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یکی از مهمترین مسایلی که جوامع امروزی با آن مواجهند مساله 
اعتماد عمومی است. دولت  ها، به عنوان نمایندگان ملت  ها، در 
تعامالت داخلی و بین  المللی خود به چنین سرمایه  اجتماعی نیاز 
دارند، بنابراین ضرورت دارد که دولت سیزدهم برای جلب اعتماد 
عمومی گام های اساسی به ویژه در مساله کرونا ، وضع معیشت و 

گرانی کاال ، احتکار کاال و قاچاق  بردارد.
بدون شک اعتماد عمومی یکی از مهم ترین مؤلفه های مشروعیت 
هر دولت است که وقتی در کنار قدرت قرار گیرد، قدرت را به اقتدار 
تبدیل می کند. وقتی اعتماد عمومی مطرح می شود مردم انتظار دارند 
مقامات و سازمان های دولتی با اقدامات خود در تعامل با آنها که در 
این تعامل نوعی عدم اطمینان و عدم شناخت از نحوه انجام امور 
در سازمان های دولتی وجود دارد، به انتظارات آنها پاسخ داده شود.  
اعتماد عمومی یکی از سرمایه های اجتماعی است که وحدت را در 
سیستم های اجتماعی ایجاد و حفظ نموده و ارزش های دموکراتیک 
را پرورش می دهد. اعتماد شهروندان را به نهادها و سازمانهایی که 
نمایندگان آنها هستند پیوند می دهد و بدین طریق مشروعیت اثر 
بخشی دولت دموکراتیک افزایش می یابد. در این مقاله ضمن 
تعریف؛ بیان اهمیت و نوع شناسی اعتماد عمومی در قالب انواع 
اعتماد اعتباری؛ اعتماد متقابل و اعتماد اجتماعی راه کارهای اعتماد 
سازی میان دولت و شهروندان تبیین می گردد. همچنین بر این 
نکته تاکید می شود که تنها سطح متوسطی از اعتماد؛ کارکردی و 
سازنده است بدین معنی که اعتماد احساسی و افراطی مردم نسبت 
به دولت و مدیران دولتی مانع نقد و اصالح عملکرد آنها می شود و 
کاهش اعتماد عمومی نیز مشروعیت نظام سیاسی و مدیریت دولتی 

را زیر سئوال می برد.
زیرا اعتماد اجتماعی پیش نیازبرای تعامل ثابت وهماهنگ در جامعه 
است و باید راهکارهای اعتماد اجتماعی را ایجاد کردتا اعتمادعمومی 
تقویت شود لذا برای  تقویت اعتماد عمومی اوال باید شیوه انجام امور 
دولت وسازمانهای دولتی بهبود یابد چون بنیادی ترین و مهمترین 
شیوه احیای اطمینان و اعتماد عمومی ، دولت وسازمانها ی دولتی 
است باید تمهیداتی فراهم شود تا این سازمانها بهتر کارکنند و خود 
را پاسخگوی مطالبات مردم بدانند و با کار بهتر هزینه کمتری  به 
دولت تحمیل کنند و درنتیجه حساس تر و پاسخگوتر و در دسترس 
تر وکارامدتر باشند و با بهبود بخشیدن آالم مردم و روان کردن 
اجرای قوانین و شفاف سازی آن قوانین و عدم منفعت طلبی حزبی و 
گروهی و شخصی و سلیقه ای ، کارامدی دولت رقم بخوردو تغییرات 
محسوس شود که در نتیجه اعتماد مرم به  دولت و دستگاههای 
دولتی باز میگردد ضمن اطالع رسانی شفاف وهوشمنداز طریق  
رسانه های داخلی می تواند اعتماد عمومی را تقویت کند اخبارو 
اطالعات ضد و نقیض و متفاوت وبعضا معارض در عدم افزایش 
اعتمادعمومی  نقش بسزایی دارد که باید مسئوالن مربوط ازاین امر 
امتناع ورزند و از یک کانال معتبر و سخنان برگزیده به تصمیمات 
دولت و سازمانهای دولتی بیان وگزارش گردد تااعتمادعمومی را 

جلب  کنند 

حضــرت امــام حســین علیــه الســام: هرکــس کــه دنبــال جلــب رضایــت خداونــد متعــال  باشــد هر چنــد با 
خشــم مــردم همــراه شــود؛ خداونــد ســبحان  او را از امــور مــردم بــی نیــاز مــی کنــد، و هــر کــس کــه دنبــال 

رضایــت مــردم باشــد بــا بــه خشــم آوردن خداونــد، خداونــد او را بــه مــردم وامــی گــذارد. »بحاراالنــوار ج ۶۸ ص ۲۰۸«

تقویت اعتماد عمومی نیاز 
امرز جامعه

بهره برداری از خط چهار 
ریخته گری بومی سازی شده در 

کارخانه فوالدسازی شرکت صنایع 
فوالد مشیز بردسیر

بــه گزارش خبرگزاری تســنیم ،  آیت اهلل ســیدابراهیم 
رئیســی در جریــان بازدیــد از معــدن پــرود ه طبــس 
اظهــار داشــت: ایــن شهرســتان و ایــن معــادن زمینه 

توســعه  زیــادی دارد.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد زیر ســاخت ها تکمیل شــود، 
ــل شــود و توســعه  ــر زیر ســاخت ها تکمی ــزود: اگ اف
در مســیر درســتی شــکل گیــرد نیــاز کشــور برطرف 
ــه واردات  ــازی ب ــچ نی ــی هی ــه عبارت ــود و ب می ش

نداریــم .
رئیــس جمهــور  بــا بیان اینکــه با  توســعه ایــن معدن 
ــت:   ــد شــد، گف ــع خواه ــه واردات رف ــاز کشــور ب نی
تکمیــل زیرســاخت ها و توجــه بــه حقــوق کارگــران 
دو شــرط توســعه معــدن پــروده شهرســتان طبــس 

اســت.
رئیــس جمهــور با بیــان اینکــه  تکمیل چرخ توســعه 
دو شــرط دارد، گفــت: اول بایــد زیر ســاخت ها  تکمیل 
ــت  ــل پرداخ ــران  کام ــوق کارگ ــود و  ســپس  حق ش
شــود و حقــی از آنهــا  ضایــع نشــود؛ معتقدیــم نظــام 
پیمــان کاری بایــد متحــول شــود اینهــا نبایــد نگــران 
بیمــه و  پرداختی هایشــان باشــند.از همیــن االن بــه 
مــدت 20 روز حداکثــر بــه پیمانــکاران وقــت می دهم 
کــه وضعیــت زندگــی کارگــران را در اینجــا متحــول 
ــام  ــدت انج ــن م ــدام را در ای ــن اق ــر ای ــد و اگ کنن

ــدام الزم را انجــام می دهــم. ــد، اق ندهن

رمضــان کریتــی مدیرعامل زغالســنگ پــروده طبس 
توضیحــات کامــل ســایت معدنــی شهرســتان را بــه 

رییــس جمهــور ارائــه کــرد.
رئیــس جمهــور پــس از بازدیــد هوایــی، در معــادن 
حاضــر شــد  و بــرای شــنیدن مشــکالت معــادن و 
معدنــکاران این شهرســتان در جمع کارگــران معدن 
ــو  ــت و گ ــه گف ــا ب ــا آنه ــس حاضــر و ب ــروده طب پ

پرداخــت.
حوضــه زغالــدار طبــس با وســعتی بالــغ بــر 30،000 
کیلومتــر مربع و ذخیــره اکتشــافی 2/75 میلیارد تن 
ــن و  ــی تری ــی، غن ــال ســنگ کک شــو و حرارت زغ
بزرگتریــن ناحیــه زغالــی ایران محســوب می گــردد.         صفحه4

دستور رئیس جمهور برای رسیدگی ویژه به وضعیت 
کارگران معادن/ مهلت 20 روزه  برای تعیین تکلیف وضعیت 

زندگی و مسکن کارگران /نظام پیمانکاری باید تغییر کند

تور یک روزه خبرنگاران و اهالی بسیج رسانه ای 
کرمان و بردسیر در شرکت صنایع فوالد مشیز بردسیر

ــیز  ــوالد مش ــع ف ــرکت صنای ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
بردســیر، بازدیــد خبرنــگاران و اهالی رســانه ی کرمان و بردســیر 
بــا همــت و همــکاری واحــد روابــط عمومــی شــرکت صنایــع 
ــان از  ــتان کرم ــانه ای اس ــیر و بســیج رس ــوالد مشــیز بردس ف
ــوالد  ــع ف ــورد شــرکت صنای ــوالد ســازی و ن ــه هــای ف کارخان

مشــیز بردســیر انجــام شــد.
در ایــن بازدیــد کــه بــا حضــور فرمانده بســیج رســانه ای  اســتان 
کرمــان و جمعــی از خبرنــگاران روزنامــه هــای محلــی کرمــان و 
بردســیر و خبرگــزاری هــای اســتانی و ملــی انجام شــد، فرصتی 
فراهــم آمــد تــا هــم اهالــی رســانه از نزدیــک بــا تالش و  ســخت 
کوشــی پرســنل زحمتکش مجموعه فوالد مشــیز  روبرو شــوند 
و منعکــس کننــده ی ایــن همــت در جهــت تولیــد روز افــزون 
باشــند و هــم مطالبــات جامعــه  از بخــش صنعــت و در مقابــل، 
مطالبــات و موانــع  پیــش روی تولیــد در واحــد هــای تولیــدی را  

در جهــت امــکان رفــع آنهــا بازگــو کنند.
گفتنــی اســت کــه پــس از بازدیــد از کارخانــه هــای مجموعــه، 
کنفرانــس خبــری در محــل ســالن کنفرانــس ســاختمان اداری 
بــا حضــور معــاون فنــی و بهــره بــرداری ، مدیــران کارخانــه های 
ــی رســانه  ــط عمومــی و اهال ــر رواب ــورد، مدی ــوالد ســازی و ن ف

برگــزار شــد.
همچنیــن در ایــن کنفرانــس،  جانشــین فرمانــده بســیج اقشــار 
ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان جنــاب ســرهنگ پــاداش، فرمانــده  
ناحیــه مقاومت بســیج ســپاه بردســیر جنــاب ســرهنگ امیری، 
فرمانــده بســیج کارگــری اســتان کرمــان جناب ســرهنگ نیک 
خواه و فرمانده بســیج رســانه ای اســتان کرمان جناب ســرهنگ 

رجایــی نیــز بــه عنــوان مهمــان ویژه حضــور داشــتند.
بازدیــد جانشــین فرمانــده بســیج اقشــار ســپاه ثــاراهلل اســتان 
ــه مقاومــت  ــده  ناحی ــاداش، فرمان ــاب ســرهنگ پ ــان جن کرم
بســیج ســپاه بردســیر جنــاب ســرهنگ امیــری، فرمانده بســیج 

کارگــری اســتان کرمــان جنــاب ســرهنگ نیــک خــواه  از پایگاه 
مقاومــت بســیج کارگــری شــهدای گمنــام صنایــع فوالد مشــیز 
بردســیر بــا همراهــی معــاون فنــی و بهــره بــرداری، مدیــر روابط 
عمومــی و فرمانــده پایگاه در حاشــیه تور یک روزه بســیج رســانه 

ای کرمــان و بردســیرانجام شــد.

         صفر زاده معاون فنی و بهره برداری کارخانه فوالد مشیز بردسیر؛

طرح های توسعه ای از جمله خط چهارم ریخته گری و پروژه 
توسعه خط نورد را کامال بومی ساخته ایم

صفــر زاده معــاون فنــی و بهــره بــرداری کارخانــه 
فــوالد مشــیز بردســیرگفت ؛ ایــن کارخانه از ســال 
1380 آغــاز بــه کار کــرده اســت و شــمش مــورد 
نیــاز کارخانــه نــورد در ابتــدا از فــوالد خوزســتان 
، هرمــزگان و یــزد تامیــن مــی شــد امــا تصمیــم 
بــر ایــن شــد تــا شــمش موردنیــاز کارخانــه بــه 
صــورت بومــی تامیــن شــود بــه همیــن منظــور از 
ســال 1390 ســاخت کارخانه فوالدســازی شــروع 

و در نیمــه اول 1394 راه انــدازی شــد.
وی افــزود: در حــال حاضــر کارخانــه فوالدســازی 
بــا ظرفیــت اســمی 420 هــزار تــن و پروانــه بهــره 

بــرداری 600 هــزار تــن را داراســت.
صفــر زاده از احــداث کارخانــه کنســتانتره و آهــن 
اســفنجی کــه در حــال اخــذ مجــوز اســت خبــر 
داد و گفــت: کارخانــه گندلــه اخــذ مجــوز صــورت 
گرفتــه و خاکبرداری کارخانه شــروع شــده اســت.

