مثال ــا ذک وی ب
کوویــد 19 گرفتــه یــک هفتــه در اداره 
راه مــی رفــت از او پرســیده می شــد در 
هفتــه گذشــته حســی نداشــتی مــی 
گفــت چــرا ســر درد داشــتم عطســه 
می کــردم آســپرین خــوردم خــوب 

ــدم. ش

رسلشکر سالمی خطاب به آمریکایی ها گفت: 

باز این چه شورش است 
که در خلق عالم است)4(
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انتقام ما از عامالن شهادت سردار سلیمانی قطعی و جدی است/ از 
مکانیسم ماشه گلوله ای خارج نخواهد شد

تالش می کنیم 20 
میلیون دوز واکسن 

کرونا را از یک شرکت 
هندی پیش خرید کنیم

بازرگان تقلبی در کرمان دستگیر شد
 فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان گفــت: فــرد کاهبــرداری کــه بــا معرفــی خــود بــه 
عنــوان بــازرگان بیــن المللــی ســه خانــم را بــا وعــده ازدواج اغفــال و از آنــان بیــش از ۳ 

میلیــارد ریــال اخــاذی کــرده بود، شناســایی و دســتگیر شــد.
بــه گــزارش ایرنــا، ســردار عبدالرضــا ناظــری در تشــریح ایــن خبــر به رســانه ها افــزود: 
ایــن فــرد بــه بهانــه ازدواج بــا یــک خانــم ارتبــاط برقــرار و بــا معرفــی خــود بــه عنــوان 
بــازرگان بیــن المللــی و عــازم کانــادا از وی یــک میلیــارد و 400 میلیون ریــال به همراه 
یــک دســتگاه خــودروی ســواری دریافــت و پــس از مدتــی کامــا بــا وی قطــع ارتبــاط 

کــرده اســت.
ســردار ناظــری بــا اشــاره بــه دســتگیری ایــن متهــم ســابقه دار در یکــی از روســتاهای 
اســتان، اظهــار داشــت: ایــن متهــم به همین شــیوه با شناســایی و اغفــال بانــوان جوان 

ســرمایه دار، از 2 خانــم دیگــر نیــز بیــش از 2 میلیــارد ریــال اخــاذی کرده اســت.
فرمانــده انتظامــی اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن متهــم در زمــان فــراری بــودن، در 
مناطــق مختلــف اســتان و همچنین در اســتان هــای اصفهــان و هرمــزگان نیز حضور 
داشــته تصریــح کــرد: ایــن موضــوع کــه برخــی افــراد به ســادگی فریــب اینگونــه وعده 

هــای پوشــالی را مــی خورنــد پیــام هــای عبــرت آمــوز زیــادی بــرای همــگان دارد

در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح کرد؛

2۵ هزار نفر در استان کرمان برای 
بیمه بیکاری ثبت نام کردند

ــگار مهــر، رضــا اســماعیلی در جمــع  ــه گــزارش خبرن ب
ــام  ــی ای ــان ط ــتان کرم ــرد: در اس ــار ک ــگاران اظه خبرن
شــیوع کرونــا حــدود 25 هــزار نفــر در ســامانه ویــژه بیمه 

بیــکاری ثبــت نــام کردنــد.
ــرایط  ــد ش ــه واج ــواردی ک ــذف م ــه ح ــاره ب ــا اش وی ب
ــد  ــر واج ــزار نف ــداد 22 ه ــن تع ــه داد: از ای ــد، ادام نبودن
ــد کــه در اســفند،  شــرایط دریافــت بیمــه بیــکاری بودن
ــک  ــا ی ــزار ت ــی از 600 ه ــت مبالغ ــن و اردیبهش فروردی
میلیــون و 600 هــزار تومــان بــه عنــوان بیمــه بیــکاری به 

آنهــا پرداخــت شــد.
مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی اســتان کرمان بیان 
کــرد: افــراد شــاغل در کارگاه هایــی کــه بعــد از خــرداد راه 
ــرای  ــدد ب ــت مج ــد درخواس ــده اند، می توانن ــدازی نش ان

بیمــه بیــکاری بدهند.
اســماعیلی افــزود: پیــش بینــی می کنیــم حــدود 10 تــا 
20 درصــد از 22 هــزار نفــر واجــد بیمــه بیــکاری در ایــن 

خصــوص درخواســت مجــدد بدهنــد.
وی بیــان کــرد: بیمــه بیــکاری بــر اســاس ســوابق بیمه ای 
از 12 تــا 48 مــاه از محــل صنــدوق بیمه بیــکاری پرداخت 
می شــود و فعــاً در خصــوص افزایــش این مــدت تصمیم 

اتخاذ نشــده اســت.
ــده در  ــت ش ــکاری پرداخ ــه بی ــت: بیم ــماعیلی گف اس
ماه هــای اســفند، فرودرین و اردیبهشــت از محــل صندوق 

توســعه ملــی و خزانــه بــوده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد فرصت هــای شــغلی بــرای 
ســر کار رفتــن ایــن افــراد مجــدداً ایجــاد شــود تا بیــش از 
ایــن بــه صنــدوق بیمــه بیــکاری فشــار وارد نشــود، گفت: 

ورودی ســالیانه بــازار کار کرمــان ۳0 هــزار نفــر اســت.

ــگار مهــر، مهــدی شــفیعی بعدازظهــر  ــه گــزارش خبرن ب
شــنبه بــه خبرنــگاران اظهــار کــرد: تعــداد مــوارد بســتری 
ــا هــم اکنــون در بیمارســتان های  قطعــی مبتــا بــه کرون
اســتان کرمــان 197 نفــر اســت که در حــوزه دانشــگاه علوم 
پزشــکی کرمــان 129 نفــر، حــوزه دانشــگاه علــوم پزشــکی 
رفســنجان 12 نفــر، حــوزه دانشــگاه علوم پزشــکی جیرفت 
14 نفــر، حــوزه دانشــگاه علوم پزشــکی بــم 11 نفــر و حوزه 
دانشــکده علوم پزشــکی ســیرجان ۳1 نفر بســتری هستند.

وی گفــت: تعــداد کل مــوارد بســتری دارای تســت مثبــت 
کرونــا در اســتان کرمــان از ابتــدا تاکنــون 6 هــزار و ۳65 نفر 

اســت.
ــرد:  ــان ک ــان بی ــوم پزشــکی کرم ســخنگوی دانشــگاه عل
مــوارد جدیــد بســتری طــی 24 ســاعته گذشــته در 
بیمارســتان های اســتان کرمــان 11 نفــر شــامل 10 مــورد 
حــوزه دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان و یــک مــورد حــوزه 

دانشــگاه علــوم پزشــکی بــم اســت.
ــت و  ــکی جیرف ــوم پزش ــگاه عل ــد: دانش ــر ش وی متذک
دانشــکده علــوم پزشــکی ســیرجان در 24 ســاعت گذشــته 

ــته اند. ــش نداش ــام آزمای انج
شــفیعی بیــان کــرد: تعــداد فوتی هــای قطعــی ابتــاء بــه 
کوویــد 19 در 24 ســاعت گذشــته 2 نفــر از شهرســتان های 
تحــت پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان اســت و در 
ــن بیمــاری جــان خــود را از  ــر ای ــر در اث مجمــوع 806 نف

دســت داده انــد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

۱۹۷ بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان های 
کرمان بستری هستند