ــوالد  ــه ف ــرداری کارخان ــره ب ــی و به ــاون فن مع

مشــیز بردســیردر  ادامــه گفــت : کلیــه پرســنل 
ایــن کارخانــه بومــی و جــوان هســتند کــه تولیــد 
را بــه دســت گرفتنــد و طــرح هــای توســعه ای از 
جملــه خط چهــارم ریختــه گــری و پروژه توســعه 

خــط نــورد را کامــال بومــی ســاخته انــد.
ــن  ــران ای ــان و کارگ ــت واالی مهندس وی  از هم
کارخانــه گفــت : بــرای پــروژه توســعه خــط 
ــورد زمانــی کــه یــک شــرکت خارجــی بعــد از  ن
ــن  ــد؛ ای ــران نیام ــه ای ــی ب ــای کرونای محدودیته
فوالدمــردان کرمانــی بودنــد کــه آســتین همــت 
ــاال زدنــد و خــط را راه انــدازی و کلیــه قطعــات  ب

ــاز را ســاختند. ــورد نی م
مدیــر  زاده  رســتمی  اســماعیل  همچنیــن 
فوالدســازی بیــان داشــت : در کارخانه فوالدســازی 
ــه صــورت خــودکار انجــام مــی  تمامــی کارهــا ب

ــود. ش
ــوالد  ــه تولیــد ف ــزود: مشــیز اولیــن کارخان وی اف

ســاختمانی در جنوبشــرق کشــور اســت کــه در ایــن 
مجموعــه بــا دســت فــوالد مــردان بردســیر و کرمــان 
توانســتیم رکوردهــای تولیــد 32 ذوب در 24 ســاعت، 
ــن شــمش درجــه یــک در  تولیــد 17 هــزار و 700 ت
مــاه و تولیــد 41 ســاعت مــداوم ریختــه گــری را بزنیم.
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رئیس جمهور روز شــنبه در جلســه ستاد 
ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــا بیــان اینکــه به 
لطــف خــدا گام هــای تحولــی خوبــی در 
حــوزه مقابلــه بــا بیمــاری برداشــته شــده 
اســت، گفــت: اولیــن گام تحولــی در حوزه 
ســاخت واکســن برداشــته شــده و عــاوه 
بــر ارائــه مجــوز به واکســن فخــرا، خطوط 
ــز  ــت و رازی نی ــن های برک ــد واکس تولی

ارتقــا و توســعه یافته اســت.
ــا  ــه گــزارش ایســنا، رئیــس جمهــور ب ب
اشــاره بــه اینکــه درصــدور مجــوز توزیــع 
و اســتفاده از واکســن های ســاخت داخــل 
تســریع شــده امــا بــه هیــچ وجــه دقــت 
تحــت تاثیــر ســرعت قــرار نگرفته اســت، 
افــزود: در مجمــوع تولیــد واکســن داخلی 
ــن  ــی داشــته و ای پیشــرفت بســیار خوب
رونــد تــا رســیدن رونــد ســاخت واکســن 
ــداوم  ــی، ت ــاز داخل ــت نی ــد کفای ــه ح ب

خواهــد داشــت.
رئیســی همچنیــن نزدیــک شــدن آمــار 
واردات واکســن بــه مــرز ۵۰ میلیــون دوز 
را گام تحولــی و مثبــت دیگــر در عرصــه 
ــار  ــرد و اظه ــوان ک ــا عن ــا کرون ــه ب مقابل

داشــت: افزایــش آمــار واردات و همزمــان 
ــا  ــه ت ــیون روزان ــار واکسیناس ــش آم افزای
حــدود زیــادی باعــث ایجــاد آرامــش و 
رفــع نگرانی هــای مــردم شــده و امیدواریــم 
واکسیناســیون روزانــه بــه زودی آمــار ۲ 
میلیــون نفــر در روز را پشــت ســر بگــذارد.
رئیــس جمهــور همچنیــن از اجــرای موفــق 
طــرح بــه روز شــده غربالگــری )شــهید 
ســلیمانی( قدردانــی و تصریح کــرد: مجموع 
ــی زمینه ســاز  ــات تحول ــا و اقدام ــن گام ه ای
بازگشــایی مــدارس و مراکــز علمــی و 
همچنیــن گشــایش و رونــق در کســب 
ــی  ــور طبیع ــه ط ــود. ب ــد ب ــا خواه و کاره
و  آموزشــی  عقب ماندگی هــای  تــداوم 
بــرای کســب  محدودیت هــای موجــود 
ــتند و  ــردم هس ــی م ــث نگران ــا باع و کاره
امیدواریــم لــوازم ضــروری ایــن بازگشــایی ها 
کــه اصلی ترین آنها رســیدن واکسیناســیون 
ــه حــد نصــاب اســت، هــر چــه ســریع تر  ب

ــود. ــم ش فراه
ــر  ــت ه ــه تح ــرد: البت ــد ک ــی تاکی رئیس
ــاب  ــه حدنص ــس از ب ــی پ ــرایطی و حت ش
ــزام  ــراد واکســینه شــده، ال رســیدن آمــار اف

ــت اصــول بهداشــتی  ــه رعای ــی ب همگان
موثرتریــن اقــدام در کنــار واکسیناســیون 
بــرای صیانــت از مــردم در برابــر ویــروس 
کوویــد ۱۹ اســت. همــه مــردم بایــد 
دولــت را در اجــرای دقیــق و کامــل 
ــد.  ــاری کنن ــتی ی ــیوه نامه های بهداش ش
قــرارگاه عملیاتــی ســتاد ملــی مبــارزه بــا 
ــام  ــد، تم ــد در دوره جدی ــم بای ــا ه کرون
تــاش خــود را بــرای اجــرای حداکثــری 
ــه  ــرد و دبیرخان ــه کار بگی ــا ب پروتکل ه
ســتاد نیــز فعال تــر از گذشــته بــه رصــد 
تحــوالت و ارائــه گزارش هــای دقیــق 

ــردازد. بپ
رئیــس جمهــور خاطرنشــان کــرد: بهتــر 
اســت گزارش هــای ارائــه شــده بــه ســتاد 
از ســوی بخش هــای مختلــف دربــاره 
کاهــش یــا افزایــش ابتا یــا مــوارد فوتی، 
ــش و  ــن افزای ــی ای ــل چرای ــراه دالی هم

کاهــش مطــرح شــوند.
رئیســی در بخــش دیگــری از ســخنانش 
گفــت: بــه منظــور مدیریــت افکارعمومی 
در مواجهــه بــا شــیوع کرونــا و رفــع 
ــا  ــت ب ــر اس ــورد، بهت ــای بی م نگرانی ه

تالش برای افزایش آمار روزانه واکسیناسیون به 2 میلیون نفر

حجــت االســام والمســلمین حــاج علــی اکبــر کرمانــی در 
خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه در خصــوص مذاکــرات 
هســته ای بیــان داشــت :همــان طــور کــه در ســخنان رئیــس 
جمهــور محتــرم و وزارت امــور خارجــه دیدیــم بــه ایــن نکتــه 
اصــرار دارنــد کــه مذاکــره بــرای مذاکــره نیســت بلکــه بــرای 
رفــع تحریم هــا اســت امــا متاســفانه شــیطان بــزرگ آمریــکا 
و هــم دســتانش مــا را ســرگرم کردنــد همــان طــور که ســالها 
کــش دادنــد و هدفشــان ایــن اســت کــه اوال ایــران نیــاز بــه 
مذاکــره و گــدای مذاکــرات اســت و نکتــه دوم اینکــه ســرگرم 
ــه  ــا هم ــم و ت ــاز بمانی ــود ب ــال خ ــیم و از ح ــرات باش مذاک
ــا آنهــا کار  ــه مذاکــرات باشــد ت مســئوالن هــم و غمشــان ب
خودشــان را انجــام دهنــد امــا برنامــه ایشــان ایــن اســت کــه 
مــا مذاکــره را بــرای مذاکــره نمــی خواهیم لــذا اگر مذاکــره ای  
نشــد نمــی خواهیــم و در سیاســت کاری خودشــان از ظرفیت 

داخلــی کشــور اســتفاده کننــد.
خطیــب جمعه بردســیر پیرامون بیانــات مقام معظــم رهبری 
در دیداربــا هیــات دولــت گفــت: همــان طــور کــه اســتحضار 
ــام معظــم  ــا مق ــیزدهم ب ــت س ــدار دول ــن دی ــد در اولی داری
رهبــری اشــاره بــه بازســازی اعتمــاد عمومی اســت متاســفانه 
اعتمــاد مــردم به مســئولین کم شــده و بایــد اعتماد بازســازی 
شــود و بحــث دیگــر همــان طــور کــه مقــام معظــم رهبــری 
فرمودنــد بازســازی ســاختار فرهنگــی ایــران باید این ســاختار 
بازســازی شــود  و از مطالبــات مقــام معظــم رهبــری بحــث 
بازســازی انقابــی در عرصــه هــای مدیریتــی در همــه بخــش 
هــا اقتصــادی، ســازندگی، سیاســت خارجــه و خدمت رســانی 
بــه مــردم و.. صــورت گیــرد انقــاب ما با ســایر انقابهــا متمایز 
اســت و ایــن ویژگــی انقــاب مــا اســت نکتــه بعــدی اگــر چه 
انقــاب مــا بــه پیــروزی رســید و طبــق فرمایــش رهبــر کبیر 
انقــاب بــه هدفمان رســیدیم امــا در تاســیس دولت اســامی 
دچــار اختــال هســتیم و در دو بخــش عمده اســت ۱-تربیت 
و انــدازه مدیــر انقــاب مــا در ایــن نکتــه ضعیف عمــل کردیم 
و نتوانســتیم نیروهــای کاربلــد تربیــت کنیم چرا کــه نیروهای 
مؤمــن و انقابــی دلشــان بــرای انقــاب مــی ســوزد ۲- ایــن 
تحــول عمیــق در ســاختار اداری کشــور، ســاختار اداری دچــار 
ــری انقــاب دچــار  ــذا شــکل گی ضعــف و مشــکل اســت ل
مشــکل شــده و بــه کندی پیــش مــی رود و محور فرمایشــات 
ــد اصــاح شــود و  ــا بحــث بازســازی مدیریــت کشــور بای آق
بازســازی انقابــی و مدیریــت اجرایــی کشــور از اصلــی تریــن 
ــه  ــاد ب ــش اعتم ــه دنبال ــر ســاخت های کشــور اســت و ب زی
وجــود مــی آیــد مذاکــرات جدیــد موفــق و بازســازی، اعتمــاد 
ــا  عمومــی و ســاختار فرهنــگ کشــور بایــد انجــام دهنــد ت

خواســته آقــا محقــق گــردد.

بازسازی انقالبی و مدیریت 
اجرایی کشور از اصلی ترین 

زیر ساخت های کشور است

بــه گــزارش روابط عمومــی فرمانداری بردســیر مهندس 
میرصادقــی فرمانــدار بردســیر بااعضــای شــورای شــهر 

بردســیر در محــل شــورا دیــدار و گفتگــو کــرد
اب  انتقــال  پیرامــون  موضوعاتــی  دیــدار  درایــن 
ــر شــهرو  ــه شهرستان،روشــنایی معاب ــارس ب ــج ف خلی
ــرح  ــرای ط ــذر کمربندی،اج ــیرکمربندی،پل زیرگ مس
ــه ،راه  ــبکه فاضــاب شهری،مشــکات اردوگاه افاغن ش
انــدازی کارخانــه قنــد، مهــار آب هــای روان،احــداث باند 
ــدن  ــع فوالدومع دوم جــاده دشــتکار.جذب نیرودرصنای
درآلــو و همچنیــن بررســی مســایل ومشــکات  
ــز  ــدار بردســیر نی آموزشــی  و.....مطــرح شــدند و فرمان
درخصــوص مشــکات موجــودو کارهای صــورت گرفته 
و دردســت اقــدام گزارشــی ارائه ومقررشــداین موضوعات 
دردســتورکارمدیران مربوطــه قرارگرفتــه وپیگیــری الزم 

ــرد ــرای حــل آنهاصــورت گی ب

دیدار فرمانداربردسیر با 
اعضای شورای شهر بردسیر

دکتــر خطیبــی شــهردار بردســیر گفــت: شــفافیت ســبب می شــود مردم 
بداننــد شــهرداری برای رســیدن به توســعه شــهری با چــه موانعــی روبه رو 
اســت و در جهــت رفــع ایــن موانــع و بــرای ادای رســالت های خویــش چه 

منابع درآمــدی دارد.
وحیــد خطیبــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار فــارس در برســیر اظهــار کــرد: 
ــه  ــازی و مطالب ــه شفاف س ــم بلک ــتقبال می کن ــفافیت اس ــا از ش نه تنه

شــفافیت از دغدغه هــای شــخصی و اصلــی مــن اســت.
شــهردار بردســیر عنــوان کــرد: شفاف ســازی یــک بــازوی توانمنــد بــرای 
مدیــر مجموعــه، به خصــوص یــک شــهردار خواهــد بــود و زمینــه را بــرای 
شــور و مشــورت بــا مــردم و نخبــگان به بیانــی خردجمعــی فراهم می کند 

و همچنیــن ســبب بازگشــت اعتمــاد عمومی خواهد شــد.
وی تصریــح کــرد: شــهرداری ها در حــوزه مالــی عملکــرد ویــژه ای دارنــد 
ــن ســبب  ــه همی ــد، ب ــی ســنگینی برخوردارن و معمــوال از گــردش مال

شفاف ســازی در شــهرداری ها اهمیــت ویژه تــری پیــدا می کنــد.
شــهردار بردســیر بــا اعام اینکــه موضوع شــفافیت صرف بحث هــای مالی 
نیســت، عنــوان کــرد: مــا می توانیــم ابعــاد شفاف ســازی در شــهرداری ها را 
گســترده تر ببینیــم، ظرفیــت فضای مجــازی یک ظرفیت بســیار مطلوب 
بــرای شفاف ســازی عملکــرد شهرداری هاســت. ایــن عملکــرد پشــتوانه ای 

بــرای جلــب اعتماد شــهروندان در هر شــهر اســت.
 وی اظهــار داشــت: بعضــی شــهرداری ها بــرای وصــول برخــی از مطالبــات 
قانونــی کــه ارقــام قابــل توجهــی نیز هســتند، به دلیل شــفافیت نداشــتن 
دچــار مشــکل می شــوند کــه ایــن موضــوع بایــد مــورد توجــه قــرار گیرد.
ــد  ــردم بدانن ــود م ــفافیت ســبب می ش ــرد: ش ــی خاطرنشــان ک خطیب
شــهرداری بــرای رســیدن به توســعه شــهری بــا چه موانعــی روبه رو اســت 
و در جهــت رفــع ایــن موانــع و بــرای ادای رســالت های خویــش چــه منابع 

درآمــدی دارد.

ــارد و  ــک میلی ــه ارزش ی ــت ب ــتگاه تبل ــدای 4۰ دس اه
چهارصــد میلیــون ریــال بــه دانــش آمــوزان کــم بضاعت 

ــتان بردسیر شهرس
پیــش از آغــاز ســال تحصیلی جدیــد، تعداد 4۰ دســتگاه 
تبلــت بــه ارزش یــک میلیــارد و چهارصــد میلیــون ریال 
بــه همــت شــرکت فــوالد ســیرجان ایرانیــان بــه دانــش 

آمــوزان کــم بضاعــت شهرســتان بردســیر اهــدا شــد.
بــه گــزارش روابط عمومی آمــوزش و پرورش شهرســتان 
بردســیر، در حاشــیه اهــدا تبلــت بــه دانــش آمــوزان کــم 
بضاعت شهرســتان بردســیر، حجت االســام مهــری امام 
جمعــه نگار اســتفاده از تبلت هــای هوشــمند را به مثابه 
یــک کاس درس حتــی یــک مدرســه در زمــان حــال 
بــر شــمرد و اظهــار داشــت: خیرین شهرســتان بردســیر 
همــواره در مواقــع ســخت همراه آمــوزش و پــرورش بوده 
انــد و امــروز بــا ایــن حرکــت خداپســندانه موجــب ایجاد 

لبخنــد بــر لبــان دانش آمــوزان شــدند.
وی ضمــن قدردانــی از گــروه شــرکت فــوالد ســیرجان 
ــوع دوســتی و کمــک  ــان داشــت: حــس ن ــان، بی ایرانی
بــه کــودکان ایــن ســرزمین ســتودنی اســت و امیــدوارم 
بتوانیــم بــا همیــاری خیریــن، دانــش آمــوزان نیازمنــد 

بیشــتری را بــه کاس هــای درس متصــل کنیــم.
بــر پایــه ایــن گــزارش: ایــن مراســم نمادیــن بــا 
حضورحجــت االســام مهــری امــام جمعــه نــگار، جــواد 
ادیبــی نیــا مدیر آمــوزش و پرورش شهرســتان بردســیر، 
ــدار و  ــی فرمان ــاون عمران ــاهی مع ــبخت جهانش خوش
نمایندگان شــرکت فــوالد ســیرجان ایرانیان برگزار شــد.

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان گفــت: رونــد واکسیناســیون 
کرونــا در اســتان پیشــرفت خوبــی داشــته و 4۳ درصــد جمعیــت باالی ۱۸ ســال 

اســتان دوز اول و ۲۳ درصــد هــر دو وز واکســن کرونــا را دریافــت کــرده انــد.
دکترحســین صافــی زاده روز ۲۰ شــهریورماه در جلســه اســتانی ســتاد مدیریــت 
کرونــا اظهــار کــرد: شــاهد رود نزولی در اســتان هســتیم و تا شــب گذشــته ۱۲۵۸ 

بیمــار بســتری کرونایی در اســتان داشــتیم.
ــش  ــدی در بخ ــتری و ۳۰ درص ــاران بس ــدی بیم ــش ۲۵ درص ــزود: کاه وی اف
ســرپایی کرونــا در اســتان کرمــان در هفتــه گذشــته اتفاق افتــاده و میزان تســت 

هــای مثبــت نیــز ۲۰ درصــد کــم شــده اســت.
صافــی زاده بــا اشــاره بــه اینکــه میــزان واکسیناســیون کرونــا در اســتان کرمــان 
باالتر از متوســط کشــور اســت، تصریح کرد: روند واکسیناســیون کرونا در اســتان 
پیشــرفت خوبــی داشــته و 4۳ درصــد جمعیت بــاالی ۱۸ ســال اســتان دوز اول و 

۲۳ درصــد هــر دو وز واکســن کرونــا را دریافــت کــرده انــد.
معــاون دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان بیــان کــرد: طی هفتــه گذشــته در حوزه 
ــه وضــوح  ــا ب ــه کرون ــوم پزشــکی جیرفــت کاهــش مــوارد ابتــا ب دانشــگاه عل
مشــخص اســت، در کرمــان نیز کاهش موارد داشــتیم و در رفســنجان، ســیرجان 

و بــم نیــز رونــد نزولــی را داشــته ایــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در هفتــه گذشــته چهــار مــورد مــرگ کرونایی نســبت به 
آمــار هفتــه قبــل از آن بیشــتر بــوده، افــزود: کاهــش مــوارد ابتــا بــه معنــی تمام 
شــدن کرونــا نیســت و در وضعیــت خیلــی شــکننده ای هســتیم و امیدواریــم بــا 
رعایــت شــیوه نامــه هــای بهداشــتی رونــد نزولــی بیشــتری شــاهد باشــیم و بــه 

ــیم. ثبات برس
صافــی زاده تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه تغییــر وضعیــت کرونایــی شهرســتان ها، 
مــی توانیــم یکســری بازگشــایی در برخــی اصنــاف داشــته باشــیم امــا باید حتما 
نظــارت بــر ایــن مــکان هــا صــورت بگیــرد تــا تــداوم رونــد نزولــی ابتــا بــه کرونا 

ــاهد باشیم. را ش
بــه گــزارش ایســنا،  حمید شــمس الدینی  مدیــرکل امنیتی انتظامی اســتانداری 
کرمــان نیــز در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه افزایــش ترددهــا در روزهــای پایانــی 
شــهریورماه در چنــد اســتان کشــور عنــوان کــرد: کرمــان در رتبــه ســوم افزایــش 

ورودی هــا بــوده اســت.
ــج و  ــه گن ــاد، قلع ــد، عنبرآب ــار شهرســتان زرن ــزود: در حــال حاضــر چه وی اف
کوهبنــان در وضعیــت قرمــز کرونایــی هســتند، ۱۵ شهرســتان نارنجــی و چهــار 
ــد. ــر و فهــرج در وضعیــت زرد کرونایــی قــرار دارن ــار، راب شهرســتان ارزوئیــه، ان

اهدای 40 دستگاه تبلت به دانش 
آموزان کم بضاعت شهرستان 

مردم باید از موانع توسعه شهری و 
منابع شهرداری ها مطلع باشند

دیدار مدیرکل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران با والدین شهدای بردسیر 

بــه گــزارش ایثــار کرمــان، احمد گروئــی ســاردو مدیرکل 
بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان کرمــان همــراه با 
ســعید ایرانمنش معــاون بهداشــت و درمان بنیاد اســتان 
و یعقــوب ایمانــی رئیــس بنیــاد شهرســتان بردســیر از 
مــادر شــهید محســن ذوالعلــی، مــادر شــهید قاســم پور، 
مــادر شــهید عادلــی، پــدر شــهید ذوالعلــی، مادر شــهید 
نگارســتانی و مادر شــهید قربانعلی پور در بردســیر دیدار 

کردند.
مدیــرکل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان کرمان 
در ایــن دیدارهــا بیــان کــرد: اگــر نظام مقــدس جمهوری 
اســامی علیرغــم همــه جنگ افروزی هــا مقــاوم و مقتدر 

ایســتاده، بــه برکــت خون شهداســت.
گروئــی ســاردو خاطرنشــان کــرد: روح بلنــد امــام راحــل، 
ــام  روح تابنــاک شــهدا، جامعــه ایثارگــران، رهبــری مق
معظــم رهبــری کــه بــزرگ ایثارگر کشــور اســت، ســبب 
ــدس  ــای نظــام مق ــداوم حرکت ه ــاب و ت ــداری انق پای
جمهــوری اسامی شــده اســت و اگــر غیــر ایــن بــود کــه 
انقــاب اســامی ایران هــم باوجــود دشــمنان فراوانی که 

دارد، مشــابه دیگــر انقاب هــا دوام نداشــت.
وی در خصــوص اقتــدار نظــام جمهــوری اســامی ایــران 
ــور و  ــان غی مرهــون رشــادت های فراموش نشــدنی جوان
بــا اخــاص دوران انقــاب و هشــت ســال دفــاع مقــدس 
اســت، افــزود: شــهدا بــا جانفشــانی هــا و ایثارگری هــای 
خــود بــه ملــت ایــران به ویــژه جوانان ایــن مرزوبــوم درس 

وحــدت و یکپارچگــی یــاد دادنــد.

4۳ درصد جمعیت استان کرمان دوز 
اول واکسن کرونا را دریافت کردند

نظــارت وزارت بهداشــت نشســت های علمی 
و کارشناســی در صــدا و ســیما برگــزار شــود 
و دیدگاه هــا و نظــرات مختلــف در ایــن 
جلســات ارائــه شــده و بــه بحــث و بررســی 

دقیــق گذاشــته شــوند.
رئیــس جمهــور همچنیــن بــا اشــاره نزدیک 
شــدن به اربعیــن حضرت اباعبداهلل الحســین 
)ع( اظهــار داشــت: مذاکــرات بــا طــرف عراقی 
درحــال انجــام اســت تــا بــا اولویــت صیانــت 
از جــان عاشــقان و زائــران خانــدان عصمــت 
و طهــارت، ایــن مراســم بــه بهتریــن شــکل 

ــزار شــود. ممکن برگ

فعالیت ۳۹۱ مرکز نیکوکاری در استان کرمان
مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه فعالیت 
۳۹۱ مرکــز نیکــوکاری در کرمــان، گفــت: ۳۱4 مــورد از ایــن مراکــز، عمومــی و 

بقیــه آن هــا تخصصــی و در حوزه هــای مختلــف هســتند.
بــه گــزارش برنــا؛ یحیــی صادقــی، بــا بیــان اینکــه تأســیس مراکــز نیکــوکاری با 
هــدف  واگــذاری امدادرســانی بــه مــردم انجــام می شــود، اظهار داشــت: معتقدیم 
ــد و  ــاختاری قدرتمن ــود، س ــام ش ــبکه ای انج ــورت ش ــر به ص ــانی؛ اگ امدادرس
هم افزایــی عظیمــی ایجــاد خواهــد شــد و ظرفیت هــای بالقــوه محــات بــرای 

ــروز می یابنــد. ــه خانواده هــای نیازمنــد، زمینــه ب کمک رســانی ب
ــن  ــان را مهم تری ــه آن ــانی ب ــات و کمک رس ــان در مح ــایی محروم وی شناس
وظیفــه مراکــز نیکــوکاری دانســت و افــزود: ۳۹۱ مرکــز نیکــوکاری در اســتان 
کرمــان فعالیــت دارنــد کــه ۳۱4 مــورد از ایــن مراکــز، عمومــی و بقیــه آن هــا 

تخصصــی هســتند.
صادقــی بــه برنامــه کمیتــه امــداد بــرای گســترش مراکــز نیکــوکاری پرداخت و 
تصریــح کــرد: پیش بینــی می شــود، تعــداد مراکــز نیکــوکاری در اســتان کرمــان 
تــا پایــان امســال بــه ۵۰۰ مرکــز افزایــش یابــد کــه امیدواریــم بــا ایــن اقــدام، 
شــاهد یــک تحــول عظیــم در شــیوه امدادرســانی بــه محرومــان و نیازمنــدان در 

اســتان کرمان باشــیم.
او بیــان کــرد: مراکــز نیکــوکاری تــاش می کننــد از طریــق ارتبــاط بــا معتمدان 
محلــی، اصنــاف، مراکــز فرهنگــی و صنایــع، کمک هــای مردمــی را بــرای ارائــه 

بــه محرومــان هــر محلــه، تجمیــع کنند.

حجت االسالم واملسلمني کرمانی امام جمعه بردسیر :

پایان قدرت نمایی اراذل واوباش 
ــتگیری  ــیر از دس ــتان بردس ــی شهرس ــده انتظام فرمان

ــر داد.  ــابقه دار خب ــاش س ــر از اراذل و اوب ۲نف
ســرهنگ جعفــر غضنفــری در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
پایــگاه خبــری پلیــس اظهارداشــت: در پــی نــزاع 
ودرگیــری بیــن طایفــه فیــوج وایجــاد رعــب ووحشــت 
ــر   ــه حاض ــوران در صحن ــه مام ــام ، بافاصل ــا ع در م
وبــا دســتگیری عوامــل نــزاع انهــارا در محــل درگیــری 

ــد. ــرکوب کردن ــتگیر و س دس
ــر  ــد ب ــا تاکی ــی شهرســتان بردســیر ب ــده انتظام  فرمان
اینکــه بــا هــر گونــه بــی نظمــی در ســطح شهرســتان 
ــم  ــورد خواهی ــون برخ ــوب قان ــوا  و در چارچ ــام ق باتم

کــرد گفــت:
 اجــازه قــدرت نمایــی و اخــال در نظــم عمومــی را بــه 

هیــچ کــس نخواهیــم داد.
ــد خــود  ــرادی نخواهن ــا اف ــرد ی ــر ف وی هشــدار داد:اگ
ــد بایســتی  ــگ کنن ــه هماهن ــن و نظــم جامع را باقوانی

ــند . ــان باش ــی از رفتارخودش ــب ناش ــر عواق منتظ
الزم بــه ذکــر اســت هرگونــه اخــال در نظــم عمومــی 
و ایجــاد ناامنــی توســط افــراد باعــث ثبــت در سیســتم 

اراذل و اوبــاش پلیــس خواهــد شــد . 

 سارق موتورسیکلت در عملیات 
ضربتی دستگیر شدند 

ــده انتظامــی بردســیراز دســتگیری ۱نفــر ســارق  فرمان
ســابقه دارو کشــف ۳ دســتگاه موتــور ســیکلت  در ایــن 

شهرســتان خبــر داد. 
ســرهنگ جعفــر غضنفــری  در تشــریح ایــن خبــر گفت: 
در پــي وقــوع چنــد فقــره ســرقت موتــور ســیکلت  در 
نقــاط مختلــف شهرســتان ، بررســي موضــوع بــه 
ــک  ــي ، ی ــوران انتظام صــورت تخصصــي از ســوي مام

ــر ســارق ســابقه دارشناســایي و دســتگیر شــد.  نف
وی بــا اشــاره بــه کشــف ۳فقــره ســرقت موتورســیکلت 
ومقادیــری امــوال مســروقه بیــان داشــت:متهم پــس از 

تشــکیل پرونــده بــه مرجــع قضائــی معرفــی شــد.

دستگیری عامل فروش مدارک 
تحصیلی جعلی در کرمان

رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان کرمــان از دســتگیری یــک نفــر بــه جــرم جعــل و 
فــروش مــدارک تحصیلــی قابی به مشــتریان خــود در کرمان و برخی شــهرهای 

دیگر اســتان خبــر داد.
ــداهلل حســن پور اظهــار  ــارس از کرمــان، ســرهنگ ی ــه گــزارش خبرگــزاری ف ب
داشــت: مامــوران اداره مبــارزه بــا جعــل و کاهبــرداری پلیــس آگاهــی اســتان 
در پــی دریافــت خبــری مبنــی بــر اقــدام یــک نفــر در خصــوص تهیــه و فــروش 
ــا انجــام  ــد و ب ــرار دادن ــی، موضــوع را در دســتور کار ق ــی جعل ــدارک تحصیل م
اقدامــات اطاعاتــی خیلــی زود ایــن متهــم را شناســایی و وی را در یکــی از نقــاط 

شــهر کرمــان دســتگیر کردنــد.
وی افــزود: ایــن فــرد کــه یــک مــرد میانســال بــود بــا تنظیــم مــدارک جعلــی و 
فــروش آنهــا بــه مشــتریان خــود در مرکــز اســتان و برخــی شهرســتان ها بابــت 
فــروش هــر مــدرک حداقــل ۳۰ تــا ۵۰ میلیــون ریــال دریافــت می کــرد کــه از 
مخفیگاهــش هــم هفــت فقــره مدرک تحصیلــی دیپلــم و فــوق دیپلم، نــرخ نامه 
فــروش مــدارک دیپلــم تــا دکتــری و یــک تعــداد لــوازم خــاص تهیــه آرم و عائم 

جعلی کشــف شــد.
رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان بــا اشــاره بــه اقــرار ایــن متهــم بــه تهیــه و فــروش 
۲۵ فقــره مــدرک دیپلــم و فــوق دیپلــم در مدت ســه مــاه و دریافــت مبالغی بین 
۳ تــا ۲۰ میلیــون تومــان بابــت فــروش هــر مــدرک افــزود: تحقیقات بعــدی برای 
شناســایی افــرادی کــه اقــدام بــه خریــد و اســتفاده از این مــدارک جعلــی کرده اند 
هــم ادامــه دارد چراکــه عمــل آنهــا نیــز جــرم بــوده و باعــث تضییع حــق دیگران 

ــود. می ش

دکرت خطیبی شهردار بردسیر گفت: 

خطبه های مناز جمعه رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح کرد:

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان:
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سیمای مهدویت در قرآن

سوره عنکبوت، آیه ۱۰
»ولئن جآء نصر من ربک لیقولن انا کنا معکم«

وچنانچه نصرت وپیروزی از سوی پروردگارت آید همانا 
خواهند گفت که ما هم با شما بودیم. علی بن ابراهیم فی 
تفسیره المنسوب الی الصادق )علیه السالم( قال: ولئن جآء 
نصر من ربک. یعنی القائم )علیه السالم(. علی بن ابراهیم 
در تفسیرش که منسوب به امام صادق )علیه السالم( است 
آورده که حضرت فرمود: )چنانچه نصرت وپیروزی از سوی 

پروردگارت آید( منظور قائم )علیه السالم( است.
سوره انفال، آیه ۸-۷

بکلماته ویقطع دابر  الحق  »یرید اهلل ان یحق 
الباطل ولو کره  الحق ویبطل  لیحق  الکافرین 

المجرمون«.
خداوند می خواهد حق را با کلمات خود تقویت وریشه ی 
کافران را قطع کند تا حق تثبیت شود وباطل از میان برود 
هر چند مجرمان کراهت داشته باشند. در سوره ی مبارکه 
ی انفال در آیات قبل از این آیات اشاره ای به جنگ بدر 
شده است ولذا قرآن مجید بحث را به جنگ بدر کشانده 
وفرازهای حساسی از آن را که هر کدام درس آموزنده ای 
را در بردارد در آیات فوق وآیات بعدی تشریح می کند تا 
مسلمانان این حقائق را که در گذشته نزدیک تجربه کرده 
بودند برای همیشه بخاطر بسپارند ودر همه عمر از آن الهام 
بگیرند. در تفسیر عیاشی ذیل آیات فوق روایتی از امام باقر 
)علیه السالم( نقل شده است که در این روایت امام )علیه 
السالم( آیات مورد بحث را چنین تفسیر می نماید. العیاشی: 
عن جابر، قال سألت ابا جعفر )علیه السالم( عن تفسیر هذه 
(: یرید اهلل ان یحق الحق بکلماته  اآلیة فی قول اهلل )عزَّ وجلَّ
ویقطع دابر الکافرین. قال ابو جعفر )علیه السالم(: تفسیرها 
فی الباطن یرید اهلل: فانه شیء یریده ولم یفعله بعد. واما قوله: 
یحق الحق بکلماته. فانه یعنی یحق حق آل محمد. واما قوله: 

بکلماته: کلماته فی الباطن. علی هو کلمة اهلل فی الباطن.
واما قوله )ویقطع دابر الکافرین( فهم بنو امیة. هم الکافرون 
یقطع اهلل دابرهم. واما قوله: لیحق الحق. فانه یعنی لیحق 
حق آل محمد )صلی اهلل علیه وآله وسلّم(. حین یقوم 
القائم )علیه السالم(. واما قوله ویبطل الباطل. یعنی القائم 
)علیه السالم( فاذا قام یبطل باطل بنی امیة وذلک قوله. 
)لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کره المجرمون(. عیاشی 
در تفسیرش، به سند خود از جابر آورده که او گفت از 
حضرت ابو جعفر باقر )علیه السالم( راجع به تفسیر این 
( می فرماید: )وخدا می  آیه پرسیدم که خدای )عزَّ وجلَّ
خواهد که حق را به وسیله ی کلماتش ثابت گرداند وریشه 
ی کافران را از بیخ وبن بر کند(. امام باقر )علیه السالم( 
فرمود: تفسیرش آنست که در باطن خدا چنین می خواهد. 
زیرا که این چیزیست که آن را می خواهد ولی هنوز به 
انجام نرسانده واما قول خداوند. )حق را به وسیله کلماتش 
ثابت گرداند( منظور احقاق حق آل محمد می باشد. واینکه 
فرموده )به وسیله کلماتش( یعنی کلمات او در باطن وعلی 
)علیه السالم( همان کلمه خداوند در باطن است. واما قول 
خداوند )وریشه کافران را از بیخ وبن برکند( این کافران 
بنی امیه هستند. کافران آنهایند. خداوند دنباله شان را قطع 
خواهد کرد واینکه فرمود: )تا حق را تحقق بخشد( یعنی 
حق آل محمد )صلی اهلل علیه وآله وسلّم( را تحقق بخشد 
هنگامیکه حضرت قائم )علیه السالم( قیام کند. واما قول 
خداوند )وباطل را محو ونابود سازد( یعنی حضرت قائم 
)علیه السالم( باطل می سازد. که چون قیام کند باطل بنی 
امیه را از بین خواهد برد واین است معنای قول خداوند، )تا 
حق را پایدار ومحقق نماید وباطل را محو ونابود سازد هر 

چند که مجرمان را خویش نیاید.

ادامه آیه ۱۷2 سوره آل عمران:

4- شرکت مجروحان در جنگ نشان از چیست؟
شرکت مجروحان در جبهه، تشویق و تقویت روحیه افراد سالم 

است.جراحت مدال مقاومت است.
شرکت مجروحان نشانه وفاداری و عشق و معرفت کامل آنان به 

مکتب و رهبر و هدف است.
با تقوی نباشد، بی ارزش  زخم و حضور در جبهه اگر همراه 

است.»للذین احسنوا منهم«
5-منظور از  »احسنوا منهم« چیست؟

در این جمله وعده را به بعضی از کسانی که خدا و رسول را اجابت 
کردند، منحصر کرده است. این به خاطر آن است که اجابت دعوت 
یک عمل ظاهری است، ممکن است مطابق با واقع باشد و ممکن 
است نباشد عالمت مطابقت آن با واقع، احسان و تقوا است که اجر 

عظیم هم دایر مدار همین دو است.
این مراقبت عجیب قرآن در بیاناتش را می رساند و به ما می فهماند 
که خدای تعالی چقدر مراقب کلمات و بیانات خویش است. در عین 
اینکه مطلب اینجا را بیان می کند، مراقب است که مبادا بیانش با 

سایر معارفش ناسازگار باشد. آری  »ال یشغله شأن عن شأن«
از اینجا روشن می شود که همه اجابت کنندگان در این داستان 
واقعیت نداشته اند، بلکه در بین آنان کسانی بوده اند که اجابتشان به 
مصلحت روزگار بوده، چون نشانی های اجابت باطنی را که احسان 
و تقوا است، نداشته اند تا مستحق اجر عظیم خدای سبحان بشوند.

آیه ۱۷3 سوره آل عمران :
همان کسانی که )برخی از( مردم به ایشان گفتند مردمان برای 
)جنگ با( شما گرد آمده اند پس از آن بترسید )ولی این سخن( 
برایمانشان افزود و گفتند خدا ما را بس است و نیکو حمایتگری 

است.
1- براساس آیه شریفه، یکی از نشانه های زنده پایمردی و 

استقامت یاران و اصحاب پیامبر )ص( چیست؟
قرآن یکی از نشانه های زنده پایمردی و استقامت آنها را به این 

صورت بیان می کند.
اینها همان کسانی بودند که جمعی از مردم )اشاره به کاروان  
»عبدالقیس« و به روایتی اشاره به  »نعیم بن مسعود« است، که 
آورنده این خبر بودند( به آنها گفتند : »لشکر دشمن، اجتماع کرده 
و آماده حمله اند، از آنها بترسید« اما آنها نه تنها نترسیدند، بلکه به 
عکس بر ایمان آنها افزوده شد و گفتند : »خدا ما را کافی است و او 

بهترین حامی است«
2 در آیه شریفه منظور از  »ناس« چیست و چرا دوبار تکرار 

شده است؟
کلمه  »ناس« به معنای افرادی از انسان است، اما نه از هر جهت، 
بلکه به این جهت افرادی از انسان را ناس می گویند که از یکدیگر 

متمایز نیستند)گوینده کاری به تمایز خصوصیات افراد ندارد(
در آیه شریفه کلمه  »ناس« دوبار آمده که  »ناس« اول غیر از  
»ناس« دوم است. منظور از ناس اول منافقین و منظور از ناس دوم 
دشمنان است. منافقین که از یاری اسالم مضایقه کردند به منظور 

اینکه مسلمانان را هم از رفتن به جنگ باز بدارند و سست کنند.
3- منظور از  »فزادهم ایمانا« چیست؟

سر اینکه می فرماید گفتار منافقین ایمان مؤمنین را بیشتر کرد، 
این است که در طبع آدمی نهفته است که وقتی از ناحیه کسی و 
یا کسانی نهی می شود از اینکه تصمیمی را که گرفته عملی سازد، 
در صورتی که به آن اشخاص حسن ظن نداشته باشد، نسبت به 
تصمیم خود حریص تر می شود و همین حریص تر شدن باعث 
می شود که نیروهای خفته اش بیدار و تصمیمش قوی تر شود و 
هر چه آنان او را بیشتر منع کنند و در منع اصرار بورزند او حریص تر 

و در عملی کردن تصمیم خود جدی تر می شود.
لذا مؤمنین صدر اسالم و غیر ایشان را می بینیم که در اطاعت از 
امر خدا هر چه بیشتر مورد مالمت و منع دیگران قرار می گرفتند 
ایمانشان قوی تر و در تصمیم خود محکم تر و در نبرد شجاع تر 

می شدند.
مؤمن وقتی در گرداب بال قرار می گیرد توکل و اتصال خود را با خدا 

بیشتر می کند  »فزادهم ایمانا«
4- منظور از اینکه خداوند برای ما کافی و وکیل است، 
یعنی چه؟ قوی ترین اهرم در برابر همه تهدیدات، ایمان و توکل به 

خداست.  »حسبنا اهلل ونعم الوکیل«
 »حسبنا اهلل« اکتفای ما به خدا به حسب ایمان است، نه به حسب 
اسباب خارجی که سنت الهیه آن را جاری ساخته و کلمه  »وکیل« 
به معنای کسی است که امر انسان را به نیابت از انسان تدبیر می 

کند.
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ــدگان اســتان  ــع نماین ــس مجم رئی
کرمــان بــه اتفــاق مدیــر کل آمــوزش 
ــردم  ــده م ــتان، نماین ــرورش اس و پ
ــار،  ــوج، رودب ــای کهن ــتان ه شهرس
ــان و  ــج و منوج ــه گن ــاب، قلع فاری
نماینــده مــردم شهرســتان هــای بم، 
فهــرج، نرماشــیر و ریــگان در مجلس 
شــورای اســالمی با سرپرســت وزارت 

ــرد. ــدار ک ــرورش دی ــوزش و پ آم
ــانی و  ــالع رس ــزارش اداره اط ــه گ ب
ــرورش  ــوزش و پ ــی آم ــط عموم رواب
اســتان کرمــان شــهبار حســن پــور 
در ایــن دیــدار از تعامــل و همــکاری 
آمــوزش و پــرورش اســتان بــا مجمع 
ــرد و  ــر و تشــکر ک ــدگان تقدی نماین
ــدگان مجلــس نقــش  گفــت:  نماین
پیگیــری  و  تســهیل  در  موثــری 
ــت  ــم و تربی ــوزه تعلی ــکالت ح مش

ــد. دارن
وی بــا اشــاره اقدامــات خیلــی خــوب 

آمــوزش و پــرورش اســتان در زمینــه 
جــذب مشــارکت هــای مردمــی 
خاطــر نشــان کــرد: بــه همــت 
خیــران مدرســه ســاز در شهرســتان 
ــود  ــیر کمب ــیرجان و بردس ــای س ه
فضــای آموزشــی نداریم و حــدود ۲۰ 
مدرســه در ایــن شهرســتان هــا نیــز 

ــت. ــرداری اس ــره ب ــاده به آم
ــوزش  ــت آم ــور از سرپرس ــن پ حس
و پــرورش جهــت شــرکت در آییــن 
افتتــاح مدرســه حیــات طیبــه شــهر 
کرمــان، ســاختمان اداری اداره کل 
آمــوزش و پــرورش اســتان و مــدارس 
خیرســاز ســیرجان در حاشــیه آییــن 

بازگشــایی مــدارس دعــوت کــرد.
اســکندری نســب مدیــر کل آمــوزش 
ــز در  ــان نی ــتان کرم ــرورش اس و پ
ــش  ــکاری اثربخ ــدار از هم ــن دی ای
نماینــدگان مجلس شــورای اســالمی 
در اســتان بــا آمــوزش و پــرورش 

ــت: نقــش  ــرد و گف ــر و تشــکر ک تقدی
نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی  
ــران و  اســتان در جــذب مشــارکت خی
اعتبــارات ملــی جهــت تکمیــل پــروژه 
هــای نیمه تمــام آموزشــی انــکار ناپذیر 

اســت.
تکمیــل ۳۱۰  از  نســب  اســکندری 
پــروژه نیمــه تمــام آموزشــی باقیمانــده 
ــر داد و  ــل از ۹۱ خب ــای قب ــال ه از س
افــزود: در ســه ســال اخیــر ۲ هــزار ۵۶۰ 
کالس درس در اســتان بــه بهــره برداری 

رســیده اســت .
وی بــا اشــاره بــه آمادگــی کامــل 
آمــوزش و پــرورش اســتان در خصــوص 
ــا جــذب  ــت: ب ــدارس گف بازگشــایی م
بیــش از ۶ هــزار نیــروی انســانی در 
یک ســال اخیر خوشــبختانه در اســتان 
مشــکل کمبــود نیــروی انســانی نداریم.

اســکندری نســب بــا اشــاره بــه تکمیل 
ســاختمان اداری اداره کل آمــوزش و 

تو آدم نمیشی
ــد کــه:  ــه وزیــرش مــی گوی روزی روزگاری پادشــاهی ب
ــودم پــدرم همیشــه  ای وزیــر مــن زمانــی کــه جــوان ب
بــه مــن مــی گفــت »تــو آدم نمیشــی«. خیلــی دوســت 

داشــتم تــا بتوانــم نظــرش را عــوض کنــم.
وزیــر مــی گویــد: قربــان شــما هــم اکنــون یــک پادشــاه 
هســتید. بــه نظــرم شــرایطی فراهــم آوریــد کــه پدرتــان 

شــما را ببینــد، آنــگاه نظــرش تغییــر خواهــد کــرد.
بنابــر حــرف وزیــر، پادشــاه دســتور مــی دهــد که شــرایط 
ســفر را بــه روســتایی کــه پادشــاه در آنجــا بدنیا آمــده بود 
فراهــم کننــد تــا پــدرش کــه هنــوز در خانــه ی قدیمــی 

خــودش در آن روســتا زندگــی مــی کــرد او را ببینــد.
ــران و  ــراه وزی ــه هم ــود ب ــت خ ــام عظم ــا تم ــاه ب پادش
ــار  ــا وق ــا و ب ــر اســب زیب ســربازان و همراهــان ســوار ب
خــود بــه روســتا مــی رونــد. ســپس دســتور مــی دهــد 
تــا ســربازان پــدرش را از خانــه اش گرفتــه و بــه میــدان 

ــد. روســتا بیاورن
ــه  ــم ب ــم و تعظی ــال تکری ــی روســتا در ح ــه ی اهال هم
پادشــاه بودنــد امــا زمانــی کــه پــدر پادشــاه بــه میــدان 
مــی آیــد خیلــی آرام و ســاده در مقابــل پادشــاه کــه بــر 

ــود مــی ایســتد. اســب ســوار ب
ــرت  ــن پس ــن م ــدر ببی ــه: ای پ ــد ک ــی گوی ــاه م پادش
هســتم. همــان کســی کــه مــی گفتــی آدم نمــی شــود. 
ببیــن کــه مــن هــم اکنــون پادشــاه ایــن مملکت هســتم 
و همــه از مــن فرمــان مــی برنــد. حــال چــه مــی گویی؟
ــی  ــدازد و م ــی ان ــرش م ــه روی پس ــی ب ــرد نگاه پیرم
گویــد: مــن هنــوز ســر حــرف هســتم. تــو آدم نمیشــی.
مــن هرگــز نگفتــم تــو پادشــاه نمیشــی، گفتــم تــو آدم 
ــرباز  ــه س ــای اینک ــه ج ــودی ب ــر آدم ب ــو اگ نمیشــی. ت
ــه را  ــدی در خان ــی آم ــودت م ــن خ ــال م ــتی دنب بفرس
ــو  ــاز مــی کــردم. اگــر ت مــی زدی و مــن در را برایــت ب
آدم بــودی حــال کــه مــن آمــده ام بــه احتــرام مــن کــه 

ــاده میشــدی. ــدرت هســتم از اســب پی پ
نه، من از نظرم بر نمی گردم. تو آدم نمیشی.

داستان های آموزنده

دیدار رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان با سرپرست وزارت آموزش و پرورش

پــرورش اســتان بــا زیــر بنــای ۱۷ هــزار 
و ۵۰۰ متــر مربــع بعــد از ۲۴ ســال وقفــه 
گفــت: حــدود ۶۰۰ کالس درس نیــز تــا 
ابتــدای ســال تحصیلــی جدیــد بــه بهــره 

بــرداری مــی رســد.
بــر پایــه ایــن گــزارش: معــاون پژوهــش، 
برنامــه ریــزی و توســعه منابــع و رئیــس 
اداره حراســت هــم در ایــن دیــدار حضــور 

شتند دا

آیا فاصله بین دزهای واکسن 
کرونا در آینده تغییر می کند؟ 
مــدت زمــان فاصلــه بیــن دو دز واکســن کرونــا در واقــع بهتریــن زمــان در نظــر گرفتــه 
شــده اســت، امــا ســوالی کــه پیــش می آیــد ایــن اســت کــه آیــا ایــن فاصلــه در آینــده 
نیــز بــه همیــن صــورت ثابــت خواهــد بــود یــا امــکان تغییــر در ایــن فاصله هــای زمانــی 

بیــن دزهــای واکســن وجــود دارد.
فاصله هــای زمانــی بیــن دزهــای واکســن کرونــا در مــورد واکســن های رایــج در ایــران 
ماننــد ســینوفارم یــا اســپوتنیک وی یــا برکــت، ۴ هفتــه یــا یــک مــاه اســت. همچنیــن 
فاصلــه زمانــی بــرای تزریــق واکســن آســترازنکا بیــن ۸ تــا ۱۲ هفته یــا ۲ تا ۳ ماه اســت.

بــا ایــن حــال گفتــه می شــود کــه اگر بیــن یــک تــا دو هفتــه تاخیــر در ایــن فاصله های 
زمانــی رخ بدهــد، از نظــر ایمنــی یــا اثربخشــی بــرای شــخص تزریــق کننــده واکســن، 

مشــکلی ایجــاد نمی شــود.
چگونگی تعیین زمان و میزان دز واکسن

نکتــه قابــل تامــل دربــاره بیمــاری کوویــد ۱۹ و واکســن های کرونــا ایــن اســت کــه هنوز 
بــه یــک ســالگی ســاخت واکســن در جهــان نرســیدیم و ایــن بیمــاری همچنــان یــک 
بیمــاری نوپدیــد محســوب می شــود کــه دانســته های مــا در برابــر نادانســته ها شــاید 
انــدک باشــد. بنابرایــن گذشــت زمــان می تواند مســائل بســیاری را دربــاره این بیمــاری و 

حتــی واکســن ها و فاصله هــای زمانــی بیــن دزهــای آن مشــخص کنــد.
هــادی کریــم زاده، متخصــص ویــروس شناســی پزشــکی از آلمــان در ایــن رابطــه بــه 
خبرنــگار ایرنــا گفــت: مطالعــات واکســن بــه طــور معمــول ســال ها طــول می کشــد و 
ــدد  ــای متع ــف، در آزمایش ه ــای واکســن های مختل ــزان دزه ــق و می ــای تزری زمان ه
بــه صــورت دقیــق تعییــن می شــوند. در مطالعــات پیش بالینــی، بعــد از تزریــق واکســن 
در فواصــل مختلــف بــه حیوانــات آزمایشــگاهی، آنهــا را مــورد چالــش بــا ویــروس قــرار 
می دهنــد و میــزان ایمنــی و تیترهــای آنتــی بــادی را مــورد انــدازه گیــری و ارزیابــی قرار 

می دهنــد.
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر کــه در پاندمــی کرونــا قــرار داریــم، مراکــز تحقیقاتــی و 
ســاخت واکســن بایــد در زمانــی کوتــاه، واکســن هایی موثــر و بی خطــر را بــرای ایمــن 
کــردن بخــش بزرگــی از جامعــه در دســترس قــرار می دادنــد. بنابرایــن بخــش زیــادی 
از ایــن مطالعــات بــه صــورت مــوازی و فشــرده انجــام شــده اند. در فرصت هــای بعــدی 
ایــن مراکــز جهــت بهبــودی و بهینه ســازی فاصله هــا و دزهــای تقویتــی ایــن واکســن ها 

مطالعــات تکمیلــی را انجــام می دهنــد.
احتمال اندک تغییر فاصله دز اول و دوم واکسن کرونا

بــا ایــن حــال بــه نظــر می رســد فاصلــه زمانــی ۴ هفتــه ای یــا یــک ماهــه بیــن دزهــای 
اول و دوم واکســن های کرونــا در جهــان در آینــده نیــز تغییر چندانی نداشــته باشــد. ولی 
نمی تــوان ایــن موضــوع را بــه طــور قطعــی اعالم کــرد و بایــد در انتظار تحقیقات بیشــتر 

در ایــن زمینــه ماند.
محمــد رضــا فالحیــان، پزشــک و متخصــص میکــروب شناســی و عضــو هیــات علمــی 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تهــران شــمال در ایــن زمینــه بــه خبرنــگار ایرنا اظهــار کرد: 
فاصلــه بیــن تزریــق دزهــای واکســن بــر اســاس بهتریــن اثربخشــی تعییــن می شــود. 
احتمــال تغییــر اساســی در فواصل زمانــی بیــن دو دز اول و دوم واکســن های کرونا خیلی 
کــم اســت. زیــرا تیتــر آنتــی بــادی نوترالیــزان و فعالیت سیســتم ایمنــی ســلوالر را قبال 
خیلــی نمی توانســتند انــدازه گیــری کننــد، امــا در حــال حاضــر بــا توجــه بــه تکنولوژی 
موجــود، می تــوان ایــن میــزان را انــدازه گیــری کــرد و متوجــه می شــویم در چــه زمانــی 

بیشــترین اثربخشــی را خواهیم داشــت.
وی ادامــه داد: از طرفــی بایــد توجــه کــرد کــه بیمــاری کوویــد ۱۹ نویــن اســت و از طول 
عمــر واکسیناســیون در جهــان حتــی یــک ســال هــم نگذشــته و در نتیجــه بایــد صبــر 

کــرده و وضعیــت افــراد واکســینه شــده را بررســی کنیم.
فالحیــان افــزود: در واقــع آنتی بادی های افراد واکســینه شــده و سیســتم ایمنی ســلولی 
بایــد بررســی شــده و بــر اســاس شــواهد و داده هــا می تــوان اعــالم کــرد کــه نیــاز بــه دز 

بوســتر )یــادآور( یــا ســوم داریــم یــا خیر.
ایــن متخصــص میکــروب شناســی گفــت: قبال گفتــه می شــد واکســن ســینوفارم دو دز 
اســت، امــا االن اطالعاتــی داریــم کــه گفتــه می شــود ایــن واکســن نیــاز بــه دز ســوم در 
برخــی افــراد دارد. همچنیــن درباره واکســن فایــزر که در حــال حاضر در برخی کشــورها 
بــرای کادر درمــان یــا افــراد در معــرض خطــر یــا با نقص سیســتم ایمنــی، دز بوســتر آن 

تزریــق می شــود.
آیا چند روز فاصله بین دو دز مشکلی ایجاد می کند؟

بایــد بــه ایــن نکتــه توجه کنیــم کــه در مــورد بســیاری از واکســن ها اجباری نیســت که 
حتمــا راس ۲۸ روز یــا یــک مــاه، دز دوم زده شــود. معمــوال بایــد در یــک فاصلــه زمانــی 
تزریــق شــود کــه ایــن فاصلــه بهتریــن زمــان بــرای اخــذ بیشــترین اثربخشــی واکســن 
اســت. مثــال در مــورد واکســن آســترازنکا گفتــه می شــود بیــن ۸ تــا ۱۲ هفتــه یــا ۲ تــا 

۳ مــاه، دز دوم تزریــق شــود.

آگهی مزایده خودرو
 

ــی کالســه 9900363  اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر در نظــر دارد  ــده اجرای ــه موجــب پرون ب
یکدســتگاه ســواری پرایــد )صبــا( جــی تــی ایکــس مــدل 1380 رنگ ســفید با شــماره انتظامــی 65- 
764 م 24  کــه براســاس نظریــه کارشــناس رســمی دادگســتری مبلغ دویســت میلیــون ریــال )معادل 
20/000/000 تومــان( را بــرآورد قیمــت گردیــده اســت از طریق مزایــده در تاریخ  یکشــنبه 1400/07/18  
ســاعت 12 ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت در مزایــده و خریــد مــی باشــند 
مــی تواننــد جهــت بازدیــد خــودرو و ارائــه پیشــنهاد تــا قبــل از مورخه یاد شــده به اجــرای احــکام مدنی 
مراجعــه و قیمــت پیشــنهادی خــود را به انضمام فیــش بانکی دائــر به واریــز ده درصد مبلغ کارشناســی 
را یــک روز قبــل از تاریــخ مزایــده بــه اجــرای احــکام ارائــه نماینــد، هزینــه آگهــی و کلیــه هزینه هــای 
مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و در صورتــی کــه برنــده ظــرف یــک ماه 
از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده به نفع 
دولــت ضبــط خواهــد شــد تحویــل و انتقــال مــال پــس از پرداخت مبلــغ پیشــنهادی انجام خواهد شــد 
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۱۸ مددجوی جرائم غیرعمد 
و مالی کرمان آزاد شدند

بــه گــزارش ایرنــا، ســید حجــت اهلل موســوی قــوام در ویــژه 
ــازی  ــت آزادس ــه دوم نهض ــت« مرحل ــذر حری ــه »ن برنام
محکومــان جرائــم مالــی و غیرعمــد زنــدان هــای اســتان 
کرمــان افــزود: توان پرداخــت مددجویــان آزاد شــده در ویژه 
برنامــه نــذر حریــت نیــز هشــت میلیــارد و ۱۲۲ میلیــون 

تومــان بــوده اســت.
ــج  ــان در پن ــتان کرم ــته اس ــال گذش ــرد: س ــان ک وی بی
مرحلــه زمینــه آزادی ۱۴۰ مددجــوی جرائم غیرعمــد را در 
قالــب طــرح »مکتــب حاج قاســم ســلیمانی« فراهم کــرد و 
از ایــن جهــت کرمــان اســتان برتــر کشــور در ایــن بخــش 

بــوده اســت.
وی ادامــه داد: از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون بــا همــت و 
حمایــت هــای خیــران و مجموعــه های همــکار ســتاد دیه، 
زمینــه آزادی ۱۰۶ نفــر از مددجویــان واجد شــرایط از زندان 
هــای اســتان کرمــان فراهــم و ۶ میلیــارد و ۱۶۱ میلیــون 

تومــان بــرای آزادی ایــن افــراد هزینــه شــده اســت.
مدیــر نمایندگــی ســتاد دیــه در اســتان کرمــان بــا اشــاره 
بــه ایــن مطلــب کــه در مجمــوع ۹۵ نفــر از محــل کمــک 
هــای خیــران بــه مبلــغ چهــار میلیــارد تومــان آزاد شــده 
انــد، تاکیــد کــرد: در راســتای صحبــت و مذاکــره با شــکات 
پرونــده هــا، تاکنــون ۱۰۰ میلیــارد تومــان تخفیــف بدهــی 
شــاکیان را داشــته ایــم و از ایــن رو شــاکیان نیــز بــه عنــوان 

خیــران ســتاد دیــه بــه شــمار مــی رونــد.
ــت«  ــذر حری ــه »ن ــار داشــت: در برنام ــوام اظه موســوی ق
از ســال گذشــته و بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا در 
راســتای جــذب کمــک هــا و نــذورات خیــران در مــاه هــای 
محــرم و صفــر اقــدام و در ایــن راســتا ۳۳۱ میلیــون تومــان 
از ســال گذشــته تاکنــون جمــع آوری شــده و ایــن طــرح تا 

پایــان مــاه صفــر ادامــه خواهــد داشــت.

فرمانــده انتظامی اســتان کرمــان از انهــدام دو 
ــد قاچــاق دارو و زمیــن خــواری و کشــف  بان
ــزات  ــوال مســروقه تجهی ــادی ام ــر زی مقادی

مخابراتــی در کرمــان خبــر داد.
ــان،  ــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرم ب
ســردار عبدالرضــا ناظــری در حاشــیه بازدیــد 
ــای  ــروقه از کارگاه ه ــوال مس ــفیات ام از کش
ــس  ــرح 3 روزه پلی ــفیات ط ــی و کش ضایعات
ــان در جمــع  ــت اقتصــادی اســتان کرم امنی
ــرای  ــات اج ــه جزئی ــاره ب ــا اش ــگاران ب خبرن
ایــن طــرح اظهــار داشــت: در طرح پاکســازی 
کارگاه هــای ضایعاتــی مقادیــر زیــادی امــوال 
ــرق و  ــل ب ــیم و کاب ــژه س ــه وی ــروقه ب مس

تجهیــزات مخابراتــی کشــف شــد.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن ارتبــاط 69 ســارق 
و 35 مــال خــر کــه بــا آنها مشــارکت داشــتند 
دســتگیر شــدند افــزود: ارزش ریالی تجهیزات 
کشــف شــده از کارگاه هــای ضایعاتــی کرمان 
در ایــن طــرح در مجمــوع 2 میلیــارد تومــان 

ست. ا
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان بــا عنــوان 
ــه  ــاری نســبت ب ــال ج ــدای س ــه از ابت اینک
ــوع  ــف وق ــد کش ــته 19 درص ــال گذش س
ســرقت در شهرســتان کرمان افزایش داشــته 
اســت گفــت: در صــد کشــف وقــوع ســرقت 
ــت  ــه نخس ــان در 5 ماه ــتان کرم در شهرس
ســال جــاری بــه 77 درصد رســیده و بیــش از 
هــزار و 700 ســارق دســتگیر و تحویل مراجع 

قضائــی شــده اســت.
وی بــا تأکیــد بر لــزوم ســاماندهی کارگاه های 
ضایعاتــی و نظــارت بر خریــد و فــروش اقالم 
ــرد:  ــان ک ــا بی ــن محل ه ــا در ای ضایعاتی ه
ــا ســارقین و مجرمیــن  پلیــس در برخــورد ب
ــا آنهــا برخــورد  هیــچ مماشــاتی نداشــته و ب

قاطــع دارد.
ــی از  ــه یک ــان اینک ــا بی ــری ب ــردار ناظ س
ــا  ــورد ب ــا برخ ــی ناج ــای مأموریت اولویت ه
قاچــاق کاال و ارز اســت افــزود: بــا توجــه بــه 

فرمانده انتظامی استان کرمان 

فرمایشــات اخیــر مقــام معظــم رهبــری در 
حــوزه دارو، مقابلــه بــا قاچــاق دارو و توزیــع 
خــارج از شــبکه دارو در دســتور کار پلیــس 

امنیــت اقتصــادی قــرار گرفــت.
ــا  ــوزه ب ــن ح ــه در ای ــان اینک ــا بی وی ب
همکاری دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمان، 
ــاق  ــای قاچ ــع داروه ــد و توزی ــد خری بان
دســتگیر و در بازرســی از مخفیــگاه و محل 
نگهــداری ایــن داروهــا 25 قلــم و شــامل 
25 هــزار عــدد دارو کشــف شــد افــزود: در 
میــان ایــن داروهای کشــف شــده، داروهای 
بیمــاران کرونایــی نیــز وجود داشــت کــه در 
ایــن ارتبــاط دو نفــر متهم دســتگیر شــدند.
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان با اشــاره 
بــه کشــفیات طــرح 3 روزه پلیــس امنیــت 
ــاط  ــن ارتب ــرد: در ای ــان ک ــادی بی اقتص
85 متهــم در ایــن بــا هماهنگــی دســتگاه 
قضائــی توســط پلیــس امنیــت اقتصــادی 
ــی کاالی  ــه ارزش ریال دســتگیر شــدند ک
قاچــاق مکشــوفه 80 میلیــارد ریــال بــوده 

اســت.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود از 
ــد هفــت نفــره  متالشــی شــدن یــک بان
زمیــن خــواری و تصــرف زمین هــای 
زمین هــای دولتی در شــهر کرمان خبــر داد 
و گفــت: بــا هماهنگــی قضائــی ایــن بانــد 
متالشــی شــده و 11 قطعــه زمیــن تجاری 
و مســکونی بــه ارزش بیــش از 11 میلیــارد 
ــواران  ــن خ ــرف زمی ــان ارزش از تص توم
خــارج و بــه بیــت المــال بازگشــته اســت. 

2 باند قاچاق دارو و زمین خواری در استان کرمان 
منهدم شد/ دستگیری ۶۹ سارق و 3۵ مال خر

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه آگهــی تحدیــد حدوداختصاصــی ششــدانگ اراضــی مزروعــی پــالک ۶۷۵ 
ــل  ــه آن بدلی ــبت ب ــدود نس ــد ح ــا تحدی ــر ام ــان منتش ــش ۲۰ کرم ــع در بخ ــی واق اصل
ــذا  ــت. ل ــته اس ــارج گش ــت خ ــک از نوب ــط مال ــات توس ــن تصرف ــی در تعیی ــدم توانای ع
بنــا بدرخواســت کتبــی وارده شــماره ۲۹۴۳- ۱۴۰۰ مــورخ ۱۴۰۰/۶/۲۰ شــرکت تعاونــی 
ــوان احــد از  ــت ۲۷۸ بعن ــز بهداشــت بردســیر بشــماره ثب ــان شــبکه مرک مســکن کارکن
مالکیــن مشــاعی )مــوازی ۳ ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ( تحدیــد حــدود اختصاصــی 
ششــدانگ پــالک فــوق از ســاعت ۹ صبــح روز  دوشــنبه مــورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲  محــل شــروع 
ــه راس  ــردد ک ــار می گ ــن اخط ــن و مجاوری ــه مالکی ــیله ب ــد بدینوس ــد آم ــل خواه و بعم
ســاعت و روز مقــرر در  محــل حضــور بهــم رســانند واال تحدیــد حــدود بــه معرفــی مالــک 
یــا قائــم مقــام قانونــی وی بــا رعایــت مــواد ۱۴ و ۱۵ قانــون و ۶۸ الــی ۷۳ آئیــن نامــه در 
محــل انجــام و اعتــراض مجاوریــن و دارنــدگان احتمالــی حقــوق ارتفاقــی برابــر مــاده  ۲۰ 
قانــون و ۷۴ آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی بمــدت ۳۰ 
روز پذیرفتــه  و بــه اســتناد مــاده ۸۶ آئیــن نامــه قانــون ثبــت معتــرض بایــد عــالوه بــر آن 
ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضایــی 

تقدیــم نماید.تاریــخ انتشــار : دوشــنبه ۱۴۰۰/۶/۲۲
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر /م الف ۳۴

آگهی مزایده خودرو
 

بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 0000169  اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر در نظــر دارد 
یکدســتگاه ســواری ســواری پرایــد جــی تــی ایکــس آی مــدل 1389 رنــگ ســفید بــا شــماره 
انتظامــی 65- 996 م 44  کــه براســاس نظریــه کارشــناس رســمی دادگســتری مبلــغ چهارصــد 
و پنجــاه میلیــون ریــال )معــادل 45/000/000 تومــان( را بــرآورد قیمــت گردیــده اســت از طریــق 
مزایــده در تاریــخ  یکشــنبه 1400/07/18  ســاعت 12 ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه 
طالــب شــرکت در مزایــده و خریــد می باشــند مــی توانند جهــت بازدیــد خــودرو و ارائه پیشــنهاد تا 
قبــل از مورخــه یــاد شــده بــه اجــرای احکام مدنــی مراجعه و قیمت پیشــنهادی خــود را بــه انضمام 
فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلــغ کارشناســی را تــا روز مزایــده بــه اجــرای احــکام ارائه 
نماینــد، هزینــه آگهــی و کلیــه هزینه هــای مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایــده می 
باشــد و در صورتــی کــه برنــده ظــرف یــک مــاه از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقــی 
مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولــت ضبط خواهــد شــد تحویــل و انتقال 

مــال پــس از پرداخــت مبلــغ پیشــنهادی انجــام خواهد شــد .
                                              مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بردسیر - عظیمی /  29 م  الف



بزرگان آسمانی شهر من پیامک های شما

                                        

      

10000100005588 شماره ارسال پیامک

ــد:  ــد: ۱۳۴۲، محــل تول ــح ،متول ــدر: ابوالفت ــام پ ــژاد ، ن شــهید حســین ســاعدی ن
بردســیرومجرد ،تحصیــات: پنجم ابتدائــی ،تاریخ شــهادت: 6۲/۴/۳0 ، محل شــهادت: 

حــاج عمــران ،مــزار: جاویــد األثــر
زندگینامه:

شــهید حســین ســاعدی نژاد در محله ای شــهید پرور از محات شهرســتان بردســیر 
بــه دنیــا آمــد. تــا کاس پنجــم درس خوانــد و پــس از آن تحصیــل را رهــا کــرد و 
مشــغول بــه کار شــد. چندین ســال بــا رانندگی روی جــاده کمک خــرج خانــواده بود. 
نســبت بــه مســائل و مشــکات خانه احســاس مســئولیت می کــرد و طرف مشــورت 

همــه اعضــا خانــواده به حســاب مــی آمــد ...
پــس از گذرانــدن دوره آموزشــی، بــرای خدمــت ســربازی عازم جبهه شــد و ســرانجام 

بــه آرزوی خــود کــه شــهادت همــراه گمنامی بــود، رســید ...
ســال هــا گذشــت و هنــوز از محله شــهید ســاعدی، جوانانی چون شــهید شــادروان و 

شهید ترکستانی برنگشتند ... 
بعد از ترک تحصیل، کار می کرد و کمک خرج خونه بود.

حســابی هــوای پــدر و مــادر رو داشــت. شــب اگــه مــادر بیــدار مــی شــد، حســین باال 
ســرش بــود ... خــودش مــادر رو پیــش دکتــر مــی بــرد، دارو مــی خریــد  ...

وقتــی مــا دختــرا خونــه نبودیــم، نمــی ذاشــت مــادر کار کنــه، خــودش آشــپزی می 
کــرد. خورشــت قیمــه، زرشــک پلــو و آبگوشــت هــم خــوب درســت مــی کــرد. /از تــو 
کوچــه نشســتن یــا رفــت و آمــد بــی مــورد خانما تــو خیابــون ناراحــت بــود و معذب. 
مــی گفــت: خریــدی داریــد مــن براتون انجــام میــدم ... یــه نوشــته زده بود تــو کوچه: 

خانمــی کــه تــو کوچــه می نشــینه، عــروس شــیطان اســت ...
پولــی اگــه تــو مســیر پیــدا میشــد نمیذاشــت برداریــم. مــی گفــت: حرامــه، ایــن پوال 

نبایــد تــو زندگی بیــاد ...
ــدون  ــا رو )ب ــای م ــن ه ــن: زمی ــی گفت ــل م ــاورزای مح ــهادتش، کش ــد از ش بع

ــم ... ــرون بودی ــود حی ــه نب ــی داد؛ اگ ــر آب م ــا تانک ــت( ب چشمداش
۲مــاه قبــل از خدمــت، رفــت ســربازی. باهــاش کــه مخالفــت مــی کردیم، مــی گفت: 

وقتــه جنگــه، االن که احتیاجــه باید بریــم ...
موقــع تقســیم نیروها می خواســته جــزء نفــرات آخری ای باشــه که محل اعزامشــون 
جبهــه ســت ... آرزوش شــهادت بــود و ایــن کــه جســد هــم نداشــته باشــه ... /وقتــی 

شــهید تــو شــهر تشــییع مــی شــد، می گفــت: کــی باشــه نوبت مــن بشــه ...
مشــکلی داشــته باشــم، میــرم ســر مــزارش، بــه خونــه کــه مــی رســم مســئله حــل 

شــده ...                   راوی: خانــم طاهــره ســاعدی نژاد)خواهــر شــهید(
 عملیــات والفجــر۲، پــادگان قســوه کردســتان بودیــم. جایی صعــب العبور کــه با قاطر 

بایــد رفــت و آمــد می کردیــم ...
شــب، قبــل از عملیــات بچــه هــا خوشــحال بــودن و دســت و پاهاشــونو حنــا مــی 

کــردن، حســین هــم حنــا گذاشــت ...
شــهید ســاعدی خــط پیــاده بــود و مــا خمپــاره انــداز ... کســانی که با حســین بــودن، 
تعریــف کــردن: حســین مجــروح میشــه. بچــه هــا میذارنــش رو قاطــر کــه برســن به 
مقصــد ... دشــمن هــم هــر لحظــه نزدیــک و نزدیک تر میشــده، حســین هــم بخاطر 
اینکــه ســرعت دوســتاش رو ُکنــد نکنــه، خودشــو از رو قاطر میانــدازه پاییــن و بچه ها 

رو مجبــور میکنــه تنهاش بــذارن و بــرن ...
                                              راوی: آقای غامرضا زاهدی )همرزم شهید(

شهید  معظم  حسین ساعدی نژاد  

*بــا عرض ســام ســپهرجان اگــر یادتان باشــد ربیعی 
ســخنگوی دولــت دوازدهم و خیلی دلســوزانه میگفت 
ــده  ــی اف مان ــوار اف ای ت ــت دی ــن در پش ورود واکس
حــاال چــه شــده االن ظــرف چنــد هفتــه از کاردولــت 
جدیــد ایــن همــه واکســن وارد شــد و تزریــق شــده 
وهــم ذخیــره و اکثــر گروهها در حــال فراخــوان تزریق 
واکســن هســتند پــس مشــخص شــد گــره زدن همه 
مشــکات بــه تحریــم و اف  ای تــی اف بهانــه ای بــود 
و بــا سیاســت زدگــی و غربگرایــی بــه مــردم خســارت 
زیــادی مالــی و جانــی وارد کردنــد و بایــد پاســخگوی 

رفتــار خــود بــه ملــت باشــند           9۱۳۳----7۱
ــاز  ــهرما نی ــتان وباالخــص ش *ســام کشــورما و اس
ــی دارد شــهری کــه چهــل ســال  ــران انقاب ــه مدی ب
در محرومیــت نگــه داشــته شــده واالن ثروتمندتریــن 
شهراســتان وبــی نظیــر درکشــور اســت وبــا چندیــن 
ــد  ــا دارن ــه اینه ــی ک ــد ثروت ــوالد و تولی ــه ف کارخان
همچنــان محــروم اســت گاهــی چنــد درغــاز صدقــه 
بــه عناویــن مختلــف وبــا واســطه گــری ذی نفــوذان و 
منفعــت طلبــان بــه شــهر داده میشــود و بــا تبلیغــات 
ــا  ــرداری مــی کننــد بایــد ایــن دوران ب کاذب بهــره ب
ــان برســد و  ــه پای مدیــرو نماینــده  انقابــی دولــت ب
ــود     9۱۳۴----۲6 ــه احیاش ــت رفت ــاد از دس اعتم

ــن  ــری واکس ــداد کثی ــن تع ــود تامی ــا ج ــام ب س
چنــد ســئوال در ذهنــم ایجــاد شــد و دنبــال پاســخ 
پرسشــهایم هســتم ســپهر اگر کمکــم کنــی  ممنون 
میشــوم چــه شــد کــه بــه یکبــاره واردات واکســن در 
کشــور ورق خورد؟چه شــد که تولیدکننــدگان بدعهد 
ــه قــول و  واکســن در دنیــا، اکنــون در حــال عمــل ب
ــن  ــن در ای ــکان واردات واکس ــتند؟اگر ام ــا هس قراره
ســطح وجــود داشــت، چــرا تــا پیــش از ایــن بــرای آن 
اقــدام نشــده بود؟آیــا واقعــا بــه بهانــه واکســن داخلــی، 
در واردات فرصت ســوزی شــد؟چه کســی پاســخگوی 
جان هایــی اســت کــه در نبــود واکســن، زیــر خــاک 
رفتنــد؟                                          9۱۳۲----60

ــه  ــی و صدق ــا و گدای ــره ای فوالده ــای قط *کمکه
گرفتــن ادارات ومســئولین از انهــا زیبنــده مــردم 
ومســئوالن نیســت چــرا نماینده عالــی دولت بــا قانون 
باانهــا رفتــار نمی کند چــرا دســتگاههای ذیربــط ورود 
پیــدا نمــی کنــد یکبــار برای همیشــه ســهم فرهنگی 
ــخص  ــا مش ــتان را از فوالده ــن شهرس ــی ای اجتماع
وتعییــن واعــام کننــد و بابرنامــه و بــا الویــت هزینــه 

شــوند باتشــکر                            9۳6۲----99
*باســام درپــارک قائــم بلــوار ولیعصــر وســایل بــازی 
ومجســمه هــا و کنــده کاریهــا ی روی دیــوار هــای باغ 
جهــاد همــه تخریــب و ریختنــد و اگر نگهبانــی پارک 
داشــت  ایــن ســرمایه هــای ملــی ازبیــن نمــی رفــت 
شــورای شــهر نظــارت بیشــتری بروضع عمومی شــهر 

ــد                                  990۳----60 ــا نمای ایف
*دیــدم میــدان جانبــاز ترمیــم و کوچکترمیشــود الزم 
دانســتم یــاداوری کنــم مرکــز این میــدان کا عمیقتر 
ازااســفالت اطرافش اســت و هنــگام بارندگــی دراطراف 
آن آب جمــع میشــد لطــف کنیــد فکــری بــرای عــدم 
تجمیــع اب بــاران شــود باتشــکر از شــهردار محتــرم و 

ــاش                                       9۱۳۴----90 پرت
*باســام از اینکــه ضلع شــرقی بلــوا رشــهیدکانتری 
احمداباد روکش اســفالت شــد تشــکرمیکنم وانشــااهلل 
اداره بــرق هــم ایــن تیر بــرق را درابتــدای بلــوار از طرف 

پــارک انقــاب بــردارد ممنــون           9۲۲6----۳8

بازدیــد اهالــی رســانه از کارخانــه تولیــد فــوالد 
مشــیز در شهرســتان بردســیر اســتان کرمــان 
حــاوی نــکات مختلفــی بــود از جملــه توضیح 
شــرایطی کــه تحریــم و دیگر مشــکات پیش 
پــای تولیــد گذاشــته امــا نگذاشــته اند کــه آن 

ــف کند. را متوق
ــا همراهــی  ــد ب ــن بازدی ــا ای ــه گــزارش ایرن ب
ــی  ــای محل ــانه ه ــگاران رس ــران و خبرن مدی
اســتان کرمان به همت بســیج رســانه اســتان 

کرمــان انجــام شــد.
رئیــس کارخانــه فوالدســازی بردســیر در 
جریــان ایــن بازدیــد در جمــع اهالــی رســانه 
گفــت: تحریــم هــا تامیــن مــواد اولیــه مثــل 
ــرده،  ــوار ک ــرود را دش ــفنجی و الکت ــن اس آه
امــا چرخــه تولیــد ادامــه دارد و بــا وجــود ایــن 

ــود. ــف نمی ش ــکات متوق مش
اســماعیل رســتمی زاده افــزود: در حال 
حاضــر ۷10 نفــر بطــور مســتقیم در این 
مجموعــه مشــغول بــه کار هســتند که 
اکثــرا بومــی هســتد و هرچنــد تحریم 
هــا تامیــن مــواد اولیــه را دشــوار کرده 
ــا  ــه دارد و ب ــد ادام ــه تولی ــا چرخ ام
وجــود ایــن مشــکالت متوقــف نمــی 

شــود.
وی دربــاره کمبــود و قطعــی برق و مشــکات 
ــع  ــم روز صنای ــی نی ــت: خاموش ــز گف آن نی
ــرق، باعــث کاهــش 60  ــود ب ــل کمب ــه دلی ب
ــر آن،  درصــدی تولیــد شــده اســت. عــاوه ب
ســرد و گــرم شــدن دائــم کــوره باعــث افزایش 

هزینــه هــا نیــز شــده اســت.
رســتمی زاده در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر 
چگونگــی کنتــرل قیمت هــا اظهارداشــت: بــر 
ــی  ــای جانب ــه ه ــه و هزین ــواد اولی ــاس م اس
ــای  ــوره ه ــورد اســتفاده در ک ــوژی م و تکنول
قــوس الکتریکــی قیمــت ها بــرآورد می شــود.

وی دربــاره افزایــش قیمــت حامل هــای انــرژی 
گفــت: هزینــه هــای ســوخت مــا بشــدت باال 
رفتــه و مــا بــرای حــل ایــن مشــکل بــه دنبال 

احــداث نیــروگاه بــرای کارخانه هســتیم.
رســتمی زاده در خصــوص آب بر بــودن صنایع 

فــوالد و تمهیــدات آینــده نیز اظهارداشــت: مطابق 
ــد  ــن تولی ــه ازای هــر ت ــی ب اســتانداردهای جهان
فــوالد 9 دهــم متــر مکعــب آب مصرف می شــود 
و مــا هــم بــه انــدازه اســتاندارد جهانــی آب مصرف 

ــی کنیم. م
وی تاکیــد کــرد: اســتفاده از آب خلیــج فــارس نیز 

در دســتور کار برنامــه هــای آینده اســت.
رســتمی زاده در مــورد گایــه اصنــاف بابــت نحوه 
تهیــه اقــام مــورد نیــاز خــود از بردســیر توضیــح 
داد:بــرای تهیــه اقــام از بــازار اســتعام می گیریــم 
و بــر اســاس کیفیــت و قیمــت مناســب اقــدام بــه 
تهیــه اقــام مــورد نیــاز مــی کنیــم و اگــر ایــن 
نیازهــا در شــهر بردســیر مرتفع شــود از لحاظ بعد 
مســافت بــرای مــا راحــت تــر و بــه صرفه تر اســت 

و ترجیــح می دهیــم از بردســیر تهیــه کنیــم.
روح اهلل شــهابی رئیــس کارخانــه تولیــد نــورد نیــز 
ــه جــزو اولیــن کارخانه هــای  گفــت: ایــن کارخان
نــورد جنوب شــرق کشــور اســت کــه در ســال 80 

بــه بهــره بــرداری رســید.
ــده در آن  ــتفاده ش ــوژی اس ــه وی تکنول ــه گفت ب
دانیلــی ایتالیا اســت که ایــن تکنولــوژی خریداری 
و در ســال 80 پیــاده ســازی شــد. ایــن کارخانــه 
ــا ایــن  ــران ب ــه اولیــه ای جــزو ســه چهــار کارخان

تکنولــوژی بــوده اســت.
شــهابی توضیــح داد: کــوره تا ســال 8۴ با ســوخت 
مــازوت کار مــی کــرد و بــا طــرح توســعه در ســال 
8۴ تبدیــل بــه گازســوز شــده و ظرفیــت ذوب آن 

ســی و پنــج تــن بر ســاعت اســت.
ــاره )ســرباره هــای  ــه ســوالی درب وی در پاســخ ب
تولیــد( گفــت: مــا بــرای اینکــه خوردگــی داخــل 
کــوره را کنتــرل کنیــم مجبوریــم ســرباره ســازی 
کنیــم. ســرباره هــا در محوطــه بــاز کارخانــه دفــع 
ــتند و در  ــیدان هس ــس اکس ــوند و از جن می ش
صنایــع زیــر ســازی جــاده هــا، آســفالت، ســیمان 
و شیشــه قابلیــت اســتفاده دارنــد و البته بــه ندرت 

از آنهــا اســتفاده مــی شــود.
مهنــدس اســماعیلی دربــاره مســاله 
زیســت محیطی و اســتفاده از غبارگیرهای 
کارخانــه نیــز گفــت: تمــام غبارهــای کوره 
ــر  ــی توســط غبارگی قــوس و کــوره پاتیل

ــت در  ــوند و در غلظ ــی ش ــک م ــپس خن ــش و س مک
اتاقک هایــی کــه ۳ هــزار فیلتــر دارنــد، جداســازی مــی 
شــوند. غبــار تولیــد شــده بیشــتر اکســید آهــن بــوده 
و در صنایــع دیگــر کاربــرد دارد ولــی در صنعــت فــوالد 

ــدارد. ــردی ن کارب
وی در ادامــه گفــت: مــا فــوالد کــم کربــن را تولیــد کردیــم که این 

فــوالد مصارف خــاص دارد.
مهنــدس عبــاس صفــرزاده معــاون فنــی و بهــره بــرداری فــوالد 
مشــیز نیــز گفــت: ایــن کارخانــه در ســال ۱۳80 راه انــدازی شــده 
و مــا ابتــدا شــمش مــورد نیــاز آن را از خوزســتان پاســارگاد و یــزد 
ــازی در  ــه فوالدس ــس از آن ســاخت کارخان ــم. پ ــه می کردی تهی
دســتور کار قــرار گرفــت کــه در ســال 90 شــروع و درنیمــه 9۴ 
بــه اتمــام رســید و بــه اســتفاده از مهندســان بومــی و مهندســی 
معکــوس در ســاخت قطعات توســط پرســنل مجموعــه راه اندازی 

شــد.
ــازی  ــه فوالدس ــمی کارخان ــت اس ــه وی، ظرفی ــه گفت ب
۴۲0 هــزار تــن در ســال و پروانــه بهــره بــرداری آن ۶00 
هــزار تــن اســت و در حــال حاضــر ســاالنه 150 هــزار تن 

تولیــد دارد.
صفــرزاده بیــان کــرد: بــرای رســیدن بــه ظرفیــت اســمی، احداث 
چنــد کارخانه از جمله کنســانتره ســازی، آهن اســفنجی و گندله 
ســازی مــورد نیــاز اســت. مجــوز گندلــه ســازی اخــذ شــده و بــه 
دنبــال مجــوز کنســانتره ســازی و تولید آهن اســفنجی هســتیم.

بــه گفتــه وی، در احــداث پــروژه نــورد در ابتــدا بــا یــک شــرکت 
ــه  ــد و ب ــه دالیلــی نیامدن ــی بنــا ب خارجــی قــرارداد داشــتیم ول
تعهــدات خــود عمــل نکردنــد. لــذا مــا همــه قطعــات را، داریــم 

خودمــان بــا همیــن مهندســان ایرانــی مــی ســازیم.
ــورد ۳00 هــزار تــن در ســال  ظرفیــت اســمی پــروژه ن
اســت کــه در حــال حاضــر ســاالنه 150 هــزار تــن تولید 

دارد. 
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بهره برداری از خط چهار ریخته گری بومی سازی شده در 
کارخانه فوالدسازی شرکت صنایع فوالد مشیز بردسیر

جسمم، ضعیف و روحم، رسگرِم بالُ  بال است
دور فراق، طی شد، امشب، شِب وصال است

تا یافتم طبق را، دیدم جامل حق را
باید به سجده افتم، این وجه ذوالجالل است

هنگام شب، که دیده، خورشید در خرابه؟
این قرص آفتاب است یا ماه، یا هالل است؟

اکنون که یارم آمد، از ره نگارم آمد
هم ماندنم، حرام است، هم رفتنم، حالل است

افتادم از صدا و رس، مانده روی قلبم
جانم، ز دست رفت و چشمم، بر این جامل است

رس روی سینۀ من، مانند سورۀ نور
تن، از سم ستوران، قرآِن پایامل است
عمر سه سالۀ من، کوتاه بود، چون گل
دوران انتظارم، هر دم هزارسال است

هر شب، به خواب دیدم، جان دادِن خودم را
امشب، شهادت من، نه خواب، نه خیال است

در سّن خردسالی، مرِد جهاد بودم
این صورت کبود است، زیباترین مدامل
میثم به جان زهرا، بنویس از لب من

من کشته حسینم، این است وصف حامل

امشب به دامن من خورشید آرمیده

یا ماه آسامن ها در کلبه ام دمیده

دخرت همیشه جایش آغوش گرم باباست

کس روی دست دخرت رأس پدر ندیده

از دل، چراغ گیرم از اشک، گل فشان

از زلف، مشک ریزم بابا زره رسیده

از بس که چون بزرگان بار فراق بردم

در سن ُخردسالی رسو قدم خمیده

اشعاردر رثای حضرت 
رقیه سالم اهلل 

ســردار رضــا ترابــی فرمانــده ســابق ســپاه امــام ســجاد)علیه الســام( هرمــزگان آذرمــاه 
ــان  ــژه غواص ــوند« وی ــگ آب نمی ش ــا دلتن ــره »ماهی ه ــب خاط ــن ش ــال در آیی امس
عملیــات کربــای پنــج در خاطره گویــی خــود نیــز از صابــت و اعتمــاد حــاج قاســم 

نســبت بــه رزمنــدگان هرمزگانــی گفــت.
ســردار ترابــی در ایــن محفــل خاطره گویــی چگونگــی تبدیــل گــردان خاکی به گــردان 
غــواص را تشــریح کــرد:  بعــد از عملیــات کربــای یک در تیرمــاه ۱۳6۵ که شــهر مهران 
آزاد شــد، بــه اهــواز آمدیــم، گفتنــد حــاج قاســم ســلیمانی فرمانــده لشــکر ۴۱ ثــاراهلل 
گفــت بیایــد جلســه. مــن و آقایــان نبــی زاده و ماپرســت در نشســت شــرکت کردیــم ، 
ســردار ســلیمانی گفــت بــرای ماموریت هایــی در آینــده )در آن زمــان فقــط یــک گردان 
غــواص داشــت گــردان ۴۱0 بــه فرماندهــی شــهید احمــد امینی کــه در والفجر هشــت 
شــهید شــد( نیــاز بــه تقویــت و افزایــش گردان هــای غــواص داریــم هیچکــس بهتــر از 
رزمنده هــای هرمــزگان نیســت و برویــد و مقدمــات راه انــدازی گردان هــای غواصــی از 

بیــن نیروهایتــان آمــاده کنید.
ســردار ســلیمانی مــا را بــرای یــک ســفر تشــویقی به مشــهد بــرای زیــارت امام رضــا)ع( 
فرســتاد بــه اتفــاق کادر گــردان رفتیــم زیــارت امــام رضــا)ع( و از مشــهد بــه بندرعبــاس 
برگشــتیم و بــا مراجعــه بــه منطقــه یکــم نیــروی دریایــی ســپاه و ارتــش کار آموزشــی 
غواصــی را در ســاحل بندرعبــاس آغاز کردیم؛ حاج قاســم ســلیمانی فرمانده لشــکرثاراهلل 
بــا آن تجربــه و تخصــص بــه رزمنده هــای هرمــزگان از جملــه فرمانــده گــردان مــا آقای 
منصــور نبــی زاده اعتمــاد کــرد و بــه ایــن ترتیــب گــردان ۴۲۲ خاکــی بــه گــردان ویــژه 

غــواص تبدیل شــد.
وی ادامــه داد: زمانــی کــه گــردان خاکــی ۴۲۲ آقــای نبــی زاده تبدیــل بــه گــردان غواص 
ــه در  ــی ک ــذا یکــی از گردان های ــد انجــام شــد، ل ــاه بع ــات ســه م ــن عملی شــد اولی

لشــکرثاراهلل بســیار خــوش درخشــید، همیــن گــردان ۴۲۲ اســتان هرمــزگان بــود.
بــه راســتی شــهادت جامــه ای اســت کــه جــز آن برازنــده حــاج قاســم نبــود، درســت 
ماننــد شــهید مصطفــی چمــران مجاهــد خســتگی ناپذیر دوران هــای ســخت چــه در 
لبنــان و چــه در جبهه هــای دفــاع مقــدس وقتــی مــرگ از او فــرار می کــرد، او خــود در 
پــی شــهادت می دویــد.و گویــای ایــن حــرف حاج قاســم عــاوه بــر خاطــرات رزمندگان 
در دوران دفــاع مقــدس و ســربازانش در ســپاه قــدس، ایــن زمزمه هایــی اســت کــه در 
کنــار ارونــد ســروده اســت: خدایــا بــه آن تپــش قلب هــا قســمت می دهیــم، خدایــا بــه 
آن رد پاهــا قســمت می دهیــم، خدایــا بــه آن نمازهایــی کــه در کنــار این نهرهــا خوانده 
شــد، خدایــا بــه آن جوان هــای عاشــقی کــه تــوی ایــن ســنگرها و کنــار ایــن نهرهــا 
شــهید شــدند، خدایا بــه آن جنازه هــای کــه از اروند برنگشــتند، خدایا به اضطــراب قلب 
مــا و بــه اشــتیاق قلــب آنهــا قســمت می دهیــم، خدایــا آخــرت مــا را ختــم به شــهادت 
کــن خدایــا بــه ایــن آبــی کــه بچه هــا در آن حرکــت کردنــد قســمت می دهیــم جــز 

شــهات بری مــا نخــواه.

زیارت امام رضا)ع( هدیه سردار سلیمانی به گردان ۴۲۲ هرمزگان

 ســرهنگ غضنفــری بــه اتفــاق همــکاران  
خودپاســخ گــوی اقدامــات نیــروی انتظامی 
ــانه  ــاب رس ــود و از اصح ــتان ب در شهرس
تقدیر و تشــکر نمود و افزود: شــکی نیســت 
بــدون اســتفاده از ظرفیــت رســانه و اطــاع 
ــر  ــا در عص ــازمان ه ــه و س ــانی جامع رس
ارتباطــات حتمــا و یقینا بی نتیجــه نخواهد 
بــود و رویکــرد نیــروی انتظامــی طــی ایــن 
دو ســه ســال گذشــته بــا حداکثــر کیفیــت 
و آگاهــی بخشــی و اقدامــات اجتماعــی در 
ــا  ــه ب ــده و النهای ــروع ش ــانه ش ــوزه رس ح
همــکاری همه نهادهــا در خبرگــزاری های 
نوشــتاری و فضــای مجــازی مطلــوب بوده 
امــا مــا قانع نیســتیم و رســانه ها بــا افزایش 
کیفیــت و آگاهــی بخشــی به مــردم بتوانیم 
ــا،  ــاح رفتاره ــگ و اص ــت فرهن در تقوی
احســاس امنیــت داشــته باشــیم و بــه طــور 
کلــی رویکــرد پلیــس بــا جامعــه محــوری 
بــا مــردم و پلیــس بــا مــردم گســترش پیدا 
مــی کنــد و خروجــی خوبــی بــرای یــک 

زندگــی مطلــوب خواهــد داشــت.
وی در ادامــه بــه ســواالت خبرنگاران پاســخ 
ــاد و  ــدر و اعتی ــواد مخ ــوص م داد: در خص
خــرده فروشــان کــه یــک بحــث فراگیــر 
در کشــور اســت افــزود: مهمتریــن مســئله 
در عــدم کاهــش خــرده فروشــان و میــزان 
تقاضــا افــرا د هــر چــه معتــاد بیشــتر، خرده 
فــروش نیــز بیشــتر  و قاچاقچی نیز بیشــتر 
خواهــد بــود و ایــن در اثــر قصــور نیــروی 
ــر فرهنگــی،  ــی نیســت بحــث فق انتظام
بیماریهــای جســمانی و ضعــف آمــوزش و 
عقب ماندگی در شــرایط کشــور و در شــهر 
بردســیر بــه وجــود آمــده و نیــروی انتظامی 
بــه تنهایي نمــی تواند مهــار یا جمــع آوری 
ــد  ــن فرآین ــاح مجرمی ــد اص ــد. فرآین کن
معیــوب بــوده  و سیاســت گــذار بایــد فکــر 
معقــول بــرای آن بــردارد کــه مجــرم دیگر 

مرتکــب جــرم نشــود.
در خصــوص پــارک هــای شــهر کــه مولد 
ــکان  ــگاه و م ــک فضــا و مخفی جــرم و ی
جــرم زاســت بیــان داشــت:  متولیــان هــر 
کجــا کــه احســاس کــردن شــهر نیــاز بــه 
ــچ اقدامــی و  ــدون هی فضــای ســبز دارد ب
بــدون کارشناســی اقــدام بــه ایجــاد فضای 
ســبز نمودنــد بــدون اینکــه امنیــت آن را در 
نظــر بگیرنــد در ســال 97 تمــاس بــا پلیس 
ــا   ــواد مخــدر ی ــتفاده از م در خصــوص اس
مشــروبات الکلــی و مفاســد اخاقــی روزانه 
ــه  ــا امــروز ب ــوده ام ــا ده تمــاس ب شــاید ت
نــدرت پیــش مــی آیــد و نزدیــک بــه ســه 
ســال قتــل و نزاع خشــن نداشــتیم نه اینکه 
کامــا امــن هســتند خیــر. فضــای ســبز 

آغاز واکسیناسیون کووید 19 کلیه پرسنل شرکت 
صنایع فوالد مشیز بردسیر در داخل مجموعه

شــرکت صنایــع فــوالد مشــیز بردســیر، اولیــن واحــد صنعتــی مســتقر در 
شهرســتان بردســیر کــه اقــدام بــه واکسیناســیون کلیــه پرســنل نمــود

بــه گــزارش روابــط عمومــی فــوالد مشــیز بردســیر،با عنایــت بــه خواســت 
و توجــه ویــژه مدیرعامــل محتــرم شــرکت صنایــع فــوالد مشــیز بردســیر 
جنــاب آقای مهندس ســتوده  به ســامت پرســنل و پیگیــری  و هماهنگی 
هــای واحــد ایمنــی بهداشــت و محیط زیســت مجموعــه و بــه جهت حفظ 
ســامت پرســنل و ایمنــی محیــط کار و جلوگیری از انتشــار ویــروس کرونا، 
واکسیناســیون کوویــد ۱9 کلیــه پرســنل فــوالد مشــیز بردســیر از روز ۲0 

شــهریور ۱۴00 در داخــل مجموعــه آغــاز شــده اســت.

هرکاری  بدون استفاده از ظرفیت رسانه 
در عصر ارتباطات بی نتیجه خواهد بود

 سرهنگ غضنفری فرمانده انتظامی بردسیر درگفتگو با اصحاب رسانه  گفت:

بایــد براســاس چارچوب و اســتاندارد ســازی  و 
سیســتم روشــنائی فعال و حصارکشــی داشته 
باشــد تــا یــک محیــط امــن بــرای اســتفاده 

ــهریان باشد.  همش
وی افــزود: در حــوزه فضــای مجــازی امــروز 
در کشــوری مثــل آمریــکا کــه متولــی 
اینترنــت اســت خیلــی نــرم افزارهــا اســت و 
ایــن نیســت کــه هــر چــی دلشــان خواســت 
بنویســند و یــا اینکــه ایــن همــه ســیم کارت 
مفقود شــده نیســت و آنهــا مدیریــت کردند و 
ایــن یک مقوله ســنگین علمی و پیشــرفته و 
یــک اســتراتژی جهانــی اســت کــه در اختیار 
افــراد و حتــی بعضــی از مســئولین اطاعــات 
ــاختار  ــد در س ــی گذارن ــود را م ــخصی خ ش
ــت  ــول معاون ــزی ح ــی چی ــروی انتظام نی
اجتماعــی و پلیــس فتــا وجــود نــدارد امــا مــا 
ــر  ــر رســمی دای ــه صــورت غی در بردســیر ب
کردیــم و تســلط در حــوزه فضــای مجــازی از 
دیــدگاه فنــی خــود داریم کــه در حــال فعالیت 
اســت و با همــکاری دوســتان بــا کوچکترین 
تحــرک برخــورد مــی کنیــم. و آنچه بــوده در 
بحــث مطالبــه گــری در حــوزه رســانه هــا و 
مســئولین خیلــی ضعیــف بــوده تمام رســانه 
هــا در بحــث کرونــا مفصل بــوده امــا واقعیت 
بــه مــردم بیــان نشــده چــرا اطــاع رســانی 
ضعیــف بــوده و رســانه هــا منتقــد و مطالبــه 
گــر نیســتند بایــد از حق مــردم و حقــوق نظام 
دفــاع کــرد و آنچــه واقعیــت اســت بــه مــردم 

بیــان شــود. .
در حــوزه ترافیــک شــهری زیربنــای امنیــت 
ــان  ــف خیاب ــم ک ــای نظ ــر بن ــم و زی نظ
ــی در  ــط کش ــهری خ ــوزه ش ــت و در ح اس
کــف خیابــان امنیــت ایجــاد مــی کنــد. و در 
خصــوص آلودگــی صوتی اگــر انصــاف وجود 
داشــته باشــد خیلی آمــار پاییــن آمــده و تعداد 
خودروهــا کــه از سیســتم صوتی اســتفاده می 
کننــد پاییــن آمــده چــرا کــه بــا آنهــا برخــورد 
شــده و آمــار توقیفــات و برخــورد بــا آنهــا زیاد 

بــوده اســت.
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